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Sverige är ett rikt land, 
både nuvarande och 
tidigare regeringar 

borde skämmas att vår kvar-
varande gammelskog inte 
givits ett statligt permanent 
skydd. Det rör sig idag om 
knappt två procent bevarad 
nedan trädgränsen.    Det 
står i skarp kontrast mot 
forskarnas rekommenda-
tioner att mellan 10-20% 
måste skyddas för att bevara 
den biologiska mångfalden. 

Alltså är varje skog, vilken 
kan härledas till begreppet 
gammelskog, sällsynt och 
unikt.

Verleskogen i Hålanda är 
således inte bara en kommu-
nal angelägenhet utan även 
ett Riksintresse.

Jag vet inte, men tro-
ligtvis finns det inga som 
helst motsvarigheter till be-
greppet gammelskog kvar i 
Central-europa. EU vilket 
numera fungerar som en 
överstatlig institution borde 

därför också intressera sig 
för våra gammelskogspro-
jekt här i Sverige.

Insatsen, vad gäller Ver-
leskogen, åtta och en halv 
miljon kronor är med Svens-
ka statens och EU:s respek-
tive budgetar jämförligt med 
”en pink i Göta älv” det vill 
säga försumbart.

Kan stollarna” i EU 
skicka pengar till en skid-
backe, till det praktisk 
taget snöfria Bornholm, för 
övrigt känt för sitt soliga 
klimat.(GP 14 Okt-08). 
Borde det finnas gott om ut-
rymme i deras budget också 
för våra gammelskogar.

Nu har frivilligorga-
nisationen ”Ett klick för 
skogen” givit upp hoppet 
om statligt stöd för den 
gammelskog vilken ännu 
inte fallit för skogsmaskiner-
na. Man vädjar nu i sin verk-
samhet på hjälp genom fri-
villiga insatser.

Hoppet står nu till lokala 

intressenter för en ekono-
misk lösning för de kvarva-
rande projekten däribland 
Verleskog.

Misslyckas detta innebär 
det att framtida generatio-
ner bara kan ta del av gam-
melskogen och dess upple-
velser på bildspel i skolans 
aula.

Förutsättningarna till ett 
framtida värde som turist-
mål är förspillda och med 
detta ett lysande tillfälle att 
”slå mynt” av denna unika 
tillgång inom kommunen.

Med detta som sagt tar ” 
Vänsterpartiet i Ale ” upp 
den av Miljöpartiet ”kastade 
handsken” och anslår medel 
till ekonomisk insats av två 
symboliska  rutor. Vi låter 
utmaningen gå vidare till 
de fullmäktigepartier i Ale 
kommun, vilka ännu inte 
fått ”ändan ur vagnen”.

Kjell Gustavsson (v)

Framtida gammelskog?

Det har varit spän-
nande att följa hur 
Ett klick för sko-

gens hemsida har bytt utse-
ende sedan mötet i Hålan-
da. Kartbilden har ändrats i 
flera omgångar och text har 
tillkommit och försvunnit 
i en rasande fart. Fortsätt-
ningen ser ut att bli minst 
lika spännande.

Först tar jag upp att du 
sitter på dubbla stolar då du 
både jobbar åt Västkuststif-
telsen och är kontaktperson 
för Ett klick för skogen. Här 
finns en uppenbar risk för 
att du gör dig skyldig till jäv 
om Västkuststiftelsen skjuter 
till pengar och Ett klick för 

skogen är mottagare.
Som svar på min första 

fråga uppger du att 91 % av 
”Verle gammelskog” utgörs 
av just ”gammelskog”. En 
kontroll av skogsbrukspla-
nen som Christer Lundberg 
på dåvarande Skogsvårds-
styrelsen upprättade 1991 
visar på helt andra siffror. 43 
%, inte 91 % som du påstår, 
är gammelskog. Hänsyn har 
tagits till att planen nu är 17 
år gammal. Jag har för övrigt 
nämnda skogsbruksplan i 
mitt förvar.

 Det är stor skillnad på 43 
% och 91 %. Även om jag 
räknar ”snällt” och tar bort 
vatten och mossmark stäm-

mer dina siffror inte alls. 
Uppgifterna i skogsbruks-
planen pekar mot att du far 
med osanning.

Vidare har varken den 
förre eller den nuvarande 
markägaren givit dig till-
stånd till att borra i deras 
träd. Därför är ditt olovliga 
borrande att betrakta som 
skadegörelse. Det är högst 
anmärkningsvärt att du 
som är styrelseledamot i 
Ale SNF och naturguide för 
Västkuststiftelsen ägnar dig 
åt olagligheter. Hur många 
olovliga borrningar har du 
genomfört, och när?

