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Året som gick
ALE. Supervalåret som 
slutade med utlysningen 
av ett extra val är snart 
till ända.

Snart stänger vi böck-
erna för 2014.

Ett år som förutom 
ett politiskt maktskifte 
bland annat har inne-
hållit ett trendbrott för 
skolan, stigande hus-
priser och ett fortsatt 
förbättrat näringslivs-
klimat.

Att på en begränsad yta 
försöka sammanfatta ett år, 
är ett milt sagt svårt upp-
drag, särskilt under ett va-
lår. Mycket av det som sägs 
och får stora rubriker vet vi 
aldrig blir förverkligat. En 
valrörelse fungerar ju så. 
Vad vi vet är att Alliansstyret 
fick lämna ifrån sig klubbor-
na till Socialdemokraterna. 
Förutom att det var ett su-
pervalår var 2014 också året 
Ale kommun firade 40 år. 
Firade gjorde också närings-
livet som för andra året i rad 
klättrade raskt i Svenskt Nä-
ringslivs ranking över klima-
tet i landets kommuner. Ale 
parkerar nu på plats 61, en 
förbättring med 180 positio-
ner jämfört med bottenno-
teringen 2012. Som ett led i 
denna framgång arrangera-
des en näringslivsgala i Surte 
och där utsågs Klädkällarens 
Peter och Marie Lindberg 
till årets företagare.

Vakna, Ale kommuns 
drogförebyggande arbete, 
har också jubilerat som ti-
oåring under året. Numera 
får drogförebyggare Tho-
mas Berggren finnas sig i 
att landets kommuner gärna 
vill höra hur Ale arbetar. Ett 
gott betyg.

Förra årets tunga besked 
om att Ale gymnasium tving-
as lägga ned innebar i år att 
även Himlaskolan gick sam-
ma öde till mötes. Istället har 
Da Vinici skolan sett dagens 
ljus i det som numera kall-
las Ale Kulturrum. Här går 
högstadieelever från Alafors, 
Nol och Nödinge. Samtidigt 
har Kyrkbyskolan totalreno-
verats i Nödinge och är snart 
redo för nyinvigning.

Allt är inte guld som glim-
mar. En stark proteströrelse, 
Regional motström, har 
bildats för att stoppa Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning från Trollhättan 
till Stenkullen genom Ale. 
En ny ledningsgata är enligt 
dem oacceptabelt. I novem-
ber närvarade riksdagsleda-
möter från regionen på ett 
informationsmöte.

Det tidigare så utskällda 
Carlmarks industriområde 
har Ale kommun äntligen 
fått kontroll över, men däre-
mot har kommunledningen 

chockats över beskedet från 
Länsstyrelsen som stoppar 
alla detaljplaner avseende 
bostadsbyggnation i närhe-

ten av pendelstationerna. 
Bullernivåerna anses för 
höga. Ett första möte mellan 
Trafikverket, Länsstyrelsen 

och kommunledningen sker 
i början av januari. Vi får 
hoppas på en bra start på 
2015!
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
delade Alebyggen 
ut nycklarna till sina 
hyresgäster i Kronogår-
den.

Första hyresgästen 
blev familjen Nylén från 
Skepplanda.

– Ett jättemysigt om-
råde med nära till precis 
allt, säger de jublande 
glada.

Christel Nordström och 
Dan Nylén med sin ettåriga 
dotter Novalie tvekade inte 
en sekund när Alebyggen 
presenterade sitt nya lägen-
hetsprojekt i Kronogården.

– Jag är ursprungligen 
från Älvängen och vet vilket 
suveränt ställe det är att växa 
upp på. Vi har tittat på Bo-
Klok tidigare och gillar de-
ras planlösning. Vi fi ck till 
sist det vi önskade, en fyra på 
81 kvm, berättar Christel för 
lokaltidningen.

Alebyggen köpte ett fast

till det kommunala bostads-
bolaget som nappade. De 36 
hyresrätterna gick snabbt att 
hyra ut.

Vi känner att Älvängen

Älvängen, säger Dan Nylén.
Kronogården är beläget i 

östra Älvängen på vägen till 
Starrkärr och har ett natur-
skönt läge
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– Alebyggens 
hyresgäster 
har fl yttat in

Först ut eller in kanske man ska skriva… Familjen Nylén från 
Wetterströms Hage i Skepplanda flyttar nu till Alebyggens nya 
hyresrätter i Kronogården. 

Familjen Nylén blev
först i nya Kronogården

ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 

li k då h l fl

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 

h li i ä d

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
ill i d fö k Då

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
l Th F b

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

A d i k i k

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors

Många oklarheter i skottdramat

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.
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NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
p iti n d m r i d n här

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
h r ålt för dr t 1 6 milj n r

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
m t dr r” En m n t

The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring

10 år tillsammans mot droger

ALE. Framtid i Ale.
Det är namnet på den 

senaste partibildningen 
i Ale.

Bakom partiet står 
två tidigare tongivande 
socialdemokrater, Ty-
rone Hansson  och Rolf 
Engström.

Valtemperaturen steg plöts-
ligt ett antal grader i Ale 
då det sipprade ut att Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), tagit initiativ till ett 
nytt parti. Han har också 
meddelat samhällsbygg-
nadskontoret att han läm-
nar posten, men tänker sitta 
kvar i nämnden. Han tänker 
också lämna uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och Kommunstyrelsen. 
Att det skulle handla om en 
spricka hos Socialdemokra-
terna vill Tyrone däremot 
inte bekräfta.

– Jag kliver inte av nå-
got, jag tar ett steg framåt. 
Det måste hända något. Jag 
tror folk i allmänhet och jag 
i synnerhet är trött på all 
pajkastning. Jag tycker den 
politiska majoriteten i Ale 
har försökt, men minorite-
ten har mest suttit på tvären. 
Det köper inte jag Vårt hu-

komplett partiprogram och 
begå samma misstag som 
alla andra. Vi kommer sätta 
mål och visioner, sedan ska 
vi tala oss samman med de 
som vill utveckla Ale framåt 
om hur vi bäst infriar våra 
förväntningar. Det är naivt 
att tro att ett enskilt parti 
ensamt kan ha lösningen på 
alla problem, dessa måste vi 
lösa tillsammans och därför 
kommer vi inte att skriva 
något facit. Vi kommer bara 
att ha Ales bästa för ögonen, 
inga ideologiska hinder. De 
bästa idéerna, oavsett vem 
som kommer med förslagen, 
ska vi stötta, säger Tyrone 
Hansson.

Pressträff
Lokaltidningen är inbju-
den till en pressträff i nästa 
vecka, där några av partiets 
frontpersoner kommer att 
fi nnas med. Tyrone Hans-
son berättar att Framtid i Ale 
kommer att ha tre fokusom-
råden, barn- och unga, bo-
städer och företagande. 

Hur tror du Socialde-
mokraterna kommer att 
uppfatta det här initiati-
vet?

– Jag vet inte. Jag vet bara 
att jag vill göra något bra för 
Ale i samverkan med andra.

Kommunalråd Paula Örn

har hänt, men någon spricka 
i partiet fi nns det inte.

– Nej, en person utgör 
ju knappast en spricka och 
faktum är att han fortfaran-
de inte har lämnat Socialde-
mokraterna och gör han det 

bör han också lämna samtli-
ga uppdrag. Han är vald och 
sitter på ett socialdemokra-
tiskt mandat, menar Paula 
Örn.
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Framtid i Ale

Jan A Press-
feldt (AD)
– Jag är inte 

förvånad. 

Det politiska 

ledarskapet hos 

S tillåter inte 

den samsyn som till exempel 

jag och Tyrone har haft i Sam-

hällsbyggnadsnämnden, där vi 

nästan kommit överens om allt. 

Socialdemokraterna förlorar en 

bra person och en skicklig poli-

tiker. Det här kan bli intressant.

Tyrone Hansson är frontfigur i det nybildade partiet Framtid i 
Ale.

Hur ser ni på att ett 
nytt parti har bildats?
Paula Örn (S)
– Svårt att se 

vilken roll det 

ska fylla. Jag 

hörde något 

om samver-

kan, men det 

är ju inget nytt. Vi samverkar 

brett politiskt i skolfrågan 

och när det gäller det kraftigt 

förbättrade näringslivsklimatet 

säger företagare att det främst 

beror på att det fi nns en po-

litisk enighet om att förbättra 

dialogen. Så samverkansrollen 

verkar redan vara upptagen.

Mikael 
Berglund (M)
– Svårt att 

tänka och 

tycka om nå-

got jag vet så 

lite om. Målet 

ska tydligen 

vara att verka för samverkan 

och just på den punkten tycker 

jag att vi redan har tagit ett 

stort steg framåt under man-

datperioden. Vi är överens om 

skolan, vi är överens om och 

med näringslivet, så de får nog 

komma med något mer. 

– Tongivande socialdemokrater har startat nytt 
parti med samverkan som ambition

BOHUS. På andra vå-
ningen i Bohus centrum 
inryms sedan i torsdags 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

Hit är alla föräldrar 
med barn upp till sex år 
välkomna.

– Vi har samlat olika 
kompetens och resurser 
under ett och samma 
tak, säger förskollärare 
Marie Albinsson, tillika 
samordnare för verk-
samheten.

Den officiella invigning-
en äger förvisso rum nu på 
torsdag, men redan i förra 
veckan öppnades dörren till 
Älvbarnens Familjecentral.

