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På kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 
25 augusti var Jan 

Skogs (m) motion om tra-
fikmot i Alvhem uppe till 
behandling.

Föga förvånande så valde 
Socialdemokraterna och 
Vänstern att gå på kommun-
styrelsens förslag och avslå 
motionen. Samtliga övriga 
partier i kommunfullmäkti-
ge valde att ställa sig positiva 
till motionen och föresprå-
ka ett mot i Alvhem framför 
ett mot i Grönnäs. Social-
demokraterna och Vänstern 
har inte majoritet i kom-
munfullmäktige men vann 
ändå voteringen på grund av 
att Sven Rydén, Ad, valde 
att avstå. Sven Rydén är själv 
bosatt i Grönnäs och har i 
många år drivit en bilverk-
stad där.

Vid sammanträdet var 
Jarl Karlsson (s) uppe i ta-

larstolen och pläderade för 
ett avslag av motionen, vid 
sitt anförande valde han att 
helt stödja sig på vad Väg-
verket anser. Socialdemo-
kraterna har alltså inte tagit 
ställning till motionen uti-
från vad de själva vill, utan 
helt litat på Vägverkets be-
dömning. Detta innebär 
att dom har valt att bortse 
ifrån vad Naturvårdsver-
ket, Västtrafik, Länsstyrel-
sen med flera tunga institu-
tioner anser. Alla tunga re-
missinstanser har valt att 
förespråka ett vägmot i 
Alvhem framför ett i Grön-
näs. Det märkliga är att So-
cialdemokraterna i Ale, till-
sammans med sin röstbo-
skap Vänstern, helt saknar 
egna idéer och visioner utan 
hela tiden springer i Vägver-
kets ledband. Detta kommer 
i längden bli mycket skad-
ligt för Ale kommun efter-

som Vägverket verkar vilja 
spara precis överallt och nu 
har märkt att dom har Ale 
kommun lindat runt sitt lill-
finger. Vad blir nästa be-
sparing i vägprojektet, vad 
blir nästa förslag från Väg-
verket?

Moderaterna i Ale 
kommer naturligtvis fort-
sätta kämpa för ett vägmot i 
Alvhem, vi tänker inte vika 
oss för Vägverket. Beslu-
tet i kommunfullmäktige att 
avslå Jan Skogs motion till-
kom på ett mycket märk-
ligt sätt, när en ledamot som 
själv är väldigt nära berörd 
av frågan och kan lida av-
sevärd ekonomisk skada 
av beslutet, fick tjänstgöra 
och missbruka sin roll som 
vågmästare.

Markus Larsson (m)
Ledamot i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna saknar visioner

Företagarna (FR) i Ale 
bjöd in till Sopplunch 
med tilltugg den 29/8-

08 på mycket vackra Sjövallen. 
Det blev ett mycket väl-

besökt seminarium med 60 
personer. Något tema var 
inte satt. Men jag skapar 
en egen ”aha”-upplevelse. 
”Samarbete och samverkan 
ger framgång”, förmedlat av, 
tro det eller ej, Haparandas 
kommunchef. En kvinnlig, 
kunnig, karismatisk sådan.

Inga otydliga, svaga devi-
ser, utan rakt på sak kopplat 
till verkligheten. Inga poli-
tiska skygglappar men med 
stor respekt för andra. Det 
utvecklade och befintliga 
samarbetet mellan Hapar-

anda på den svenska sidan 
och Torneå på den finska 
sidan är viktigt i gränslandet.

De har långt gående 
gemensamma verksamheter 
som skola, post, Euro/Skr, 
hotell, stadsplan, vägar, 
broar etc. Framtidens sol 
kommer troligen att lysa 
över detta område mer än 
”midnattsolen” gör. 

Ales båda kommunalråd 
var närvarande och syntes 
mycket nöjda med budska-
pet från norr. Detta kan 
bädda för framtida eventu-
ella samarbeten och samför-
stånd?

Ett lokalt exempel på 
ickesamarbete som kom-
munfullmäktig beslutade om 

den 25/8-08 är motet vid 
Grönnäs. Demokratin vann 
eller förlorade med en ned-
lagd röst. Man borde ha sökt 
samverkan med Lilla Edet 
för att utveckla gränslandet 
Alvhem – Lödöse. 

Enligt en röst från majori-
teten efter beslutet i KF vill 
”man” låta Älvängen växa 
mot norr. Hur många år tar 
det innan man når Grönnäs 
från söder? 25 – 50 år?

Rösten från Haparanda 
ansåg att t.om. två länder 
kan växa tillsammans. Varför 
klarar vi inte detta i Göta 
Älvdalen? Jag tror att ordet 
är ”prestige”.  

