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LILLA EDET. Valrörelser 
är inget nytt för Jörgen 
Hellman (S), som kom 
med i lokalpolitiken 
redan 1982.

Sedan 2006 sitter den 
51-årige Lilla Edet-bon 
med i riksdagens fi nans-
utskott.

– Det hoppas jag göra 
efter höstens val också, 
fast då i majoritet, säger 
Hellman till lokaltid-
ningen.

Det är bara några veckor kvar 
till valet och för riksdagsleda-
mot Jörgen Hellman är det 
en hektisk tid. Han avverkade 
ett sitt sista möte med fi nans-
utskottet på onsdagen, for vi-
dare till Vårgårda på kvällen 
för att medverka på en träff 
tillsammans med partiledaren 
Stefan Löfven innan det blev 
några timmars välbehövlig 
sömn hemma i lägenheten på 
Ström.

– Det är mycket nu, men 
det är samtidigt väldigt roligt 
att vara ute och träffa folk. Jag 
uppskattar valrörelsen. Jag re-
ser runt i partidistriktets tret-
ton kommuner. Ibland står jag 
i en valstuga, för att nästa dag 

göra ett arbetsplatsbesök eller 
genomföra dörrknackning. 
Det jag upplever annorlunda 
i den här valrörelsen jämfört 
med tidigare är att jag sitter 
mer framför datorn. Det är 
många mejl som ska besvaras 
och det har blivit fl er debatt-
artiklar att skriva.

Jörgen Hellman började 
sin politiska bana 1982 då han 
blev ersättare i revisionen. 
Tre år senare blev han Arbe-
tarpartiets ordförande och 
under åren 1991-2002 satt 
Hellman som kommunalråd, 
de tre första i opposition och 
resterande i majoritet.

– Det var en kämpig tid. 
Sverige upplevde en eko-
nomisk kris före alla andra. 
Kommunerna fi ck betala 
mycket för det och vi hade 
inte tillräckligt med peng-
ar för att kunna driva skola, 
barnomsorg och äldreomsorg 
på det sätt som vi önskade, 
förklarar Jörgen Hellman och 
fortsätter:

– Samtidigt var det en oer-
hört rolig tidsperiod. Jag fi ck 
vara med i planeringen kring 
järnvägen och nya E45. Jag 
minns också med glädje alla 
samtal med människor i byg-
den. Det var fantastiskt kul 
och något jag kan sakna idag.

Av dina politiska mot-
ståndare, vem hyste du 
störst respekt för?

– Bjarne Färjhage (C), 

av den anledningen att vi satt 
bredvid varandra som kom-
munalråd under elva år och 
arbetade tillsammans för Lilla 
Edets bästa. Att vi hade olika 
åsikter i ett antal frågor, det är 
en annan sak. Bjarne var en 
duktig politiker.

2002-06 antog Jörgen 
Hellman uppdraget för kom-
mun- och landstingsfrågor 
inom Socialdemokraterna 
och fl yttade sin bas från Lilla 
Edet till Stockholm. Där har 
han blivit kvar.

Femte generationen
– Jag har en lägenhet i Stock-
holm och en lägenhet på 
Ström samt en sommarstuga 
på Tjörn. Det innebär att jag 
ofta har kläderna på fel ställe. 
Hemma är ändå Lilla Edet. 
Det är fem generationer som 
har bott där. Min farfars far 
växte upp i Älvängen innan 
han fl yttade till Lilla Edet.

Vad var det som fi ck dig 
att bli politiskt intresserad?

– Anledningen var enkel. 
När jag gick från barn till ton-
åring såg jag arbetslöshetens 
förbannelse med egna ögon. 
Göta Bruk lades ner, Lödöse 
Varv likaså och pappersbru-
ken på Edet och Inland mins-
kade sin arbetskraft. Jag såg 
effekterna av det och eländet 
som drabbade mina kompi-
sars familjer.

– Att det blev Socialde-

mokraterna beror på att vi 
sossar står för en något större 
offentlig sektor och en något 
högre skatt än borgarna. Vår 
paroll är att vi människor ska 
hjälpas åt. Det är mitt driv i 
det politiska arbetet.

Hur ser din politiska 
vardag ut?

– Det är ekonomi dagar-
na i ända, många möten blir 
det. Att vara riksdagspolitiker 
är som att gå i skolan, året är 
uppdelat i två terminer. Det 
är väldigt intensivt dessa båda 
perioder, på sommaren och 
runt jul fi nns det tid att andas. 

Vad gör du helst när du 
är ledig?

– Jag gillar att vara ute 
och promenera. Det är skönt 
eftersom man är inlåst i ett 
sammanträdesrum stora de-
lar av året. I sommar har det 
dessutom blivit en hel del bad.

