
I tre och en halv timme 
pågick kommunfull-
mäktiges sammanträ-

de i måndags. Resultat: 
Två ärenden återremittera-
des, fyra beslut, en bordlagd 
motion och två interpella-
tioner som inte hann tas upp 
utan fick skjutas till nästa 
möte i augusti. Ja, det är 
verkligen fantastiskt att det 
fortfarande finns männis-
kor som vill ägna sig åt det 
här på sin fritid… Nåväl, de 
fick träffa tre goda föredö-
men innan 
samman-
trädet öpp-
nade. Ale 
kommuns 
beslut om 
att varje år 
uppmärk-
samma ett 
antal ung-
domar 
som har utfört en prestation 
utöver det vanliga är ett strå-
lande initiativ. Det gagnar 
inte bara de som får ta emot 
prischeckarna, utan det in-
spirerar också andra. Ofta, 
särskilt i politiska forum, 
pratas det om de ungdomar 
som inte agerar så som vi 
anser är normalt. Vi talar om 
skadegörelse, missbruk och 
våld. Hur ska vi motverka 
detta på bästa sätt? Självklart 
finns det många svar, flera 
är garanterat bra. Vi ska er-
bjuda alternativ till destruk-
tiva handlingar, sysselsätt-
ning som attraherar ungdo-
mar. Aktiva barn är lyckliga 
barn heter det. Jag är överty-
gad om att det är sant, men 
det som kommunfullmäkti-
ge gjorde i måndags är också 
viktigt och då menar jag inte 
de förspillda timmarna, utan 
utnämningen av tre unga 

goda föredömen. Vi ska lyfta 
de positiva krafterna i sam-
hället. Vi ska lyfta dem högt, 
så att alla ser dem. Det är ett 
bra sätt att motverka krafter 
som är mindre positiva för 
en kommun.

Sedan måste man ju bara 
kommentera den vilda wes-
tern som förekom under 
fullmäktigesammanträdet. 
Detaljplan 9, Älvängen, var 
uppe för antagande. Det kom 
knappast som en överrask-
ning att oppositionen yrkade 

på åter-
remiss. I 
såväl kom-
munsty-
relen som 
Miljö- och 
byggnämn-
den har 
detaljpla-
nen bevil-
jats med 

minsta möjliga marginal. I 
kommunfullmäktige räcker 
det med en tredjedels mino-
ritet för att få återkalla ett 
ärende till kommunstyrelsen. 
Det var inga problem, då 
röstsiffrorna var 22 mot ett 
antagande av detaljplanen 
och 26 var för. Det borde ha 
varit ett väntat scenario för 
alla inblandade ändå utbröt 
ett mindre tumult och mötet 
fick ajourneras fler gånger än 
jag hann anteckna. Opposi-
tionen krävde inledningsvis 
genom Jan Skog (m) att 
detaljplanen skulle återre-
mitteras till dess att det fanns 
en lösning för de företag som 
om detaljplanen antas riske-
rar att få lägga ner sina verk-
samheter. Detta krav ströks 
sedermera och motivet till 
återremissen blev nu istället 
att parkeringsnormen ska 
vara uppfylld för de butiker 

som blir kvar i planområdet.
Om detta nu kommer att 

medföra någon förändring 
eller ej är svårt att sia om. 
Planförfattaren och majori-
teten anser fortfarande att 
antalet parkeringsplatser är 
tillgodosett och motsvarar 
det antal som finns idag. 
Oppositionen vill att man 
utgår från den nya parke-
ringsnormen eftersom det 
är en ny detaljplan som ska 
antas. Det innebär i så fall 
att ytterligare en av Bengt 
Bengtssons fastigheter måste 
rivas. Det är nödvändigt om 
Willys Hemma ska få till-
räckligt med p-platser enligt 
gällande norm. Det medför 
emellertid att ytterligare två 
företag blir utan lokaler när 
vägen drar fram över norra 
torget i Älvängen. Affärsid-
karna i Bengtssons stora fast-
ighet, den med Titbits och 
Team Sportia i, vet fortfa-
rande inte vad som kommer 
att hända. Den frågan debat-
terades aldrig, trots att så 
många arbeten står på spel, 
men det är ju en helt annan 
fråga. Personligen hoppas 
jag att våra makthavare får 
tid över att fundera lite kring 
den oro som flera företagare 
med familjer och personal nu 
känner när midsommarsolen 
värmer oss andra. Just nu är 
jag dock mest rädd för att all 
tid kommer att ägnas åt att 
räkna p-platser.
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Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

>> Ofta, särskilt i politiska 
forum, pratas det om de ung-
domar som inte agerar så som 
vi anser är normalt. Vi talar 
om skadegörelse, missbruk 

och våld. Hur ska vi motverka 
detta på bästa sätt?<<

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

BOHUS GYMNASTIKFÖRENING

Vi söker ungdomsledare!

Vi behöver utvidga vårt ledarteam på Ungdomssidan och sö-
ker dels Dig som har fyllt minst 16 år men även Dig som fyllt 
minst 13 år och som är intresserad av att Leda och Inspirera 

Barn och Ungdom.

• Ledare som kan ha hand om vår Show–dance 
grupp för ungdom i åldern 8-12 år.

• Ledare som kan leda barn i åldern 
5-7 år i Redskapsgymnastik.

Du som fyllt 13 kommer att få verka som hjälpledare.

Vi håller till i Bohusskolans Gymnastiksal.

Det gäller en timma per grupp preliminärt onsdagar mellan 18.00 
– 19.00 med början v.36 och därefter fortsättning under vårterminen.

Eventuellt kompletterande utbildning står föreningen för.

Intresserad?

Kontakta då vår ungdomsansvariga 
Terese Dahl  0702 36 90 13 eller e-post: teresedahl@telia.com  

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

SEMESTER-
STÄNGT 

1 juli - 4 augusti

• HEMSERVICE
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV DATATILLBEHÖR
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER, 
 PARABOLER OCH DIGITALMOTTAGARE
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG 
 I VERKSTADEN
• LEGITIMERAD TEKNIKER
• FRI LÅNE-TV

Reparation av 
TV – VIDEO – DVD – DIGITALMOT.

ÖPPET Mån-fre 08-18, Lör 10-13

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21

Tel. 031-330 30 92

Köp din maskin 
hos oss!

Gräsklippare, Motorsågar, Jordfräsar, m.m.

Reparation och service
Nu har vi även

Nyckelservice!
Ring 0303-74 86 11 eller besök oss 
på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

 50kr rab