 Tore Berghamn
Folkpartiet/Liberalerna Ale

”Strategiska planer” i Ale!
Älvängens båthamn 

drivs av den helt pri-
vata Älvängens Båt-

klubb som har ca 100 med-
lemmar med ett 70-tal båtar. 
Klubben har som sin hu-
vudsakliga uppgift att er-
bjuda vinteruppläggning av 
medlemmarnas båtar, något 
som skulle kunna ske var 
som helst och inte enbart 
vid Göta Älv. Anläggningen 
ligger på kommunal mark 
men något arrendekontrakt 
finns ej, utan Ale kommun 
upplåter området inklusive 
hamnanläggning, tillfartsvä-
gar och uppläggningsplatser 
för båtarna helt gratis. 

I samband med utbyggna-
den av E45 och järnvägen 
genom Ale måste delar av 
Älvängens båthamn rivas för 
att bereda plats åt det nya 
dubbelspåret. En pengarull-
ning av sällan skådat slag tog 
fart tidigt i våras. I stället för 
ett par enkla plåtskjul för 
mindre än 20 båtar och ett 
enkelt klubbhus som fanns 
tidigare byggs nu en jättean-
läggning för vinterförvaring 
för samma antal båtar. Det 
gamla klubbhuset ersätts 
med ett nybygge i samma 
prisklass som en modern 
villa! En del av hamnbas-
sängen tas i anspråk men å 
andra sidan bjuder staten 
(dvs Banverket) på mudd-
ring/utgrävning av hamnen 
som blir djupare och bättre 
än förut! 

Området hårdgörs och älv-
kanten förstärks. Banverket 
eller staten om ni så vill, 
bjuder på en helt ny topp-
modern anläggning för de 
100 medlemmarna! Enligt 
uppgift lär slutnotan hamna 
på uppemot 40 miljoner 
kronor (varav c:a 20 miljoner 
kr för själva hamnanlägg-
ningen) eller nästan 600.000 
kr per båt! Båtklubben och 
dess medlemmar betalar 
inte ett öre och är givetvis 
att gratulera, det måste vara 
bingo, men som skattebe-
talare och politiskt verksam 
i Ale kommun blir man lätt 
chockad över denna penga-
rullning till ren, privat hob-
byverksamhet när det prutas 
på allt annat i projektet.

Detta föranleder ett antal 
frågor till ansvariga för pro-
jektet:

• Jag är medveten om att 
väg- och järnvägsutbyggnad 
faller under två olika lagar 
men varför kan projektled-
ningen anse sig ha råd med 
40 miljoner kr för att bygga 
en helt ny båthamn för ett 
100-tal 
perso-
ner i en 
båtklubb 
som 
inte ens 
äger sin 
anlägg-
ning när 
man inte 
anser sig ha råd att bekosta 
ett motorvägsmot i Alvhem 
som skulle kosta ungefär 
lika mycket men betjäna 
1000-tals Alebor i 50-100 år 
framåt?

• Då de ersatta byggnaderna 
med mera enligt initierade 
personer var värda cirka 1 
milj kronor och nybygget 
kostar 40 gånger mer så 
undrar jag:

– Gjordes någon vär-
dering inför nybygget så 
som görs inför alla andra 
fastighetsintrång? Om inte: 
Varför?

– Har någon upphandling 
av byggnationen skett eller 
sker allt på löpande räkning? 
I så fall: Varför?

• Varför anser sig projekt-
ledningen inte ha råd med 
att erbjuda generös inlösen 
av de affärsfastigheter, som 
drabbas av vägutbyggnaden i 
Älvängen, för att säkerställa 
utveckling av Älvängens 
nuvarande affärscentrum 
och i stället inta en närmast 
fientlig inställning mot före-
tagen när det uppenbarligen 
finns hur mycket pengar 
som helst?

• Förutom det rent ekono-
miska: Har projektet helt 
skippat begreppet ”likstäl-
lighet” i sin behandling av 
olika fastighetsägare och 
brukare? Varför behandlas 
en grupp hur generöst som 
helst (fritidsbåtägarna) men 
affärsfastighetsägare med 
ett 20-tal hyresgäster med 
mer än 60 anställda som är 
direkt berörda och drabbas 
av vägutbyggnaden närmast 
ignoreras. Trots att det är 
samma förhandlare i båda 
fallen!

