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Stefan Holm

”Jag återvinner 
för barnens skull!”

Vet du att Sverige är världsledande på återvin-
ning och vi ska bli ännu bättre. Nu ska alla 
mjuka plastförpackningar återvinnas. Tänk 
på att ett kilo återvunna plastförpackningar 
minskar koldioxidutsläppen med två kilo! Så 
släng dem inte i soporna utan återvinn för 

miljöns och våra barns skull.

Nu ska alla mjuka plastförpackningar återvinnas
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Se vad som gäller i din kommun på www.sortera.nu  Tel. 0200-88 03 11 

När förstasidesartik-
len om förändring-
ar vid Alebacken var 

införd i Alekuriren 12 okto-
ber författade jag nedanstå-
ende insändare/fråga ”Pro-
jekt med bara vinnare?” till 
kommunledningen. Efter att 
ha konstaterat att arbetet då 
redan kommit långt, insåg 
jag att det inte skulle vara 
meningsfullt att ifrågasätta 
ingreppet i friluftsområdet.

Nu noterar jag dock att 
i dagarna ytterligare några 
hundratal kvadratmeter 
skövlats vid överdelen av 
backen och tippen närmar 
sig bebyggelsen i Alafors 
mer och mer. Är det möjli-
gen så att eftersom inga pro-
tester kommit in mot pro-
jektet, så tar man vidare steg 
och utvidgar ingreppet i na-
turen och tippen ytterligare?

Vi som bor nära och/eller 
utnyttjar friluftsområdet och 
naturen i Furulundsområdet 
önskar nu veta om naturför-
störingen och störningarna 
(buller och avgaser) kommer 
att utökas ytterligare? Det 
kunde ha räckt med vad 
Gudrun och Pär ställde till 
med i det fina området och 
där uppstädningen fortfa-
rande inte färdigställts. Det 
tidigare så fina skogs-/fri-
luftsområdet intar nu en be-
drövlig syn, vilket ytterligare 
förstärks av den nya tippen.

”Bara vinnare”?
Som närboende till Ale-
backen skulle jag vilja ha en 
kommentar från ansvariga i 
kommunen i anslutning till 

de omfattande ingrepp som 
nu startats omkring Ale-
backen och som i Alekuriren 
beskrivs som ett projekt med 
bara vinnare.

Ingen som helst informa-
tion har lämnats till närbo-
ende eller allmänhet innan 
projektet beslutats och dra-
gits igång. En dag står vi 
bara inför faktum att ett 
stort skogsområde runt 
backens övre del skövlats 
och en väg ditupp börjar an-
läggas från 45:an.

Efter ett par veckor läser 
vi så i Alekuriren att arbe-
tet med att tippa jord och 
lera här kommer att pågå 
till 2012 eller kanske ännu 
längre om upptill 600 000 
kubikmeter skall tippas här.

”Ale 90 IK drabbas tillfäl-
ligt” sägs det. ”Trafikanterna 
på 45:an slipper lastbilarna.”

”Föreningslivet skall 
kompenseras.”

Hur vi närboende och alla 
som dagligen utnyttjar fri-
luftsområdet drabbas är tyd-
ligen utan vikt, inte ens så 
mycket att kommunen kan 
informera om projektet i 
förväg.

Faller inte ett dylikt 
ingrepp i natur och med 
flerårig påverkan på miljön 
för närboende under regler 
för detaljplane-och samråds-
förfarande?

”En detaljplan (DP) är ett 
juridiskt bindande kontrakt 
mellan kommunen, markä-
garna och grannarna. Den 
reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och 
inte får göra inom ett mark-

område.” 
”Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex 
för bostäder, handel, kontor, 
park.)

Samrådsförfarande skall 
ge möjlighet till insyn och 
påverkan från alla berörda 
intressenter, statliga och 
kommunala myndigheter, 
fastighetsägare, boende, all-
mänhet m.fl. ”

Är inte skapandet av 
en tipp för ”tiotusentals” 
lastbilstransporter av över-
skottsmassor ett ärende som 
faller under Miljöbalken?

