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BS Elcontrol är en av Sveriges ledande leverantörer 
av automatikutrustning och apparatskåp.  
Vi konstruerar och tillverkar apparatskåp för 
styrning av maskiner och anläggningar. I våra 
lokaler i Älvängen är vi 35 anställda. Vi har även ett 
dotterbolag i Litauen.

BS Elcontrol söker 
Elkonstruktör/ PLC-programmerare

För mer information är du välkommen att besöka oss på  
www.bselcontrol.se eller kontakta Jonas Kewenter på  

0303-33 45 60. 

Välkommen med din ansökan!

Planerat underhållsstopp  
på Perstorp vecka 39.
 
Perstorp kommer ha ett underhållsstopp under v.39. Under denna veckan 
kommer vi stoppa vår ångpanna, vilket kommer att medföra ett visst buller 
under hela stopptiden.
 
Om du som granne har frågor eller önskar mer information är du  
välkommen att ringa informationsansvarig Charlotte Wrennfors,  
0303-72 86 54 eller driftingenjör Peter Karlsson, 0303-33 14 52 på dagtid.

www.perstorp.com

LEDIGA TJÄNSTER

ALE. +945 röster, +5,1%, 
+ två mandat!

Sverigedemokraterna 
i Ale gjorde valsuccé.

– Nu hoppas jag vi får 
möjlighet att påverka 
än mer på detaljnivå, då 
vi får platser i samtliga 
nämnder, säger en nöjd 
Robert Jansson, listetta 
för SD i Ale.

Många förvånades över Sve-
rigedemokraternas valresul-
tat såväl på riks som lokal 
nivå. Robert Jansson var inte 
en av dem.

Nej, det gick precis som 
förväntat. Vi fick fem man-
dat, helt enligt kalkylen, och 
ser nu fram mot att kunna 
driva igenom vår politik. 
Framför allt tror jag vår 
framgång beror på Fredrik 
Reinfeldts utspel i början 
av augusti. Han deklarerade 
då att det inte blir några di-

rekta satsningar på välfärden 
i Sverige, eftersom kostna-
derna för flyktingmottag-
andet kommer att öka mar-
kant. Alliansens ineffektiva 
invandringspolitik blev till 
sist deras fall, säger Robert 
Jansson.

Skola och omsorg
Den positiva utvecklingen 
lokalt har sin grund i rikst-
renden, men Sverigedemo-
kraterna känner också ett 
starkt intresse hos aleborna 
för den lokala politiken.

– Vi har inte lovat guld 
och gröna skogar, tvärtom 
säger vi att nästan alla resur-
ser måste koncentreras på 
kärnverksamheten skola och 
äldreomsorg. 

Sverigedemokraterna har 
gått från ett till tre man-
dat och när valresultatet för 
2014 räknades samman hade 
SD plötsligt blivit Ales tredje 
största parti med 10,6% av 

rösterna, vilket ger partiet 
fem mandat i Ale kommun-
fullmäktige.

– Exakt vad detta inne-
bär för vårt inflytande vet 
jag inte idag. Den rödgröna 
röran har i alla fall ingen 
egen majoritet, så det kan bli 
spännande att följa alepoli-
tiken de närmaste veckorna. 
Nu måste alla positionera 
sig, menar Robert Jansson.

Övriga etablerade partier 
har för avsikt att hålla SD 
isolerade från politiskt in-
flytande. Med fem mandat i 
Ale kommunfullmäktige och 
en ordinarie plats i samtliga 
nämnder blir denna taktik 
allt svårare.

– Vi kommer fortsätta att 
stå upp för vår politik och 
det betyder att vi röstar med 
de rödgröna ibland och med 
alliansen när det passar. Nu 
ser vi mycket fram emot att 
få driva igenom rätten till 
heltid för vårdpersonalen. 

Där är vi helt överens med 
de rödgröna. Dessutom 
kommer vi trycka på för att 
få fler vuxna i skolan, vilket 
ska leda till en bättre stu-
diero för eleverna. Det tror 
jag också att vi kan få gehör 
för.

Har ni tillräckligt med 
representanter för att be-
sätta alla platser ni nu till-
delas?

– Vi ska nog kunna täcka 
upp, men visst har vi ett re-
kryteringsbehov. Intresset 
för vår politik är större än 
vad vi har företrädare, men 
vi har under de senaste veck-
orna haft en mycket positiv 
medlemstillströmning så på 
sikt löser det sig.

Sverigedemokraterna har 
sitt starkaste fäste i norra 
Skepplanda och Hålanda, 
där partiet fick 15,2% av rös-
terna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraterna gick från 11,5% 
väljarstöd 2010 till blott 
7%.