– Det är politiska beslut 
i såväl hälso- och sjukvårds-
nämnd som kommunen som 
ligger till grund för den här 
satsningen. Det ska finnas 
minst en familjecentral i 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras område, där Ale är en 
av fem kommuner. Familje-
centralstankarna fanns med 
redan för tre-fyra år sedan då 
Ale deltog i projektet ”För-
äldrastöd från A till Ö” och 
det är med stor glädje vi ser 
att det nu har blivit verklig-
het, säger folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén.
En familjecentral är ett 

bevisat bra samverkansar-
bete och det krävs att man 
har en öppen förskola och 
deltagande av förskollärare, 
familjebehandlare och per-
sonal från såväl MVC som 
BVC för att få kallas famil-
jecentral. 

– Det har skapats en mö-
tesplats för föräldrar och 
barn. Vi som jobbar på Älv-
barnens Familjecentral har 
olika yrkeskompetens för att 
på bästa sätt kunna bemöta 
de behov och frågor föräld-
rar har kring sina barn och 
livssituation, säger Marie Al-
binsson.

Den öppna förskolan ska 
fungera som en träffpunkt 
och kommer att vara till-
gänglig två dagar i veckan, 
måndag och torsdag. Därut-
över kommer det att erbju-
das ett babycafé (0-1 år) på 
torsdagsförmiddagar.

– Det blir en lugnare sam-
varo med möjlighet att knyta 
föräldrakontakter. Bibliote-
ket kommer att förlägga bä-
bissagostunder hos oss, säger 
Marie Albinsson och låter 
hälsa att även dietist Jenny 
Sallander kommer att dyka 
upp för samtal om barn och 
mat. 

– Dessutom ges föräld-
rarna möjlighet att låna hem 
bokpåsar till sina barn. Vi 
har samlat bra litteratur för 

såväl yngre som lite äldre 
barn, inflikar bibliotekarie 
Sara Dahl.

När lokaltidningen besö-
ker Älvbarnens Familjecen-
tral på öppningsdagen är vi 
inte ensamma. Ryktet om 
den öppna förskolan har re-
dan spridit sig bland föräld-
rarna, bland annat genom 
informationsbladet Balan-
sen.

– Vi är relativt nyinflytta-
de i Bohus. När vi flyttade 
hit från Göteborg önska-
de vi kunna ägna mer tid åt 

barnen. Familjecentralen 
och personalen som jobbar 
här tillgodoser vårt behov 
på ett väldigt bra sätt. Det 
är en unik möjlighet som er-
bjuds på hemmaplan, säger 
en mamma som Alekuriren 
pratar med.

Nu laddar personalen för 
torsdagens invigningsfiran-
de. Föräldrar och barn hälsas 
hjärtligt välkomna.

– Någon bandklippning 
blir det inte, däremot ska 
vi knyta band. Det är ju det 
som vår verksamhet handlar 

om. På Älvbarnens Familje-
central knyts kontakter och 

nätverk byggs, avslutar Ma-
rie Albinsson.

Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med barn upp till 
sex år välkomna. Öppna förskolan smygstartade i förra veckan, 
men den officiella invigningen äger rum nu på torsdag.

Hälsar välkommen till Älvbarnens Familjecentral i Bohus centrum 
gör Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Sara Dahl, biblioteka-
rie, Marie Albinsson, förskollärare, Eva Gundahl, socionom, Jenny 
Sallander, dietist, och Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC.
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– En efterlängtad satsning

Ales första Familjecentral har öppnat 
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ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

NDÖINGE. Bullret från 
framför allt järnvägen 
stoppar all planerad 
central byggnation i Ale.

Nu kallar kommunled-
ningen i Ale till krismö-
te.

Företrädare för Göte-
borgsregionens 13 kom-
muner bjuds in till en 
träff med Håkan Wen-
nerström, Trafi kverkets 
generaldirektör, för att 
diskutera den uppkom-
na situationen.

Länsstyrelsen anser att bul-
lernivån är för hög för att 
tillåta bostadsbyggnation i 
Ales stationssamhällen. Det-
ta trots att väg och järnvägs-

utbyggnaden är baserad på 
en bullerutredning som sa 
att nivån skulle sänkas radi-
kalt.

– Det var på Trafi kverkets 
bullerutredningar som vi 
tog beslut och släppte fram 
väg- och järnvägsplanerna. 
Nu när vi sitter här med facit 
och kall fakta om att buller-
nivåerna efter utbyggnaden 
blivit något helt annat krä-
ver vi svar från Trafi kverket 
hur detta kan vara möjligt. 
Dessutom är det rimligt att 
vi ställer krav på åtgärder. 
Frågan bör enligt mig inte 
bara ha högsta prioritet i Ale, 
utan i hela GR, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Paula Örn (S).

