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MP:s stora och enda 
uttalade kommu-
nalpolitiska ambi-

tion är att värna den närmil-
jö vi alla lever i och är be-
tjänta av att vårda. MP tror 
sig ha något slags monopol 
på miljöfrågor men i prak-
tisk handling sviker MP. 
Den politiska svansföring-
en har varit hög och röstlä-
get ännu högre men i verk-
ligheten deltar man inte ens i 
det politiska arbetet att verk-
ligen göra något åt de pro-
blem vi faktiskt har och har 
haft i vår kommun.  Sam-
hällsbyggnadsnämnden 
(SBN) i Ale har bland annat 
ansvar för miljö- och hälsos-
kyddsfrågor och sedan 1 ja-
nuari 2011 när den borgerli-
ga majoriteten tillträdde med 
undertecknad som ordföran-
de har en rad tuffa beslut fat-
tats i syfte att komma tillrät-
ta med miljöproblem som 
den tidigare vänstermajori-
teten, där MP ingick, duckat 
för. Ett exempel är att vi, 
på mitt förslag, tagit hand-
fast tag i Vimmersjöns i Nö-
dinge ständigt återkomman-
de algblomningar med bad-
förbud som följd. SBN antog 
2012-02-16 ett mycket am-
bitiöst program att komma 
tillrätta med dessa miljöpro-
blem. Ingen enda miljöpar-

tist deltog i det beslutet eller 
ens infann sig till mötet!

Miljöpartisterna 
kommer inte ens till Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
beslutande möten! MP 
struntar i miljön i Ale! I 
stället för att vara med och 
påverka besluten i miljöfrå-
gor dyker MP:s ledamöter 
inte ens upp på Samhälls-
byggnadsnämndens (SBN) 
beslutsmöten! Under inne-
varande mandatperiod har 
SBN haft 15 beslutsmöten 
och MP har uteblivit vid 7 
möten. Och till nästa sam-
manträde den 16 maj har 
man inte ens sett till att i tid 
välja ny ledamot efter den 
som senast sagt upp sin plats! 
MP behagar med andra ord 
bara titta in vid vartannat 
SBN-möte! Och när man 
väl finns på plats har man en 
enda ambition: Att säga NEJ 
till all byggnation i glesbyg-
den! All byggnation skall ske 
i omedelbar närhet till pen-
deltågstationerna!

Vilka beslut har fattats 
utan MP:s närvaro och möj-
lighet påverka sina hjärte-
frågor?

Jag har valt ut ett antal 
viktiga 
frågor som 
behand-
lats av SBN 

de 7 gånger som MP utebli-
vit men kunnat påverka om 
man behagat infinna sig men 
alltså inte brytt sig:
•  Ett stort antal beslut om 

ovårdade tomter med krav på 
uppsnyggning av närmiljön

•  Tuffa beslut om rivningsföre-
lägganden, nyttjandeförbud, 
tillträdesförbud mm på f d 
Carlmarks Industriområde i 
Älvängen, med en katastrofal 
närmiljö på förgiftad mark

•  Antagande av Verksamhets-
plan för Energi- och Klimat-
rådgivning i Ale kommun

•  Avslag på begäran om avsteg 
för handikappstillgänglighet 
via huvudentrén på butik

•  Remissyttrande över nytt 
Räddningstjänstförbund Ale 
– Kungälv

•  Beslut om ny detaljplan för 
Surte Båthamn – en av kom-
muns mest förgiftade mark-
områden

•  Avslag på ansökan om 30 
km/tim vid Garnvindeskolan 
i Skepplanda i stället för bli-
vande 40 km/tim

•  Beslut om ändring av bostad 
till förskola med avsteg från 
miljökrav och tillgänglighet

•  Ett stort antal beslut gällande 
avsaknad av utförda ventila-

tionskontroller i hyreshus
•  Information från SBN:s mil-

jökontor om Vattenskyddet för 
Göta Älvs vattentäkt

•  Information från SBN:s mil-
jökontor om pågående Hälsos-
kyddsärenden

•  Beslut om Fördjupad Över-
siktsplan för Alafors/Rished – 
att möjliggöra bostadsbyggan-
de och förtäta för att bättre 
utnyttja kollektivtrafik och 
stärka lokal handel och service 
– bra för miljön!

•  Upphävande av detaljpla-
ner utmed Göta Älv i Nol och 
Älvängen och som idag till-
låter industrier till att skydda 
resterande strandängar och 
natur utmed älven

•  Beslut om ett antal strand-
skyddsdispenser gällande sjö-
nära bostadsbyggande – både 
avslag och godkännande

•  Beslut om Verksamhets- och 
Tillsynsplan 2012 för Verk-
samhet Miljö

•  Beslut om sluttäckning av 
Höganäs giftdeponi i Stora 
Viken – ett av Sveriges störs-
ta miljöprojekt!

•  Åtgärdsplan för Vimmersjön 
– beslut att uppdra åt Verk-
samhet Miljö att genomfö-
ra åtgärder för att komma 

till rätta med övergödning-
en av sjön från bl a enskilda 
avlopp mm

•  Antagande av Tillsynsplan 
Räddningstjänsten 2012 – 
för att minimera risker för 
olyckor

•  Förslag och beslut om ny 
Vatten- och Avloppstaxa

•  Antagande av SBN:s 
Nämndplan (inriktning i 
detalj av SBN) med budget 
2012

•  Godkännande av detaljplan 
för bostäder i Alvhem

•  Beslut om ny utställning av 
detaljplanen för Kronogården 
i Älvängen

•  Beslut om riktlinjer för väg- 
och gatubelysningen i Ale 
kommun

•  Införandet av bidrag för sepa-
rering av dagvatten från av-
loppssystemen – för att skydda 
reningsverket i Älvängen 
från överbräddning med av-
loppsvatten ut i Göta Älv
Kan man alls ta MP på 

allvar? Jag har som ordföran-
de i SBN sökt föra en prag-
matisk linje, även i miljö-
frågor, där resultat går före 
politisk retorik och kan 
nöjt konstatera att vi har 
en mycket god dialog i vår 

nämnd, i akt och mening att 
söka goda lösningar på ofta 
stora problem. Ale kom-
muns framtid är viktiga-
re än en massa tjafs. Jag lyss-
nar lika ofta på vänsterns le-
damot och våra socialdemo-
kratiska ledamöters goda och 
framåtsyftande förslag som 
på mina borgerliga bröder 
men jag har ytterligt svårt 
att ta Miljöpartiets inlägg på 
allvar. När och Om de alls 
kommer! Och det är mig en 
gåta hur det stora socialde-
mokratiska arbetarepartiet 
alls släppt in MP i nämnden. 
MP måste vara en stor be-
svikelse och närmast en be-
lastning för (S). Miljöpartiet 
snackar om problemen – vi 
löser dem!

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden i Ale

Miljöpartiet i Ale - de tomma ordens parti!
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Ale arbetarekommun bjuder in alla 

medlemmar till medlemsmöte på 

Nols Folkets hus 
torsdag 24 maj kl 18.30. 

Bordlagda frågor från årsmötet tas 

upp till behandling.

Välkomna!

I början av december 2011 
drabbades Miljöpartiets ende 
representant i Samhälls-

byggnadsnämnden av en allvar-
lig hjärtinfarkt. Det handlar om 
en 39 årig heltidsarbetande tre-
barnsmor som på sin fritid en-
gagerade sig i kommunpoliti-
ken. Hon överlevde tack och lov, 
men blev naturligtvis sjukskriven 
på heltid efter det som hände. 
Under sjukskrivningstiden fick 
hon ett antal mindre återfall 
med sjukhusvistelse som följd. I 
början av 2012 fick hon blom-
mor av nämnden och en häls-
ning att ta hand om sig själv och 
krya på sig. Först den sista må-
naden har hon dock kunnat gå 
tillbaka till sin tjänst som hög-
stadielärare på heltid. 

Miljöpartiet har till skill-
nad från exempelvis Aledemo-
kraterna ingen ersättare i Sam-
hällsbyggnadsnämnden, vilket 
du mycket väl känner till. Under 
vår ende ledamots sjukskriv-
ning har hon missat fem av 

de sju nämndmöten du hänvi-
sar till i ditt långa inlägg om att 
Miljöpartiet inte tar sitt ansvar 
för Miljöpolitiken. Menar du 
på fullt allvar att jag som ord-
förande skulle tvinga en hjärt-
sjuk kvinna till ett politiskt möte 
mellan 08.00 och 16.00 där hon 
ska sitta och diskutera kompli-
cerade frågor med sina politiska 
motståndare?

Miljöpartiets ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden är en av 
mina närmaste vänner. Under 
första halvan av 2011 hade hon 
ett uppehåll från politiken ef-
tersom hon studerade samtidigt 
som hon arbetade och inte hade 
tid att sköta sina politiska upp-
drag. Miljöpartiet valde då in 
mig som enda ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden. Under 
min tid hade nämnden sex 
möten. Jag var närvarande på 
fem. Jag var utöver dessa fem på 
ytterligare ett möte. Mitt första. 
Eftersom inte valet av mig hade 
vunnit laga kraft första mötet 

efter mitt tillsättande hade jag 
inte rösträtt då. Du borde dock 
minnas att jag var närvarande 
som åskådare. Majmötet missade 
jag däremot eftersom jag var på 
klassresa med den niondeklass 
jag då var klassföreståndare för. 

Vid Miljöpartiets förra med-
lemsmöte valde vi en ny ledamot 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter nästan ett halvårs sjuk-
skrivning och rehabilitering be-
stämde sig kvinnan jag berättat 
om ovan att avsluta sitt uppdrag 
i Samhällsbyggnadsnämnden. På 
förra kommunfullmäktige valdes 
formellt en ny ledamot för Mil-
jöpartiet. Av samma anledning 
som jag inte hade rösträtt på 
mitt första möte har inte han det 
på sitt första möte. Detta styrs 
av kommunallagen. 

Då återstår noll möten med 
Samhällsbyggnadsnämnden för 
dig att hänvisa till som möten 
Miljöpartiet struntat i. Jag ser 
i protokollen på kommunens 
hemsida att du själv missat två 

av de fyra möten som Samhälls-
byggnadsnämnden haft under 
2012. Jag är säker på att du haft 
goda skäl till det.  

Avslutningsvis. Du skriver 
under din insändare ”Miljöpar-
tiet – De tomma ordens parti” 
som Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande.  Kanske hade 
det varit klokare att skriva under 
som politikern Jan A Press-
feldt. Jag vägrar nämligen tro 
att din uppfattning om Miljö-
partiet och om våra ledamöter 
delas av dina samarbetspartier i 
majoriteten. 

Marcus Larsson
Ordförande för Miljöpartiet i Ale

Jan A Pressfeldt, nu har du gått för långt


