
2010  |   vecka 23  |   nummer 22  |   alekuriren 9

Söndagsöppet
11-15

Mån-tor 8-18 • Fre 8-16

Hol • Alingsås

Tel: 0322-63 00 52
www.autohallenhusbilar.se

Regn?

Barn och famlj har alltid stått i fokus för Sune Rydén i både hans politiska arbete och privat. "Vi måste vara rädda om våra yngsta medborgare, de är framtiden".

RYD. Han är respekte-
rad som få i Alepoliti-
ken.

Sune Rydén (KD) 
talar sig inte bara varm 
för utsatta barn.

Han tar hand om dem 
också – över 40 barn 
har fått flytta in hos 
familjen Rydén under 
årens lopp.

Det är Rydén som i Ryd. 
Namnet tog Sunes farfars far 
när han ankrade på platsen 
som generation efter genera-
tion skulle bli trogen. Numera 
står det Rydén på nästan alla 
dörrar i byn.

– Där bor min bror, och där 
min son, och där min dotter 
och där...

Jodå, i Ryd har Sune full 
koll på allt och alla.

– Det bor ett 100-tal i byns 
kärna. Vi är väl cirka 170 i by-
alaget Ryds IF. Det är en su-
verän gemenskap och säkert 
ett av skälen till att till exem-
pel mina barn har valt att flytta 
tillbaka, berättar Sune.

Bortsett en kortare visit i 

några lägenheter i Nol har 
Sune varit Ryd trogen. Han 
tillhör själv fjärde generation 
som har växt upp i byn och nu 
när hans egna barn bildat fa-
miljer och byggt hus är sjätte 
generationen mer än på väg.

Det är uppenbart att Sune 
trivs på hemmaplan. Kanske 
är det just det som har fått 
honom att öppna upp sitt hem 
för andra. Tillsammans med 
sin familj har han tagit hand 
om över 40 utsatta barn.

– Vi har fungerat som jour-
hem, familjehem, kontakt-
familj och allt vad det heter. 
För oss har det varit självklart 
att ställa upp. Om du själv har 
fått det så bra måste du bjuda 
tillbaka tycker jag, säger Sune.

Varför gör inte fler som 
ni?

– Jag tror inte alla vet hur 
bra det känns att hjälpa någon 
som har det riktigt svårt. Det 
är en enorm tillfredsställel-
se att se hur barnen kommer 
till ro och återfår tron på livet.

Visst är han allmänt po-
litiskt intresserad, men för 
Sune Rydén har det mesta 

ändå alltid handlat om famil-
jepolitiken.

– Det är väl sant, men den 
senaste mandatperioden i 
Alebyggens styrelse har varit 
spännande, berättar han och 
förtydligar:

– I Alebyggen är det ofta 
framtiden vi 
talar om. Hur 
kan vi ut-
veckla våra 
centralor-
ter Nödinge 
och Älväng-
en? Hur kan 
vi bygga nya 
ungdomsbo-
städer? Det 
är en fråga vi 
behandlar på nästan varje sty-
relsemöte, men det är svårt att 
bygga nytt och billigt...

Sune har numera en ganska 
gedigen meritförteckning. 
1991 fick han efter ett avhopp 
i partiet ta klivet in i Byggnads-
nämnden.

– Att det skulle bli politik 
en vacker dag var ingen över-
raskning. Min pappa, Ragnar 
Rydén, satt många år i Starr-
kärrs kommun för Folkpartiet. 
Själv gick jag med i Kristde-
mokraternas ungdomsför-
bund 1972.

I årets valrörelse råder det 
ingen tvekan om vad som är 
målet.

– Vi har aldrig haft så fina 
förutsättningar att göra något 
riktigt bra. Det är klart att vi 
siktar på att ta över. Aleborna 
är med all rätt besvikna över 
hur skolan sköts och näringsli-
vet ska vi inte tala om. Att före-
tagen ger klimatet låga poäng 

beror säkert också mycket på 
att de inte får chansen att vara 
med. Ytterst lite läggs ut på en-
treprenad. Den rödgröna ma-
joriteten vill att kommunen 
ska göra allt själv så de har kon-
troll. Vi tror att det privata nä-
ringslivet kan göra saker minst 

lika bra och 
kanske både 
mer och bil-
ligare, säger 
Sune.

