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Året som gick

I Göteborgsregionen 
fi nns idag 3 500 fl er 
utbildningsplatser på 

gymnasieskolor än vad det 
fi nns gymnasieelever som 
har sökt gymnasieutbild-

inget inflytande över hur 
många fristående skolor 
som får starta. Socialde-
mokraterna har länge velat 
införa krav på samråd med 
kommunerna. Allianspar-
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För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 

Alliansens huvudlösa friskolepolitik blev gymnasiets fall

NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 

l l d

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
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nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
l

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.
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BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 
att försöka komma överens 
om ett nytt avtal. Golfklub-
ben trodde att de mer eller 
mindre var överens när de 
skildes åt efter ett möte 30 
januari i år.

– Ulf sa att det bara åter-
stod formaliteter och dessa 
kunde vi ta via mejl, men 
sen hörde vi inte ett ljud. 

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
inte påverkas i sitt spelande. 
Bolaget tar över ansvaret för 
den sportsliga verksamheten 
och enligt Runmarker får 
klubbens kommittéer gärna 
fortsätta sina verksamheter.

– Bolaget kommer att 
stötta på det sätt som vi 
finner lämpligt och möjligt. 
Till skillnad från en ideell 

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-
står det en del jobb vid rit-
bordet. Det kanske också är 
som så att vi behöver köpa 
lite mer mark. För att klara 
denna framtida investering 
behöver det finnas möjlig-
het att ta in finansiärer och 
då kan det vara en nackdel att 
sitta fast i för långa avtal med 
golfklubbar.

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
Runmarker finns inte. Det 
innebär att klubben står inför 
en ny utmaning.

– Ja, det finns ett antal 
olika alternativ. Vi får fun-
dera och sedan tala med våra 
medlemmar. Vi kanske kan 
teckna ett samarbetsavtal 
med Ale GK istället eller 
med en annan närliggande 
bana och då är ju valet fritt

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 
någon hemmabana utesluts 
föreningen från Svenska 
golfförbundet.

Hur kunde det gå så 
här?

– Jag tror inte Ulf Run-
marker vill att någon annan 
ska ha synpunkter på vad han 
gör och inte gör med golfba-
nan. Att samarbeta och kom-
municera är inte hans grej

T

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.
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ALAFORS. Drogsi-
tuationen bland Ales 
ungdomar oroar.

Nu agerar kommu-
nen.

Kommunfullmäktige 
avsatte i måndags en 
halv miljon kronor till 
särskilda insatser.

När pengarna ur Utveck-
lingsfonden skulle fördelas 
i Ale kommunfullmäktige i 
måndags kväll kom diskus-
sionen mest att handla om 
drogförebyggande arbete

mer resurser för att hantera 
den uppkomna situationen, 
därför föreslår jag att vi 
avsätter 500 000 kronor till 
drogförebyggande insatser. 
Nu är inte tid att blunda, vi 
måste agera.

Alliansen och Aledemo-
kraterna gjorde därför en 
förändring i sitt förslag om 
hur de 7,3 Mkr ur Utveck-
lingsfonden 2013 skulle 
fördelas. Kostnaden för att 
starta upp LEAN (organi-
sationsutveckling) mins-
kades från 1 8 Mkr till 1 3

att bättre kunna kartlägga 
de arbetslösas behov. Vi 
vill därför avsätta 1,5 Mkr 
till en sådan satsning och 
den vill vi sedan utvärdera 
ordentligt för att se effekten 
av insatsen.

Mikael Berglund menade 
att satsningen på ett bättre 
näringslivsklimat kommer 
att skapa nya jobb i Ale.

Tyrone Hansson (S) 
såg den särskilda satsningen 
på det drogförebyggande 
arbetet delvis som en sats-
ning på ungdomsarbetslös-

Fullmäktige prioriterar drogförebyggande arbete

En halv miljon till 
särskilda insatser
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Kommunchef Erik Lidberg fi ck gå
ALE. Det rådde total 
enighet efter en nog-
grann rekrytering att 
Erik Lidberg var rätt 
man för kommunchefs-
posten i Ale.

1,5 år efter att ha till-
trätt tjänsten sparkas 
samme man.

