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Älvängens utveckling
Jag antar din utmaning att 

fråga 10 dock inte före-
tagare utan konsumen-

ter i dina uppräknade orter. 
Vad de tycker om möjlighe-
ten att kunna handla volym-
varor i den egna kommu-
nen. Jag kan till dels förstå 
ditt fokus på Handlarna det 
är ju de som försörjer dig 
med sina annonser. Men att 
skapa konkurrens är inte 
bara för företagens väl och 
ve  utan en chans för Alebor-
na att köpa volymvaror i den 
egna kommunen till rimli-
ga priser. Jag kan inte heller 
begripa varför företagarna 
är så svala till att få hit kol-
legor som gör det jobbet de 
misslyckats med, nämligen 
att tillgodose konsumenter-
nas, dvs kommuninvånarnas 
behov. 

Självklart är det så att 

inom affärsvärlden så kan det 
inte finnas ett vakum eller ett 
ej tillgodosett behov. Utan så 
fort det uppstår så kommer 
någon och fyller behovet. 
Jag tror att många av våra 
företagare är minst lika bra 
som alla andra företagare i 
vårt långa land  på att möta 
konkurrens och få ut något 
positivt av det. Om inte så 
kanske man har valt fel jobb. 

Vi är idag 27 000 drygt 
invånare i kommunen och 
det är deras behov som får 
styra när politiken fattar 
beslut. Det borde vara själv-
klart också för dig. Sen kan 
jag inte begripa att du med 
en dåres envishet fortsätter 
och hävdar att du begriper 
bättre än vad marknaden gör. 
Det är ungefär som om jag 
skulle gå ut och säga att jag 
är en mycket bättre tidnings-

redaktör än vad du är, trots 
att jag aldrig prövat jobbet. 
Sen ett par frågor till dig. 

Om det nu är så att det 
skulle vara för stora ytor till 
handel? Varför är det då just 
Svenstorp som skall strykas? 
Varför skall vi inte stryka 
Klädkällarens möjlighet till 
sin verksamhet eller säga 
nej till en utveckling av Ale 
Torg. 

Du måste skilja på din 
roll som tidningredaktör, 
medlem i företagarfören-
ingen och vad dina närmaste 
kompisar tycker. Jag tar 
gärna en debatt med dig, 
men vänligen kom med sak-
liga argument och inte bara 
oproffsiga påståenden och 
partsinlägg.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Redaktören byt fokus

Som väntat, Jan Skog, 
vågar du inte anta förra 
veckans utmaning i sin 

helhet. Att bara välja en pas-
sande del är som att springa 
halva Göteborgsvarvet och 
välja den plana sträckan. 
Tycker faktiskt att det hade 
varit klädsamt om du som 
kommunalråd vågat möta 
handlarna öga mot öga i en 
för dem mycket angelägen 
fråga.

Du skriver mycket om 
volymvaror. Det skulle vara 
roligt att få ta del av din defi-
nition av termen volymvaror. 
Är det kläder? Är det dag-
ligvaror? Det är nämligen 
det som kommer att utgöra 
majoriteten av Svenstorps 
handelsområde. (Läs Alekuri-
ren vecka 19)

Jag har inte ifrågasatt kon-
kurrensens betydelse, men 
för att den ska fungera krävs 
ett kunderunderlag. Den 
kommunala planeringen för 
var handelsområden bäst 
placeras för att nå en bra 
effekt är avgörande. Konkur-
rensens syfte i grunden är 
väl att utveckla handeln inte 
att bara förflytta den? Alla, 
inklusive den aktuella explo-
atören på Svenstorp är över-
ens om att handelsområdet 
kommer att få konsekvenser 
för Älvängens köpcentrum. 

Det blir föga troligt att den 
strukturstudie som en bred 
politisk majoritet, köpmän 
och ortsbor har bejakat 
aldrig kommer att kunna 
förverkligas. Det finns inte 
bärighet för två köpcentrum 
i Älvängen.

