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Lärarna är elever-
nas viktigaste resurs. 
Ingen faktor är till-

närmelsevis lika betydelsefull 
för skolans kunskapsresultat 
som en kompetent lärarkår. 
Att höja lärarkompetensen 
är en strategisk fråga för våra 
kommuner. Det är dags att 
ge våra barn en möjlighet till 
en bättre skolgång. Med mer 
kvalificerade och fler behö-
riga lärare ökar vi den möj-
ligheten.

Vi vill ha de bästa lärar-
na! Folkpartiet vill höja lä-
rarkompetensen och fortbil-
da 30 000 lärare de närmas-
te fyra åren. För att göra den 
svenska skolan bättre behövs 
kvalificerade lärare. Att satsa 
på fortbildning för lärare gör 
att kvaliteten i skolan för-
bättras. Lärarlyftet är en 
viktig satsning för att få ung-
domar som söker sig till 
högskolan att välja just lä-

raryrket, så att vi kan utbilda 
dem som verkligen brinner 
för att få undervisa i skolan. 
Höjs statusen på läraryrket 
kan vi få de bästa lärarna!

Satsning på 3.6 miljar-
der! Regeringen har föresla-
git att 3,6 miljarder kronor 
ska satsas på att förbättra lä-
rarnas kunskaper. Lärar-
na på låg- och mellanstadi-
et ska främst fortbildas i att 
lära små barn läsa, skriva och 
räkna. För lärarna på högsta-
diet och gymnasiet priorite-
ras fördjupning och bredd-
ning av ämneskunskaperna.

Tanken är att läraren ska 
kunna vara tjänstledig med 
80 procents lön under stu-
dietiden. Staten har lovat att 
stå för 70 procent av kostna-
den. Kommunen ska stå för 
de övriga 30 procenten.

130 lärare berörs hos oss! 
I Ale kommun kommer un-

gefär 90 och i Lilla Edet 40 
lärare att ges möjlighet att 
delta i Lärarlyftet fram till 
2010. Det är en stor satsning 
som kräver långsiktig plane-
ring och noggranna förbere-
delser. Behoven av fortbild-
ning och ämnesfördjupning 
hos lärarkåren i de kom-
munala skolorna måste ses 
över. Vi kommer därför att 
begära att en tjänstemanna-
grupp utses som ska få i upp-
gift att både ta kontakt med 
Statens skolverk och förbe-
reda kommunens skolor för 
Lärarlyftet.

Det här lovade vi elever-
na, föräldrarna och lärarna i 
valet. Nu ska vi se till att ge-
nomföra det vallöftet i form 
av Lärarlyftet i våra kom-
muner!

Folkpartiet Liberalerna
Rose-Marie Fihn, 
gruppledare i Ale

Anders Högström, 
ordförande i Lödöse/Lilla Edet

Viktigt att ta tag i 
Lärarlyftet redan nu!

Insänt

Efter att i 17 år ha 
tagit mina dagli-
ga promenader förbi 

Paradisbanan så möts jag av 
en skylt ”gående hänvisas” 
och en pil rakt upp i skogen. 
Och inte nog med det, nu 
har det fällts träd som ligger 
över vägen och lite längre 
fram ligger en hel arme-
ringsmatta. Dessutom är 
en plastslang spänd mellan 
två träd rakt över vägen en 

meter över marken. Detta 
är ju farligt!

Det går många med 
barnvagn och många äldre 
och handikappade som inte 
kan gå i ojämn terräng, 
men som ändå kan komma 
ut i naturen och är glada 
för att ha en väg att gå på. 
Om man bygger ett hus så 
nära en väg, så får man nog 
räkna med att det går folk 

förbi. Sätt upp ett plank så 
slipper ni se oss.

Jag har svårt att tro att 
man kan göra så här och 
kan inte tänka mig att 
tomten går över en redan 
befintlig väg, som dessutom 
används av utryckningsfor-
don vid tävlingar på banan. 
Jag hoppas att fler reagerar 
och säger vad dom tycker.

Hundägare och mormor

Svårt att promenera förbi Paradisbanan

Vi är flera äldre per-
soner i Alafors som 
alltid behöver anlita 

buss, då vi skall handla, gå 
till apotek, besöka vård-
centralen, tandläkare, gå på 
kurser eller träffa vänner. 
Att hinna det på 90 minu-
ter (buss går varje halvtim-
me) med väntetider och 
gångavstånd blir det stress-
sigt värre. Antingen önskar 
vi längre uppehåll eller helst 
två kuponger som i Partil-
le eller Göteborg. 45 kronor 
är mycket när vi inte hinner 

tillbaka under resan.

Vi äldre vill ut och röra 
på oss. Det är bra för hälsan 
och intellektet (friskvård 
med andra ord). Att besöka 
Göteborg med tre kuponger 
per resa vore inte dumt, till 
Botaniska trädgården, Slotts-
skogen, Trädgårdsfören-
ingen, klippan och båtarna, 
att gå på museer, teater och 
Operan. Det finns så mycket 
att välja bland, som gör oss 
pigga och framförallt glada. 

Vi har ju också vänner i 
Alafors, och många kurser, 
men buss måste vi åka. Till 
Göteborg kostar det 75 
kronor fram och tillbaka, 
vilket är för dyrt. Det vore 
önskvärt med längre uppe-
håll eller två kuponger inom 
Ale och tre kuponger till 
Göteborg. Eller något slags 
rabattkort för pensionärer, 
kanske månadskort.

En sommarhälsning till 
kommunen från oss i Ala-
fors.

Alaforsbo

För dyrt att åka buss

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Beslut att fastställa järnvägs-
plan för Norge/Vänerbanan, 
Nol–Älvängen Syd, 
Ale kommun
Banverket har beslutat att fastställa järnvägsplanen för Norge/Vänerbanan,  
Nol–Älvängen Syd i Ale kommun. Beslutet fi nns tillgängligt hos Banverket, 
Stampgatan 34, Göteborg under tiden 1-25 juni 2007. 

Om ni är missnöjd med Banverkets beslut kan ni överklaga det till regeringen. 
Detta måste göras skriftligt. I skrivelsen ska ni ange:

• vilket beslut ni överklagar

• i vilken egenskap ni överklagar 
(till exempel som fastighetsägare med fastighetsbeteckning)

• hur ni anser att beslutet ska ändras och skälen för detta.

Överklagandet ska ha inkommit till Banverket, 781 85 Borlänge, senast den 25 juni 2007. 
Märk kuvertet ”Nol–Älvängen Syd. Överklagande av fastställd järnvägsplan.’’

För ytterligare upplysningar, kontakta Banverket, tel. 0243-44 50 00.

BA N AVÄG I  VÄ ST |  A G N E S B E R G  –  Ä LV Ä N G E N Efter 2 år i Trollhättan utökar vi 
vår verksamhet och är

ÄNTLIGEN PÅ PLATS I ÄLVÄNGEN

• Konstant bevakning
• Patrullering
• Närvarobevakning

Företag eller privatperson?
Kontakta oss omgående för mer information.

Ring

00763- 36 99 81763- 36 99 81

SMARTSMART
Glas & båge 890:-890:-, Bifo. glas & båge 1590:-1590:-

Prog. glas & båge 1990:-1990:- 

Välj bland 600 bågar!

Thn 0520-100 00 • LE 0520-320 00

KÖP Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Mindre hus eller 
torp sökes...
...till en skötsam mindre familj 
med god ekonomi. Fast arbete.
Ring: 0708-304 604


