
Under hela våren har 
vi kunnat följa dis-
kussionerna om hur 

Ale kommun är tvungen att 
sätta in stora sparåtgärder 
på våra skolor för att bud-
getpengarna för 2007 inte 
räcker till och för att anpassa 
verksamheten efter ett mins-
kat elevantal. 

Åtgärder som leder till att 
ett antal skolor får lägga ner 
och att de skolor som finns 
kvar får större klasser, med 
allt vad det innebär. 

Detta har inte gjorts utan 
protester. Många har en-
gagerat sig för att få ha sin 

skola kvar men när pengarna 
inte räcker till får man välja 
mellan pest och kolera, eller 
som kommunstryrelsens 
ordförande Jarl Karlsson 
sagt ”Vi prioriterar personal 
före lokaler för att garantera 
en trygg skola och mer kun-

skap åt alla” 
Fast konsekvensen av barn 
och ungdomsnämndens 
fastlagda budget blir både 
pest och kolera. Det räckte 
inte att lägga ner ett antal 
skolor i kommunen, dessut-
om kommer de skolor som 
är kvar få ett sparbeting som 
innebär minskade lärartim-
mar. 

På Aroseniusskolan 
kommer det att innebära 2,5 

årsarbetstjänster trots att 
elevantalet inte kommer att 
minska under budgetperi-
oden utan vara samma som 
den förra. Detta trots att 
Barn och ungdomsnämndens 
ordförande Eje Engstrand 
sagt att ”När vi sammanfat-
tar året så tror jag inte att 
lärartätheten har minskat, 
tvärtom”. 

Skolan gör idag ett stort 
jobb för att våra barn skall 

få en bra grund att stå på för 
att klara sig som vuxna. Vi 
föräldrar undrar hur man 
skall kunna göra det med 
minskade resurser när man 
redan idag vittnar om en 
stor arbetsbelastning. Vi 
undrar också vilka planer Ale 
kommun har för sina skolor 
framöver, när vi med bättre 
kommunikationer skall bli 
en mer attraktiv del av Gö-
teborg 

Skolråd för Aroseniusskolan
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Nej Rolf Gustavs-
son jag hatar inte 
sotare Björk men 

jag värnar våra fastighetsä-
gare och deras liv och egen-
dom. Rolf Gustavsson (s) 
för dig är det viktigare att 
hålla odugliga och ansvars-
lösa tjänstemän om ryggen. 
Du avslöjar din totala okun-
nighet och gör dig löjlig när 
Du skriver att det hade varit 
betydligt mer konstruktivt 
om klagomålen hade fått 
hanterats på ett seriöst sätt 
i kommunen. Sotning och 
brandskyddskontroll han-
teras inte på ett seriöst sätt 
i Ale kommun. När frågan 
om taxa för brandskydds-
kontroll kom upp i kom-
munfullmäktige den 25 sep-
tember 2006 yrkade opposi-
tionen avslag på taxan. ”Då 
Miljö och byggförvaltning-
en varken har ambitioner 
eller kompetens att hante-
ra kommunens åtagande vad 
det gäller sotning och brand-
skyddskontroll, skulle ansva-
ret föras över till kommun-
styrelsen. Men det sa Du nej 
till. Du har suttit flera år i 
arbetsutskottet i Miljö- och 

byggnämnden, men Du har 
inte minsta aning om vad 
som pågår i kommunen vad 
det gäller sotning och brand-
skyddskontroll.

För att sotare inte god-
tyckligt skulle kunna springa 
runt och göra brandskydds-
kontroll bland fastighetsä-
garna beslöt kommunfull-
mäktige att anta en hand-
lingsplan  för lag om skydd 
mot olyckor i pkt. 1.2.4 
Kommunens ansvar över det 
brandförebyggande arbe-
tet  tredje stycket : Miljö och 
Byggnämnden skall hålla re-
gister över de verksamheter och 
byggnader som omfattas av till-
synen och inom vilka tidinter-
valler som tillsynen skall ske. 
Naturligtvis har även detta 
misskötts.

Det var just för att stävja 
det som pågår nu, som kom-
munstyrelsen återremitte-
rade Miljö- och byggnämn-
dens taxeförslag den 17 maj 
2005. Tror Du inte att jag 
har under mina fyra år som 
vice ordförande i kommun-
styrelsen försökt förmå kom-

munen att seriöst hantera 
dessa frågor. Detta har totalt 
misslyckats på grund av dig 
och dina s-kompisars oseri-
ösa hantering i Miljö- och 
Byggnämnden och kom-
munstyrelsen. Den 22 mars 
2007 kontaktade jag förvalt-
ningschefen för miljö och 
bygg. Där framförde jag 
kritik från en fastighetsäga-
re som fått räkning på sot-
ning och brandskyddskon-
troll utan att någon sot-
ning eller brandskyddskon-
troll hade utförts. Det var 
dessutom andra gången han 
drabbades av en bluffaktura. 
När vi träffades den 4 april 
2007 fick jag beskedet att det 
hade åtgärdas. Tror Du Rolf 
Gustavsson nu fyra veckor 
senare att någon hört av sig i 
form av brev, telefonsamtal, 
kreditnota eller en ursäkt. 
Svaret är givetvis nej! Men 
jag hoppas att du har kom-
petens att begripa konse-
kvensen för Dig som Miljö- 
och byggnämndens ordfö-
rande om det  kommer  en 
betalningspåminnelse på den 
förfallna bluffakturan!