Svaret på min andra fråga 
är lika anmärkningsvärt. 

Ett klick för skogen skulle 
naturligtvis inte bjuda 6,5 
miljoner bara för att ägaren 
säger att marken är värd 
det. Därför måste stiftelsen 
ha låtit genomföra en vär-
dering. Självklart kan du i 
egenskap av kontaktperson 
få fram dessa uppgifter. 
Kommunens invånare, om 
nu kommunen ska gå in med 
pengar, har rätt att få reda på 
hur det förhåller sig. Därför 
ställer jag frågan igen: Vem 
har utfört värderingen, hur 
är den utförd och när utför-
des denna?

Min tredje fråga undvek 
du helt och hållet. Därför 
ställer jag även denna fråga 

igen:
Finns det några andra 

uppgifter som kan tänkas 
vara av betydelse för 
bidragsgivarna som inte 
framgår på Ett klick för sko-
gens hemsida som den ser ut 
i skrivande stund?  

De som var med på orts-
utvecklingsmötet i Hålanda 
vet att jag gav mitt stöd 
för insamlingen – om den 
sköts korrekt, sakligt och 
inte involverar kommunala 
medel. Tyvärr verkar så inte 
vara fallet. Jag lämnar vidare 
kommentarer angående det 
felaktiga bruket av kartbilder 
därhän eftersom du tydlig-
gjort din uppfattning om att 

ändamålen helgar medlen.
Jag undanber mig dess-

utom ytterligare telefonsam-
tal från personer som sitter 
i styrelsen för SNF Ale. 
Särskilt då man inte öppet 
presenterar sig med annat än 
sitt namn och endast uppger 
sig vara en ”bekymrad kom-
muninnevånare”. Som jag 
upplevde det hela var syftet 
med samtalet enbart att fiska 
efter vad jag vet. Särskilt 
spännande är att jag fick 
samtalet måndagen den 27 
oktober, dagen innan insän-
daren publicerades. 

Per Karlsson

Replik till Leif Danielsson angående Verle ”gammelskog”

Ale kommun höjer skatten
NÖDINGE. Vänsterma-
joriteten föreslår en 
skattehöjning med 30 
öre nästa år.

Kommunfullmäktige 
väntas ta beslutet på 
novembersammanträ-
det.

Pengarna ska använ-
das till jobbskapande 
åtgärder, utbildnings-
insatser och eventuellt 
ökade försörjningsstöd 
som moteld till den 
begynnande lågkon-
junkturen som sprider 
oro bland medbor-
garna.
Vid lunchtid i måndags till-
kännagav kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (s), att skatten höjs med 
30 öre nästa år. Det skedde 
på en exklusiv presskonfe-
rens bara några timmar före 
tidningens tryck. Alekuriren 
kan som ensamt media be-
rätta om bakgrunden till be-
slutet.

– För många alebor finns 

en ökad oro och otrygg-
het, då den finansiella krisen 
medfört stora varsel. Reger-
ingen redovisar dessutom 
rapporter om en ökad ar-
betslöshet och flera institu-
tioner spår sämre tider, säger 
Jarl Karlsson och fortsätter:

– I Ale vill vi ha en god 
förberedelse att kunna vidta 
åtgärder om människor för-
lorar jobbet. Därför väljer vi 
att föreslå kommunfullmäk-
tige en skattehöjning med 30 
öre, vilket ger cirka 14 miljo-
ner kronor. Detta behövs till 
kommunala jobbsatsning-
ar utöver statens ansvar, ut-
bildningsmöjligheter samt 
att klara kostnader för ett 
ökat försörjningsstöd.

Den starka finansoron är 
ett av de starkaste skälen till 
skattehöjningen. Ett annat är 
den svaga skatteprognosen 
för 2009 som återigen har 
minskats, nu med 9,0 miljo-
ner kronor. Riksbankschefen 
spår att tillväxten 2009 kan 
hamna runt noll.

– Då blir det ännu lägre 
kommunalskatteintäkter och 
den kompensation som kom-
munen får av sänkta arbets-
givaravgifter (-1%) på totalt 
4,5 Mkr räcker inte. Vi måste 
balansera upp våra intäkter, 
menar Jarl Karlsson.

Den utökade kommunal-
skatten påverkar inte verk-
samheterna. Deras budget 
ligger fast. Pengarna går in 
centralt under kommunsty-
relsen.

– Sen får vi se vilka åtgär-
der som blir mest angeläg-
na. Så vitt vi kan bedöma lär 
de behövas, säger Jarl Karls-
son.

