
Missförstånd om Verleskogen
På ortutvecklingsmö-

tet i Hålanda nyligen 
uppstod missförstånd 

om de rutor av gammelsko-
gen som ”köps in” och mar-
keras på flygfotokartan på 
hemsidan för Ett Klick För 
Skogen, (www.ettklickfor-
skogen.se)

Det är naturligtvis inte 
fråga om att köpa in en eller 
flera rutor av verklig skogs-
mark. Det handlar om en 

symbolhandling. Detsamma 
gäller för kartan, som av 
tekniska skäl inte kunde 
formas exakt efter markä-
gargränsen, utan också skall 
ses som en symbol. När 
kartan är utfylld har området 
finansierats och skogen på 
Verle 1:36 kan bevaras intakt 
för framtiden. Angränsande 
skiften berörs således inte.

Priset är högt. Men det 
är bara något mer än vad 

markägaren gav för skiftet 
2006. Då taxeratav neutral 
skogstaxerare och enligt 
marknadsmässigt pris. Det 
var troligen som dyrast 
i våras när avtalet skrevs 
under, precis som priserna 
på bostadsmarknaden. I dag 
hade det säkert varit något 
lägre i krisens tecken.

Leif Danielson
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I Alvhem finns planer 
på utbyggnad med 20-
30 hus i Ramstorp med 

omnejd, 20-30 hus i golfbyn 
vid Lilla Alvhem, men då är 
det problem med avloppet 
som inte klarar en utbygg-
nad. Det är redan nästan en 
överbelastning på sträck-
an Alvhem-Grönnäs. När 
vägen genom berget i Grön-
näs skall sänkas 7 meter 
måste avloppet läggas om, 
detta på Vägverkets bekost-
nad enligt företrädare för 
verket.

I samaband med denna 
ombyggnad av vägen 
Älvängen–Alvhem bör det 
undersökas om utbyggnad 
kan samordnas när ändå 

maskiner är på plats och dra 
avloppet direkt till Älvängen 
och då bygga om för att vara 
i minst 50-60 år.

Då kan vi räkna med att 
Alvhemsområdet, Kattle-
berg, Båstorp och Grönnäs 
kommer att bebyggas med 
150-200 hus eller kanske 
mer.

Vid samtal med sam-
hällsplaneringschef, Len-
nart Nilsson, om detta 
fick jag till svar ”det finns 
inga pengar och avloppet 
är tillräckligt från Grön-
näs till Skepplanda”. Det 
kanske det är idag, men inte 
längre fram. Varför pumpa 
skiten runt Skepplanda till 
Älvängen? Om ett antal år 

behöver Skepplanda nog 
hela avloppskapaciteten själv 
efter egen utbyggnad plus 
Skönningaredsområdet.

Det satsas en massa 
pengar i onödöan och på fel 
ställe. Varför inte göra rätt 
för en gångs skull och vara 
före sin tid. Tänk efter före. 
Ale kommun är inte bra 
Nödinge.

Sven Rydén
Aledemokraterna

”Varför pumpa skiten 
runt Skepplanda?”
– Alvhem i andra ärenden än motets vara 
eller icke vara

Innan jag går in på de di-
rekta frågorna så vill 
jag dock ta upp en sak 

med Bibliotekets Vänner i 
norra Ale och styrelsen där. 
I brevet med frågorna skri-
ver ni ett par gånger att Ale 
Gymnasium är skuld till alla 
nedskärningar.

Detta är inte sant! Det 
vore tacksamt om alla som 
påstår detta en gång för alla 
får klart för sig att det är 
den ramtilldelning vi fått 
från kommunfullmäktige 
med tydlig anvisning från 
kommunledningen om hur 
mycket av dessa pengar 
som ska gå till gymnasie-
lever både i kommunen och 
utanför kommunen (s.k. 
interkommunala kostnader) 
som ligger till grund för hela 
den ekonomiska anpassning 
nämnden har ansvar för att 
genomföra. Uppdraget är 
tydligt och det gäller alla 
våra verksamheter, kulturen, 
biblioteksverksamheten, 
vuxenutbildningen , teknik 
och service och inte minst 
Ale Gymnasium. Alla har 
fått göra anpassningar och 
det är Ale Gymnasium och 
Vuxenutbildningen som 
fått göra de största nedskär-

ningarna. Anledningen är 
naturligtvis att kommunen 
inte har obegränsat med 
resurser. Hoppas att detta 
gjort det klart att det är inte 
Ale Gymnasiums ”fel” och 
påstår man detta far man 
med osanning!

