
BOHUS. Moderaten Per 
Carlsson och Vänster-
partiets Göran Karls-
son föreslog Kommun-
styrelsen att starta 
en utredning om att 
anlägga en friidrottsan-
läggning vid Jennylund 
i Bohus.

Det röstades ned.
Nu hoppar moderaten 

av.
Kommunstyrelsen ville inte 
starta en utredning av en 
eventuell fullstor friidrotts-
anläggning i Bohus. Istället 
skickades frågan vidare till 
budgetberedningen. Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) kom-
menterar:

– För det första vill jag 
betona att idén är positiv, 
men i år bedömer vi inte att 
det finns utrymme att utreda 
förslaget. Vi har gått till val 
på att satsa i skolan, omsorgen 
och näringslivet. Det priori-
terar vi nu. När det har givit 
önskvärt resultat kan vi disku-
tera andra frågor, säger han.

Initiativtagarna ger trots 
beskedet inte upp. Det finns 
enligt Göran Karlsson ett 
ganska brett intresse för att 
åstadkomma något positivt 
för friidrotten i Ale.

– Det var väl fel parti 
som var inblandat bara. Nu 
kommer Gunilla Wallen-
gren, från Ale DHR:s sida, 
och Per Carlsson som alebo, 
att lämna in ett medbor-
garförslag till kommunfull-
mäktige med avsikt att få till 
stånd en friidrottsarena. Det 
blir kanske lättare om vi går 
den vägen och inte gör poli-
tik av det, säger Göran och 
tillägger:

– Det finns en gammal 
utredning som delvis skulle 
kunna användas, dessutom 
har Bohus IF signalerat att 
de kan tänka sig att vara med 
och ta vissa kostnader. Det 
är ju ett fantastiskt erbjudan-
de till kommunen så jag för-
står inte varför man inte tar 
chansen. Den här utredning-

en behöver inte bli särskilt 
dyr, men allt är svårt när inte 
viljan finns. Kommunstyrel-
sens ordförande är tyvärr inte 
så idrottsintresserad och ser 
kanske därför inte möjlighe-
ten.

Efter att Kommunstyrel-
sen avslagit begäran om att 
starta en utredning kring Jen-
nylund valde Per Carlsson  att 
hoppa av sitt politiska enga-
gemang för Moderaterna i 
Ale kommun.

– Idag drivs beslut igenom 
som inte är genomtänkta och 
som den politiska ledningen 
har svårt att motivera vilka 
konsekvenser besluten får för 
kommunen med dess invåna-
re. Jag anser att det är lekmän 
vid rodret och det är en inre 
kärna som bestämmer allt. 
Informationsflödet fungerar 
inte alls ut till medlemmar-
na, säger Per Carlsson.

Mikael Berglund bekla-
gar beskedet om moderatens 
avhopp.

– Det är alltid tråkigt när 
en kompetent partikam-
rat lämnar. Jag vet att Per är 
duktig i näringslivet och har 
nyss fått ett nytt vd-jobb. Vi 
önskar honom lycka till.

Hur ser ni på hans kritik 
mot partiet?

– Jag har funderat mycket 
kring den. Det ska man göra 
när någon är missnöjd. Jag 
tror att Per, som är väldigt 
ny i politiken, inte har lärt 

sig hur demokratin fungerar. 
Det är en ganska trög process 
och från idé till genomföran-
de tar det lång tid. Per har 
en stark vision för friidrotten 
i Ale och det är roligt, men det 
finns fler som har tankar kring 
hur kommunen ska utvecklas. 
Det gäller att prioritera och 
vi kan inte ta det som precis 
har lagts fram före allt annat 
som redan står på agendan. Vi 
har inte sagt nej till friidrott 
på Jennylund. Vi har sagt att 
just nu är det inte aktuellt att 
utreda frågan. Det kanske det 
är nästa år. Det finns politi-
ker som har kämpat i många 
år för sina idéer innan de har 
förverkligats, svarar Mikael 
Berglund.

Är det bara en inre 
krets som har makt i Ale 
kommun?

– Nej, så är det absolut 
inte. Vi har en bra sprid-
ning på uppdragen. I Mode-
raterna är vissa politiker mer 
aktiva och vet därför mer än 
andra. De frågor vi kan kom-
municera får alla information 
om, men alla ärenden är inte 
av sådan natur att de kan of-
fentliggöras dagligen. Är du 
engagerad moderat kan du 
få insyn i väldigt mycket. Vi 
har inga stängda dörrar, men 
det krävs att du själv är aktiv 
och bidrar.
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Lekplatsen för babyn, 6-åringen, 

mamma, pappa, morfar och farmor!

babybarn.se

l t en för babyn, 6-åringen, 

och farmor!byn, 6-åringe ,
yn, 6 årVÅRENS STORA BARNMÄSSA!

