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ÄLVÄNGEN. När ungdo-
mar får tycka till dyker 
frågan om en skatepark 
alltid upp.

Nu vill Moderaterna i 
Ale utreda möjligheten 
att kanske till och med 
bygga en under tak.

– Fördelen är att den 
då kan användas året 
runt, men vad som är 
bäst får ungdomarna 
svara på, säger kommu-
nalråd Mikael Berglund 
(M).

En skatepark i Ale har stått 
högt upp på ungdomarnas 
önskelista. I samband med 
Påverkanstorgen där ung-
domar får chansen att ställa 
ansvariga tjänstemän och le-
dande politiker mot väggen 
har frågan lyfts vid ett fl ertal 
tillfällen. Mitt i valrörelsen 
kommer nu ett utspel som 
kan glädja den yngre gene-
rationen. Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Mikael 
Berglund (M), avslöjar för 
tidningen att han tagit kon-
takt med fastighetsägaren till 
Wicanders tidigare lokaler. 
Stenhaga Invest AB köpte 
den stora fastigheten på Äl-
vängens norra industriom-
råde i vintras och hyr nu ut 
delar av den.

– Det fi nns gott om plats 
kvar och min tanke är att 
utreda möjligheten till en 
inomhuspark för skate. Som 
jag har förstått saken är det-
ta ett nöje som idag lockar 
en stor grupp ungdomar. De 
åker många mil för att få åka 
i en skatepark. Istället för att 
våra killar och tjejer åker till 
Göteborg så kan väl göte-
borgarna få ta Alependeln 
till Älvängen, säger Mikael 
Berglund.

Tanken är nu att involvera 
ungdomsrådet. Det är många 
frågor som måste besvaras, 
inte minst om de gillar idén 
med en skatepark under tak.

– Det här projektet måste 
bygga på ett stort ungdoms-
infl ytande. Jag kan inget om 
det här, men från kommu-
nens sida kan vi skapa för-
utsättningar. Ales ungdomar 
behöver en attraktiv plats att 
hänga på och läget precis vid 
pendeln i Älvängen känns su-
veränt. Då blir skateparken 
tillgänglig för alla i Ale på ett 
närmast perfekt sätt, menar 
Berglund och fortsätter:

– Jag har haft ett första 
samtal med fastighetsägaren 
och han såg bara möjligheter, 
vilket är en förutsättning. Nu 
ska ungdomarna få säga sitt 
och sen får vi rita och räkna.

Daniel Claesson, en-
gagerad förälder i Alvhem, 
hade själv idéer på att försöka 
hjälpa ungdomarna med en 
inomhushall. Han blir själv-
klart glad över nyheten.

– Det är på tiden. Idag åker 
ungarna till Göteborg och 
det hade känts bättre om de 
stannat på närmare avstånd. 
Vid pendelstationen vinner 
man många fördelar eftersom 
den blir så lättillgänglig. Jag 
hoppas ungarna får chansen 
att vara med både på idésta-
diet och i förverkligandet. 
De vet hur de vill ha det och 
tillsammans med kommunen 
går det göra mer för pengar-

na, säger han.
Ett annat alternativ har va-

rit att bygger en i anslutning 
till Älvevi vid Aroseniussko-
lan i Älvängen.

– Det är ett uppslag som 
har hängt med en tid och som 
har drivits av både Älvängens 
IK och föräldrar. Det är ett 
alternativ, men jag tycker vi 
ska testa förslaget med en in-
omhushall först. Vi får bättre 
valuta för pengarna om den 
kan användas året runt och 
vara lätt att nå för alla ung-
domar i Ale, avslutar Mikael 
Berglund.
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Skatepark i den gamla kork- och kapsylfabriken i Älvängen kan bli verklighet. Utrymmet finns och Moderaterna vill utreda frågan.

ALE. För ett år sedan 
trädde LOV:en till kraft 
i Ale.

Det innebär att perso-
ner med rätt till hem-
tjänst har möjlighet att 
välja annan utförare än 
kommunen.

Idag har endast sju 
personer utnyttjat det 
och de rödgröna vill i 
händelse av en valseger 
avvckla LOV:en snarast.

Lagen om valfrihet inom 
hemtjänsten är en av de frå-
gor som skiljer Alliansen mot 
det rördgröna blcket. Nu lo-
var Vänsterpartiet att verka 
för en snabb avveckling om 
de får förtroendet att leda Ale 
efter valet.

– Ja, det är en av de frågor 
som vi anser mest angelägna 
att driva. LOV:en är ett dyrt 
fi asko. När endast sju perso-
ner har valt att utnyttja den 
har aleborna egentligen redan 
sagt vad de tycker. LOV:en 
innebär en kostnadsökning 
för Ale kommun. De privata 
utförarna ska granskas, kont-
rolleras och administreras. 
Det kostar och eftersom det 
inte fi nns någon efterfrågan 
är det bortkastade pengar. Vi 
kommer föreslå att utreda en 
avveckling snarast möjligt, 
säger Vänsterpartiets listetta, 
Johnny Sundling.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Skatepark inomhus?Vänsterpartiet 
lovar avveckla 
LOV:en – Moderaterna vill utreda möjligheten
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Ett nummer kvar!
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BOKA DIN ANNONS TILL VECKA 27 SENAST TORSDAG 26 JUNI

Jag har blivit inspirerad, berörd och 
fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. 

Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.Johanna RoosSommarredaktör

Jag har blivit inspirerad, berörd och fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.
Johanna Roos
Sommarredaktör
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Glöm inte vårSommarspecial!
ÖPPETTIDER?


