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1. Hur vill ert parti utveckla 
sophanteringen i Ale?

2. Hur vill ert parti lösa 
bristen på ungdomsbostäder?

Alekuriren kommer att låta partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på våra två första frågor:

Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN i Älvängen 

Stängt tills vidare 
pga vattenskada.

Inlämning av kläder  
och gods undanbedes 

tillsvidare. lansforsakringar.selansforsakringar.se

Välkommen till
en kundägd bank!

Lilla Edets missionsförsamling 
söker en 

medarbetare!
Vi söker Dig som har en kristen 

livssyn och har erfarenhet av livet 
men med känsla och fallenhet 

för arbete bland främst barn och 
ungdomar. Spelar du ett instru-

ment eller är musikintresserad är 
det ett extra plus. 

Tjänsten är på deltid, upp till 25%.

Upplysningar om tjänsten får du av 
Anne-Marie Sandbeck,  

tel. 0704-595710

www.missionskyrkan.se/lillaedet

INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill ha hushållsnära sopsor-
tering. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Vi vill investera i modern 
utrustning för insamling. 

2. Vi förenklar byggreglerna på 
nationell nivå och planerar att 
bygga 450 000 nya bostäder. 
Detta ger oss i Ale bättre förut-
sättningar att skapa fler bostäder 
för ungdomar.

Paula Örn (S):
1. Vi måste, efter 4 år av inga 
åtgärder, komma igång med att 
samla in återvinningen vid tomt-
gränsen. Det viktigaste är att 
börja med komposterbart mate-
rial som istället för att eldas upp 
ska bli biogas. Så gör vi det lätt-
are att leva klimatsmart och ökar 
mängden återvunnet material. 

2. Vi måste bygga mer centralt 
och vi måste bygga hyresrätter. 
Vi ska ställa krav på hyresrätter 
när vi säljer kommunal mark och 
vi ska satsa på ett starkt bostads-
bolag som kan vara en motor i 
bostadsbyggandet. Kanske kan vi 
samarbeta med SGS Studentbo-
städer?

Elena Fridfelt (C):
1. Centerpartiet vill att vi ska 
källsortera biologiskt avfall och 
skicka det till rötning för biogas-
framställning och kompostering. 
De som vill kompostera hemma 
ska få fortsätta göra det och fler 
fraktioner källsorterade sopor ska 
hämtas vid eller nära bostaden.

2. Vi måste se till att det byggs 
billiga bostäder nära kollektivtra-
fik där ungdomar kan vilja bo. Vi 
måste snabba på planprocessen 
och på riksnivå jobba för att för-
enkla för de som vill bygga.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har ett bra sophanterings-
system. Källsortering är en möjlig 
väg att utveckla vårt miljöar-
bete och ska därför utredas, så 
även andra alternativa åtgärder. 
Återvinning är ett viktigt inslag 
i en hållbar utveckling och detta 
arbete måste intensifieras och 
tydliggöras genom information.

2. Kanske kan Alebyggen utreda 
möjligheten att bygga ungdoms-
bostäder ovanpå befintliga fast-
igheter. Genom att bygga ovanpå 
befintlig byggnad slipper man 
markkostnader. Dessutom finns 
grundläggande infrastruktur för 
VA och gatuaccess. Läget bör vara 
relativt centralt, gärna med gång-
avstånd till centrum och aktivi-
teter.

Sune Rydén (KD):
1. Möjlighet att välja utökat hämt-
ningsintervall till 4 veckor för 
hushållsavfall. Som motpresta-
tion ställs krav på källkomposte-
ring och återvinning. En återvin-
ningsplats per 1000 innevånare 
är ett mål. 
 
2. Kommunen ska använda Ale-
byggen för att bidra med detta. 
Det går inte att bygga nytt till 
”begagnat priser”. Men kommu-
nen får inte ställa högre krav än 
de statliga regler som finns och 
kraven på standard ska kunna 
sättas lägre i ungdomsbostäder.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Gemensamma återvinnings-
stationer med sopsortering i 
anslutning till in och utfart i våra 
bostadsområden. 

2. Bygga på kommunal mark som 
av olika skäl inte använts för 
andra ändamål, dessutom ska de 
vara byggda med låg budget för 
att fler ska få del av dem. Enhet-
liga mindre bostäder som redan 
tagits fram på andra orter. Allt för 
att pressa prisbilden. 

Carlos Trischler (MP):
1. Miljöpartiet vill först och 
främst börja med insamling av 
komposterbart material. Vi vill 
även se insatser som ökar åter-
vinningen av tidningar och för-
packningar. 

2. I Ale finns obebyggda tomter. 
Här skulle bostadsmoduler snabbt 
ge små och billiga lägenheter 
medan detaljplaner och andra för-
beredelser görs klara. Nya bygg-
regler som är på gång underlättar 
för smålägenheter. Vi vill att Ale 
utnyttjar de nya möjligheterna!

Robert Jansson (SD):
1. Ersätt säckhämtning med 
flyttbara kärl som placeras vid 
gemensamma utrymmen, lättill-
gängligt för såväl boende som 
renhållningspersonal. Därmed kan 
tömningsintervallen ökas i tätor-
terna vilket är bättre för miljön 
och sänker kostnaderna. Förbätt-
rad tillgänglighet på Sörmossen.

2. Den viktigaste åtgärden är att 
begränsa invandringen. I högsta 
grad är det den ansvarslösa 
invandringspolitiken som skapat 
bostadsbristen. Alebyggen måste 
finna partners för att få ned 
nyproduktionskostnaderna av 
hyresrätter, det finns goda exem-
pel på det i andra kommuner.

Johnny Sundling (V):
1. Vi vill öka antalet olika typer 
av avfall  som kommunen samlar 
in. I ett första steg skall vi kunna 
samla in kompost och i nästa steg 
öka med mer fler typer av avfall.  
Vi måste bli bättre på att göra det 
lätt för Aleborna att vara miljö-
vänliga. 

2. När de borgliga partierna tog 
makten i riksdagen var ett av de 
första beslut som togs att göra det 
dyrare att bygga hyresrätter. Vi 
vill inte sälja ut Alebyggen. Istäl-
let vill vi ge Alebyggen ett tydligt 
politiskt uppdrag att öka antalet 
ungdomsbostäder i Ale, antingen 
genom inköp av fastigheter eller 
omvandling av befintliga bostäder. 

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Säckhämtning vid dörren 
avvecklas, ersätts med kärl i 
områdesgemensamma utrym-
men vid garagen/p-platserna. 
Matavfall i särskilda kärl. Billi-
gare, effektivare, bättre för miljön 
och personalens arbetsmiljö. 
Ökad återanvändning med Bytar-
dag på Sörmossen, mer miljösty-
rande taxor.

2. Nya bygglovsregler möjlig-
gör enklare och billigare bostä-
der i vindsutrymmen, utan hiss, 
gemensamt kök, tvättstuga mm 
och lägre standard, Attefalls-hus 
som kan byggas med loftgång+en-
tresol 40 m2 utan bygglov och i 
strid med detaljplanen. Nya bul-
lerregler = nya centrala byggytor.