Vad skall jag som fast-
ighetsägare göra för att 
undgå att bli lurad? 

Några Råd !

q Har du haft så kallad 
brandskyddskontroll på din 
fastighet och fått ett proto-
koll som det står längst upp 
till höger Sotningsprotokoll 
vid kontroll av brandskyddet 
enligt 17 § räddningstjänst-
lagen o.s.v. Detta är ett helt 
värdelöst dokument. (Rädd-
ningstjänstlagen upphörde 
att gälla 31 dec. 2003).  Kon-
takta Miljö och byggförvalt-
ningen och kräv pengarna 
tillbaka om du betalt faktu-
ran annars bestrid fakturan.

q Har du haft s.k. brand-
skyddskontroll på din fast-
ighet och inte fått ett pro-
tokoll. Kontakta Miljö och 
byggförvaltningen och kräv 
pengarna tillbaka om du 
betalt fakturan annars be-
strid fakturan.

q Har Du fått faktu-
ra för sotning och/eller 
brandskyddskontroll utan 
att tjänsten utförts kontakta 

Miljö och byggförvaltningen 
bestrid fakturan överväg po-
lisanmälan.

q Kontrollera alltid fak-
turan mot gällande taxa  och 
frister för sotning och frister 
för brandskyddskontroll.

q Blir du debiterad för 
dammsugning utan att  du 
har beställt tjänsten  kon-
takta Miljö och byggför-
valtningen och kräv pengar-
na tillbaka! Avstår du tjäns-
ten betyder det inte att du 
får ett sämre jobb utfört. Allt 
sot skall tas ut ur eldstäder 
och rökkanaler oavsett din 
beställning. Skillnaden är att 
du tar hand om sotet själv i 
ett brandsäkert kärl (ex. plåt-
hink).

q Har du blivit debiterad 
för brandskyddskontroll av 
sotare Björk (han hade inget 
sådant uppdrag från kom-
munen) sommaren 2005 och 
inte fått dina pengar tillbaka 
kontakta Miljö och byggför-
valtningen och kräv pengar-
na tillbaka! 

Vad det gäller moms utgår 
inte moms vid myndighets-
utövning. Eftersom beslu-
tet om taxan inte vunnit laga 
kraft finns ingen gällan-
de taxa för brandskyddskon-
troll. Den dag den vinner 
laga kraft kan den inte gälla 
retroaktivt.

Det är anmärkningsvärt 
att man som oppositions-
politiker i Ale skall behöva 
stånga sig blodig år efter år 
för att kommuninvånarna 
inte skall behöva bli grund-
lurade av oseriösa s-politi-
ker, som inte kan styra upp 
kommunens tjänstemän så 
att gällande lagstiftning och 
beslut respekteras.

Leif Gustafsson (m)
Ledamot i Bygg och Miljönämn-

den sedan 2007

Svar till Rolf Gustavsson angående Brandskyddskontrollen

Torsdagen den 26 april

Pensionärsdag
Matsalen, Bohus Servicehus 
kl 15.00

Information om äldrefrågor

Underhållning:

Stefan
Ljungqvist

Kostnad 20:-
inkl kaffe & smörgås

Alla Ales pensionärer 
välkomna!
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ÄLVÄNGEN. Flera hundratals barn 
deltog i förra veckans Finn Fem fel-
tävling i kampen om två cirkusbil-
jetter. Här är de lyckliga vinnarna. 
Biljetterna kommer med posten. 

Grattis!

Oliver Björkman Nödinge
Audus Sabani  Nol
Leon Lerbäck  Alafors
Elisabeth Persson Lödöse
Tessie/Cicci Salek Älvängen
Alexis Riveros  Bohus
Ulla Johansson  Nol
Ludvig Leijonlund Älvängen
Eric Lindblad  Skepplanda
Emma Hedin  Nol
Victoria Kraft  Nol
Anneli Carlsson Älvängen
Malin Jansson  Skepplanda
William Kristiansson Nödinge
Samuel Blomstrand Bohus
Jakob/Klara Johansson Nödinge
Hampus Johansson Hålanda
Elemina Petersson Lödöse
Elin Boberg  Älvängen
Nellie Norlander Nödinge
Daniel Gustavsson Älvängen
Johan Reis  Nödinge
Julia/Sofia Olofsson Romelanda
Linda/Elin Lund Lilla Edet
Caroline Lindberg Alafors

Victoria Pihlgren Nödinge
Jonna Selander  Bohus
Nisse Modig  Nol
Jonathan Skredsvik Skepplanda
Klara Nilsson  Alafors
Ida/Oskar Rundqvist Skepplanda
Leif Andersson  Nol
Daniel Woxman Älvängen
Joseph Antwan  Nol
Isac Carlsson  Älvängen
Anette Nilsson  Skepplanda
Irma Krok  Surte
 Kim Johansson Bohus
Andreas Johansson Älvängen
Jenny Svensson  Nödinge
Thomas Andersson Bohus
Simon Bergström Nödinge
Andreas Vannerlund Nödinge
Jeffrey Mäkelä  Skepplanda
Ian Mutanen  Göta

Barn och ungdomsnämndens budget 2007 – pest och kolera

Hurra vi får gå på cirkus!


