
NOL. Alla värnade 
hyresrätten i den 
bostadspolitiska debat-
ten som Hyresgästför-
eningen arrangerade i 
lördags.

Däremot kunde ingen 
ge den oväntade gästen 
Jan A Pressfeldt (AD) 
svar på varför 26 
hyresrätter flytta-
des från Älvängen till 
Lödöse.

– Hade det inte varit 
klokt att ta vara på 
dem om vi nu behöver 
ungdomsbostäder, und-
rade Pressfeldt.

Peter Rosengren (MP), 
Ingmarie Torstensson (V), 
Jarl Karlsson (S), Jan Skog 
(M) och Rose-Marie Fihn 
(FP) redogjorde för sina par-
tiers syn på bostadspolitiken 
i Ale. Den springande frågan 
var som vanligt hur ungdo-
mar ska ges en möjlighet att 
få en första bostad.

– Enligt mitt sätt att se det 
krävs det statliga subventio-
ner så det går att bygga nya 
hyresrätter igen, underströk 
Ingmarie Torstensson vid ett 
flertal tillfällen.

Ungefär lika många gånger 
manade Alliansens represen-
tanter till att bostadsföreta-
gen måste pressas hårdare så 
att de hittar nya och billigare 
produktionsalternativ.

– Subventioner genere-
rar bara vinster till byggfö-
retagen, menade Rose-Ma-
rie Fihn.

Kommunalråden Jarl 
Karlsson och Jan Skog var 
rörande överens om att kom-
munens bostadsförsörjnings-
program fungerar väl. Det 

har också utnämnts till det 
bästa i regionen.

– Vi har många stora pro-
jekt på gång. I Nödinge 
bygger Alebyggen nu 20 
nya hyresrätter då de förtä-
tar på Norra Klöverstigen. 
I Älvängen är Kronogården 
under uppstart, påpekade 
Jan Skog.

Peter Rosengren pekade 
också på det faktum att nya 
villor är positivt för de som 
väntar på en lägenhet.

– Det viktigaste är att det 
byggs så vi får igång en ked-
jereaktion. Den som flyt-
tar in i villan lämnar kanske 
en lägenhet. Till slut brukar 
det frigöras en mindre lägen-
het som en ungdom då kan ta 
över. För övrigt är vi i Miljö-
partiet glada över de allt tuf-
fare villkor som Ale kommun 
ställer på bostadsbyggarna 
när det gäller energiförbruk-
ning och energibesparande 
åtgärder.

Jarl Karlsson avslöjade att 
det pågår en utredning kring 
att göra om kommunhuset i 
Alafors till lägenheter.

– Det är en tanke, huru-
vida den är ekonomiskt för-
svarbar eller ej återstår att se. 
Vidare handlar vi just nu upp 
för att byggstarta ett centralt 
äldreboende i Nödinge och 
för samma målgrupp pågår 
intressanta diskussioner i 
Älvängen.

I pausen dök Aledemokra-
ten Jan A Pressfeldt upp och 
frågade varför 27 hyresrätter 
flyttades från Älvängen till 
Lödöse.

– Alebyggen ägde husen 
och hanterade också frågan. 
En kreativ företagare fråga-
de om han fick köpa dem. På 
så vis slapp vi rivningskost-
naderna. Ärendet har aldrig 
varit uppe för någon poli-
tisk behandling, svarade Jarl 
Karlsson.

– Om de nu gick att flytta 
varför skedde det inte inom 
vår egen kommun, avsluta-
de Pressfeldt sitt oväntade 
besök.
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”Efter arbetet är det fritid, 
Efter skolan 
BORDE 

det vara fritid”

Premiär nya volvo s60

Lilla Edet
Brovägen 20

0520-494090

www.stendahlsbil.se

FÖRBR. BL. KÖRN. MAN. L/100 KM: 5,3-9,9. CO2 G/KM: 139-231 (S60 D3 - T6 AWD).

Lö 10–15 Sön 11–15
Volvo. for life

Provkör en världsnyhet.
I helgen är det premiär för Nya Volvo S60 
och då har du chansen att provköra den mest 
dynamiska Volvon någonsin. Upplev den 
förarorienterade insidan som bjuder på ett 
intuitivt förarinformationssystem, sportstolar, 
sportchassi m m. Välkommen!

Först i världen med att kunna 
upptäcka gående och stanna själv.

Premiärerbjudande
Just nu kan du köpa nya Volvo S60 2.0T med 
Momentum utrustningspaket och Njord alumi-
niumhjul till ett fantastiskt premiärpris.

VOLVO S60 2.0T Momentum 
Nu 279.900:- 

Stenungsund
Munkerödsvägen 20

0303-360330

www.stendahlsbil.se

Peter Rosengren (MP), Ingmarie Torstensson (V) och Jarl Karlsson (S) medverkade tillsam-
mans med Jan Skog (M) och Rose-Marie Fihn (FP) på en bostadspolitisk debatt i Nol.

Jan A Pressfeldt (AD) dök oväntat upp mitt under Bostads-
debatten i lördags. Han påminde om de 26 hyreslägenheter 
som helt i onödan tvingades bort från Älvängen på grund av 
vägbygget. Istället flyttades de till Lödöse.

Bodebatt fick oväntat besök

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale Skomakeri &
Nyckelservice
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På allt arbete hela september
Mycket snabba leveranser!
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Batteribyte

Nyckelservice

Kemtvätt

Skrädderi