Politisk förebild?
– Olof Palme, som var en 

fantastisk talare. Han var out-
standing på sin tid.

Ditt omdöme om Stefan 
Löfven?

– En mycket god lagleda-
re. Han har fått partiledning-
en att vara samstämmig i sitt 
budskap.

Hur går det i riksdags-
valet?

– Jag tror att S, V och MP 
kommer att bli starkare än 
alliansen. Frågan är om det 
räcker till egen majoritet eller 

om SD blir vågmästare.
Om du ska tippa valut-

gången i Lilla Edet?
– Det har varit en fram-

gångsrik mandatperiod för 
nuvarande majoritet. Det 
har skett konkreta satsningar 
inom skolan exempelvis. Jag 
tror på fortsatt socialdemo-
kratiskt lett styre.

Hur väl insatt är du i 
den lokala politiken idag?

– Eftersom jag är revisor 
för kommunpolitiken i Lilla 
Edet så håller jag mig neutral, 

jag är inte med i den politiska 
debatten. Det är emellertid 
roligt att som revisor kunna 
se hur de beslut som vi fattar 
i Stockholm får för effekt i 
kommunerna.

Trivs i folkvimlet

Riksdagsledamot Jörgen Hellman (S) reser under valrörelsen runt 
i partidistriktets tretton medlemskommuner. Jörgen har lämnat 
kommunpolitiken bakom sig, numera är det finansutskottet som 
gäller.

FEM SNABBA

Tåg eller Flyg

Persson eller Sahlin

Sommar eller Vinter

C eller FP
Sven-Ingvars eller Hellström

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Informationsträffar: Starta eget
Skatteverket
Onsdag 3 september, kl. 17-20,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 23 september, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Nyföretagarcentrum Väst
Tisdag 11 november, kl. 18-21,
Kommunhuset, Lilla Edet

Göta älv turism
Medlemskonferens
Torsdag 11 september, kl. 9 -16,
Thorskogs slott, Västerlanda
Hur vill ni som medlemmar utveckla er 
verksamhet och Föreningen Göta älv 
turisms framtid. Föreläsare Ulrika Tornare 
om nätverket - Taste the Countryside som 
finns i Herrljunga. 

Ta betalt - en föreläsning om prissättning 
Kul och ful marknadsföring
Fredag 21 oktober, kl. 8.30 – 16, 
Kommunhuset, Lilla Edet
Föreläsare Maria Österåker.
Affärsutveckling och entreprenörskap.

Företagscentrums frukostmöten
Tisdag 16 september, kl. 8-10, Disponentvillan, Göta
Linda och Benny Billman presenterar sin 
verksamhet i Disponentvillan i Göta.

Tisdag 4 november, kl. 8-10
Plats och tema inte klart.
 

Frukostträff med LENK
Lilla Edets Nätverkande Kvinnor är ett 
kvinnligt affärsnätverk som vill bidra till 
kompetensutvecklingsmöjligheter, utökad 
företagssamverkan och breddat kontakt-
nät för kvinnliga företagare och blivande, 
kvinnliga företagare. Nätverket ska främja 
kvinnors företagande, tillväxt och vinst 
genom samarbeten och erfarenhetsutby-
ten. Vi träffas på Boströms Café i Lilla 
Edet kl. 8. Gilla gärna vår facebooksida 
”LENK0520” för nyheter.

Företagslunch hos Stendahls Bil 
Fredag 10 oktober kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet
Fredag 7 november kl. 12-13, Stendahls bil, Lilla Edet

För alla företagare som vill utbyta idéer 
och kunskaper med varandra. Anmälan till 
event@stendahlsbil.se.

Nyföretagarcentrum Väst
Starta företagsutbildningar 
Utbildningen omfattar tio tillfällen.
1 september är det kursstart i Trollhättan
24 september är det kursstart i Uddevalla

Bokföringskurs för nybörjare.
Kursen omfattar fem tillfällen.
10 september är det kursstart i Vänersborg
20 oktober är det kursstart i Uddevalla

Läs mer och anmäl dig på
www.nyforetagarcentrum.se/vast
 

Till dig som är eller planerar att bli företagare
Hösten 2014 är fylld med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun.
Här presenteras ett urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten.
Besök lillaedet.se/naringsliv för mer information.

Prenumerera på nyhets-
brevet om näringslivet!
Få nyhetsbrevet om näringslivet i 
Lilla Edets kommun direkt i din in-
korg. Anmäl din e-post till närings-
livsutvecklare Kajsa Jernqvist, 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se.

Fredag 29 augusti
Fredag 26 september

Fredag 31 oktober
Fredag 28 november


