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Var på kommunfull-
mäktige den 29 ja-
nuari för att lyssna 

hur det gå i ärendet om Le-
gosvets AB i Nol. Det blev 
röstning om vi skulle få hjälp 
med kostnader för flyttning, 
orsakad av vägutbyggna-
den, eller om vi skulle tving-
as lägga ned.

Jan Skog talade om för 
ledamöterna att dom skulle 

rösta med känsla inte för par-
tipolitik.

Göran Karlsson (v), an-
ställd på Arbetsförmedlingen 
tyckte inte kommunen skulle 
hjälpa enskilda företag, bättre 
att nio personer blev arbetslö-
sa. Konstigt eller hur?

Omröstningen blev en 
seger för den politiska ma-
joriteten bestående av social-
demokraterna, vänsterpartiet 

och miljöpartiet.
Innebörden blev att Le-

gosvets AB i Nol fick läggas 
ned på brist av löfte om er-
sättningskortnader för flytt-
ning. Jag läste i Ale kommuns 
budgetkatalog 2007 att visio-
nen är; Arbete åt alla och Nya 
företag i Ale kommun. Det 
måste vara en felskrivning.

Thomas Fredman
Legosvets AB

Socialförvaltningen söker

Semestervikarier
vård och omsorg

För tiden juni-augusti 2007

För mer information, se vår hemsida
www.lillaedet.se

LILLA EDETS KOMMUN

Fortsatt satsning på den nära vården

Nu visar det sig att 
vänsterkartellen 
har hittat en karta, 

även om man har vänt den 
upp och ner, och verklighe-
ten visar sig nu inte stämma 
med vänsterkartellens bild 
av hur det borde vara. Trots 
alla löften om att behålla 
Starrkärrs och Alaforssko-
lan under överskådlig tid, 
så har tydligen vänsterkar-
tellens karta ändra drastiskt 
under senaste tiden, det 
trots all statistik och andra 
fakta som man har haft till-
gång till. Vänsterkartellen 
har en övertro på att plane-
ra barns framtid, trots det 
så blir det fel.

Skolan
Vi kristdemokrater ser inte 
det som förvaltningen kallar 
smådriftsnackdelar, utan vi 

se de små skolorna som en 
kvalitetsskola, med små-
driftsfördelar.
Här blir barnen sedda, ut-
anförskapet minskar, trygg-
heten ökar, arbetsmiljön blir 
bättre mm.
Det är inte säker att stora 
skolor är bättre för barns och 
lärares arbetsmiljö, vi krist-
demokrater anser att små 
skolor är bättre för barnen.

Lokaler
Kristdemokraterna anser att 
lokaler i de stora skolorna 
Himla och Garvinden bör 
ses över , lämnas tillbaka eller 
avyttras. 
Sedan måste förvaltningen ta 
en seriös diskussion med fri-
skolan om lokalbehovet, inte 
en storebrors mentalitet utan 
som två likvärdiga parter.

Det är bättre att lokaler 
eller personal förändras än 
att det två äldsta finaste sko-
lorna läggs ned eller föränd-
ras, effektivisera i stället lo-
kalerna. 

Barnkonventionen och 
miljökonsekvenser

I beslutet måste det till en 
barnkonsekvensbeskrivning 
enligt kommunens egen 
policy och det måste vägas in 
miljökonsekvenser och kli-
mathot med ökad biltrafik.

Kartbilden
Vi vill uppmana vänsterkar-
tellen att vända kartan rätt, 
för barnens skull. 

Tony Karlsson
Sune Ryden

Kristdemokraterna i Ale

Resultatet av regionva-
let i september förra 
året blev att de sam-

verkande partierna s, fp och 
c fick fortsatt egen majoritet 
i regionfullmäktige. 

I hälso- och sjukvårds-
nämnden som omfattar 
Stenungsund, Tjörn, Kung-
älv, Ale och Öckerö kommun 
kommer vi att fortsätta vårt 
arbete med att ge våra invå-
nare en trygg och tillgäng-
lig hälso- och sjukvård. Det 
innebär att vi under den 
kommande mandatperioden 
kommer att med all kraft 
verka för att det blir lätta-

re att få tid hos en läkare för 
undersökning och behand-
ling. Detta oavsett om det 
är i primärvården eller på 
sjukhus. Vi kommer inte att 
ge oss förrän vi får en köfri 
sjukvård.

Inom området finns 12 
vårdcentraler. Av dessa drivs 
flera i privat regi med vård-
avtal. Utöver detta finns 
flera vårdavtal med olika 
andra vårdgivare. Alternativa 
driftsformer fungerar både 
som komplement och stimu-
lans till den offentliga verk-
samheten och utgör därmed 

ett viktigt led i arbetet med 
att utveckla hälso- och sjuk-
vården. Alternativ till offent-
liga driftsformer kan tillfö-
ra ett mervärde för regionen 
genom till exempel bättre 
kvalite, bättre tillgänglighet, 
bättre arbetsmiljö och del-
aktighet för personalen eller 
lägre kostnader.

Den nuvarande s-fp-c ma-
joriteten har genom sin poli-
tik skapat ordning och reda i 
ekonomin. 

Detta kommer väl till ut-
tryck i de överenskommel-
ser som hälso- och sjuk-
vårdsnämnden träffat med 

Kungälvs sjukhus, Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset 
och primärvården för 2007. 
Några exempel är förbätt-
rad telefontillgänglighet till 
vårdcentraler och till sjuk-
vårdsrådgivningen. Kungälvs 
sjukhus har erhållit ett kraf-
tigt utökad uppdrag avseen-
de ortopedi.  Överenskom-
melsen innehåller också fort-
satt fokus på psykiatrin. Det 
innebär bland annat en ut-
ökning av fem vårdplatser på 
Kungälvs sjukhus. 