– Vi är helt eniga 
politiskt och även Erik 
ansåg att detta var 
bästa lösningen, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berg-
lund (M).

Det rådde mer eller mindre 
förvirring i onsdags kväll. 
Samtidigt som Ale kommun 
firades som årets klättrare i 
Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets 
kommuner tillkännagavs att 
kommunchef Erik Lidberg 
fått lämna sitt uppdrag. Han 
som anställts bland annat på 
grund av sin bakgrund i det 
privata näringslivet för att 
kunna skapa en bättre förstå-
else för näringslivets förut-
sättningar i Ale kommun.

– Beslutet är taget i sam-
förstånd och politisk enighet. 
Det är för tidigt att utvärdera 
vad som gått fel, men det 
fanns ingen återvändo. Vi 

gjorde ett samlat konstate-
rande med Erik om att det 
var bäst att gå skilda vägar, 
säger en dämpad Mikael 
Berglund.

När kommunchefen 
tvingas gå redan efter 1,5 år 
höjs många röster om hur 
urvals- och rekryteringspro-
cessen gick till.

– Det är lätt att titta i 
backspegeln, men vi kan 
inte skylla på någon. Alla 
var rörande överens när Erik 
anställdes. Tjänstemän, fack 
och den politiska ledningen 
förordade valet, understry-
ker oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Brister i ledarskapet
Exakt vad som inte har fung-
erat vill parterna inte gå in 
på i detalj, men att åsikterna 
har gått isär i centrala frågor 
framstår som helt uppenbart. 
Att det dessutom har funnits 
brister i ledarskapet verkar 
tydligt.

– Även om nyckeln passar 
i låset är det inte säkert att 
dörren går att låsa upp. Mer 
än så vill jag inte säga, säger 
Mikael Berglund.

Att bedömningen skulle 
ha varit förhastad och att 1,5 
år skulle vara en för kort tid 
menar båda kommunalråden 

är nonsens.
– Vi har haft tillräckligt 

med tid för att bedöma om 
arbetet är tillfredsställande 
och beslutet är inte taget i 
d e s p e -
r a t i o n . 
Det är en 
s a m l a d 
b e d ö m -
n i n g 
som alla 
i n b l a n -
d a d e 
har varit 
ö v e r e n s 
om, menar Paula Örn.

I Sverige råder det en hög 
omsättning på kommunche-
fer och den politiska led-
ningen i Ale gör ingen hem-
lighet av att de anser att upp-
draget är mycket kvalificerat.

– Du ska vara en brygga 
mellan politiker och tjäns-
temän. Det är långt ifrån 
enkelt. En kommuns verk-
samhet spänner också mellan 
vitt skilda områden. Det är 
allt från näringslivsfrågor, 
och infrastruktur till kärn-
verksamheter inom skola 
och omsorg. Det ställer stora 
krav och Ale är definitivt 
ingen lätt kommun  att leda 
med tanke på den enorma 
förändring som vi genom-
går, men det är samtidigt 

spännande att vara en del i 
utvecklingen, säger Mikael 
Berglund.

Omsättningen av chefer 
och mellanchefer har varit 

hög de 
s e n a s t e 
åren i Ale 
kommun. 
Det är 
inget som 
något av 
kommu-
nalråden 
h y m l a r 
om, men 

de har olika åsikter om vad 
det beror på.

– Ale är i kraftig föränd-
ring. Det händer mycket 
nu och det ökar självklart 
belastningen, ställer krav på 
tillgänglighet och handlings-
förmåga. En del är inte så 
förändringsbenägna, andra 
har jobbat i kommunen länge 
och vill gå vidare. Sedan 
finns det också en grupp som 
inte delar vår uppfattning 
om hur Ale ska utvecklas och 
styras, svarar Mikael Berg-
lund medan Paula Örn har 
en annan uppfattning.

– Det här är en annan 
fråga och har inte med kom-
munchefen att göra. Jag har 
stora synpunkter på det poli-
tiska ledarskapet och särskilt 

på det faktum att man inte 
har tagit omsättningen av 
chefer på större allvar.

Rekryteringen av en ny 
kommunchef kommer att 
dröja. Först efter somma-
ren förväntas processen vara 
igång.  Vem som ska leda 
tjänstemannaorganisationen 
fram till att en ersättare för 
Erik Lidberg är funnen är 
ännu inte klart.

