
ALAFORS. Rolf Gustavs-
son (s) kom in i politi-
ken i slutet av 80-talet.

Nu har han tagit över 
ordförandeskapet i 
Miljö- och byggnämn-
den efter Anette Sernlo.

– Jag är nog ganska 
resultatinriktad. Det 
gäller att veta vad 
gruppen vill och sedan 
försöka genomföra det, 
säger den nyblivna ord-
föranden till lokaltid-
ningen.

Rolf Gustavsson är till vardags 
elektriker på Bravida, men 
lika stor del av den totala ar-
betstiden upptas av hans fack-
liga engagemang i Elektriker-
förbundet.

– Chefen brukar ringa varje 
morgon och fråga om jag ska 
jobba eller inte. Faktum är 
att mitt fackliga uppdrag tar 
mycket tid eftersom jag är en-
gagerad såväl på klubbnivå i 
Göteborg som på koncernni-
vå, säger Rolf Gustavsson.

Steget in i politiken blev 
ganska naturligt för Rolf 
Gustavsson, men det krävdes 
en knuff i ryggen av grannen 
Wilton Holmgren för att 
medlemskapet i Nol/Alafors 
socialdemokratiska förening 
skulle bli ett faktum.

Var det en slump att det 
blev socialdemokraterna 
för dig?

– Nej, det var självklart! 
Jag har alltid varit socialde-
mokrat, även om man inte 

förstod det i ungdomsåren 
alla gånger. Hemma prata-
de vi aldrig politik runt köks-
bordet, men jag har alltid varit 
socialt engagerad och kämpat 
för människors lika värde.

Rolf Gustavsson har erfa-
renhet från flera olika områ-
den inom den lokala politi-
ken. Han var med på den tiden 
då kommundelsnämnder-
na fanns, han har suttit med 
som ledamot i Barn- och ung-
domsnämnden samt i kom-
munstyrelsen. Den gångna 
mandatperioden verkade han 
i Miljö- och byggnämnden, 
den nämnd som han nu blir 
ordförande i.

Brett spektra
– Det ska bli intressant. Det är 
en nämnd som spänner över 
ett brett spektra, även om 
det hos allmänheten fokuse-
ras mycket på byggärenden. 
Djurskydd, trafik, miljö och 
räddningstjänst är andra om-
råden som vi ska greppa över. 
Ett annat tydligt exempel är 
det här med rasrisken i älvda-
len som har blivit väldigt up-
penbart just nu. Det är defini-
tivt en fråga som måste lyftas 
upp, säger Rolf Gustavsson.

Ser du ordförandeposten 
som ett delmål i en fortsatt 
politisk karriär?

– Absolut inte! Så fungerar 
inte politiken, att man väljer 
om man vill göra karriär eller 
inte. Saken var den att valbe-
redningen frågade mig och 
då fick jag ta ställning till det. 
Inom politiken handlar det 

om att åstadkomma saker till-
sammans inom partiet.

Vad har du för förvänt-
ningar på den kommande 
mandatperioden?

– Jag hoppas att vi inom 
Miljö- och byggnämnden ska 
kunna fatta beslut som har en 
bred politisk förankring, att 
vi förhoppningsvis ska kunna 
få med oppositionen i de allra 
flesta frågor. Blir det inte så får 
vi i majoriteten själva ta ansvar 
för de beslut som fattas. 

Hur upplever du det 
politiska klimatet i Ale 
kommun?

– Om jag svarar för Miljö- 
och byggnämnden så anser 
jag det vara bra. Visst kan det 
uppstå vissa symbolfrågor 
emellanåt, men jag hoppas 
att vi förskonas från alltför 
mycket partipolitiskt tän-
kande under de fyra närmas-
te åren.

Slutligen, vem vill du se 
som socialdemokraternas 
nya partiledare?

– Margot Wallström var 
min främsta kandidat, men 
hon har ju som bekant tackat 
nej. Jag överlåter åt valbered-
ningen att hantera den frågan, 
avslutar Rolf Gustavsson.
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Valfritt percalebäddset
Lyxigt med vacker lyster
(ord. 599:-) 

Gäller t.o.m. söndag 7/1 2007
med reservation för slutförsäljning.

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med 
andra erbjudanden, gäller ej vid köp av presentkort 
eller beställningsvaror. Gäller t.o.m. 14/1 2007.
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VI HAR FLYTTAT
Nu har distriktssköterskemottagningen 

för Nol/Alafors flyttat till den
”vita villan” bredvid vårdcentralen.

Vi beklagar våra tekniska problem 
med telefoner och hoppas 

att det snart löser sig.
Tills vidare har vi samma 

telefonnummer som tidigare.
Margareta Synnerhag 0303-74 24 93

och from  8 januari
Maria Ryden 0303-74 10 58

Tyvärr har vi ingen fungerande 
telefonsvarare än så svarar vi inte, 

försök om en stund igen eller ring till 
vårdcentralen på 0303-33 19 40.

Välkomna!

 

1 Mikael  Magnusson, Älvängen med 423 kr
1 Claes  Björkdahl, Alafors med 423 kr
3 Kristina Hellström, Nol med 425 kr
3 Ivan Trujiz, Nödinge med 425 kr
5 Gunn  Jansson, Älvängen med 420 kr
5 Lars- Ove Ektjärn, Nol med 420 kr
5 Marie-Louise Welin, Älvängen med 427 kr

Det var 422,50 kr i grisen 
på julmarknaden och 

de som kom närmast är

Vinstlista

Rutinerade Rolf redo för ordförandeposten
– Ska leda Miljö- och byggnämnden i Ale kommun

ROLF GUSTAVSSON
Ålder: 56.
Bor: Alafors.
Arbete: Elektriker.
Intressen: Natur, foto.
Ser jag helst på tv: ”Gärna en fot-
bollsmatch med IFK Göteborg. Blå-
vitt är favoritlaget, men så är det väl 
för alla?”.
Favoritmat: ”Det spelar egentligen 

ingen roll vad som serveras, huvud-
saken är att jag blir mätt. Jag är en 
allätare”.
Drömresa: ”Island är ett land jag 
skulle vilja upptäcka, precis som 
Grönland”.
Nyårslöfte: ”Det gamla klassiska, 
motionera mera”.

snabbfrågor till Rolf…
Golf eller Fiske

Sahlin eller Bodström

GP eller GT

Telefon eller Mail

Jazz eller Rock5
BLÅVITT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rolf Gustavsson (s) är ny ordförande i Miljö- Rolf Gustavsson (s) är ny ordförande i Miljö- 
och byggnämnden och har förutom smak för och byggnämnden och har förutom smak för 
kaffe också bra förstånd på fotboll...kaffe också bra förstånd på fotboll...


