
4  |  alekuriren   |   nummer 22  |   vecka 22  |   2007Insänt

Vid vägverkets plane-
ring av E45 norr om 
Älvängen har Ks ord-

förande förordat motet i 
Grönnäs. Detta trots att de 
tunga argument som tidiga-
re fanns då majoriteten ville 
starta RGS90 inne i det om-
rådet som har försvunnit. 
Tunga argument idag är ut-
vecklingen av Alvhem kring 
den nya pendeltågsstationen 
i Tingberg. Ett område som 
ägs och kommer att utveck-
las av Lilla Edets kommun. 
I samband med deras planer 
har vi möjligheten att till 

en rimlig kostnad bygga ut 
Alvhem. 

Om vi envisas med att be-
hålla motet i Grönnäs inne-
bär detta att Tingbergs pen-
deltågsstation endast blir 
en angelägenhet för de som 
bor närmast. Med ett mot 
i Alvhem kommer dels det 
nuvarande samhället att 
kunna utvecklas men också 
ett större område kring det 
nya motet och den nya pen-
deltågsstationen.

För övrigt ett tungt argu-

ment om man menar allvar 
med K2020. Där 40% av be-
folkningen skall åka kollek-
tivt 2020. 

Jag skulle vilja ha svar 
på varför inte Ks ordföran-
de kan tänka sig denna lös-
ning då den gynnar både den 
egna kommunen men också 
grannkommunens utveck-
ling. Samt vilket argument 
Ks ordförande har för place-
ringen i Grönnäs.

Jan Skog (m)

Interpellation till Ks ordförande

Måndagen den 7 maj 
hade Röda Kor-
sets Samverkans-

råd möte på dagcentralen i 
Älvängen. Då samlades rö-
dakorsare från alla fyra kret-
sarna (föreningarna) i Ale 
kommun.

Börje Börjesson valdes 
att leda mötet. Eftersom 
det varit mycket strul med 
annonsen som kallade till 
mötet så var det roligt att 
drygt 30 personer ställde 

upp. 
Röda Korsets Secondhan-

daffär ”Kupan” leds av Sam-
verkansrådet. Under år 2006 
skickades pengar från Kupan 
till följande projekt: Vat-
tenprojekt i Kongo, Kata-
strofreserven, Julinsamling-
en, Rehabiliteringscentrum, 
Världens Barn, Besöksverk-
samheten, Lettlandprojekt. 
Från Kupan skickades sam-
manlagt 252 225 kronor till 
olika projekt.

Det är med stor glädje 
som vi talar om detta och 
det är du som lämnar in 
saker och du som handlar 
som gör detta möjligt. Dess-
utom skickades 368 säckar 
med kläder till Röda Kor-
sets förråd i Halmstad under 
förra året. I den sändningen 
ingick också 100 babypaket.

Samverkansrådet lär även 
invandrarkvinnor att simma 
och cykla.

Mötet avslutades med att 
operasångaren Rolf Nilsson 
sjöng och berättade. Efter 
den underhållningen var det 
säkert många som gick hem 
med ett leende på läpparna.

Inger Öhrn
Samverkansrådet i Ale

Röda Korset har haft stormöte

Operasångaren Rolf Nilsson 
underhöll på Röda Korsets 
stormöte i Älvängen.

Efter att vi har lyss-
nat på en inspelad in-
tervju, gjord av några 

elever på radiolinjen på Vara 
folkhögskola, med olika 
Kommunfullmäktigeledamö-
ter i Sverigedemokraterna 
samt ordförande i kommun-
fullmäktige i Ale kommun 
som gjorde vissa uttalan-
de angående SD:s inlämnade 
motion om att säga upp avta-
let mellan integrationsverket 
och Ale kommun, måste vi 
faktiskt reagera på uttalandet 
där hon säger att fullmäktige 
naturligtvis kommer att avslå 
motionen! 

Nu till det fullkomligt 
häpnadsväckande i detta ut-
talande som gjordes vecka 

11 i mars månad. Motionen 
behandlades i Kommunsty-
relsen den 15 maj och efter 
detta lämnades ett besluts-
förslag till Kommunfull-
mäktige att avslå motionen. 
Vilket också gjordes på full-
mäktigemötet den 28 maj.

Nu en stilla undran: Är vår 
Kommunfullmäktigeordfö-
rande synsk? Är det kanske 
dags att entlediga hela eta-
blissemanget? 

Motionens lydelse i kort-
het: Sverigedemokraterna 
har inkommit med motion 
angående avtal mellan In-
tegrationsverket och Ale 
kommun. Sverigedemokra-
terna anser att det uppstår 

många problem när kommu-
nen tar emot flyktingar utan 
att ha de förutsättningar som 
behövs. Sverigedemokrater-
na vill att nu gällande över-
enskommelse skall sägas upp 
så att kommunen kan för-
handla med Integrationsver-
ket med utgångspunkt från 
hur kommunens ekonomi 
och andra möjligheter är vid 
det speciella tillfället. Över-
enskommelsen gäller idag 
0,3 % av antalet uppehålls-
tillstånd i riket på årsbasis 
dock lägst 30 personer/år.

