
12  |  alekuriren   |   nummer 8  |   vecka 8  |   2007

Hur ska vi skapa visio-
ner som ska få Ale 
kommun att bli en 

kommun som är attraktiv att 
leva och bo i, likaväl som en 
kommun där nya arbetsplat-
ser kan lokaliseras. Arbets-
platser och boende som kan 
dra nytta av det unika Ale 
har att erbjuda.  

Visionerna finns om hur 
Ale ska växa och dra till sig 
en ökande befolkning med 
höjd utbildningsnivå som 
också gynnar kassaflödet i 
kommunens kassa. 

Men om visionerna finns 
- finns då modet?

För att nå en expansiv ut-
veckling måste också modet 
att investera i en utveckling 
finnas.

Nyckeln till den utveck-
lingen är utbildning, kultur 
och service för kommunin-
nevånarna. Då gäller det att 
satsa på hela Ale och inte 

fastna i ett centralperspek-
tiv. Vi har en långsträckt 
kommun – ett miniSveri-
ge utan uttalad centralort. 
Viljan att utveckla Nödinge 
till en sådan är inte att möta 
framtiden. 

Allt talar i stället för att 
en dualistisk utveckling är 
att föredra där både Nö-
dinge och Älvängen spelar 
avgörande roller i den sam-
lade strukturen. Men den 
mest spännande utveckling-
en kommer att ske i områ-
den som Hålanda och andra 
där  framtidens boende och 
yrkesliv kan samsas i ett 
sammanhang där Tokyo och 
Boston är lika närvaran-
de och tillgängligt som om 
du arbetade från Stockholm 
eller Göteborg. Kvaliteten 
och värdet i boendet och den 
stora resursen som natur-
områden och gemenskap i 
den regionala atmosfären är 

nycklar till hur vi redan nu 
ska möta framtiden. Då är 
det också viktigt att den ser-
vice och det utbud vi kan er-
bjuda också är lokalt förank-
rat. Hålanda förskola kan stå 
som en symbolfråga för bra 
verksamhet i en regional del 
med begränsad befolkning. 
Det är en viktig symbolfråga 
som berör alla Hålandabor 
– men också alla som bär en 
vision kring Ales utveckling. 

Det finns gott om exem-
pel på kommuner som satsa-
de på kultur och utbildning 
i svåra tider och blev de vin-
nande kommunerna- med 
tiden som domare.

Se exemplet Vara – en 
kommun som vågade satsa 
på det heltokiga projek-
tet med ett stort konserthus. 
Idag är kommunen en vin-
narkommun med ett utbud 
av kultur och utbildning som 
har stor dragningskraft och 
där hela stan lever upp och 

glädje och delaktighet är 
självklart.

Vi har ett bra gymnasium 
som vi kan vara stolta över 
men vi behöver satsa mer 
inom kultur, skola och servi-
ce för att nå  fram till målen 
att utveckla Ale enligt visio-
nerna.

Att förvalta innebär inte 
att ekonomisera och att kon-
servera. Att förvalta i vår 
tid och för framtiden kräver 
kompetens inom förvalt-
ningarna. Ledningen för en 
förvaltning och organisation 
måste ha en djup kompetens 
inom verksamhetsområdet. 
Ale kommun har inte till-
räckligt god kompetens på 
högre nivåer.

Det räcker inte med er-
farenhet av verksamheten. 
Det krävs ett kunnande och 
en kompetens även på aka-
demisk nivå för att möta 
både nutiden och framtiden. 

Annars fastnar man i en för-
valtande roll där man bara 
vänder på pengarna och inte 
förstår verksamhetens kärna. 

Utbildning handlar om lä-
rande och hur man utvecklas 
i det sociala samhället. Det 
handlar om vår framtid och 
våra mål och visioner. För-
ringa inte det till kostnader 
som ska försöka begränsas.

Kultur handlar om att i 
hela samhället odla män-
niskors relation till kultu-
ren med högt ställda krav 
på innehåll och delaktighet. 
Trivialisera inte kulturbe-
greppet till att allt är kultur. 

Låt inte besluten gå i den 
andan att vi genom en urban 
politik skapar ett klassamhäl-
le som går efter var i kom-
munen du bor – vilken servi-
ce du kan få.  Vi måste våga 
framtiden genom att vara 
progressiva och demokratis-
ka i den kommunala utveck-
lingen. Hela Ale ska utveck-

las –det är nyckeln för att 
lyckas.

