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ALAFORS. Traditionen 
hålls vid liv.

På fredag blir det 
Vaknakväll i Alebacken.

Barn och ungdomar 
upp till 20 år får åka 
gratis i pisten.

I helgen öppnade Alebacken 
för säsongen och redan på 
fredag är det dags för Vaknas 
årliga arrangemang i den 
snötäckta pisten.

– Idén väcktes hos mig när 
jag såg att det gick skridsko-
bussar till Jennylund. Jag tog 
kontakt med Thomas Berg-
gren på Vakna och föreslog 
en skidbuss till Alebacken. 
Tillsammans gjorde vi slag i 
saken och sedan har arrang-
emanget successivt utveck-
lats, berättar Niklas Helin i 
Alebackens SK.

Skidbussen skippades 
emellertid efter premiäråret. 
Ungdomarna valde annat 
färdsätt och då fanns det ingen 
anledning att köra bussar från 
Skepplanda och Surte.

– Intresset för denna akti-
vitet är stort. För två år sedan 
kom närmare 300 barn och 
ungdomar vilket är rekord. 
I fjol hade vi tyvärr otur 
med väderleken, kvicksilvret 
visade minus femton grader 
och det blåste kraftigt. Ändå 
kom 80-100 ungdomar, säger 
Niklas Helin.

Grillen tänd
Precis som tidigare år 
kommer Vakna att hålla gril-
len tänd och bjuda alla skidå-
kande ungdomar på korv 
med bröd. Alebackens nya 
kombinerade värmestuga 
och kafeteria tillhandahål-
ler också diverse godsaker 
eftersom anläggningen även 
välkomnar övrig allmänhet 
denna kväll.

– Något som jag verkligen 
vill lyfta fram är att vi i år har 
förberett med åtta skidlärare, 
som står beredda att ta sig an 
nybörjare, men också sådana 
åkare som ytterligare vill för-
bättra sin teknik. Det är en 

resurs väl värd att ta vara på. 
Skidskolan är från 7 år, säger 
Niklas Helin.

– Tilläggas bör också att 
vi på vår hemsida presen-
terar en rad olika alternativ 
för dem som behöver hyra 
skidor och pjäxor.

Thomas Berggren är 
mycket tillfreds med det 
samarbete som Vakna har 
med Alebacken och han 
hyllar föreningens sätt att 
bedriva sin verksamhet.

– Det är en samling idea-
lister som lägger ner hela sin 
själ i att få backen preparerad 
för skidåkning. Att vi en gång 
om året kan erbjuda gratis 
skidåkning för kommunens 
barn och ungdomar är fan-
tastiskt. Vi vet dessutom att 
det är väldigt uppskattat.

Locka ungdomar
Ale Fritid finns också med 
som en samarbetspartner. 
Deras roll handlar om att 
locka med ungdomar från de 
olika fritidsgårdarna.

– Vi är många vuxna som 
kommer att vara på plats i 
Alebacken på fredag kväll. 
Alebacken, Vakna och Ale 

Fritid är alla involverade i 
arrangemanget på olika sätt, 
avslutar Thomas Berggren.

Vaknakväll i Alebacken för fjärde året i rad
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På fredag blir det Vaknakväll i Alebacken. Barn och ungdomar upp till 20 år erbjuds gratis 
skidåkning i den välpreparerade pisten. Arrangemanget är ett samarbete mellan Alebacken 
SK, Vakna och Ale Fritid. Från vänster Jonas Bergqvist, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, 
Niklas Helin, Alebacken, och Emely Hermansson, Ale Fritid.

– Gratis skidåkning för alla barn och ungdomar

I en ledareartikel i GP 
den 24 januari beröm-
des Ale kommuns nya 

glesbygdspolitik. Och under 
det år som har gått sedan 
de borgerliga partierna tog 
över rodret i Ale kommun 
märks omfattande föränd-
ringar på många håll men 
nog tydligast inom samhälls-
byggandet. Redan vid första 
mötet i Samhällsbyggnads-
nämnden fastställdes en pro-
gramförklaring som bland 
annat innebär:

 • Snabbare detaljplane-
handläggning
 • Förenklad bygglovs-
givning
 • Generösare regler för 
bygglov och boende i 
glesbygden
 • Revidering av gällande 
översiktsplan
 • Revidering av gamla de-
taljplaner
 • Vård av det offentliga 
rummet
 • Översyn av de enskilda 
huvudmannaskapen (dvs 
skötsel av gator och all-
männa platser)

Tack vare att den teknis-
ka förvaltningen av gator, 
vägar, vatten- och avlopp 
samt samhällsplaneringsav-
delningen  lades under vår 
nämnd har en mycket effek-
tivare samordning kunnat 
ske. Vi fattade bland annat 
omgående beslut om att dra 
fram nytt vatten- och av-
loppssystem till Alvhem. Ef-
fekten av det beslutet kom 
som ett brev på posten: 
Flera exploatörer dök upp 
med nya och intressanta 
byggprojekt i Alvhem som 
kommer att stärka Alvhems 

fortlevnad och utveckling. 
Synd bara att en del boende 
på orten överklagar och för-
senar utvecklingen av orten.

Nya riktlinjer
 för hästhållning

Det som verkligen föränd-
rats är riktlinjerna för häst-
hållningen i Ale kommun. 
Redan under förra mandat-
perioden liberaliserade vi 
regelverket men så kom ett 
antal domar i Miljööver-
domstolen som slog fast att 
bosätter man sig på landet 
så måste man helt enkelt 
tåla att där finns djur! Dom-
stolen fastställde begreppet 
”Ortsvanligheten” och det 
har varit utgångspunkten nu 
när vi fastställt nya riktlin-
jer. Det är nu med andra ord 
fritt fram för hästen i Ale 
kommun! 

