
VISSELTOFTA. Ett kri-
sande industrisamhälle 
där många jobb hotades 
och en stark våg av mil-
jödemonstrationer.

Omständigheterna var 
inte optimala när Evald 
Malm tog över kom-
munalrådsposten i Ale 
1978.

– Det var åtta krisår, 
men också en period 
av stor förändring och 
mycket nytänkande 
med kommundelsrefor-
men och allmän förskola 
för alla barn som starka 
minnen, minns Evald.

Det har nu gått 40 år sedan 
Ale kommun bildades. Lo-
kaltidningen uppmärksam-
mar detta genom att bland 
annat intervjua alla som 
varit ledande kommunal-
råd. I veckan fi ck vi en lång 
telefonintervju med Evald 
Malm som efterträdde Arne 
Adiels vid makten 1978. 
Evald skapade omgående 
reaktioner när han som hel-
tidsarvoderat kommunalråd 
avböjde ersättning för övriga 
följduppdrag i region och 
bolagsstyrelser.

– Jag ansåg att mitt hel-
tidsarvode skulle omfatta 
även dessa uppdrag och det 
tycker jag fortfarande var 
rätt, men det var många kol-
legor inom politiken som 
blev irriterade. Jag fi ck ta 
mycket skit.

Ale kommun var vid den-
na tidpunkt i en pressad si-
tuation. PLM hade precis 
stängt Surte glasbruk och 
hundratals jobb hade gått 
förlorade. Arne Adiels hade 
redan innan Evalds tillträde 
tagit fl era regeringskontak-
ter.

Erbjöd noll kronor
– Det var ett tufft läge och 
första uppdraget blev att 
försöka komma över Surte 
västra industriområde med 
hamnen och lagerlokalerna. 
Jag minns hur Roland Hen-
ningsson, Göte Frid som 
då var landshövding, och jag 
träffade Ulf Laurin, PLM:s 
vd, för en förhandling. Jag 

hade tidigare erbjudit ho-
nom att kommunen kunde 
ta över området och erbjöd 
honom noll kronor i ersätt-
ning. Laurin blev upprörd 
och när vi träffades medde-
lade Laurin att området var 
sålt till Stena Metall. Det 
skulle bli ett skrotupplag. Vi 
blev helt tagna och efter en 
stunds munhuggande kom 
vi överens om att kommu-
nen fi ck köpa området för 7 
miljoner. För mig gav Laurin 
kapitalismen ett ansikte, men 
vi räddade detta attraktiva 
område från att få en död 
hand över sig. För oss var 
affären viktig för att skapa 
förutsättningar för nya jobb. 
Här blev Rune Sporre på 
Surte Åkeri en viktig kugge. 
Han hyrde direkt hamnen 
och lagerlokalerna. Hans 
verksamhet breddades och 
vi byggde också två större 
industrilokaler varav Kraf-
telektronik hyrde in sig i en 
av dem. Det blev en mängd 
nyetableringar och Surte fi ck 
nytt liv, berättar Evald.

PLM:s nedläggning av 
Surte glasbruk var bara bör-
jan på ett industrisamhälle i 
kraftig förändring. Wican-
ders korkfabrik i Älvängen 
hade också problem liksom 
Carlmarks. Det fi nska stats-
bolaget Neste förvärvade 
Tudor och senare även då-
varande Syntes som sedan 
bytte namn till Neste Poly-
ester. Samtidigt växte en 
miljörörelse sig allt starkare 
bland allmänheten i Ale. 
Demonstrationerna var hög-
ljudda och Evald minns att 
det kändes lite kontroversi-
ellt att Socialdemokraterna 
höll industrin under armar-
na samtidigt som protester-
na handlade om att värna 
uppväxtmiljön för nästa ge-
neration.

– Just då hade vi från 
kommunens sida fullt fokus 
på att rädda jobben, men 
när det till slut kom fram att 
Nestes fi nska ägare hade fört 
kommunen bakom ljuset när 
det gällde utsläpp och utlo-
vade åtgärder som inte verk-
ställts förklarade jag att deras 
förtroende var förbrukat. Vi 
krävde att de skulle stänga 
fabriken. Även när Eka ville 
etablera en ny fabrik i Stora 
Viken på strandängen väck-

tes en skarp opinion. Det 
blev inget av det heller. Fö-
retaget lade ner planeringen, 
säger Evald.

Kommundelar
Industrin och miljökämpar-
na var på kollisionskurs med 
industrin och kommunen 
försökte hålla balansen.

En annan miljökamp 
uppstod när Göteborgsre-
gionens kommuner skulle 
enas om platser för framtida 
soptippar. Alla kommuner 
skulle komma med ett för-
slag. Arne Adiels pekade ut 
en vacker dalgång i Kilanda 
och protesterna var lika vän-
tade som planerade.

– Det var ett politiskt räv-
spel. Jag spelade med, men 
den största räven var Arne 
som regisserat upplägget. 
Motståndsrörelsen drevs av 
kunnige Gunnar Lindgren. 
Protesterna organiserades i 
gruppen ”Mot Kilandatip-

pen”. Jag vidhöll kommu-
nens inställning, eftersom 
jag innerst inne visste att 
det aldrig skulle kunna bli 
verklighet. Den platsen med 
alla unika naturvärden hade 
aldrig godkänts vid en pröv-
ning. I GR ansågs däremot 
Ale som ansvarstagande som 
vågade peka ut ett område, 
berättar Edvald.  

