
I många års tid har det 
diskuterats hur Ale 
kommun ska kunna med-

verka till att det byggs en 
skateboardramp i kommu-
nen. Som vice ordförande i 
Barn- och ungdomsnämn-

den på 1990-talet fick jag 
den uppfattningen att det i 
princip var klart att en ramp 
skulle byggas. Frågan har 
varit uppe i Ungdomsfull-
mäktige och det har utlovats 
att snart ska det bli av. 

Nu har föräldrar i Älväng-
en lyft frågan i Ale kommuns 
frågepanel där de säger att 
det inte finns någonstans för 
skateboardåkare att utöva sitt 
intresse. Det hör till saken 
att skateboardåkning numera 
är så etablerad att man till 
och med kan välja att gå på 
skateboardgymnasium, i alla 
fall i Stockholm. 

Min frågor är nu:
•  Har Ale kommun medver-

kat till att det finns någon 
plats i kommunen för ska-
teboardåkning och i så fall 
var?

•  Finns det fortfarande 
planer på att stödja byg-
gandet av en skatebo-
ardramp i Älvängen i en-
lighet med ett tidigare 
besked till Ungdomsfull-

mäktige?
•  Hur fördelades Ale kom-

muns stöd till fritidsverk-
samhet för ungdomar 
2007? Svar önskas i form 
av förteckning över eko-
nomiska bidrag och anslag 
riktat till ungdomsverk-
samhet med mottagare/
förening/verksamhet och 
summan anslag/bidrag 
2007.

•  Anser du att denna fördel-
ning är rättvis och kommer 
alla ung-
domar i 
Ale till 
del?

Boel Holgersson
Centerpartiet

Interpellation till Barn- och ungdomsnämndens ordförande

Ale kommuns stöd till ungdomars fritidsaktiviteter
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Årsmöte
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 11 februari
i Nödinge Församlingshem

Gästtalare: Annelie Enoksson

Välkomna!

i Ale

FRAXELLASER- den modernaste behandlingen 
mot rynkor, pigmentförändringar och acneärr 

i ansikte samt på hals dekolletage och 
andra delar av kroppen.

Vi kan även erbjuda traditionell IPL behandling.

Information, tidsbokning: 
Tel 031-13 47 80, 0771-919 919

Ale kommun samar-
betar med Kung-
älvs kommun när det 

gäller familjerådgivning och 
kvinnojour. Samarbetet har 
nu inför 2008 utvidgats till 
att också gälla våldsutsat-
ta kvinnor och våldsbenäg-
na män. En krismottagning 
för kvinnor och en krismot-
tagning för män kommer att 
starta under våren 2008 i fa-
miljerådgivningens loka-
ler i Kungälv. Där kommer 
också att finnas en barnsam-
ordnare som skall tillgodo-
se barnens behov. En tjänst 
75 % kommer att anställas 
av Kungälvs kommun för att 
arbeta med kvinnorna och 
en person anställs för arbe-
tet med männen där Ale och 
Kungälv delar på en 100 % 
tjänst  (50/50) . Medel från 
länsstyrelsen har beviljats för 
verksamheten.

I Ale kommun bildar sex so-
cialsekreterare, en från varje 
enhet, en kvinnofridsgrupp. 
Gruppen är speciellt utbil-
dad som kvinnofridsinstruk-
törer i dessa frågor. Tanken 

är att sprida kunskap och ge 
konsultation till medarbe-
tare för att kunna bemöta 
dessa kvinnor på ett pro-
fessionellt sätt och snabbt 
slussa dem till rätt instans. 
När det basala är ordnat, i 
form av boende, ekonomi et-
cetra, blir kvinnorna alltid 
erbjudna stöd- och krissam-
tal hos kvinnofridskuratorn. 
Under den tid som kvinnor-
na behöver ha kontakt med 
individ- och familjeomsor-
gen finns det ett nära sam-
arbete mellan socialsekre-
terare och kvinnofridskura-
tor, ibland kan flera enheter 
vara inkopplade beroende på 
situationen. En kvinna kan 
behöva hjälp både med eko-
nomi och boende samtidigt 
som hon behöver hjälp för 
barnen. 

Hälso- och sjukvårdskans-
liet erhåller i uppdrag att i 
samråd med primärvården 
och Kungälvs sjukhus ge-
nomföra en nulägesrapport 
om situationen när det gäller 
våldtagna och misshandlade 
kvinnor och våld i nära rela-
tioner i nämnden verksam-
hetsområde. I rapporten bör 
även ingå hur kommunerna 
arbetar med dessa frågor. 

