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Moderaterna i Ale har nyligen 
haft årsmöte med tillhörande 
nomineringsstämma för fast-
ställande av partiets fullmäk-
tigelista. Likt 2010 toppas 
listan av Mikael Berglund, 41, 
med Isabell Korn, 22, som 
andranamn. Båda var färska i 
Alepolitiken i förra valrörel-
sen och inför årets val fort-
sätter partiet att föryngra och 
förnya.

– Vi har 15 nya namn på 
vår 35 namn starka lista. Det 
är oerhört värdefullt att vi får 
in nya friska ögon och åsik-
ter. Det är bra för hela Ale 
att fler medborgare bestäm-
mer sig för att vilja vara med 
och påverka, menar Mikael 
Berglund.

Valberedningen hade up-
penbart gjort ett gott arbete, 
då hela listan till kommun-
fullmäktige klubbades utan 
votering och debatt.

– Vi är ett enat parti idag 
som drar åt samma håll och 
vi står upp för varandra. Det 
känns väldigt bra, säger Isa-
bell Korn som 19 år gammal 
till mångas förvåning tog över 
ordförandeskapet för Kultur- 
och fritidsnämnden. Nu till-
hör hon partiets etablerade 
namn och under mandatperi-
oden har hon förvandlats från 
rookie till mentor för unga 
moderater, förlåt yngre...

– Jag är oerhört tacksam 
för det förtroende som par-
tiet har visat mig och visst 

har det bidragit en personlig 
utveckling. Nu hoppas jag 
att fler ska få uppleva sam-
ma sak. Vår satsning på ett 
traineeprogram har varit väl-
digt lyckosamt och att få in 
15 nya namn på listan redan 
i år känns stimulerande. De 
bidrar med så mycket energi, 
säger Isabell Korn som också 
utsetts till valledare.

En av Moderaternas trai-
nee är Carina Zito Aver-
stedt, 44, som på nomine-
ringsstämman röstades fram 
till nummer tre på fullmäkti-
gelistan.

Positiva signaler
– Jag har alltid känt mig hem-
ma i den moderata politiken 
med synen på individen och 
friheten, men att jag skulle 
välkomnas på det här sättet i 
partiet känns nästan overkligt. 
Det skickar positiva signaler 
till alla som är intresserade av 
att engagera sig. Alla behövs 
och jag känner att min röst tas 
på allvar, menar Carina Zito 
som avslutar utbildningen 
med övriga kandidater med 
ett riksdagsbesök i april.

Vilken bild har du fått av 
den lokala politiken sedan 
du började engagera dig?

– Att alla vill väl och har 
ungefär samma mål, men att 
resan dit skiljer sig åt, svarar 
hon.

Att valrörelsen snart ska ta 
fart håller Moderaterna i Ale 
inte med om. Den har enligt 
dem pågått i flera år.

– Varje fredag från novem-
ber 2012 har vi varit ute och 
träffat aleborna i våra köp-

centrum. Det har varit många 
bra samtal. Vårt valmanifest 
kommer delvis att präglas av 
detta, säger Isabell Korn och 
Mikael Berglund fyller i:

– Det har hänt något den 
senaste tiden. Bilden av Ale 
och kommunen har blivit mer 
positiv. Jag tror alla känner att 
det händer saker, att vi är på 
väg. Infrastrukturutbyggna-
den har starkt bidragit till fler 
stolta alebor. Det ska vi surfa 
vidare på.

Mandatperioden går mot 
sitt slut och snart är det dags 
för Alliansen att summera vad 
som gjorts bra och mindre 
bra.

Förändring
– Helt klart har maktskif-
tet inneburit en förändring. 
Det var nödvändigt efter 16 
års (S)-styre. Jag tycker or-
det samverkan bäst beskriver 
vårt arbete. Genom sam-
verkan med näringslivet har 
kommunen vänt det negativa 
näringslivsklimatet. Här har 
politiker, tjänstemän och fö-
retagare gemensamt verkat 
för att nå framåt. Det är jag 
stolt över. På samma sätt vill 
vi nu samverka politikskt för 
att komma till rätta med re-
sultaten i skolan. Vi vill skapa 
en förbättrad medborgardia-
log kring hur våra centralor-
ter ska utvecklas. Jag hoppas 
självklart att vi få förnyat för-
troende att fortsätta detta ar-
bete, säger Mikael Berglund.

Helt smärtsam har inte 
resan på den yttersta posten 
varit.

– Politik handlar långt 
ifrån enbart om att ta lätta 
och befriande beslut. Många 
gånger är det tuffa ställnings-
taganden som måste göras. Vi 
gjorde det när det gäller Ale 
Arena och idag fungerar verk-
samheten bättre än någonsin. 
Tillsammans löste vi även det, 
avslutar Mikael Berglund.

Moderaternas topptrio. Mikael Berglund, Carina Zito Averstedt och Isabell Korn kommer utgöra 
partiets yttersta spjutspets i valrörelsen 2014.

”Vi har visat
att vi kan”
Nu vill M fortsätta famåt med nya namn
NÖDINGE. För första gången på 16 år tog en mode-
ratledd allians över styret i Ale kommun 2010.

Fyra år senare vill de vinna fortsatt förtroende.
– Vi har visat att vi kan förnya, förändra och 

förbättra Ale. Det har inte varit en guppfri resa, 
men nu är vi på rätt väg och vi hoppas att väljarna 
vill fortsätta framåt, säger Moderaternas listetta, 
Mikael Berglund.
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