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En av dom verkligt 
stora barnboksförfat-
tarna var utan tvekan 

H C Andersen. När jag var 
liten tyckte jag att ” Kejsa-
rens Nya Kläder ” var en 
fantastisk historia. Hur kom 
det sig att människorna inte 
vågade säga något trots att 
dom såg att Kejsaren var all-
deles naken? Bara det lilla 
barnet vågade säga vad han 
såg. Har vi inte kommit 
längre än att vi fortfaran-
de står där med mössan i 
handen och artigt håller med 
om allt som vi blir itutade?

Vad jag menar är att de 
som för närvarande är ansva-
riga för handelns utveckling 
i vår kommun borde ta sig 
en ordentlig funderare över 
vad som håller på att ske. Vi 
har fått en mycket klarsynt, 
lyhörd och duktig stadsar-
kitekt i Måns Werner som 
presenterade visioner om 
Älvängens framtid för en tid 
sedan.

Butiksinnehavarna och de 
boende har slutit upp bakom 
dessa förslag. Ingen vill ha 
en splittring av Älvängens 
centrum och alla är natur-
ligtvis hänvisade till hjälp 
från politiskt håll för att 
kunna genomföra ett så om-
fattande projekt. Parallellt 
med detta basuneras planer 
på ett nytt köpcentrum i 
Svenstorp ut. Som om inte 
detta vore nog, presente-
ras ett utbyggnadsprojekt för 
Ale Torg. Samtidigt pågår 
naturligtvis handelsutbygg-
naden vid Stora Viken.

Med dessa utbyggnader 
skulle vi alltså öka på kom-
munens handelsyta med över 

100.000 kvadratmeter. Om 
vi gör ett räkneexempel och 
jämför detta med exempel-
vis Allum i Partille som är 
75.770 kvadratmeter och 
omsätter 1,2 miljarder kr/år 
så skulle vi i Ale komma upp 
i en ökad omsättning på 1,6 
miljarder kronor. 2006 om-
satte handeln totalt 717 mil-
joner kronor i Ale. Om vi 
begrundar detta så kan vi 
också jämföra med Allum 
som har 15.300 besöka-
re/dag. I vår kommun bor 
27.000 människor! Är det 
då så att vi skall locka folk 
att åka från Göteborg och 
Trollhättan för att fylla våra 
köpcentra? Det vill säga att 
folk väljer bort handelsplat-
ser som Bäckebol med bland 
annat IKEA för att åka till 
exempelvis Älvängen och gå 
på Elgiganten, Siba, H&M 
med flera. Dessa finns ju 
redan på närmare håll. Jag 
ställer bara frågan: Är det 
verkligen någon som tror på 
detta?

Det borde vara självklart 
att man gör lite rimlighets-
analyser från politiskt håll 
innan man klappar sig för 
bröstet och säger att nu skall 
det bli en massa nya jobb i 
kommunen. 

Det är min solklara upp-
fattning att sådana här pro-
jekt kommer att bli till mer 
skada än nytta. Eftersom jag 
inte tror att det går att driva 
runt den här sortens handel 
med så litet befolknings-
underlag så kommer det 
att skada ett samhälle som 
Älvängen.

Den livfulla framtidsvisio-
nen som Måns Werner pre-

senterade kommer aldrig 
att komma till stånd. I hans 
vision finns utrymme för 
folkliv på gatorna och ett 
samhälle där vi inte sitter 
ensamma i våra lägenheter 
för att vi inte vågar gå ut på 
gatorna. Vi som bor i kom-
munen måste på allvar fun-
dera över om det verkligen 
är den här sortens samhälle 
vi vill leva i.

Varför låter man inte 
Älvängen växa naturligt och 
bli till en stolthet för både 
kommuninvånare och tillre-
sande. Här skulle vi kunna 
bli unika med att skapa 
något som inte redan finns 
överallt. Älvängen har en 
fungerande handel som be-
finner sig i expansion. Hand-
larna behöver stöd från poli-
tiskt håll för en framtida ut-
veckling. Här behövs en ut-
byggnad av butikslokaler och 
parkeringsplatser. I hela Gö-
teborgsregionen poppar nya 
köpcentra upp och konkur-
rensen blir hårdare för varje 
dag. Vi befinner oss nu på 
toppen av en högkonjunktur 
och vad händer efter detta? 

Man får inte glömma att 
internethandeln expanderar 
och blir på sikt en allt större 
konkurrent till den tradi-
tionella handeln. Politiker-
na måste se kritiskt på upp-
blåsta nysatsningar och vara 
restriktiva i förhandling-
arna med nya exploatörer. 
De vill naturligtvis blåsa på 
med fulla segel och komma 
med generösa lösningar som 
tyvärr inte alltid är önsk-
värda och inte ligger i vare 
sig invånarnas eller hand-
larnas intressen. Genom att 
utlova guld och gröna skogar 
kan man kanske lura med sig 
några men det finns alltid 
någon liten pojke som ser 
den nakna sanningen.

