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Jag instämmer med rub-
riksättningen av Inge 
Karlssons insända-

re i Alekuriren nummer 
1, vecka 2; ”Ale, ta vara på 
möjligheterna.” 

Skillnaden mellan Inges 
och min infallsvinkel skiljer 
sig åt. Inge vänder sig till 
profitörer och exploatörer. 
Jag vänder mig till Alebor 
och människor i allmänhet. 

Det är inte klokt att 

bygga tre gigantiska vind-
kraftverk i en rofylld och 
bullerbefriad miljö. Vind-
kraftverk skall stå där det 
blåser mest och stör minst.

Det finns inga nationella 
krav eller önskemål från 
Energimyndigheten och 
Västra Götalands länssty-
relse att Ale kommun skall 
bidra med vindkraft. Varför 
skall vi då exploatera områ-
den som lämpar sig bäst 

för rekreation och rörligt 
friluftsliv?

Har inte Ale kommun 
råd att avstå från vindkraft 
vid Orremossen?

Den frågan kommer att 
beslutas på kommunfull-
mäktigemötet måndag kväll 
den 31 januari.

Kom och lyssna på vad 
våra politiker tycker.

Bruno Nordenborg

Ale, ta vara på möjligheterna

ALE. Den 6-8 maj 
skulle Alemässan ägt 
rum i Ale Arena, men i 
fredags kom ett ovän-
tat besked.

Alemässan läggs ner.
– Företagens intresse 

är för svagt och kost-
naden för stor, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berg-
lund (M).

Ni läste rätt. Det blir ingen 
Alemässa 2011. Planeringen 
och förberedelserna var i full 
gång när den politiska kom-
munledningen plötsligt änd-
rade kurs.

– Vi kan inte motivera 
de kostnader som Alemäs-
san medför när till exempel 
skolan skriker efter resur-
ser. Eftersom intresset hos 

det lokala näringslivet har 
varit anmärkningsvärt dåligt 
måste vi tänka till. Dessutom 
kan jag förstå varför många 
är skeptiska. Tidpunkten är 
illa vald. Ale kommun är mer 
eller mindre en byggarbets-
plats och det vore klokare 
att arrangera en mässa när vi 
har kommit lite längre med 
infrastrukturen, säger Mikael 
Berglund på fredagskvällen.

Under måndagen infor-
merades mässkansliet om 
kursändringen och nedlägg-
ningen av Alemässan 2011. 
Personalen får nu andra 
arbetsuppgifter som enligt 
Mikael Berglund innebär en 
satsning på näringslivsklima-
tet.

– De får nu i uppdrag att 
öppna upp en dialog med 
näringslivet. Vi måste kart-

lägga vad de 
förväntar sig 
av kommu-
nen, vad de 
anser är bra 
och dåligt. 
Dessa rap-
porter kan 
vi sedan 
använda för 
att skapa ett 
k o n s t r u k -

tivt näringslivsarbete i Ale 
kommun. Under dessa före-
tagsbesök hoppas jag också 
att vi får svar på frågorna 
runt Alemässan. Hur vill de 
att den fungera? När ska den 
vara och vad ska den inne-
hålla?

– Jag förväntar mig att 
400-500 företagsbesök 
hinner genomföras fram till 
semestern och det ska bli 
mycket intressant att läsa 
rapporten, understryker 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Näringslivschef, Jerry 
Brattåsen, har redan inlett 
analysen om varför Alemäs-
san 2011 tvingas ställas in.

– Tidpunkten var fel. Maj 
är ingen bra mässmånad, det 
står helt klart, men vi förstod 
inte hur illa det var förrän 
företagen började höra av 
sig. De är oerhört beroende 
av att den ligger rätt i tiden. 
Vi har också haft en del pro-
grampunkter som inte fallit 
på plats och som bidrog till 
att det fanns ytterligare skäl 
att ställa in.

Beslutet togs enligt 
Mikael Berglund i absolut 
sista minuten.

