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Dåligt ledarskap Pressfeldt!
Oppositionspartierna 

i samhällsbyggnads-
nämnden blev bestör-

ta och ledsna över sättet som 
Jan A Pressfeldt (AD) gav sig 
på enskild sjukskriven ledamot. 
Förra veckans insändareom 
Miljöpartiets närvaro i nämn-
den gav prov på synnerligen 
dåligt ledarskap och ettomdöme 
som milt sagt ifrågasätts. Mil-
jöpartiets ledamot drabbades 
av svår sjukdom,därmed punkt. 

Nämndens ersättarordning gör 
att andra partier i oppositionen 
täckerupp den frånvaron.

Under nämndmötet i ons-
dags (16/5) kritiserade Tyrone 
Hansson (S) nämndensord-
förande Jan A Pressfeldt för 
innehållet i insändaren enligt 
ovan. Pressfeldt gjordeklart att 
någon ursäkt blir det inte tal 
om.

Alla kan drabbas av sjukdom 
eller behöva vara frånvarande 

från nämndmöten. Vi stårinför 
ett färdigställande av ny väg och 
järnväg, vi står inför ett förmo-
dat ökat antalförfrågningar på 
bygglov, mark och verksamhets-
områden. Vi måste hitta en stra-
tegi förrisker utmed E45 och en 
hållbar strategi för landsbygden 
där enskildas vinstintresseninte 
får sätta dagordningen. Vår 
ledstjärna att i Ale ska det vara 
möjligt med en bil perhushåll är 
en viktig förutsättning när vi ser 

på landsbygden.
Med detta arbete framför oss 

ter sig Pressfeldts utspel som än 
mer onödigt ochomdömeslöst.

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet
Tyrone Hansson (S), Catharina Elias-
son (S), Magnus, Gunilla Hagman (S), 

Rolf Engström (S), Elisabeth 
Bredesen (S) och Kerstin Grund (S), 

Sven Engdal (V), Carlos Trischler (MP)

Jan A Pressfeldt svarar:

Jag har kritiserat Miljöpari-
tet när partiet låtit sin plats i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

stå tom vid vart annat besluts-
möte då bland annat vikti-
ga miljöbeslut fattats. Men jag 
hängde inte ut den enskilde le-
damoten, det gjorde Miljöpar-
tiets egen ordförande Markus 
Larsson som i förra numret av 
Alekuriren i detalj redogjorde 
för sin partikamrats mycket all-
varliga sjukdom, därtill att han 
väl kände till det då vederbö-
rande ”är en av hans närmaste 
vänner”. Jag kritiserade inte le-
damoten, som jag så småning-
om fick reda på var sjuk (jag såg 
för övrigt till att blommor och en 
hälsning skickades till henne från 
nämnden) utan jag kritisera-
de Miljöparitet för att man som 
parti uteblir och inte ser till att 

besätta sin plats i den nämnd 
där man på allvar kan påver-
ka den utveckling man säger sig 
värna. I mina ögon ett hyckleri i 
den högre skolan.

Det är riktigt att jag efter att 
Tyrone Hansson (S) i en paus 
i nämnden framfört synpunkter 
gjorde klart att jag inte tänkte be 
om ursäkt för mitt uttalande om 
MP:s svek mot sina väljare. Jag 
var tydlig varför: Det är anmärk-
ningsvärt cyniskt av MP att låta 
en allvarligt sjuk person fortsätta 
inneha sin post i Samhällsbygg-
nadsnämnden och våndas av en 
otillräcklighet som måste skapa 
stress och oro. Normalt ber 
man ledamoten stiga åt sidan 
temporärt och ser till att någon 
annan person tillträder och att 
man internt i sitt parti garante-

rar återgång till posten när man 
återhämtat hälsan. Det är ju fak-
tiskt så som nu skett fast efter ett 
halvt år av tom Miljöpartistol i 
Samhällsbyggnadsnämnden. Jag 
tror helt enkelt att man inte har 
folk att sätta in i de kommunala 
nämnderna.

Att det inte är en engångs-
företeelse att Miljöpartiet ute-
blir går att kolla i protokollen 
från föregående mandatperi-
od när Miljöpartiet ingick i den 
då beslutande vänstermajorite-
ten. År 2009 uteblev till exem-
pel Miljöpartiet vid nästan vart 
fjärde sammanträde och när le-
damoten kom gick han, ensam, 
emot nästan alla bygglov i gles-
bygden! Trots att han själv för 
övrigt bor i glesbygd! Nu ser jag 
också att vänstern inte vill tillåta 

mer än 1 bil/hushåll i glesbygd 
men i våra tätorter går det bra 
med 2 bilar/hushåll (enligt våra 
Riktlinjer för parkering, sid 3)! 
Onekligen en intressant radika-
lisering av kraven för att omöj-
liggöra glesbygdsboendet! Hur 
vänstern skall driva den frågan 
i det pågående Översiktsplane-
arbetet vill jag gärna återkom-
ma till.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Vi har funnits i Älvängen  
så länge man kan minnas.
Öppettider i sommar från 4 juni 
Måndag-fredag  10.00-15.00. 
Torsdag  15.00-18.00. 
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 0303-334880 eller  
alvangen@swedbank.se

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

"Jag kritiserade inte ledamoten 
– jag kritiserade miljöpartiet"


