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”Med nytt kommunhus 
blir det knappast något 
över till skolan.” 

Det är ett påståen-
de som Sven Rydén gör 

i sin insändare. Hans 
sätt att möta behovet är 
ett förslag att dela Ale 
kommun och bilda en ny 
egen kommun. Det inne-

bär två kommunhus att 
bygga, förvalta och driva. 
Med två tjänstemanna-
förvaltningar, två full-
mäktigeförsamlingar och 

två nämndorga-
nisationer. Med 
hans utgångs-
punkter måste det 
såvitt vi begriper 
bli dubbelt värre!

Varje samhäl-
le i Ale är väsent-
ligt för socialde-
mokraterna. Att 
tillvarata utveck-
lingspotentialen 
för ett samhäl-
le innebär inte att 
utvecklingen i ett 
annat hålls tillba-
ka. Att utveckla 

de norra kommundelar-
na är lika väsentligt som 
att utveckla samhällena 
Surte-Bohus eller Nö-
dinge-Nol. 

För att få ut de bästa 
arbetsinsatserna av kom-
munaltjänstemännen 
måste de bland annat er-
bjudas bra och effektiva 
lokaler. Den lokalförsörj-
ning vi har idag uppfyller 
inte moderna krav. Det 
är väsentligt för kommu-
nens utveckling att vi åt-
gärdar behovet. Ett för-
slag har formats av bola-
get Ale Exploatering AB. 
Det finns flera. Dessa 
förslag får sedvanligt ut-
värderas och ställas mot 
varandra och mot nollal-

ternativet (att vara kvar) 
innan kommunen är för-
beredd för beslut. 

Kommunfullmäktige 
tog i september ett stra-
tegiskt beslut ”att flytta 
kommunförvaltningen 
till Nödinge”. Det inne-
bar startskottet för en ut-
redningsfas som ändar 
med ett principbeslut i 
kommunfullmäktige om 
eventuell verkställighet. 
Alla sidor av ett sådant 
beslut ska givetvis be-
lysas. 

Sven Pettersson (s)
Ordförande Ale 

Exploatering AB

Varje samhälle är väsentligt
Svar till Sven Rydén, Aledemokraterna, Alekuriren nr 38 v 43

Ale Exploatering AB 
har för kommunens 
politiker och tjänste-

män presenterat en ”Vision 
2012 – Ale Torg Nord”. Vi-
sionen är bolagets affärsidé. 
Den baseras på ett antal fak-
torer bl a bolagets ramavtal 
(1991) med Ale kommun om 
utvecklingen av tätorten Nö-
dinge. Bolaget har genom-
fört flera projekt inom den 
ramen. Något som insända-
ren indirekt särskilt fram-
håller. 

Visionen skulle resultera i 
att Ale Torg Köpcentrum får 
följande ytor inklusive be-
fintligt:

Handel: 21 700 m2 
(befintligt 12 400 kvm)
Kontor: 18 600 m2
Bostäder: 12 800 m2
Summa: 53 100 m2 

Förslaget baseras på den 
faktiska förutsättningen att 
marknaden med full kraft 
nu har kommit till Nödinge. 
Med utbyggnad av infra-
strukturpaketet uppstår att-
raktiviteten för en byggna-
tion enligt förslaget. En bra 
bilväg till regioncentrum, 
pendeltågsstation och fler 
människor ger tillsammans 
de förutsättningarna. Helt 
enligt kommunens visioner 
om infrastruktursatsningens 
konsekvenser för Ale.

Vi tror att visionen är till 
fördel för alla samhällen och 
invånare inom Ale. Särskilt 
för invånarna i samhällena 
Surte-Bohus. De kan härige-
nom erbjudas sin basservice 
inom kommunen.

Ales svaghet och styrka är 
de små samhällena. Varje ort 
har sin egen, unika förutsätt-

ning. Genom att analysera 
de möjliga framgångsfakto-
rerna för varje ort kan grund 
hittas för utveckling av res-
pektive ort på dess egna me-
riter och förtjänster. Hela 
Ale är berört av och bero-
ende av utvecklingen inom 
hela Göteborgsregionen. 
Den marknaden omfattar ca 
900 000 invånare. Utveck-
lingen inom Storgöteborg 
har hittills i huvudsak skett 
i de södra delarna. Kommu-
nerna i regionen vill nu sam-
arbeta om en utveckling av 
de norra regiondelarna bland 
annat inom Ale och Kung-
älvs kommuner. Norra de-
larna av Ale har också influ-
ens av städerna Trollhättan-
Vänersborg. SAAB: s utveck-
ling är väsentlig. Flygplatsen 
Malöga och Infrastruktur-
paket Älvängen-Trollhät-
tan har också sina betydel-

ser. Utbu-
det på Överby 
Köpcentrum 
lockar många 
boende från 
Älvängen 
och norrut. 
Alingsås har 
i alla år också 
varit ett ut-
flyktsmål för 
invånarna - 
särskilt i norra 
Ale. Positivt 
för invånar-
na men negativt för handlar-
na och därmed för möjlighe-
terna att utveckla handeln i 
samhällena. Samma förhål-
lande gäller för samhällena 
Surte-Bohus med sin närhet 
till Kungälv-Göteborg. Det 
finns grundläggande orsa-
ker till varför ale-borna får 
köperbjudanden i sina brev-
lådor och i annonser i Ale-

Kuriren från handlarna i de 
kommunerna.

Vi tycker att vi kan påstå 
att det vi åstadkommit hit-
tills enbart är till nytta för 
invånarna i Ale kommun. 
Utvecklingen med Vision 
2012 tror vi ännu mer lyfter 
fram det vi gjort tidigare. Vi 
har också sedan en längre 

tid på vissa villkor erbju-
dit kommunen vårt engage-
mang även i andra orter än 
Nödinge.

Med samarbete kommer 
man mycket längre.

Ale Exploatering AB
Jan-Erik Olsson

projektledare

Vad håller på att hända i Ale?
Svar på insändare av Sven Rydén, 
Aledemokraterna, AleKuriren nr 38 v 43

Faksimil ur Alekuriren nr 39, 2007

Ta kontakt med oss
- om du vill ha jobb 

Vi har jobb till dig med eller utan erfarenhet, fl era olika 
tjänster.  Vi söker säljare, arbetsledare, utbildare och 

blivande kontorschefer. Dessutom söker vi personer till 
demonstration, leverans och service 

Hög Garantilön/Provision. Körkort och tillg. till bil erfodras.

Maila din ansökan till cissi@jqtrading.se
Ring vår rekryteringstelefon 033-418885

0730-594554 

Ordinarie

ÅRSMÖTE
tisdagen den 11 december 2007 kl 18.30

Medborgarhuset, Alafors, biosalongen
Handlingar fi nns tillgängliga på kansliet och på hemsidan, alegk.com, 14 dagar före mötet.

Enligt Ale GKs stadgar skall röstberättigad medlems förslag framställas skriftligt och vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna! Styrelsen för Ale GK

ÅRSMÖTE
Föreningen Svanen i Surte, Surte Kulturhus

Tisdag 20 november kl 19.00

Stig ”Naturstig” Fredriksson berättar och 
visar bilder från Slottskogens hemlighet.

Välkomna!