– Hade vi väntat hade de 

företag som redan anmält sig 
kanske börjat beställa mäs-
smaterial och då hade vårt 
beslut fått större konsekven-
ser. Nu tog vi beslutet innan 
den intensiva marknadsfö-
ringen hunnit börja, säger 
han och fortsätter:

– Vi tror på Alemässan 
som forum, den har ett starkt 
varumärke och vi är rädda 
för att skada detta genom att 
arrangera en mässa som flop-
par.

Denna gång visade företa-
gen inte alls samma intresse 
som inför tidigare mässor. 
Bara 40 montrar var bekräf-
tade. Beslutet att ställa in 
Alemässan 2011 innebär inte 
att kommunen går helt fri 
från kostnader.

– Personalen är projekt-
anställd och får fortsätta fast 
med nya uppdrag, sedan har 
vi en del trycksaker, hemsida 
och kostnader runt plane-
ringen som inte går att åter-
kalla. Totalt handlar det om 
en halv miljon, svarar Jerry 
Brattåsen. 

När Alemässan kommer 

att arrangeras nästa gång är 
ännu inte bestämt, det ska 
näringslivet få vara med och 
bestämma.

– Vi får se vilka svar vi 
får under våra besök, men 
hösten 2012 känns logiskt. 
Då är vägen i princip klar och 
pendeltågen börjar gå inom 
kort. Ett nytt Ale har växt 
fram, det tror jag blir intres-
sant för omvärlden att ta del 
av, säger Mikael Berglund.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), reagerade förund-
rande på beskedet om Ale-
mässans nedläggning.

– Vem har tagit det beslu-
tet och med vilket under-
lag? Jag tycker att det känns 
konstigt att beslutet inte tas 
i något av våra demokratiska 
forum, där underlag och 
omständigheter kan presen-
teras. Det känns som om alli-
anspartierna gör precis som 
de vill just nu. Det är möjligt 
att beslutet är korrekt, men 
det vore klädsamt om det 
kunde tas i rätt instans.

Alemässan läggs ner!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Dagens lunch 69:-
Öppet dag som kväll

Fullständiga 
rättigheter.
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Ett upprop mot Regionens 
beslut att lägga ner tandläka-
restationen Skepplanda och 
i praktiken också lägga ner 
Vårdcentralen har samlat 
fler än 1.000 Skepplanda-
bors namnunderskrifter! 

Vi accepterar inte att cen-

trala delar av vår kommun 
utarmas på detta sätt! Vi 
kräver att vårdinrättningarna 
skall vara kvar i någon form. 

Vi ser i förlängningen 
en ytterligare försvagning 
av Skepplanda tätort och 
intilliggande glesbygd när 

samhällsservicen på detta 
sätt tas bort. 

Vi uppmanar kommun-
styrelsen att göra ett utta-
lande i denna anda!

Aledemokraterna

Angående nedläggningen av tandläkarepraktiken 
och neddragningen av vårdcentralen i Skepplanda

Hela Ale skall leva!
NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) Öppnar 17/1-11

 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

m.lifeclub.se

Inspirera till m

Erbjudandet gäller tom 31/1-11

NU STARTAR VI! 
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning

RUN 4 LIFE

edlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

Hos oss ska alla bli vinnare!
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SILVERKORT

299:-
min 12 mån basavtal, ordpris 379:- 

kontant 12 månader 3250:-

Grupp - Styrke - Konditionsträning

BRONSKORT

279:-
min 12 mån basavtal  , ordpris 349:- 

kontant 12 månader 2990:-

Styrke - Konditionsträning

349:-
min 24 mån trygghetsavtal 
kontant 12 månader 3790:-

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet

GULDKORT

** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Hisingsbacka, Majorna, Björkekärr  *** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

** ***

Ale Arena 6-8 maj
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- Fyra mässor under ett tak

alemässan2011

Entreprenörskap, Samverkan & Kommunikation

– Intresset hos företagen var för dåligt

Alemässan 2011 är inställd, 
istället ska näringslivschef 
Jerry Brattåsen och kolle-
gor göra 500 företagsbesö 
innan semestern.


