
NÖDINGE. Inga-Lill 
Andersson (S) var på 
väg att avveckla sitt 
politiska engagemang 
när frågan om kommu-
nalrådsposten kom.

Istället är hon den 
som nu har svingat 
klubban längst som 
ledande kommunalråd i 
Ales 40-åriga historia.

– Jag har hela tiden 
sett det som ett stort 
privelegium och ett 
uppdrag som givit mig 
oförglömliga upplevel-
ser, säger hon.

Sven Pettersson hade 
vunnit, förlorat och återtagit 
makten mellan 1987 och 
1997 när han meddelade det 
socialdemokratiska partiet 
i Ale att han ville kliva av. 
Frågan gick till Inga-Lill 
Andersson som vid den 
tidpunkten börjat fundera 
på att avveckla sig själv från 
politiken.

– Jag hade aldrig haft en 
tanke på att bli kommunal-
råd, men när frågan kom 
insåg jag vilket förtroende 
partiet visade mig. Det gick 
inte att tacka nej och det har 
jag heller aldrig ångrat, säger 
Inga-Lill när vi pratar om ti-

den då hon bestämde sig för 
att bli heltidspolitiker.

Första dagen som kom-
munalråd blev 1 juli 1997. 
Ale kommun stod inför en 
stor omorganisation. De 
fem kommundelsnämnder-
na med tillhörande kontor 
avvecklades och en central 
organisation bildades. Det 
var en turbulent period och 
personal blev övertalig.

Hetluften
– Jag kastades in i hetluften 
och just då var jag fundersam 
över om vi verkligen tagit 
rätt beslut. Det gick väldigt 
fort och många var berörda. 
Jag lärde mig att stora omor-
ganisationer är sårbara och 
att det är bättre att göra små 
anpassningar hela tiden. Alla 
förändringar måste ske med 
stor försiktighet, säger hon.

Första tiden handlade 
mycket om att få den nya 
organisationen på plats, men 
snart skulle Inga-Lill få an-
nat att tänka på.

På vägen till jobbet i bör-
jan av januari 1999 blev hon 
uppringd av Bo Lindvall, vd 
på Tudor i Nol.

– Vi har tagit beslut om 
att avveckla tillverkningen 
av startbatterier i Nol, berät-
tade han och Inga-Lill hann 
bara till parkeringen utanför 
kommunhuset i Alafors inn-
an första journalisten dök 
upp.

– Alla ville veta vad kom-
munen skulle göra för de 
drygt 350 anställda. Det var 
en chock, men i efterhand 
kan jag bara applådera det 
gemensamma arbete som fö-
retaget, arbetsförmedlingen, 
facket och kommunen gjor-
de. I princip alla fi ck jobb 
och just då var Ale kommun 
i behov av personal, vilket 
självklart underlättade.

Nu var det inte bara en 
fråga om jobb, utan minst 
lika allvarlig var miljöfrågan. 
Marken var minst sagt för-
orenad och Tudors intresse 
för att sanera var svalt.

– Det var en tuff match, 
kanske en av mina tuffaste, 
som kommunalråd. Tjejerna 
på miljökontoret gjorde en 
ovärderlig insats och till sist 
insåg även Tudor allvaret. 
Bo Lindvall kom tillbaka i 
tjänst och Exidekoncernen 
som Tudor ingick i tog fullt 
ansvar. Saneringen kosta-
de hundratals miljoner. Vi 
gjorde en slutbesiktning och 
telefonsamtalet från en av 
miljöinspektörerna glöm-
mer jag aldrig. ”Vi är långt 
ifrån gränsvärdena, nu är vi 
i hamn”. Det var en enorm 
lättnad, säger Inga-Lill.

Efter nästan tio år vid 
makten är hon rik på upp-
levelser och minnesvärda 
ögonblick. Många av dem 
har internationell prägel. 
Inga-Lill drev ett offensivt 
arbete med att skapa relatio-
ner utanför Ales gränser. I 
början av år 2000 skrevs ett 
vänortsavtal med Bertinoro i 
Italien. Sedan tidigare fanns 
ett liknande avtal med tyska 
Kaufungen och fi nska Ruuk-
ki.

