
NÖDINGE. Sven Petters-
son har sett Nödinge 
växa och förvandlas 
från bondesamhälle till 
centralort.

Mycket har han själv 
varit drivkraften bak-
om.

– Ale Torg är en stor 
framgång, men tyvärr 
fi ck jag inte med mig 
alla på det sista tåget 
och därför står utveck-
lingen still nu, säger 
Sven när vi träffas för 
att prata om hans långa 
politiska karriär i Nö-
dinge och Ale kommun.

Sven Pettersson är Nödinge. 
Han är uppväxt på Backa Sä-
teri, gick i gamla Nödinge-
skolan som eldhärjades och 
vidare till Surteskolan som 
13-åring. Är det något han 
behärskar så är det ortens 
utveckling från 1940-talet 
och framåt. Det första rikti-
ga jobbet, om vi bortser från 
springpojksuppdraget åt An-
derssons specerier, tog han 
på andra sidan älven. Sven 
var tillskärare på ABC-fabri-
ken i Kungälv, ett jobb han 
tog som 16-åring. Där lärde 
han sig vikten av fackrörel-
sen.

– Jag var lovad att bli full-
betald som 18-åring, men 
när jag fyllde ändrade sig 
företagsledningen och sa att 
”fullbetald blir du först som 
19-åring”. Tack så mycket, 
sa jag och åkte över till glas-
bruket i Surte. De behövde 

lyckligtvis en truckförare 
och från 1955 till dess att de 
stängde 1978 var jag PLM 
trogen, berättar Sven.

Livs största gärning
Under den sista tiden på 
glasbruket svarade han för 
sitt livs största gärning. Han 
blev utsedd av företaget att 
hjälpa de 665 anställda som 
förlorade jobbet. Ett av de 
hårdaste slagen någonsin 
mot Ale kommun.

– Jag hade varit kassör i 
facket och hade många års 
erfarenhet som förhandlare. 
Ulf Laurin, vd på PLM, bad 
mig fi xa nya jobb. Jag förank-
rade en idé om att vi skulle 
låta anställda få praktisera en 
månad hos företag som var 
i personalbehov. PLM skul-
le stå för lönen halva tiden. 
Det här var något som alla 
större företag i Ale nappade 

på. Vi hade många fi nländare 
anställda på bruket och dessa 
tog vi med oss till pappers-
bruken på norrlandskusten. 
Vi hyrde en buss och åkte dit. 
De fl esta åkte inte med till-
baka. Det som såg så hopp-
löst ut blev en stor framgång 
för PLM som ville att jag 
skulle fl ytta med till Malmö. 
De hade ju fl er anläggningar 
som skulle bort, men så blev 
det inte, säger Sven.

Arbetslösa ungdomar
Istället tackade han ja när 
Ales kommunchef, Roland 
Henningsson, ringde. Ung-
domsarbetslösheten var ett 
bekymmer och dåvarande 
kommunalråd Evald Malm 
tipsade om Sven Petters-
son på PLM som gjort ett 
strålande arbete när bruket 
stängde i Surte. Han an-
ställdes för att jobba med ar-
betsmarknadsfrågorna med 
tonvikt på ungdomar. Han 
var direkt underställd kom-

munchefen.
– Det var bara att börja 

om. Ut till företagen igen, 
denna gång med arbetslösa 
ungdomar. En del fi ck jobb 
i industrin, andra hjälpte vi 
med så kallad kommunal 
ungdomspraktik. Vi skapade 
en del egna jobb, till exem-
pel ett skogslag, som gjorde 
stor nytta. Vi såg till att alla 
uppdrag var meningsfulla. 
Plötsligt fi ck vi höra att sta-
ten skulle ge de kommuner 
som sysselsatte ungdomar 
statsbidrag. Det kom väldigt 
lägligt för oss, men plötsligt 
kallades jag upp till depar-
tementet i Stockholm. Ar-
betsmarknadsminister An-
na-Greta Leijon (S) hade 
synpunkter. ”Du har inte 
anpassat era ungdomsjobb 
till fyra timmar, därför kan vi 
inte ge er något statsbidrag”. 
Jag hade aldrig hört något så 
dumt. Varför skulle vi bara 
sysselsätta ungdomarna på 
halvtid? ”Aldrig, sa jag. I Ale 

jobbar vi åtta 
timmar, vem 
vill i framti-
den anställa 
någon som 
har för vana 
att bara job-
ba fyra tim-
mar?” Det 
blev en lad-
dad diskus-
sion, men till 

sist fi ck vi vårt statsbidrag, 
minns Sven.