Alekuriren har via mejl 
varit i kontakt med Erik Lid-
berg som varken vill eller kan 
svara på varför han tvingats 
lämna Ale.

Enligt avtal har han nu 
rätt till en årslön. Lidbergs 
månadslön uppgick till 90 

000 kronor. Med sociala 
avgifter, semesterersättning 
och andra personalomkost-
nader kommer avskedet att 
kosta Ale cirka 1,6 Mkr.

Erik Lidbergs korta sejour 
i Ale är anmärkningsvärd, 
men inget nytt för kommu-
nen. Pia Liljeblad-Ryberg 
lämnade jobbet som kom-
mundirektör redan efter 14 
månader våren 2004. Även 
då fanns det ett utbrett miss-
nöje bland övriga chefer i 
kommunledningen.

– Den politiska ledningen lika enig som vid anställningen

Faksimil november 2011.
Det var då det. Det rådde total enighet när kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) i november 2011 pre-
senterade nye kommunchefen Erik Lidberg. Samma enighet 
rådde 1,5 år senare då chefen fi ck gå.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin tjänst i december

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg som tillträder sin tjänst i mitten av december

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KOMMUNCHEFER I ALE
Eva Håkansson 1997-2002

Pia Liljeblad Ryberg 2003-2004 (14 mån)

Stig Fredriksson 2005-2010

Erik Lidberg 2011-2013 (18 mån)
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ALAFORS. Vilken full-
träff!

TV-laget med många 
kända profi ler gästade 
Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, när 
Ahlafors IF fi rade 100 
år i lördags.

400 människor glad-
de sig åt underhållning-
en på dagen och 300, 
ännu gladare, anslöt till 
festen i Furulundspar-
ken på kvällen.

I ett års tid har Ahlafors IF 
förberett jubileumsdagen 1 
juni 2013. Ändå kunde vädrets 
makter ensamt utgöra skillna-
den mellan en total succé och 
fiasko. En viss spänning låg i 
luften när de svarta molnen 
sågs i horisonten. Det blev 
dock strålande sol med åskan 
på behörigt avstånd. Endast 
några välbehövliga regnstänk 
kom likt en belöning till alla 
gulsvarta oldtimers som käm-
pade tappert med att få kon-
troll på bollen och samtidigt 
undvika andnöd. Jubileums-
matchen mot ett profiltungt 
och namnkunnigt TV-lag 
kryddades lite extra av Thore 
Skånberg som agerade fly-
gande speaker. Han var till 
och med ute på plan och inter-
vjuade VM-hjälten från 1994, 
Thomas Ravelli.

– Jag skäms! Vi är så dåliga! 
Det här kan gå hur som helst, 
tur att jag är med och vaktar 

målet, sa Ravelli lagom 
ödmjukt med glimten i ögat.

Billy Landsdowne som 
tillsammans med TV4-profi-
len Patrick Ekwall hållit ihop 
laget och verksamheten sedan 
1996 kontrade snabbt.

– Det enda problemet med 
Ravelli är att han är skotträdd, 
men vi brukar se till att det 
kommer fram så få bollar som 
möjligt…

Det lyckades TV-laget rik-
tigt bra med. Ahlafors Old-
timers fick vänta till slutmi-
nuten innan de fick chansen 
att testa Thomas Ravelli. Ett 
mönsteranfall där systrarna 
Ingrid och Helen Johansson 
Björk angav tonen, spelade 
bollen vidare till notoriske 
skyttekungen Niklas Zet-
terlund som utan pardon 
satte bollen otagbart i krysset 
bakom en maktlös Ravelli.

– Han chansade bara. Inte 
en chans att han siktade, sa 
den forne målvaktshjälten 
som fick finna sig i att bli lite 
hånad.

– Det var inte så svårt, det 
räckte att träffa mål, konstate-
rade ”Zäta”.

Problemet för jubileums-
klubben rent sportsligt var att 
TV-laget redan hade prickat 
in tre mål innan gulsvart 
kunde fira sin första fullträff. 
Figo gjorde 1-0, Michael 
Hansson 2-0 och Andreas 
Yngvesson 3-0.