Nu till frågorna:
Fråga 1: Rättvisa mellan 
kommundelarna

Det är helt klart att Ale 
har ett huvudbibliotek och 
att det ligger i Nödinge. Vet 
också att biblioteksverksam-
heten tycker det är viktigt 
att huvudbiblioteket har 
fortsatt god tillgänglighet 
med bra utbud av media. 
Det är också huvudbibliote-
ket som servar filialerna och 
skolbiblioteken. Där sker 
också alla beställningar och 
även Boken kommer- verk-
samheten som servar de med 
funktionshinder, samt en hel 
del annat.  

På frågan om rättvisa 
– kommunen erbjuder bib-
liotek med vissa öppettider 
i Surte, Nödinge, Älvängen 
samt Skepplanda för allmän-
heten. Skolbibliotek finns 
i Surte, Bohus, Nödinge, 
Nol, Ledet, Älvängen samt 

Skepplanda. De tider filia-
lerna inte har öppet så finns 
huvudbiblioteket i Nödinge 
att tillgå. Ale är till ytan en 
liten kommun och vi måste 
samla resurserna till ett antal 
orter.

Fråga 2: Skolbiblioteken
Detta tycker jag person-

ligen är den svåraste delen 
och majoritetspartierna i 
nämnden har diskuterat om 
hur vi ska kunna öppna skol-
biblioteken så att skolorna 
får tillgång till bibliotek-
rummet hela skoltiden då vi 
vet att biblioteket spelar en 
viktig roll för barn och ung-
domars läsutveckling och 
skolarbete. Detta kommer 
vi att titta närmare på för att 
hitta en lösning. Ex.vis om 
skolan kan ha tillgång till sitt 
skolbibli-
otek även 
då bib-
liotikarien 
inte finns 
där, under 
vissa pre-
misser.

Monica Samuelsson, Ordförande 
Utbildnings-och kulturnämnden

Svar till Bibliotekets 
vänner i Norra Ale

De flesta svenskar 
är överens om att 
biologisk mång-

fald är något vi bör sträva 
efter att bevara, att klimat-
frågan är viktig och att na-
turupplevelser på nära håll 
är en tillgång både för de 
närmast boende och i form 
av turistintäkter. Ändå får 
dessa frågor allt för ofta stå 
tillbaka när den ekonomis-
ka verkligheten gör sig gäl-
lande. Minskade kommu-
nala skatteintäkter i oros-
tider ger minskat utrymme 
för satsningar och långsik-
tigt miljötänkande ställs 
mot kravet på en budget i 
balans. 

När det gäller Verle 

Gammelskog är det vik-
tigt att man känner till 
omständigheterna. Såväl 
kommunens ekolog, 
Naturvårdsverket, ”Ett 
klick för skogen” och Väst-
kustsstiftelsen är överens 
om att skogen egentligen 
borde bevaras, inte avver-
kas. Ingen av ovan nämnda 
har dock ekonomiska 
möjligheter att på egen 
hand köpa skogsområdet 
av ägaren. Miljöpartiet Ale 
ser därför mycket positivt 
på de ansträngningar kom-
munledningen gör för att i 
samarbete med andra aktö-
rer rädda gammelskogen i 
Verle. Det är att ta ansvar 
för såväl närmiljön och den 

biologiska mångfalden som 
kommunens ekonomi.

Miljöpartiet känner stor 
tacksamhet för den ideella 
föreningen ”Ett klick för 
skogens” insatser. Fler och 
fler Alebor har fått upp 
ögonen för deras hemsida 
och varje dag kommer nya 
bidrag in. Tillsammans har 
myndigheter, näringsliv, 
privatpersoner och ideella 
krafter en unik möjlighet 
att för all framtid skydda 
den värdefulla skogen i 
Verle. 

Marcus Larsson, 
ordförande Miljöpartiet Ale

Unik möjlighet att rädda skogen

Det är mycket väg nu. Det talas väg 
i nästan alla sammanhang. För det 
mesta är det i god ton, men visst fö-

rekommer det att någon har blivit sittande 
i en kö längre än planerat och då tryter hu-
möret. Jag hade förmånen att få en pratstund 
med BanaVäg i Västs projektledare, Bo Lars-
son, inför veckans utgåva av Fokus Företag. 
Han påpekade även den här gången att han 
än så länge är imponerad av medborgarnas 
hänsyn och positiva inställning till vägbyg-
get. Klagomålen är nästan lika med noll.

