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– Det har varit bättre, ett 
annat svar hade varit att ljuga. 
Det har varit en tid som präg-
lats av mycket otur och där 
det ena tunga beskedet har 
avlöst det andra.

Berätta, vad var det som 
hände?

– En hederlig vänskaps-
match i gentlemannasporten 
tennis slutade i ett snedsteg 
där all kroppstyngd ham-
nade på fel ställe i en och 
samma sekund. Det ledde till 
ett styggt benbrott där både 
skenben och vadben gick 
rakt av. Benpiporna stod rakt 
ut och det blev omedelbar 
ambulanstransport till Kung-
älvs sjukhus. Där konstatera-
des att en akut operation inte 
kunde genomföras på grund 
av svullnad och sårbildning. 
Det här var i lördags för två 
veckor sedan. Sedan dess har 
läkarna inväntat att blåsor 
och sår ska torka för att möj-
liggöra att slå i spiken som 
ska bära benet framöver. När 
detta trycks tror jag att opera-
tionen precis har genomförts 
och då väntar full rehab i ett 
antal veckor.

Hur har du fördrivit 
tiden på sjukhuset?

– Det är en utmaning, men 
långt ifrån så svår som man 
kan tro. Personalen är fan-
tastisk och hjälpmedel som 
dator, böcker och filmer gör 
att dagarna rullar på. Det job-
biga är frustrationen att inte 

kunna påverka processen. 
Hade jag varit opererad hade 
jag kunnat rehabträna och 
på så vis bidra till att komma 
vidare. Nu har jag mest fått 
sitta passivt och invänta 
bättre tider…

Redaktionen kom till-
baka i måndags, för första 
gången utan dig på plats, 
hur påverkas verksamhe-
ten?

– Inte alls skulle jag vilja 
säga. Idag har vi en fung-
erande redaktion som inte 
är beroende av en person. 
Hade samma olycka inträf-
fat för fem år sedan hade 
situationen varit betydligt 
allvarligare. Nu får andra 
chansen och möjligheten att 
ta ett större ansvar, det leder 
förhoppningsvis till en posi-
tiv utveckling. Det kanske 
låter konstigt, men företaget 
kan mycket väl utvecklas av 
att jag är borta en tid. Nu får 
andra idéer ta plats. Det blir 
annars lätt att en verksamhet 
rullar på i samma hjulspår. 
Jag har fullt förtroende för 
personalen och är övertygad 
om att aleborna får en läs-
värd tidning även de kom-
mande veckorna. Johanna 
Roos som har jobbat hos oss 
tidigare går in och förstärker 
redaktionen som nykläckt 
journalist.

Kan verkligen ett ben-
brott hindra en journalist?

– Ja, inledningsvis är det 

ett hinder. Du äter en hel del 
smärtstillande som tröttar ut 
dig och sedan handlar vårt 
redaktionella arbete mycket 
av att vara ute på fältet. Jag 
kommer tyvärr inte att kunna 
köra bil på ett antal månader. 
Jag får acceptera att vara sjuk-
skriven en tid, men hoppas 
självfallet kunna arbeta och 
utföra en del arbetsuppgifter 
så snart som möjligt.

När är du tillbaka i 
tjänst?

– Jag önskar att jag hade 
kunnat svara på det, men 
det går inte i dagsläget. Nu 
ligger allt mitt fokus på att 
komma på benen igen och 
det kommer att bli en kämpig 
och smärtsam tid. Läkarna 
talar om tolv veckor, så säg 
sex… 

Vad längtar du mest 
efter?

– Att få komma hem och 
tacka de hjältar som hjälpte 
mig efter olyckan, min gode 
vän Christian Kjellberg 
och de två unga skepplan-
dakillarna, Tim Stenborg 
och Jonatan Andersson, 
som både ringde ambu-
lans och lotsade den på rätt 
väg till tennisplanen. Sen 
är det klart att man längtar 
efter att få sätta sig hemma 
i soffan och vara herre över 
sin egen fjärrkontroll och 
zappa ostört bland sport-
kanalerna…

JONAS ANDERSSON

…Alekurirens ansvarige utgi-
vare, Per-Anders Klöversjö, 
som fick en något turbulent 
avslutning på semestern och 
hamnade på Kungälvs sjukhus 
med brutet ben.

Hur är läget 
chefen?

Hallå där...

Jag har ända sedan pla-
neringen intresserat 
följt medierapportering-

en kring Ale Arena. Undra-
de redan från början hur en 
gigantisk bandyhall skulle 
kunna överleva i Bohus. När 
sedan kommunen gick in 
med borgen för lånen som 
togs började man undra vart 
det hela var på väg. Men 
som snäll skattebetalare, 
utan att ha något speciellt 
att säga till om, fann man 
sig i det.

Med jämna mellanrum 
har det sedan rapporte-
rats om skandalerna kring 
arenan. ”Eldsjälarna” och 
de ansvariga kring arenan 
är antingen väldigt naiva 
och oansvariga, eller så 
har de medvetet lurat både 
politiker, kommuninvånare 
(som finansierat det mesta i 
slutändan) och övriga.

Kommunen ”tvingas” 

omgående köpa arenan 
och senare efter några år 
ta over driften då bolaget 
kring arenan inte får det 
att gå runt. 17 miljoner är 
köpesumman jag läst om. 
En otroligt stor summa som 
istället kunde ha gått till att 
rusta upp våra barns skolor 
eller till äldreboendena. 
Fördelat på Ale kommuns 
medborgare (cirka 27 500 
personer) blir det 618 kr/
invånare. Det innebär att 
min familj betalat hela 2 472 
kronor via våra skattepengar 
för ”eldsjälarnas” naivitet. 