Ahlafors IF hade satsat 
på ett rutinerat manskap. 

Endast Mattias Skånberg 
och Rikard Nylander var 
under 40 år. Den fysiska statu-
sen var minst sagt ansträngd, 
vilket avslöjades redan vid 
uppvärmningen då den ena 
sträckningen avlöste den 
andra. Claes Nicklasson fick 
äran att mota bollar under den 
inledande delen av matchen, 
han avlöstes av Kenneth 
Flodin och sist fick Stefan 
Johansson chansen. Till det 
hedersamma uppdraget att 
bära lagkaptensbindeln för 
100-åringen utsågs Ulf Pet-
tersson.

– Bland det största jag har 
upplevt. Jag var oerhört stolt 
när vi gick in på Sjövallen och 
det var en fantastisk upple-
velse att återse alla igen. Sedan 
var det inte lika roligt att upp-
täcka att man inte längre kan 
göra samma saker med bollen, 
sa Pettersson.

Till TV-lagets främsta 
profil utsåg matchvärdarna 
Ale Elförening och Sportlife 
Abgar Barsom och i Ahlafors 
Oldtimers fick Helen Johans-
son Björk samma utnämning.

– Jag är väl egentligen för 
bra för att vara med på den 
här nivån. Fysiskt är jag fort-
farande tränad för allsvenskt 
spel, men jag anpassar mig. 
Idag blev jag ändå impone-
rad av att de spelade med fyra 
tjejer och de var nästan värst 
att möta. Jösses, de kunde 
sparka boll, menade Abgar 
Barsom.

"Vilken idyll!"

– Målet är ju att bidra till 
att förgylla fotbollen, skapa 
lite fest på landets alla arenor 
där vi normalt inte är. Ahla-
fors känns väldigt professio

– TV-laget mötte klubbens Oldtimers

AIF fi rade 100 år

Lagkaptener emellan. Ekwall vs Pettersson. Domartrion utgjordes av Maria Zetterlund, Per 
Rehnlund och Carina Ackerfors.

Robert Prytz ansåg att 
Sjövallen höll högsta klass.

Figo rundade både Claes Nicklasson och AIF Oldtimers 
försvar när han gjorde 1-0. 
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TRÄNA HELA SOMMAREN!

SURTE. Det första mer-
öppna biblioteket i Ale 
är invigt.

Det skedde i Surte 
förra lördagen.

Nu till helgen väntar 
ett nytt invigningska-
las – den här gången i 
Skepplanda.

Ale kommun har fått sitt 

första meröppna bibliotek. 
Innehavarna av ett meröp-
petlånekort kan nu besöka 
biblioteket i Surte från 
klockan sex på morgonen till 
nio på kvällen, varje dag året 
om.

– Detta innebär att vi har 
utökat öppettiderna i Surte 
från 16,5 timmar i veckan 
till 105 timmar. En enormt 

häftig satsning skulle jag 
vilja påstå. När många andra 
kommuner i landet gör 
besparingar på biblioteks-
verksamheten så gör vi i Ale 
tvärtom. Det är jag stolt över, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

En hel del surtebor 
besökte invigningen och pas-

sade på att ansöka om ett nytt 
låne- och tillika passerkort. 
Kortet utgör en personlig 
värdehandling.

– Farhågorna om att ska-
degörelsen skulle öka tror 
jag är överdriven. I Skåne, 
som har meröppna bibliotek 
på ett par ställen, har man 
inte upplevt några som helst 
problem. Jag tror snarare 

att låntagarna blir än mer 
stolta över sitt bibliotek och 
att verksamheten utvecklas, 
säger Isabell Korn.

– Ett meröppetkort går 
inte att skaffa fram på egen 
hand utan erhålls efter 
samtal med personalen. Man 
måste dessutom ha fyllt 18 år, 
berättar Isabell.

Skepplanda bibliotek har 

haft stängt ett par veckor på 
grund av renoveringsarbete, 
men står nu redo för nyinvig-
ning på lördag. 

