
ÄLVÄNGEN. Mikael 
Berglunds kalender är 
inte längre fullbokad.

Livet som opposi-
tionsråd skiljer sig 
radikalt mot tiden som 
Kommunstyrelsens 
ordförande.

Nu finns det till och 
med tid över för avan-
cerade pepparkakshus.

Efter fyra år som kommu-
nens politiska överhuvud 
upplever Mikael Berglund 
sin första jul som opposi-
tionsråd. Moderaternas för-
steman understryker direkt 

att han är långt ifrån glad 
över att ha behövt lämna 
ifrån sig makten, men han 
har ganska snabbt hittat för-
delar.

– Jag är fortfarande po-
litisk representant för Ale 
kommun, men det är ingen 
hemlighet att det är Kom-
munstyrelsens ordförande 
alla jagar. Min kalender har 
aldrig varit så ren som nu 
och det är klart att det öpp-
nar möjligheter för annat. 
Jag har helt andra förutsätt-
ningar än tidigare att för-
djupa mig i frågor, besöka 
verksamheter och bygga en 
ny politisk plattform tillsam-
mans med Allianspartierna 
och Framtid i Ale. Siktet är 
redan inställt på maktskifte 
2018, säger Mikael.

Inte sitta tyst
Därmed inte sagt att han 
tänker sitta tyst i fyra år.

– Vi har en bra dialog, 
Paula och jag. Vi kan ryka 
ihop i mötesrummet ena 
stunden för att i nästa ande-
tag gå och ta en kopp kaffe 
ihop. Att vi inte delar ideo-
logi är inget nytt. Det vet vi 
båda två. Hon tror på kollek-
tivet och jag på den enskilde 
individens möjlighet att själv 
bestämma väg. Jag kommer 

stötta Paula i den mån jag 
kan och delar uppfattning. 
Det är inte tal om annat, 
menar Mikael.

Med en betydligt renare 
kalender har konstruktören 
och byggherren vaknat till 
liv på allvar. Dubbelgaraget 
har han byggt själv, men inte 
för några bilar.

– Nej, de är byggda för att 
stå utomhus. Garaget är en 
hobbyverkstad och loftet ska 
förhoppningsvis bli ett roligt 
häng för ungarna. Där kan 
de göra som de vill.

Garagebygget gav honom 
smak på mer. När advent 
närmade sig började tan-
karna på ännu ett avancerat 
bygge – ett pepparkakshus i 
90 delar.

– Vi har faktiskt byggt ett 
nästan varje år, men nu var 
det dags för en större utma-
ning. Jag hittade en ritning 
på nätet och bestämde mig 
för att göra ett försök. Ung-
arna och jag satt i sex timmar 
första kvällen. Det är rätt 
trevligt och du hinner prata 
om ganska mycket under så 
lång tid. Den kvalitetstiden 
har jag saknat, berättar Mi-
kael.

När lokaltidningen hälsar 
på i julstöket är pepparkaks-
huset precis färdigt. Hela sex 

kilo pepparkaksdeg och två 
kilo florsocker krävdes för 
att färdigställa huset. Totalt 
tog bygget 18 timmar.

– Jag är faktiskt ganska 
nöjd. Det var mer pill med 

alla fönster än jag tänkt 
mig och jag har lärt mig en 
del nya saker om bakning. 
Ska du göra pepparkaksdeg 
för husbygge ska du uteslu-
ta bikarbonaten, då slipper 

du den värsta jäsprocessen, 
bitarna blir plattare och de-
taljer du skurit ut jäser inte 
igen. Innan jag skär ställer 
jag in degen i frysen, det 
hjälper mycket.
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Gå in på www.andrum.in 

och skriv ut höstens schema

Yoga för män
Yinyoga med meditation

•  Medicinsk yoga  
och Kundaliniyoga  
i flera nivåer

• Lugn yoga

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Nyheter
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GRATIS
Prova-på-vecka!
Vecka 3 enligt schema 

på hemsidan

Vi ger konsumentrådgivning  
till dig som bor i Ale kommun.

Har du koll på 
dina rättigheter?

Telefon 031-368 08 00

      Konsument Göteborg
   www.konsumentfragor.goteborg.se

Vi erbjuder även utbildning i

konsumenträtt till skolor, 

företag och föreningar.

Husbyggaren tar ny sats
– 6 kg deg och 90 delar senare var Mickes pepparkakshus färdigt

Oppositionsråd och husbyggare. Mikael Berglund har fått tid över till annat. Årets ståtliga peppar-
kakshus krävde sex kilo deg och två kilo florsocker. Byggtiden var 18 timmar.
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MIKAEL BERGLUND

Ålder: 41.

Yrke: Oppositionsråd.

Bäst med julen: Barnens 

förväntan och glädje.

Värst på julbordet: Syltan.

Bästa timmen på dygnet: 
Mellan kl 23-24, jag är en 

produktiv kvällsmänniska. 

Julklapp till Paula: ”Hon får 

en god bok. Hon behöver 

ladda batterierna”.

ÄLVÄNGEN. Alliansen 
får kritik för att inte 
vilja samarbeta.

Mikael Berglund (M) 
förklarar varför.

– Om vi bara skulle 
ägna oss åt att rös-
ta fram deras politik 
behövs vi inte om fyra 
år. Ale behöver en stark 
opposition och det tän-
ker vi vara.

Redan på valnatten medde-
lade Moderaterna i Ale att 
partiet går i opposition, men 
sedan tog spekulationerna 
fart.

– Mediadrevet var inte 
trevligt, särskilt inte ankla-
gelserna om att vi skulle ta 
makten med stöd av Sveri-

gedemokraterna och deras 
samarbetspartner Alede-
mokraterna. Det var ald-
rig aktuellt, därför blev jag 
oerhört förvånad när Paula 
Örn (S) plötsligt presente-
rar sitt majoritetsstyre be-
stående av just ett av dessa 
partier. Det var ju förbjudet, 

säger han.
Plötsligt blev opposi-

tionsrollen väldigt tydlig.
– Inte mig emot. Nu slip-

per vi sammankopplas med 
SD och AD. Det är istället 
Paulas huvudvärk, men hon 
verkar inte ha några pro-
blem med det. Självklart vill 

vi också ha inflytande och 
därför kommer vi att fort-
sätta kritisera, ifrågasätta 
och lägga kreativa motför-
slag. Den dagen vi slutar 
vara opposition och bara 
jamsar med, då har vi tagit 
ett första steg mot diktatur, 
säger Mikael Berglund dra-

matiskt och fortsätter:
– Det betyder inte att vi 

kommer att sitta på tvären 
i alla frågor. Jag tror vi är 
överens i minst 80% av frå-
gorna och vi har påbörjat en 
positiv resa med ett bättre 
näringslivsklimat och för-
bättrade resultat i skolan. 
Det är dock inget självspe-
lande piano. Vi måste fort-
sätta bevaka utvecklingen.

– Ale behöver en stark opposition
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BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
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