
planteringar av blommor 
och buskar. Kanske något 
som våra lokala företag kan/
bör vara intresserade av att 
sponsra! En verkligt bra 
reklamplats! Det är ju idag 
en tråkig rondell som är det 
första man ser vid infarten 
till våra samhällen. 

Målsättningen är att 
skapa ett vackrare och färg-
gladare Ale. Utan skräp och 

klotter! Men med inbjudan-
de planteringar! 

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

FÖLJ VÄSTLÄNKENS FRAMVÄXT VIA MEJL!

Västlänken är en del 
av Västsvenska paketet.

Byggandet av pendeltågstunneln och de nya stationerna i 
Göteborg närmar sig. Målet är minskad trängsel, snabbare 
resor, bättre miljö, nya utvecklingsmöjligheter för staden och 
ökade pendlingsmöjligheter i ett växande Västsverige. Men vägen 
dit är fylld av etappmål som påverkar stadsbilden i Göteborg.  
 Vill du hålla dig uppdaterad kring vad som händer? Anmäl dig 
till vårt nyhetsbrev på www.trafi kverket.se/vastlanken
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Helge Malmgren i 
Hålanda har ställt 
frågan i förra 

numret av Alekuriren ”hur 
mycket den nya handelsplat-
sen i Älvängen har kostat 
skattebetalarna”.

Frågan föranleds av att 
”Uddevalla kommun lade 
ut flera hundra miljoner för 
att locka IKEA till Torps 
köpcentrum”. Mitt enkla och 
raka svar är: Ale kommun 

har inte 
betalt 
en enda 
krona 
för och 
i denna 
etable-
ring! 
Varför 
skulle vi 
göra det? 

Det 
var 
entre-
prenören 
Bengt 
Bengts-
son som 
ägde 
området 
och som 

också sålde området till 
SEFA AB som i sin tur har 
exploaterat det helt på egen 
hand och risk. Ale kommun 
ägde ett litet stycke mark i 
utkanten av området och det 
såldes för cirka 3 miljoner 
kronor. Kommunen har ock-
så fått flera 100 000 kronor 
för bygglov, anslutningsav-
gifter för vatten och avlopp 
med mera, allt enligt samma 
prislista som gäller för alla. 

SEFA AB har investerat 
ca 100 miljoner kronor i 
projektet som beräknas ge 
bortåt 200 personer varak-
tiga jobb när allt är klart. 
Under byggtiden anlitas 
många lokala entreprenörer, 
vilket också ger jobb åt folk 
i vår kommun! När allt är 
klart (området strax norr om 
Handelsplatsen har också 
köpts in av SEFA AB från Ale 
kommun till marknadspris) 
kan vi erbjuda aleborna att 
handla på hemmaplan i stäl-
let för att åka till Backaplan 
med mera. Detta stimulerar 
också utvecklingen av den 
norra delen av Ale kom-
mun! Allt utan att en enda 
kommunal krona behöver in-

vesteras. Detta är ett projekt 
jag känner stolthet för att ha 
varit inblandad i från allra 
första början! Det tror jag 
Helge kan vara också!

 Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Länsstyrelsen har, 
efter anmälan av 
Leif Hansson (sö-

kanden) om klagomål på 
hur kommunen hanterat 
detaljplan och ansökan 
om förhandsbesked, 
riktat kritik mot nämn-
den för dess hantering av 
ärendena (ovan).

 Som vald ordförande 
med det politiska och 
juridiska ansvaret för 
nämndens beslut kan jag 
inget annat göra än hålla 
med och instämmer fullt 
ut i Länsstyrelsens beslut 
om kritik mot nämnden.