Börje Olofsson,
handelsman

Faktauppgifter tagna ur Svensk Han-
dels dokumentation 

”Handelns Dag 2007 ”

Handelns utveckling i Ale 

– Kejsarens nya kläder?
Miljöpartiet de 

Gröna startar i 
år en rikstäck-

ande klimatkampanj som 
stäcker sig fram till valet 
2010. Första delen i kam-
panjen går under sloganen 
”Byt politik – inte klimat” 
och syftar till att det inte 
bara handlar om vad man 
kan göra som privatper-
son för att skapa ett håll-
bart samhälle, utan att det 
också måste till omfattande 
politiska krafttag för att till 
exempel begränsa utsläpp 
som påverkar klimatet. Det 
handlar om att vi politiker, 
även lokalt, gör vårt så att 
det blir lättare för individer 
att ändra sina levnadsvanor 
i en mer klimatvänlig rikt-
ning. För att klara målet att 
minska utsläppen av växt-
husgaser med 40% fram till 
2020 kan vi inte bara lita på 
att någon annan i en annan 
del av världen eller Sverige 
ska göra jobbet. Miljöpar-
tiet har en omfattande kli-
matstrategi för att nå målen 
och även vi i Mp Ale har 
och kommer att lägga flera 
förslag som hjälper till att 
nå våra lokala miljömål. 

Transporter och trafik 
står för en stor del av våra 
utsläpp. Mp Ale har lagt en 
motion som föreslår att vi 
i kommunens arbetsfordon 
som går på fossila bränslen 

ska använda bränslen som 
har en skonsammare påver-
kan på miljön utan att for-
donen i sig behöver bytas 
ut. Den lokala kollektivtra-
fiken behöver tredubblas 
till 2020. Vi skriver också i 
vårt lokala partiprogram att 
vi vill öka kollektivtrafikå-
kandet genom att öka an-
talet turer och sänka taxor-
na. Vi vill till exempel sänka 
den lokala taxan till 2 ku-
ponger. När tågbanan står 
färdig kommer vi naturligt-
vis göra allt för att den an-
vänds i större utsträckning 
än vägen. För att undvi-
ka att barnen i kommunen 
körs till skola och träning 
kan man tex starta lokala 
”gåtåg”. Det sparar inte 
bara på miljön utan också 
på värdefull tid tillsammans. 
Vi är för kommunala bil-
pooler.

Bostadssektorn är ett 
annat område där vi måste 
tänka om. Miljöpartiets mål 
är att 75% av nybyggna-
tionen ska vara lågenergi-
hus 2020. Mp i Ale har lagt 
fram ett program för ny-
byggnation med en rad åt-
gärder vad gäller hela pro-
cessen kring byggande, allt 
från långenergihus till upp-
värmning och kollektivtra-
fik. Ett annat förslag från 
klimatkampanjen är att 
halvera energianvändning-

en i fastigheter byggda före 
1980. Mp i Ale vill vara 
med och ta fram en effektiv 
energiplan för kommunen 
tillsammans med en aktuell 
lokal Klimatstrategi. 

Energisektorn måste 
ställas om från fossila till 
alternativa bränslen. Det 
räcker dock inte med att 
öka andelen alternativa 
bränslen utan vi måste även 
använda mindre energi i 
framtiden. Många elbolag 
erbjuder så kallad ”grön el” 
till sina kunder. Ring och 
fråga din leverantör. Mil-
jöpartiet vill ha ett garan-
tipris på el från vidkraft-
verk och solenergi. Själv-
klart skulle det vara toppen 
om vi kunde tanka biogas i 
Ale och ännu bättre om vi 
kunde framställa den från 
våra avfall. 

Med hopp om framtiden!

Minna Ljungberg, 
Miljöpartiet i Ale

Byt Politik – inte klimat

- Företaget med kvalité -

Nytt badrum i höst?

Badrumsmöbler Vedum Basic i vitt, ek eller valnöt. 
Vår storsäljare. Lagervara, omgående leverans.

9000 m2 utställning, butik och hämtlager utmed väg 118 
mellan Kristianstad och Åhus. Öppet måndag-fredag 7-16. 
Solid postorderkatalog 
Fax 044/22 50 62 
Bekväm internethandel 
www.rinkabyror.se

Även all övrig VVS. Endast kvalité. Låga priser.

MEDLEMSMÖTE
Tema för kvällen är:

Skillnaden på att vara gift eller sambo. Vad skall man tänka 
på kring samboavtal och äktenskapsförord samt vad som 

händer vid separation, såsom vårdnad och umgänge med barn, 
bodelning av egendom, men även vad som händer vid ett 

dödsfall, m.m.

Din partner är också välkommen!

Välkomna!
Hälsningar styrelsen sektion 47. 

VÄST

När: 14 november kl 18.30 - 21.00
Var: Medborgarhuset Alafors, stora salen

Vi behöver veta hur många som kommer, meddela sektionen 
senast den 9 november på telefon eller via mail

Tel 0303-330 423 eller 0303-330 273
E-postadress: kommunal@ale.se

SPF
Alebygdens

Styrelsen!

TRIVSELKVÄLL
med julbord den 14 nov -07 kl 16.00

Plats: Tudors matsal, ej ledet som 
angivits i vår medlemsfolder.

Ett fåtal platser finns kvar. 
Anmälan senast den 5 nov -07.

Välkomna!

Ale
Norra

TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset Ledet

OBS! Tiden
Torsdag 11 oktober kl 17.00

Vi öppnar dörrarna kl 16.30
Program:

Musik, modevisning med mannekänger

Tillfälle att förnya garderoben

Lotterier, kaffeservering

Hjärtligt välkomna!
Kulturgruppen

Medborgarhuset Ledet
Torsdag 8 nov kl 17.00

OBS! Tiden

”Glad i toner”, sång och spelgrupp 
från Västerlanda-Hjärtums PRO

underhåller.
Provsmakning av mat.

Välkomna!
Friskvårdskommitten


