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ELENA FRIDFELT

Ålder: 35 år.

Yrke: Halvtid på IT-avdelning-

en på Coor Sevice Manage-

ment. Den andra halvan och 

lite till ägnas åt politiska 

uppdrag.

Bor: Villa i Älvängen.

Familj: Gift med Daniel och 

barnen Thea, 12, och Max, 9.

Politiska uppdrag: Ordföran-

de i Utbildningsnämnden, er-

sättare i kommunfullmäktige.

Intressen förutom politik: 
Hem och trädgård. ”Sen är jag 

en fotbollsnörd...”

Läser: Massor är den bästa 

beskrivningen. ”Jag plöjer 

böcker, tre-fyra stycken i 

veckan”.

Vill jag bjuda på middag: Hil-

lary Clinton. ”Hon är häftig”.

Och då bjuder jag på: Nykokta 

revbensspjäll med coleslaw.

Ett första beslut som statsmi-
nister: ”Se över reformer för 

att snabbare få ut fl er unga 

på arbetsmarknaden samt 

utöka antalet lärlingsplatser 

både för gymnasister och som 

första jobb”.

Viktigaste ägodelen: ”Huset 

och trädgården”.

Gör jag för miljön: ”Odlar 

mycket trädgården och reser 

kollektivt”.

Semesterplaner: ”Det är valår 

och då kampanjar vi”.

ÄLVÄNGEN. Elena Frid-
felt (C) är ytterst ansva-
rig för Ales skolor.

En verksamhet som 
med svaga resultat upp-
lever sin värsta kris.

– Vi är överens om 
att lösa det här och det 
kommer vi att göra. Vi 
måste bara ha tålamod. 
Personligen tycker jag 
det är en förmån att få 
vara med på den här 
resan, säger Elena.

Det råder fotbollsyra hem-
ma hos familjen Fridfelt i Äl-
vängen. Fotbolls-VM är en 
högtid för alla sportnördar 
och för Elena Fridfelt gör 
det inget att Sverige inte är 
med.

– Pappa är portugis så jag 
följer Portugal istället. Delar 
av släkten kommer till oss i 
sommar och vi ska visa dem 
Sverige.

Elenas mamma var dä-
remot aktiv centerpartist i 
Uddevalla och det gjorde 
att även Elena dansade in i 
klöverns vagga. Som äldre 
tonåring började hon dock 

tvivla.
– Var jag verkligen center-

partist eller hade jag påver-
kats för mycket av mamma? 
Jag beställde hem alla parti-
program och läste på. Efter 
det har jag aldrig mer tvivlat. 
För mig och Centerpartiet 
är det självklart att tro på 
människans egen förmåga 
att bestämma över sitt liv 
och att alla människor har ett 
lika värde, säger hon.

Som ordförande i Utbild-
ningsnnämnden har Elena 
Fridfelt defi ntivt Ales mest 
utsatta politiska uppdrag. 
Den ena rapporten har varit 
värre än den andra att läsa 
och resultatkurvan har ännu 
inte vänt uppåt.

På rätt väg
– Men jag vet att vi är på rätt 
väg nu. Problemet är att det 
tar tid innan du får effekt på 
förändringar i utbildnings-
sektorn, dessutom har vi inte 
sjösatt det stora åtgärdsför-
slaget än. 150 skolledare och 
lärare har nu tyckt till. Deras 
idéer, och det är ju de som 
är proffsen, ställs samman 
just nu. I augusti får vi po-
litiker se resultatet. Det ska 
bli enormt spännande, säger 
hon och fortsätter:

– Konceptet vi nu använ-

der oss av påminner mycket 
om hur vi gjorde på närings-
livssidan och den utveck-
lingskurvan skulle jag gärna 
kopiera. Tillsammans är jag 
övertygad om att vi kommer 
att lösa det här. Vi har en så 
taggad personal och när vi 
politiker nu är överens om 
att inte bråka om skolan ser 
jag inga hinder för att vi inte 
ska lyckas.

Tuff ambition
Sko löverenskommel-

sen där alla partier förutom 
Aledemokraterna och Sve-
rigedemokraterna ingår var 
ingen självklarhet.