Det måste bero på att vägutbyggnaden är 
efterlängtad och att såväl 
väg som järnväg visar vägen 
till framtidens Göta älvdal. 
Inget kommer längre att bli 
sig likt efter att BanaVäg i 
Väst har avslutats. Pendel-
tåget kommer att vara en 
faktor som får stor inverkan 
på samhällena. Det hand-
lar ju inte enbart om att 
vi kommer att ändra färd-
rutiner och transportme-
del i stor utsträckning, det kommer även att 
prägla våra tätorter. Med pendeltåg skapas 
intresse av bostadsbyggnation. En lägenhet 
centralt med pendeln på gångavstånd är att-
raktivt. Det vet byggherrarna. Det kommer 
att byggas som aldrig förr i våra tätorter, det 
är jag helt övertygad om. Mer byggnation 
innebär fler invånare. En befolkningstillväxt 
skapar ett ökat underlag för såväl handel som 
service.

Effekterna av en utbyggd infrastruktur är 
svåra att fastställa, men vi kan ana att en ut-
byggd väg och järnväg kommer att visa vägen 
till en ljus framtid för såväl Ale som Lilla 
Edets kommun. För fler invånare innebär 
också en utökad skattkista.

I vårens utgåva av Fokus Företag har vi fått 
ta hänsyn till att det snart är dags att färdigstäl-
la en Mässtidning. Den kommer att innehål-
la mycket om vårt lokala näringsliv och därför 
har vi medvetet valt att spara en del uppslag. 
Mässtidningen ska vara kryddan i brevlådan 
som ser till att locka fram nyfikenheten hos 
alla Ale- och Lilla Edetbor, så att Alemässan 

blir en succé utan jämförelse.
Möjligheten finns. Aldrig tidigare har mäss-

kansliet förfogat över en större arrangemangs-
yta. Aldrig tidigare har fyra mässor kunnat ar-
rangeras under ett och samma tak. Aldrig ti-
digare har bostäder varit så eftertraktat i Ale. 
Aldrig tidigare har framtiden varit så spännan-
de som nu och om den kan BanaVäg i Väst 
berätta mycket, vilket också kommer att ske 
under Alemässan.

Det är inte utan att man ryser lite när pla-
nerna på den nya batterifabriken presenteras. 

Tänk att Ale kan bli plat-
sen för ännu ett känt bat-
teri. Jag kommer fortfaran-
de ihåg när pressmeddelan-
det från Tudor kom 1999. 
Hundratals människor blev 
utan jobb. En stolt industri-
epok såg slutet. Då var det få 
som vågade tro på en fram-
tid inom batterisegmentet. 
Nu verkar det som att det 
räckte att det var få som såg 

möjligheten till något nytt. Ale kommun tog 
initiativ till ett Energiteknikcentrum, ett av-
görande beslut, för det som nu växer upp på 
Rödjans väg i Nödinge. Inledningsvis kommer 
där att skapas 50 nya tjänster, men visionerna 
skvallrar om att verksamheten kan växa. Onek-
ligen var det inte bara Tudorkatten som hade 
nio liv, det hade även batteriet – åtminstone i 
Ale. Det har nog kommit för att stanna. Nu 
står nästa generations batteritillverkning runt 
hörnet och det är fortfarande på gångavstånd 
till där katten bodde. Nu heter företaget Ale-
lions batteries AB och katten ser ut att bli ett 
lejon.
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"Visst visar vägen och järn-
vägen vägen till framtiden"

>> Onekligen var det inte bara 
Tudorkatten som hade nio liv, 
det hade även batteriet – 
åtminstone i Ale. <<

Behöver du rekrytera?
Kontakta vår företagsgrupp

Maria Sahlén tel: 010-486 91 62

Göran Karlsson tel: 010-486 53 55

Maria Broman tel: 010-487 19 64

Det finns även möjlighet att nyttja våra lokaler som mötesplats för
arbetsgivare och arbetssökande i form av ex: rekryteringsmässor.

