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”Ett nytt kommunhus ska 
självklart ligga i Bohus”
NÖDINGE. Efter över 
20 år i Socialdemokra-
ternas tjänst hoppade 
Tyrone Hansson av i 
vintras och bildade ett 
nytt parti.

Framtid i Ale har sta-
kat ut en egen kurs som 
varken är blå, röd eller 
grön.

– Vi är en salig bland-
ning av allt och tror inte 
att enskilda partier har 
rätt i allt, utan genom 
samverkan och fokus 
på det som är bäst för 
Ale tror jag vi kommer 
längst, säger Tyrone.

Det råder ingen tvekan om 
att de tidigare tunga social-
demokratiska namnen Tyro-
ne Hansson och Rolf Eng-
ström rörde upp känslor när 
de plötsligt dök upp i ett nytt 
och helt eget parti. 

– Jag har förståelse för 
det, men det fanns ingen 
utväg. Ledarskapet hos Soci-
aldemokraterna står i en ren 
kontrast till mig. Jag tror på 
samverkan och dömer inga 
idéer utifrån vilket parti de 
kommer från. Jag är beredd 
att lyssna på alla för att hitta 
den bästa lösningen för Ale. 
Det är för mycket fokus på 
att vinna egna politiska po-
äng och för lite tänk på vad 
som är bäst för aleborna. Vi 
är en för liten kommun för 
att bråka. Vårt mål blir att 
medverka till en blocköver-
skridande majoritet, säger 
Hansson.

Nödingesonen, Tyrone, 
är Framtid i Ales listetta och 
hans bakgrund i lokalpoli-
tiken sträcker sig många år 
tillbaka i tiden. Det började 
med ett fackligt engagemang 
som skyddsombud på batteri-
fabriken Tudor i Nol. Han 
blev senare LO-fackens ord-
förande i Ale och såg till att 
sätta kommunen på kartan 
genom att locka hit social-
demokratiska profi ler som 
Stig Malm, Mona Sahlin 
och inte minst statsminister 
Göran Persson 1997.

– Det är ett av mina mest 
spännande möten. Plötsligt 
satt jag bakom scen i teatern i 
Ale gymnasium, i en skrubb,  
med landets statsminister. 

Det var surrealistiskt. Göran 
tittade på mig och sa att han 
faktiskt var lite nervös. ”Har 
du en Dumlekola?” Va, sa 
jag? Vad ska du ha den till? 
”Jag blir så torr i munnen av 
nervositet och socker hjälper 
mot det”. Säpo fi ck springa 
till cafét och köpa kaffe med 
extra mycket socker i.

Ett och ett halvt år senare 
stod Tyrone Hansson åter i 
rampljuset när Tudor utan 
förvarning meddelade att 
Nolfabriken skulle stänga.

Mörk dag
– Det är en mörk dag i livet, 
men när jag tittar tillbaka 
på det kan jag känna en viss 
stolthet över hur företaget, 
facket, kommunen och läns-
arbetsnämnden samarbetade 
för att hjälpa alla anställda. 
Vi lyckades fantastiskt bra 
och med tanke på de stora 
brister som fanns i arbets-
miljön på Tudor var det 
kanske tur i oturen att före-
tagsledningen missade den 
avgörande volvoordern på 
300 000 startbatterier, berät-
tar Tyrone.

Det fackliga engagemang-
et ligger nu bakom honom 
och istället är det politik i ett 
brett lokalt perspektiv som 
gäller.

– Vi måste få ordning på 
kärnan i kommunen. Skolan, 
byggnationen och företa-
gandet. I dessa frågor mås-
te vi vara eniga. Jag är den 
förste att gratulera till att 
det nu fi nns en bred politisk 
överenskommelse för sko-
lan i Ale, men jag önskar att 
den var tydligare och att den 
omfattade även åren efter 
skolan. Hur ska ungdomar få 
sitt första jobb och sin första 
bostad? Helheten måste be-
aktas, betonar Tyrone.

Samverkan
Nyckeln är enligt honom po-
litisk samverkan och många 
har häpnat över hans förmå-
ga att som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
lyckas samarbeta med Alede-

mokraternas starke man, Jan 
A Pressfeldt (AD).

– Ideologiskt står vi väl-
digt långt ifrån varandra, 
men det betyder inte att allt 
Janne säger är dumheter. Vi 
satte oss ner direkt efter valet 
och konstaterade vilka frågor 
som vi var helt oense om. 
Dessa lade vi på hyllan och så 
satte vi full fart framåt på allt 
vi var överens om. Sen har vi 
plockat ner fråga efter fråga, 
samtalat och hittat lösning-
ar. Det har varit ett givande 
och tagande. Ett exempel 
var industriområdet på Sto-
ra Höjden i Bohus. Där ville 
Pressfeldt bygga bostäder, 
medan jag ville utveckla ett 
verksamhetsområde och så 
blev det. Med diaolog kom-
mer du långt även med en 
politisk motståndare, säger 
Tyrone.

