
Kommunalrådet bluf-
far och för kommun-
fullmäktige bakom 

ljuset
Kommunfullmäktige (kf) 

beslöt enhälligt den 16 juni i 
år, på mitt förslag, att avvisa 
förslaget till detaljplan 9 
Älvängen Norra och begära 
förbättringar för affärsfas-
tigheterna på torget i norra 
Älvängen. Stora delar av 
torget och dess byggnader 
avses rivas för att lämna plats 
åt ett stort vägmot. Fram 
till kf:s möte den 25/8 skulle 
förhandlingar föras med 
berörd fastighetsägare och 
kommunalrådet Jarl Karls-
son försäkrade vid kf:s möte 
den 25/8 att man var nära en 
uppgörelse. Kf beslöt då att 
anta detaljplanen och beslu-
tet skulle vinna laga kraft 
den 26 september.

Den 5/9 skickade jag ett 
mail till kommunalrådet 
Karlsson och påminde om 

att det nu var endast 20 
dagar kvar till ev. överklagan 
och undrade varför inget 
hände och fann det märkligt 
att samhällsplaneringschefen 
tagit 14 dagars semester i 
detta läge. Den 8/9 svarade 
Jarl K att det fanns fler som 
jobbade på saken och att jag 
kunde vara lugn. Sanningen 
är den, har det visat sig, att 
inget som helst konkret har 
skett, varken tills då eller 
senare. De försäkringar 
som kommunalrådet Jarl 
Karlsson gett inte bara till 
mig utan till hela kommun-
fullmäktige att problemen 
skulle lösas i god tid så att 
beslutet om detaljplan 9 
kunde vinna laga kraft har 
visat sig vara en ren bluff.

Den 22 september  inläm-
nades ett överklagande vari 
bl a anförs att inga som 
helst kontakter har tagits 
från kommunens sida efter 
antagandebeslutet den 25 

augusti. Klaganden kan inte 
tolka detta på annat sätt än 
att (de tidigare) kontakterna 
för kommunens vidkom-
mande främst haft syftet att 
motivera (läs: lura) en 
majoritet av fullmäktigele-
damöterna att rösta för ett 
antagande snarare än att 
försöka hitta faktiska lös-
ningar på de överhängande 
problem som detaljplanen 
lämnat tomrum om (främst 
att parkeringsnormen inte är 
uppfylld).

Förutom att detaljpla-
nen är undermålig har Ale 
kommuns ledning inte visat 
något som helst intresse 
av förhandlingar gällande 
inlösen alt. anvisning av 
utbytesfastigheter av de 
berörda affärsfastigheterna 
i Älvängens norra centrum. 
Förutom dessa handlar 
det om fastigheten med de 
nuvarande bussgaragen och 
del av Kemetyl AB:s anlägg-
ning på andra sidan E45:an 
och järnvägen. Även i dessa 
fall förefaller rättsliga åtgär-

der troliga.

Förseningar
Allt detta kommer att 
försena hela väg/järnvägs-
utbyggnaden med stora 
merkostnader som följd. 
Stora entreprenader har 
upphandlats och här tickar 
förmodligen redan taxame-
tern. Projektledare Bo Lars-
sons lättvindiga och smått 
hånfulla undanglidningar 
i Alekuriren som svar på 
mina högst berättigade 
frågor borde tagits på 
större allvar. Han kommer 
dock att bli sannspådd i 
ett avseende: Hans värsta 
scenario, ett överklagande 
med följande förseningar 
och stora fördyringar, har 
nu blivit ett faktum. Men 
det är Ale kommun som 
har ansvaret och skyldighet 
att lösa problemen, inte 
projektledningen. Och den 
stora skandalen i denna för 
Ale kommuns utveckling 
från Älvängen och norrut så 
viktiga process är den totala 

nonchalans och inkom-
petens som den politiska 
vänsterledningen tillsam-
mans med kommundirektör 
och samhällsplaneringschef 
uppvisar. 

Inget händer
Det gäller inte bara pro-
blemen kring detaljplan 
9 norra Älvängen (och 8, 
södra Älvängen) för väg- och 
järnvägsutbyggnaden.  Allt 
skall planeras, diskuteras 
och behandlas på kors och 
tvärs. Men några strategiska 
beslut vågar man inte fatta. 
Exempel: För tre år sedan, 
mitt i högkonjunkturen, 
lotsade jag fram ett av Nor-
dens största byggföretag, 
Veidekke, till kommunled-
ningen. Veidekke hade ett 
mycket spännande förslag 
till att exploatera Kronogår-
den (på höjden i Älvängens 
södra kant) med 2-300 
lägenheter av olika slag: 
villor, hyres- och bostads-
rättslägenheter, med en 
förskola/skola och ett äld-
reboende, bekostat av Vei-
dekke. Och man var beredd 
att omgående påbörja 
planering och byggandet. 
Tänk vad detta skulle betyda 
för Älvängens utveckling! 
Förslaget mottogs positivt 
men inget hände. Nu, tre 
år senare, har planerarna i 
kommunledningsstaben fått 

för sig att utbjuda området 
till någon form av anbuds/
arkitekttävling till tre före-
tag! Detta i en begynnande 
lågkonjunktur när all bygg-
nation avstannar och ingen 
vågar satsa, det mesta rinner 
ut i sanden.