Hon har givit kommun-
chef, Björn Järbur, i upp-
drag att sammankalla ett 
möte med Trafi kverkets 
högsta ledning och hoppas få 

med sig representanter från 
samtliga GR-kommuner.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Vi har 
investerat miljarder i en ny 
infrastruktur som ska främja 
klimatmålen. Tanken är att 
vi ska åka mer tåg och min-
dre bil i framtiden. För att 
bidra till detta är planen att 
bygga pendeltågsnära bo-
städer och det var detta som 
var ett av huvudmålen med 
BanaVäg i Väst. Hållbarhe-
ten är överordnad och nu får 
vi snabbt se till att hitta en 
lösning på bullerfrågan. Det 
är utan tvekan Trafi kverket 
som bär ansvaret för detta, 
säger Paula Örn.

Trafi kverket har en helt 
annan uppfattning och men-
ar att de vidtagit de åtgärder 
som var nödvändiga för den 
befi ntliga bebyggelsen. 

Inget ansvar
– För kommuens framtida 
exploatering har vi inget an-

svar. De som exploaterar och 
vill bygga centralt i Ale får 
vidta de åtgärder som krävs 
för att skydda sig mot ljudet 
från väg- och järnväg, sä-

ger Jörgen Ryding på Tra-
fi kverket.

I samband med större in-
frastrukturprojekt diskuteras 
alltid vilka åtgärder som är 
samhällsekonomiskt lönsam-
ma. I detta fall var det buller-
skydd vid vägen som gällde.

– Att vi skulle ha byggt för 
att skydda framtida exploate-
ringar är inte rimligt, menar 
Jörgen Ryding som hävdar 
att de mätningar som gjorts i 

efterhand vid vägen visar att 
önskad effekt är uppnådd.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) blir inte im-
ponerad när han får höra vad 
Trafi kverket anser i frågan.

– Jag hoppas att de snart 
inser allvaret i frågan. De fi ck 
uppdraget att bygga en ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan för 
att regionen behöver växa. 
Syftet var att ge Ale kommun 
möjlighet till tillväxt med en 
attraktiv pendeltågtrafi k. Nu 
är den på plats och då får vi 
plötsligt inte bygga, vilket 

också känns horribelt ef-
tersom samma Länsstyrelse 
som stoppar oss godkänner 
byggnation i Göteborg tätt 
intill både väg och järnväg. 

Det som skrämmer mest 
är att en eventuell ansvars-
diskussion är tidsödande. 

– Vi har inte tid att vänta. 
Vi är och ska förbli en tillväxt-
kommun. Att lägga ansvaret 
för väg- och järnvägsbuller 
på framtida exploatörer i Ale 
är respektlöst. Det omöj-
liggör bostadsbyggnation 
centralt i Ale, menar Mikael 
Berglund.

Ale kallar till krismöte
– Hoppas på stöd från hela GR

Nya miljoner tillAle kommun planerar att uppföra fristående

KUNGÖRELSE

ALE. BanaVäg i Väst 
skulle minska buller och 
vibrationer i Götaälv-
dalen.

Istället blev det tvärt-
om.

Bullernivåerna är nu 
så höga att Länsstyrel-
sen inte kommer att 
godkänna detaljplaner-
na för två högaktuella 
bostadsprojekt i Äl-
vängen.

Göteborgsregionen har pla-
nerat för tillväxt och Ale 
kommun är en av kommu-
nerna där bostadsutbygg-
naden ska öka mest. Med 
hjälp av ny motorväg och 
pendeltåg har attraktions-
kraften stärkts och intresset 
för pendeltågsnära bostäder 
är stort. I Älvängen är två 
detaljplaner för nya centrala 
lägenheter nära antagande. 
Det gäller Alebyggens 70 
lägenheter på Änggatan och 
30 nya lägenheter vid Gula 
Villan på Göteborgsvägen. 
Nu ställs allt på sin spets när

– Det är en katastrof för 
Göteborgsregionen i all-
mänhet och Ale i synnerhet. 
Det är också en stor skam 
att Trafi kverket misslyckats 
så brutalt med sitt uppdrag. 
Ett av huvudsyftena med Ba-
naVäg i Väst var att minska 
bullernivåerna. Istället har 
det blivit tvärtom. Det är 
främst järnvägen som or-
sakar de förhöjda nivåerna. 
Det beror troligtvis på att 
banvallen är för hög i för-
hållande till bullerskyddet, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD).

Han riktar skarp kritik till 
både Länsstyrelsen och Tra-
fi kverket. Pressfeldt menar 
att de gemensamt bär ansva-
ret för att Ale kommun nu 
inte kan förverkliga sin bo-
stadsutbyggnad. Trafi kver-
ket var ansvarigt för de bulle-
rutredningar som godkändes 
av Länsstyrelsen, vilket i sin 
tur gjorde att Ale kommuns 
antagande av detaljplanerna 
för den nya väg och järnvä-

ra en ljudnivå som möjliggör 
centrala bostäder i våra or-
ter, säger Pressfeldt.

