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Möt offerdalingen som är Sveriges äldsta
kommunalråd: ”Det ﬁnns en åldersﬁxering i Sverige
som inte är sund”
Han har fyllt 80 år, men har inga planer på att lägga ner politiken. Möt
Sveriges äldsta kommunalråd, offerdalingen Janne Boman.
– Det finns en åldersfixering i Sverige som inte är sund, och det gäller inte
bara i politiken, säger han.
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Nåja, vi skriver offerdalingen trots att han numera har bott i
Stockholmskommunen Täby i över 50 år. Men så har vi också lokalbornas
godkännande.
Utanför hembygdsgården i Ede står Janne Boman och talar med Ängebon Rune
Jonsson när ursprunget kommer på tal. "Du hör hemma här du", säger Rune på

offerdalsmål.

Offerdalsbördige Janne Boman är Sveriges äldsta kommunalråd med sina 80 år. Han är valt
oppositionsråd i Täby kommun i Stockholms län. Men han har inga planer på att lägga ner den politiska
karriären. "På något vis har det blivit så att det ﬁnns en uppfattning om att 80-åringar ska vara på ett
visst sätt, eller för den delen 70-åringar. Men det där är ju väldigt individuellt", säger han.
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Det är inte så med alla som är född i Offerdal (frågar undertecknad)?
– Näe, jag tycker vissa glömmer bort hembygden, säger Rune.
Janne Boman föddes i Rönnöfors 1939 (två år efter Rune Jonsson) och bodde där
under sina första sju år. Pappa jobbade som präst och ligger fint begravd bakom
Offerdals kyrka, med Hällsjön i fonden. Där nere har också Janne Boman sitt
sommarhus, alldeles vid vattnet.
– Jag har bott i Täby i över 50 år men jag känner mig fortfarande hemma här. Jag är
en offerdalsnörd och pratar alltid offerdalsmål när jag är hemma, säger han.
För någon vecka sedan firade han sin 80-årsdag i byn. Men politikern Janne
Boman är långt ifrån pensionerad. Snarare har han lag in en till växel. I det
senaste valet blev han vald till kommunalråd i opposition i Täby, för

Socialdemokraterna.

"Du här hemma här du", säger Rune Jonsson på Offerdalsmål till Janne Boman. Ett bra betyg får man
ändå säga, då Janne Boman inte har varit bofast i Offerdal på över 50 år.
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Moderaterna är det styrande partiet i kommunen, sedan mycket länge.
– Täby är väldigt blått, det är inget snack om det. Men jag upplever ändå att vi har
ett bra samarbetsklimat i kommunen och att vi i stort jobbar mot samma mål.
Janne Boman har inte alltid varit politiskt aktiv utan blev medlem i
Socialdemokraterna år 2004, efter en lång facklig karriär. Att verka som
oppositionsråd vid 80 års ålder ser han inte som någon större sak.
– Det finns en åldersfixering i Sverige som inte är sund, och det gäller inte bara i
politiken, den finns överallt. På något vis har det blivit så att det finns en
uppfattning om att 80-åringar ska vara på ett visst sätt, eller för den delen 70åringar. Men det där är ju väldigt individuellt.
Ser du några fördelar med din ålder då?
– Det måste vara livserfarenheten. Vid den här åldern så får du perspektiv på saker

och ting och kan avvakta istället för att rusa iväg. Det kan nog vara en bra
egenskap att ha i politiken.

I prästgården här bakom bodde Janne Boman en period under uppväxtåren. Pappa var nämligen präst
och verksam i Offerdals kyrka. "Huset är enormt ﬁnt och har förvaltats väl av de nuvarande ägarna",
säger han.
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Janne Boman kommer varje sommar tillbaka till Offerdal och huset vid Hällsjön,
ibland fler gånger per år.
Men det var länge sedan han bodde i länet.
– Jag flyttade till Uppsala efter gymnasiet där jag studerade språk. Då hade jag en
tanke om att bli språklärare, men så blev det inte.
Istället gled han in på den fackliga banan.
– Jag var facklig ordförande i Täby från 1975 fram till 2004, då jag gled över till
politiken. I samband med det avsade jag mig de fackliga uppdragen.
Han driver många frågor, men brinner kanske allra mest för bostadssituationen,
som han beskriver som alarmerande.

– Det finns många företag i Täby som är i skriande behov av arbetskraft, men var
ska de bo? Det finns inga bostäder där vanligt folk kan bo.
Att utflyttningen från Stockholm 2018 för första gången på många år var större än
inflyttningen, förvånar honom inte.
– Det förstår jag absolut. Ska du komma in på bostadsmarknaden i dag så måste
du ha pengar, eller så ska du ha rika föräldrar. Det är klart att det påverkar
negativt.
Privatiseringar är annars ett återkommande tema när vi fortsätter att prata
politik.
– Det är ett misstag som Socialdemokraterna har gjort. Man skulle ha markerat
mot privatiseringarna av till exempel skolan och äldreomsorgen. Den striden tog
man inte riktigt.
Han är också besviken på hur de politiska partierna i Sverige har behandlat
landsbygden.
– Nu lämnade jag Offerdal för mer än 50 år sedan, men jag har ju ständigt kommit
tillbaka och det har ju absolut skett en utslagning av byarna. Det här kan inte
fortsätta.
– Men jag är ändå optimistisk. Här i Offerdal finns det ett stort engagemang, och
det händer ju saker hela tiden nu under sommaren. Jag tycker också att det är
jättespännande med Dan Olofssons fastighetsprojekt i Kaxås. Det vore enormt kul
om de lyckas locka barnfamiljer dit.
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