
Ta en tur över Torp mellan 
Alafors och Älvängen så för-
står ni varför Peter Rosen-
gren har kommit till ro.

– Här är fantastiskt vack-
ert just nu. Att blicka ut över 
nejden är oerhört tillfreds-
ställande, säger han roman-
tiskt.

Kanske ger det den energi 
och kraft som nu behövs för 
att motsvara högt ställda för-
väntningar i den stundande 
valrörelsen. Miljöpartiet ser 
ut att gå mot sitt bästa val 
någonsin.

– Rikspartiets framgång 
kommer självklart att skvät-
ta över även på oss och det är 
ingen hemlighet att det också 
bekymrar oss. I Ale är vi inte 
jättemånga som är aktiva och 
vid ett väldigt bra resultat kan 

vi i dagsläget få problem att 
tillsätta alla poster. Jag tror 
och hoppas att det finns fler 
miljöpartister i Ale som är be-
redda att ansluta nu när vår 
politik börjar få fäste, säger 
Peter.

Sedan valet 2006 har par-
tiet varit en trogen samar-
betspartner till Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet i 
Ale. De har utgjort majorite-
ten och har stått bakom an-
tagna budgetar och strategis-
ka planer.

Delaktiga
– Jag känner att vi har varit 
delaktiga. Även om vi är ett 
litet parti har övriga lyssnat 
på våra idéer. Räddningsak-
tionen för Verle gammelskog 
och borttagandet av all röd-

listad fisk i centralköket är två 
frågor som vi har drivit aktivt 
under mandatperioden, be-
rättar Peter.

Ni stod också bakom 
skattehöjningen?
– Ja, absolut. Det var det enda 
rätta att göra i den mycket 
osäkra situationen som vi 
befann oss i. Vi var helt över-
ens om att inte riskera skolan, 
vården eller omsorgen. Jag 
anser inte heller att vi i dags-
läget har möjlighet att sänka 
skatten. I förhållande till vår 
stora budget är vårt överskott 
ytterst marginellt. Vi måste 
ha lite marginaler för att inte 
stå handlingsförlamade när 
något oförutsett händer, mo-
tiverar Peter.

Vid ett framgångsrikt val 
och ett ökat inflytande i Ale 
ser han ett antal områden 
som kommer att påverkas i 
Ale kommun.

– Vi kommer att skärpa 
miljökraven vid all upphand-
ling, se över uppvärmningen 
av samtliga kommunens fast-
igheter, sänka kollektivtrafik-
taxa inom Ale och framför allt 
se till att skolan får de resurser 
som krävs för att ge samtliga 
elever en bra skolgång, berät-
tar Peter.

Hur ser du på kritiken 
mot skolan och närings-
livsklimatet i Ale?
– Varje missnöjd medborgare 
är ett misslyckande. När det 
gäller skolan är det uppenbart 
att vi har brister, men vi har 
också mycket som är bra. Det 
gäller att inte fastna i det ne-
gativa. Vi kommer att kraft-
samla runt skolan, det har vi 
lovat och så ska det bli. Att nä-
ringslivsklimatet skulle vara 
så dåligt förvånar mig. Det 
stämmer inte med min bild. 

Jag träffar bara positiva före-
tagare och jag tycker vi bjuder 
in till många olika evenemang 
för företagare, svarar Peter.

Ingen sensation
Att han skulle bli miljöpar-
tist var när vi pratar om det 
ingen sensation. På lågstadi-
et var det självklart att Peter 
höll i pappersåtervinningen, 
på mellanstadiet träffade han 
en kompis som gärna drog 
med honom upp i skogen för 
att lyssna på fåglar.

– Jag upptäckte tidigt hur 
sårbar vår miljö och vårt 
klimat är. Det föddes ett en-
gagemang som sedan har följt 
med mig. Mitt sista projekt-
arbete i gymnasiet handla-
de om alternativa fordons-
bränslen.

Det blev sedan flertalet 
trafik-, miljö- och energikur-
ser på universiteten i Sunds-
vall, Östersund och Göte-

borg – samtidigt.
– Hahaha, ja ett tag läste 

jag 175%. Jag studerade på 
tågen mellan högskolorna, 
det gällde att vara effektiv 
för att hinna med allt, minns 
Peter.

