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Nya rutiner 
i Ales bygg-
nadsnämnd?

Jag har skrivit tre 
gånger till byggnads-
nämnden för att få 

svar på frågor angåen-
de bygglov. Första gången 
17 november 2006, andra 
gången 26 december 2006 
och tredje gången 22 ja-
nuari 2007, men jag har 
fortfarande inte fått svar 
på dessa frågor.

Fråga nummer 1: Är 
det rimligt att det ska ta 
tre månader minst innan 
man får svar, trots tre brev 
i samma ärende? Efter 
brev tre (2,5 mån) hörde 
dom av sig och sade att 
nya bygglovshandling-
ar har inkommit men an-
sökan är under handlägg-
ning. Då undrar jag na-
turligtvis. Fråga nummer 
2: Har det blivit nya ruti-
ner i Ale byggnadsnämnd 
att man bygger till, bygger 
till och bygger nytt och 
söker bygglov när allt är 
färdigt?

Detta är säkert av in-
tresse för fler än mig i Ale 
kommun att få veta vad 
som gäller. 

Alebo

Svar på 
insändare 
från ”Alebo”
Det var tråkigt att 

höra att du upple-
ver att den infor-

mation som du fått i ditt 
ärende inte är tillräcklig 
och tagit för lång tid. Det 
är inte nämndens ambi-
tion att ett svar skall ta så 
lång tid. Kontakta gärna 
mig i egenskap av Miljö- 
och byggnämndens ord-
förande i ditt ärende så vi 
kan diskutera vidare, då 
du valt att vara anonym i 
din insändare. 

Miljö- och byggnämn-
den har inte ändrat sina 
rutiner. Det som gäller 
idag liksom tidigare är att 
du som önskar bygga, om 
åtgärden kräver bygglov, 
lämnar in en ansökan om 
bygglov till Miljö- och 
byggnämnden, som hand-
lägger och fattar beslut 
i ärendet. Är du osäker 
på om det du skall bygga 
kräver bygglov kan du 
kontakta någon av våra 
handläggare eller titta på 
vår hemsida www.ale.se 
för mer information. 

Har du fått ett positivt 
beslut i ditt ärende, kan 
du börja bygga. 

Ibland händer det att 
någon bygger utan att 
ansöka om bygglov eller 
bygger på annat sätt än 
det som var beviljat i 
bygglovet. Nämnden har 
då att pröva om bygglov 
kan beviljas i efterhand, 
om förändringen kan in-
rymmas i bygglovet eller 
om det som byggs måste 
tas bort. 

Rolf Gustavsson 
Ordförande 

Miljö- och byggnämnden

Ale Centern avhöll års-
möte i Starrkärrs byg-
degård den 12 mars. 

Efter sedvanliga hälsnings-
fraser och hälsningar från 
närliggande organisatio-
ner öppnade vår ordföran-
de Roland Wall stämman. 
Till att presidera valdes Bo 
Carlsson som ordförande 
och Petra Andersson som 
sekreterare.

Vi var nu framme vid mö-
tesförhandlingarna. I år fick 

styrelsen ett något annor-
lunda utseende. Dock sitter 
Roland Wall kvar som ord-
förande och som vice ord-
förande Elena Helldén. På 
nya poster invaldes Petra 
Andersson som sekretera-
re. Övriga ledamöter och er-
sättare, Åse Berg Hansson 
och Sten Åke Oveborn.

För ekonomin svarade 
Sven-Erik Björklund. 2006 
visade ett gott resultat vilket 
ger en bra grogrund för 

2010 års valarbete.
Jan Åke Persson som 

varit Ales representant i di-
striktet hade bestämt sig 
för att hoppa av och i hans 
ställe valdes Elena Helldén. 
De som fick blommor för 
ett hängivet gott arbete var 
Christer Holgersson, Ove 
Börjesson, Lennart Dahl, 
Laila Johansson och Jan 
Åke Persson.

Efter en livlig diskussion 
beträffande Ale kommuns 

olika indragningar på för-
skole- och övriga skolområ-
det, enades stämman att visa 
sin avsky för det inträffade. 

Beträffande nedläggning-
en av förskolan i Hålanda 
(som har blivit en följetong i 
media) ansågs handläggning-
en vara skött på ett utomor-
dentligt dåligt sätt. Då det 
framkommit förslag att en 
kollektiv förskola planeras i 
Hålanda beslutade Centern 
att stödja det projektet.

Marianne Olsson talade 
varmt om skolorna i Starr-
kärr och Alafors. Även det 
projektet skall Centern 
bevaka och stödja till ett be-
varande.