Kultur- och fritidschef Michael Svensson i samspråk med nämndordförande Isabell Korn. 
Många surtebor kom för att ta del av invigningen av meröppet bibliotek förra lördagen.
Foto: Eva Albrechtsson

Ale kommun har fått sitt första meröppna bibliotek. Glädjande tycker bibliotekschef Eva 
Bünger, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn, samt bibliotekarierna Sara 
Dahl och Kristina Korn.                        Foto: Eva Albrechtsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och på lördag är det Skepplandas tur

Meröppet bibliotek invigt i Surte
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ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 
Annika och hennes fackliga 
representant, säger Björn 
Jä b

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 
att snabbt skapa en fung-
erande ledningsorganisation, 
å k h k f å

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut tämligen 
offentligt med sitt missnöje 
ä kli Vi ä jäl kl

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 
informationen uteblir. Det 
mest troliga är trots allt att 
h bli tt ff fö k

ningen inte har fungerat. 
Annika Sjöberg anses vara en 
god ekonom, men den egen-
skapen är inte prioriterad när 
skolorna inte når uppsatta 
kunskapsmål. 

Att k A ik Sjö

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

TEXT

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)
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ALE. Företagen i Ale 
har en allt mer positiv 
syn på det lokala före-
tagsklimatet. 

I Svenskt Närings-
livs senaste ranking är 
Ale den kommun som 
stigit fl est placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vikti-
gaste faktorn bakom fram-
gången. 

I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet, 
som bygger på företagarnas 
egna upplevelser, hamnade 
Ale på plats 163 av landets 
290 kommuner. Det innebär 
att man stigit hela 78 place-
ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
matet i Ale, säger Jannike 
Åhlgren.

Förra året tog kommun-
ledningen krafttag för att 

vända den nedåtgående tren-
den i det upplevda företags-
klimatet och ett näringslivs-
råd bildades med 18 repre-
sentanter från olika lokala 
företag. 

En pusselbit
Syftet är att rådet ska fungera 
som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
arbete. 

Arbetet fortsätter
Enkätundersökningen som 
ligger till grund för Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
gjordes under senhösten 
2012. Trots att den nya 
motorvägen och järnvägen 
inte hunnit invigas steg kom-

munen 76 placeringar när 
det gällde kommunikations-
förbindelser som vägnät och 
tåg. Där ligger man nu på 
18:e plats i hela landet. 

– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.

Den punkt där Ale stigit 
flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking
Trenden har vänt!

RANKING
Svenskt Näringslivs ranking 
av kommunens företagsklimat 
2013. 
Placering mellan 1 och 290. För-
ändring från 2012 inom parantes.

Kungälv: 201 (-29)
Lerum: 108 (-7)
Härryda: 9 (+5)
Ale: 163 (+78)
Lilla Edet: 230 (-14)
Alingsås: 153 (-37)
Göteborg: 150 (-23)

Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.
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ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale
FAKSIMIL: VECKA 25, 2013

LÖDÖSE. Det blev en 
gastkramande tillställ-
ning med ett lyckligt 
slut.

LN 70 HC tog den 
poäng som krävdes för 
att vinna division 4 

ö

och smita förbi Slottsskogen 
HC i tabellen.

Det blev precis så jämnt 
och spännande som exper-
tisen hade förutspått. Ner-
verna gjorde sig påminda hos 
hemmaspelarna och konstigt 
ore äl nn S t

ten kvar och då var det bara 
att döda tid, förklarar Jim 
Dahlin.

Firandet i Lödöseborg 
visste inga gränser. Iförda 
guldhjälmar och med cham-
pagnen sprutandes tackade 
LN 70 l i

Rekordpublik när LN 70 
säkrade GULDET

– Nästa år blir det division-tre hockey i Lödöseborg

FAKSIMIL: VECKA 13, 2013

STOR

ALE. Den omfattande 
skadegörelsen längs 
Alependeln tvingade 
Västtrafi k att sätta in 
ordningsvakter under 
den gånga helgen.

Inom kort kommer 
övervakningskameror 
att installeras.

– Vi ser mycket 
allvarligt på det som 
händer på pendelstatio-
nerna i Ale och vidtar 
alla tänkbara åtgärder, 
säger Stefan Ekman, 
infrachef på Västtrafi k.

Under påskhelgen utökades 
väktarinsatsen längs Alepen-
deln, såväl på tågen som pen-
delstationerna. Resenärernas 
trygghet och säkerhet stod i 
fokus, men det handlar också 
om att få ett stopp på den 
omfattande skadegörelsen.

