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Vi vill önska alla Alebor en riktig

God Jul och
Ett Gott Nytt År

www.alebyggen.se

VI HAR ÖPPET LITE ANNORLUNDA MELLAN
13 DECEMBER - 9 JANUARI

MÅNDAG-TORSDAG 10-15 (LUNCH 12-12.45)
FREDAG 10-13

KRING JUL HAR VI ÖPPET SÅ HÄR:

23/12 ÖPPET 10-12
24/12 JULAFTON STÄNGT
27/12 ÖPPET 10-15
28/12 ÖPPET 10-15
29/12 ÖPPET 10-15
30/12 ÖPPET 10-15
31/12 NYÅRSAFTON STÄNGT
 3/1 ÖPPET 10-15
 4/1 ÖPPET 10-15
 5/1 ÖPPET 10-12
 6/1 TRETTONDAGEN STÄNGT
 7/1 ÖPPET 10-13
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God Jul och 
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Onsdag 19 januari klockan18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion 47. 

Sektion 47, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna

Mikael Berglund trivs på utposten
ÄLVÄNGEN. Från ingen-
stans till maktens cen-
trum.

Mikael Berglund, 
kommunstyrelsens 
nye ordförande i Ale 
kommun, kommer 
aldrig glömma 2010.

– Det har varit en 
intensiv och lärorik tid, 
säger han ödmjukt.

Det är lätt att förstå att året 
som snart är till ända har 
varit omtumlande för den 
37-årige moderaten. Mikael 
Berglund stod efter partiets 
lyckosamma valrörelse plöts-
ligt framme vid målet. Idag är 
han den mest påpassade och 
citerade politikern i Ale.

– Det har självklart inne-
burit en stor förändring för 
mig. Jag måste tänka på hur 
jag uttalar mig. Det finns 
en helt annan laddning och 
tyngd i det jag säger nu. Jag 
får vara försiktig med vad jag 
säger och lovar, säger han.

Det märkte han inte minst 
i den laddade affären runt 
kommundirektören Stig 
Fredrikssons hastiga avsked 
från Ale kommun.

– I det ärendet har det 
redan sagts för mycket och 
det har lett till flera miss-
förstånd. Nu vägrar jag fö-
rekomma den förhandling 

som ska ske. Allt jag säger 
kan ha en juridisk innebörd 
och därför är det bättre att 
inte säga någonting, men vi 
har inte formellt sett gjort 
något fel. Hur enskilda män-
niskor uppfattar saker är svårt 
att gardera sig mot. Det som 
väntar är en diskussion med 
Stig Fredriksson och när den 
är klar kommer det att finnas 
en uppgörelse som är offent-
lig. Innan dess säger jag inget, 
markerar Mikael Berglund 
tydligt.

Det gjorde däremot Al-
liansens samarbetspartner, 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt, som i Götebogs-
Posten menade att kom-
mundirektören inte skötte 
sitt jobb.

– Jag tycker det var ett 
olyckligt uttalande och det får 
stå för honom. Han uttalar sig 
som aledemokrat hoppas jag 
och inte för Alliansen eller för 
Ale kommun? Vi kommer att 
utvärdera hur den här frågan 
har hanterats och vi har säkert 
en del att lära, kommenterar 
Mikael Berglund.

Det har under de första 
knappa två månaderna varit 
flera tunga frågor på bordet. 
En har rört Ale kommuns 
medverkan i ett större rese-
centrum i Älvängen.

– Till skillnad från den 

rödgröna viljan att med skat-
temedel bygga lokaler ser vi 
hellre att Västtrafik iordning-
ställer det som önskas. Det ska 
byggas smart så vi i en fram-
tid lätt kan bygga till resecen-
trumet om det finns behov av 
fler lokaler. Att Ale kommun 
skulle satsa åtskilliga miljoner 
för att bygga ett nytt skatte-
subventionerat Folkets Hus 
ser vi inte som en riktig pri-
oritering. Det kommer att 
ske nya samtal med Västtra-
fik, sista ordet är inte sagt i 
den här frågan. Vår vilja är 
däremot väldigt tydlig, säger 
Mikael Berglund.

Något nytt kommunhus i 
Nödinge för en samlad kom-
munal administration är inte 
heller aktuellt. Strukturstudi-
en för hur de centrala delarna 
av Nödinge ska utvecklas vill 
Alliansen gå vidare med, ex-
kluderat kommunhuset.