Barn och ungdomssjuk-
vården är ett prioriterat 
område.  Det innebär att 

det blir en förstärkning av 
ungdomsmottagningarna. 
Vidare pågår utvecklingsar-
beten inom barn- och ung-
domspsykiatrin för att öka 
tillgängligheten.

I överenskommelserna 
med sjukhusen och primär-
vården har även säkerställts 
att strokevården ska ges med 
hög kvalite och med en väl 
fungerande vårdkedja.

Genom våra samverkande 
partiers satsningar i budge-
ten för 2007 är vi övertyga-
de om att invånarna i berör-
da kommuner kommer att få 

en ännu bättre sjukvård och 
därmed ännu fler nöjda pa-
tienter. Vi är dock medvetna 
om att finns kan finnas ytter-
ligare vårdbehov som ej är 
tillgodosedda. Om den goda 
ekonomin i regionen kvar-
står kommer det att ge ut-
rymme för ytterligare sats-
ningar under de närmas-
te åren.

Jan- Åke Simonsson (s) 
Lena Bjurström (c)

Göran Oscarsson (fp)  
Ledamöter i hälso- och sjukvårds-

nämnden

Angående Ales skolor
Det var en gång en 

liten kommun i Sve-
rige som inte hade 

så stort självförtroende.
”Vi är en stark del av en 

annan större kommun” sa 
de. Den stora kommunen 
visste knappt att den lilla 
kommunen fanns. Nästan 
aldrig kunde man läsa om 
den i deras stora tidning.

Ändå hade den lilla 
kommunen så mycket att 
vara stolt över. Det var en 
gammal kulturbygd där 
människor alltid hade bott 
och verkat. Nu var inte kul-
turlivet särskilt blomstrande, 
men nog skulle det kunna ta 
fart om det hade funnits en 
duktig trädgårdsmästare som 
kunde gödsla och vattna på 
rätt sätt. 

Undrar du hur den lilla 
kommunen såg ut? Jo, den 
var lång, nästan som ett Sve-
rige i miniatyr och även här 
var den norra delen glest be-
folkad. Men vilken natur 
där fanns! Vilka strider och 
äventyr som en gång ägt 
rum där! Många barnfamil-
jer valde att flytta till den 
norra delen. 

Så vackert där var och 
vilken öppen och trevlig sam-
varo mellan dem som bodde 
där!

 Här har vi råd att bo i ett 
eget hus med våra barn! Här 
finns både förskola och buss-
förbindelser!

När de tillfrågades hur 
de såg på sin del av kommu-
nen var det många som med 

glädje satte sig ner och det 
diskuterades under många 
och långa kvällar hur orten 
skulle kunna utvecklas.

Ortsutvecklingsgrupp – 
vilket fint ord! Nu skulle 
man få vara med och påver-
ka! Jodå, vi har mycket att 
vara stolta över här uppe i 
norr! Bland  annat  vår för-
skola som faktiskt har haft 
studiebesök från hela Sveri-
ge för sitt sätt att arbeta med 
bl a leken i centrum.

När konsulten utifrån fått 
sitt stora arvode och sam-
manställningen av män-
niskornas arbete runt om i 
kommunen började bli klar 
kunde människorna i den 
norra delen en dag runt jul 
till sin stora förvåning läsa 
i sin lokaltidning att deras 
förskola skulle läggas ner!

Här hade många lämnat 
sina barn i en trygg och nära 
miljö. Man kunde t o m vara 
miljövän, åka buss till ar-
betet och låta barnen gå av 
vid förskolan där persona-
len mötte eller lämnade de 
minsta.

Men de styrande hade 
sin bild av medborgarnas liv 
klar. Alla arbetar söderöver 
mot den stora kommunen. 
Då kan man lämna sina barn 
på vägen dit.

Konstigt så lite de visste 
om människors liv! Nu var 
det ju nämligen så att dato-

rer och andra moderniteter 
fanns i var mans hem. Alla 
måste inte längre åka iväg 
för att arbeta.

Från sitt hem på den lilla 
orten kunde man ha kon-
takt med hela världen och 
närmaste vägen till landets 
huvudstad gick fortfaran-
de – precis som för många 
hundra år sedan – inte ner 
till den stora staden utan 
genom den fortfarande vilda 
och vackra skogen österut. 
Där kunde man ta tåget från 
en lite större stad och på 
några timmar vara i landets 
huvudstad!

Men nu skulle man 
alltså få köra sina barn till 
en större ort varje dag. Det 
skulle innebära mer arbete 
och mindre tid med barnen. 
Skulle man nu behöva två 
bilar? Familjerna räknade på 
resor och tid för att lämna 
och hämta sina barn. Kom-
munledningen räknade på 
vad de skulle tjäna på att 
sammanföra alla barn i lo-
kaler som annars skulle stå 
tomma.

Vad rör det här oss som 
inte längre har små barn? Jo, 
barnen är allas vårt ansvar 
och framtid och i ett levande 
samhälle ska det finnas plats 
för våra barn.

Men visst ja, nu var det 
ju den lilla kommunen som 
skulle spara pengar – och 
den här gången på barnen.

Men tänk om......   
Katharina Dahlbäck  

Mauritzberg, Hålanda socken

Sagan om den lilla kommunen

Felskrivning i Ales vision?
Thomas Fredman om Legosvets:

>> Hade de inte blivit 
tillfrågade om utveckling?

Var det avveckling det 
handlade om? <<


