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MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 59:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

Lunchrestaurang & café

149:-REGNKLÄDER

2-DEL
FRÅN 199:-2-DEL

FRÅN

FODRADE

REGNKLÄDER

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

SOMMARPRIS
t.o.m. 17 augusti

ord. pris 79:-

”Konstgräset blev en symbolfråga”
NÖDINGE. Mikael 
Berglund (M) fick för-
troendet att leda Ales 
politiska ledning efter 
16 år med S-styre.

Förnya, förändra och 
förbättra var löftet till 
aleborna.

– Konstgräset blev en 
symbolfråga och där vi 
verkligen har visat att 
det gick att göra skill-
nad, menar han. 

Artikelserien om Ales makt-
havare under kommunens 
första 40 år slutar med Mi-
kael Berglund som efter Mo-
deraternas succéval 2010 fick 
äran att svinga klubban som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det var första gången 
på 16 år som inte en socialde-
mokrat ledde kommunen.

Moderaterna hade lovat 
att förnya, förändra och för-
bättra Ale. Konstgräsplaner 
blev en symbolfråga.

– Det hade pratats i många 
år om konstgräs någonstans i 
Ale, men ingenting hände. Vi 
förstod inte varför och lovade 
därför fyra nya konstgräspla-
ner om vi kom till makten. 
Tillsammans med förenings-
livet har vi grejat fyra och den 
femte är på gång i Nödinge. 
Med rätt vilja gick det, säger 
Mikael Berglund.

Han är inte själv uppväxt 
i kommunen, utan flyttade 
hit 2002. Ursprungligen är 
han från Vänersborg, men 
har också hunnit med nio år i 
Karlskrona. 2010 tog Allians-
partierna makten i Ale med 
stöd av Aledemokraterna. 
Mikael Berglund blev Kom-
munstyrelsens ordförande, 
den sista under Ales första 
40 år.

– Jag förstår att de som har 
varit med hela vägen har upp-
levt en omvälvande tid. Vem 
kunde i början av 70-talet tro 
att varken batterier eller glas-
flaskor skulle vara lönsamt 
att tillverka här i framtiden? 
Förutom Eka är nästan all 
tung industri borta. Utveck-
lingen har gått fort och idag 

är Ale en tillväxtkommun 
som främst är attraktiv som 
boendeplats för sina utmärk-
ta kommunikationer. Vi job-
bar dock vidare med att bli 
ett självklart alternativ för 
nyetableringar. Snabba kom-
munikationer är ju inte minst 
viktigt för näringslivet, säger 
Mikael Berglund.

När han får i uppdrag att 
försöka sammanfatta sina år 
i maktens centrum blir han 
eftertänksam.

Många intryck
– Mina intryck är så otroligt 
många. Min bild av hela den 
kommunala organisationen 
har förändrats. Personalen i 
Ale har en stark själ. Många 
brinner oerhört mycket för 
att utveckla sin verksamhet. 
Framför allt blir jag impo-
nerad av alla de som inte ens 
bor i Ale och som är så ge-
nuint engagerade för att ut-
veckla kommunen. Vår eko-
nomichef Helene Ramert är 

ett lysande exempel. Hon blir 
rent av förbannad när hon 
upptäcker att någon inte haft 
100% koll på kronorna, säger 
Berglund.

Han blir tyst, funderar ett 
tag till och säger sen:

– Jag kan ju bara tala om 
mina fyra år och det är klart 
att den djupa dialog som jag 
har fått med en rad företaga-
re har varit lärorik och värde-
full. Tillsammans har vi gjort 
förändringar som nu också 
har givit resultat. Vi har inte 
bara pratat, utan också haft 
verkstad. Näringslivsklimatet 
har genom näringslivsrådet 
fått en rejäl skjuts. Samma sak 
gäller föreningslivet. Byggan-
det av fyra konstgräsplaner 
möjliggjordes tack vare en 
nära dialog med eldsjälarna i 
klubbarna. Jag är enormt im-
ponerad av alla dessa ideella 
krafter som jobbar stenhårt 
för att göra något bra för våra 
barn och ungdomar. I detta 
sammanhang är det oundvik-

ligt att inte nämna Alebacken 
och dess entusiaster. Vilka 
härliga människor!

Det märks tydligt att 
han tagit intryck på allvar. 
Just föreningslivet menar 
Berglund genomsyrar hela 
kommunen.

Kan vi tala om en Ale-
anda?