Bengt Bengtssons projekt 
med fl yglar på Gula Villan 
på Göteborgsvägen var mer 
eller mindre klart när beske-
det från Länsstyrelsen kom. 
Nu står projektet helt still. 

– Kommunen har dessut-
om löst in ett antal fastighe-
ter i centrala Älvängen för att 
kunna planera för ytterligare 
bostäder. Allt detta riske-
rar att frysa inne. Det är ett 
oerhört hårt slag och därför 
måste vi nu agera med kraft, 
avslutar Jan A Pressfeldt.

Färska bullermätningar 
i både Surte och Älvängen 
visar att de beräkningar som 
Trafi kverket gjorde avseende 
de framtida bullernivåerna 
inte stämmer. Länsstyrelsen 
har nu i de aktuella detaljpla-
nerna påpekat att bullret är 
för högt och att det krävs 
åtgärder för att godkänna 
byggnation av nya bostäder. 
Åtgärder som kan ta mycket 
lång tid att få genomförda

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i 
Ale, anklagar Trafikverket för att ha vilselett kommunen och gör 
dem ansvariga för att den planerade byggnationen i pendelnära 
lägen riskerar gå i stöpet.          Arkivbild.

Buller stoppar bostäder i Ale
FAKSIMIL: VECKA 45, 2014

Vi har inves-
terat miljarder 
i en ny infra-
struktur som 

ska främja klimatmålen. 
Tanken är att vi ska åka 
mer tåg och mindre bil i 
framtiden.
PAULA ÖRN
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I juni flyttade de första hyresgästerna in i Alebyggens lägenheter i 
Kronogården, Älvängens senaste och hittills största bostadsområde.

Natten till 3 juni sköts en 41-åring till döds på öppen gata i Ala-
fors. Omständigheterna kring skottlossningen har polisen inte varit 
särskilt detaljerad kring. Åklagaren som utförde en internutredning 
om eventuellt tjänstefel friade polismännen och undersökningen 
lades ner.

VECKA 7, 2014

ALAFORS. Oro och frus-
tration.

Protesterna är starka 
mot den nya kraft-
ledning som planeras 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen och som i så 
fall kommer att skära 
genom Ale kommun.

– Det är en tuff si-
tuation, säger Tommy 
Carlsson, ordförande i 
den aktionsgrupp som 
har bildats i Ale.

I onsdags kallade Svenska 
Kraftnät till ett andra sam-

rådsmöte i Medborgarhuset 
med anledning av att infor-
mera om projektet och sam-
tidigt få in synpunkter på 
de utredningsområden som 
finns för den planerade luft-
ledningen genom fem väst-
svenska kommuner.

– Stamnätet för el be-
höver förstärkas. Det är en 
viktig ledning, säger Olof 
Klingvall, pressekreterare 
på Svenska Kraftnät.

Tittar brett
På tisdagen genomfördes ett 
liknande samrådsmöte i Le-
rum och på torsdagen var det 
invånarna i Lilla Edet som 
fick säga sitt.

– Vi vill få in ett så bra 
underlag som möjligt från 

markägare, föreningar och 
andra organisationer som 
verkar i området. Vårt mål är 
att bygga en ledning som är 
bäst ur så många perspektiv 
som möjligt. Därför tittar 

vi brett. Det är invånarna 
som bor här som känner till 
de lokala förutsättningarna. 
Vi sammanställer alla syn-
punkter som kommer in. 
Synpunkterna ska vara oss 
tillhanda senast den 21 mars, 
säger Olof Klingvall och till-
lägger:

– Nästa steg blir att ta 
fram en miljökonsekvensbe-
skrivning och därefter göra 
en ansökan till Energimark-
nadsinspektionen om att få 
bygga en ledning.

Motståndarna till en ny 
luftburen kraftledning är 
många. Ale kommun har 
tagit ställning i frågan och 
anser att befintlig lednings-
gata ska användas alternativt 
att den nya ledningen blir en 
jordkabel. Den idén avfärdar 
dock Svenska Kraftnät.

M d ä l ö k

övriga i aktionsgruppen är 
glada för det stöd som kom-
munen ger uttryck för. Hu-

ruvida motståndet hjälper 
när riksintressen ska ställas 
mot enskilda kommuners 
särintressen återstår att se.