Samfällt tyckte vi att för-
täringen smakade förträff-
ligt. Vi tackade varandra för 
en skön kväll tillsammans.

Bengt Englund

Årsmötet hölls på Ale 
Vikingagård och in-
leddes med en mycket 

innehållsrik guidad visning 
av Vikingagården där många 
frågor ställdes och besvara-
des. Vi kunde föreställa oss 
hur människor för tusen år 
sedan stått på samma plats 
och njutit av de första vär-

mande solstrålarna efter en 
lång vinter med strapatser 
av ett hårdare slag än våra 
nutida.

Årsmötet leddes av 
Johnny Sundling, som pre-
senterade det gångna verk-
samhetsårets alla aktivite-
ter. Valberedningens förslag 
till ny styrelse presenterades 

och antogs. Läckra smörgås-
tårtor serverades och kassö-
ren Birgitta Andersson som 
avgick efter lång och nog-
grann verksamhet avtackades 
med blommor.

Nu gäller det för oss att få 
igång arbetet med alla aktu-
ella frågor som att arbeta för 
ett kriscentrum för kvinnor, 

män och barn, skolans ut-
veckling, arbetet för miljön 
med minskad bilåkning och 
så vidare. Det finns mycket 
som kan utveckla den kom-
munala demokratin.

De som ska leda detta 
arbete under det kommande 
året är: Ordförande: Johnny 
Sundling. Vice ordförande: 

Victoria Vega. Kassör: Ing-
marie  Torstensson. Se-
kreterare: Lisa Forsberg. 
Övriga ledamöter: Tommy 
Gustavsson, Kjell Gus-
tavsson, Ivan Winblad, 
Christer Pålsson och Elli-
nor Gandee.

Lisa Forsberg
 sekreterare

Barn o Ungdomsnämn-
dens ordförande Eje 
Engstrand tycker 

att oppositionen varit oför-
skämd i den intensiva skol-
debatt som uppstått efter 
vänsterkartellens beslut om 
att lägga ner Hålanda för-
skola och Alaforsskolan samt 
göra om Alvhemsskolan och 
Starrkärrsskolan till rena 
förskolor.
Vi har inte velat vara oför-
skämda i debatten och ber 
i så fall om ursäkt men vi 
tror flertalet av föräldrar och 
boende i orterna som drab-
bas tycker att beslutet om 
skolnedläggningarna är oför-
skämt. Inte minst med bak-
grund av de vallöften som 
lämnades till väljarna i val-
rörelsen.

Du har rätt
Du har rätt Eje att jag före-

slog att förvaltningen skulle 
höra med friskolan om de 
var intresserad att ta över 
Alaforsskolan eller annan 
skollokal i centrala området. 
Precis som vi gjorde för ett 
år sedan då friskolan skulle 
starta och då vänsterkartel-
len beslutade att Alafors-
skolan skulle behövas under 
överskådlig framtid.
Hade nu friskolan tackat 
ja till att ta över en lokal så 
hade det givetvis fått kon-
sekvenser för centrala skol-
området men friskolan sa nej 
till erbjudandet och faktum 
kvarstår att någon nedlägg-
ning av Alaforsskolan och 
Starrkärrsskolan inte dis-
kuterades på decembermö-
tet utan förvaltningens skriv-
ning var 
Citat; Inom skolområdet fö-
reslås enligt uppdrag ingen 
förändring av skollokaler. Is-

tället undersöks olika alter-
nativ för att utnyttja lokaler-
na optimalt främst inom för-
valtningens verksamhetsom-
råde, men även aktivt söka 
alternativa användningsom-
råden inom kommunen.

Ortsutvecklingsmöten
Eje du har deltagit på 4-
5 ortsutvecklingsmöten i 
Starrkärr de senaste åren 
varit och svarat på frågor 
om Starrkärrsskolans fram-
tid. Vid varje tillfälle har du 
sagt att om inte elevanta-
let minskar drastiskt så är det 
ingen risk för nedläggning 
av skolan. Elevtalet har inte 
minskat drastiskt. 

Du har också sagt att du 
själv inte tror på f-9 skolor, 
trots det så skall det nu ge-
nomföras på Himlaskolan. 
Vad är det som fått dig att 

ändra uppfattning?
I en insändare om skolor-

na under våren 2006 skriver 
du att socialdemokraterna 
under dina 30  aktiva år i Ale 
inte lagt något förslag om att 
lägga ner Starrkärrsskolan. 
Några månader efter valet så 
kommer det förslaget.

