
ALE. Beslut om Ale 
kommuns medfinan-
siering av Verlesko-
gen dröjer, men det 
kommer.

Den rödgröna majo-
riteten lyckades inte 
övertyga oppositionen 
om en bred lösning.

Istället blev resulta-
tet en återremiss och 
majoriteten svarade 
med att kalla till nytt 
möte redan om två 
veckor.

Därmed hinner kommunen 
verkställa beslutet och köpet 
före den 19 mars som är sista 
dagen innan organisationen 
"Ett klick för skogens" hand-
penning förfaller.

– Bara ett sådant upplägg 
där handpenningen går för-
lorad i en affär där ingen på 
förhand visste om de skulle 
lyckas samla ihop köpesum-
man känns konstigt, sa Alede-
mokraten, Jan A Pressfeldt 
som tidigt yrkade på återre-
miss.

– Det finns för många 
oklarheter och jag förstår 
inte varför vi inte får se kö-
pekontraktet. Det här är en 
liten stiftelse som bara äger 
ett skogsparti uppe i Lapp-
land.

Enligt kommunallagen 
gäller en tredjedels minoritet 
för att ett ärende ska återre-

mitteras. 
Så blev 
också 
fallet, då 
Alede-
mo-
krater-
na fick 
med sig 
övriga 
opposi-

tionspartier förutom tre mo-
derater. Debatten före vote-
ringen var dock både lång och 
intensiv.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S), 
inledde med en bakgrunds-
beskrivning och förslag till 
beslut.

– Vi majoriteten tycker 
att beslutet är självklart ef-
tersom vi sätter naturvärde-
na högt. När dessutom staten 
och regionen är positiva ser 
vi inget skäl att sätta oss på 
tvären. Vi vill också medver-
ka till att rädda Verleskogen, 
sa Karlsson.

Kristdemokraternas Sune 
Rydén ansåg också att skogen 
var viktig, men att kommu-
nen inte har råd.

– Ska vi köpa skog när vi 
inte har råd med bokbuss, 
aktivitetshus med personal, 
flera verksamheter går på 
knä och samtidigt har ni fö-
reslagit en skattehöjning. Jag 
tycker inte att det känns bra. 
Dessutom vill jag påminna 
om att har vi inte varit med 
om det här förut? Någon har 
med gott syfte tagit ett initi-
ativ som kommunen sedan får 
ta notan för?

Han fick medhåll från sina 
alliansvänner.

– Det är enkelt för mig 
också. Vi har inte pengarna, 
oavsett vad vi vill eller ej, sa 
Jan Skog (M) och yrkade på 
avslag.

Verleskogen är en själv-
klart en mycket angelägen 
fråga för Mijöpartiet.

– Att stiftelsen bara har 
köpt en skog tidigare beror på 
att den är tämligen nystartad. 
Någonstans måste man börja 
och jag skulle inte känna mig 
särskilt stolt över Ale om 
denna unika skog går förlorad, 

menade 
Peter Ro-
sengren.

Rose-
Marie 
Fihn (Fp) 
yrkade 
även hon 
på återre-
miss, men 

erkände samtidigt att beslu-
tet var svårt.

– Det finns väl ingen som 
inte vill bevara naturen, men 
när pengarna saknas måste 
vi prioritera. Vi har tidiga-
re idag hört hur besvärligt 
alla nämnder har det och då 
känns det fel att handla skog 
för pengar vi inte har. Först 
tvingades vi köpa en bandy-
hall, nu tvingas vi köpa skog. 
Jag vill också vara stolt över 
Ale, men det ska vara för att 
vi tar hand om våra äldre och 
våra barn.

Majoritetens förslag är att 
göra skogsköpet till en inves-
tering. Detta för att skogen 
blir en tillgång och inte ska 
behöva belasta driftspengar-
na.

– Då uppstår istället en 
kapitalkostnad på cirka 30 
000 kronor om året, menade 
Åke Niklasson (C) som ändå 
ansåg att pengarna till köpet 
saknas.

Göran Karlsson (V) 
retade upp sig på Jan A Press-
feldts många inlägg.

– Gå inte på allt han säger. 
Han bara svamlar, helt utan 
bevis. När Skogsstyrelsen 
var i kommunstyrelsen och 
föredrog ärendet fanns det få 
frågor och snälla ställ inte bib-
liotek mot Verleskogen.Bib-
lioteken får årligen i storleks-
ordningen 9,5 Mkr. För Ver-
leskogen talar vi om ett en-
gångsbelopp på 1,1 Mkr. Det 

är en viss skillnad på drifts- 
och investeringspengar.

– Det behöver du inte lära 
mig. Jag har suttit i fullmäk-
tige sedan 1985, men jag vet 
också att det är kommunala 
pengar oavsett det är drifts- 
eller investeringspengar, re-
plikerade Rose-Marie Fihn.

Miljö- och byggnämn-
dens ordförande, Rolf Gus-
tavsson (S), var också i talar-
stolen.