• Hur kan den statliga pro-

jektledningen prioritera 
en hobbyverksamhet  med 
40-miljoner-kronors-insat-
ser men snåla, pruta och 
ignorera rättmätiga krav från 
driftiga entreprenörer som 
riskerar få sina affärsfastig-

heter 
och 
företag 
inlösta 
och 
nedlagda 
och 
tvinga 
ut sina 
anställda 

i arbetslöshet? Har hobby-
verksamhet blivit viktigare 
än insatser i det näringsliv 
vi alla är beroende av och 
som generar alla skattemedel 
till stat och kommun till vår 
gemensamma välfärd? Finns 
det några bindningar mellan 
båtfolket och de statliga 
mångmiljoninsatserna som 
inte syns?

• Som kronan på verket får 
båtklubben 400.000 kronor 
kontant som plåster på 
såren. Vilka sår? Varför då?

• I avsaknad på dokument 
som legaliserar ägande, 
arrende, hyra eller vad det 
nu kan vara anser jag att 
det är Ale kommun som 
äger anläggningarna. Har 
projektledningen denna 
bakgrund klart för sig? I så 
fall: varför har aldrig Ale 
kommun informerats och 
fått ge sina synpunkter?

Återigen: Säkerligen är 
allt korrekt hanterat rent 
formellt och Älvängens Båt-
klubb är att gratulera men 
projektledningen för Bana 
Väg i Väst har en hel del att 
förklara för övriga skattebe-
talare.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande, Ale-demokraterna 

Vice ordförande i Miljö- 
och Byggnämnden i Ale

Skattemiljonerna rullar 
till båtpalatset i Älvängen

Öppet brev till projektansvariga för BanaVäg i Väst:

I Ale har vi skogen in 
på knuten, oavsett var 
i kommunen vi bor. 

Därför är det kanske inte så 
konstigt att vi tar vår skog 
för given. Precis som det är 
skillnad mellan regnskog 
och planterad skog i Ama-
zonas är det skillnad mellan 
gammelskog och plante-
rad skog i Sverige. I Verle 
gammelskog lever djur och 
växtarter som dör i plante-
rad skog. I Verle gammel-
skog finns orörd natur lätt-

tillgänglig för kommunin-
vånarna och stora framtida 
ekonomiska värden för kom-
munen att ta tillvara i form 
av en växande ekoturism.

Mindre än två procent 
av det svenska skogsbestån-
det består av orörd gammel-
skog. Det kan tyckas att be-
varandet av gammelskogen 
som ekonomisk och ekolo-
gisk resurs borde vara en na-
tionell angelägenhet. Staten 
väljer dock att priorite-
ra annat framför den svens-

ka naturen, 
därför är pri-
vata initiativ 
nödvändiga. 
Det är dags 
för Alebor-
na och kom-
munens po-
litiska parti-
er att vakna 
och inse att 
om gam-
melskogen 
i Verle av-
verkas inne-
bär det en för 
alltid förlo-
rad tillgång 
för kommu-
nen. Här 
finns ingen 
ångervecka! 

”Ett klick 
för skogen” 

försöker rädda Verle gam-
melskog, men de behö-
ver Alebornas hjälp. På stif-
telsens hemsida kan man 
genom ett enkelt gratisk-
lick bidra med pengar till 
insamlingen och handla i 
Miljö-shopen. Miljöpartiet 
Ale utmanar de andra po-
litiska partierna att ställa 
upp för Verle gammelskog 
genom att köpa en björk a 
50 kronor i varje medlems 
namn. För att de andra par-
tierna ska få en försmak av 
hur gott det känns att göra 
skillnad köper vi även en 
björk till varje gruppledare i 
Kommunfullmäktige. 

Miljöpartiet är ett parti-
namn som förpliktigar. Idag 
gör vi ett ställningstagande 
där vi lever upp till vårt par-
tinamn, Miljöpartiet. Vi ser 
bevarandet av Verle gam-
melskog som en möjlighet 
för kommun och företag att 
skapa en tillväxtsektor inom 
turism och tillhörande bran-
scher, samtidigt som vi be-
varar en unik skog till våra 
barn och barnbarn.

Som privatperson kan du 
också hjälpa till genom att 
klicka in på hemsidan www.
ettklickforskogen.se.

Marcus Larsson
Ordförande MP Ale

Alebor - Ställ upp för Verle Gammelskog

KUNGÖRELSE
Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträder i 
Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen 
den 17 september 2008, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a följande ärenden:
- Revidering av reglemente för kommunala 
 handikapprådet (KHR)
- Fastställande av revidering av Göteborgs 
 kommunalförbunds (GR) förbundsordning
- Förslag till näringslivsstrategi

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 
och handlingar till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och biblioteket i Lilla 
Edet fr.o.m. den 10 september 2008.

LILLA EDETS KOMMUN

Som kronan på verket får 
båtklubben 400.000 kronor 

kontant som plåster på såren. 
Vilka sår? Varför då?

Jan A. Pressfeldt