Många undrar på viken 
sida av blocken som Framtid 
i Ale står.

– Vi är helt fristående, 
både från Stockholm och 
övriga blockgränser. Vi lo-
var ingenting, utan kommer 
ta ställning till varje enskild 
fråga.

Okej, här ska du få en 
fråga. Var bör ett nytt 
kommunhus placeras?

– Det ska självklart ligga i 
Bohus. Hit kan alla ta sig lätt 
med kollektivtrafi k, vilket 
gör det bra ur rekryterings-
synpunkt. Dessutom skulle 
södra Ale må bra av en sådan 
satsning. Det skulle medfö-
ra ett förstärkt underlag för 

handel- och serviceföretag 
på orten. Nödinge och Äl-
vängen klarar sig bra ändå. 

Förresten är du social-
demokrat?

– Ja, i riksdagsvalet kom-
mer jag nog att vara det.

Men bildandet av ett 
nytt parti kan ju skada S i 
Ale?

– Det kan hända att vi 
får några röster från S, men 
jag är övertygad om att mitt 
parti kommer att hjälpa Ale 
framåt.

The King
Förutom sitt fackliga och 
politiska arbete har Tyrone 
Hansson gjort sig känd som 
ett stort Elvisfan. När ”The 
King” skulle ha fyllt 70 år, 8 
januari 2005, var han en av 
initiativtagarna till en välgö-
renhetskonsert i Ale gymna-
sium.

– Det var fantastiskt och 
starten på något nytt. El-
visintresset visade sig vara 
stort i Ale och det blev fl er 
konserter i Ale gymnasium, 
kyrkan i Nödinge och i Fu-
rulundsparken. Överskottet, 
25 000 kronor, från den för-
sta konserten blev grundplå-
ten till ”Vaknafonden”. Att 
just Elvis som dukade under 
på grund av missbruk fi ck 
vara den som sparkade igång 
vårt helt unika drogförebyg-
gande arbete i Ale känns för 
mig väldigt speciellt.

Att börja prata Elvis med 
Tyrone är som att inleda ett 
samtal utan möjlighet till av-
slut. Historierna är oändliga 
och han berättar dem som 
om han varit där – och dit 
ska han. Drömresan går till 
Memphis, Elvis heliga land.

TYRONE HANSSON

Ålder: 45 år.

Yrke: Transportarbetare på 

Akzo Nobel i Bohus.

Bor: Villa i Nödinge.

Familj: Gift med Ina, bonus-

dottern Jenny och barnen 

Maria, Robert, Sebastian, 

Linus, Markus och Mattias.

Husdjur: Hundarna Tindra 

och Dino.

Vill jag bjuda på middag: PG 

Gyllenhammar. ”Han har en 

intressant livssyn och en för-

måga att få med sig folk”.

Och då bjuder jag på: Jord-

nötssmör och bananer på 

rostat bröd. Elvis favorit!

Favoritlag: Blåvitt.

Person jag beundrar: Elvis 

Presley för hans musik och 

alla goda gärningar.

Ett beslut som statsminister: 
”Att alla Sveriges kommuner 

inför ett drogförebyggande 

arbete såsom Vakna i Ale, där 

näringsliv, föreningsliv och 

kommun samverkar”.

Saknar jag: ”En politiskt 

hållbar tråd som garanterar 

barnen en bra skola, ett första 

jobb och en första bostad”.

Alebo eller Nödingebo
Diska eller Klippa gräset
Maktskifte i Ale eller Maktskifte i riksdagen
Spotify eller vinylskiva
Alebyggen eller Wallenstam
Statlig skola eller Kommunal skola
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Tyrone Hansson samlar kraft hemma i paradiset. Dino och 
Tindra förgyller tiden mellan torgmöten och det valarbete som 
nu väntar för att sätta det nya partiet Framtid i Ale på kartan.
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Det ska själv-
klart ligga i 
Bohus. Hit kan 
alla ta sig lätt 

med kollektivtrafi k, 
vilket gör det bra ur 
rekryteringssynpunkt. 
Dessutom skulle södra 
Ale må bra av en sådan 
satsning. Det skulle 
medföra ett förstärkt 
underlag för handel- och 
serviceföretag på orten. 
TYRONE HANSSON (FA) om 
var ett nytt kommunhus 
bör ligga.

– Tyrone Hansson (FA) har Ales framtid klar för sig