Besvikna väljare
Eje skriver att han blir be-
sviken på människor. Vi är 
övertygade om att det finns 
mängder av besvikna välja-
re som förvånade ser att val-
löftena och åsikterna innan 
valet inte var mycket värda 
efter valdagen. Vi vet också 
att det finns många besvikna 
och förtvivlade föräldrar som 
inte kan förstå den ryckighet 
som nu präglar besluten. 

Givetvis kommer skolled-
ningen i centrala skolområ-

det att göra allt för att det 
skall bli så bra verksamhet 
som möjligt på Himlaskolan. 
Men hur skall man ordna 
en bra skolmiljö för barnen 
med läget längs R 45 som 
ju också skall byggas om till 
motorvägsstandard. 

En mycket relevant fråga 
är vad kommer det att kosta 
att anpassa skollokaler och 
skolgården för att det skall 
bli en rimlig skolmiljö för 
barnen?

Sune Rydén
Tony Karlsson

Kristdemokraterna

Oförskämt att lägga ner alla skolorna
Kristdemokraterna bemöter Eje Engstrands insändare vecka 11

Vänsterpartiet i Ale har haft årsmöte

Årsmöte hos Centerpartiet i Ale

Vårt land har länge er-
bjudit en fristad åt 
förföljda människor 

från alla delar av världen. 
Detta har förändrat, och för-
bättrat Sverige.
Under 1970-talet skapade 
många i Sverige en personlig 
relation med de människor 
som kom hit ifrån Grekland, 

Chile etc och senare under 
1990-talet från fd Jugosla-
vien. Denna process har för 
många lett till en vidgad kul-
turell världsbild, inkluderan-
de fler idéer men också en 
djupare förståelse om solida-
ritetens innebörd. Idag ser 
situationen annorlunda ut!
Stödet för en solidarisk flyk-

tingpolitik är inte längre lika 
starkt. Samtidigt flyr ännu 
fler människor i världen för 
sina liv än tidigare. Lidan-
dets platser har blivit allt fler 
– och kanske känner vi inte 
till platserna och människor-
na lika väl.

Nu som tidigare handlar 
det dock om samma kamp 

för människovärdet – som 
alltid! Vi i Ale ska därför 
fortsatt stå upp för en human 
och solidarisk flyktingpolitik. 
Med beaktande av boende-
möjligheterna vill vi därför, 
som tidigare, skapa en fristad 
i vår kommun för ett 40-tal 
människor. Ensamma barn 
som söker sig till oss ska na-

turligtvis prövas på ett posi-
tivt sätt – solidariteten och 
människovärdet är grunden.

Jarl Karlsson (s)
Göran Karlsson (v)

 Torbjörn Köre(mp)

Solidaritet med flyktingar

Om Sune Rydén inte 
förstått att han själv 
ändrade förutsätt-

ningarna genom att väcka 
frågan om lokaler för Fri-
skolan och sedan fattades 
ett enigt beslut om detta, att 
dessutom utan invändningar 
godta mitt uppdrag till för-
valtningen (se förra veckans 
insändare) om organisations-
förslag så blir jag lite fun-

dersam?
Okej , vi hade ingen diskus-
sion, men fattade ett tydligt 
beslut i frågan, sedan kan ju 
alla tänka själva.

Ja , jag har sagt att Starr-
kärrskolan finns kvar så 
länge inga  större elevför-
ändringar inträffar, Att på 
kort tid gå från 1150  elever 
till drygt 700 i skolområdet 

är åtminstone i min uppfatt-
ning en drastisk elevföränd-
ring. Nämnden har under 
några år varit överens om 
att minska antalet stadieö-
vergångar samt att sikta mot 
helst bara en, då i 5-an eller 
6-an. I detta fall är jag flexi-
bel, efter en tydlig föredrag-
ning om konsekvenserna för 
lärartätheten om vi sprider 
resurserna på flera skolor.

 Vi ju överens, när det gäller 
barnen i Alafors, det finns 
inget motförslag om att göra 
Himlaskolan till f-9-skola.
Tony Karlsson var ju med 
vid genomgången kring hur 
Himlaskolan skall föränd-
ras, men för läsarnas skull så  
skall jag redovisa att förvalt-
ningen räknar med att satsa 
2-2,5 miljoner på lokaler och 
skolgård på Himlaskolan 

inför hösten. Investering på 
längre sikt.

Återigen, ingen skola 
läggs ner, två skolor byter 
ålder på barnen, Alaforssko-
lan användande utreds.
På detta sätt kan vi behålla 
en god lärartäthet och ha re-
surser till en god pedagogik.

Eje Engstrand (s) 
ordförande Barn- och ungdom.

Ingen skola läggs ner – lärartätheten säkras
Eje Engstrand (s) svarar:


