
alekuriren  |   nummer 8  |   vecka 9  |   2012INSÄNT4

i Medborgarhuset, Alafors 
den 7 mars 2012  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2012 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2012 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!

// styrelsen

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

Socialdemokraterna har 
under en längre tid till-
baka varit bundna till ett 

miljöparti (MP) vars ideologi 
bygger på ett orealistiskt och 
ogenomförbart samhällssystem 
och som bygger sin politik på 
förbud, restriktioner och över-
förmynderi i största allmänhet. 
I Ale kommun får enligt (MP) 
ingen jordbruksmark bebyg-
gas (utom ibland), alla trans-
porter ska ske med tåg eller 
cykel (utom ibland och alla 
skall kunna ta med sig cykeln 
på pendeltåget!), all byggna-
tion ska ske i tätorterna, på 
höjden, max 400 m från kol-
lektivtrafik (utom ibland), all 
energi skall komma från solen 
och vinden (utom när det är 
kallt, då duger både kärnkraft 
och kolkraftverk, annars fryser 
även miljöpartister!). 

Lite respekt hade man 
möjligtvis haft till MP:s rabiata 
och romantiska ideal om man 
åtminstone hade varit konse-
kventa. Men icke! Ibland säger 
man ja och ibland säger man 
nej i samma frågor! Ena dagen 

stödjer man kommunfullmäk-
tiges beslut att Ale kommun 
fram till 2025 ska växa med 
5 000 personer, nästa vecka 
säger man nej till alla förslag 
till hur och var dessa  5 000 
personer skall kunna bo! (MP) 
godkänner utan synpunkter 
kommunfullmäktiges anta-
gande av Översiktsplaner, 
Bostadsförsörjningsprogram 
med mera för Ale vari tänk-
bara utbyggnadsområden 
för bostäder anges. Men när 
ansökan om detaljplanelägg-
ning och bygglovsansökningar 
helt i enlighet med dessa beslut 
dyker upp för beslut så säger 
man nej! 

Ett flummande ytterlig-
hetsparti på vänsterkanten kan 
man väl stå ut med (och då 
menar jag inte V) men det som 
dock gör mig beklämd är när 
det stora socialdemokratiska 
arbetarepartiet helt fallit i far-
stun för denna galenskap. Eller 
skall jag kanske säga delar av 
(S)-partiet eftersom (S) i Sam-
hällsbyggnadsnämnden och i 
Kommunstyrelsen ofta är helt 

splittrat. Ett 
exempel:

Detalj-
plan för 
bostäder 
i Båstorp 
(Kattleberg/
Grönnäs). 
Kommun-
fullmäktige 
antog 
2007-09-

24 enhälligt, det vill säga 
inklusive samtliga (S), (V) och 
(MP)-ledamöter, den nu gäl-
lande översiktsplanen för Ale 
kommun (ÖP07). I den utpe-
kas möjliga bostadsutbygg-
nadsområden i kommunen. 
I planen anges bland annat 
att området kring Grönnäs/
Kattleberg/Alvhem bör utre-
das vidare för bostadsändamål.  
En markägare i området läm-
nade därför in en ansökan om 
detaljplaneläggning för cirka 
20 villor snett över Motel Göta 
Älv, och hade själv, på den 
tidigare (S)-styrda Miljö- och 
Byggnämndens inofficiella 
uppmaning, dragit fram 
och bekostat ett vatten- och 
avloppssystem för området 
och kopplat på det kommu-
nala systemet, vägfrågan var 
löst och god angöring finns 
numera för kollektivtrafik med 
mera och området är nu väl 
lämpat för bostadsändamål, 
precis vad som krävs i ÖP07. 
Bebyggelsetrycket har alltid 
varit högt i dessa områden 
och tidigare (S)-ordföranden i 
Miljö- och Byggnämnden har 
släppt fram betydligt många 
fler bygglov än vad denna 
ansökan nu innebar! Utan att 
kräva kommunalt vatten- och 
avlopp, utan att kräva möjlig-
het till kollektivtrafik och utan 
ställda krav på nya vägar och 
trots att det enligt samma 
ÖP07 inte skulle få ske någon 
byggnation där! Men när 
denna detaljplaneansökan helt 

enligt regelverket lämnades 
över till Kommunstyrelsen för 
beslut bifölls ansökan givetvis 
av den borgerliga majoriteten 
i Kommunstyrelsen men en 
ledamot från (V) och en från 
(MP) och pinsamt nog även en 
från (S) röstade nej och reser-
verar sig mot beslutet. Men tre 
socialdemokratiska ledamöter 
och en vänsterpartist stödde 
klokt nog beslutet och alltså 
den borgerliga majoriteten. Att 
den (S)-ledamot som reserve-
rade sig mot beslutet var den 
förre ordföranden i Miljö- och 
Byggnämnden gör saken 
riktigt pinsam. Snacka om 
politiska kullerbyttor! Nästan i 
Miljöpartiklass.

