
Många lär höja på 
ögonbrynen den 
här veckan när 

de läser om det osannolika 
samarbetet mellan de röd-
gröna och Aledemokraterna. 
Det sistnämnda partiet har i 
åratal ägnat mycket kraft åt 
att kritisera, främst Social-
demokraterna, för både det 
ena och det andra. I onsdags 
skakade de plötsligt hand 
och presenterade en gemen-
sam budget. Jag vet inte om 
man ska skratta eller gråta, 
men samtidigt måste jag säga 
att det är skönt att allt inte 
är ristat i sten. Det går up-
penbarligen även i politiken 
att riva murar och att tänka 
nytt. Det kändes dessutom 
som ett verkligen ärligt för-
sök och det vill jag verkligen 
tro. Ale kommun behöver 
självfallet en ledning som 
kan driva kommunen framåt 
och ta ansvar för verksam-
heten. Jag beundrar också 
modet från båda sidor – för 
det här är en överenskom-
melse ingen i förväg, inte 
ens de själva, hade kunnat 
tänka sig i nyktert tillstånd.

Att det trots allt finns 
anledning till frågor tror jag 
alla inblandade förstår. Det 
är inga dåliga salvor den 
gode Jan A Pressfeldt (AD) 
tidigare har levererat om sina 
nyvunna vänner. Affischen (S)
LÄPP inte in dem igen! fick 
stor uppmärksamhet i valrö-
relsen, men var inte särskilt 
framgångsrik. S behöll sina 

väljare och Aledemokrater-
na halverade sitt stöd. För 
mindre än en månad sedan 
föreslog samme Pressfeldt 
att Mikael Berglund (M) 
skulle behålla uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande då han ansågs vara ett 
mer kompetent alternativ. 
Med detta färskt i minnet blir 
uppgörelsen mellan främst 
S och AD än mer fascine-
rande. Paula Örn å sin sida 
deklarerar öppet att det här 
inte var en lösning hon helst 
sett, men att den trots allt när 
budgeten var klar kändes bra 
mycket bättre än hon förvän-
tat sig och angående kritiken 
från Pressfeldt sa hon ”det är 
lugnt, jag är inte långsint”.

Det är ganska stora ord 
mellan politiker, men så spe-
lar de numera också i samma 
lag. Tonen blir vänligare då 
och det är detta som får mig 
att ändå tänka tanken att det 
här kan kanske gå. Kan båda 
sidor behålla inställningen att 
egentligen tycker vi väldigt 
olika, men om vi försöker och 
åtminstone är vänliga mot 
varandra kan vi kanske leda 
kommunen i rätt riktning. 
Det kommer att krävas en 
oerhörd respekt och en ängels 
tålamod – i grunden vet alla 
att Örn och Pressfeldt står 
väldigt långt ifrån varandra.

Nu är första uppdraget 
för Kommunstyrelsens nya 
ordförande avklarat. En 
budget och verksamhets-
plan för nästa år är i hamn. 

Paula Örn klarade uppgiften 
trots ett närmast hopplöst 
parlamentariskt läge. Det ska 
hon definitivt ha beröm för. 
Frågan är däremot inte om 
det var ett kortsiktigt eller 
hållbart alternativ hon valde, 
utan faktum är att alliansens 
förhandlingsvägran medförde 
att det faktiskt bara fanns ett 
steg att ta – till höger om 
alliansen. Där väntade Alede-
mokraterna som genom sin 
valtekniska samverkan med 
Sverigedemokraterna egentli-
gen inte ens var ett alternativ. 
Med fingertoppkänsla lyck-
ades de rödgröna locka AD 
över bron och kvar på andra 
sidan blev ett kastat och 
förbrukat avtal med SD. Hos 
de rödgröna fick AD bland 
annat plats i alla arbetsutskott 
utom i Kultur och fritid och 
miljoner till Säkra ridvägar. 
Svagheten i uppgörelsen, 
sett med rödgröna ögon, är 
att AD har utslagsrösten i de 
tunga nämnderna och när väl 
sakpolitiken ska diskuteras är 
budgetuppgörelsen kanske 
redan glömd...

Kors i taket!
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Gör som nästan hälften av 
alla villaägare i Nödinge
Välj oss när du försäkrar ditt boende och  
planerar trygghet för dig och din familj.  
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

Ring mig på 0520-49 49 68 
Lotta Eriksson, Innesäljare Privat Försäkring

www.broms-experten.se

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  

för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
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Måndag 1/12 kl 18.30

Folketshus i Nol

Alla medlemmar  
hälsas välkomna!

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 
mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% 
bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil 

LÖRDAG 29/11: Kungälv Vikingagrillen vid St1 

13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 
Nästa tur 20/12.
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