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Vi önskar alla alebor

och gott nytt år!

Vi har öppet som vanligt 21, 27-28/12 och från 2/1. Många av dina 
ärenden kan du göra på www.alebyggen.se även under helgerna.

NÖDINGE. Mikael Berg-
lunds (M) första år som 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale var 
turbulent.

År två har varit mer 
balanserat och en ny 
organisation har börjat 
sätta sig.

– Det fi nns alltid 
mer att önska, men nu 
känner jag att vi är på 
rätt väg i fl era av kom-
munens verksamheter, 
säger han.

När 2012 ska summeras är 
det självklart invigningen av 
BanaVäg i Väst som först 
kommer på tapeten.

– Det är inte bara årets 
höjdpunkt, utan det var också 
en stund som alla alebor sett 
fram emot i många år under 
många timmar i köer och tra-
fikkaos. Invigningen kändes 
som en härlig nystart. Det 
var en otroligt positiv anda 
i hela kommunen och för-
eningar tillsammans med 
alla handlare skapade magi. 
Jag var väldigt imponerad av 
allt som skedde, säger Mikael 
Berglund.

Med motorväg och dub-
belspårig järnväg med pen-
deltåg på plats har intresset 
för exploatering och utveck-
ling av Ale redan ökat.

– Green Village klimats-

marta bostäder i Surte är 
först ut, Kronogården i 
Älvängen är på gång, Netto 
invigde precis sin nya butik i 
Älvängen och bredvid byggs 
nu en ny handelsplats. Flera 
bostadsprojekt börjar ta 
form i både Nödinge och 
Älvängen. Vi har fått förfråg-
ningar om just byggnation av 
studentlägenheter, vilket är 
en direkt effekt av Alepen-
deln. Du måste inte bo i cen-
trala Göteborg. Det räcker 
att kommunikationerna är 
bra. På den punkten är vi 
nästan oslagbara nu, säger 
Berglund.

I valrörelsen 2010 pro-
pagerade Moderaterna För-
nyelse, Förändring, För-
bättring. Huvudområdena 
var skolan, näringslivet och 
omsorgen.

– Jag önskar – och trodde 
nog – att förändringar skulle 
gå snabbare att genomföra, 
men det är skillnad på att 
jobba i det privata närings-
livet och i den offentliga 
sektorn. Under 2012 kan vi 
dock konstatera att mycket 
positivt är på gång. Ale gym-
nasium har vänt trenden och 
antalet sökande ökar igen, 
meritvärdet i grundskolan 
går också i rätt riktning. Vi 
har sjösatt ett näringslivs-
råd, där viljan att skapa ett 
bättre klimat och relation 

till Ale kommun är påtag-
lig. I höst invigdes också det 
nya äldreboendet Backavik i 
Nödinge och det är ett efter-
längtat tillskott. Dessutom 
har vi tillsammans med Surte 
Bandyklubb fått ordning på 
driften av Ale Arena. Där är 
kostnaderna äntligen under 
kontroll och intäkterna ökar, 
summerar Berglund.

Ju längre tid intervjun 
fortsätter ju mer positiv blir 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Han påminner om 
personal som uppmärksam-
mats för sina insatser.

– Väldigt roligt att Jan 
Ragnarsson blev årets 
UF-lärare och att Thomas 
Berggren utsågs till årets 
drogförebyggare. Vi har 
uttalat entreprenörskapets 
betydelse i skolan och kom-
munens arbete med Vakna 
har en fortsatt viktig roll. Att 
Sida själva tar kontakt med 
Ale kommun med en förfrå-
gan om att be oss genomföra 
vårt internationella entre-
prenörsprogram YEE i Bot-
swana, vittnar också om att 
vi gör mycket som är sen-
sationellt bra, säger en stolt 
Berglund.

Det politiska klimatet är 
också en positiv förändring 
som omnämns när 2012 
sammanfattas av kommunal-
rådet.

– Jag tycker att tonläget 
har blivit mjukare och mer 
konstruktivt. Oppositionen 
har upphört att slaviskt säga 
”nej” till allt. Jag tror vi har 
blivit bättre generellt på att 
lyssna på varandra. Vi tycker 
inte lika i alla frågor, men i 
de stora övergripande ären-
dena har vi lyckats snacka 
ihop oss och det tror jag är 
en styrka. Oppositionen har 
också fått gehör för ett antal 
idéer. De föreslog ett utökat 
investeringsbidrag för fören-
ingslivet, vilket vi ställde oss 
bakom. Det var en bra idé 

och dessa ska vi självklart ta 
vara på, säger Mikael Berg-
lund.

Inför 2013 är målet givet. 
Nu ska resultatet av infra-
strukturutbyggnaden utnytt-
jas på bästa sätt.

– Det handlar om att för-
valta de kommande åren 
till att göra Ale känt för nya 
invånare och för exploatörer. 
Självklart hoppas vi också bli 
föremål för ett antal nyetab-
leringar. Redan nu vet vi att 
Klädkällaren kommer att 
öppna i februari och Han-
delsplats Älvängen i oktober. 

Det blir spännande ögon-
blick i näringslivet.

Vad önskar sig kommu-
nalrådet av tomten?

– Jag är ju tekniknörd och 
har snöat in på att vilja ha en 
procam, en videocamera som 
du kan fästa var som helst för 
att dokumentera fartfyllda 
äventyr. Du kan ha den på 
hjälmen när du kastar dig ner 
för skidpisten.

– Men Mikael Berglund (M) är nöjd med 2012

”Det fi nns alltid mer att önska”

Kommunalråd Mikael Berglund (M) har inte svårt för att hitta positiva händelser från året som 
gått. En ny organisation har börjat sätta sig och turbulensen efter maktskiftet i Ale är över. 
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