– Det är rent sabotage. 
Hade det bara varit klot-
ter så hade det varit en sak, 
men när våra hissar sabote-
ras så att handikappade och 
äldre människor blir utsatta 
måste vi vidta snabba åtgär-
der. Jag blir både ledsen och 
bedrövad när jag ser den här 

utvecklingen. Vi har planerat 
och kämpat för Alependeln i 
tio år. Den är en stor tillgång 
och en klar förbättring av 
kollektivtrafiken i Ale, därför 
är det sorgligt att några få 
förstör för så många, säger 
Stefan Ekman.

Den omfattande skadegö-
relsen har förutom hissarna 
omfattat krossat glas, att 
räcken och skyltar har sli-
tits ner, mopedåkning inne i 
Älvängens väntsal där också 
toaletterna har utsatts för 
mycket klotter. Västtrafik 
har fått tillstånd för kame-
raövervakning på pendelsta-
tionerna, men installationen 
har av olika skäl dragit ut på 
tiden.

– I efterhand är det väl-
digt olyckligt. Kameror har 
en avskräckande effekt och 
skulle sannolikt ha besparat 
oss en hel del pengar, menar 
Stefan Ekman.

Tryggheten prioriteras
Han är tydlig med att Väst-
trafik nu kommer att prio-
ritera att omgående komma 
tillrätta med de problem som 
finns kring Alependeln.

– Vi måste lösa det här. 
Kollektivtrafiken ska kännas 
trygg och säker för alla rese-
närer oavsett tidpunkt på 
dygnet. Vi kommer att föra 
en dialog med polisen och 
socialtjänsten i Ale för att för-
söka hitta lämpliga lösningar. 
Någon form av bemanning 
och väktare kommer vi säkert 
att få leva med en tid framö-
ver. Det är billigare än att 
åtgärda sabotagen, avslutar 
Stefan Ekman.

– Västtrafi k har tröttnat på skadegörelsen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdagen den 13 mars 
hölls årsmöte för Ale Slöj-
dare. Hemslöjskonsulent

Karlberg. Utöver ordina-
rie årsmötesförhandlingar 
godkändes ett förslag från

Ale Slöjdare öppnar eget i Nol

Ordningsvakter 
vid Alependeln

Kostsamt sabotage mot his-
sarnas instrumentpaneler har 
också resulterat i att hissarna 
varit obrukbara.

Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och 
sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.

FAKSIMIL: VECKA 14, 2013

BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i allsvenskan.

Klubben har idag 
tackat ja till Svenska 
bandyförbundets erbju-
dande.

Styrelsen och spe-
larna var helt eniga i 
beslutet.

Styrelsen och spelarrådet för 
Surte Bandyklubb träffades 
på torsdagskvällen för att ta 
ställning till bandyförbundets 
fråga.

– Killarna ville självklart 
ta klivet upp. Allsvenskan har 
varit målet sedan omstarten 
och vi var ju så nära seriese-
gern att det inte finns någon 
rädsla för den sportsliga kva-
litén. Dessutom har spelarna 
sagt att de ställer upp under 
samma förutsättningar som 
i år, det vill säga att de spelar 
gratis, vilket är en förutsätt-
ning för att vi ska ha råd, säger 

en nöjd ordförande Carl Ahl-
gren.

Att Surte BK erbjöds en 
plats i nästa års bandyallsven-
ska beror på klassiska Falu BS 
konkurs. Svenska bandyför-
bundet konstaterade att den 
lediga platsen först ska erbju-
das en klubb som kvalat upp 
och senare en förening som 
ramlat ur allsvenskan. Av de 
lag som kvalade uppåt hade 
Surte BK den överlägset bästa 
snittpoängen, då laget bara 
förlorade en seriematch den 
gångna säsongen.

– Jag har inte dåligt samvete 
för att tacka ja. På sätt och vis 
känns det som att vi går upp 
av egen kraft. Vi gjorde en 
suverän säsong och förlorade 
bara en match, normalt sett 
så räcker det till avancemang, 
säger Carl Ahlgren.