– Vi vill medverka till att 
skapa förutsättningar för 
ökad handel och fler boen-
den i Nödinge. I dagsläget 
är det däremot inte prioritet 
att bygga ett nytt stiligt kom-
munhus när vi har ett omfat-
tande renoveringsbehov på 
skolor och förskolor i Ale. Vi 
ska göra allt i rätt ordning, 
säger Mikael Berglund.

På annan plats i tidning-
en berättas om en segdragen 
tvist som äntligen har fått en 
lösning. BanaVäg i Väst har 
kommit överens med fastig-
hetsägaren Bengt Bengts-
son om inlösen av butiks-
lokalerna på Norra Torget i 
Älvängen. Här planeras nu 
för en ny handelsplats.

En stor framgång?
– Jättekul att alla bitar 

har fallit på plats, men i det 
här ärendet har vi från Ale 
kommun mer varit en sam-
talsledare som har lyckats få 

parterna att bli kreativa igen. 
Min mardröm var att vägut-
byggnaden skulle stanna upp 
i Älvängen, men nu löste vi 
upp knutarna och parterna 
har kunnat enas. Huruvida det 
blir ett nytt köpcentrum eller 
ej kan jag inte uttala mig om. 
Det är en vision som någon 
har och vi har genom att lösa 
markfrågan för vägen skapat 
förutsättningar för en positiv 
utveckling av området, säger 
Mikael Berglund och verkar 
knappt vilja ha några politis-
ka poäng i frågan.

– Låsningen satt i histo-
riken. Vi talade bara om att 
nu gäller nya tag. Glöm det 
gamla och låt oss lösa proble-
met i sakfrågan.

Det som istället har gjort 
starkast intryck på årsfär-
ske kommunstyrelsens ord-
förande är ett antal arbets-
marknadsprojekt.

– Jag har fått en helt annan 
inblick i hur flera verksam-
heter fungerar, där Arbets-
marknadsenhetens alla kon-
struktiva åtgärder imponerat 
på mig. Vi skapar menings-
full sysselsättning som samti-
digt betyder något för tredje 
person. Jag träffade ett skogs-
huggarlag som rensade upp 
kring en gång- och cykelba-
na för att göra denna säkrare 
för våra unga alebor på väg 
till skolan. Dessa verksam-
heter har jag inte kommit i 
kontakt med tidigare och jag 

kan konstatera att det finns 
väldigt mycket att vara stolt 
över i Ale. Kommunen drivs i 
många avseenden som ett fö-
retag med ett utvecklat kva-
litetsarbete och en tydlig ut-
vecklingsstrategi. Det är en 
mycket bra utgångspunkt.

Efter årsskiftet får han säll-
skap av ett nytt kommunal-
råd. Paula Örn (S) tillträder 
då tjänsten.

– Vi är båda småbarns-
föräldrar och kan förhopp-
ningsvis stötta varandra i våra 
nya roller. Det känns väldigt 
positivt.

MIKAEL BERGLUND (M)
Bor: Älvängen
Ålder: 37
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde 8. 
och Theo 5 år.
Yrke: Kommunstyrelsens ordförande.
Önskeklapp: Jordglob. "Den är 
vacker och mycket pedagogisk när 
man ska tala om världen med sina 
barn".

Bäst på julbordet: Revben eller jul-
skinka. "Hårfin skillnad".
Värst på julbordet: Syltor.
Nyårslöftet: "Det blir en klassiker 
– jag ska börja träna på gym. Tror 
att det är bra inte bara fysiskt, utan 
också det faktum att du får tid att 
tänka".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M) har 
fått en ny bild av Ale 
kommun och dess verk-
samheter. "Det görs ett 
fantastsikt arbete".

Kommunstyrelsens nye ordförande om den första tiden på jobbet

Göteborgsv 58 Älvängen • Tel 0303-74 68 73
Mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00
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NYHETER skidor/snowboard
Juniorskida Zolo med bindning
Längder 80-150cm pojk/fl ick

Snowboard Zolo med bindning
Längder 108-163cm
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MELLANDAGSÖPPET
Julafton stängt
Juldagen stängt
Annandagen
EXTRAÖPPET 10-12

27 dec-30 dec 9.30-18
Nyårsafton 9.30-14
Nyårsdagen stängt
2 jan 
EXTRAÖPPET  10-12