Resultatet är partiets 
sämsta sedan starten 
1998 och ger bara tre 
mandat i kommunfull-
mäktige.

– Ett katastrofval och 
mycket överraskande, 
konstaterade Jan A 
Pressfeldt, Aledemokra-
ternas listetta.
Sex mandat blev tre. Alede-
mokraterna som varit en 
stark del av Ale-Alliansen 
tappade 680 röster och Jan 
A Pressfeldts tid som Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
ordförande ser ut att vara 
över.

– Det är så klart jättetrå-
kigt, men också en lättnad. 
Jag har blivit äldre och ska 
kanske ägna mig mer åt an-
nat. Det blåser ju lite extre-
ma vindar för tillfället och 
det ser ju ut som att vi har 
tappat till Sverigedemokra-
terna. Det är synd att det blir 
så här. Jag tycker vi har tagit 
ansvar för en positiv utveck-

ling av Ale kommun och jag 
vet inte vad det är vi straffas 
för, säger Jan A Pressfeldt.

Hur påverkar detta den 
politiska kartan i Ale?

– De rödgröna har bara 
23 så de har inte mycket 
att jubla över. Det är öppet 
fält, men den som vill rege-
ra måste nog vara beredd att 
samverka med partier de inte 

tidigare haft dörren öppen 
för. Det är så det ser ut. I 
Ale har 1879 väljare röstat på 
Sverigedemokraterna. Det 
är inte respektfullt att non-
chalera alla dessa, menar Jan 
A Pressfeldt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NOL. Folkpartiet libe-
ralerna Ale tappade ett 
tungt mandat i kom-
munfullmäktige.

Nu återstår blott två.
– Det är bara att bryta 

ihop och komma igen, 
men jag har svårt att 
förstå hur det kunde bli 
så här, säger en förvå-
nad Rose-Marie Fihn 
(FP).

Hon tillhör numera vetera-
nerna i Alepolitiken och var 
förväntansfull under sönda-
gens rösträkning.

– Att det skulle gå åt pipan 
på riks hade jag på känn, men 
jag trodde nog att vi skulle få 
bättre betalt för vårt arbete 
lokalt. Jag tycker överhu-
vudtaget att det är konstigt 
att socialliberalism tappar 
anhängare. Det är enligt mig 
en väldigt bra politik, säger 
Rose-Marie Fihn när lokal-
tidningen ber henne analy-
sera valnatten.

Det verkar som att alla 
etablerade partier, förutom 
Miljöpartiet, har tagit stryk 
av det faktum att rösterna i 
Ale numera fördelas på tio 

partier.
De rödgröna får nu 23 

mandat och behöver ytterli-
gare två för att bilda majori-
tet.

Kan dessa två komma 
från Folkpartiet?

– Nej, det tror jag inte, 
men nu pratar jag inte för 
partiet. Vi ska ha möte på 
torsdag, men personligen 
har jag min uppfattning klar. 
De som har röstat på Folk-
partiet i Ale har lagt sin röst 
på ett borgerligt parti och då 
kan vi inte alliera oss med S. 
Det skulle i så fall vara om 
syftet är att skapa en större 
och bredare överenskom-
melse, där samtliga allians-

partier ingår, svarar Fihn.
Sverigedemokraternas 

frammarsch är hon starkt 
kritisk till, vilket hon tydligt 
deklarerat i insändare före 
valet. Nu är SD tredje största 
parti i Ale.

– Det är en otäck rikst-
rend. Jag förstår inte vad väl-
jarna ser hos dem. De pratar 
ju bara invandring och skyl-
ler alla problem på den. De 
har inte förstått att vi faktiskt 
är i behov av invandring för 
att säkerställa att det till ex-
empel finns arbetskraft i vår-
den, säger Rose-Marie Fihn.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Robert Jansson, en av få vinnare i årets val. Sverigedemokra-
terna ökade med hela 5,1% och har nu fem mandat i Ale kom-
munfullmäktige.

Solen gick upp även denna måndag, men det var en tung 
morgon för Aledemokraternas Jan A Pressfeldt som tappade tre 
av sina sex mandat i kommunfullmäktige. Detta faktum bäddar 
för en rödgrön ledning i Ale, men den ser ut att bli ytterst svag.

Rose-Marie Fihn (FP) fick en politisk baksmälla när partiet tap-
pade ett tungt mandat i Ale kommunfullmäktige.

SD – valets enda segrare i Ale

Aledemokraterna valets största förlorare Folkpartiet en av alliansens förlorare
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