Ur Miljöbalken:”Före 
samråd skall den som avser 
att bedriva verksamheten  
lämna uppgifter om den 
planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning 
och utformning samt dess 
förutsedda miljöpåverkan. 
Uppgiften skall lämnas till 
länsstyrelsen, tillsynsmyn-
digheten och de enskilda 
som särskilt berörs.”

Om nu gällande lagar och 
förordningar inte är till-
lämpbara på detta projekt så 
är det ändå mycket beklag-
ligt att Ale kommun inte 
ens informerat närboende 
och allmänhet i förväg om 
detta avsevärda ingrepp i 
friluftsområdet runt Ale-
backen. Projekt ”BanaVäg 
i Väst” informerade oss om 
vägbygget med kommande 
sprängningsarbeten mm, 
men information om det 
som i högre grad berör oss 
som bor nära Alebacken har 
helt uteblivit.

”Närboende”

Alebacken - tippen utökas!

Försäkringskassan be-
räknar att 75 000 per-
soner kommer att gå 

miste om sin ersättning i 
sjukförsäkringen 2010 till 
följd av den så kallade re-
habiliteringskedjan. 28 000 
personer beräknas gå miste 
om sin ersättning redan vid 
årsskiftet 08/09 när deras ar-
betsförmåga ska prövas mot 
hela arbetsmarknaden. Sam-
tidigt står vi inför en låg-
konjunktur. Frågan till Re-
infeldt är: vad ska de sjuka 
som utförsäkras göra?

Försämringarna av sjuk-
försäkringen riskerar att få 
fullt genomslag samtidigt 
som Sverige är på väg in i en 
djup och långvarig lågkon-
junktur. Enligt Konjunktur-
institutet kommer 100 000 
jobb att försvinna de när-
maste två åren och arbetslös-
heten att stiga till 8 procent. 
Personer med ohälsoproblem 
kommer att få problem att 
stå sig i konkurrensen om 
jobben. Enligt rapporten 
Jakten på superarbetskraften 
fortsätter! från TCO, uppger 
sex av tio arbetsgivare att de 
är mycket eller ganska nega-
tiva till att anställa personer 
som har varit långtidssjuk-
skrivna.

Frågan är vad de utför-
säkrade ska göra när läget på 
arbetsmarknaden försämras 
så snabbt? Enligt regeringen 
ska arbetslösa personer 
som blir utförsäkrade ur 
sjukförsäkringen hänvisas 
till exempelvis tredje fasen i 
jobb och utvecklingsgaran-
tin. Regeringen har dock 
inte avsatt tillräckligt många 
platser i programmet och 
många av de utförsäkrade 
kommer att vara alldeles för 
sjuka för att delta i ett arbets-
marknadspolitiskt program. 
Då återstår enligt regeringen 
socialbidrag.

Resultatet av regeringens 
hetsjakt på sjuka hittills för-
skräcker. Regeringen skryter 
med ett minskat ohälsotal 
– men allt tyder på att sjuka 
människor har hamnat i 
kläm. Enligt en undersök-
ning från Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) har 
70 procent av landets kom-
muner fått ökade kostnader 
för socialbidrag till följd av 
Försäkringskassans striktare 
tillämpning.

Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, SKL 
tror alla att försämringarna 
i sjukförsäkringen kommer 
att medföra ett ökat behov av 

socialbidrag. Enligt regering-
ens egen budgetproposition 
för 2009 så kommer behovet 
av ekonomiskt bistånd att öka 
med 10 procent på två korta 
år! Regeringen har dock inte 
för avsikt att ersätta kommu-
nerna eftersom man anser att 
”finansieringsprincipen inte 
är tillämplig vid förändringar 
i transfereringssystemet”.

Försämringarna av sjuk-
försäkringen kommer även 
att resultera i ökad sjuknä-
rvaro i arbetslivet, att sjuka 
och arbetslösa tvingas ta jobb 
med lägre lön och att allt fler 
blir hänvisade till andra män-
niskors välvilja. Ytterst skadas 
tilliten till välfärdssamhället.