Idag är han energi- och 
klimatrådgivare i Lerums 
kommun. Ett jobb han stor-
trivs med.

I framkant
– Lerum ligger i framkant i 
dessa frågor. De hade kommit 
långt redan innan jag började, 
så jag tycker nog att jag kom 
till dukat bord.

Trots att han bara har varit 
alebo sedan 2004 känns han 
redan hängvien och verkar ha 
bra koll på kommunen.

– Mycket ska jag tacka ar-
betet med Kulturarvsplanen 
för. Jag var med i Alafors in-
tressegrupp som inventera-
de orten på värdefulla bygg-

nader. De äldre berättade allt 
för mig och jag fick en fantas-
tisk historielektion från byg-
dens rötter till dags datum, 
säger en tacksam Peter Ro-
sengren.
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Jag vill först beklaga er 
negativa upplevelse vid 
inspektion av er verk-

samhet. Jag hoppas att vår 
kontakt med er kommer 
att leda till en förbättrad 
dialog. Vi tar er kritik på 
stort allvar och kommer 
att ge bemötandefrågorna 
största vikt i vårt pågående 
förbättringsarbete. Trevligt 
och korrekt bemötande är 
mycket viktigt för oss. 

Lagstiftningen har änd-
rats mycket de senaste åren. 

Vi behöver arbeta mer med 
hur vi informerar om för-
ändringarna och hur vi han-
terar vår nya roll. Ansvaret 
och friheten har ökat för fö-
retagarna; det är enklare att 
starta verksamhet och möj-
ligheterna att hitta sin egen 
lösning till säkra livsmedel är 
större. De många lösningar-
na har ökat kraven på t.ex. 
dokumentation. Intentionen 
från lagstiftaren är också att 
uppgifter som kan utföras av 
branschorganisationer och 
konsulter inte ska utföras av 

myndigheter, som t.ex. rit-
ningsgranskning.   

Vi hoppas på en öppen 
dialog med företagen och 
för att utveckla samarbetet. 

Ann-Britt Svedberg
Förvaltningschef
Rolf Gustavsson
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PETER ROSENGREN
Ålder: 39
Bor: Torp, Alafors
Familj: Sambo och sonen Alexander 
2 år.
Yrke: Energi- och klimatrådgivare i 
Lerums kommun.
Politiska uppdrag: Ersättare i kom-
munfullmäktige och ledamot i Miljö- 
och byggnämnden.
Intressen förutom politik: ”Famil-
jen, huset och trädgården”.
Om jag vore ett djur: ”Då vore jag 

nog en fågel, kanske en klok uggla”.
Politisk förebild: ”Det vore fel att 
svara något annat än Maria Wetter-
strand just nu”.
Vill jag bjuda hem på middag: Maria 
Wetterstrand.
Bjuder jag då på: ”Något gott ekolo-
giskt, potatis och grönsaker från min 
egen trädgård”.
Smultronställe i Ale: ”Vadbacka i 
Skepplanda är en mysig plats”.
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Allan Karlsson
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SÅ KAN DU 
PÅVERKA MILJÖN

Tre enkla tips från Peter Rosengren 
till hur du kan bidra till en bättre 
miljö:
• Dra ur laddare som inte används
•  Stäng av teven och andra 

standby-produkter
• Sänk temperaturen hemma
•  Begränsa bilanvändandet – res 

kollektivt när det går

TORP. Han växte upp på Hisingen, bosatte sig i 
Östersund, studerade i Göteborg, Sundsvall och 
Östersund – samtidigt, men hamnade till sist i ett 
vackert hus utmed Älebräckevägen i Alafors.

Väl där gick han till ett informationsmöte som 
Miljöpartiet arrangerade och nu är han förstanam-
net på fullmäktigelistan.

– Resan hit var väl inte spikrak, fast nu stor-
trivs jag med allt, boende, jobb och politik, säger 
Miljöpartiets listetta, Peter Rosengren.

Varje missnöjd medborgare 
är ett misslyckande. När det 

gäller skolan är det uppenbart 
att vi har brister, men vi har 

också mycket som är bra. 
Peter Rosengren (MP)