Jarl Karlsson  uppträder 
flitigt  i alekuriren trots 
att han är sjukskriven till 

50%. Jag förstår honom, det 
gäller att hänga på för att ka-
mouflera verkligheten med 
vackra ord som att Ale ut-
vecklas positivt under devi-
sen Det goda livet är nära, ny-
tänkande och naturligt. Jag är 
glad att oppositionen tack-
ade nej till att vara med 
på sådant orddravel. Vi är 
många som oroas för Ales 
framtid med en majoritet 
utan ledning, en S-styrning 
utan internkommunikation. 
På senaste fullmäktige skulle 
styrelser och nämnder redo-
visa sin verksamhet genom 
ordförande eller vid förfall 
vise ordförande. När vi kom 
till Kommunstyrelsen (Ks) 
hoppade sjukskrivne leda-
moten i Ks, Karlsson, upp 
i talarstolen trots att både 
ordförande och vice ordfö-
rande fanns i fullmäktigeför-
samlingen.

För att stort antal företa-
gare och anställda i Älväng-
en kommer inte livet att bli 
särskilt gott. Skall det bli 
samma fiasko som med före-
tagarna i Nol? Vi är på god 
väg när man tittar på de-
taljplan 9 för Älvängen och 
hur man hanterar förslag till 
ometableringar. Men denna 
gång kommer det inte att bli 
någon ny S-kupp i  fullmäk-
tige för att  rädda skinnet på 
Vägverket.

Projektet BanaVäg i Väst 
kan kanske på sikt ge många 
alebor ett gott liv men innan 
dess är det många som får 
ett rent helvete enligt en re-
presentant för Vägverket. Vi 
ser det redan och man klarar 
inte av att reda ut de mest 
enkla trafiklösningar för att 
minska köerna. Exempel-
vis väcktes frågan redan i 
höstas om att bygga om tra-
fiksignalerna i Stora viken så 
att alla fordon som kommer 
från Alekrossen och tippen 
i Jakobsdal och skall norr ut 
inte skapar rödljus för söder-
gående trafik. Trots löften 
har inget hänt på fyra måna-
der. Vävningen av de bägge 
nordgående filerna i Nö-
dinge skulle flyttas söder ut 
innan fler olyckor inträffar, 
inget har hänt.

På senaste Miljö- och 
byggsammanträdet var det 
någon som undrade vad det 
betydde som stod att läsa i 
Göteborgs-Posten för någon 
vecka sedan  att BanaVäg i 
Väst nu hade fått godkänt av 
Miljödomstolen i Väners-
borg att påbörja bygget av 
väg och järnväg mellan Nol 
och Nödinge. En något för-
lägen enhetschef på Miljö 
och hälsa meddelade då att 
man hade påbörjat bygget 
av väg och järnväg utan till-
stånd att bygga i älven. En 
följdfråga var, kommer Väg-
verk och Banverk att polis-
anmälas för brottet? Nej, 
det är nog inte aktuellt var 

svaret. Nej, det var ju ingen 
viktig fråga det gällde ju bara 
Göteborgs vattentäkt.

Men några ärenden tidi-
gare på samma sammanträ-
de bestämde  vänstermajo-
riteten att en  person skulle 
bestraffas med över 10000 
kr för att han ställt upp ett 
par bostadscontainer utan 
bygglov. Anledningen till 
uppställningen var försum-
melse hos Ale kommun. Jag 
tror nog att vederbörande 
inte känner av det goda livet 
i Ale. Hela oppositionen i 
nämnden  sa naturligtvis nej 
till sådana påhopp.

Ett av S-devisen är ny-
tänkande. När det gäller 
Karlssons inställning till 
motet i Alvhem finns det 
inget nytänkande. Det är na-
turligt att man lägger motet 
så nära som möjligt i anslut-
ning till järnvägsstationen 
och Lilla Edets utvecklings-
område i Tingberg, men det 
förstår inte Karlsson.  Vi 
står bakom vägverkets för-
slag säger Karlsson i en in-
terljuv i Alekuriren. Vilka 
Vi ? På ortsutvecklingsmö-
tet i Alvhem i höstas fanns 
två tjänsteskrivelser en från 
kommundirektören och en 
från tekniska kontoret som 
hävdade att kommunens in-
ställning var att motet skulle 
ligga i Grönnäs. Kommu-
nen har som bekant aldrig 
tagit ställning om placering-
en av motet.  S-gruppleda-
ren Hasse Andersson skulle 

svara på frågor om motet 
men han rörde till det yt-
terligare genom att presen-
tera ett S-förslag som gick 
ut på att motet skulle ligga i 
Alvhem. Karlsson, hur är det 
med internkommunikatio-
nen hos socialdemokraterna 
i Ale? För att kamouflera sin 
okunnighet om motet gled 
Andersson över till bostads-
försörjningsprogrammet. 

