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Tisdagens ceremoni locka-
de en hel del folk. Kommu-

nala tjänstemän och politiker, 
men även närboende kom för 
att se Alebyggens ordföran-
de, Stina-Kajsa Melin (S), 
vice ordförande Sune Rydén 
(KD) och Thomas Gustafs-
son, Tage & Söner, ta det 
symboliska första spadtaget.

– Jag kommer ihåg 1968 
när det första spadtaget togs 
för den södra delen. Då 
tänkte jag: Ska man bygga så 
mycket på de här åkrarna? Nu 
står vi här och ska få till stånd 
en förtätning av Klöverstigen 
med 20 nya lägenheter. Det 
känns jätteroligt, sade Stina-
Kajsa Melin innan hon satte 
spaden i jorden.

Senast som det byggdes lä-
genheter på Norra Klöversti-
gen var 1972-73. Jordhögen 
som blev kvar från den tiden, 
och som har fyllt en funktion 

som pulkabacke i flera de-
cennier, får nu utgöra grun-
den till den nya huskroppen.

– Redan 1993 fanns planer 
på att bebygga området, men 
på grund av finanskrisen och 
andra omständigheter fick 
projektet skjutas på framti-
den, säger Alebyggens pro-
jektledare Sven Burgren och 
fortsätter:

– Just det faktum att vi 
äger marken, har värmeför-
sörjning på plats med fjärr-

värme som vi kan koppla på, 
samt att ritningarna fanns gör 
att vi slipper mycket av initi-
alkostnaderna.

Huset kommer att byggas 
i fyra våningar med fem lä-
genheter på varje plan. Det 
blir hyresrätter med dagens 
standard.

– Det blir ett gediget hus 
med samma stomsystem som 

byggts i 60 år. Miljö- och en-
ergibiten är dock något som 
har utvecklats, säger Thomas 
Gustafsson.

Detta blir Tage & Söners 
första projekt i Ale kommun, 
vilket företagsledningen 
tycker är extra roligt.

– Det är ett nytt ställe och 
nya människor vi möter. Det 
är utvecklande och vi ser fram 

emot det här projektet, säger 
Thomas Gustafsson.

Byggkostnaden är beräk-
nad till drygt 32 miljoner 
kronor.
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Alebyggens styrelseledamöter Stina-Kajsa Melin och Sune Rydén hade hjälp av Tage & 
Söners vd, Thomas Gustafsson, att det första spadtaget på Norra Klöverstigen i Nödinge. 
Den 1 november 2011 ska det vara klart för inflyttning.

Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, gläds åt den förtät-
ning som sker på Norra Klö-
verstigen med 20 nya hyres-
rätter.

Thomas Gustafsson, vd Tage 
& Söner AB i Varberg.

NÖDINGE. I vackert höstväder togs första spadta-
get för 20 nya lägenheter på Norra Klöverstigen.

Den 1 november nästa år ska det vara klart för 
inflyttning.

– Det blir riktiga hyreshus som byggs på tra-
ditionellt sätt, men med dagens teknik och tän-
kande, säger Thomas Gustafsson, vd på Tage & 
Söner AB i Varberg är utsedd till totalentreprenör.

Jarl Karlssons svar till Mikael Berglund (M) vecka 36

Det krävs erfarenhet och kompetens
Bättre skola, javisst – 

resultaten vänder och 
vårterminsbetygen i 

årskurs 9 resulterade i att 
cirka 90% av grundskoleele-
verna i Ale kommer in till 
gymnasiestudier. Arosenius-
skolan i Älvängen och Kyrk-
byskolan i Nödinge var bäst 
på cirka 95% av elever med 
godkända betyg. Rikssnit-
tet är strax under 89% - bra 
jobb av elever, pedagoger 
och föräldrar. Med rödgröna 
extrapengar och extra lärar-
tid var detta en lyckad sats-
ning – värd varenda krona! 

I en skola med modern 
pedagogik behövs moder-
na förutsättningar. Därför 
påbörjas en datorisering av 
skolan med att alla lågsta-
dieelever i Ale – 1100 elever 
– får egna datorer. Återigen 
en bra utvecklingsdag för 
skolverksamheten. 

35 nya lärartjänster finns 
i den rödgröna budgeten för 

2011 – finansierade! Mikael 
Berglund, Du har inte 
klarat av att finansiera en 
kommunalbudget, varför? 
Ingen arbetsmarknadspoli-
tik, inget om 
sommarjobb 
till alla 16, 17 
och 18 åring-
ar, ingen en-
treprenörs-
utbildning, 
ja listan kan 
göras lång. 
Förskolan 
behövs på udda tider - inte 
i dina dokument, varför? 
Konstgräsplaner inget i do-
kumenten, bara en solist?