Avgå!
Det händer inget, absolut 
ingenting under den nuva-
rande ledningen. T o m 
utbyggnaden av E45:an och 
järnvägen genom vår 
kommun tycks ha kommit 
som en total överraskning.  
Ale kommun är värt en led-
ning som vågar ta chansen 
när tillfällena dyker upp!

Jan A. Pressfeldt (ad)
vice ordf Miljö- 

och Byggnämnden

PS:  Jag har den 5 september begärt 
att statsrådet och infrakstrukturmi-
nistern Thorstensson skall ingripa på 
lämpligt sätt och har även fått bekräf-
telse från Regeringskansliet att utred-
ning pågår.
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Onsdagen den 1 oktober kl 18.00 har

FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE

Planeringsmöte
inför valet 2010!

Plats: Samlingssalen i Nols kyrka

Din chans att påverka 
Ale Kommuns framtid!

Medlemmar och sympatisörer 
hälsas väkomna!

För förtäringens skull anmälan på 
tel 0303-74 10 30 eller 070-558 49 13 

per omgående! 

VARMT VÄLKOMNA!
STYRELSEN/Rose-Marie

Gäller t.o.m. 8/10 2008 med reservation för slut-
försäljning och lokala avvikelser. www.hemtex.com
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Enkla förändringar:

För bättre stöd 
och komfort

299,-
Nackkudde
Avlastande kudde i natur-
material (ord. pris 499,-)

Väg/järnvägs-projektledningen har fått det man tiggt om:

Detaljplanebeslutet Norra Älvängen är överklagat!

Nu sätter äntligen Al-
liansregeringen 
spiken i kistan på 

den socialdemokratiska eli-
tismen! När socialdemokra-
terna styrde Sverige var am-
bitionen att så många som 
möjligt skulle bli akademi-
ker.

Det finns framför allt 
två problem med detta tän-
kande. För det första är inte 
praktiska ämnen mindre 
värda än teoretiska. För det 
andra så klarar sig inte Sve-
rige om alla ska bli akademi-
ker. På samma sätt som man 

ska kunna få chansen att läsa 
in högskolebehörighet ska 
man kunna utbilda sig till 
snickare eller kock. 

Med Alliansregeringens 
satsning på yrkesutbild-
ningar får vi äntligen ett 
utbildningssystem som är 
anpassat efter verkligheten. 

Utan företagare stannar 
Sverige! Om vi ska kunna 
klara oss i den globala kon-
kurrensen måste människor 
ges möjlighet att satsa på 
sina drömmar och idéer. 

Alliansregeringens sats-
ning på att skapa en Yrkes-

högskola kommer att bli en 
kvalitetssäkring för många 
av de branscher som i dag 
består av en stor del egenfö-
retagare. Med täta kontakter 
mellan yrkeshögskolan och 
de olika branscherna säkras 
också att den nyutbildade 
arbetskraften kommer ut väl 
förberedda på marknaden. 

Det är genom att satsa 
på högkvalitativa varor och 
tjänster som Sverige blir 
framgångsrikt i den inter-
nationella konkurrensen. 
Yrkeshögskolan är ett viktigt 
steg på den vägen. 

När konkurrensen hård-
nar är det lätt att hantverks-
yrken med mycket få utö-
vare blir lidande. Under det 
socialdemokratiska styret 
prioriterades inte hantverks-
utbildningarna. Det har nu 
lett till ett oerhört spretigt 
system. Kvaliteten kan 
variera oerhört mellan de 
olika utbildningarna.

 Men i och med att Alli-
ansregeringen nu satsar på 
att skapa en Yrkeshögskola, 
kommer dessa att kvalitets-
säkras och styras av ett och 
samma regelverk. 

Alliansregeringen har 
beslutat att satsa 1,2 mil-
jarder på yrkesutbildningar 
inom vuxenutbildningen. 
Pengarna kommer att förde-
las genom att kommunerna 
själva får ansöka om pengar 
för att skapa nya platser. 

Detta kommer att bidra 
till att olika regioner i Sve-
rige får chansen till ett rejält 
ekonomiskt uppsving. Bris-
ten inom många yrken, som 
exempelvis snickare, kockar 
eller VVS-montörer är stor 
och utbildningarna är dyra. 

Med Regeringens sats-

ning får kommunerna 
chansen att utbilda  inom 
de yrken som behövs bäst, 
vilket i sin tur kommer att ge 
ekonomisk avkastning över 
hela Sve-
rige. 

Allt 
kan bli 
bättre! 
Ale 
kommun 
måste 
hänga på!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Utan företagare stannar Sverige!