Parallellt förberedde Ale 
kommun en rad förnyel-
ser. Det största och mest 
påtagliga var kommundels-
reformen. Syftet var att de-
mokratisera och knyta den 
kommunala verksamheten 
närmare befolkningen. 1984 
var den fullt genomförd med 
lokala nämnder och kom-
mundelskontor i Surte/Bo-
hus, Nödinge, Nol/Alafors, 
Älvängen och Skepplanda. 
Personal fl yttades ut från de 

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande 

att det var bra för Ale – i alla 
fall just då. Vi kom närma-
re invånarna och inte minst 
föreningslivet. Jag minns att 
många av idrottsklubbarna 
rustade upp sina anläggning-
ar. I Skepplanda, Älvängen, 
Alafors och Nol fanns det en 
stark drivkraft och vilja att 
utföra det mesta själv med 
kommunalt stöd. På övriga 
orter fi ck idrottsplatserna 
skötas av kommunen. Vi hit-
tade samverkansformer som 
passade alla, säger Evald.  

Allmän förskola
Kommunaliseringen av sko-
lan var Ale som frikommun 
en stark pådrivare av. Via 
kommundelsnämnderna 
togs ett tydligt lokalt kom-
munalt ansvar för skolan.

– Vi var också tidigt ute 
med allmän förskola som 
vände sig till alla barn, oav-
sett föräldrarnas situation. 
Det var en jättereform och 
uppskattades av aleborna, 
minns Evald.

Äldreomsorgen var en 
hjärtefråga. Den utvecklades 
främst i samarbete med pen-
sionärsföreningarna.

– De visade att de kunde 
driva dagcentraler och caféer 
bättre än kommunen, så jag 
minns att vi hade ett väldigt  
bra utbyte med pensionärs-
föreningarna. Däremot var 
det större dramatik när vi 
tog beslut om nedläggning-
en av Trolleviks äldreboen-

de. Det var egentligen ar-
betsmiljöverket som dömde 
ut lokalerna. Protesterna var 
enorma och blev riksnyhet. 
Anhöriga arrangerade de-
monstrationståg och på ett 
av plakaten stod det; ”Laurin 
lade ner PLM – Evald Malm 
lägger ner Trollevik”. Det 
kostade oss fyra mandat i va-
let 1984, konstaterar han. 

Evald Malm var Ales an-
dra kommunalråd och trots 
att det har gått många år är 
minnena starkt. Mycket be-
ror på att han har hållit kon-
takt på olika sätt.

– Jag fortsatte länge att 
klippa mig hos Tommy i Äl-
vängen och när jag har haft 
ärenden till Göteborg har 
jag ofta tagit bilen till Ale. 
Utbyggnaden av väg och 
järnväg var spännande att 
följa. Det var något vi aldrig 
diskuterade på min tid. Inte 
heller trodde jag någonsin 
att Ale skulle få ett eget gym-
nasium. 

Han minns också att Ale 
hade många drivande entre-
prenörer som aktivt medver-

kade till att bygga ut orterna.
– Det var Karlssonbrö-

derna och Bengt Bengts-
son i Älvängen. I Surte var 
det Olle Skoglund som var 
den stora arkitekten bakom 
utvecklingen och i Alafors 
var det Emris Olsson som 
drev på.

Det politiska klimatet 
präglades främst av samför-
stånd och samverkan, men 
Evald vill gärna dela in det i 
två tidsepoker.

– Ja, det är tiden före och 
efter Jan A Pressfeldt, säger 
han och ett visst leende kan 
höras genom luren.

– Allt han sa var väl inte 
dumt, men visst ifrågasat-
te han oss som ingen annan 
hade gjort innan och vi fi ck 
en livlig debatt i fullmäk-
tige. Vi var sällan överens, 
men jag kom ändå att bli en 
ganska nära vän med Jan. Vi 
utbyter än idag julkort.

Fotnot: Kommundelarna upphörde 
1997 och Ale övergick till en central 
förvaltning.
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Han ledde Ale under krisåren

EVALD MALM

Ålder: 71

Bor: I Visseltofta i nordöstra 

Skåne med sin fru Agneta 

(f d Renne).

Gör: Pensionär med ett fåtal 

konsultuppdrag för fastig-

hetsägare.

Fritid: Träffar likasinnade 

på en del cafémöten och går 

igenom världsläget. ”För en 

stund förfl yttar vi makten till 

vårt fi kabord och försöker 

lösa konfl ikterna. Det blir en 

och annan insändare skriven 

också”.

Aktuell som Ales kommunal-

råd 1978-86. Evald Malm är 

socialdemokrat.

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale. 

Uppväxt i Visseltofta i ett hem som präglades av en mix av so-

cialdemokratiska värderingar och tio guds bud. Som 15-åring 

gick Evald en studiecirkel om S partipolitik, en form av parti-

skola. 18 år gammal, 1961, fl yttade han till Mölndal, där han 

fått jobb på Papyrus. Tre år senare började han på Eka Che-

micals i Bohus och företaget förmedlade snabbt en bostads-

rätt på orten. Evald blev engagerad i facket och värvades till 

Bohus Arbetarekommun. Ett av de första politiska uppdragen 

blev i kyrkofullmäktige i Nödinge församling. Efter valet 1970 

blev han suppleant i kommunfullmäktige och ordförande i Nö-

dinges fritidsnämnd. Han satt också med i gruppen som hade 

till uppdrag att planera för sammanslagningen av Nödinge, 

Starrkärr och Skepplanda kommuner. 1978 valdes Evald Malm 

till kommunalråd för Ale kommun. Ett uppdrag han behöll till 

1986, då han självmant valde att lämna över. 

EVALDS POLITISKA KARRIÄR

TEXT
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– Evald Malm om kommundelar, miljö-
protester och kampen för nya jobb

Det var ett po-
litiskt rävspel. 
Jag spelade 
med, men den 

största räven var Arne 
som regisserat uppläg-
get.
EVALD MALM 
OM ”KILANDA-TIPPEN”
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2010- Mikael Berglund (M)