Vi säger: Stoppa jakten 
på sjuka och arbetslösa! 
Vi kräver gemensamma 
lösningar på gemensamma 
problem. Vår politik bygger 
på en övertygelse om att vi 
människor är både starka 
och ömtåliga. Vänsterpartiet 
avvisar alla försämringar 
i sjukförsäkringen. Ingen 
människa blir friskare av fat-
tigdom.

Ingmarie Thorstensson
Göran Karlsson

 Vänsterpartiet i Ale

Stoppa jakten på sjuka 
och arbetslösa!

Ale kommun vill här 
svara på din insända-
re även om det hade 

varit bättre om du ringt till 
nedanstående ansvarig tjäns-
teman och fått svar direkt.
Det är riktigt att några träd 
till har tagits ner för att 
anpassa området mot anslu-
tande bergkanter, enligt 
entreprenören rör det sig 
om ca 30 träd och ca 100 m2 
markyta.

Det är även riktigt att det 
inte har kommit in några 
klagomål förut, detta är den 
första skriftliga protesten i 
detta stora projekt.
Det är viktigt att poängtera 
att detta inte är en tipp utan 
Ale kommun har givit till-
stånd (Bygglov) att med rena 
överskottsmassor från väg-
projektet höja skidbacken.
Ale kommun har som fastig-
hetsägare haft samråd med 
de föreningar som verkar i 
området, Alebacken, Ale 90 
och Ahlafors IF samt boende 
i närområdet gällande höj-
ningen av skidbacken, alla 
har varit positiva.

Kommunstyrelsen beslu-
tade 2008-10-14 att god-
känna avtal om ”Utfyllnad 
och höjning av Alebacken”. 
Samma dag gick informa-
tionen ut till allmänheten 

genom förstasidan i Aleku-
riren samt en helsida inne i 
tidningen. Miljö- och bygg-
nämnden anslog i Göte-
borgsposten och i Alekuri-
ren under vecka 42 och 43 
en information om bygglov 
för förlängning av skid-
backen där ”De som anser 
sig berörda bereds tillfälle 
att lämna synpunkter”. 
I miljö- och byggförvalt-
ningens arbete med att 
bereda bygglovet har mil-
jöenheten och SGI, Statens 
geotekniska institut, hörts 
och deras synpunkter beak-
tats.

Ale kommun skall följa 
gällande lagar och förord-
ningar och detta projekt 
är inget undantag. Det är 
svårt att göra förbättringar 
och förändringar utan att 
störningar uppstår även 
om störningarna är tidsbe-
stämda. Detta är nog alla 
Alebor överens om, se bara 
på ombyggnationen av väg 
E 45 och järnvägen. Höj-
ningen av Alebacken har 
blivit en liten del av det stora 
Banavägprojektet. Till Ale-
backen skall ca 300 000 m3 
rena överskottsmassor köras 
i en första etapp. Senare kan 
det eventuellt bli ytterligare 
ca 300 000 m3 . 

De fördelar som en höj-
ning av Alebacken medför 
är bland annat ca 30 000 
lastbilar mindre på E45 
mellan Nol och Nödinge 
under perioden, detta är till 
stor nytta även för miljön. 
En ny väg till Alebacken, 
friluftsområdet och Furu-
lundsparken från väster är 
byggd, detta medför att 
man minimerar biltrafiken 
genom Alafors upp till fri-
luftsområdet för all framtid 
och detta borde vara till stor 
nytta för boende utefter 
Furulundsvägen och övriga 
”Närboende”.

Ale kommun tar betalt för 
fyllnadsmassorna, pengar 
som senare kan komma för-
eningslivet och Furulunds-
området till godo. Detta 
projekt har fått beröm för de 
fördelar det ger de boende i 
Alafors, miljön, föreningsli-
vet, vägprojektet, entrepre-
nören för delsträckan och 
trafikanter på väg E45 men 
det går inte att genomföra 
utan störningar för några 
närboende.

Jarl Karlsson
Kommunalråd

Jörgen Sundén
 Exploateringsingenjör

Ale kommun svarar:

"Alebacken är ingen tipp"


