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Behövs du som företagare?

VÄLKOMMEN PÅ
VALAKTIVITET
MED FÖRETAGARNA ALE

#4av5jobb

Vem driver frågorna som påverkar dig i din vardag? 

Vilka frågor tycker du ska hamna högst på agendan 

inför valet? Tag chansen att träffa dina lokala poli-

tiker och var med och påverka företagarklimatet i 

Ale. Företagarna bjuder mat och mingel!

14 augusti kl. 19:00 – 21.00
Medborgarhuset, Alafors
Anmälan senast den 10 augusti

För all info och anmälan besök
foretagarna.se/valaktivitetale

Vem driver frågorna som påverkar dig i din vardag?
Vilka frågor tycker du ska hamna högst på agendan
inför valet? Tag chansen att träffa dina lokala poli-
tiker och var med och påverka företagarklimatet i
Ale. Företagarna bjuder på enklare förtäring!

• 14 augusti kl. 19:00 – 21.00
• Medborgarhuset, Alafors
•  Anmälan senast den 10 augusti till  

ericson.barbro@gmail.com

Mer än bara
lokaltidning

ALE. Supervalåret 2014 börjar 
närma sig sin kulminering. 
Den 14 september går Sve-
rige till val i region, riksdag 
och kommun. Vallistorna 
börjar nu spridas och det 
finns en del intressant fakta 
att analysera. Av listettorna 
är männen överrepresente-
rade, sju av tio. Bara Soci-
aldemokraterna, Folkpartiet 
och Centerpartiet har en 
kvinna överst. Könsfördel-
ning är ganska jämn och 
partierna har lärt läxan. För-

utom Sverigedemokraterna 
sticker också Centerpartiet 
ut som bara har tre kvinnor 
bland de tio första namnen, 
men som sagt de har på sätt 
och vis kompenserat det ge-
nom att låta en stå överst…

Medelåldern bland de tio 
översta namnen på de tio 
vallistorna till Ale kom-
munfullmäktige är 48 år. 
Aledemokraterna noteras för 
den högsta, 62 år, och Sve-
rigedemokraterna för den 
lägsta, 30. Bland de etable-
rade partierna når Socialde-
mokraterna ett snitt på 46 år 
och Moderaterna knappt 50. 
Yngsta kandidaten till kom-
munfullmäktige i Ale hittar 
vi på Folkpartiets lista, Han-
na Wolodarska, blott 18 år 
gammal. Äldst är Aledemo-
kraternas evigt unge Sven 
Rydén, 77. Pensionärerna 
är väl representerade, 21% 
av kandidaterna har gått i 
pension. Aledemokraterna 
har flest.

Kandidaternas geografis-

Ett turbulent åskväder med ett säreget väderfenomen drog fram över Ale under söndagseftermidda-
gen. I Älvängen innehöll nederbörden inte bara ett häftigt regn, utan dessutom föll stora iskristaller 
från skyn. Upp till tre centimeter stora iskuber, något som är oerhört sällsynt. SMHI förklarar att det är 
konsekvensen av en kollision av extremt varma och kalla luftströmmar.

– Bara åtta av 97 kandidater är från Surte-Bohus

FAKTA

Sverigedemokrat. 30  6/1 1* 0 

Framtid i Ale 39,5  5/5 2 1

Aledemokraterna 62  5/5 5 0

Moderaterna 49,5  5/5 2 1

Folkpartiet 53  5/5 3 0

Kristdemokrat. 49,7  6/4 2 0

Centerpartiet 54  7/3 2 1

Socialdemokrat. 46  5/5 1 2

Vänsterpartiet 54  5/5 3 2

Miljöpartiet 41  5/5 0 1

*SD har bara sju kandidater på sin lista till kommunfullmäktige.
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ka spridning är kanske det 
mest anmärkningsvärda. 
Från Surte-Bohus finns det 
bara åtta personer som kan-
diderar på någon av partilis-
torna. Socialdemokraterna 
har två av dessa, men Alede-
mokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna saknar 
helt namn från södra Ale. Att 
bara 8% av partiernas kandi-
dater kommer från den södra 
delen speglar inte det faktum 
att 6000 alebor är bosatta i 
just Surte-Bohus.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hanna Wolodarska är yngsta kandidaten, 18 år, till Ale kom-
munfullmäktige. Hon representerar Folkpartiet Liberalerna Ale.


