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ALE. Den 10 april blev 
Emil Nilsson vald till ny 
ordförande för Center-
partiets ungdomsfören-
ing i Götaälvdalen. 

Han har lovat sig 
själv att en dag sitta i 
riksdagen, men innan 
dess har han arkitekt-
drömmar att uppfylla.

Emil Nilsson kan sin politik 
och blott 17 år gammal har 
han redan byggt upp ett stort 
engagemang för sina hjärte-
frågor. 

Den avdelning inom Cen-
terpartiets ungdomsfören-
ing (CUF) som han nyligen 
blev ordförande för innefat-
tar Ale, Kungälv och Lilla 
Edet. Eftersom han bor i 
Lilla Edets kommun, pluggar 

i Ale och har släkt i Kungälv 
har han anknytning till dem 
alla, vilket han upplever som 
starka fördelar. 

Emil är själv uppvuxen i ett 
centerhem och den politiska 
diskussionen har alltid varit 
en naturlig del av vardagen, 
men han är noga med att inte 
döma människor efter en po-
litisk färg. 

– Jag kan skilja på parti och 
person. Vi är en liten organi-
sation och för att nå resultat 
är samarbete nödvändigt. 

Modeintresserad
Framtidsplaner är ingen 
bristvara hos den nyblivne 
ordföraren, som just nu läser 
första året på samhällspro-
grammet på Ale gymnasium.

– Jag har lovat mig själv att 

en dag sitta i riksdagen, för 
Centerpartiet såklart, och 
driva en hårdförd jordbruks-
politik. Sedan har jag även en 
dröm om att jobba som arki-
tekt, men Chalmers sätter 
jag inte min fot på, då vill jag 
hellre gå på folkhögskola. 

Vid sidan om det brinnan-
de politiska intresset har Emil 
Nilsson även ett gott öga till 
mode och design. Köpen-
hamn är en favoritstad dit han 
gärna åker för att spana in de 
senaste trenderna. 

– Jag har blivit erbjuden att 
starta en modeblogg, men vi 
får se vad som händer. 

Säkert är i alla fall att han 
innehar ordförandeklubban i 
minst ett år framöver.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Intresset är 
stort för en skatepark i 
Älvängen.

När idén presentera-
des för lokaltidningen 
gick det inte ens att 
räkna ungdomarna.

– Skate är populärt 
i hela Sverige, men 
tyvärr får vi resa till 
andra kommuner om 
vi ska åka på riktigt, 
säger Gustav Havilehto 
och Filip Wallin, 13 år.

Tillsammans med Älväng-
ens IK försöker en föräldra-
grupp att utveckla hela om-
rådet runt den nya konst-
gräsplanen i Älvängen. En 
idé som det finns ett mycket 
stort intresse kring är att an-
lägga en skatepark eller som 
ungdomarna kallar det – ac-
tionpark.

– Idag åker de antingen 
nere i centrum, eller ännu 
värre på andra sidan E45. 
Vissa åker in till Göteborg 
för att ta del av den skatepark 
som har byggts bakom Ber-
gakungen. När man ser hur 
många som åker bräda är det 
lätt att förstå vilken gemen-
skap som skapas runt skate, 
säger Helena Urdal, en av 
de engagerade föräldrarna.

Gruppen har kontaktat Ale 
kommun för att utreda möj-
ligheterna till en satsning i 

Älvängen och helt stängd har 
dörren inte varit.

– Nej, tvärtom. Jag tycker 
att det känns som att de är 
med på tåget, men det måste 
vara fler partners för att kunna 
förverkliga projektet. Därför 
söker vi nu stöd hos det lokala 
näringslivet. Det är en inves-
tering i miljonklassen, berät-
tar Helena Urdal.

Finja Skate, ett betongfö-
retag som har tagit fram ett 
koncept för skateparker. För-
delen med deras ramper är 
att de är flyttbara, något som 

lockar eldsjälarna i Älvängen.
– Att kunna flytta runt 

ramperna och på så vis ha en 
levande park har killarna ut-
tryckt sin förtjusning över. 

Flera av skatekillarna be-
rättar att de har åkt bräda 
sedan de var fyra år och de 
intygar att det finns en skate-
kultur, en positiv sådan.

– Man lär varandra och 
hjälps åt. Att åka bräda är 
en ren njutning, säger Filip 
Wallin.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
gläds åt engagemanget, men 
vågar inte lova några pengar.

– Vi är mitt i en budget-

Siktar mot riksdagen
– Emil Nilsson är ny ordförande i CUF Götaälvdalen

Emil Nilsson är ny ordföran-
de för Centerpartiets ung-
domsförening i Götaälvdalen. 

Stort intresse för skateeparkpark

Stort intresse och engagemang för en skatepark i Älvängen.

I Älvängen är intresset för skate större än någonsin.

UTHYRES
Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se

process och frågan kommer 
att beaktas. Dessutom är 
flera tjänstemän engagerade i 
frågan och undersöker andra 
möjligheter till finansiering. 
Jag har också förstått att det 
finns intresse hos lokala spon-
sorer, så självklart ska vi från 
kommunens sida göra vad 

vi kan för att underlätta. Jag 
önskar att jag kunde vara 
tydligare och säga ”att det är 
klart vi ska bygga en skate-
park”. För att få loss kommu-
nala investeringspengar krävs 
det lite mer. Frågan måste till 
exempel beredas och vidare 
upp för demokratiskt beslut 

i kommunfullmäktige.  
Det område som är aktu-

ellt ligger utanför Arosenius-
skolan och används idag till 
hundrastgård.
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PÅ GÅNG I APRIL & MAJ!
Söndag 29 april Älvängens Vårmarknad

Tisdag 15 maj Säljstart Estelle-bakelse

Lördag 19 maj Ale Torgs vårlopp

Söndag 27 maj  Mors dag

www.cederleufssvenheimers.se

Ales näringslivsklimat allt sämre
ALE. Ales näringslivs-
klimat har aldrig varit 
sämre.

Inte om vi ska tro 
Svenskt Näringsliv.

Ale rankas 241 av 
landets 290 kommu-
ner.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berg-

lund (M), hade inte hunnit 
ta del av Svenskt Näringslivs 
rapport som släpptes i mån-
dags.

– Vi har fått förhands-
besked om att vi ännu inte 
nått något trendbrott. Det är 
självklart beklagligt, men jag 
vet att hela den kommunala 
organisationen jobbar med 
frågan. Vi har nått botten nu 

och målet är att skapa något 
som blir långsiktigt mycket 
bra. Näringslivet är en prio-
riterad fråga och jag hoppas 
självfallet att vi snarast ser ett 
trendbrott, sa han i en snabb 
kommentar till lokaltidning-
en.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