– Naturligtvis känner vi 
en viss förtvivlan, men vi ger 
definitivt inte upp vår kamp. 
De experter som vi har ta-
l d l i

Tommy Carlsson från Sannum leder den aktionsgrupp som har bildats i Ale med anled-
ning av den planerade kraftledningen. Här i samspråk med LRF-konsult Erik Einarsson 
och Birgit Jönsson från LRF Västra Sverige.
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– Svenska Kraftnät bjöd in till nytt samrådsmöte

Starka protester 
mot ny kraftledning

Olof Klingvall, pressekrete-
rare på Svenska Kraftnät.

Någonstans 
mellan 50 och 
100 fastigheter 
berörs av den 

nu utmålade lednings-
korridoren. Alla kommer 
givetvis inte att bli före-
mål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne 
med en kraftledning?
TOMMY CARLSSON

Oroliga mark- och husägare har 
organiserat sina protester mot 
Svenska Kraftnäts planerade 
dragning av en ny 400 kV-led-
ning mellan Trollhättan och 
Stenkullen genom Ale.

Vakna - tillsammans mot 
droger, firade 10 år. Ale kom-
muns drogförebyggande arbete 
har rönt stor uppmärksamhet 
för sitt unika samarbete med 
näringsliv och föreningsliv.

VECKA 18, 2014

SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se

En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.
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Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 

En första näringslivsgala arrang-
erades i Surte. I samband med 
denna fick Klädkällarens Peter 
och Marie Lindberg ta emot FR:s 
pris ”Årets företagare”

Tyrone Hansson och Rolf Eng-
ström, tidigare tongivande po-
litiker hos Socialdemokraterna 
i Ale, meddelade i mars att de 
bildar eget parti. Framtid i Ale 
skulle bland annat verka för en 
blocköverskridande samver-
kanspolitik. I valet fick de två 
mandat, men valde då inte att 
medverka till en rödgrön ma-
joritet utan anslöt sig till Alli-
ansen.

VECKA 50, 2014

Gunilla Johansson sätter ljuskronan på huvudet som förkunnar att Josefin Thorbjörnson från Alafors blivit Ale Lucia 2014.

Josefin Ale Lucia 2014

2

Josefin Thorbjörnson från Ala-
fors utsågs till Ale Lucia 2014, 
nummer 62 i ordningen.

VECKA 51, 2014

VECKA 51, 2014

I måndags invigdes den efterlängtade elbussen som ska mata resenärer från Madenområdet till pendelstationen i Älvängen. 
Kommunalråd Paula Örn (S) och Kollektivtrafiksnämndens ordförande Ulrika Frick (MP) klippte bandet.
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Glad och grön invigning

NÖDINGE. Dagen före som driver Hälsoteket, hör- kunder i butiken, berättar

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Så var då äntligen Elbussen 
på plats i Älvängen. Syftet är 
att få fler att välja pendeltå-
get genom att på ett enkelt sätt 
köra resenärerna från hemmet i 
Madenområdet till resecentrum.

Torbjörn Svahn på Hälsoteket 
i Nödinge blev stor hjälte när 
han övermannade en drogpå-
verkad rånare i grannbutiken, 
Smycka, på Ale Torg.

VECKA 20, 2014

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-

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

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

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

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

– Aroseniusskolan i Äl-

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

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

VECKA 20         NUMMER 19|06

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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ALES KOMMUNALRÅD
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)

Ale kommun firade 40 år 2014. 
Lokaltidningen intervjuade alla 
som suttit vid makten. Arne 
Adiels var först ut.

VECKA 44, 2014

ÄNTLIGEN!

ALAFORS. Dramatiken 
uteblev när socialdemo-
kraten Paula Örn valdes 
till Kommunstyrelsens 
ordförande.

Aledemokraterna 
föreslog att Mikael 
Berglund skulle behålla 
uppdraget, men Mo-
deraternas försteman 
avböjde.

– En stor eloge till 
hur Alliansen valde att 
agera och att vi slapp 
en omröstning, sa Paula 
Örn efteråt.

Den osäkerhet och drama-
tik som har varit kring hur 
Ales politiska ledning ska 
utformas för den komman-
de mandatperioden stillades 
redan förra veckan då kom-
munalråd Mikael Berglund 
meddelade att han inte kan-
diderar till uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det blev därför en 
väntad utgång av måndagens 
fullmäktigesammanträde.

Ålderspresident, Jan 
A Pressfeldt (AD), fi ck i 
egenskap av äldst i försam-
lingen förrätta valet av ett 
nytt presidium i Ale kom-
munfullmäktige. Inga-Lill 
Andersson (S) valdes utan 

omröstning. Sverigedemo-
kraterna föreslog förvisso 
Jan Skog (M), men han val-
de omgående att avsäga sig 
kandidaturen fast tog istället 
uppdraget som vice ordfö-
rande. Efter detta var Press-
feldts uppdrag avslutat.

– Det gick snabbt och 
effektivt, nu hälsar jag Inga-
Lill Andersson välkommen 
tillbaka, sa ålderspresiden-
ten.

