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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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ÅRETS FÖRSTA
SOMMARREA

Vi tackar Dennis för sina år i butiken!
/Boris & Isabell med personal
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I söndags, vid 17-tiden, fick rädd-
ningstjänsten i Ale larm om en bil-
brand. Fordonet hade fattat eld på 
E45 och föraren svängde därför av 
vid infarten till Nol. Bilen blev snabbt 
övertänd, men föraren lyckades ta 
sig ur det brinnande fordonet.

Foto: Christer Grändevik

Bil fattade 
eld på E45

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadesnämndens ordförande, är nöjd med vad som hit-
tills har uträttats i sektorn. Framför allt är han nöjd med det politiska klimatet i nämnden, 
något som även nämndens vice ordförande Tyrone Hansson bekräftar.  Arkivbild: Allan Karlsson

Det händer mycket och snabbt
ALE. Efter ett knappt halvår vid 
makten ser Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A Pressfeldt 
(AD), redan resultat.

– Det är bra fart i verksamheten nu 
och det händer mycket och snabbt, 
säger han.

Mest nöjd är han över beslutet att 
förse Alvhem med nytt vatten- och 
avloppssystem.
– Det skulle ha varit gjort för länge sen, men 
nu är arbetet i full gång och även Alvhem ges 
förutsättningar att utvecklas som samhälle, 
säger Jan A Pressfeldt.

På initiativ av Lilla Edet kommun deltar 
även Ale kommun i en gemensam utredning 
om möjligheten att skapa en komplett trafik-
plats i Alvhem.

– Vi går till botten med frågan och hoppas 
finna en lösning, säger Pressfeldt. I så fall kan 
det bli tal om en kommunal investeringsmed-
verkan.

Strandängarna ska göras mer tillgängliga 
och skyddas från exploatering.

– Målet är att skapa ett stråk med gång-cy-
kel-ridväg från Alvhem till Surte med nya rast-
platser för rekreation och ramper för båttrai-
lers, berättar Pressfeldt.

Om strandängarna är det vackra i Ale är ett 
antal äldre industriområden den raka motsat-
sen. Även här tas det nu krafttag.

– Fastighetsägare som inte vårdar sina fast-
igheter åläggs med viteshot att städa upp eller 
riva. Vi kommer att vara konsekventa och 
stenhårda. Det finns inte utrymme för någon 
förhandling och det gäller även klotter, un-
derstryker Pressfeldt.

Detaljplaneprocessen har enligt Samhälls-

byggnadsnämndens ordförande både snabbats 
upp och kostnadseffektiviserats. En åtgärd 
som även vice ordförande Tyrone Hansson 
(S) gillar.

– Det var något som initierades redan under 
vår tid i majoritet och självklart stöder vi det 
arbetet även nu. Vi strävar efter en tydlighet. 
Exploatörer som verkar i Ale ska veta vad 
som gäller och inte behöva gissa sig till om 
de kommer att få bygglov eller ej. 

Överhuvudtaget har det varit en politisk 
samstämighet i nämnden.

Bra samarbete
– Det har gått förvånansvärt bra. Frågorna 
kring Alvhem och de strategiska beslut som 
har tagits har varit helt nödvändiga för orten. 
Satsningen på Ridvägar som Pressfeldt har 
drivit är jag också positiv till, men jag reserve-
rar mig mot idén att även låta gång- och cykel-
vägen längs Göta älv bli ridled. Det hoppas jag 
man funderar på en gång till. Jag tror det gick 
lite för fort, säger Tyrone Hansson ödmjukt.

I samband med infrastrukturprojektet Bana 
Väg i Väst blir flera centrumvägar miljöprio-
riterade. Det skapas nya grönytor.

– Dessa måste vårdas och inom parkavdel-
ningen måste vi öka våra insatser i framtiden, 
påpekar Jan A Pressfeldt.

Det som oroar Samhällsbyggnadsnämnden 
är det eftersatta underhållet av skolor och för-
skolor.

– Det har uppdagats ett stort reinveste-
ringsbehov i flera kommunala fastigheter. 
Uppskattningsvis talar vi om 50 Mkr som 
skulle behöva avsättas tämligen snabbt. Det 
regnar till och med in på sina håll, avslutar 
Jan A Pressfeldt.
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Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Jan A Presfeldt (AD) om det första halvåret:


