
VECKA 16         NUMMER 15|14

www.memira.se
Lilla Bommen 5B, Göteborg

Behöver du glasögon för att se det här?
Efter sin ögonoperation behöver Jonas Wahlström inte längre glasögon för att kunna läsa. 

Du kan också uppleva friheten utan glasögon och linser. Vi behandlar dagligen alla typer av 
synfel. Ring oss och boka in din tid. Välkommen!

Boka tid för 
GRATIS 

SYNTEST 
25 april

NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna lämnar den 
politiska styrgruppen 
för arbetet med över-
siktsplanen i Ale.

En majoritet som inte 
lyssnar anges som skäl.

Samtidigt begränsas 
oppositionens möjlighe-
ter att följa och påverka 
ÖP-arbetet på nära håll.

Ale kommun planerar för en 
ny översiktsplan. Den ska 
ange var den framtida bygg-
nationen ska ske av såväl 
bostäder som verksamhets-
områden. Översiktsplanen är 
ett viktigt dokument gente-
mot intresserade exploatö-
rer. Planeringsarbetet har 
sedan många år tillbaka alltid 
letts av en politisk styrgrupp 
bestående av Kommunsty-
relsens och  Samhällsbygg-
nadsnämndens presidier. 
Oppositionen har efter valet 
2010 bestått av Paula Örn 
(S) och Tyrone Hansson 
(S). Den sistnämnde lämna-
de uppdraget i samband med 
avhoppet från Socialdemo-
kraterna och nu kliver även 
Paula Örn av uppdraget.

– Majoriteten lyssnar ändå 
inte på våra åsikter och med 
Jan A Pressfeldt (AD) som 

ordförande som inte ens an-
ser att det finns något kli-
matproblem känns det me-
ningslöst att sitta med i den 
grupperingen. Tanken med 
gruppen var att komma över-
ens i bred politisk samverkan, 
men det är en enmansshow, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

Tvåbilssamhälle
Hon har förutom till sitt eget 
parti även rapporterat till de 

rödgröna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Avhoppet inne-
bär att inte heller dessa har 
någon röst i ÖP-arbetet.

– Vi kommer att följa arbe-
tet noga utifrån och läsa alla 
handlingar. Vi stöttar Paula i 
beslutet och känner också att 
majoriteten står långt ifrån 
oss, då är det heller inte lätt 
att komma överens. Effekten 
av deras tänk när det gäller 
byggnation på landsbygden 
blir att du stimulerar ett två-

bilssamhälle, säger Johnny 
Sundling (V) och Peter Ro-
sengren (MP) fyller i:

– Göteborgsregionen vill 
att Ale förtätar och jobbar för 
en snabb tillväxt. Detta anser 
vi ska ske i centrumnära om-
råden med pendeltåget inom 
räckhåll. Det är absolut det 
som är mest attraktivt.

Vidare anser oppositionen 
att samhällsbyggnadsavdel-
ning måste få chansen att 
lägga kraft på rätt saker. En-
staka byggnationer på landet 
får inte ta all tid i anspråk. 
Småbyar på landsbygden 
långt från kommunala vat-
ten- och avloppssystem ska 
inte prioriteras. På senaste 
styrgruppsmötet ansåg Paula 
Örn att det politiska ledar-
skapet också var bedrövligt.

– Sättet som man upp-
trädde på gentemot inbjud-
na tjänstemän kan jag inte 
stå bakom. Deras kompe-
tens ifrågasattes och de fick 
mer eller mindre frågan om 
vad de gjorde där. Efter en 
valseger kommer vi att ver-
ka för att styrgruppen för 
ÖP-arbetet formeras om och 
innehåller representanter 
från samtliga partier. Ingen 
ska uteslutas från ett av våra 
viktigaste planeringsupp-
drag.

S lämnar ÖP-arbetet
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– Det är både ynkligt och 
riktigt pinsamt. Jag tänkte 
kanske samma sak när S 
regerade i 16 år, men tan-
ken att ge upp och sluta ta 
ansvar har aldrig slagit mig.