Sverigedemokraterna
 i Ale

Dokumentär om Sverigedemokraterna

Barn och ungdoms-
nämndens ekonomiska 
bekymmer har under 

vintern varit ett återkom-
mande inslag både i den po-
litiska diskussionen och i lo-
kaltidningen. Miljöpartiet är 
en del av den styrande ma-
joriteten och i brist på alter-
nativa lösningar för att klara 
nämndens budget har vi 
ställt oss bakom omstruktu-
reringarna i norra och cen-
trala skolområdet.

De ekonomiska utma-
ningarna får dock inte ta 
fokus från den pedagogiska 
utvecklingen på kommunens 
förskolor och skolor. Frisko-
lereformen har bidragit till 
att öka den pedagogiska 
mångfalden i utbildningsvä-
sendet och det är glädjande 
att även barn och ungdomar 
i vår lilla kommun numera 
har möjlighet att välja ett 
fristående alternativ. Den 
ökade konkurrensen från fri-
skolan innebär dock att be-
hovet av pedagogisk utveck-
ling i kommunens verksam-
heter ökar.

Miljöpartiet kommer 
under mandatperioden att 
jobba för ökad pedagogisk 
mångfald även inom den 
kommunala skolan. Genom 

att skapa fler attraktiva peda-
gogiska miljöer i den kom-
munala skolan vill vi säker-
ställa att alla elever får lik-
nande förutsättningar att 
utvecklas efter sina egna för-
utsättningar, oavsett vem 
som driver skolan. Attraktiva 
pedagogiska miljöer skapas 
genom att vi politiker upp-
muntrar våra förskolor och 
skolor att skapa sin egen pe-
dagogiska profil. Vi vill att 
de enheter som antar utma-
ningen att satsa på en ge-
mensam pedagogik skall få 
utökade resurser till fortbild-
ning, både i arbetslagen och 
på ledningsnivå.

För att elever, föräld-
rar, lärare och rektorer skall 
känna trygghet i förändring-
arna och att skolans utveck-
ling sker långsiktigt ser vi 
gärna att förändringsarbe-
tet sker över blockgränserna. 
Miljöpartiet i Ale är över-
tygade om att alla politis-
ka partier ser ett stort värde i 
att våra pedagoger och skol-
ledare är uppdaterade i mo-
derna metoder för att erbju-
da våra unga attraktiva pe-
dagogiska miljöer. Vi tror 
också att det oavsett ideo-
logisk övertygelse finns en 
förståelse för att den poli-
tiska styrningen av nämn-

dens verksamhet behöver bli 
tydligare. Avregleringen av 
skolan, med konkurrensen 
från friskolan som följd, ökar 
behovet av en politisk led-
ning som sätter tydliga mål 
för verksamheten samtidigt 
som den ger ekonomiska re-
surser till förändring.

Vi har redan en enga-
gerad och kunnig lärar-
kår som gör ett imponeran-
de arbete med kommunens 
unga. Genom tydligare mål 
från oss politiker och rikta-
de resurser för fortbildning 
tror vi dock att detta arbete 
kan utvecklas ytterligare. 
Vår vision är ett Ale där alla 
kommunens skolor utvecklat 
sin egen tydliga pedagogiska 
profil. Där pedagogerna på 
varje enskild skola har en ge-
mensam syn på undervisning 
och där eleverna kan följa en 
röd tråd i undervisningen, 
såväl mellan sina olika lärare 
som mellan olika stadier.

Miljöpartiet i Ale genom
Marcus Larsson, 

Barn och Ungdomsnämnden
Torbjörn Köre, 

Kommunstyrelsen

Grön skolpolitik

MEDLEMSMÖTE
Missa inte denna chans att få 

information från våran 
avtalsdelegerad, om det nya avtalet.

Vi kommer också informera om alla 
nyheter från kommunals kongress.

Välkomna!
Hälsningar styrelsen sektion 47. 

Tel 0303-330 423 eller 0303-330 273

VÄST

När: 13 juni , Medborgarhuset Ledet
Klockan: 18.30

Anton är en pojke med mycket energi och spring i
benen. Han har stora behov av tillsyn och egen tid
tillsammans med vuxna och behöver komma till en
trygg och stabil familj som inte ger upp. Anton vill
komma till sin stödfamilj en helg/månad.

Emma är en klipsk och glad tjej som tycker om djur
och att vara ute i naturen. Emma har autism och
behöver därför komma till en familj med stort
tålamod. Emma är en försiktig tjej som behöver god
tid för att lära känna andra. Hon behöver vara hos
sin stödfamilj en helg/månad.

Stödfamiljer får ekonomisk ersättning
och erbjuds handledning och utbildning.

Är Ni intresserade? Ring eller maila
oss så berättar vi gärna mer.
Marie Larsson 031-365 12 73
marie.larsson@gunnared.goteborg.se
Sofi a Lidvall 031-365 12 49
sofi a.lidvall@gunnared.goteborg.se

Vi söker två stödfamiljer, en till
Emma 15 år och en till Anton 5 år.


