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Nu har de Edsvurna 
herrarna i toppen 
av kommunen be-

stämt var konstgräsplaner-
na skall ligga över huvu-
det på klubbarna. Ahlafors 
där herrarna spelar i division 
tre och Skepplandas damer 
spelar i division två, men där 
bestämmer inte Jarl Karls-
son och de Edsvurna her-
rarna. De vinner inga röster 
så nu bestämmer Jarl Karls-
son att Nol och Älvängen 
skall få varsin plan för totalt 
8,2 miljoner. Det är bara att 
gratulera Nol och Älvängen 
till vinstlotten, men det blir 
dyrt för skattebetalarna. Det 
fina tal om att stödja för-
eningslivet som Jarl Karls-
son skryter med  gäller bara 
egen vinning. Ahlafors IF 
och Skepplanda BTK som 
har förberett sig och sökt 
bidrag från förbundet och 
har stora möjligheter vinkas 
bort.

Dessa två klubbar har 
med ideellt arbete och spon-
sorer kunnat spara några 
miljoner om de fått chan-
sen. I valtider är det annat 
som gäller för de Edsvur-
na – kosta vad det kosta vill. 
Nu kan de slå sig för brös-
tet med två konstgräsplaner. 
Talet om att stödja ett rikt 
föreningsliv är bara nonsens, 
för det finns mer än bara 
fotboll. 
Ale hade tills för en tid 
sedan en mycket fin go-
kartbana som blev bort-
körd för att kunna bygga 
ut golfbanan till arton hål, 
detta genom byte av mark 
med Denofa. Gokartklub-
ben har över tusen med-
lemmar och en av Sveriges 
bästa banor, på den kördes 
både EM- och SM-tävling-
ar. Trots protester, som även 
stöttades av socialdemokra-

ter, blev överkörda av de 
Edsvurna.
 Nu kommer nästa fråga? 
Byggnationen på Krono-
gårdsområdet som snart 
startar kommer troligen att 
störas av Älvbygdens mo-
torklubb och Paradisbanan 
som vid en rödgrön seger 
troligen skall bort. Det är 
redan på gång i en bygglov-
sansökan.  Motorintresset 
är ganska stort i Göta Älv-
dalen, banan är ca 60 år 
gammal och nyligen iord-
ninggjord och godkänd av 
SVEMO. Av den anled-
ningen förordar vi ett mo-
torcentrum i Kollanda. För 
att vara ute i tid, ligger an-
sökan inne hos kommunen 
sedan ett antal månader. De 
skall igång med det förbe-
redande arbetet som behövs 
för denna centralt placera-
de bana i Göteborgs, Alings-
ås, Trollhättans område skall 
hinna bli färdig i tid. Det 
ökar även arbetstillfällena i 
Kollanda med ett 10- till 15-
tal. Vi måste på alla sätt ta 
vara på våra ungdomar för 
att minska buslivet i våra 
samhällen, vi vill ha en pri-
oritering på föreningar och 
fritidsgårdar. 

För trafiksäkerheten när 
barn och ungdomar skall gå 
från klubbhuset på Forsval-
len till B-plan för träning 
har SBTK  gjort en gångbro 
över Forsån, detta för att 
slippa korsa den starkt tra-
fikerade Skepplandavägen. 
Bron är gammal och dålig 
och SBTK skall göra en ny. 
Klubben har sökt och fått 
tillstånd av Ale kommun och 
Länstyrelsen till en 15 meter 
permanent bro med be-
tongfästen detta för att klara 
högvatten och is. Skepp-
landa BTK sökte bidrag till 
brobygget som beräknas 

kosta klubben ca 270-300 
000 kronor. Kommunen be-
gärde då in anbud på en bro 
som var 8 meter lagd på trä-
stockar till en kostnad av 60 
000:-kr plus montering och 
projektering. Bron är sämre 
än den vi har, alltså är det 
bortkastade pengar, tack och 
adjö. Detta är de Edsvur-
nas tal om att satsa på fören-
ingslivet och trafiksäkerhe-
ten, tomt och innehållslöst, 
bara ord.

Däremot när det gäller 
ett nytt kommunhus kan 
flera 100-tals miljoner 
rulla iväg till ingen nytta, 
den samlade förvaltning-
en var i Alafors innan de 
höga herrarna i ledning-
en skulle flytta till Nödinge 
för medborgarnas bästa… 
Ett nytt kommunhus i glas 
uppe på berget vid bron 
blev för mycket så vi lindar 
in det i strukturstudie Nö-
dinge istället så märks det 
inte förrän det är färdigt, så 
var troligen Jarl Karlssons 
tanke. Vad skall det bli av 
det gamla kommunhuset i 
Alafors? Byggas om till ung-
domsbostäder för dyra kost-
nader är inte lönsamt. Säljas 
som kontor är omöjligt. 
Rivas? Alldeles för bra och 
för dyrt. Bättre konstatera 
att aleborna inte behöver ett 
nytt kommunhus. Det som 
behövs är skolor som funge-
rar, vård och omsorg om de 
äldre, samt  mer som gynnar  
hela samhället. Tänk efter 
före du röstar den 19 sep-
tember.

