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ÄLVÄNGEN. Boel Hol-
gerssons begäran om att 
flyttas ned på Center-
partiets kommunfull-
mäktigelista genererade 
en förändring i toppen.

Årsmötet beslutade 
att välja Elena Fridfelt 
som förstanamn.

– Jag är glad och 
väldigt stolt över att 
ha fått medlemmarnas 
förtroende, säger hon 
till lokaltidningen.

Nyligen valde Centerpartiet 
i Lilla Edet Julia Färjhage, 
33, till förstanamn på kom-
munfullmäktigelistan inför 
valet 2014. Centerrörelsen i 
Ale gör precis på samma sätt, 
föryngrar och låter Elena 
Fridfelt, 35, inta den översta 
positionen.

– Jag är sjukt taggad och 

det vet jag att alla våra med-
lemmar är inför detta super-
valår, säger Elena som för de 
flesta alebor gjort sig känd 
som ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

– Uppdraget har naturligt-
vis givit mig en politisk erfa-
renhet. Som förstanamn på 
Centerpartiets lista kommer 
invånarna att få se mig i an-
dra sammanhang, debattera 
sådant som inte bara har med 
skolan att göra. Det är ett an-
svarsfullt uppdrag som jag har 
tilldelats och jag tänker för-
valta det på bästa sätt.

Centerparitets höll sitt 
årsmöte i Aktivitetshuset i 
Älvängen. Sammanträdet 
handlade uteslutande om de 
olika val som sker 2014. Full-
mäktigelistan spikades och 
på platserna närmast bakom 
Elena Fridfelt finns i tur och 
ordning Åke Niklasson, Boel 

Holgersson och Lennart 
Dahl.

Vad blir den enskilt 
viktigaste frågan i valrörel-
sen 2014, på riksnivå och 
lokalt?

– Jobben! Vi kan inte bara 
förlita oss på regeringen i den 
frågan utan måste också vara 
aktiva lokalt. Det som vi arbe-
tar med på riksnivå, att få små 
och medelstora företag att 
växa, ska vi också kämpa för 
i Ale kommun. Allting häng-
er ihop, säger Elena Fridfelt 
som också betonar vikten av 
en levande landsbygd.

– Vi vill lyfta hela Ale, till-
gänglighet och service ska fin-
nas i alla samhällen och ute på 
landsbygden. Bredband är ett 
exempel på en viktig tillgäng-
lighetsfråga. En annan del är 
hur vi säkrar upp kollektiv-
trafiken, så att Västtrafik inte 
drar in linjer på landsbygden.

Vad har Centerpartiet i 
Ale för strategi i valrörel-
sen?

– Vi ska finnas där folk är. 
Vi ska vara tydliga med vår 
politik i Ale, Sverige och Eu-
ropa. Det finns onekligen en 
tyngd när vi diskuterar lands-
bygdsfrågor. Vi är det enda 
parti som driver den typ av 
politik på ett trovärdigt sätt.

Hur ser du på din egen 
roll efter valet 2014?

– Jag vill sitta kvar som 
Utbildningsnämndens ord-
förande i minst fyra år till, 
säger Elena som brinner för 
politiken.

– Jag ser inga hinder i att 
kombinera jobb, rollen som 
tvåbarnsmor och uppdraget 
som fritidspolitiker. Det fun-
kar!

Din uppfattning om Ales 
grundskola idag?

– Vi befinner oss i ett av-

Elena Fridfelt är vald som förstanamn på Centerpartiets kommun-
fullmäktigelista inför valet 2014.  

”Glad och väldigt stolt”
Elena Fridfelt överst på Centerlistan:
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ALE. Sitter du inne 
på en unik idé för en 
webbshop?

I så fall har du nu 
chansen att delta i 
tävlingen Webfab Ale 
med chans att vinna 
både professionellt 
stöd samt ett års fri 
lokalhyra på glasbrus-
området i Surte. 

Idag går det mesta att köpa 
via webben, allt från kläder, 
filmer, möbler och elektro-
nik till mat och resor. Nya 
konsumtionsvanor öppnar 
upp för en helt ny kategori 
av företag: Webbshopar. 

I syfte att öka nyföreta-
gandet, bredda branscher 
och skapa fler arbetstill-
fällen har Ale kommun 
tagit initiativet till Web-
Fab – en tävling för entre-
prenörer som har en unik 
webbshopsidé. Projektet 
finansieras delvis med 
hjälp av EU-bidrag från 
Leader Göta älv. 

I prispotten, som tillfal-
ler 10 vinnare, ligger ett 
års fri lokalhyra på glas-
bruksområdet i Surte samt 
möjlighet till professio-
nellt stöd för att starta upp 
sin verksamhet. 