Ni tänker inte på mil-
jön och prioriterar inte 
byggnation i centrum- 
och pendelstationsnära 
lägen?

– Vad gör hon på jobbet? 
Det verkar som om min 
”kompis” borde engagera 
sig lite i arbetet. Vi ägnar 
nästan uteslutande all tid åt 
att planera för utvecklingen 
av våra centralorter i Ale. 
Två centrumledare anställs 
nu för att se över möjlighe-
terna att utveckla Nödinge 
och Älvängen med bland 
annat fler bostäder. Max 
5-10% av den planerade 
byggnationen kommer att 
ske på landsbygden och 
då sker det i närhet till 
vår kollektivtrafik för att 
värna miljön – helt enligt 
den överenskommelse som 
majoriteten har ställt sig 
bakom med bland andra 
Socialdemokraterna. Men 
hon har hoppat av den 
också förstår jag? Då kan 
jag påminna henne om att 
vi efter långa förhandling-
ar med bland andra henne 
själv, Rolf Gustavsson (S) 
och Tyrone Hansson (S) 
kom överens om hur bygg-
nationen på landsbygden 
skulle ske. Det var ge och 
ta. Vi gav till exempel efter 
för att höjden i Stora Viken 
åter blev industriområde. 
Det blev en bra affär för 
Ale kommun, så det kan jag 
leva med. Synd att hon inte 
kommer ihåg allt positivt 
som jag trodde vi kommit 
överens om gemensamt.

Ledarskapet, där tjäns-

temän behandlas non-
chalant och ifrågasätts, 
vad säger du om den 
uppgiften?

– Jag förstår vad hon 
avser och visst, ibland ut-
trycker jag mig väldigt rakt 
på, men jag skickade ett 
mejl direkt efter och fråga-
de om någon tagit illa vid 
sig. Så var inte fallet. Tjäns-
temännen får leva med att 
ta både beröm och kritik. 
Jag upplever att vi har en 
väldigt bra dialog på sektor 
samhällsbyggnad och även 
i nämnden. Men det är väl 
inte bra det heller…för inte 
ens sossarna skäller på mig 
där. Vi har bra diskussioner 
och tar kloka beslut, som 
gäller även dagen efter.

Oppositionen vill att 
en framtida styrgrupp för 
ÖP-arbetet ska ha repre-
sentanter från samtliga 
partier. Vad säger du om 
det?

– Äntligen ett konkret 
förslag! Ja, absolut, bara 
det finns en parlamenta-
risk ordning. Det vill säga 
en majoritet som speglar 
valresultatet. Tanken med 
en mindre styrgrupp var att 
få en effektivare styrning av 
arbetet. För oss i den bor-
gerliga gruppen fungerar 
det eftersom vi pratar med 
varandra över partigränser-
na, men vill de ändra så är 
i alla fall inte jag omöjlig. 
Frågan är bara hur länge 
en sådan överenskommelse 
kommer att gälla…

Du låter förbannad?
– Ja, det här var riktigt 

lågt. Nu vet man vad en 
överenskommelse med S 
och Paula Örn är värd. 
Inte ett skit. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Hur kommenterar du att Social- 
demokraterna hoppar av ÖP-
arbetet på grund av ert ledarskap 
och att majoriteten inte lyssnar?

HALLÅ DÄR...

...Jan A Pressfeldt (AD), ordförande i styrgruppen för arbetet 
med översiktsplanen i Ale. 

Postvägen 7, Älvängen
Vi har fullständiga rättigheter!

Specialerbjudande!
Specialerbjudande!

TAKE AWAY
Vårrulle och läsk 

på köpet

(Gäller tills vidare)

Dagens lunch

75:-
Även husman varje dag!

Stänger dörren. Paula Örn (S), Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) anser inte att arbe-
tet med översiktsplanen fungerar i Ale kommun.

– En protest mot majoritetens politik