Ökningen med 30 öre blir 
för den enskilde 60 kronor 
per månad vid en månads-
lön på 20 000 kronor.

– I svåra tider krävs det 
solidaritet från de männis-
kor som har jobb med de 
som eventuellt blir av med 
sitt, anser Jarl Karlsson som 
inte ser någon möjlighet att 
sänka skatten förrän om tidi-

gast tre till fyra år.
Ale kommuns expansi-

on samt väg- och järnvägs-
utbyggnaden kräver också 
mer resurser, men det ses 
trots allt som en stor fram-
gång.

– Självklart, det kommer 
att betyda oerhört mycket på 
sikt för Ale. Vi får ta några 
tuffa år nu, men sen kan vi 
nog sänka skatten igen till 
22 kronor och kanske lite 
till, spår Jarl Karlsson.

Med en kommunalskatt 
på 22,30 blir Ale näst dyrast 
i Göteborgsregionen. Bara 
Lilla Edet har en högre skatt, 
22,80.

Är detta verkligen nöd-
vändigt?

–De minskade skattein-
täkterna måste annars tas av 
nämnderna och vi känner 
inte att de kan spara mer. 
För att behålla en bra servi-
ce och vara beredda att hjälpa 
de som kan bli drabbade av 
de försämrade tiderna säkrar 
vi upp kassan med en skatte-

höjning. Det tror jag alla har 
förståelse för.

Det pågår också en över-
syn av den kommunala orga-

nisationen, offentliga lokaler 
och återbesättande av tjäns-
ter med mera.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jarl Karlsson (s) kommunstyrelsens ordförande, medde-
lade i måndags en skattehöjning med 30 öre. Ale ska vara 
väl förberett om lågkonjunkturen slår till med full kraft.

BanaVäg i Väst informerade fullmäktige
ALAFORS. – Vi bygger 
för höjda vattennivåer. 
Väg- och banvall blir 
1,5 meter högre från 
dagens lägsta punkt, 
sa övergripande pro-
jektledare Bo Larsson.

Kommunfullmäk-
tige fick en detajerad 
beskrivning av Bana-
Väg i Västs framfart 
genom Ale.

Informationsarbetet tillhör 
ett av projektets prioritera-
de områden. Det visar också 
statistiken över hur kun-
därenden har hanterats.

– Vi har ungefär 60 frågor 
i månaden som vi utreder. 
De flesta får svar inom ett 
par timmar, andra får vänta 
ett par dagar. Längre tid tar 
det normalt sett inte, berät-
tade Bo Larsson.

Efter föredragningen fick 
fullmäktiges ledamöter ställa 
frågor. Det blev mest en våga 
av beröm.

– Jag hade förväntat mig 
längre köer och ett större 
kaos, men det blir kanske 
värre sen? undrade Sune 
Rydén (kd).

Bo Larsson svarade att 
med undantag för Jordfalls-
bron så är han ganska över-
tygad om att trafiken inte 
kommer att påverkas mer 
än den gör idag.

Lars-Ove Hellman (s) 
frågade om trafiken kommer 
att släppas på allt efter-
som den nya vägen blir klar, 
vilken Bo Larsson bejakade.

Torbjörn Andersson, 
gatuchef på Tekniska konto-
ret, redogjorde sedan för de 
nya VA- och renhållnings-
taxorna. VA-taxans fasta del 
höjs med 457 kr/år. Den rör-
liga avgiften förblir oföränd-
rad medans anläggningstax-
orna höjs med 5%.

Debatten blev mer på-
taglig när renhållningstax-
an skulle klubbas. Taxan för 
hushållsavfall höjs med 16%, 

slamsugning 5%, container-
tömning 6,5%, slipers 100 kr 
(ny taxa). Skälen till höjning-
en är att Sörmossens deponi 
upphör vid årsskiftet och Ale 
kommun måste transportera 
avfallet till annan plats.

– Hur ska en pensionär 
klara höjningen? frågade 
Rose-Marie Fihn (fp).

– Har ni räknat ut vad det 
här kostar invånarna? undra-
de Jan Skog (m).

Tekniska nämndens ord-
förande Willy Kölborg (s) 
svarade.

–Varför tvekar ni nu. I 
nämnden var vi helt över-
ens. Ni vet lika väl som jag 
att vi förlorar stora intäkter 
när deponin stänger och vi 
försöker effektivisera så gott 
det går. Vi kommer att införa 
ett elektroniskt kortsystem 
på Sörmossen med tio gra-
tisbesök och därefter debite-
ra 250 kr/besök.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


