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Man blir så trött när 
man konstaterar 
denna meningslö-

sa skadegörelse av krossade 
bullerskydd som kostar 
stora pengar. Förövarna förstår 
tydligen inte att när de blir 
infångade kommer att få leva 
på existensminimum resten av 
sitt liv. Tydligt är att de inte 
har något att tänka med. Det 
är ju konstigt att ingen har sett 
något. Samtidigt läser man om 
en stor inbrottsvåg som pågått 
(pågår) inom kommunen.

Man kan fråga sig hur 
mycket brottslighet man kan 
acceptera utan att något görs. 
Polisens bidrag är att dela ut 
”polisens informationsfolder”. 
Hur vore det om de kom hit 

och gjorde sitt jobb. Enligt 
GW Persson har man rätt 
med en polis för var 500:e 
invånare. I Ale skulle det 
innebära att vi har rätt med 
cirka 56 poliser. Då är det väl 
inte för mycket begärt om våra 
politiker hävdade denna rätt, 
de skulle kunna ge lite rabatt 
och nöja sig med tio.

Ingen vill bo i en kommun 
där tjuvar och hänsynslösa 
förstörare kan verka fritt utan 
risk att åka fast. Om vi inte kan 
ändra på detta kommer våra 
försäkringspremier att stiga 
våldsamt och färre vill flytta 
hit. Brottsligheten kommer 
inte att minska om något 
trodde det.

C Carlsson

Man blir så trött

Först av allt vill jag säga att 
det är jättebra att det in-
rättas ett motivationsbo-

ende i Ale. Detta förutsatt att 
det hanteras på ett demokra-
tiskt sätt, då jag som granne får 
möjlighet att påverka lokalise-
ringen av missbruksboendet.

Jag tog över föräldrahem-
met på 90-talet och nyligen 
gick jag i pension och vill leva 
ett lugnt liv. Jag har även arbe-
tat med att renovera huset en 
tid. Utanför mitt hus passerar 
en strid ström av barn och 
ungdomar på väg till och från 
fritidsaktiviteterna i Jennylund 
med ridning, bandy, fotboll, 
friidrott, scouting med mera.

Jag blev mycket chockad 
och upprörd när jag läste i 
Alekuriren att det är beslu-
tat att det skall byggas ett 
missbruksboende precis intill 
mitt hus. Inför byggnationen 

av Bohushöjd blev jag lovad av 
kommunen att ingen bygg-
nation kommer att ske på 
den aktuella platsen. Man blir 
förvånad att ingen har pratat 
med mig som är fastighetsägare 
och boende och kommer att 
i allra högsta grad bli direkt 
berörd av det planerade bygget. 
Mitt hus kommer att vara cirka 
30-50 meter från det planerade 
boendet.

När jag hört mig för hur 
det normalt brukar gå till när 
man bygger hus blir jag mycket 
fundersam över att Ale kom-
mun verkar ha gjort allt för att 
ingen boende i området skall få 
komma till tals.

Normalt brukar man 
detaljplanelägga byggnatio-
nen med bland annat ett mer 
omfattande samråd om hur 
den kommande byggnatio-
nen påverkar närområdet. 

Nu har kommunen valt att 
inte detaljplanelägga, vilket 
kommunen själva beslutar 
om, det så kallade kommunala 
planmonopolet. Detta innebär 
istället att den som skall bygga 
skall söka bygglov hos kom-
munen. Nu är det alltså så att 
kommunen skall söka bygglov 
hos kommunen. Under ett 
normalt bygglovsförfarande 
skall sakägare (grannar och öv-
riga sakägare) höras och lämna 
eventuellt godkännande. Nu är 
det så att kommunen kommer 
söka ett tillfälligt bygglov 
som innebär att bara de allra 
närmaste grannarna får lämna 
synpunkter.

Det är uppenbart att kom-
munen vill ha så lite synpunk-
ter som möjligt vid valet av 
plats och har tagit beslutet i 
kommunstyrelsen innan man 
överhuvudtaget har pratat med 

några utav oss närmast berörda. 
Hade det varit Ryssland hade 
jag inte blivit förvånad att jag 
inte blivit tillfrågad innan, men 
i Sverige tror man att det bör 
gå någorlunda demokratiskt 
tillväga.