När det 
gäller skol-
debatten i 
Ale driver 
han idén om 
kommuna-
la friskolor. 

Att låta en motiverad perso-
nalgrupp ta över driften av 
en skola och ge dem en större 
pedagogisk frihet att utveckla 
verksamheten.

– Skolplanen gäller själv-
klart, men jag tror det finns 
många bra tankar ute i skolor-
na som inte kommer fram för 
att vi toppstyr våra kommu-
nala skolor. Ge lärarna frihet 
under ansvar, menar Sune.

I yrkeslivet har han varit 
lojal mot tullverket och staten 
i 38 år. Han har i princip gjort 
allt från att granska påsar, 
stoppa bilar och letat efter nar-
kotika. Idag är han tullspecia-
list med inriktning på punkt-
skatter och alkoholfrågor.

– Det har varit ett spännan-
de jobb. Ni vet ju att det har 
hänt en del. Tänk när grän-
serna öppnade 1995 och last-
bilarna bara rullade in i landet. 
Vi vet att smugglingen av al-
kohol, tobak och narkotika 

är gigantisk, men vi stoppar 
mycket också. Förutom egen 
spaning får vi också en del tips 
via till exempel 112. Många 
människor bryr sig och försö-
ker hjälpa till, säger Sune.

Kanske är det också därför 
som han tycker att partiets idé 
om en civilkuragelag är bra.

– Det är viktigt att vi sätter 
fingret på vad vi vill förändra i 
samhället. Idag rycker många 
på axlarna när de ser något. 
Om vi vill skapa ett annat be-
teende får vi kanske lagstifta 
om det? Därmed inte sagt att 
du ska straffas om du nu inte 
anmäler en förseelse som du 
blir vittne till, men bara debat-
ten om en civilkuragelag tror 
jag redan har fått fler att tänka 
till, säger Sune.

Nytt kommunhus i Nö-
dinge då?

– Det hänger ihop med vad 
som kan göras med det be-
fintliga kommunhuset i Ala-
fors. Kan vi omvandla det till 
attraktiva lägenheter så må det 

vara hänt att samla all kom-
munal administration på Ale 
Torg. 

– Om det går att motivera 
ekonomiskt vill säga, under-
stryker Sune Rydén.

– Sjätte generationen växer nu upp och hos Sune är dörren alltid öppen

Rydén som i Ryd

SUNE RYDÈN

Ålder: 56.
Bor: Villa i Ryd.
Familj: Gift med Lena-Mari, barnen 
David, Johanna och Matilda. "David 
och Johanna har byggt hus här i Ryd 
och jag tror nog att Matilda som är 
nygift kommer hem också".
Politisk förebild: Moder Theresa 
och Martin Luther King.
Politiska uppdrag: Ledamot i kom-
munfullmäktige, Alebyggens styrelse 

och ersättare i Kommunstyrelsen.
Yrke: Tulltjänsteman.
Intressen förutom politik: Sport och 
trädgård.
Vill jag bjuda hem på middag: "Erik 
Hamrén och Zlatan".
Då lagar jag: "Bra fråga, jag får 
nog ta hjälp av hustrun alternativt 
råstekt potatis och en lövbiff.
Smultronställe i Ale: Igeltjärn. "Vår 
egen badsjö i Ryd".

I RYD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sune Rydén trivs på altanen i Ryd.

Vi har kommit fram till Kristdemo-
kraternas listetta, Sune Rydén, i vår 
serie om de politiska topparna i Ale 
kommun. 

För oss har det varit 
självklart att ställa upp. 
Om du själv har fått det 
så bra måste du bjuda 

tillbaka.
Sune Rydén om att ta emot 

utsatta barn
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