Bäste Jan Skog, du behö-
ver inte stryka ett enda han-
delsområde. Det kommer 
den berömda marknaden att 
göra. Det finns inte underlag 
för alla utbyggnader. Det här 
är ingen personlig uppfatt-
ning. Det är bara att läsa den 
handelsanalys som du har 
fått presenterad för dig. Den 
svarar för övrigt på de flesta 
av dina frågor, men det krävs 
förstås att du läser den. När 
du gör det bör du dock utgå 
från att Klädkällaren redan 
har en byggrätt på 30 000 
kvm för handel. 

Har du ändrat uppfattning 
i frågan om Stora Viken får 
du problem. Ale kommun 
har redan antagit detaljpla-
nen och byggnationen kan 
starta imorgon. Det är pin-
samt att jag ska behöva upp-
lysa dig som heltidsanställd 
politiker om detta.

Utbyggnaden av Ale Torg 
finns det ingen anledning 
att stryka. Handelsanalysen 
bekräftar att Ale Torg bör 
utvecklas som motorn för 

handeln i Ale. 
Det är en 
slutsats som 
utredaren har 
dragit efter 
sin analys av 
handelns för-
utsättningar 
i Ale. Jag har 

full respekt för hans ord, de 
vilar på kunskap som varken 
du eller jag har. Din tanke 
om att stryka utbyggnaden 
av Ale Torg och därmed 
stänga av motorn är du nog 
helt ensam om. En fantas-
tiskt obegåvad tanke, men 
det är tufft att våga uttrycka 
den i skrift.

Jag har aldrig någonsin 
hävdat att jag begriper mig 
på handeln bättre än mark-
naden. Jag har däremot 
hävdat min åsikt. Vad jag 
tycker om Skogstorp, förlåt 
Svenstorp, är solklart och 
även dårar kan ju faktiskt ha 
rätt... 

Du anser att jag inte har 
sakliga argument och då 
hänvisar jag ändå alla mina 
ståndpunkter till en han-
delsanalys på 28 sidor. När 
inte det anses sakligt och du 
vägrar besvara frågan om 
varför utredaren inte fick rätt 
information är det omöjligt 
at fortsätta debatten. Du 
verkar dock mer intresse-
rad av att fokusera på mig 
och mina roller, vilket jag 
personligen anser är att inte 
fokusera alls. Om du minns 
så var det handelns utveck-
ling vi skulle debattera, men 
det är klart, du vågar ju inte 
ens möta våra handlare öga 
mot öga.

Du verkar intresserad av 
jobbet som redaktör. Grattis 
det är ditt, men först måste 
du bevisa att du är läskunnig. 
Börja med handelsanalysen.

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör, ansv utgivare

Hellre fokus än inget alls

Jag skulle vilja bidra till 
debatten om Älväng-
ens utveckling med lite 

reflektioner på hur man 
som återvändande Alebo- 
Älvängenbo uppfattar sam-
hället idag och möjliga ut-
vecklingsmöjligheter.

Man ser ofta sin hembygd 
med nya ögon när man som 
jag bott på andra orter under 
ett antal år. Jag har även tagit 
in vad många ”utifrån” har 
haft för åsikter om Älvdalen 
som aldrig tidigare varit där 
men nu besökt oss sedan jag 
själv med familj nu bosatt 
mig här igen. 

När det gäller Ale som 
helhet så uppfattas samhäl-
lena utefter 45:an som lite 
tråkiga och förortsbetonade. 
Många missar också att 
Sveriges största vattendrag- 
Göta älv rinner bara knappt 
100 m från vägen. Detta 
har dock blivit bättre på de 
platser där den nya vägen har 
börjat projekterats, där kan 
man nu se älven på ett helt 
nytt sätt vilket ju är positivt.

Ale kommun bör sträva 
efter att låta samhällena 
utefter älven utvecklas till 
trevliga, mysiga orter i högre 
grad än förortsbetonade. Då 
lockar man även till sig fler 
barnfamiljer som vill flytta 
till mer naturnära orter som 
känns mysiga och trygga. 

Vidare bör kommunen bygga 
betydligt fler villor än idag 
då de flesta kommunerna 
kring Ale byggt betydligt 
mer, det är nu som det 
saknas bostäder kanske inte 
om fem år!

När det gäller Älvängen 
och den norra delen av 
Ale som ligger mig särskilt 
varmt om hjärtat så uppfattas 
Älvängen fortfarande som en 
liten mysig ort men med för 
liten kontakt med älven. Jag 
tycker det är synd att man 
tillåtit att Jysk m.fl. småin-
dustrier får ligga vid infarten 
till Älvängen och i direkt 
anslutning till hamnen och 
det fina skogsområdet som 
ligger mellan Vikingagården 
och hamnen. Detta område 
skulle kunna fungera utmärkt 
som rekreationsområde med 
små skogsstigar och utsikts-
punkter som skulle kunna 
leda över till vikingagården 
på ett bra sätt. Hamnen bör 
också rustas upp och cykel-
banor anläggas. Det vore så 
mycket trevligare att se älven 
när man kommer från Göte-
borg än de småindustrier 
som nu ligger där. Dessa 
skulle med fördel kunna 
flytta upp ovanför samhället 
i skogen där kommunen äger 
mark. 

Det föreslagna köpcen-
tret i Svenstorp tror jag är 

bra-men varför inte ställa 
lite krav på Ittur att utforma 
byggnaden på något unikt 
sätt som gör att det smälter 
bättre in i Älvängen och blir 
en fortsättning på dagens 
samhälle? Det behövs verkli-
gen fler butiker inom områ-
den som: Trädgård, möbler, 
barnutrustning , kläder mfl.

Personligen har jag ingen 
som helst lust att åka till 
Södra Viken och klädkällaren 
för att handla, då skulle jag 
lika gärna åka till Trollhättan 
eller Göteborg. 

Andra saker som skulle 
kunna bli bättre i Älvängen/ 
Ale är: Fler och bättre lek-
platser, möjlighet att träna 
Friidrott i norra delen av 
kommunen, eller varför inte 
satsa på en bowlinghall som 
ju alla åldrar har glädje av 
året runt. En simhall nere vid 
älven någonstans skulle också 
kunna bli en attraktion.

Till sist: Ale har verkligen 
stora möjligheter men kom-
munen måste våga ställa lite 
högre krav på entreprenörer 
och snabba på utvecklingen 
av byggandet så att fler flyt-
tar hit och skatteinkomsterna 
ökar. Ale skall inte sträva 
efter att bli en blek kopia av 
Göteborg utan något helt 
eget med sin unika historia!

Camilla

Primärvården i ALE Kommun  informerar

FÖLJANDE ÖPPETHÅLLANDE TIDER GÄLLER 
VECKA 26 TOM VECKA 33  (080623-080817)

Bohus vårdcentral v 26 - v 33 08.00 - 16.00 mån - fre

Skepplanda vårdcentral  v 26 - v 33 08.00 - 16.00 mån - fre 

Älvängens vårdcentral v 26           08.00 - 18.00 mån och tis,   
  08.00 - 17.00 ons - fre
 v 27 - v 33   08.00 - 18.00 mån, 
  08.00 - 17.00 tis - fre
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Annette Björklund
Ordförande

BLI MÅNADSGIVARE 
TILL RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213

På senaste fullmäktige 
behandlades centerpartiets 
motion om framtagande av 
Livsmedelspolicy för kom-
munen.

K o m m u n f u l l m ä k t i g e 
beslutade i enighet att gå 
vidare till GR (Göteborgs-
regionens kommunalför-
bund) för att de ska ta fram en 

policy. Eftersom vi numera 
samarbetar med sex andra 
kommuner runt Göteborg, 
när det gäller anbud och 
inköp av livsmedel. 

I den bör det klargöras att 
inköpta råvaror ska ha minst 
samma kvalité och trygghet 
som om de vore producerade i 
Sverige, oavsett vilket land de 

kommer ifrån. Liksom minst 
samma nivå på djurskydd och 
sjukdomskontroll.

Även kommunens tidigare 
beslut om rättvisemärkta 
inköp bör tas med i detta 
dokument.

Åke Niklasson (c)

Positiv behandling av motion 
om ny Livsmedelspolicy