å ingen

Nu på fredag, lördag & söndag på Svenska Mässan Göteborg.

• Provkör årets modeller på Barnvagnstestbanan.

•  Goodiebags till alla besökare i Loppi:s monter 
(så långt lagret räcker).

•  Intervju med mammabloggarna Vimmelmamman
och Hannah Graaf-Karyd. 

•  Ekostigen – en utställning om ekologisk mat,   
där vi ser hur en pannkaka blir till – från höns-  
gården till tallriken.

•  Sagornas Värld – här står sagor och berättelser  
i centrum. Högläsning med kända författare. 

•   Rekordmånga utställare, shopping till 
mässpriser och mycket mer.        

15 -17 april 2011 • Svenska Mässan Göteborg
Fre 09.30 -18.00, lör & sön 09.30 -17.00

På Stora
Scenen:

Amy 
Diamond

Ta tag i din framtid!
Det finns många sätt att komma tillbaka till arbets-
marknaden eller göra ett nytt yrkesval. Antingen 
fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda 
sig för att stå starkare när arbetschansen kommer  
– det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få 
information om utbildningar & kontaktuppgifter.

Inga-Lena Lindenau
Rektor, Komvux Ale

Ingen utredning om 
friidrott på Jennylund
– Då hoppar moderaten Per Carlsson av

BOHUS. I år blir det 
längdhopp, kulstötning 
och sprint på gruspla-
nen.

Fast Bohus IF:s 
vision är betydligt 
större – en fullstor 

der. Det räcker däremot inte. 
Friidrott måste också ha möj-
lighet att träna utomhus.

– Startar vi upp en frii-
drottsverksamhet kan vi inte 
bara köra inomhus, därför 
har vi tittat på möjligheter-

l

Entusiasm och idétorkar är 
det långt ifrån i pånyttfödda 
Bohus IF, men det finns som 
tur är en sans och balans.

– De stora planerna ligger 
tre till fem år fram i tiden. Vi 
ska först få igång intresset och 
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har meriter som friidrottsträ-
nare inom sprint och medel-
distans.

Centrum för evenemang
Målgruppen är flickor och 
pojkar 6-14 år. Per menar att 

i f k kil

drottsintresserade ungdo-
mar fått söka sig till Konga-
hälla AIK och de välkomnar 
Bohus IF:s initiativ.

– Kongevi ska få plats-
gräs, vilket gör att kastgre-
narna inte längre kan utövas 
d D k ll i b

Den får ge svar på kostnader 
och förutsättningar, svarar 
moderaten Per Carlsson.

Innan detta blir verklig-
het bygger BIF som nämnts 
en light-arena och intresse-
rade utövare kan anmäla sig 
ill k li i j d f i

Bohus IF:s vision blir allt tydligare
– En fullstor friidrottsarena och en uppvärmd konstgräsplan är målet

Stefan Nilsson och Per Carlsson i Bohus IF. I vår bygger de en light-arena för friidrott på grusplanen, men om fem år ser de gärna att en fullstor evenemangsarena för friidrott har tagit 
plats runt den befintliga fotbollsplanen på Jennylund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alekuriren vecka 12, 2011.

Gratis!

www.smadjursakuten.se 

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 0303-184 00

Utmarksvägen 20
Kungälv

Föreläsningar!
18/4 - Kattens beteende 2/5 - Den äldre hunden

Tid 18.15, ca 1,5 tim

Vi bjuder på fika

Föranmälan till 

kliniken: 0303/18400

Begränsat antal.

20 % rabatt på seniorfoder till hund20 % rabatt på allt friskfoder till katt

Föreläsningar!
18/4 - Kattens beteende

Tid 18.15, ca 1,5 tim
Vi bjuder på fika
Föranmälan till

kliniken: 0303/18400
Begränsat antal.

2/5 - Den äldre hunden
20% rabatt på seniorfoder till hund

under dagen
20% rabatt på allt friskfoder till katt

under dagen

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

HELGÖPPET! 

EXTRA 
MYCKET 
VOLVO 

www.stendahlsbil.se