Tröskeln för deltagande 
är låg. I den första deltäv-
lingen beskriver man kort 
sin affärsidé på nätet för 
att i nästa steg mer detal-

jerat presentera den för en 
jury bestående av bland an-
dra Johan Trouvé, vd för 
Västsvenska Handelskam-
maren samt ett antal le-
dande entreprenörer inom 
webbhandel. 

Kreativ miljö
Tävlingen är öppen för 
alla, oavsett geografisk 
hemvist och oavsett om af-
färsidén är helt ny eller om 
det handlar om att utöka 
en redan etablerad verk-
samhet. 

– Det är jättehäftigt att 
kunna använda de gamla 
fina lokalerna i Surte på 
ett nytt sätt. Ofta är det 
just logistiken det faller på 
och därför är det så roligt 
att kommunen med hjälp 
av fastighetsägaren Ca-
mille Sporre kan erbjuda 
plats i dessa lokaler, säger 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren. 

Förhoppningen är att 
verksamheten i Surte ska 
bli en ny mötesplats och 
ett kunskapscentrum för 
företagare kring e-handel. 

– Den viktiga delen 
är att tillsätta kompetens 
och jag hoppas att lokala 
företagare ställer upp och 
coachar. 

De tio vinnarna presen-
teras under en galakväll 
som kommer att arrange-
ras i Ale den 24 april. 

JOHANNA ROOS 

Framtidens e-handel 
tar plats på bruket

görande skede. Det händer 
saker, men det tar tid vilket 
är väldigt frustrerande. Vi har 
inte sett resultatförbättringar 
ännu, fast jag är övertygad om 
att vändingen kommer snart. 
Det gäller att hålla i och hålla 
ut, att göra rätt saker. Det vi 
gör nu kommer att få effekt 
om bara ett eller ett par år. 
Som exempel har vi de nya 
lärarlegitimationerna och 
nya chefer på sektorsnivå. Vi 
ska också vidareutveckla vår 

en-till-en-satsning. Att bara 
forsla ut maskiner till elever-
na är inte magin, säger Elena 
Fridfelt och fortsätter:

– Äntligen har vi fått en 
kommunövergripande analys 
varför vi ligger på en jämn 
låg nivå, som jag har eftersökt 
länge. Rapporten visar att 
högstadielärarna inte mår bra, 
deras psykosociala arbetsmil-
jö är inte tillfredsställande. 
Här måste vi sätta in insatser.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Välkommen 
att kliva in i historien 
om Lödöse – staden 
som under medeltiden 
flyttades, brändes och 
byggdes upp igen inte 
mindre än åtta gånger.

Den vandrande staden 
är en ny utställning som 
invigs på museet sön-
dagen den 16 februari. 

Hur går det egentligen till när 
människor och städer flyttas, 
frivilligt eller under tvång, 
från en plats till en annan? 
Och hur tänker egentligen 
stadsplanerare? Det är några 
frågor som besökarna till Den 
vandrande staden ges svar på.

– Vad är det som gör att 
människor vill bo på vissa 
ställen, att en del platser blir 
mer attraktiva än andra. Den 

frågeställningen inryms också 
i den här utställningen, säger 
Iréne Karlbom.

Den vandrande staden 
berättar historien om hur 
Lödöse flyttades, brändes och 
byggdes upp, om och om igen 
under 150 år. Den handlar 
också om att flytta folk och 
städer i alla tider, överallt i 
världen. Om att människor 
har rötter, men också fötter 
och om hur stadsplanerare 

kan tänka.
– Fokus flyttades lite grann 

till det mer dramatiska under 
tiden som vi jobbade med ut-
ställningen. Det finns olika 
grader av frivilligt flyttande, 
säger Iréne Karlbom.

Utställningen invigs nästa 
söndag av Ewa Lejdbrandt, 
kultur- och fritidschef i Lilla 
Edets kommun. Under invig-
ningen blir det också en resa 

i musiken till tonerna av vio-
linisten Bolor Tumur-Ochir 
samt pysselaktiviteter för 
barn.

– Det är en bred utställning 
och det ska finnas något för 
alla åldrar, poängterar Iréne 
Karlbom.

Den vandrande staden visas 
på Lödöse museum till och 
med den 14 september 2014.

JONAS ANDERSSON

Den vandrande staden

Eva Lejdbrandt, kultur- och fri-
tidschef i Lilla Edets kommun.
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Välkommen att 
boka tid på

0303-33 59 70

Vi hälsar Leg. Vet. Jan Arosenius, specialist i 
hundens och kattens sjukdomar välkommen 
tillbaka till oss igen.

Gustav Vasa återfinns i den kommande utställningen på museet.
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