
Nu har skolan startat 
och rutinerna 
börjar sätta sig igen 

efter sommarens ledigheter. 
När skolan började igen 

var det många föräldrar som 
satt med en väldig massa 
blanketter framför sig. Om 
man har flera barn i kom-
munal skola på samma ort 

satt man med minst dubbel 
uppsättning och på flera av 
blanketterna var det till stor 
del samma information som 
skulle fyllas i.

I en kommun som är känd 
som kommunen som är 

först i Sverige med en fullt 
utvecklad En-till En sats-
ning (en dator per elev) och 
som nominerats till årets IT 
kommun känns det onek-
ligen lite gammaldags att 
behöva fylla i pappersblan-

kett efter pappersblankett 
och upprepa samma infor-
mation gång på gång.

Att blanketterna dess-
utom i många fall är kopie-
rade på enkelsidigt papper 
gör ju ingen miljövän glad

Därför har jag gett utbild-
nings sektorn i uppdrag att 
skyndsamt se över hante-
ringen av alla blanketter 
som ska lämnas in i skolan 
och barnomsorgen. Digitala 

tjänster ska kunna användas 
i mycket större utsträckning 
än idag och om det ändå 
behöver finnas kvar pappers 
blanketter måste det kunna 
samordnas för att minska i 
antalet.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 
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Den gällande VA-
strategin som antogs 
1999 har visat sig 

vara för svag för att klara 
de stora utmaningar som 
vår kommun, i likhet med 
nästan samtliga Sveriges 
kommuner, står inför. Det 
säger sig självt att om man 
i kalkylerna, det vill säga 
avskrivningstiden som styr 
taxorna, räknar med att VA-
systemen skall hålla i 160 år 
medan den genomsnittliga 
verkliga tekniska livslängden 
bara är hälften eller cirka 80 
år så blir det problem. Den 
stora utbyggnaden i Ale, 
från ren landsbygd till orter 
av småstadskaraktär, skedde 
under 1950-60-70-talen 
och det VA-system som då 
skapades har idag uppnått 
50-60 år och närmar sig 
snabbt ”bäst-före-datum”. 
Den tidens VA-system i 
gjutjärn med först gråjärn 
sedan segjärn håller helt 
enkelt inte. Stora delar av 
ledningsnätet ligger i älv-
dalens lera, som dessutom 
är salthaltig vilket leder till 
extra aggressiv korrosion 
på våra gjutjärnsledningar. 
Delar av detta nät har redan 
efter 30 år fått bytas ut. På 
1970-talet gjorde PVC-
rören sin entré. Ett annat 
problem med leran är lerans 

sättningsbenägenhet som 
leder till sprickbildningar 
och rörbrott som leder till 
stora problem med stopp 
och kapacitetsbegränsningar 
på våra avloppsledningar. 

Det rörmaterial som 
används idag är PE-rör som 
är ett polyetenrör som är lätt 
att bearbeta med lätta fog-
metoder. Hittills har detta 
rörmaterial inte förorsakat 
några bekymmer men ana-
lysen får eftervärlden göra! 
Upplysningsvis har vi cirka 
490 km VA-ledningar i Ale 
kommuns ledningsnät, dvs 
en sträcka som motsvarar 
avståndet mellan Göteborg 
och Stockholm!

Detta innebär att det skall 
vara långsiktigt hållbart men 
också leveranssäkert och 
säkert med tanke på män-
niskors hälsa och miljön. 
Vatten är vårt överlägset 
viktigaste livsmedel och just 
leveranssäkerheten och vat-
tenkvaliteten får helt enkelt 
inte äventyras. Det finns 
väldigt många kommuner 
som haft långa leveransbrott 
eller långvariga magsju-
keepidemier på grund av 
parasiter och bakterier i 
vattenledningarna. Senast en 
stor sådan olycka inträffade 

var för tre år sedan i Öster-
sund, där 20.000 människor 
drabbades av magsjuka, en 
del allvarligt, och fick under 
3 månaders tid koka sitt 
dricksvatten. Anledningen 
var att avlopp hade kommit 
in i dricksvattenledningarna. 
Bara denna olycka beräknas 
ha kostat Östersundsborna 
250 milj kronor. Kommu-
nen har också åtalats för 
miljöbrott och riskerar 3 
milj kr i böter. Strax efter 
drabbades Skellefteå av en 
liknande katastrof. Detta 
skall inte få hända i Ale 
kommun.

För att förebygga brädd-
ningar av orenat vatten 
till Göta Älv, vattentäkt 
för 700.000 människor i 
vår region, och till andra 
känsliga recipienter (sjöar, 
bäckar, åar med mera) håller 
vi på att förstärka avlopps-
systemen. I närtid har 
system för dagvattensepa-
rering installerats i Alvhem 
så att regnvatten omhän-
dertas lokalt för att inte 
fylla avloppssystemen och 
därmed reningsverket i Älv-
ängen. Systemet med Lokalt 
Omhändertagande av Dag-
vatten (LOD) genomförs nu 
på bred front i vår kommun. 
Ingen mer skit ut i älven från 

vårt reningsverk p g a brädd-
ning! Vi har också nyligen 
avslutat arbetena med att 
skapa utjämningsmagasin 
mellan Nödinge och Nol. 
Och det första vi beslöt efter 
vi tillträtt var att byta ut och 
gradera upp VA-systemet till 
och inom Alvhems samhälle. 
På köpet kan vi minimera 
risken för källaröversväm-
ningar vilket varit alltför 
vanligt förekommande i Ale 
kommun. 

När Göteborgsvägarna i 
Älvängen och Surte grävdes 
upp, en upprustning i sam-
band med motorvägsbygget, 
passade vi på att byta ut alla 
stammar i VA-systemet, ett 
billigt och effektivt arbete! 
För att minimera risken för 
mikroorganismer och bak-
terier i dricksvattnet har vi 
också beslutat installera UV-
filter på strategiska sträckor i 
ledningssystemet, ett arbete 
som pågår!

Den målsättning som 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i sin VA-PLAN 2050 la fast 
år 2012 är att vi år 2014 skall 
ha ökat förnyelsetakten i 
VA-systemet från 160 år till 
120 år och år 2018 skall vi ha 
uppnått 80 års förnyelsetakt. 
Det är en tuff målsättning 
men vi har egentligen inget 

val. För att tillgodose Soci-
aldemokraterna och Miljö-
partiet (vänsterns ledamot 
hade förhinder) kommer vi 
att skjuta årtalet till 2022, 
det vill säga vi får en något 
lugnare förnyelsetakt, vilket 
vi kommer att fastställa i 
kommunfullmäktige. 

Tidigare generations 
beslutfattare har tyvärr 
skapat en situation som vi 
nu tvingas ta itu med, 80 
år låg långt fram i tiden på 
1960-och 70-talen, innan 
det kommunala VA-systemet 
kollapsar. För att klara detta 
viktiga miljöarbete måste 
VA-taxan höjas med 3-5 % 
årligen förutsatt att kom-
munens vattenleverantörer 
Göteborgs och Kungälvs 
kommuner och GRYAB, 
som tar hand om avloppet, 
inte höjer sina priser drama-
tiskt. För att få lite perspek-
tiv: Kungälvs kommun har 
höjt sin VA-taxa med 27% 
de senaste två åren!

Att lämna efter sig en 
stor underhållsskuld till 
våra barn och barnbarn är 
oerhört ansvarslöst och det 
kan jag som ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den inte ställa upp på. De 
skall inte behöva betala 
för våra synder. Vi har ett 

stort ansvar som sträcker 
sig betydligt längre än nästa 
mandatperiod när det gäller 
att förvalta Ales VA-anlägg-
ningar till ett värde av 1.000 
milj kronor i Ale kommun. 
Och ett robust fungerande 
VA-system är oerhört viktigt 
med tanke på vår närmiljö 
och framförallt för Ales 
invånares hälsa och säkerhet.

Att Ale kommun har en 
mycket engagerad personal 
inom VA-enheten skapar en 
trygghet i vårt viktiga miljö-
arbete. De jobb som utförs 
och har utförts är av högsta 
kvalitet och jag känner idag 
att vi står väl rustade inför 
framtiden. Det är också en 
stor styrka för Ale kommun 
att den politiska försam-
lingen i Samhällsbyggnads-
nämnden numera står enig i 
detta viktiga framtidsarbete.

Jan A Pressfeldt (AD)
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande

Skarpa beslut i Samhällsbyggnadsnämnden för en hållbar utveckling i Ale
– Det kommunala vatten- och avloppssystemet uppgraderas rejält

Nu får det vara slut med blanketthysterin

Välkomna till seminariet om

Socialförsäkringar 
konsekvenser av 
en hårdare politik

Måndag 9/9 
kl 18:30 
Folkets Hus i 
Lilla Edet

Föreläsare:
Tomas Eneroth

Alla är hjärtligt 
välkomna! 

Socialdemokraterna 
i Lilla Edet

Stärk Västra Götaland på den 
internationella kulturscenen 
– sök resestipendium från regionens kulturnämnd

Bor du i Västra Götaland och arbetar med kultur?  
Då kan du söka Västra Götalandsregionens resestipendium. 
Stipendierna kan delfinansiera resor som stödjer och 
utvecklar internationella kultursamarbeten som bedöms 
stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt 
 perspektiv.

Vi behöver din ansökan senast 15 september.

Läs mer om våra kriterier och hur du söker på:  
www.vgregion.se/kultur/internationella-resestipendier

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 11 september 2013 har 
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/ Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.  
följande ärenden:

•  Information om pågående arbete med 
SOLTAK

•  Förändring av valdistriktsindelning samt 
nya namn på valdistrikt

•  Val av ombud till bolagsstämma för 
SOLTAK

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
4 september 2013.
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