
NUMMER 16         VECKA 17| 39INSÄNT

EU-AVGIFTEN KOSTAR SVERIGE
100 MILJONER KRONOR/DAG

Den 25 maj kan du säga ifrån!

Ale

Återigen så vädrar 
Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet sitt 

motstånd mot byggnation 
på landsbygden. I förra 
veckans Alekuriren så 
hävdar man att det är att 
stimulera två-bilssamhället 
och att byggnation ska ske 
genom förtätning nära 
pendeltågsstationerna. 

Förtätning visst. Ale 
har ju en vision om att 
befolkningen ska växa med 
1,5 % varje år och i Ale är 
det lätt att leva.

Visst ska Ale kommun 
försöka växa genom en klok 
förtätning av våra samhäll-
en som har pendeltågssta-
tioner. Här görs ju redan 
ett stort arbete och mycket 
är på gång men det finns 
också mycket problem med 
detta. 

En förtätning av våra 
samhällen innebär ju 
många gånger att de få 
kvarvarande grönområden 
som finns tas i anspråk. Ska 
vi renovera och kanske höja 
husen ett par våningar för 
att få fram fler lägenheter 
så innebär det också ökade 
hyror. Sammantaget så 
innebär detta att en förtät-
ning måste ske på ett klokt 
sätt och att många som 
redan bor i våra samhällen 
påverkas och har synpunk-
ter. Som alla vet så slutar 
ofta sådana bygglovsä-
renden med att bygglovet 

överklagas och det tar lång 
tid att komma fram till 
byggstart.

På Änggatan i Älvängen 
där Alebyggen vill bygga 
ett stort antal lägenheter 
och ett trygghetsboende så 
har processen hittills tagit 
fem år och ännu har inte 
bygglov beviljats. I Alafors 
( Furulundsområdet ) där 
nu byggnationen nu påbör-
jats har det tagit över åtta 
år fram till byggstart. 

Med denna segdragna 
process så behövs all bygg-
nation som kan ske i Ale, 
även på landsbygden. 

Levande landsbygd i 
Ale. Ale har en fantastisk 
landsbygd med skogar och 
sjöar och vildmarksområ-
den, men också med flera 
byar som mycket väl kan 
växa och därigenom ges 
ökade möjligheter att be-
vara den service som finns. 
Alla vill inte bo i en tätort 
utan har en stark önska att 
få bo på landet med den 
livskvalitet som finns där. 
Att Mp och V vill förhin-
dra detta är beklämmande, 
istället för att förfasa sig 
över två-bilsamhället så kan 
man ju kämpa för att kol-
lektivtrafiken ska fungera 
även på landsbygden.

Var Står Socialdemo-
kraterna. Frågan som upp-
står efter att Paula Örn (S) 
nu hoppar av ÖP – arbetet 
är om också S har anammat 

övriga oppositionspartiers 
negativa syn på landsbyg-
den? De senaste åren har 
det ju funnits en samsyn på 
hur byggnation på landet 
ska ske. Om nu också S 
hoppar av den samsynen 
är det trist och skadligt för 
Ale kommun. Det gör det 
absolut inte lättare att leva 
i Ale.

BO var du vill. Nej låt 
folk välja att bosätta sig där 
man kan och vill, det ska 
inte politiker ha synpunk-
ter på utan tvärt om stötta. 
Sedan kan vi för att minska 
bil beroendet istället för-
bättra kollektivtrafiken bl.a. 
genom att öka komplette-
ringstrafiken som kör när 
någon vill åka. Då börjar vi 
närma oss vår vision om att 
det är lätt att leva i ALE.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Socialdemokraterna 
lämnar översiktspla-
neringen åt sitt öde. 

Anledningen är tydligen att 
någon varit dum. Så kan vi 
inte ha det. Just denna låga 
nivå som präglar Ale-poli-
tiken har vi inte råd med. 
Även under val-år knackar 
verkligheten på dörren och 
det  gäller att hålla i och ta 
ansvar. 

Ale har på allvar bör-
jat aspirera på att vara en 
utvecklingskommun och 
det kräver att den politiska 
kvalitén ökar. Fokus måste 
vara på att hantera omvärl-
den i ett längre perspektiv: 
vilka söker sig till Ale? Vilka 
är viktiga att få hit? Hur kan 
de mindre orterna dra nytta 

av att de två stora växer, inte 
minst när det gäller handel 
o service? Hur ser vi på cen-
trumnära äldre bebyggelse? 

Att S inte orkar fullföl-
ja med det på agendan är 
riktigt tråkigt. Visst kan 
Pressfeldt vara bullrig och 
envis men S är ett stort parti 
med många kloka viljor och 
det partiet behövs definitivt 
när Ale pratar framtid. Är 
det så att två personer inte 
kommer överens så fixa det. 
Det blir löjeväckande om 
det ska stjälpa framtidsarbe-
tet. Någon annan anledning 
har jag svårt för. 

I den gällande ÖP,n från 
2007 finns skrivelser om 
vägar och stråk som leder 
till begreppet landsbygd 

och viktiga överenskom-
melser för näringslivet har 
jag lätt att stå för. Låt andra 
egenskaper från S ta plats i 
ÖP-arbetet och kavla upp 
skjortärmarna för samver-
kan, utveckling och ansvar. 
Fortsätt därmed arbetet 
uppmanar framtid i Ale.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se

Var får man bo i Ale kommun?

Förödande för 
morgondagens Ale

Återkommer till 
det fina och roliga 
påskfirandet 

på Forsvallen. Som 
anläggningsansvariga för 
Forsvallen skulle jag vilja 
framföra följande incident, 
som hände på påskafton på 
Forsvallen.

Vi har gjort nya avby-
tarbås på A-plan med tak 
av plåt. Vi fick se barn som 
var uppe och klättrade på 
taket, föräldrarna satt och 
tittade på utan åtgärd. Vid 
tillsägelse från oss började 
mamman att påpeka att det 

gjorde ingenting, för det är 
ju plåt, så det skedde ingen 
skada. För henne har det 
ingen betydelse att barnen 
klättrar på taket. Vi ställde 
frågan om barnen hade 
trillat över kanten, vem hade 
då fått skulden? Då hade 
hon tagit ansvaret, detta 
tror vi på när vi vill. Det var 
mamman som försvarade 
sina barns görande, mannen 
sade inte ett ord.

Är det konstigt att skolan 
har sådana problem, som 
det är idag, med sådana 
föräldrar, som inte fostrar 

sina barn från början? 
Denna familj, som var från 
annan ort i Ale, hoppas vi 
var en engångsföreteel-
se, som inte kommer att 
upprepas. Det är synd om 
vi måste sätta upp taggtråd, 
som på ett fängelse, den fria 
uppfostran som dessa för-
äldrar inte behärskar, kan vi 
tyvärr inte göra något åt. Vi 
vill ha en fin anläggning på 
Forsvallen, som inte raseras 
av andra.

Sven Rydén
Magnus Eriksson

Anläggningsansvariga på Forsvallen

Nu kommer två 
dårars undran?

SAMVERKAN
för bostäder och

verksamhetsområden
är en förutsättning

Ulrika Sten Sporrong Tyrone Hansson Lena Wingbro

SAMVERKAN,  framtidiale.se