– Ja, jag tror nog det, men 
den förändras just nu. Att vi 
gör saker ännu mer ihop, ge-
mensamt, precis som i fören-
ingslivet. Den inställningen 
börjar nu sprida sig även till 
att omfatta hela orten. Jonas 
Molin, caféägare i Skepp-
landa, har varit en härlig 
pådrivare för att värna det 
egna samhället. Tillsammans 
skapade vi Skepplandadagen. 
Engagerade ortsbor som ville 
något och med stöd av kom-
munen kunde ett innehålls-
rikt arrangemang välkomna 
hela orten till Albotorget, sä-
ger Berglund och fortsätter:

– Det senaste beviset på 
ett större ansvarstagande för 
samhällsfrågor är bredbands-
föreningar. Det har bildats 
flera stycken och i Bohus är 
man väldigt långt framme. 
Här bidrar kommunen med 
hjälp genom en bredbands-
samordnare.

40 år har gått. Ale kom-
mun jubilerar utan att ha 
något större enskilt firande. 
Istället har man valt att stöt-

ta många små initiativ som 
en del i jubileet. Mat- och 
kulturfestivalen i Ale Kultur-
rum lördag 30 augusti är ett 
sådant.

Mikael Berglund får i upp-
drag att titta i kristallkulan 
och beskriva hur han tror att 
Ale ser ut när ytterligare 40 år 
har gått.

Två städer
– Då har vi två mindre städer, 
Älvängen och Nödinge, med 
10 000 invånare vardera. Re-
sande säljare trivs att bo lite 
utanför Göteborg, men med 
möjlighet att kliva på pendeln 
och ta tåget hela vägen till 
Landvetter. Vi har kommit 
ännu närmare Göta älv och 
det finns också goda möj-
ligheter att bo lantligt. Ett 
attraktivt näringslivsklimat 
har bidragit till en mängd 
större etableringar. De goda 
kommunikationerna och den 
sköna miljön gör att Ale har 
blivit en av de bästa kommu-
nerna att bo i.

Hur ska det där kunna 
bli verklighet?

– Vi har en mängd utma-
ningar. Precis som i Sverige i 
stort är det ungdomsarbets-
lösheten och skolan som vi 
måste fokusera all kraft på. Vi 
måste bli bäst och våga säga 
det. Att bara ”bibehålla” är 
starten till förfall. Volvos mål 
är att erbjuda världens bästa 

bil, samma inställning måste 
även kommunen ha. Vi måste 
inse att vi är konkurrensutsat-
ta. Ska vi få fler invånare och 
skattebetalare, vilket krävs 
för att utveckla Ale i rätt rikt-
ning, måste vi sikta på att vara 
bäst i klassen. Lyckas vi med 
det får vi även etableringar 
och därmed fler arbetstillfäl-
len. Allt hänger samman, sva-
rar Berglund.

Du pratar mycket om 
dialogen och om att göra 
saker tillsammans. Skulle 
tillsammans kunna innebä-
ra att Moderaterna regerar 
tillsammans med Socialde-
mokraterna i Ale i framti-
den?

– Nej, det tror jag inte, 
men vi är nyttiga för varan-
dra. Båda har kraft bakom 
det som sägs och vi sporrar 
nog på sätt och vis varandra. 
Vi samverkar inom skolan, 
så man ska aldrig säga ald-
rig, men i dagsläget står vi 
för långt ifrån varandra i en 
mängd ideologiska frågor.

Olika bilder
Artikelserien om Ales makt-
havare 1974-2014 avslutas 
med veckans intervju. Mika-
el Berglund har läst om sina 
företrädare och gillar att höra 
om historien. Sven Petters-
son som var kommunalråd i 
Ale 1987-1997, varav tre år 
i opposition, har han pratat 
mycket med.

– Min och Svens bild av 
uppdraget ser lite annorlun-
da ut, mest beroende på att 
det fungerade på ett annat 
sätt förr. Han var mer i verk-
samheten och hade till och 
med en egen handkassa för 
att till exempel kunna köpa 
konst som gåvor från lokala 
konstnärer. Det var lättare 
för kommunen att gynna de 
lokala företagen än vad det är 
idag. Numera styrs vi av tuf-
fa redovisningskrav och lagar 
om offentlig upphandling. 
Allt var inte bättre förr, men 
visst fanns det delar som jag 
gärna hade tagit tillbaka, sä-
ger Mikael.

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 41 år.

Yrke: Kommunstyrelsens 

ordförande i Ale.

Bor: Villa i Älvängen.

Familj: Gift med Mia, dot-

tern Tilde 12, sonen Theo 9.

Politisk karriär: Ledamot 

i kommunfullmäktige och 

Kommunstyrelsens ordfö-

rande i Ale sedan 2010.

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!

Mikael Berglund (M) blev den sjunde personen att leda Ale kommuns politiska organisation. Från november 2010 har han titulerats Kom-
munstyrelsens ordförande i Ale – ett uppdrag han gärna fortsätter med. Han har liksom många andra kunnat läsa om sina företrädare i 
artikelserien om Ales makthavare.

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)

Mikael Berglund om maktskiftet 2010:

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


