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NÖDINGE. Två plenifria 
veckor inför EU-valet.

Då passade Camilla 
Waltersson Grönvall 
på att vara hemma i 
Lilla Edet och samtidigt 
göra studiebesök i sin 
valkrets.

– Jag trivs med den 
fart, energi och kraft 
som fi nns i vårt parti 
just nu, säger Camilla 
när lokaltidningen träf-
far henne inför en visit 
på Nordgärdets förskola 
i Surte.

Camilla Waltersson Grön-
vall inledde sin politiska kar-
riär redan i tonåren. Att det 
skulle bli Moderaterna var 
emellertid inte självklart.

– Jag växte upp i ett sam-
hälle där alla var Centerpar-
tister, så också min pappa. 
Han hade ingen förståelse 
alls för mitt beslut. För mig 
var det ändå ett självklart val 
på 80-talet. Moderaterna 
stod för valfrihet, något som 
inte existerade på den tiden. 
Det kändes fräscht och tillta-

lade mig.
Camilla kom med i Herr-

ljungas Moderata Ung-
domsförbundet där hon se-
nare blev ordförande. 1993 
övertog Camilla ordföran-
deposten i distriktet Norra 
Älvsborg där hon svingade 
klubban under tre år.

– Därefter började enga-
gera mig i kommunpolitiken 
i Lilla Edet. Jag satt först 
som vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden och se-
dan som ordförande i samma 
nämnd, fram till dess att jag 
röstades in i riksdagen 2010, 
berättar Camilla.

Var det en dröm som 
gick i uppfyllelse?

– På något sätt kan man 
väl säga att det var det. Det 
fi nns möjlighet att påver-
ka på systemnivå på ett helt 
annat sätt. Å andra sidan får 
du en annan tillfredsställelse 
som kommunpolitiker när 
du ser goda effekter i din 
närmiljö av beslut som du 
varit med och fattat.

Första året i riksdagen var 
tufft. Camilla Waltersson 
Grönvall hade till och med 

tankar på att hoppa av sitt 
uppdrag.

– Det var en speciell situ-
ation. Jag hade en liten bäbis 
och var väl inte riktigt för-
beredd på vad som väntade. 
Det var periodvis tungt och 
kämpigt. När jag gick på jul-
ledighet var jag helt slutkörd. 
Goda vänner övertalade mig 
dock att fortsätta och det har 
jag inte behövt ångra, säger 
Camilla som lyser av entusi-
asm inför höstens val.

– På våren 2011 tog allting 
fart för min del. Jag fi ck mitt 
första betänkande, skapade 
mig ett nätverk och på så sätt 
en bra plattform att stå på. 
Jag har hela tiden känt ett 
stort förtroende från partiet 
som givit mig förtroendet att 
utveckla Moderaternas för-
skolepolitik.

– Skolan har hela tiden 
utgjort den röda tråden för 
mitt politiska engagemang. 
Hjärtat har alltid klappat för 
skolfrågorna. Utbildnings-
frågorna har dock kommit 
att vidgas till att även om-
fatta förskolan. Jag kan inte 
förneka att det fi ck ytterliga-
re en dimension den dagen 
då jag blev mamma.

Inför höstens val är Ca-
milla Waltersson Grönvall 
listetta såväl till riksdagen 
som till kommunfullmäkti-
ge. 

Hur ser hon då på sin 
politiska framtid?

– Det återstår att se när 
väljarna har sagt sitt. Just 

LILLA EDET. I samband 
med ett frukostmöte 
i Folkets Hus förkun-
nades vem som blivit 
Årets Företagare i Lilla 
Edets kommun.

Priset gick till Sten-
dahls Bil.

– Väldigt hedran-
de, säger ägaren Åke 
Stendahl.

Stendahls Bil har fått ut-
märkelsen en gång tidiga-
re – 2003. Nu var det dags 
igen. Kent Malmgren från 
Företagarna fanns på plats 
för att läsa upp motivering-
en.

”Årets Företagare har 
ständigt förbättrat sitt ar-
betssätt genom sin hand-
lingskraft och nytänkande 
tillfört företaget nya di-
mensioner. Detta för att 
sätta kunden i absoluta cen-
trum vilket bidragit till att 
skapa en bra kundrelation 
och personlig kontakt.”

Utmärkelsen Årets Fö-
retagare har sedan drygt 20 
år tillbaka delats ut på lokal 

och regional nivå. Priset ges 
till en företagare som visat 
prov på att vara extra krea-
tiv och företagsam och som 
fungerar som inspirations-
källa och förebild för andra 

företagare. Sedan sju år ko-
ras även Årets Företagare i 
Sverige som utses bland de 
21 regionala vinnarna.

JONAS ANDERSSON

Camilla Waltersson Grönvall, moderat riksdagsledamot från Lilla 
Edet.

Stendahls Bil ”Årets Företagare”

CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

Ålder: 45.

Familj: Maken Niclas, Max-

imilian, 10, Alexander, 8, 

Cornelia, 5.

Intressen: Resor, musik, läsa 

och dykning.

Drömsemester: Jag älskar 

Skottland. Thailand vill jag 

gärna också återvända till.

Ser helst på tv: Serier typ 

Homeland.

Politiskt uppdrag: Ledamot i 

Utbildningsutskottet, ersätta-

re i justitieutskottet. 

”Hjärtat klappar för skolfrågorna”
Riksdagsledamot Camilla Waltersson Grönvall (M):

FEM SNABBA
Grillat – Skaldjur

Aftonbladet – Expressen

Stockholm – Lilla Edet

Borg – Reinfeldt

Sommar – Vinter

nu ligger fokus på att få så 
många människor som möj-
ligt att rösta på oss, då jag 
anser det är viktigt att alli-
ansregeringen får fortsätta 
sitt arbete.

Kan du tänka dig att bli 
kommunalråd i Lilla Edets 
kommun?

– När man kandiderar 
som jag gör så får man också 
vara beredd att axla det an-
svar som krävs.

Hur mycket hinner du 
ta del av den politiska de-
batten på hemmaplan?

 – Tidsmässigt är det svårt 
att hinna med. När det är 
Stockholmsfria veckor och 
du får mer tid i Lilla Edet, 
så känner man dock att det 
gamla engagemanget går 
igen med full kraft. Jag älskar 
diskussionerna vid frysdisken 
på Ica exempelvis.

Vilken blir den viktigas-
te valfrågan nationellt res-
pektive lokalt?

– Svaret blir detsamma 
och då handlar det om hur 
vi säkerställer att människor 
kommer i arbete. Som jag ser 
det så är det arbetslinjen mot 

bidragslinjen som väljarna 
har att ta ställning till. Sko-
lan kommer också att få stort 
utrymme.

Hur ser sommaren ut?
– Första veckan i juli blir 

det givetvis ett besök på Al-

medalsveckan. Några utfl yk-
ter ska det bli med familjen, 
Astrid Lindgrens Värld är 
utlovat och sedan vill grab-
barna gärna till Legoland.

JONAS ANDERSSON

Stendahls har tilldelats utmärkelsen Årets Företagare i Lilla 
Edets kommun. Från vänster Kenny Hansson, Åke Stendahl 
och Tom Stendahl.
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