Jag har påvisat ett fler-
tal felaktigheter av dig i tid-
ningen, vilka du självklart 
inte kommenterar utan fort-
sätter, mot bättre vetande, 
att skriva om kommunhus 
– det handlar om en samlad 
kommunförvaltning i fram-
tiden i stället för flera olika 

förvaltningslokaler i olika 
orter som finns idag och till 
höga kostnader. Framtidens 
kommunala administration 
kommer att bli billigare och 

det blir mer 
pengar över 
till verksam-
heten.

Jag 
har lyss-
nat på (M)
ikael några 
gånger, läst 
insändare – 

men intet nytt! Inget annat 
än en massa privatiasering-
sidéer utan verklighetsför-
ankring. Dagens verksam-
heter i kommunal regi ska 
fortsätta, då de utvecklas 
och ständigt förbättras!  

Många positiva inslag 
finns i Ale. Mode och Kläd-
företaget Klädkällaren 
öppnar nya attraktiva affärs-
lokaler i Stora Viken, Bohus, 
och då finns ny bro med till-
farter också till industriom-
rådet Höjden. Byggföreta-
gen står i kö för utveckling 
av nya spännande projekt, 
bland annat PEAB, Veidek-
ke och Finsnickaren är redo 
att starta upp ytterligare bo-
stadsprojekt, dessutom har 
entreprenören Olle Skog-
lund presenterat nya intres-
santa idéer om Surte sam-
hälles utveckling. Utöver 
Kronogården i Älvängen, 
tillkommer mer än 150 bo-
städer de kommande åren 
genom förtätning i cen-

trum och nya bostadsringar 
i ortens utkanter. 

Ale höjd i Nödinge, Kiel-
lersdamm i Surte, Bohus 
Skans och ”Nol-bergen” är 
attraktiva boende-områden 
inom några få år, dessutom 
tillkommer förtätningar suc-
cesivt runt alla pendeltågs-
stationer. Ale växer med en 
rödgrön ledning! 

Valet den 19 september 
handlar om vårt gemensam-
ma samhällsbygge – ett sam-
hälle för alla eller ett sam-
hälle för den rike. Jag vill 
se - ett Ale med fler lärare i 
skolan och modern pedago-
gik, jobb-aktiviteter - direkt, 
inga stupstockar för den 
sjuke och inga gräddfiler 

för de rika, en trygg omsorg 
efter behov! Och trevli-
ga bostäder i olika upplåtel-
seformer, detta och mycket 
mer bjuder vi socialdemo-
krater på, tillsammans med 
våra rödgröna vänner. Rösta 
den 19 september!

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Jag är inte nöjd förrän 
100% av eleverna är 
godkända men visst skol-

resultaten har blivit bättre 
på grund av sommarskolan. 
Så sent som i förra veckan 
släppte Lärarförbundet sin 
rapport som visar att Ale har 
sjunkit ytterligare nio posi-
tioner till plats 264 av 290. 
Denna placering är ett re-
sultat av din politik, Jarl 
Karlsson, det är detta som 
du säger dig vara nöjd med. 
Det är djupt oroande att du 
inte har högre ambitioner 
för våra barn och ungdomar.

Vår budget är baserad på 

riktiga pengar som vi med 
säkerhet har, inte som er 
budget där ni har använt låt-
satspengar som inte finns för 
att få ihop det. Ändå satsar 
vi i Alliansen mer pengar på 
skolan än ni. Vi har dessut-
om pengar kvar som inte är 
budgeterade och dessa kan 
vi efter en ansvarsfull priori-
tering använda till ytterliga-
re insatser. Hur du kan pri-
oritera ett nytt kommunhus 
för 250 miljoner, när skolan 
och äldreomsorgen skriker 
efter resurser, får stå för dig.

Jag vill fokusera på vår 
politik, därför har jag inte 

bemött dina tidigare påhopp 
utan låtit dig hållas.
Förr eller senare trodde jag 
att du skulle börja prata om 
er politik, om hur du tänker 
rätta till allt som inte fung-
erar i vår kommun men up-
penbarligen inte. Jag tål att 
du har synpunkter på mig 
men jag kan inte att accepte-
ra en skola på plats 264, fö-
retagande på plats 168 och 
att kommunens miljöresul-
tat har rasat 91 platser.

Det är ni inom vänster-
majoriteten som har haft 
makten de senaste 16 åren. 
Det är er erfarenhet och 

kompetens som har lett oss 
till dessa resultat. Jag kan 
inte vänta längre! Ale be-
höver förnyelse, förändring 
och förbättring efter valet 
den 19:e september, så jag 
lägger min röst på Modera-
terna.

Mikael Berglund (M)
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��� Fler fritidsgårdar!

��� ��De ska vara öppna 
fl er kvällar i veckan 
framför allt fredagar 
och lördagar!
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Replik Mikael Berglund (M)

"Det är er kompetens och politik som grävt graven"

Dagens verksamheter i 
kommunal regi ska fort-
sätta, då de utvecklas 

och ständigt förbättras.
Jarl Karlsson (S)


