
RYD. Alla vägar bär till 
Ryd, åtminstone om du 
heter Rydén i efter-
namn.

Nu har hela Sune 
Rydéns familj återfören-
ats, barn och barnbarn 
fi nns nu inom synhåll.

– Det säger en del om 
hur de har upplevt sin 
uppväxt här. Ryd är en 
väldigt fi n del av Ale, 
säger han.

Ännu en gång åker vi till 
Ryd för att träffa Kristde-
mokraternas listetta i Ale. 
Sune Rydén har varit partiet 
troget sedan 1972, men det 
är första gången som han har 
suttit i regerande ställning. 
Det har snart gått en man-
datperiod sedan Alliansen 
med stöd av Aledemokra-
terna tog över makten i Ale. 
Sune Rydén summerar sina 
intryck.

– Det var lite turbulent i 
början. Vi ville göra så myck-
et och tog lite förhastade be-
slut, men sista tiden har det 
fungerat väldigt bra och vi 
har börjat se resultat. Mikael 
(Berglund) har blivit varm i 
kläderna och är väldigt duk-
tig i rollen som Kommunsty-
relsens ordförande. Jag tror 
att aleborna också känner att 
det händer mycket nu. 

Egentligen är det bara på 
en punkt som han är kritisk, 
skolan.

– Där har vi inte lyck-
ats vända trenden, men nu 
fi nns det i alla fall en tydlig 
plan som vi delar med op-
positionen. Det kommer 
förhoppningsvis att leda till 
en förbättring. Problemet är 
att det är processer som tar 
tid att se effekterna av, men 
vi har skjutit till många mil-
joner och till sist måste det 
göra skillnad, säger Sune 
Rydén.

Det som har glatt honom 
mest under mandatperioden 
är det framgångsrika arbetet 
med att förbättra närings-
livsklimatet i Ale. Tyngst var 
beslutet om att lägga ned Ale 
gymnasium.

Ingen återvändo
– Vi stretade emot länge, 
men till sist fanns det ingen 
återvändo. När inte ens elev-
erna sökte till skolan var det 
omöjligt att argumentera för 
en fortsättning, menar han.

Själv har han axlat ansva-
ret som ordförande för det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Ett uppdrag han 
gillar skarpt.

– Det är ett välskött bo-
lag som fungerar väldigt bra. 
Jag och Lars-Ove Hellman 
som är vd är dessutom gam-
la klasskamrater. Vi fyller 
båda 60 inom kort och det 
har naturligtvis varit extra 
kul att få samarbeta med 
honom. Det händer en hel 
del nu. Vi har infl yttning i 
våra nya hyresrätter i Kro-
nogården i Älvängen nästa 
onsdag. I Alafors vid Furu-
lund är det infl yttning nästa 
år. Där kommer det fi nnas 
både hyresrätter och bo-
stadsrätter. Sedan är vi på 
gång på Änggatan i Älväng-
en. Det blir ett stort bygge 
med 76 hyresrätter. En del 
av dem kommer att fungera 
som trygghetsboende, där 
du bor i din egen lägenhet 
men har tillgång till gemen-
samhetsutrymmen samt viss 
bemanning. Till detta får vi 
ett statligt bidrag, eftersom 
den här typen av 70+ boende 
efterfrågas i hela landet, be-
rättar Sune Rydén.

Alebyggen har under 
många år haft hela sitt be-
stånd uthyrt, men plusresul-
tatet har varit måttligt.

– Renoveringsbehovet har 
varit stort. Det har släpat ef-
ter. I fjol renoverade vi för 30 
Mkr och det återstår fortfa-

rande en del 
att göra. På 
Mossvägen 
i Nol tittar 
vi på ett för-
slag att både 
r e n o v e r a 
och höja ett 
par av husen 
samt att även 
bygga nytt. 
Det skulle 

kunna ge bort emot 250 nya 
lägenheter, avslöjar Rydén.

Ni sålde era äldreboen-
de till Rikshem och tjä-
nade en hacka. Vad gör ni 
med pengarna?

– Som sagt vi behöver 
kapitalet för att fortsätta in-
vestera i nya projekt. Köpet 
av 36 hyresrätter i Krono-
gården kostar 40 Mkr. Att 
ha pengar till kontantinsat-
ser gör det möjligt att sänka 
kapitalkostnaderna, svarar 
Rydén.

Vad säger du om att säl-
ja Alebyggen och frigöra 
ännu mer kapital för kom-
munen?

– Inte i ett svep, men kan-
ske enskilda objekt. Jag tror 
det är bra att kommunen har 
ett eget verktyg för att driva 
på utvecklingen och bostads-
byggnationen. Dessutom 
har vi ett värdefullt samar-
bete med socialtjänsten som 
kanske inte skulle fungera 
lika smärtfritt med en privat 
aktör.