Givande utbyten
– Det har medfört många 
givande utbyten både mel-

lan kommunala tjänstemän, 
verksamhetspersonal och 
inte minst elever i våra sko-
lor. Musikskolan som kul-
turbärare var en stark del i 
vårt internationella arbete 
och alla utbyten lade till sist 
grunden för entreprenörsut-
bildningen YEE. Lika stolt 
som jag var på den tiden, 
lika ledsen är jag idag när 
jag ser det svala intresset för 
internationella kontakter 
hos den nuvarande politiska 
ledningen i Ale. De vet inte 
vad vi går miste om. I grun-
den är det ett fredsarbete 
och främlingsfi entlighet är 
ett av många ämnen som vi 
har haft givande diskussioner 
kring med våra vänorter, sä-
ger Inga-Lill.

Visionsarbetet för Ale och 
planeringen för en omfattan-
de infrastrukturutbyggnad 
löpte parallellt under hela 
hennes tid som kommunal-
råd. Resultatet blev precis 
som hon drömt.

– Det var ett fascinerande 
planeringsarbete, där Bert 
Andersson svarat för en 
enastående insats från kom-
munens sida. Våra önskemål 
om alla trafi kplatser och 
fem pendelstationer är idag 
verklighet och jag minns 
vad Bjarne Färjhage i Lilla 
Edets kommun sa: ”Ni har 
fått fem pendelstationer och 
vi har inte få en enda”. Jag 
förstod vilken förmån Ale 
skulle få av BanaVäg i Väst-
utbyggnaden, berättar Inga-
Lill.

Den sista trafi kplatsen, 
den i Stora Viken, var långt 
ifrån enkel att få igenom. 
Trafi kverket var inte med på 
noterna från början.

– Vi fi ck lära oss att de 
bygger för dagens behov, 
inte framtidens. Från kom-
munens sida såg vi ett stort 

behov av trafi kplatsen för 
att förverkliga ett framtida 
verksamhetsområde på höj-
den, fortsatt bostadsexploa-
tering i södra Nödinge samt 
etableringen av Klädkällaren 
i Stora Viken. Det var många 
och långa förhandlingar. Nå-
got beslut fi ck jag aldrig själv 
vara med om, men jag vet ju 
hur det slutade.

Ale gymnasium stod på 
sin topp under Inga-Lills tid 
som komnunalråd och var 
ofta omnämnt i olika riks-
medier.

– Det var kommunens 
fl aggskepp med ett tydlig 
fokus på demokrati och ele-
vinfl ytande. Jag vet inte om 
vi hade kunnat påverka ut-
vecklingen, men det hade 
varit spännande om vi vågat 
ta upp entreprenörsspåret 
tidigare. Konkurrensen, det 
fria gymnasievalet och de 
snabba kommunikationerna 
med Göteborg hade ändå va-
rit svåra att matcha, funderar 
Inga-Lill.

Är det något hon kan så är 
det just gymnasiefrågor. Ef-
ter valet 2006 lämnade hon 
posten till förmån för Jarl 
Karlsson (S). Inga-Lill ville 
hinna med något mer innan 
pensionen.

– Jag återgick från min 
tjänstledighet i Göteborgs 
stad och fi ck jobba fyra år 
med utvecklingsfrågor för 
gymnasieskolorna i Göte-
borg. Det var väldigt roligt 
att komma tillbaka till ett 
civilt jobb.

Däremot lämnade hon 
inte politiken helt. 2006-
2010 satt hon som kommun-
fullmäktiges ordförande, se-
dan 2010 är hon vice.

– Jag lämnar politiken när 
partiet anser att jag ska göra 
det och inte har något behov 
av mig längre.
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– Tänker engagera sig så länge hon orkar och är önskvärd

INGA-LILL 
ANDERSSON (S)

Ålder: 68 år.

Yrke: Pensionär.

Bor: Lägenhet Bohus.