 Nämnden har, efter 
att under ärendebe-
redningen kommit till 
insikt om att området 
runt Vimmersjön måste 
skyddas från exploatering 
och nödvändigheten 
av att restaurera den 
svårt övergödda och 
populära badsjön och 
bevara området runt 
sjön som en grön lunga 
i det framväxande, nya 
Nödinge, hanterat och 
skött dessa ärenden 
dåligt, för att inte säga 
klandervärt. Nämnden 
har inte motiverat sina 
beslut på ett korrekt sätt.

 Jag beklagar detta 
och ber å Samhällsbygg-
nadsnämndens vägnar 
sökanden Leif Hansson 
om ursäkt.

Jan A Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

En av Samhällsbygg-
nadsnämndens flera 
målsättningar har 

varit att skapa ett nytt Ale 
där det offentliga rummet 
ska var snyggt och inbjudan-
de. Våra allmänna platser 
skall vara något vi alla ska 
kunna vara stolta över. Vi 
har systematiskt skapat 
nya gröna ytor med nya 
planteringar av både träd, 
buskar och blommor. Gamla 
asfaltsytor har gjorts om till 
attraktivare stenbelagda ytor 
med insprängda rabatter, vi 
jagar slarviga fastighetsägare 
som missköter sina ytor med 
förfulande upplag i öppna 
lägen med hot om vite, vi 
skapar tillgänglighet till 
Göta Älv och bygger upp 
mindre naturparker där man 
kan grilla, lägga i sin båt, vi 
skapar vandrings- och cykel- 
och ridleder både utmed 
älven och i vår vackra natur. 

Varför? Man kan inte bli 
annat än ledsen när man 
ser hur litet en del bryr sig 
om och uppskattar våra 
parkarbetares, både kom-

munala och entreprenörers, 
ansträngningar att lyfta vår 
kommun från ett grått och 
trist samhälle till ett grönare 
och vackrare ställe att bo 
och vistas i. Dikeskanter och 
rabatter är fulla med kastat 
papper, plastpåsar, muggar, 
tomflaskor, ölburkar. Och 
fulla soppåsar i plast som 
helt enkelt bara kastats ur 
någons bil! Man hittar papp-
brickor från McDonalds 
med urdruckna muggar, 
förpackningar, servetter 
med mera snyggt ställda i 
vägkanten som helt klart 
bara ställts dit när man käkat 
färdigt i bilen! 

Vi är hittills varit hyfsat 
förskonade från allvarligt 
klotter och det klotter som 
gjorts på Ale Els transfor-
matorstationer har snabbt 
tagits bort, men det kommer 
säkert mer av den varan 
när övrig förfulning och 
nedskräpning har nått högre 
nivåer! Varför gör folk så 
här? Varför uppskattar vi 
inte att vårt samhälle hålls 
snyggt? 

Jag har därför begärt 
en handlingsplan för att 
försöka stävja dessa sabotage 
mot vårt samhälle och vid 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskotts möte nu på 
torsdag ska vi diskutera 
åtgärder. Bland annat ska vi 
se till att det finns snabba 
insatser till klottersanering 
för erfarenheten är att 
börjar detta få fäste så blir 
det mer svårstoppat. I vår 
nämndplan för 2014 har vi 
enhälligt slagit fast att vi 
skall anställa fem arbets-
lösa ungdomar som får till 
uppgift att hålla rent i den 
offentliga miljön. Dessut-
om ett bra instegsjobb på 
arbetsmarknaden! Vi ska 
skapa en policy så vi slipper 
dessa förfulande, handrita-
de/målade reklamaffischer 
som hjälpligt spikas upp på 
en gammal pall och ställs 
lite varstans i kommunen. 
Och sedan hamnar i ett 
dike. Skyltning är helt okej 
men det ska vara snyggt! 
Våra trafikrondeller ska 
göras ännu snyggare med 

Svar om Handelsplats Älvängen

Samhälls- 
byggnadsnämnden 
ber om ursäkt

Nedskräpningen i Ale måste stoppas!

Välkomna /Dragan med personal

LUNCH-
ÖPPET

ALLA VARDAGAR
 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.


