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NÖDINGE. Rolf Gustavs-
sons fackliga engage-
mang ledde honom till 

ytterligare en logisk för-
klaring. 

– Jag har svårt för att 
hålla käft, säger han 
med ett leende.

Nu är han för andra 
gången ordförande i 
Samhällsbyggnads-
nämnden.

Socialdemokraternas lojale 
vapendragare, Rolf Gustavs-
son, har varit aktiv sedan slu-
tet av 80-talet. Det började 
i Nol-Alafors kommundels-
nämnd och uppdragen har 
sedan handlat om allt från 
skola och samhällsbyggnad 
till kommunövergripande 
frågor. Under den gångna 
mandatperioden satt Rolf i 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, men efter valet stod 
det klart att han fick ta över 
som ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden.

– Ett mycket spännan-
de uppdrag och en stor ut-
maning. Ale står inför en 

förväntad tillväxt, där både 
Älvängen och Nödinge mer 
eller mindre ska fördubblas. 
För att klara detta måste vi 
komma överens politiskt, 
men det är också viktigt att 
vi får med oss medborgar-
na, säger Rolf som inte är 
särskilt imponerad av vad 
den borgerliga alliansen och 
Aledemokraterna genomfört 
den senaste mandatperioden.

Bortkastade år
– Nej, det har varit fyra 
bortkastade år. Centrumut-
vecklingen i Nödinge och 
Älvängen tappade fart. Det 
har i princip inte hänt 
någoning förutom 
att Älvängens re-
secentrum för-
vandlades från 
en vision om 
ett levande 
kulturhus till 
en tom låda.

Beslutet om 
att lägga planer-
na på is för ett nytt 
kommunhus var enligt 
honom mycket olyckligt.

– Vi var långt framme 
med planerna i Nödinge. 
Det hade haft stor betydel-
se för samhällsutvecklingen 
och hade dessutom räddat 
kvar många tjänstemän. 
Med ett centralt och mo-
dernt kommunhus får vi en 
helt annan attraktionskraft 
som arbetsgivare. Jag är stolt 
över att vi äntligen har fått 
med oss oppositionen i dis-
kussionen och målet är att 
enas kring ett förslag. Det 
vi diskuterar är Nödinge el-
ler Älvängen, något annat är 
inte aktuellt. Kommunfull-
mäktige har tydligt pekat ut 
dessa samhällen som Ales två 
centralorter, menar Rolf.

Centrumutvecklingen 
och tillväxten av nya bostä-
der samt handelsytor har 
högsta prioritet i Samhälls-
byggnadsnämnden de kom-
mande fyra åren. Målet är 
att Nödinge och Älvängen 
ska ha 10 000 invånare.

– Det är en magisk gräns 
för att utgöra ett bra under-
lag för handel och service. Vi 

måste nå dit och det blir en 
utmaning som heter duga, 
säger Rolf och glider in på 
bullerproblematiken som 
stoppat all central byggna-
tion i Älvängen.

– Det är oerhört frustre-
rande och komplicerat. På 
något sätt måste det lösa sig, 
det är jag övertygad om att 
alla inser, annars får Press-
feldt rätt. Då hade det ju 
varit bättre att vi dragit både 
väg och järnväg i bergen. 
Det blir ett år i ovisshet.

Ett annat bekymmer är 
Svenska Kraftnäts planera-
de 400 kV-ledning mellan 

Trollhättan och Stenkull-
en som påverkar ett 

50-tal fastighetsä-
gare direkt och 
många natur-
kära alebor 
indirekt.

– Jag 
är rädd för 

att Svenska 
Kraftnät är en 

övermäktig mot-
ståndare. Vi gör vad vi 

kan för att påverka dem att 
tänka om. Det är fullt möj-
ligt att gräva ner kabeln och 
gå över till likström. Det är 
inte heller så dyrt som de sä-
ger. Problemet är att Svens-
ka Kraftnät säkert oroar sig 
för att detta projekt skulle 
kunna bli prejudikat och 
att andra kommuner kom-
mer att kräva samma sak i 
framtiden. Fördelen med 
en markförlagd kabel är ett 
billigare underhåll och att 
behovet av ledningsgator 
försvinner. Det som kostar 
är omvandlingsstationen där 
likströmmen åter ska bli väx-
elström till hushållen, säger 
Rolf Gustavsson, pensione-
rad elektriker och därmed 
sakkunnig.

Hur är stämningen i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den?

– Den är bra. Jag tror 
alla förstår vikten av att vi 
är överens, särskilt i de sto-
ra frågorna. Vi vill alla Ales 
bästa!

Det låter tryggt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Rolf Gustavsson (S) är tillbaka som
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Nu ska Ale växa!
Rolf Gustavsson gör sin andra mandatperiod som ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden i 
Ale. Den första var 2006-2010.
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Nato - Neutralt
Pizza - Gymma

Carola - Bruce Springsteen
Fågel - Fisk

Höghus - Radhus

FEM SNABBA

ROLF GUSTAVSSON

Ålder: 65
Bor: Alafors
Bästa timmen på dygnet: 
”Den infaller på kvällstid. 
Jag har svårare att ta mig 
upp på morgonen”.
Uppdragets utmaning: ”Vi 
hanterar frågor som är bra 
för samhället, men inte 
alltid populärt hos den 
enskilde”.
Person jag beundrar: Wilton 
Holmgren. ”Hans otroliga 
engagemang och konsten 
att få människor att se 
positivt”.
Drömsemester: Island.
Om jag vore ett djur: ”Då 
vore jag nog en lejonhane”.
Ett viktigt politiskt beslut i 
Ale som jag deltagit i: ”Det 
är många, men det senaste 
är nog nedläggningen av Ale 
gymnasium, tungt på alla 
sätt, trots allt nödvändigt”.
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