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KUNGÖRELSE
Onsdagen den 16 april 2014 har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora
Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden:

 Svar på motion om etisk upphandling av kött- och 
mejeriprodukter i Lilla Edets kommun.

 Återkoppling angående ansökan om medlemskap 
i Norra Älvsborgs räddningsförbund (NÄRF), 
upphävande av beslut samt beslut om nytt utred-
ningsuppdrag.

 Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och  
Fastighets AB (Leifab) gällande Ängshöken 1 
i Lilla Edet.

Bert Åkesson                  Maria Olegård
ordförande                                         sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets kansli-
avdelning, kommunens webbplats och på biblioteket i 
Lilla Edet fr.o.m. den 9 april 2014.

Älvängen måste 
utvecklas! Vi kräver 
alla bättre service och 

högre varuutbud av  våra 
handlare och butiksägare, 
att kommunen skall öka sitt 
serviceutbud, att Västtrafi k 
ska ha tätare och bättre 
kommunikationer – och 
ett vackrare centrum att 
vara stolta över. För att 
klara detta ekonomiskt 
måste vi ha fl er invånare 
i centrumnära boende. Vi 
har från nuvarande politiska 
ledning verkligen tagit tag 
i detta: Efter 12 års förha-
lande av tidigare majoritet 
släppte vi fram Handels-
plats Älvängen för att skapa 
bättre utbud och under-
lätta nybyggnation och 
nyinfl yttning! Vatten- och 
avloppssystemen byttes ut 
i samband med att Göte-
borgsvägen byggdes om av 

statliga Trafi kverket. Vi har 
underlättat nyetableringar 
av småföretag på Svenstorp-
sområdet norr om handels-
platsen för att erbjuda jobb 
på gång/cykelavstånd från 
nytt boende i Älvängen. 
Och vi går vidare med 
planläggning för bostäder 
i Älvängens ytterområden. 
Undan för undan snyggar vi 
upp i vår yttermiljö!

Efter kl 19.00 är det liv-
löst i Älvängen idag. Vi vill 
skapa ett levande centrum 
och det gör vi bara genom 
att se till att fl er människor 
kan bosätta sig där. Ledig 
mark i centrum är det ont 
om! Så vi blir helt enkelt 
tvungna bygga på höjden!

Framtidsstudie
Redan 2008 gjorde vi i 
dialog med invånarna en 
omfattande framtidsstudie 
för Älvängen med tankar 
om hur vi skulle kunna 
utveckla vår tätort. I den 
slogs fast att vi bör skapa ett 
tydligt centrum med ett hus 
som sticker ut (och upp). 
Kommunfullmäktige antog 
strukturstudien 2008-04-28 
där följande står att läsa: I 
studien beskrivs visionen om 
Älvängen som en attraktiv 
småstad i Göteborgsregionen. 
Nu genomför vi detta!

Vi genomförde i janua-
ri 2012 en så kallad Mark-
anvisningstävlan för att få 
fram det bästa förslaget till 
omvandlingen av busstorget 
i enlighet med strukturstu-
dien med följande krav: ” Det 
är viktigt att förslaget sätts in 
i sitt sammanhang. Busstorget 
utgör entrépunkten för cen-
trum norrifrån. Att utveckla 
denna plats är därför en viktig 
del i att nå visionen. Förslaget 
bör innehålla idéer både om 
hur det bidrar till att förstär-
ka den befi ntliga handelsgatan 
och utveckla Älvängen i linje 
med visionen. Vi ser gärna att 
ambitionen för utformning och 
gestaltning är hög både när det 
gäller bebyggelse och utemiljö. 
Stor vikt bör läggas vid mötet 
mellan byggnad och gata.”  

Vi fi ck in 6 förslag varav 
SEFA:s (som byggt Han-
delsplats Älvängen) var det 
absolut bästa. Och nu går vi 
även i denna fråga från ord 
till handling. 

För högt?
Göteborgsvägen genom 
Älvängen är egentligen en 
oestetisk syn. Ostrukture-
rad bebyggelse, resultatet 
av 60 års oförmåga att 
komma överens, med en 
låg träbarack mitt i cen-
trum och ett fult och platt 
1-våningskomplex i stil 

med 1960-talets Domus-
betongbaracker. Tvärs 
över gatan hittar vi idag ett 
modernt nybyggt hyreshus i 
4 våningar (nästan 5) granne 
med en ovanligt vacker 
tegelbyggnad uppförd 
1917 (i nästan 4 våningar). 
När den byggdes genom 
den driftige kronolänsman 
Emil Lundgrens försorg 
kände Älvängenborna en 
stolthet i denna nya, stora 

byggnad som stod upp högt 
över träkåkarna för att den 
var början på en ny epok i 
Älvängen. 