Sven Rydén

Rösta bort "De Edsvurna"
Trovärdigheten i Ale 

har fått smäll på 
fingrarna. När jag 

läste i Alekuriren att det 
Rödgröna offentliggjort sitt 
vallöfte om konstgräsplaner 
i Nol och Älvängen.
Fotbollsföreningarna i Ale 
blev kallade till ett möte 
innan semestern där kom-
munen med Jarl Karlsson 
och Eje Engstrand infor-
merade om planerna att an-
lägga en konstgräsplan i 
kommunen. När mötet av-

slutades var Jarl Karlsson 
tydlig med att säga att vi 
skulle bli kallade till möte 
igen där kommunen presen-
terade sitt förslag till plan-
lösning. Jag var represen-
tant för Bohus IF på detta 
möte. Kallar kommunen till 
möte med oss frivilliga för-
eningsledare måste vi kunna 
lita på kommunens ansva-
riga företrädare. I den här 
frågan verkar kommunal-
rådet blanda ihop sin roll 
som kommunalråd och po-

litisk ledare för Socialdemo-
kraterna.
Den största förloraren i 
sammanhanget är Ahlfors IF 
som är den ledande fotbolls-
föreningen i kommunen om 
man ser till placeringen i se-
riesystemet. Jag får känslan 
av att det gäller att få med 
sig Jarl Karlsson, så löser 
det sig.

Lennart Dahl 
Centerpartiet

Konstgräsplaner i Ale

 Ales ungdomar 
prioriteras i röd-
grön konstgräs-
satsning 
Vid träffen i maj redovi-
sade klubbarna sitt arbete 
kring konstgräsplaner på ett 
intressant sätt. Denna träff 
hade föregåtts av diskussio-
ner mellan klubbarna om 
en prioriteringslista, men 
klubbarna kunde inte enas. 
Medlemmarna i våra partier 
(S), (V) och (MP) hade varit 
mycket tydliga med beho-
vet av konstgräsplaner också 
i Ale – så vi har i vårt beslut 
verkställt detta. 
(S), (V) och (MP) före-
trädare diskuterade resul-
tatet från nämnda maj-träff 
och konstaterade att en plan 
blir för lite att starta utbygg-
naden med – så vårt beslut 
blev att gå vidare med två 
konst-gräsplaner i ett första 
skede. Vi kommer att pröva 
ansökningar från förenings-

livet om fler konstgräspla-
ner, vilket framgår av fören-
ings- och pressinformatio-
nen. Redan har diskussioner 
startats med Ahlafors IF.

(S), (V) och (MP) förslag 
om konstgräs har redovisats 
i Alekuriren och det jag vill 
särskilt tillägga - detta är 
inte en elitsatsning utan en 
satsning på barn- och ung-
domar i Ale. Nol har valts 
av många skäl – det första 
är att gräsplanen oftast är i 
dåligt skick, det andra är att 
det finns redan ett samar-
bete mellan klubbarna NIK, 
NSK och AIF och för det 
tredje att man kan ta sig från 
alla tre orterna trafiksäkert 
till Nolängens idrottsplats 
och därtill en närliggande 
busshållplats. 

Motiven för Älvängen är 
att skol- och idrottsområdet 
är en naturlig träffpunkt för 
ungdomarna med högsta-
dieskola för denna del av 
Ale samt den prioritering 
av Älvängen som en av Ales 
två huvudorter. Du tillhör 
en partigruppering som inte 
föreslagit en enda konstgräs-

plan, varför då gnälla på dem 
som gör något positivt! Mer 
föreningsinformation blir 
det i oktober i ärendet.

Naturligtvis skulle fören-
ings- och pressinformatio-
nen om konstgräsplaner 
redan gått ut, men detta har 
tyvärr missats, men det posi-
tiva beskedet om konstgräs-
planer når klubbarna under 
veckan.

Skolan viktigare 
än något annat
Kraftsamling skolan är 
min och Jan Skogs (M) idé 
– och vi är inte ensamma om 
detta, utan alla i kommun-
styrelsens ställde sig bakom 
vårt sätt att hantera frågan 
och dess genomförandeför-
slag. Detta har jag redovisat 
bland annat i ett svar till 
Berglund (M). Chefredaktö-
ren på lokaltidningen skrev 
– "ett halvår före valet är ni 
överens om en skolsatsning" 
– det är självklart för mig att 
göra upp om att en bra skola 

ska bli bättre! 

Redan bätte resultat! Ung-
domarnas betygsgenomsnitt 
i Ales högstadieskolor har 
kraftigt förbättrats. Efter 
vårterminens skolarbete, 
med extra pengar för utökad 
undervisning och sommars-
studier, resulterade i att 90% 
av ungdomarna kommer in 
på gymnasiet. På Arosenius-
skolan i Älvängen och Kyrk-
byskolan i Nödinge klarade 
cirka 95% godkända betyg 
för gymnasiestudier, riksge-
nomsnittet är cirka 88%.  
Vi har all anledning att vara 
stolta över eleverna, pedago-
gerna och föräldrarna.
I möjligheternas Ale växer 
skolresultaten! 

