
I veckan fortsätter lokal-
tidningen berättelsen 
om Ales makthavare. För 

några veckor sedan presen-
terade vi Arne Adiels, 97, 
som var först om att få hålla 
i kommunalrådsklubban. Ar-
tiklarna publiceras med an-
ledning av att Ale i år fi rar 40 
år. Denna vecka är det Evald 
Malm som står i fokus. Hans 
kommunalrådsperiod varade 
mellan 1978 och 1986. Åtta 
år av stor förändring, där 
den tidigare så dominerande 
industrin började knäa. Inte 
nog med att PLM stängde 
glasbruket i Surte, även 
Wicanders och Carlmarks i 
Älvängen fi ck problem. Bat-
terifabriken i Nol bytte ägare 
och var inte heller fri från 
förändringar. Ales näringsliv 
var inne i en omställning och 
det var intressant att höra 
hur Evald Malm tänkte mitt i 
infernot. Jag har aldrig träffat 
honom, inte heller talat med 
honom. Men så kom dagen 
då telefonintervjun skulle 
äga rum. Det var en märklig 
känsla att prata med någon 
som jag hört så mycket om 
och som har varit involverad 
i och omnämnd i så många 
olika sammanhang att det 
nästan känns som att han har 
varit närvarande hela tiden.

Det som är mest fasci-
nerande med Evald är att 
han vunnit respekt på båda 
sidor om politiska block-
gränsen. Det är få förunnat. 
Flera av de som än idag är 

aktiva politiker minns Evald 
som en handlingens man, 
entreprenöriella som vi säger 
i modern tid. Trots att det 
nästan gått 30 år sedan Evald 
lämnade kommunalrådspos-
ten verkar minnet glasklart. 
Namnen och detaljerna kom 
utan problem. Det blev ett 
spännande samtal för mig 
och det kändes nästan som 
om tiden stått stilla när han 
rabblade namn som Emris 
Olsson, Olle Skoglund, 
bröderna Karlsson och 
Bengt Bengtsson som 
exempel på kreativa personer 
som starkt har bidragit till att 
utveckla Ale framåt. Det är 
ju samma människor som än 
idag, till stora delar, är med 
och lägger förslag.

Evald Malm fi ck stor 
uppmärksamhet och väckte 
starka reaktioner när han val-
de att avstå övriga ersättning-
ar för uppdrag i regionen 
och kommunala bolag. Han 
ansåg att han var heltids-
arvoderad politiker och att 
det då måste täcka samtliga 
uppdrag. Han representerade 
Ale kommun som avlönade 
honom och därmed ansåg 
han sig redan ha fått ersätt-
ning.

 Den roligaste anek-
doten handlade ändå 
om motståndet mot 

en ”planerad” soptipp i 
Kilanda. Alla kommuner i 
Göteborgsregionen (GR) 
skulle lämna förslag på en 

lämplig plats i respektive 
kommun. Arne Adiels som 
satt vid makten när uppdra-
get delades ut hade pekat ut 
en enastående vacker dalgång 
i Kilanda. Protesterna sakna-
de motstycke. Miljökämpen 
Gunnar Lindgren samlade 
trupperna och argumente-
rade kraftfullt. Evald Malm 
som tagit över efter Adiels 
vidhöll kommunens inställ-
ning. Övriga kommuner i 
GR imponerades över att Ale 
trots protester tog ansvar och 
pekade ut området. Evald var 
dock väl medveten om att 
förslaget aldrig skulle kunna 
gå igenom. Han företrädde 
en omöjlig linje, men slapp 
kritik från kollegorna. Och 
någon soptipp i Kilanda blev 
det heller aldrig. Gunnar 
Lindgren blev istället en god 
vän till Evald Malm, de mej-
lar än idag. Politiskt rävspel 
på hög nivå.

Politiskt rävspel

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
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Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)
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Granskning
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REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

LAKANSVÄV  

30:- /m
Möbeltyg 99:-/m

Markisväv 95:-/m

Linne 85:-/m

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

Pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone /st39:-
031-98 04 09 • Göteborgsvägen 132, Bohus

PIZZERIA

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.seFint och Billigt

Kvalitetssmycken till otroliga priser!  
Silverringar, fashionhalsband och mycket 

mer billigt! Välkommen till vår webbutik på  

WWW.FINTOCHBILLIGT.SE

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PÅ VALFRI
BEHANDLINGGÄLLER T O M 30/6

50%
RABATTMånadens 

erbjudande

DAM 
Lödöse/Nygård IK-

Sollebrunns AIK 
Onsdag 2/7 

kl 19.00 
på Alevi

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87