Familj: Särbo, sönerna Per 

och Ulf samt fyra barnbarn.

Uppväxt: På landet i Borås.

Politiska uppdrag:  Kom-

munfullmäktiges vice 

ordförande, ledamot i Göte-

borgs symfonikers styrelse, 

Förvaltningshögskolans ut-

bildningsråd samt borgerlig 

begravningsoffi ciant. 

Tuffa beslut: ”Det var 

när jag satt ordförande i 

Socialnämnden 1979 och vi 

tog beslut om att lägga ner 

Trollevik. Det var rätt, men 

svårt att förmedla”.

Favoritplats i Ale: ”Det fi nns 

många, men Vikingagården 

har en härlig atmosfär”.

Favoritresmål: ”Då säger jag 

Italien och vår vänort Ber-

tinoro. Det är en fantastisk 

plats”.

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)

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

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

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

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

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

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)
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ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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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

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

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

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

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 flera gånger Till

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

Mer Nödinge än Sven är svårt att bli
– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning
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Artikelserien om Ales makt-
havare började med kommu-
nens första kommunalråd, Arne 
Adiels (S)....

...och fortsatte med Evald Malm 
(S) som ledde Ale under åren 
direkt efter att bland annat 
Surte Glasbruk lades ner.

Sven Pettersson (S) var tredje 
man att svinga klubban i Kom-
munstyrelsen i Ale. 

ÄLVÄNGEN. U-båtsjak, 
njurtransplantationer, 
säkerhetsanalyser åt ki-
nesiska staten och inte 
minst lokalpolitik.

Jan Skog (M), ett av 
Ales tidigare kommu-
nalråd har mycket spän-
nande att prata om.

– De stora besluten 
har vi varit politiskt eni-
ga om i Ale och det tror 
jag är ett framgångsre-
cept, säger han.

Efter en framgångsrik val-
rörelse 1991 blev Jan Skog 
fjärde man att ta hand om 
ordförandeposten i Kom-
munstyrelsen i Ale.

– Vår ekonomiska politik 
om ordning och reda, mer 
pengar till välfärden, samt att 
till varje pris behålla byskolor-
na gav oss väljarnas förtroen-
de, minns Jan.

Ale kommun hade redo-
visat ett minusresultat på 28 
miljoner och det fanns enligt 
Skog mycket att ta tag i.

– Vi stramade åt budget-
processen och införde nollbas-
budgetering. Det betydde att 
ansvariga verksamhetschefer 
fi ck i uppgift att redovisa ex-
akt vad verksamheten egent-
ligen skulle kosta. Det fanns 
en tradition i Ale kommun 
att bara köra på. Det kom nya 
pengar om det behövdes, men 
det vägrade jag att acceptera. 
I oktober 1992 införde jag ett 
köpstopp i kommunen, inte 
för att pengarna var slut, utan 
för att förhindra tjänstemän 
från ”det-fi nns-pengar-kvar-
köp”. Det var många som blev 
upprörda, men ganska snabbt 

heterna tappade kvalité, säger 
Jan och tillägger:

– Vi gick från minus 28 till 
ett överskott på 24 Mkr på tre 
år.

Jan Skog höll i klubban när 
några av kommunens tyngsta 
beslut togs, förvisso i enighet, 
men ändå.

– Det är roligt att ha fått 
vara med om att forma ett helt 
nytt Nödinge för det blev ef-
fekten när vi beslutade att läg-
ga Ale gymnasium där samt 
att vi gav Ale Exploatering i 
uppdrag att skapa Ale Torg. 
Det var nödvändigt. Man kan 
säga att vi sanerade Nödinge 
och höjde statusen på hela 
samhället. Titta, vad bra det 
blev, säger han.

E få i

viktiga gällde emellertid gym-
nasieskolan.

– Vi voterade om vem som 
skulle rita skolan. Sossarna 
höll på GF (Göteborgs Föror-
ter) och vi på den borgerliga 
sidan ville att Gert Wingårdh 
skulle få stå för arkitekturen. 
Vi vann med 3-2 och det tror 
jag ingen ångrar idag.