Alebor som vill 
fortsätta utveckla 
Ale röstar (S) 
Motivet för konstgräspla-
ner har jag beskrivit i mitt 
svar till Lennart Dahl – och 

än en gång är det en sats-
ning på barn och ungdomar 
i Ale. Klubbarna kunde inte 
komma överens om en prio-
ritering – majoritetpartier-
nas medlemmar ville se re-
sultat i konstgräsfrågan – 
detta är jag stolt och glad för 
att kunna medverka till.

GO-kartbanan har av 
länsstyrelsen fått beskedet 
att verksamheten inte kan 
vara kvar. Därför har för-
eningen och kommunala 
företrädare, såväl tjänstemän 
som jag och Skog (M), för-
sökt att hitta andra lokali-
seringar, men inte lyckats. 
Klubbens verksamhet har 
därför upphört på platsen i 
Nödinge på grund av att till-
stånd inte fanns, i enlighet 
med kommunstyrelsebeslut 
i ärendet.  

Ytterligare en gång om 
samlad kommunförvaltning. 
Självklart är att effektivisera 
och samordna de adminis-
trativa verksamheterna, 
också detta enligt ett enhäl-
ligt beslut av kommun-
styrelsen. Jag ser ingen vits 
med att driva verksamheter 

till högre kostnader än nöd-
vändigt – jag strävar alltid 
efter en rationell och lätt-
tillgänglig kommunal admi-
nistration i ändamålsenliga 
lokaler och det kan erhållas i 
det uppdrag som finns. 

Vi har erfarenhet, framtids-
tro och solidaritet på agen-
dan för ett framgångsrikt 
Ale – du kan stärka det med 
att rösta rödgrönt – då finns 
vägen som skapar tillväxt.   

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Jarl Karlsson (S) tyckte 
i våras att utbildning/
skola inte borde göras 

till slagträ i valdebatten, då 
det enligt honom är en för 
viktig fråga. Vi får väl tolka 
det som att Jarl inte tycker 
att val ska handla om riktigt 
viktiga frågor. Jag kan förstå 
hans inställning då det inte 
går direkt lysande för Ale 
i jämförelse med de flesta 
andra kommuner i Sverige. 
Som en rolig knorr tyckte 
dock Jarl, i en insändare 
tidigt i somras, att det var 
dags att rösta bort alliansre-
geringen. Med tanke på sko-
lans kvalité här i Ale är det 
övermaga av Jarl att försö-
ka utbilda Aleborna i vilka 
partier vi ska rösta på. Om 
Jarl istället tvingades lämna 
skolan och lärandet åt lärar-
na så blir det långt mycket 
bättre för våra elever i Ale. 
Från Miljöpartiets horisont 
var en av de viktigare frå-
gorna under de gångna fyra 
åren inköpet av en bit skog 
i Hålanda. Peter Rosen-

gren och Marcus Larsson, 
båda (MP) , ivrigt påheja-
de av (S) och (V) samt några 
andra intressenter, såg till 
att skogspartiet köptes. Allt 
i ett försök att för all fram-
tid bevara ”trollskogen” i ett 
slags statiskt tillstånd. Som 
kuriosa kan jag då nämna 
att om samma beslut tagits 
för 250 år sedan, och en be-
varandeplan implemente-
rats för att behålla dåva-
rande utseende på områ-
det, hade ”Verle gammel-
skog” ännu idag utgjorts av 
betad ljunghed och moss-
mark helt utan träd. (Upp-
giften kommer från karta 
över ”Hwärled Byeskog”, 
daterad 1750). Inte ens i Ale 
går det att bevara naturen på 
flaska, något (MP) borde ta 
till sig. 

Från Maria Bergérus (V) 
har förslag kommit om att 
införa sex timmars arbets-
dag. Ska jag vara snäll kallar 
jag det för ”populistisk skåp-
mat”, skall jag vara mer all-

varlig hänvisar jag till si-
tuationen i Grekland. Där 
har vi fått se hur det går 
om man jobbar korta dagar 
och går i pension i tidiga år. 
Ekonomiskt kaos blir följ-
den, en nyhet som borde 
ha letat sig hela vägen till 
Skepplanda vid det här 
laget.

Du Alebo som har förmå-
ga att lyfta blicken över den 
invanda partipolitiska hori-
sonten – gör det! Rösta inte 
av slentrian utan se att det 
finns ett alternativ till det 
nuvarande vanstyret. Detta 
alternativ kan förvandla Ale, 
från att vara inte stort mer 
än två gupp i vägen, till en 
riktigt bra plats för oss alla. 
Lägg din röst på ett av alli-
anspartierna eller Aledemo-
kraterna!

Per Karlsson
Hålanda

Rösta inte av slentrian
– Nu finns det alternativ

Jarl Karlsson (S) svarar Dahl, Karlsson och Rydén
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