
ALAFORS/NOL. En sex-
ling socialdemokratiska 
medlemmar från Ale 
kommun uppmärksam-
mas och belönas.

Thor Eliasson, Eje 
Engstrand, Gösta Björk, 
Ing-Britt Adiels, Hasse 
Andersson och Sti-
na-Kajsa Melin erhåller 
alla Tage Erlanders 
hedersmedalj.

– Trotjänare som 
svarat för ett fantastiskt 
arbete under många år 
och bidragit till kom-
munens utveckling, 
säger Jarl Karlsson som 
ordnat med ansöknings-
handlingarna.

När de fyra Alaforsborna 
träffas på Björkliden kom-
mer den politiska diskussio-
nen igång innan kaffetåren 
hunnit hällas upp. Även om 
de har sina mest aktiva år 
bakom sig följer de ändå den 
lokala debatten och sam-
hällsutvecklingen med stort 
intresse.

– Att kommunhuset på 
sikt kommer att lämna Ala-
fors känns inte roligt. Vi tap-
par mycket av det vi en gång 
hade. Det är en utveckling 
som inte känns rolig för oss 
som alltid har bott och trivts 
i Alafors, säger Thor Elias-
son.

– Det är en utveckling vi 

får acceptera. Bytänkandet 
är för övrigt ett av kommu-
nens största problem, reso-
nerar Eje Engstrand.

På Socialdemokraternas 
expedition i Nol Folkets 
Hus sammanstrålar Hasse 
Andersson och Stina-Kajsa 
Melin, som båda känner sig 
mycket hedrade av utmär-
kelsen.

– Det här hade jag inte 
räknat med, en glad över-
raskning, säger Stina-Kajsa.

– Det är den finaste ut-
märkelsen man kan få i par-
tiet, så visst känns det stort, 
inflikar Hasse.

Vem är den Alepolitiker 
som betytt mest för Ale 
kommun?

– Evald Malm, fastslår 
Stina-Kajsa bestämt.

Viktigaste beslut som ni 
varit med och fattat?

– Beslutet att bygga Ale 
gymnasium. Det skulle kos-
tat 160 miljoner, men det 
blev billigare än kalkylen 
och slutnotan hamnade på 
125 miljoner kronor, säger 
Eje Engstrand, som då satt 
som ordförande i Tekniska 
nämnden.

– Dragningen av nya E45. 
Vi malde den frågan länge, 
säger Stina-Kajsa.

Största politiska besvi-
kelse?

– Det var smärtsamt när vi 
tvingades till neddragningar 
inom biblioteksverksam-
heten, som drabbade inte 
minst invånarna i Nol. Att 
vi inte har lyckats få till en 
ny kyrka i ett centralt läge i 

Älvängen är också en besvi-
kelse, anser Thor Eliasson.

Någon händelse ni 
minns särskilt?

– Olof Palmes besök 
1982 var en stor händelse. 
Vi hade ett möte i Bohus och 
besökte senare Tudor. Palme 
hade sin styrka i att kunna 
prata direkt till folket. Jag 
minns att hela Sveriges jour-
nalistkår var här, berättar 
Hasse Andersson.

– Socialdemokraterna i 
Ale har varit duktiga på att 
få hit ministrar genom åren 
och det har varit många gi-
vande arbetsplatsbesök. Jag 
kom ihåg när jag välkomna-
de Mona Sahlin till Medbor-
garhuset, säger Stina-Kajsa.

Den politiska mot-
ståndare som ni rönt störts 
respekt för genom åren?

– Då svarar jag Center-
partiets Karl-Åke Nilsson, 
som alltid hade kommunens 

bästa för ögonen, säger Eje 
Engstrand.

Hasse Andersson delar 

den uppfattningen rakt av.
– Gjorde du upp en sak 

med Karl-Åke så visste du att 

det var det som gällde. Det 
var inget tjafs!
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Socialdemokratiska trotjänare  belönas
– Erhåller Tage Erlanders hedersmedalj

Stina-Kajsa Melin och Hasse Andersson prisas också med Tage Erlanders hedersmedalj för lång och 
trogen tjänst.

Socialdemokrater från Ale som får Tage Erlanders hedersmedalj. Utmärkelsen tilldelas Gösta Björk, Eje Engstrand, Thor Eliasson och Ing-
Britt Adiels.

THOR ELIASSON

Ålder: 75.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: 
Ordförande i Nol-Alafors 
kommundelsnämnd, leda-
mot i kommunfullmäktige, 
ordförande i kyrkorådet.

Ålder: 79.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
personalnämnden i Borås, 
regionala uppdrag, ledamot 
överförmyndarnämnden.

GÖSTA BJÖRK

Ålder: 84.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: På 
50-talet.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
Skolstyrelsen, ersättare i 
Byggnadsnämnden, valdes 
till första sekreteraren i 
Ale Arbetarkommun (12/2 
1973).

EJE ENGSTRAND

Ålder: 72.
Bor: Alafors.
Blev medlem i partiet: 
1965.
Uppdrag i korthet: Ordfö-
rande Nol-Alafors kom-
mundelsnämnd, ordförande 
Tekniska nämnden, ordfö-
rande i Barn- och ungdom-
snämnden.

HASSE ANDERSSON

Ålder: 71.
Bor: Nödinge.
Blev medlem i partiet: 
1958.
Uppdrag i korthet: Ordfö-
rande Ale Arbetarekommun 
1990-2006, Landstingsråd.

TAGE ERLANDERS HEDERSMEDALJ

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av Socialdemokrater-
nas partistyrelse till medlemmar som representerat partiet i 
samhälleliga organ och/eller i partiets egen organisation under 
minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från 
lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker 
lokalt. Medaljen är rund utförd i silverpatinerad metall. Motivet 
är utfört av konstnärinnan Annie Sundin. 

Ålder: 69.
Bor: Surte.
Blev medlem i partiet: Bör-
jan av 80-talet.
Uppdrag i korthet: Ledamot 
Vård- och omsorgsnämn-
den, Kommunfullmäktiges 
ordförande, ordförande 
Alebyggen.
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