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Ett nytt bostadsförsörj-
ningsprogram med 
2000 bostäder i olika 

upplåtelse former har anta-
gits av kommunfullmäkti-
ge. Jag tycker att det är bra 
att oppositionen ställt sig 
bakom majoritetens förslag, 
om den framtida utveckling-
en av Ale. Det är bra för Ale-
borna och inte minst för bo-
stadsexploatörerna. Politik 
ska inte bara vara konflikt. 

Handeln av sällanköpsva-
ror/volymhandel är oro-
väckande låg i Ale – nuva-
rande företag har inte sett 
utvecklingspotensialen inom 
varusegmentet, så jag tycker 
att det är bra att flera aktörer 
upptäckt möjligheterna. I 
handelsanalysen så skrivs det 
om Ale Torg som motorn i 
vår handels-utveckling, vilket 
jag bejakar. Att utvecklingen 
av Nödinge kräver en struk-
turplan tycker jag är tydligt, 
vilket är bra för bostads- 
och verksamhetsföretagen. 
Strukturplanen ska vara 
klar under innevarande år. 
Den planerade kommunala 
utvecklingen ska stärka orten 
som handels- och bostadsort. 

Att Stora Viken plane-
ringen fortgår har redovi-
sats, men hur de slutgiltiga 
planerna ser ut är inte känt 
idag. Men med det entre-

prenörstänkande som finns 
inom Klädkällaren, så ser jag 
fram emot etablering som 
stärker handelsplatsen Ale!

Att köpcentrat i 
Svenstorp, Älvängen blir 
verklighet torde också stärka 
handeln, kommunen fick 
från flera av varandra obe-
roende företag in förslag 
på utveckling av handeln av 
sällanköp/volymhandel mm. 
Kommunen valda ett företag 
– Ittur AB – med vilka det 
pågår ett planlägg-ningsar-
bete för att under året sälja 
mark enligt optionsavtalet.    

Företagsbesök med 
utvecklingsdiskussioner är 
en viktig del i mitt arbete 
och ett 15-tal företag har 
hittills fått besök, utöver alla 
träffar på Alemässan – dessa 
besök är oftast ömsesidigt 
positiva. Utöver träffar med 
företagen pågår ett intensivt 
arbete med att stärka Energi-
teknikcentrum i Nol, såsom 
ett framtida kluster för hela 
verksamhetsområdet med 
forskning, utveckling och 
produktion.

Vi Alebor har nära till 
hela GöteborgsRegionens 
arbetsmarknad och närmare 
blir det med bättre kommu-
nikationer med tåg och säk-
rare väg, E 45. En ökning av 
arbetsplatserna i Ale stärker 

också vår del av klimatom-
ställningen. Det är positivt 
med ett ökat intresse för Ale 
som verksamhetsort och vi 
fortsätter att ta väl hand om 
företagare som vill utveckla 
verksamheterna i befintliga 
lokaler eller i nya.

Nytänkande finner vi i 
flera företag och i den kom-
munala förvaltningen, vilket 
stärker oss i att skapa fler att-
raktiva verksamhetsområden 
och servicen till Aleborna. 
Såväl i kommunen som i 
företagen finns intressanta 
arbetsuppgifter.

Vår fina natur är naturligt 
vår tredje framgångsfaktor, 
du finner många utflyktsmål, 
men också attraktiva boende-
områden nära pendeltågsta-
tionerna och småhusområ-
den med inslag av hyres- och 
bostadsrätt.

Mötesplatser med och för 
oss Alebor, Aleföretagare är 
viktiga och utöver nuvarande 
aktiviteter, kommer jag att 
initiera till olika träffar för 
strategisk utveckling mot år 
2020. Vill du vara med - hör 
av Dig!

Jarl Karlsson (s)
Kommunstyrelsens ordförande

Attraktiva Ale ska växa

Barnallergifond Pg 90 09 06-9

Alcro Bestå fasadsystem ger 
ditt hus effektivt skydd mot röta 
och mögel. Grundfärgen ger 
fasaden ett täckande fuktskydd 
och bästa möjliga fäste åt täck-
färgen. Bindemedlet är utveck-
lat för att vara extra tåligt mot 
solens strålar. Beståsystemet 
är dessutom skonsamt både 
för dig och miljön. 

Skyddar i upp till

15år.

Färg speciellt 
framtagen för

!! väder.

Störst på färg, tapet, golv och kakel.

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14
WWW.COLORAMA.SE

Enligt strategisk plan kräver en del av 
objekten i investeringsbudgeten ett särskilt 
medgivande av kommunstyrelsen innnan de 
får påbörjas. Förra tisdagen beviljades sex 
investeringar, men oppositionen ville stoppa 
förprojekteringen av idrottshallen i Bohus 
som innebär en kostnad på knappt 1,8 mil-
joner kronor.

– Det finns helt enkelt inga pengar. Vi 
syftar egentligen inte på själva förprojek-
teringen, den har vi kanske råd med, men 
byggnationen blir dyr och innebär dessutom 
en förhöjd driftsbudget. Ale kommun klarar 
inte mer just nu. Vi måste sansa oss, säger 
Rose-Marie Fihn (fp) som tillsammans 
med Kjell Klerfors (kd), Roland Wall 
(c), Ulf-Göran Solving (ad) tillstyrkte Jan 
Skogs (m) avslagsyrkande.

Oppositionen fick nöja sig med en reser-
vation. Kommunstyrelsen beviljade Tek-

niska förvaltningens föreslagna investe-
ringar enligt nedan:

•  Ny- och ombyggnad av skolor och för-
skolor, däribland Båtmans förskola i 
Älvängen

• Tillgänglighetsanpassning av fastighet
•  Förprojektering av idrottshall i Bohus 

för att byggande skall kunna ske 2009-
2010

• Energibesparande åtgärder
•  Konvertering av elvärmesystem till 

fjärrvärme i Surteskolan samt förstudie 
av projektering av nytt ventilationssys-
tem

•  Utbyggnaad av gång- och cykelnät 
mellan Nödinge centrum och Vimmer-
sjön.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Investeringar beviljades av kommunstyrelsen

Guidade 
naturvandringar

Risveden - Trehörningen – Salsjön, 
Skogens fåglar

Söndag 1 juni kl 09.00, samling Forsvallen, 
Skepplanda. Vandring i obanad terräng. 

Rejäla skor behövs.

Rapenskårs lövskogar, 
Kalkpåverkad försommarflora

Tisdag 3 juni kl 18.00, samling Forsvallen, 
Skepplanda. Vandring i bitvis obanad terräng. 

Grova skor rekommenderas.

Arrangör Västkuststiftelsen

För mer information:
www.vastkuststiftelsen.se

Strukturstudien för 
Älvängen godkänd
Kommunstyrelsen godkände i förra 
veckan den strukturstudie som tidigare har 
presenterats över Älvängen centrum. Studien 
ska ses som ett idédokument med målet att 
inspirera och ge underlag för utvecklingen av 
de centrala delarna av Älvängen. Avsikten är att 
studien ska ligga till grund för ett antal olika 
initiativ för att utveckla samhället som bostads- 
och serviceort. 

Ale kommun har en central roll i genomför-
andet, men detta kräver också att många andra 
aktörer medverkar på olika sätt. En fortsatt 
dialog och marknadsföring av Älvängens möj-
ligheter är en viktig del av genomförandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige att godkänna strukturstudien som 
idé- och planeringsunderlag för den fortsatta 
utvecklingen av Älvängen.
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