Han var inte lika len i 
rösten när fullmäktige skul-
le välja kommunstyrelse och 
dess presidium. Valbered-
ningens förslag var som vän-
tat Paula Örn (S) som ordfö-
rande, Mikael Berglund som 
vice ordförande och Björn 
Norberg till andre vice ord-
förande.

Märklig situation
– Det blir en mycket märk-
lig situation. Jag har inget 
emot Paula Örn som person, 
möjligen som politiker, men 
problemet är att hon bara 
representerar en minoritet 
med 23 mandat. Hon har 26 
mandat emot sig. Det fi nns 
däremot en majoritet här 
för Mikael Berglund och jag 
är besviken på att han inte 
vill åta sig uppdraget. Paula 
kommer att bli vingklippt, 
menade Jan A Pressfeldt 
som dock betonade att det 
för kommunens bästa nu är 
att söka breda överenskom-
melser.

Det var en lättad Paula 
Örn som lokaltidningen fi ck 
tag på efter fullmäktigesam-
manträdet.

– För det första är upp-

mig. Jag får det eftersom jag 
representerar den största mi-
noriteten, men det är ingen 
majoritet varför det nu gäl-
ler att vara ödmjuk. Det har 
varit besvärliga veckor fram 
till idag och det kommer att 
bli tufft även fram över. Ut-
maningen att försöka skapa 
majoritet kring en budget 
kommer att bli krävande. 
Om alla parter bara delar 
uppfattningen att vi ska för-
söka komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog att vi ska 
hitta en väg framåt, sa Paula 
Örn sent på måndagskvällen.

Inte via media
Hon betonade att det nu 
vore bra om partierna börjar 
kommunicera med varandra 
och inte via media.

– Alliansen har bett om en 
bred inbjudan och det kom-
mer att komma en sådan. 
Vår förhoppning är att få 
med oss alla på tåget och vi 
börjar jobbet med det redan 
imorgon, informerade Paula 
Örn.

Inom kort ska arbetet med 
skolöverenskommelsen som 
samtliga partier förutom 
Framtid i Ale, Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna ingår i, ta nästa steg.

– Att den positiva samver-
kan som fi nns kring att vända 
resultattrenden i Ales skolor 
fortsätter är jätteviktigt, un-
derströk Kommunstyrelsens 
nya ordförande.

Förutom ett antal val till 
fastställdes också utdebite-
ringen av kommunalskatten. 
Den förblir oförändrad, det 
vill säga 21:87 kronor.

Ingen dramatik när Örn valdes
– Mikael Berglund (M) avböjde omröstning
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Om alla parter 
bara delar upp-
fattningen att 
vi ska försöka 

komma överens för Ales 
bä å j

Paula Örn (S) valdes till Kommunstyrelsens ordförande i måndags. Aledemokraterna föreslog att 
Mikael Berglund (M) skulle fortsätta, men det blev inte ens någon omröstning i fullmäktige efter-
som Berglund själv valde att avstå.

Trots ett oklart parlamenta-
riskt läge i Ale kommun ute-
blev dramatiken när Paula Örn 
(S) valdes till ny ordförande 
för Kommunstyrelsen. Sittan-
de Mikael Berglund (M) avböjde 
förslaget från Aledemokraterna.

I Bohus öppnade Ale i januari 
sin första familjecentral.

Ales årskurs tre är bättre än 
rikssnittet i såväl matte som 
svenska. Det visade resultaten 
i de nationella proven. Ett oer-
hört efterlängtat trendbrott.
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ÄLVÄNGEN. Tuffa för-
handlingar som nu är 
avslutade.

Ale kommun över-
tar Carlmarksområdet 
genom en fastighetsreg-
lering.

– Äntligen kan skam-
fläcken jämnas med 
marken, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Efter över 20 års förfall 
av Carlmarksområdet kan 
byggnaderna jämnas marken 
och saneras.

– De flesta byggnaderna 
är så förfallna att området de 
senaste åren varit farligt att 
vistas på, säger Jan A Press-
feldt och fortsätter:

– Sedan 2009 har jag käm-
pat inom det kommunala 
systemet för ett kommunalt 
övertagande men först efter 
tre mordbränder i oktober 
2011, då jag utnyttjade min 
rätt som ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om förbud för 
användning av byggnaderna 
och att området omedelbart 
skulle stängslas in, så förstod 
alla allvaret.