I kommunens förra 
misslyckade försök att placera 
motivationsboendet har jag 
förstått att man kallade till 
ett informationsmöte om 
den planerade byggnatio-
nen i Skepplanda. Detta var 
hedervärt då kommunstyrelsen 
inte hade tagit beslutet om 
lokaliseringen ännu, utan ville 
höra vad de berörda hade att 
säga. Nu ställdes detta möte in, 
oklart av vilken anledning. Tro-
ligtvis var de så att represen-
tanter i de beslutande organen 
i samhällsbyggnadsnämnden 
hade beslutat att inte gå vidare 
med det förslaget, mig veterli-

gen finns inget dokumenterat 
beslut i frågan. Här finns det 
säkerligen underlag för Upp-
drag Granskning att botanisera 
i detta ärende.

Ej heller finns det några 
skriftliga beslutsunderlag som 
visar på att platsen utanför 
mitt hus jämfört med andra 
föreslagna (Skepplanda, Nol, 
Alafors, Nödinge och Äl-
vängen) är det bästa i hela Ale 
kommun. Hur kan man tillåta 
kommunen att ta ett sådant 
viktigt beslut om lokaliseringen 
på så dåliga grunder?

Jag är även orolig för att 
missbruksboendet kommer 
att innebära otrygghet och 
medföra inbrott i mitt hem. 
För mig känns detta inte alls 
tryggt.  Jag känner stor oro 
över detta. Samtidigt kan man 
läsa i Alekuriren att brotten har 
ökat mest i Bohus av alla orter i 

hela Ale kommun. Jag har själv 
råkat ut för inbrott för några 
år sedan.

Det har flyttat in många 
barnfamiljer i området på sena-
re tid. Jag känner sympati över 
oron hos föräldrar i området 
vars barn och ungdomar som 
kommer att passera boendet till 
och från Jennylund.

Man kan även läsa i Alekuri-
ren att byggnationen planeras 
att färdigställas under 2015. 
Det finns tillräckliga grunder 
utöver ovan nämnda att över-
klaga det tillfälliga bygglovet i 
många år framöver, så vill kom-
munen ha boendet klart inom 
överskådlig tid bör ni fundera 
på att hitta en annan plats.

Rune Andersson
Bohus

Öppet brev till kommunstyrelsen gällande motivationsboende i Bohus

Det krävs inte mycket 
fantasi för att ana en 
konspiration bakom 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga ett motivationsbo-
ende i direkt anslutning till 
ett barnrikt villaområde, en 
stor idrottsanläggning och en 
ridhusanläggning i Bohus, där 
många ungdomar rör sig dag-
ligen. Dessutom är det avsedda 
markområdet giftbemängt och 
direkt olämpligt för all form av 
byggnation.

Tidigare beslöts att lägga 
detta motivationsboende i 
Skepplanda, men ledande 
politiker från Skepplanda 
protesterade högljutt, vilket 
ledde till att beslutet revs upp. 
På grund av närhet till barnrikt 

område? Ärendet sopandes 
under mattan.

Så beslöts den 13 januari 
2015 att lägga boendet på 
denna ytterst olämpliga plats i 
Bohus. Detta är kommunägd 
mark som inte är detaljplane-
lagd. Då behöver man inte ta 
upp ärendet i kommunfull-
mäktige och inte rådslå med de 
boende i närheten. Dessutom 
finns det inte någon represen-
tant från Bohus i Kommun-
styrelsen som kan protestera. 
Ingen information överhuvud-
taget till de boende i Bohus, 
utan endast på kommunens 
hemsida och senare en artikel i 
Alekuriren. Demokrati á la Ale!

Thomas Sundberg

Först vill jag poängtera 
att jag står fullt bakom 
Föreningen Regional 

Motström i deras kamp mot 
en helt felplacerad ny kraftled-
ning, men jag kan inte låta bli 
att tycka att det känns märkligt 
att ordföranden i föreningen 
dessutom är en av företrädarna 
för Vind i Ale som fått sina 
planer på vindkraft spolierade. 
Ett av argumenten som Svenska 
Kraftnät framför är ju att led-
ningen behövs för att kunna ta 
hand om vindkraftsel från bland 
annat Västergötland. Samma 
typ av el som ordföranden själv 
vill tillverka. Än mer höjer jag 
på ögonbrynen när jag läser det 
öppna brevet. Hur var det nu 
egentligen Majvor, ”Man måste 
ju lita på myndigheterna…”?