– Det var många möten 
och vi höll på ett antal måna-
der innan vi var överens. Det 
fanns många tankar kring 
upplägget. Skulle vi presen-
tera en lista med åtgärder 
som vi var överens om eller 
hur skulle överenskommel-
sen se ut? Till sist enades vi 
om att vara överens om att 
vara överens och det är en 
betydligt tuffare ambition än 
en lista med ett antal punk-
ter. Nu måste vi verkligen 
enas inför varje beslut. Att 
våga ingå den här uppgö-
relsen under ett brinnande 
valår tyder på stort ansvars-
tagande, inte minst hos op-
positionen, säger Elena.

När hon får frågan om 
hon föredrar friskolor före 
kommunala skolor svarar 
hon bestämt.

– Huruvida skolan är 
framgångsrik eller ej har 
inget med driftsformen att 
göra. Det fi nns bra exempel 
på både framgångsrika kom-
munala skolor och friskolor. 

Det är kvalitén på innehållet 
och arbetssättet som avgör.

Centerpartiet går till val 
med förnyat mod efter ett 
lyckat Europaval, men totalt 
sett gav valresultatet i maj en 
bitter och orolig eftersmak. 
Elena räds de högerextrema 
vindarna som nu blåder över 
hela Europa. Hon tycker det 
är skrämmande att en hel 
kontinent tycks ha glömt sin 
historia rekordsnabbt.

– Nu har vi till och med 
nazister i Europaparlamen-
tet och då ska vi veta att det 
fortfarande fi nns medborga-
re vid liv som kan vittna om 
åren i koncentrationsläger. 
Hur kan vi rösta fram dessa 
krafter igen?

Sverigedemokraternas 
framfart är också något som 
inte går obemärkt förbi 
hemma hos Fridfelt.

Rasistiskt parti
– Kom inte och säg något an-
nat än att SD är ett rasistiskt 
parti. Det måste vi påminna 
väljarna om hela tiden. Se-
dan måste vi möta argumen-
tationen som till exempel att 
utlandsfödda skulle vara mer 
bidragskrävande. Det är inte 
sant, lika lite som att våra 
fängelser skulle vara fyllda 
med de med invandrarbak-
grund. Våra svenska fängel-
ser är överrepresenterade av 
unga, svenska, vita män!

Centerpartiet i Ale har 
haft ansvaret för två av de 
tyngsta nämnderna, Utbild-
ningsnämnden och Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. Allians För Ale 
söker förnyat förtroende och 
Elena Fridfelt är positiv till 

en fortsättning.
– Titta vad som har hänt! 

Det sjuder och bubblar av 
liv i hela Ale. Näringslivs-
arbetet är ett jättebra kvitto 
på hur relationen mellan 
kommun och företagare har 
förbättrats. Utbyggnaden på 
landsbygden har underlättats 
och jag tror inte det har und-
gått någon att Ale är på rejäl 
frammarsch nu.

I händelse av ett större 
centerpartistiskt infl ytande 
i alliansen kommer ett nytt 
perspektiv prägla arbetet.

– Vi vill prata hela Ale. Jag 
vet att kommunfullmäktige 
har pekat ut två centralor-
ter, men vi i Centerpartiet 
oroar oss för försämring-
ar av kollektivtrafi ken på 
landsbygden. Vi vill också 
att kommunen hittar fl er sätt 
att stötta fi berutbyggnaden 

utanför tätorterna, liksom 
gång- och cykelvägnätet, sä-
ger Elena Fridfelt.

Några timmar senare 
kunde hon se sitt Portugal 
kvittera mot USA på stopp-
tid och därmed hålla liv i 
drömmen om fortsatt spel i 
VM-fotbollen. Elenas dröm 
om ett starkare och förnyat 
mandat i september lever 
också vidare.

”SD är ett rasistiskt parti – påstå inget annat!”
Högerextrema vindar oroar Elena Fridfelt (C):
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Det är inte sant, 
lika lite som att 
våra fängelser 
skulle vara 

fyllda med de med in-
vandrarbakgrund. Våra 
svenska fängelser är 
överrepresenterade av 
unga, svenska, vita män!
ELENA FRIDFELT (C)

Elena Fridfelt är Centerpartiet i Ales nummer ett. 
Hemma i trädgården, numera granne med expansiva 
Kronogården i Älvängen, hämtar hon kraft och energi.
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