KONTOR I POLISHUSET 
UTHYRES

AB Alebyggen kan nu erbjuda kontorslokaler av god kvalité i det f.d 
”Polishuset” i Alafors. Drygt 2/3 av huset är redan uthyrt och nu 

återstår enbart ca 180 kvm komplett kontor med egen entré.
10 färdiga kontors-/sammanträdesrum, pentry och arkiv.

Bra parkeringsmöjligheter
Förråd och kallgarage för 2 bilar kan erbjudas separat.

För mer information kontakta:
Lars-Ove Hellman   0303-330 820 , 0704-320 820 eller

lars-ove.hellman@alebyggen.se

Jag hjälper dig med 
din bostadsaffär.

Monica Carlsson Registrerad Fastighetsmäklare

ALEBUTIKEN • Tel. 0303-74 90 03 • Mob. 0708-72 18 99
monica.ale@svenskfast.se

www.svenskfast.se/ale

Från ett läge till ett annat

ALEBUTIKEN
Ale Torg 12
Tel. 0303-74 90 00
sf.ale@svenskfast.se

Utbyggnaden av E45 och järnvägen kommer att betyda mycket för näringslivet i Göta älvdalen. Redan nu har de första positiva effekterna av väg- och järn-
vägsutbyggnaden gjort sig synliga. I Nol där utbyggnaden startade vittnar flera företagare om en ökad kundtillströmning. Lunchrestaurangen Matglädje har 
snudd på fördubblat antalet serverade luncher. Vägbyggarna är inte bara hungriga, de köper gärna en GT, tobak och en macka hos Mattias Skånberg på Shell i 
Nol. Trots det höga vattenståndet i älven har projektet inte tappat tid, allt "flyter" enligt tabellen.            Läs sid 4-5

Siwert Gustavsson kopierar 
dokument tillsammans med 
personal Anna Löfberg.

Omsorgsföretaget Solhaga by, lokalt 
mest känd för sin verksamhet i den 
vackra byggnaden i Lödöse, tillhör 
numera koncernen Solhagagrup-
pen AB. De tidigare ägarna Maud och 
Carl Ekman sålde till Valedo som ägs 
av bland annat Sjätte AP-fonden och 
Tredje AP-fonden. Förutom ägarbytet 
är allt som förr.

Läs sid 10-11

40 nya kooperativa hyresrätter står 
färdiga i Nödinge. I helgen flyttar de 
22 första in. Senast den 1 april ska 
alla hyresgäster ha fått sin nyckel. 
Lägenheterna har byggts efter Skan-
skas och Ikeas gemensamma modell 
BoKlok.
– BoKlok är ett billigare boende med 
höga boendekvaliteter. Lägenheterna 
är genomtänkta och välplanerade, 
säger Alebyggens Sven Burgren som 
är projektledare för kooperativ hyres-
rätt i Ale.

Läs sid 7

Nya ägare till 
Solhaga by

Ica Boström inte 
som alla andra

Banar väg för 
näringslivet

Klart för klokt 
boende i Nödinge

Vecka 9  •  2008  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv

Ica Boström i Lilla Edet är ingen 
vanlig Supermarket. Butiken har eget 
bageri, erbjuder catering och förfo-
gar också över ett brett sortiment 
specialvaror. Det är inte konstigt att 
Boström anses vara både hjärtat 
och pulsen i Lilla Edets centrumhan-
del. Fokus Företag har träffat Martin 
Boström.

Läs sid 12

0303-74 82 200303-74 82 20

Har ditt företag behov av hyrbil?Har ditt företag behov av hyrbil?
Vi har ett stort urval avVi har ett stort urval av

Personbilar • Kombi • Bussar • LastbilarPersonbilar • Kombi • Bussar • Lastbilar
Leveransservice till företag i Ale, Kungälv och Lilla EdetLeveransservice till företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet
  Off ertförfrågan  Off ertförfrågan • Avtal med samtliga försäkringsbolag • Avtal med samtliga försäkringsbolag

Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!Fabriksförsäljning av Resårmadrasser!

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Naturmaterial för din hälsa och välbefi nnande

Massivt trä och 
kraftiga spiralfjädrar

100% RENT LIN
100% REN BOMULL
100% REN ULL
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Boka Er annons på 0303-333 732

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, 
utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli 
medlem. Som tack för hjälpen får du kostnadsfri 
hjälp och bogsering, även när det är kav lugnt. 
Anmäl dig på www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. 
Eller sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.