Surte BK kommer att spela 
i allsvenskan södra, där föl-
jande lag sannolikt kommer 

att återfinnas: Gripen, Tranås, 
Boltic, Jönköping, Lidköping, 
Finspång, Frillesås, Nässjö, 
Motala, Blåsut och Tjust.

Samtidigt har flera spe-
lare gjort klart att de tänker 
fortsätta i Surte kommande 
säsong. Följande spelare har 
hittills skrivit på: Alexander 
Wetterberg, Johan Jane-
brink, Emil Elofsson, Jens 
Samuelsson, Tobias Mag-
nusson-Motéus, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, 
Martin Östling och Daniel 
Bengtsson.

Surte BK drog sig ur all-
svenskan inför säsongen 
2011-2012, då kommunen 
inte ansåg sig ha råd att spola 
is i Ale Arena. Två år senare 
kommer det att spelas all-
svensk bandy i Bohus igen. 
Vildkatterna har mer än ett 
liv... TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling och Surte BK är klara för bandyallsvenskan nästa säsong.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

– Fick konkursdrabbade Falu BS plats

Allsvensk bandy 
i Ale Arena - igen

- Älska handboll

VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30

Vinnarna
i påskkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning  
i ”Påskkrysset” och dragits som vinnare av 
varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

ELISABET DAHL NÖDINGE

BARBRO HARBECK LILLA EDET

NINA LAXMAN ÄLVÄNGEN

KERSTIN SVENDSÉN BOHUS

LARS ONSDAL LILLA EDET

FAKSIMIL: VECKA 15, 2013

ÄLVÄNGEN. Nu är hård-
handskarna på. 

Ale kommun vill riva 
de förfallna byggna-
derna på Carlmarks 
gamla industriområde i 
Älvängen. 

Den berörda fast-
ighetsägaren Hawk 
Properties har genom 
ombud överklagat be-
sluten, men Samhälls-

ä

Bilbränder. I fl era av byggnaderna står gamla utbrända fordon kvar.

– Ale kommun stängslar in förfallna fastigheter på Carlmarksområdet

En dödsfälla elimineras!

FAKSIMIL: VECKA 14, 2013

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

79:-infin lökhackare 
med 4 tillhörande 
örvaringsburkar 

med lock!

Startskottet för 
Kronogården
Nu byggs de första av 400 nya bostäder i Älvängen
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), hade äran att skjuta iväg 
den första salvan för byggandet av det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Skan-
ska Nya Hem och Veidekke svarar för 83% av exploateringen, resterande del blir tomter som 
Ale kommun kommer att kunna sälja. En skola ingår ockåså i planerna.

Läs sid 6

I MANUELLA VÅRSKOR! Å

FAKSIMIL: VECKA 16, 2013

Nödinge Golfklubb och banans 
ägare Ulf Runmarker kommer 
på kollisionskurs och samarbe-
tet bryts. Klubben inleder istäl-
let ett samarbete med Ale GK.

Huvudnyhet 2013. Utbildningsnämnden tar ett enhäl-
ligt beslut att avveckla Ale gymnasium, då skolan endast 
hade 34 sökande kommande läsår.

Kommunfullmäktige avsät-
ter på sittande möte en halv 
miljon extra till särskilda drog-
förebyggande åtgärder efter 
en larmrapport angående ung-
domssituationen i Ale med 
tyngdpunkt på Älvängen.

Kommundirektör Erik Lidberg 
tvingas avgå redan efter 1,5 år. 
Den politiska ledningen var helt 
överens om att Erik var fel man 
för jobbet.

Företagsgruppen Creciente AB med bland annat Kungälvs Trä till-
kännagav att de köpt 40 000 kvm på Svenstorps handelsområde.

Ahlafors IF firade 100 år hela 
2013. Lördag 1 juni fanns 
TV-laget på plats med flera 
kända profiler. De mötte ett lag 
med gulsvarta trotjänare. TV-la-
get vann och firade med AIF i 
Furulundsparken.

Ale kommun fick två meröpp-
na bibliotek under 2013. Surte 
var först ut, Skepplanda strax 
efter. Satsningen där besökarna 
kan låsa upp själva blev en stor 
framgång.

Förvaltningschef Annika Sjö-
berg blev ”syndabock” för de 
uteblivna resultaten i Ales 
skolor och tvingades bort från 
tjänsten.