Visionsarbetet pågick och 
mycket kretsade kring beho-
vet av en motorväg, men vart 
den skulle ligga var man inte 
överens om. Moderaterna fö-
respråkade att vägen och en 
eventuell ny järnväg skulle 
dras genom Vättlefjäll uppe i 
bergen. Ett förslag Jan Skog 
fortfarande tycker vore det 
bästa – på lång sikt.

D ä h d b

ret,  men jag trodde aldrig det 
skulle bli verklighet. Jag höll 
med Hugo Hummel (S) i 
fullmäktige när han sa att ”Jag 
har aldrig sett någon kliva ut i 
älven och gå på ett tåg, där går 
det inte att bygga någon ny jär-
väg”, berättar Jan.

Skinnskallar
Utmaningarna var många i 
början av 90-talet. Ungdoms-
arbetslösheten var hög och en 
grupp skinnskallar hade fått 
fäste i Nödinge.

– Vi heltidsanställde två 
personer som fi ck i uppdrag 
att punktmarkera de som oro-
ade oss mest. Det fungerade 
och problemet löste sig, men 
vid ett tillfälle hotades även 
jag och dåvarande kommun-

lyckades dock stoppa borgar-
na från idén.

– Det var en kostsam re-
form som medförde adminis-
tration i överfl öd. Vi fi ck ha 
fem av allting istället för en 
central administration. Dess-
utom förstärktes bytänkandet 
och det var inte bra för Alean-
dan. Jag är glad att Sven Pet-
tersson (S) och Socialdemo-
kraterna till sist insåg allvaret.

Politiken kom att bli en 
viktig del av Jan Skogs liv och 
vardag, men det var egent-
ligen en ren slump. Han var 
nyinfl yttad och hans fru Gu-
nilla jobbade ihop med Jan 
A Pressfeldts fru Birgitta. 
De blev hembjudna till dem 
på middag och sent på kväll

Tunga beslut under Skogs år
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– Ale Torg och Ale gymnasium förvandlade Nödinge

JAN SKOG (M)

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

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

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

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

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

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)
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ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-
sons förslag i Skepplanda 
om att kalla den nya stor-
kommunen för Ale, berättar 
Arne Adiels.

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan 
sammanslagningen. I Skepp-
landa tog man hastigt beslut 
om att bygga en simhall, 
men fl era av räkningarna 

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där.

Ett annat diskussions-
ämne var den framtida in-
frastrukturen. Riksväg 45 
ansågs vara underdimensio-

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-
vängen var ett av fl era stora 
skolprojekt.

Ekonomiskt var den nya 
kommunen ofta på grön 

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en 
lång politisk bakgrund.

– Pappa var vice ordfö-
rande i kommunalnämnden i 
Starrkärr och mina farbröder 

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön 
eller i lägenheten i spanska 
Torre Vieja. Och sjuk, det är 
han nästan aldrig.

– Nej, jag fi ck rosfeber 

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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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-

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

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.

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

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

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

Mer Nödinge än Sven är svårt att bli
– Under hans 
ledning tog 
orten en ny 
vändning

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se 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.
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Artikelserien om Ales makt-
havare började med kommu-
nens första kommunalråd, Arne 
Adiels (S)....

...och fortsatte med Evald Malm 
(S) som ledde Ale under åren 
direkt efter att bland annat 
Surte Glasbruk lades ner.

Sven Pettersson (S) var tredje 
man att svinga klubban i Kom-
munstyrelsen i Ale. Samtli-
ga artiklar hittar ni på aleku-
riren.se.

Jan Skog har varit både Kommunstyrelsens ordföran-
de och kommunalråd i opposition vid två tillfällen. 
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Jan Skog (M) var först som bor-
gerlig ordförande i Kommun-
styrelsen, 1991-1994.

Samtliga artiklar hittar ni på 
alekuriren.se.

Inga-Lill Andersson är den som suttit längst som ledande 
kommunalråd i Ales 40-åriga historia. 9,5 år blev det. 