Arenan kostar, om den 
står tom, otroliga sju miljo-
ner kronor varje år. Ska den 
nyttjas kostar den otroliga 9 
miljoner eller 327 kr/invå-
nare i Ale. För min familj 
blir det hela 1 308 kronor. 

Ännu värre blir det om 
man ser på hur många, eller 
ska man uttrycka det hur få 

som besöker arenan: 3 000 
personer/år. Utslaget på 
hela årets dagar blir det 8,2 
besökare per dag. Vad kostar 
då varje besök på arenan för 
oss skattebetalare? Jo, varje 
besök/besökare till arenan 
går på 3000 kronor.

”Eldsjälarna” skyltar med 
att arenan haft hela 3 000 
besökare per år. Men det 
är ingen som skyltar med 
att kostnaden för arenan 
motsvarar 3 000 kronor per 
besök. 

”Eldsjälarna” skyltar 
också med att 250 ungdomar 
spelar bandy regelbundet i 
arenan. Ska vi slå ut arena-
kostnaderna på dessa så blir 
det en väsentlig kostnad.

Tack ni politiker som 
äntligen satt stopp för detta 
galenskap!

Utnyttjad skattebetalare

Äntligen sätter någon ner foten
Besökte Ale nu i 

sommar och fick då 
med mig ett nummer 

av Alekuriren hem. Helt 
plötsligt kändes det som 
alla tankar och fundering-
ar jag haft över utveckling-
en i kommun fick lite för-
klaringar. Jag jobbade i Nö-
dinge kommun när den slogs 
samman 1974 och blev stor-
kommunen Ale. Jag vill 
minnas att den norra delen, 
Skepplanda, på den tiden var 
borgerlig. Hur som helst var 
kommunen mycket expansiv, 
man hade börjat bygga ut bo-
städer med hyresrätt, vilket 
var ganska eftersatt, och man 
hade många visioner. 

Eftersom jag kom att 
jobba i en annan kommun 
under cirka 15 år, kunde 
jag se vad som hände med 
utvecklingen i Ale. Varje gång 
jag besökte min mamma eller 
släkten konstaterade jag vad 
man försökte utveckla, men 
också saker som fick stå till-
baka. Värst har jag tyckt det 
varit att besöka min uppväxt-
ort Alafors, som aldrig tyckts 
få uppmärksamhet och där 
hela samhället gått kräftgång. 
Den privata entreprenör, som 

satsat på att bygga hus och 
ta hand om den fantastiska 
fabrikslokalen, måste få ett 
stort plus. Men i övrigt, några 
hus byggdes av allmännyt-
tan och ett område planlades 
för egna villor, men inte så 
mycket mer. I och för sig 
gläder jag mig åt Ale Torg, 
som ju lyckats få dit både 
arbetsförmedling, apotek, 
kafé och systembolag. Det 
är bra service till folket! 
Vad som förvånat mig är att 
industrisatsningar och etable-
ringar av nya entreprenörer 
verkar så liten. Man ser inte 
många nyanlagda industri-
områden. 

Med närheten till Göte-
borg borde Ale vara attrak-
tivt. Beror det på den höga 
skatten och dålig uppback-
ning av kommunen? I en 
kommun som Ale borde 
näringslivsenheten, som 
marknadsför kommunen, ge 
förslag på etableringsmöj-
ligheter och stötta nyföreta-
gande.

Så tråkigt det har varit 
att läsa om att skolan blivit 
så dålig och att satsningar 
på barn och äldre saknat 
resurser. 

Min 
familj har 
nog alltid 
varit inriktad 
på ”ett land 
som är lika 
för alla”, 
det vill säga 
Ales tidigare 
styre. Men 
om det är 
så att man 

under sin mandattid satsat 
stora summor för att hålla 
populismen i gång som när 
det gäller Jennylund (Ale 
Arena), så förstår jag att förra 
valet lade grunden för nuva-
rande styre.  Det viktiga är att 
skolan får status, och att sats-
ningar sker inom barnomsorg 
och äldreomsorg! Barnen är 
vår framtid, de skall efter en 
god utbildning känna ansvar 
för att välja yrken och framtid 
som gynnar kommunen och 
landets invånare. Men nu 
kanske de flesta flyttar ut i 
stora världen och väljer andra 
framtider. Då måste vi ta 
vara på våra nya medborgare 
och se till att dessa får en bra 
utbildning och jobb i våra 
kommuner!

Ni var 27 442 invånare i 
Ale kommun 2010. Borde 
det inte varit betydligt fler 
om det satsats på boende och 
arbeten? Närheten till Göte-
borg torde vara en fördel och 
den vackra älvdalen borde 
vara attraktiv att bo i, särskilt 
nu när infrastrukturen med 
tåg och landsväg byggs klar. 
Det känns lite kusligt när 
man kör igenom E45 och 
ser alla ton sten som krossats 
fram ur ”Alefjället” och alla 
gamla hus och platser som 
försvunnit, men om samhäl-
let skall utvecklas så krävs 
förändring och framtid.

Hoppas den nya kom-
munstyrelsen kan stå emot 
all populism och satsa på det 
som är väsentligt för ALLA 
invånare i Ale kommun. 

Eira

Satsa på det som är väsentligt för alla

BLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 0708-26 61 34

Nya växter efter semestern?
Nu har vi stort utbud av både blommande 

och gröna växter för inomhusbruk och 
höstfägring för uteplantering.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 10–19 • Lördag 10–15 • Söndag 11–15

Välkomna!