Roligaste nyheten 2013. Efter år av vikande siffror och missnöje 
bland företagare i Ale vände trenden äntligen uppåt. Ale blev årets 
klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i lan-
dets 290 kommuner. Ale placerade sig på plats 163 och klättra-
de därmed 78 steg uppåt. Beskedet spred en ny positiv anda över 
årets följande företagsträffar. Det blåser medvind igen.

Rekordpublik i Lödöseborg såg 
när den anrika hockeyklub-
ben LN 70 avancerade till divi-
sion tre.

Skadegörelse på Alependeln 
och dess stationer fick Västtra-
fik att agera. Ordningsvakter 
sattes in.

När Falu BS tvingades tacka nej 
till sin plats i bandyallsvenskan 
gick frågan till Surte BK som 
endast förlorat en match under 
säsongen i division ett, seriefi-
nalen mot Otterbäcken.

Ale kommun tog beslut om att 
omgående stängsla in förfall-
na fastigheter på Carlmarksom-
rådet i Älvängen. Syftet är att 
förhindra ungdomar att ha till-
träde till lokalerna.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) fick äran att skjuta av den 
första salvan för bostadsom-
rådet Kronogården i Älvängen. 
400 nya bostäder byggs nu.

Efter tio års förberedelser öppnade Klädkällaren ett nytt varuhus i 
Stora Viken, Bohus, den 27 februari. Det var folkstorm till butiken 
under hela året. De första veckorna fick parkeringsvakter hjälpa 
till för att hålla ordning.

ALE/LILLA EDET. 2013 
kändes kanske som alla 
andra år, men en åter-
blick gör att vi upptäck-
er att det faktiskt hänt 
en hel del spektakulärt 
också.

De positiva händelser-
na var främst kopplade 
till näringslivet.

Flera tunga etable-
ringar öppnade upp 
– såsom Klädkällaren 
i Stora Viken och Coop 
Extra i Älvängen.

Årets största nyhet var däre-
mot nattsvart, men tämligen 
väntad. Ale gymnasium har i 
flera år brottats med allt fär-
re sökande och i vintras såg 
Utbildningsnämnden ingen 
annan utväg än att meddela 
att skolan avvecklas. Till vå-
ren går de sista studenterna 
ut, men skolverksamheten 
blir kvar. Kyrkbyskolan som 
just nu renoveras har näm-
ligen flyttat in och planerna 
på en grundskola i Nödinge 
är lagda på is. Istället blir Ale 
gymnasium nu högstadie-
skola för både Kyrkbysko-
lans och Himlaskolans elev-
er. I slutet på året bestämde 
sig även en klar majoritet av 
fullmäktiges partier att det 
var dags att vara överens om 
skolan. Den ska inte vara ett 
slagträ, inte ens i de stun-
dande valdebatterna. ”Man 
är överens om att vara över-
ens, men om vad” frågade sig 
Aledemokraternas grupple-
dare Jan A Pressfeldt som 
vägrade gå med.

Trenden vände
2013 var året då trenden änt-
ligen vände för näringslivs-
arbetet i Ale. Enligt Svenskt 
näringslivs ranking har kli-
matet förbättrats avsevärt, 
vilket medförde att Ale blev 
årets klättrare och gick från 
plats 241 till 163. Stämning-
en är på topp och dialogen 
mellan kommun och företa-
gare är klart förbättrad.

Det fanns över 90 miljo-
ner att söka ur en extra pott 
för landsbygdsutveckling, så 
kallade Leaderpengar. Ale 
och Lilla Edet lyckades få 
mer än 10 miljoner av dessa. 
Bland annat kommer Ale-
backen att kunna köpa in en 
miljövänlig och toppmodern 
pistmaskin. Nu fattas bara 
kylan…

Mindre positivt att notera 
har den ökade skadegörelsen 
varit. Alependeln har fått 
vända sig till ordningsmak-
ten vid ett flertal tillfällen 
och runt resecentrum i Äl-
vängen var det länge så oro-
ligt att kommunen tvingades 
till särskilda insatser. Under 
hösten sattes bygdegården i 
Nödinge i brand och total-
förstördes. 

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