Du skriver om hur det kän-
des att få brevet från Svenska 
Kraftnät. Då kanske du nu 
förstår hur vi kände oss våren 
2011, när vi fick ett brev om att 
du och dina kamrater plane-
rade för att bygga vindkraft på 
Alefjäll? 

Du skriver om din oro över 
att behöva bo nära en kraftled-
ning och om det är du eller dina 
barn som ska drabbas av cancer. 
Nu kanske du förstår den oro 
som vi har känt inför de bevisa-
de problem med sjukdomar och 
sömnsvårigheter som vindkraf-
ten medför för närboende? 

Du skriver om den påverkan 
ledningen kommer göra för 
dina möjligheter att använda din 

mark. Nu kanske du förstår hur 
vi kände oss när vi helt plötsligt 
fick stora markarealer belagda 
med byggförbud på grund av 
ett eventuellt byggandes av 
vindkraftverk?

Du skriver om att fastighe-
ternas värde kommer att sjunka 
i närheten av kraftledningen. 
Nu kanske du förstår den oro 
vi har haft för den bevisade 
värdesänkningen av fastigheter i 
närheten av vindkraftverk? 

Du skriver om att berörda 
lever under ovisshet om fram-
tiden som är psykiskt tungt att 
bära. Nu kanske du förstår hur 
vi känner oss när du så sent som 
i oktober 2014 skickade in din 
överklagan till förvaltningsrät-
ten över antagandet av den nya 
vindbruksplanen? 

Kanske ska jag vara stolt 
över att de argument som vi 
som kämpat emot vindkraften 
i område C, D och E tidigare 
framfört nu också verkar ha 
anammats av även en företräda-
re för Vind i Ale? 

För det kan väl inte helt 
enkelt vara så att denna 
kraftledning effektivt kommer 
att spoliera Vind i Ales planer 
på framtida vindkraftverk på 
egna marker? Eller det faktum 
att en kraftledningsstolpe på 
er mark inte ger er mer än en 
engångssumma för intrånget 
motsvarande ca en fjärdedel av 
vad ni fått per år för att ha ett 
vindkraftverk där istället? 

Mattias Andersson

Just eftersom vi i alliansen 
också tycker att samverkan 
och en god ton är det bästa 

för Ale är det obegripligt varför 
nya majoriteten blir så upprör-
da över en insändare som lyfter 
de positiva utredningar som 
tillkom på alliansens initia-
tiv. Vi var ju överens om de 
förslagen som röstades igenom, 
men eftersom de var alliansens 
tilläggsförslag så är det givetvis 
så att vi också skriver om det i 
tidningen. Precis så som ma-
joriteten agerade själva under 
förra mandatperioden.

Samverkan och god ton 

borde inte påverka att vi i 
oppositionen använder ett av 
de få verktyg vi har – att skriva 
insändare. Om detta upplevs 
som så besvärande av den nya 
majoriteten så vill vi hälsa att vi 
gärna byter plats med er vilken 
dag som helst, så kan vi driva 
politik och ni istället skriva 
insändare. Det skulle vi inte 
se som ett problem, utan som 
en självklarhet. För säkerhets 
skull, för att undvika missför-
stånd i framtiden, kan vi ju 
tala om att det kommer skrivas 
många insändare från oss i 
fortsättningen, både då vi får 

igenom förslag och då vi inte 
får det. Detta får ni helt enkelt 
hantera.

Vad gäller ansvar för Ale är 
det också dags att nya majori-
teten slutar jämföra den budget 
som ligger idag med den som 
alliansen inte fick igenom i 
fullmäktige. Att säga till tjäns-
temännen och våra invånare 
att de bör vara glada över 5 
miljoner i besparing, istället för 
vad det hypotetiskt hade kun-
nat vara, är inte att ta ansvar 
för det som är här och nu. 

Att dessutom jämföra den 
politik som förs nu av majori-

teten med vad som inte hände 
under förra mandatperioden är 
ungefär lika konstruktivt som 
att vi skulle fokusera på allt 
som de rödgröna misslyckades 
med under de 16 år ni hade 
makten innan 2010. Politik-
utveckling sker kontinuerligt 
och nya förslag kommer alltid 
komma upp. Annars hade vi 
väl löst alla problem för länge 
sedan och politiker idag hade 
varit överflödiga. Det löser ing-
enting att prata om vad den ena 
eller andra inte gjorde förr. Det 
gör inte att vi kommer vidare 
med förbättringar i verksamhe-

terna, något åtminstone jag är 
väldigt angelägen om ska ske.

Ni har ju tur i den nya 
majoriteten som har en AD 
representant med er, som före-
gående period satt på en nyck-
elposition i nämnden. Hennes 
erfarenhet måste ju komma väl 
till pass. Lite förvånande är det 
dock då hon deltar i kritiken 
mot hur förra majoriteten, 
alltså hon själv, agerade.

Vi i alliansen vill också här 
uttrycka vår önskan om att 
nämnden kan samverka i den 
mån det går för att göra Ale till 
en plats där våra invånare har 

det bra. Att majoriteten inte 
blir upprörda över insändare 
som är helt naturliga att skriva 
då vi segrar eller förlorar i 
sakfrågor, och att härskartekni-
ker och dylikt under samman-
trädena upphör. Det borde inte 
vara för mycket begärt. 

Isabell Korn (M)
Vice ordförande i omsorgs-  

och arbetsmarknadsnämnden

I november 2013 beslutade 
omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden att lägga ned 

den dåvarande korttidsenheten 
på Vikadamm. Korttidsbo-
endeplatserna är sedan dess 
fördelade över samtliga av 
kommunens särskilda boenden. 
I den granskningsrapport som 
berör vårdplanering för äldre 
som delgavs ifrån kommun-
revisionen i januari framgår 
att kommunen ibland tvingas 
köpa externa korttidsboende-
platser. Med anledning av den 
rapporten ville vi veta mer vad 
som försiggår. Vid en dykning 
i frågan framkommer att 
kommunen under 2014 ganska 
systematiskt både nyttjat ett 
privat bolag i Rävlanda men 
även låtit vårdtagare ligga kvar 
på regionens sjukhus i väntan 
på kommunal insats.

Kommunen har ett ansvar 
att efter upprättad vårdplan 
ordna med kommunal insats 
inom en angiven tid. Om inte 
kommunen ordnar med insats 
efter upprättad vårdplan har 
kommunen ett betalningsan-
svar gentemot regionen för 
färdigvårdade patienter efter 
den angivna tiden. Kommu-
nen har under 2014 tvingats 
betala regionen för 184 dygn 
vilket har kostat kommunen ca 
700.000kr.

Samtidigt har kommunen 
under 2014 tvingats köpa in 
platser av det privata bola-
get Casparssons vårdhem i 
Rävlanda. Från och med maj 
månad har kommunen köpt 

en plats per dygn, totalt 242 
dygn under 2014. Att vårdas 
utanför kommunen och långt 
ifrån hemorten förändrar totalt 
vardagen för den som har sitt 
hem i kommunen sedan länge. 
Att det dessutom för de anhö-
riga blir väldigt långt att åka 
innebär kanske en ännu större 
inskränkning i den enskildes 
vardag. De anhöriga tvingas då, 
att istället för att titta in efter 
jobbet, lägga om planeringen 
till att bli en halvdagsutflykt. 
Under den tid som vårdtagaren 
tvingas bo utanför kommunen 
kan det innebära än mer social 
isolering för den enskilde

Med anledning av kommu-
nens uppenbara problem med 
organiseringen av korttids-
vården har jag nu ställt en 
interpellation till ansvarig ord-
förande Monica Samuelsson 
om vad dessa externa platser 
kostar jämfört med egna bo-
endeplatser. I frågeställningen 
ingår också vilka åtgärder som 
är planerade för att undvika att 
köpa in platser utanför kom-
munen samt vilka åtgärder som 
planeras för att minska antalet 
betalda vårddygn till regio-
nen. Jag hoppas få ett svar på 
kommunfullmäktiges möte den 
23 februari. Tills dess kvarstår 
frågan om det är lätt att leva i 
Ale som äldre?

Robert Jansson (SD)
Gruppledare

Demokrati á la AleFundering angående
det öppna brevet i
veckans Alekuriren

Är det lätt att leva
i Ale som äldre? 

Den upprörda insändare som kom från nya majoriteten i förra veckan är helt omöjlig att förstå