– Minst två talare har sagt 
att vi är tvingade att köpa 
skogen. Det är vi inte alls. 
Men om vi vill rädda skogen 
måste vi gå med. Det är ett 
svårt beslut i en tuff ekono-
mi. Personligen tycker jag 
kanske att skogarna i Risve-
den borde ha räddats tidiga-
re, kanske redan på 60-talet. 
Eftersom det inte är gjort så 
måste vi göra det nu, om inte 
annat så för våra barn och 
barnbarns skull.

Jarl Karlsson (S) fick flera 
gånger redogöra för de olika 
beloppen som har figurerat i 
affären.

– Det har berott på huruvi-
da Västkuststiftelsens bidrag 
från Naturvårdsverket påver-
kas av att Ale kommun går 
in som köpare. Det kunde 
ha inneburit att bidraget till 
Västkuststiftelsen minska-
de med 500 000 kronor. En 
kostnad som vi då hade fått 
ta. Som det nu framgår av alla 
handlingar blir kostnaden 
drygt 1,1 Mkr för kommu-
nen. Västkuststiftelsen be-
talar lika 
mycket, 
Länssty-
relsen 
2,2 Mkr 
och "Ett 
klick för 
skogen" 

2 Mkr. 
Det ska 
totalt bli 
6 483 000 
kronor.

Han 
fick stöd 
av parti-
kamra-
ten, Lars-
Ove Hellman (S), som hade 
en egen ekonomisk syn på 
ärendet.

– Jag kan inte värdera 
skogen och har nog kvar att 
uppleva samtliga naturreser-
vat, men investeringen på 1,1 
Mkr utgör en kapitalkostnad 
som ni i nästa andetag belas-
tar kommunkassan med då 
ni yrkar på återremiss och ett 
nytt möte. Ett extra fullmäk-
tige kostar nog till och med 
mer än denna investering, så 
är ni måna om kommunens 
ekonomi bör ni tänka till.

Peter Rosengren var för-
beredd på debatt och hade 
därför tagit med sig Allian-
sens tidigare förslag till stra-
tegisk plan för Ale kommun.

– Där står att läsa bland 
annat att er målsättning är le-
vande skogar och att värdefull 
skogsmark ska bevaras.

Kommunalråd Jan Skog 
fann sig snabbt.

– Ja, det är mycket rik-

tigt. Tyvärr så röstade du och 
dina vänner ner vårt förslag 
till strategisk plan. Det är inte 
alltid så lätt att få gehör.

Boel Holgersson (C) var 
kritisk till att Ale kommun 
ska behöva ta kostnaden för 
en fråga som egentligen inte 
ska belasta kommunkontot.

– Varje myndighet ska 
ta sitt ansvar. Skogarna ska 
skötas med statliga pengar 
och därför bör Ale kommun 
begära att så också sker när 
det gäller Verleskogen. Jag 
vill använda kommunala 
pengar till verksamheter som 
vi har ansvar för.

Voteringen visade att 17 
ledamöter röstade för åter-
remiss, vilket räcker. Bland 
annat vill de att frågan kring 
finansieringen klargörs och 
besvarar frågan varför bara 2 
av de insamlade 2,7 Mkr på 
Ett klick för skogens hemsi-
da används. Jan A Pressfeldt 
ville dessutom att köpekon-
traktet kommer alla ledamö-
ter till del.

Nytt fullmäktige är skrock-
fullt nog utsatt till fredag 13 
mars...
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MÖTE MED
ALE

DEMENSFÖRENING
Måndag 9 mars kl 19.00
Älvängens aktivitetshus

(Carlmarks väg 4)
Vård- och omsorgschef Lisbeth Tilly och 

Äldreomsorgschef Eva Saletti berättar om 
vad som händer inom vård- och omsorg i Ale 

kommun samt svarar på frågor.

Välkomna!
Arbetsgruppen  
för kooperativ 
hyresrätt i Ale

Kooperativ hyresrätt!
Tisdagen den 10 mars kl. 18.30 är 

du välkommen på informationsmöte 

i Teaterlokalen på Ale Gymnasium 

i Nödinge. Då informerar vi om vad 

som händer i de kooperativa projekten 

i Ale kommun och du har möjlighet 

att ställa frågor. 

Efter informationsmötet hålls det stämma för 
medlemmarna i Intresseföreningen för 
kooperativ hyresrätt i Ale. 

Nu har vi en ledig lägenhet i Älvängen. 

Läs mer om den och om kooperativa 

hyresrätter på www.alebyggen.se

ÄLVÄNGEN
Välskött villa i toppenskick. 3-4 sovrum. Nytt 
kök, Helkaklad dusch. Nya vitv. Öppen ljus 

planlösning kök-vard.rum. Nära till kommunik, 
dagis, skola. Totalyta 121 kvm, 

Utgpris 1 525 000:-
Adress: Vårlöksvägen 37 

Öppen visning 8/3 14-16
se även www.hemnet se  

Jan-Erik Hansson 
Fastighetsbyrå AB 

031-26 35 70

Beslut om Verleskogen kommer
– Men det krävs ett extra fullmäktigesammanträde

Göran Karlsson 
(V)

Rose-Marie Fihn 
(Fp)

Jan Skog (M)

Lars-Ove Hell-
man (S)

FRÅN LÄKTAREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