Glesbygdsbyggandet i 
Ale får alla miljöpartister att 
rysa. Inte av vällust att få hjälpa 
vanliga familjer att kunna 
flytta från storstaden Göte-
borgs larm och stress och få 
möjlighet bo naturnära i Ale 
kommun och låta ungarna växa 
upp i en lugn och harmonisk 
miljö, fri från knark och kri-
minalitet, ofta i nära kontakt 
med djur som hästar, hundar, 
katter och andra husdjur. Nej, 
det kan ju vara någon liten 
bit jordbruksmark som går åt 
för tomten och så kan man ju 
inte ha det. Man har en slags 
gullig och rar teoretisk över-
tro på att marken behövs för 
framtiden, för mat till världens 
svältande barn, för energig-
rödor, för allt möjligt. Men 

det fungerar ju inte så. Stora 
arealer jordbruksmark har de 
senaste 50 åren beskogats eller 
helt enkelt vuxit igen för all 
framtid för att ingen hävdat 
den goda jorden. Men det mest 
cyniska är att samma miljöparti 
utan en blinkning godkänt att 
cirka 2 miljoner kvadratmeter 
(ca 200 hektar) av Ales bästa 
brukningsvärda jordbruksmark 
asfalterats för motorvägen 
E45, för järnvägen, för nya 
affärs- och handelscentrum, för 
industrimark och för de stora 
bostadsområdena i bland annat  
Nödinge (Backa) och för all 
framtid förstörts. Alltså med 
Miljöpartiets godkännande 
och stöd! De styckebyggda 
småhusen som under samma 
period som byggts i glesbyg-
den har tagit sammanlagt cirka 
20 hektar brukningsvärd jord-
bruksmark i anspråk, men då 
är samma (MP) helt emot! Att 
en del ledande miljöpartister 
själva bor i glesbygd på före 
detta jordbruksmark förstärker 
bara hyckleriet.

Riktigt pinsamt framstår 
Miljöpartiet i Ale när partiets 
samtliga ledamöter i kom-
munfullmäktige 2010-05-31 
(uppdaterad 2011-04-21) 
godkänner Ale kommuns pro-
gram för bostadsförsörjning 
utan att blinka. I den pekas 
bland annat följande områden 
ut för bostadsbyggnation de 
närmaste 5 åren: Nödinge 
(Lahallsåsen), Älvängen 

(Svenstorp, Vikadamm, Emy-
lund, Hamnen), Skepplanda 
(Skönningared), Starrkärr 
(hästby), Alvhem (Ramstorp, 
Alvhem), sammanlagt 150-200 
fristående villor i huvudsak på 
absolut prima jordbruksmark! 
Och samtliga avses bebyggas 
av etablerade byggföretag. 
Men när storkapitalet knackar 
på dörren så bugar och bockar 
(MP) men när enskilda vill 
bygga sitt eget hem på samma 
typ av mark då säger man NEJ. 
Var har (MP) sin lojalitet?

Ska vi hoppas på Löfvén 
(S)?

När (S) nu äntligen fått 
fram en person till partiledare 
som verkligen jobbat med 
händerna och därtill inom den 
konkurrensutsatta industrin 
(den förste någonsin?) och 
därtill verkar lugn och sansad 
är det bara att hoppas att det 
stora socialdemokratiska arbe-
tarepartiet tar sig samman och 
betackar sig för fortsatt öken-
vandring tillsammans med det 
flummande Miljöpartiet och 
vänder sig mot mer framstegs-
vänliga krafter i den svenska 
politiken. De 16 tidigare åren i 
Ale med (MP) 
som styrde 
(S) och inget 
hände vill vi 
aldrig ha till-
baka. 

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale

Mot stenåldern baklänges med Miljöpartiet

Varmt välkomna till vårdcentralen i Nol

Nytt telefonummer 031 - 383 04 20

Webbokning: www.adinahalsan.se

Vår besöksadress är Noltorget 12, 449 42 Nol

VI BYTER NAMN TILL 

KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se
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