Glesbygdsbyggandet un-
derlättas – och uppmuntras!

En del politiker på vän-
sterkanten och delar av 
tjänstemannakåren har i alla 
år förfäktat tanken att gles-
bygdsboendet är av ondo av 
flera skäl:

Okontrollerat byggande 
på landsbygden skapar stor 
efterfrågan på utökad kol-
lektivtrafik och skolskjutsar

Renhållning och annan 
service fördyras genom fler 
abonnenter på landsbygds-
turerna

Men det har aldrig blivit 
några problem! Sedan 1985 
uppskattar jag att minst 
1000 nya villor uppförts i 
glesbygden, betydligt fler 
än i de planlagda område-
na i tätorterna, och uppe-
mot 2000 barn, kanske fler, 
har fått uppleva lugnet på 

landet i sin uppväxt nära na-
turen, fritt från knark, kri-
minalitet, stress mm och 
minst lika många vuxna har 
hittat sitt liv utanför stor-
stadens jäkt, buller och pro-
blem i en lugn och harmo-
nisk miljö på landsbygden 
i Ale kommun.  Faktum är 
att folk vill bygga någor-
lunda nära annan byggna-
tion och känslan av säkerhet 
finns alltid med i bilden när 
man väljer boplats.  Byggna-
tionen koncentreras de facto 
redan idag i gamla eller 
nya bybildningar. Vi släp-
per inte fram ströbebyggelse 
hur som helst utan vill för-
stärka de byar och husan-
samlingar som finns i vår 
vackra glesbygd. Detta för-
stärker de gamla färdstråken 
vilket ger bättre underlag 
för redan befintlig kollek-
tivtrafik och skolskjutstra-
fik och det är så vi vill ha 
det!. Ett annat fenomen vi 
kan se är att många föräldrar 
på landsbygden kombinerar 
sin arbetspendling med att 
skjutsa barnen till förskolan/
skolan. Och många föräld-
rar på landsbygden väntar 
med att utnyttja förskolan 
till dess barnet blivit 2-3 år 
gammalt vilket ger mindre 
tryck på förskolesystemet. 
Så varför skulle vi avbry-
ta denna befolkningsutveck-
ling när det inte finns några 
problem? Och när folk vill 
ha det så?” 

Kommunstyrelsens bor-
gerliga majoritet gav förra 
veckan klartecken till detalj-
planeläggning för ett 20-tal 
nya villor i Båstorp-Grön-
näs. Att de rödgröna sa nej 
är ofattbart. Markägaren 

hade redan tidigare i sam-
förstånd med oss på egen 
bekostnad lagt ner nytt av-
loppssystem som anslutits 
till det kommunala för att 
försörja hela området och 
kollektivtrafik och skolskjut-
sar finns redan. I den revi-
dering av översiktsplanen 
för Ale kommun vi gör nu 
kommer vi att uppmuntra 
planläggning av mindre vil-
laområden utmed de natur-
liga stråken i Ale kommun, 
utanför tätorterna, till ex-
empel stråken Hålanda - 
Skepplanda, Kattleberg-Bå-
storp-Alvhem, Älvängen-
Skönningared-Skepplan-
da, Nödinge–Bohus. Men 
även i anslutning till tätor-
terna Alafors, Nol, Bohus 
och Surte.

Rödgrönt knorr
De rödgröna knorrar över 
ökad biltrafik, men den 
privata biltrafiken är och 
kommer med dagens per-
spektiv att förbli ryggraden 
i transportsystemet i vårt 
samhälle. Idag utgör kollek-
tivtrafiken endast 20% av 
trafikarbetet vad gäller ar-
betspendlingen. Målsätt-
ningen är att år 2020 skall 
andelen vara 40% men även 
om detta mycket optimistis-
ka mål skulle nås kommer 
ändå 60% av arbetspend-
lingen att ske med den egna 
bilen.  I själva verket är bilis-
men hela förutsättningen för 
att vårt samhälle skall kunna 
fungera och är och har också 
varit grunden för vårt väl-
stånd. Runt hörnet står nya 
tekniker som kommer att i 
grunden förändra bilismens 
kvarvarande negativa påver-

kan på vår närmiljö.Till dess 
ska vi se till att kollektivttra-
fiken moderniseras, även på 
landsbygden!

De rödgröna vill i stället 
kraftigt förstärka bostads-
byggandet genom förtät-
ningar i Älvängen och Nö-
dinge. Självklart ska vi för-
stärka våra båda tätorter 
men folk flyttar inte ifrån 
höghusområdena i Göte-
borgs utkanter för att bo-
sätta sig i höghus i Nö-
dinge och Älvängen. Vårt 
konkurrensmedel är pris-
värt boende och byggande 
med frisk luft och vår vackra 
natur inpå knutarna! Den 
politiska viljan att överhu-

vud taget diskutera en stryp-
ning eller rena förbud mot 
byggande och boende i gles-
bygden föreligger för när-
varande inte. Hela den bor-
gerliga majoriteten i nämn-
den har samma inställning 
och numera har också ett 
enhälligt kommunfullmäk-
tige godkänt detta! För att 
vara helt ärlig så står vän-
stern bakom de flesta av våra 
förslag, dock sällan Miljö-
partiet.

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun

Ales nya glesbygdspolitik får beröm i GP!

Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Samhällsbyggnadsnämn-
den i Ale kommun.