I valrörelsen för fyra år se-
dan var ett nytt kommunhus 
en laddad fråga. Framför allt 
var de borgerliga partierna 
mycket kritiska. Nu låter det 
annorlunda.

– Det gäller att ta allt i 

rätt ordning. På sikt måste vi 
landa i ett nytt kommunhus. 
Tjänstemännen är splittra-
de på tre orter och får lägga 
alldeles för mycket tid på 
resor till möten. Var ett nytt 
kommunhus ska ligga låter 
jag vara osagt, men Bohus, 
Nödinge eller Älvängen är 
väl tänkbara alternativ.

Supervalåret 2014 inleds 
med valet till EU-parlamen-
tet 25 maj. Det är ett val som 
Sune Rydén anser är väldigt 
viktigt.

Tunga EU-argument
– Det fi nns många argu-
ment. Titta på Ukrainakri-
sen. Nu är vi 28 länder som 
kan sätta hårt mot hårt. Vi 
ser också hur de baltiska län-
derna, Lettland, Estland och 
Litauen som hade det tufft 
tidigare har kommit rejält 
på fötter. Om inte annat så 
är samarbetet mellan Euro-
pas länder viktigt för miljön. 
Det spelar ingen roll om vi 
i Sverige är världsmästare 
på att hantera miljöfrågorna 
om inte övriga länder följer 
efter. Jag hoppas väljarna 
upptäcker vilka fantastis-
ka kandidater vi i KD har. 
Lars Adaktusson är ett rik-
tigt tungt namn, säger Sune 
Rydén.

Knappt hinner partierna 
pusta ut innan det är dags att 
samla kraft för valrörelsen 
till riksdag, region och kom-
munfullmäktige.

– Jag tror Ale blir ett rik-
tigt getingbo, men jag hopp-
as aleborna ger oss fortsatt 
förtroende. Det vore olyck-
ligt att behöva hoppa av nu 
när arbetet börjar ge resultat. 
Vi får se vad väljarna tycker.

Kristdemokraterna är 
med sina två mandat i Ale 
kommunfullmäktige ett litet 
parti och strategier som att 
knacka dörr fi nns det inga 
resurser till. Det blir istället 
traditionellt valarbete på ga-
tor och torg.

– Vår fördel är att folk 
redan vet att vi prioriterar 

familjepolitiken och barns 
uppväxtvillkor. Så länge 
dessa frågor väger tungt 
kommer väljarna att ge oss 
sitt stöd, så oavsett opinions-
mätningar är jag övertygad 
om att vi tar oss in i både 
riksdag och kommunfull-
mäktige. 
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Rydén ser positiva resultat

SUNE RYDÈN

Ålder: 60 (29 maj!)

Bor: På landet i Ryd

Familj: Gift med Lena-Mari, 

barnen David, Johanna och 

Matilda. ”Alla har fl yttat till-

baka hit med sina familjer, så 

nu är vi kompletta igen”.

Yrke: Tulltjänsteman.

Gör jag för miljön: ”Åter-

vinner, komposterar och tar 

pendeln så ofta jag kan”.

Favorithemsida: ois.se ”Men 

den har tyvärr blivit sämre 

sedan vi åkte ur”.

Intressen förutom politik: 
Trädgård, biodlare (sedan 

1984), sport.

Lägger jag helst på grillen: 
Fläskkarré.

Ett beslut som statsminister: 
”Vet inte exakt, men något 

som ger föräldrar mer tid för 

barnen”.

Så går det i fotbolls-VM: ”Hjär-

tat säger Brasilien när inte 

Sverige är med...”

Nytt eller Begagnat
Rock eller Jazz

Raggmunk eller Pannkakor
Papperstidning eller Nättidning

Bostadsrätt eller Hyresrätt
SVT eller TV4

Sune Rydén föredrar...

Sune Rydén har vid sidan av politiken biodling som sitt stora intresse. Det har han hållit på med sedan 1984. Fast när fotbolls-VM rullar igång lär det ändå inte 
finnas tid för så mycket annat...

Sune Rydén oroas inte över vikande opinionsmätningar. Krist-
demokraterna brukar alltid hämta sig i spurten.
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På sikt måste vi 
landa i ett nytt 
kommunhus. 
Tjänstemännen 

är splittrade på tre orter 
och får lägga alldeles 
för mycket tid på resor 
till möten. Var ett nytt 
kommunhus ska ligga 
låter jag vara osagt...
SUNE RYDÉN (KD)

UTFRÅGNINGEN FORTSÄTTER
Vecka 22: Vänsterpartiet

Vecka 23: Folkpartiet

Vecka 24: Framtid i Ale

Vecka 25: Miljöpartiet

Vecka 26: Centerpartiet

Vecka 27: Aledemokraterna

Vecka 29: Moderaterna

 Socialdemokraterna