För att klara en befolk-
ningstillväxten på 2 % krävs 
ett bostadsförsörjnings-
program enligt Karlsson. 
Lagen kom den  14 decem-
ber 2000 om krav på ett bo-
stadsförsörjningsprogram. 
Syftet med lagen är att varje 
kommun skall planera bo-
stadsförsörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla 
i kommunen att leva i goda 
bostäder och för att främja 
att ändamålsenliga åtgär-
der för bostadsförsörjning-
en förbereds och genomförs. 
Riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen skall antas av kom-
munfullmäktige under varje 
mandatperiod. Det har bara 
tagit 7 år att arbeta fram  ett 
förslag som tydligen äntligen 
kommer i april. Vad värre är 
att nu används arbetet med 
programmet som argument 
för att säga nej till beställ-
ning av detaljplaner.

Ett annat argument att 
säga nej till entreprenörer 
som vill satsa på Ale är be-
ställning av planprogram. 
September 2005 beställde 

kommunstyrelsen ett plan-
program för Paradisområ-
det i Älvängen anledningen 
var att det fanns många öns-
kemål om exploatering i om-
rådet. Än i dag har detta inte 
lett till något som möjlig-
gör byggnation. Tvärt om  
S-gruppen använder beställ-
ningen som argument för 
att säga nej. Men nu kanske 
nya tider stundar. Vid förra 
Miljö- och byggsammanträ-
det insåg åtminstone en le-
damot i S-gruppen att plan-
programmet inte skulle an-
vändas för att säga nej . Vo-
teringen slutade 5-4 för 
oppositionens förslag att be-
vilja positivt förhandsbesked.

Nej Jarl Karlsson det 
är många Alebor som inte 
kommer i närheten av det 
goda livet i Ale. Det skulle 
möjligtvis vara dina kum-
paner bland "bandybandi-
terna" i Bohus. Var nytän-
kandet i den frågan kommer 
in vet jag inte, myglet har 
pågått sedan konkursen  i 
juni 1998. Men det är väl 
detta som är naturligt för 
Karlsson?

Leif Gustafsson (m)

Var är det goda livet i Ale?
Jarl Karlsson vill lägga 

ett mot i Grönnäs för att 
det är billigare där än i 

Alvhem. Det billigaste alter-
nativet måste väl vara att inte 
ha några mot över huvudta-
get. Men vad skall vi då med 
en väg till. Vi var överens 
om att kommunfinansiera ett 
mot vid Stora viken för att 
säkerställa vårt framtida in-
dustriområde. Men jag anser 
att det är lika viktigt att våra 
kommuninvånare kan använ-
da sig av den framtida vägen. 
Sen är det faktiskt så att ett 
mot i Alvhem kommer att 
försörja fler företag än vad 
vårt kommunala mot i Stora 
viken kommer att göra. Då 
räknar jag både företagen i 
Alvhem och Lödöse. 

Även om vi är överens 
om att i första hand satsa på 
Älvängen och Nödinge så 
har vi ett lika stort ansvar 
för våra kommuninvånare i 
Alvhem att kunna utnyttja 
de moderna kommunikatio-
nerna. Nu satsar Banverket 
på en station i Norra Alvhem 
(södra Lödöse), låt oss då se 
till att folk kan ta sig till sta-
tionen för att åka vidare med 
tåg till Göteborg och Troll-
hättan. Du citerade i din in-
sändare Olof Palme, poli-
tik är att vilja. Om du menar 
något med det så vill jag re-
kommendera dig att vilja ut-
veckla även Alvhem.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Alvhem är 
faktiskt ett av 
våra samhällen

Svar till Jarl Karlsson

Samarbetet med 
Kungälv utökas
Ingmarie Torstensson (v), ledamot 
Hälso- sjukvårdsnämnd 4, vill lämna 
följande tilläggsinformation med 
anledning av dialogmötet om Primär-
vården i Ale för två veckor sedan.

Kriscentrum även för män