Nu går vi i kronoläns-
man Lundgrens fotspår och 
vänder åter blad i Älvängens 
historia och utveckling! 
Nu höjer vi blicken och ser 
framåt! Och skapar ett nytt, 
spännande Älvängen som 
sticker ut och upp!

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Tack för ditt engage-
mang, Catrin. Så 
gott som alla oroar 

sig över att det byggs för 
lite. Vi måste göra vad vi 
kan i Ale, helst över partig-
ränserna. Många har kloka 
idéer och dessa måste vi ta 
tillvara på. Som kommun 
bygger vi inte själva utan vi 

kan bara göra allt vi kan för 
att underlätta byggnation 
och hoppas på att markna-
den visar intresse för Ale. 
Att det fi nns ett tryck på 
centrumnära mark beror 
bland annat på närheten till 

pendeln och att byggherrar 
ser en bättre ekonomi i att 
bygga nära befi ntliga vatten 
och avloppsanläggningar till 
exempel. I GPs artikel men-
ar jag inte att våra barn i 
första hand kommer att bo i 

husen som föreslås på gamla 
busstorget. Att det byggs 
generellt innebär större 
utbud på bostäder och 
fl yttkedjan kan ta fart. Flytt-
kedjan i en ort är viktig och 
betyder att olika generatio-

ner har tillgång till boende 
som passar livssituationen. 
Nytillkomna bostäder kan 
frigöra andra. Därför är bo-
stadsbyggnation väldigt vik-
tig. Nämndens förslag går 
ut på samråd och omgiv-

ningens krav på nämnden är 
glasklar: gör vad ni kan för 
att underlätta byggnation. 
Samtidigt är jag också rädd 
om den befi ntliga boen-
demiljön. Balansgången är 
inte alltid så lätt där.

Tyrone Hansson
Vice ordf. Samhällsbyggnadsnämnden 

På omsorg och arbets-
marknadsnämndens 
senaste möte beslu-

tades enhälligt att assistan-
sen i kommunal regi skall 
fortsätta.

Vad var det nu som fi ck 
M, FP, KD, C och AD att 
ändra sig då de förut var för 
att lägga ut assistansen på 
privata utförare?

Motiveringen till att 
lägga ut assistansen var 
när beslutet togs av M, FP, 
KD, C och AD att täppa 
igen ett minus i budgeten 
på 1,8 miljoner för 2014 
som upptäcktes på sittande 
möte och att de med de 
siffrorna som fans för per-
sonlig assistans skulle ge en 
besparing att lägga ut den 

assistansen vi hade och har 
i kommunal regi på privata 
utförare. Då beslutar ovan-
stående partier att lägga ut 
assistansen på privata ut-
förare. Detta utan att först 
ha begärt att få senarelägga 
inkommandet av budget 
för 2014 och inkalla till 
ett extramöte till vilket de 
ekonomiska oklarheterna 
skulle ha kunnat rätats ut. 

För vår del anser vi nog 
att om vi skulle spara in 
pengar vore det nog bättre 
att se vad man skulle kunna 
spara på att lägga ner LOV 
som i vår kommun fi nns 
inom hemtjänsten och som 
hittills som högst använts 
av tre personer och som 
skapar sämre insyn och 

ökade kostnader.
Nu har det visat sig att 

med LSS-utjämningen får 
vi tillbaka 16 000 000 kr för 
2013 när vi har assistansen 
i kommunal regi. Om vi 
skulle ha lagt ut den på 
privata utförare skulle vi ha 
fått tillbaka 100 000 kr.  

Det kanske kan vara läge 
att fundera på om det kan-
ske inte är bättre att skynda 
långsamt och värna den 
verksamhet vi har istället 
för att oroa brukare och an-
ställda inom den personliga 
assistansen som vi ju också 
har ansvar för.

Christer Pålsson (V)  
 Lisa Gustafsson (V) 

Självklart ska vi ha ”höga” hus 
på Gustavas Plats i Älvängen

Även Jan A Pressfeldt (AD) svarar:

Efter 12 års 
förhalande av 
tidigare ma-
joritet släppte 

vi fram Handelsplats 
Älvängen för att skapa 
bättre utbud och under-
lätta nybyggnation och 
nyinfl yttning! 

JAN A PRESSFELDT (AD)
Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande

Sefas idéskiss över hur byggnationen på Gustavas Plats i Älvängen kan komma att se ut. Höjden på 
husen har oroat älvängenborna. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) menar 
däremot att det innebär början på en ny spännande epok i Älvängen som sticker ut – och upp.

Replik på Catrin Vanneryrs insändare angående Gustavas plats

Personlig assistans kvar
i kommunal regi
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DEMOKRATERNA I A
LE

(S)-GRUPP 
Måndag 14/4 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Alla medlemmar är

VÄLKOMNA!

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se