– Det är glädjande att vi 
genom en rad kloka beslut 
och diskussioner nu kom-

mit fram till nästa kapitel 
för detta område. Samhälls-
byggnadsnämnden har le-
vererat en total samsyn som 
möjliggjort denna framgång, 
en politik som Ale behö-
ver, säger Tyrone Hansson 

(FIA), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förhandlingar har pågått 
under lång tid mellan fastig-
hetsägaren Hawk Proporites 
LTD, genom ombudet och 
tillika advokaten Lars-Erik 

Olsson.
– Det är en glädjens 

dag att kunna meddela Äl-
vängenborna att så snart ju-
ridiken är klar under våren 
2015, så kan och kommer 
Samhällsbyggnadsnämnden 

att fatta beslut om en rivning 
av hela området för sane-
ring och utveckling. Kanske 
min vision om en rekrea-
tionsplats med en marina 
och gästhamn, ställplats för 
husbilar, café, handel och 

service, kanske en hantverks-
by och en strandpromenad 
med fiskemöjligheter utmed 
Göta Älv så småningom kan 
bli verklighet, säger Jan A 
Pressfeldt.

Parterna träffades på ons-
dagsmorgonen för att skaka 
hand och förkunna att upp-
görelsen är i hamn.

– Min uppgift har va-
rit att sälja av fastigheterna 
och bli av med ett problem. 
Vad man glömmer lätt är att 
Carlmarksområdet utgjorts 
av gemensamhetsanlägg-
ning, men att Hawk Propo-
rites LTD fått klä skott för 
all negativ publicitet. Det 
har varit lite trist i det av-
seendet. Nu hoppas jag att 
Ale kommun kan göra något 
vettigt av detta område. Det 
är skönt att vi är i mål. Jag 
tycker att dialogen med Jan 
A Pressfeldt fungerat bra, sä-
ger Lars-Erik Olsson.

Pressfeldt kunde inte hålla 
tillbaka sin glädje efter avslu-
tade förhandlingar. 

– Detta är min största po-
litiska triumf, konstaterade 
Pressfeldt för att sedan vän-
da sig mot Lars-Erik Olsson.

– Jag lovar att bjuda in dig 
när vi ska inviga gästhamnen 
som ska ligga här!

JONAS ANDERSSON

”Min största politiska triumf”
Jan A Pressfeldt (AD) efter fastighetsregleringen:

Historiskt ögonblick. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och advokat Lars-Erik Olsson skakar hand. Ale 
kommun övertar Carlmarksområdet genom en fastighetsreglering vilket innebär att nuvarande byggnader kan jämnas med marken.
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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

...varför inte dig självÄGARBYTE
Carlmarks industriområde kont-
rolleras nu av Ale kommun 
sedan en fastighetsreglering 
äntligen äg rum. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), såg händel-
sen som hans största politiska 
framgång.

Länsstyrelsen släpper inte fram 
några detaljplaner för bostä-
der, då bullerutredningar visar 
på för höga nivåer. Trafikver-
kets planerade godstågstra-
fik är skälet till de höjda bul-
lernivåerna. Detta riskerar att 
stoppa all central bostadsbygg-
nation i Ale.

Det saknades en klar majoritet efter 
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015.

Det saknades en klar majoritet efter
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015

Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 
Ale. Jag hoppas att fler 
vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
id ä ä i ä

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
b l ö ill

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 

d få å

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
M d 30 ilj k

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mk d i i

NÖDINGE. Alliansens 
företrädare Mikael 
Berglund (M) gratu-
lerar de rödgröna 
till uppgörelsen med 
Aledemokraterna.

– Jag önskar dem 
lycka till. Det är bra 
att det finns en poli-
tisk majoritet, men vi 
ska visa att det också 
finns en tydlig oppo-
sition.

Intresset för att vara 
med på ”festen” ver-
kar fortfarande svalt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S) gör 
ingen hemlighet av att hon 
helst önskat göra upp med 
något av Allianspartierna 
och eller Framtid i Ale. Att 
det nu istället blev Alede-
mokraterna innebär inte 
att dörren är stängd.

– Vår inställning om 
breda överenskommelser 
ligger fast. Jag tror att det 
är det bästa för Ale och det 
parlamentariska läget är 
sådant att vi måste försöka 
samverka, men det är svårt 
om vissa vägrar samtala, 
menar Paula Örn.

För att bjuda in allian-
sen i budgetsamarbetet 
kommer de rödgröna och 
Aledemokraterna att lägga 
ett antal tilläggs rkanden

Alliansen 
önskar 
lycka till!

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).
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Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 

ingår i företagsgruppen 

Creciente AB med etable-

rade företag som Bilab och 

Kungälvs Trä.

Storlek: 8500 kvm.

Antal p-platser: 340.

Inriktning: Livsmedel och en 

betoning på volymhandel.

Byggstart: Våren 2015.

Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-

Planerna på ännu en handelsplats på Svenstorpsområdet i Älväng-
en presenterades. Byggstart är planerat till 2015. Vilka hyresgäs-
terna är har inte framkommit. Klart är att Kungälvs Trä kommer att 
etablera sig på området, liksom Hardesjö Bilverkstad.