Utan helheten kommer 
ingen utveckling i Ale att bli 
framgångsrik

Endast genom utveckling 
kan vi nå fram till att Ale - 
inte som en stark del av Gö-
teborg - utan på egna starka 
ben med en speciell lyskraft 
ska kunna erbjuda en spän-
nande och bra plats att leva 
och bo i.

I detta sammanhanget är 
det idiotiskt att lägga ner 
Hålanda förskola.’

Låt i stället utvecklingen 
fortsätta här som ett pilot-
försök för framtidens försko-
leverksamhet. Vänd på per-
spektivet och satsa – investe-
ra för framtiden där framti-
den finns.

Johan Dahlbäck    
Mauritzberg, 

Hålanda, Ale, Världen

Våga framtiden – satsa mer i Ale

www.rescue-it.se
0303-71 90 11
0707-16 60 30

Titta inte hit
om du inte haft och aldrig 

kommer att få en

Hårddiskkrasch
eller blivit av med annan

digital information

Vi hjälper dig att återskapa
förlorad information!
Kostnadsfri diagnos!

Oppettider:
Må-fre 10-18
Lör 10-13

En liten affär med stort
utbu

d!

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

Göteborgsv. 68, 
Älvängen.

Tel 0303-74 29 50

Butiken är 
fylld med varor 
för din hälsa!

VVälkommmen till 
vår mysiga butik!

Ales Hälsobod drivs 
i samarbete med

Boka behandlingar
Svensk klassisk massage 

Taktil massage
Zonterapi
Homeopati

Öronakupunktur
Healing

Chakrabalansering
Phyoterapi

Den naturliga lösningen vid 
allergiska besvär. O.p. 155:-
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ÅRSMÖTE
Nol-Alafors Socialdemokratiska förening

Lörd. 10 mars kl. 15.00
Medborgarhuset Alafors

Årsmöte samt diskussion om skolan i Ale

Vi startar kl.14.00 med  
familjevänlig barnfilm

Alla medlemmar välkomna!
Styrelsen

SlutreaaaSlutrea
– Din skobutik för hela familjenMona Susanne

Göteborgsvägen 99A • 0303-74 62 75 Öppet: vard. 9.30-18, lörd 9.30-14

Fredag 16 februari

Dator stulen
Kontorsinbrott i Nödinge. En dator 
tillgrips.

Lördag 17 februari

Yngling misshandlad
En yngling misshandlas av en för 
honom okänd person i samband 
med en fest i Skepplanda. Målsä-
gande får uppsöka en vårdinrätt-
ning för sina skador. Det finns för 
närvarande ingen misstänkt gär-
ningsman gripen.

En drogad man upptäcks av 
polisen vid en busshållsplats i 
Bohus. Mannen gör sig skyldig till 
innehav och eget bruk av narko-

tika. Han avförs i ambulans till 
Kungälvs sjukhus.

Inbrott i Nol IK:s klubbhus på 
Nolängen. Gods av ett mindre 
värde stjäls från huset.

Inbrott i en sommarstuga i 
Skinnbo, Nol. Tv, dammsugare, 
tavlor och en gräsklippare blir tju-
varnas byte.

Surte Hotel får besök av tjuvar. 
De tillgriper tolv mjölkpaket som 
just har levererats till hotellet. 
Tips finns i ärendet.

Söndag 18 februari

Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
tar sig in i fastigheten genom att 
krossa ett fönster i entrédörren. 
Det är ännu oklart vad som till-
gripits.

Inbrott i Nödingeskolan. En 
dator stjäls.

Måndag 19 februari

Kvinna skrämde tjuvar
Två män försöker göra inbrott 

i en villa i Alvhem. Vad dom inte 

vet är att fastighetsägarna, en 
man och en kvinna, befinner sig 
hemma. Kvinnan tar sig mod och 
skrämmer iväg de ovälkomna gäs-
terna. Händelsen inträffar strax 
före klockan ett på dagen.

Ett vittne ser hur två män 
försöker ta sig in i en villa i 
Älvängen. Gärningsmännen, som 
åsamkar skador på en av husets 
fönsterkarmar, skräms och flyr 
snabbt från platsen.

Stöld av en plasma-tv ur en fri-

tidslokal på Himlaskolan i Alafors.

Tisdag 20 februari

Stöld av motorsågar
Inbrott hos en firma i Älvängen. 

Tolv motorsågar tillgrips.

Antalet anmälda brott under peri-
oden 16/2 – 22/2: 44. Av dessa är 
sju bilinbrott.

Insänt