Han jobbade nära kom-
munalrådet Evald Malm 
och var nu också aktiv soci-
aldemokrat. Ett halvår inn-
an Malm tillkännagav sina 
planer att avgå informera-
des Sven. Han blev insatt i 
många av de aktuella frågor-
na och det var aldrig tal om 
något annat än att han skulle 
efterträda. 1987 tog han över 
kommunalrådsposten och på 
agendan stod bland annat 
frågan huruvida Ale skulle 
starta ett eget gymnasium. 
Samarbetet med Kungälv 
fungerade bra, men avgifter-
na gick i fel riktning.

– Vi förhandlade med 
Kungälv fl era gånger. Till 
sist gjorde vi bedömning-
en att det skulle bli billigare 
med en egen gymnasieskola. 
Det var rätt beslut då, men 
förutsättningarna ändrades 
radikalt med det fria gymna-
sievalet och friskolornas en-
tré, säger Sven och syftar på 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

Utveckla Nödinge
Diskussionen om att försöka 
skapa en centralort i Ale bör-
jade ta fart. För Svens del var 
det självklart inget snack om 
vart den skulle ligga.

– Självklart ville jag se att 
vi utvecklade Nödinge. Alla 

utredningar visade att det 
vore bäst för kommunen 
med tanke på underlag och 
förbipasserande trafi k. Ale 
Exploatering med Jan-Erik 
Olsson blev projektledare 
för Ale Torg. Han gjorde ett 
fantastiskt arbete. Vi hade 
aldrig klarat det utan hans 
insats. Parallellt förstod vi 
också vikten av att skapa ett 
bättre underlag för handeln 
och därför intensifi erades 
arbetet med bostadsområdet 
Backa Säteri. Detta arbe-
te har lagt grunden för det 
nya Nödinge, säger Sven 
stolt som nästan dagligen 
promenerar runt markerna 
som hans far en gång plöjde 
och som idag är hemvist för 
många nya alebor.

Mycket stort misstag
Även om Ale Torg är ett av 
Svens bästa minnen från ti-
den som kommunalråd är det 
också här vi fi nner den störs-
ta besvikelsen.

– Vi hade en plan för en 
fortsatt utbyggnad av Ale 
Torg som bland annat inne-
håll ett nytt kommunhus och 
ett 18-våningshus. Tyvärr 
stoppades den och det har 
bromsat utvecklingen av tor-
get. Ica fi ck aldrig bygga sitt 
Maxi och beslutet att inte gå 
vidare med Ale Torg norra är 
enligt mig ett mycket stort 
misstag.
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Mer Nödinge än Sven är svårt att bli

SVEN PETTERSSON

Ålder: 77

Bor: Villa i Nödinge

Uppväxt: Backa Säteri i Nödinge

Familj: Sönerna Magnus, Anders och 

Tomas samt sex barnbarn och ett 

barnbarnsbarn.

Gör: Pensionär som reser, promenerar 

eller hjälper sönerna med allehanda 

hantverk.

Politisk härkomst: Socialdemokrat

Politisk karriär: Kulturnämndens 

ordförande i Nödinge och Ale kommun 

under 70-talet, ledamot i Ale kommun-

fullmäktige 1974-2010, kommunalråd 

88-91, oppositionsråd 92-94, kommu-

nalråd 95-97.

Stora beslut: Ale gymnasium, Ale 

Torg, utbyggnaden av bostadsområdet 

Backa Säteri och Nödinge golfklubb.

Personer han beundrar: Daga Johans-
son (FP); ”Underbart ärlig”.

Jan-Erik Olsson, Ale Exploatering; ”Su-

perprofessionell och mannen bakom 

Nödinges utveckling”.

Per-Göran Kihl, Surte Glasbruk; ”Utan 

honom hade jag aldrig kunnat göra 

karriär på glasbruket. Han backade 

alltid upp mig, ställde upp i alla väder”.

– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning
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Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

www.evidensia.se           0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppet hela sommaren
för alla sorters sjukdom och olycksfallsfall

Öppen mottagning mellan 8-10 
varje dag under sommaren, övrig tid tidsbokning

Ett stort 

TACK 
till er företagare som  

sponsrade Vårsalongen och
alla ni nära och kära till våra 
elever som besökte skolan 
denna soliga eftermiddag.

Med er hjälp samlade vi ihop 

16.621:- 
vars överskott skänks

till välgörande ändamål efter 
beslut i elevråden.

Sven Pettersson, född och uppvuxen i Nödinge, konstaterar att de tyngsta besluten han var med och fattade som kommunalråd handlade om just orten i hans hjärta.

ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77  Arne Adiels (S)
1978-86 Evald Malm (S)
1987-91  Sven Pettersson (S)
1992-94  Jan Skog (M)

1995-98  Sven Pettersson (S)

1998-06  Inga-Lill Andersson (S)

2007-10  Jarl Karlsson (S)

2010- Mikael Berglund (M)


