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Lokala Hyresgästföreningen Norra 
Älvängen 2. Helgesvägen och delar av 
Göteborgsvägen har en nyvald styrelse.

Den nya styrelsen består av om- och nyval-
da eldsjälar och har organiserats sig på följan-
de sätt.

Ordförande: Espen Meyer. Vice ordföran-
de: Kent Lillfors. Sekreterare Eva Wester. 
Kassör: Helena Meyer Gross. Ledamö-
ter: Lena Freiholts, Bo Lorentzon, Birgitta 
Kennheden, Sawsan Yassin, Benny Karls-
son.
Den 11:e juni antog styrelsen en verksamhets-
plan för år 2007.

Verksamhetsplanen är en programförkla-
ringen för arbetsåret 2007. Ett axplock ur 
verksamhetsplanen:

Lokala hyresgästförenings (LH) upp-
dragsgivare är vare sig Alebyggen eller Ale 
kommun.

LH:s uppdragsgivare är våra medlemmar.
Betalar vi rätt hyra? Vi ser som vår upp-

gift att jämföra vårt område med andra om-
råden, vår horisont slutar inte vid Ale kom-
muns gräns.

LH:s engagemang berör även närområ-
det av vårt bostadsområdet där det kan finnas 
annan huvudman än Alebyggen, t.ex. Ale 
kommun.

På olika sätt under året kommer vi un-
dersöka medlemmarnas önskemål krav och 
behov.

LH är medveten om att den kan inte allt, 
vet inte allt men ledstjärnan för vårt arbete 
är för våra medlemmars fromma och delak-
tighet i bostadsområdets utveckling i positiv 
riktning.

Kent Lillfors,
vice ordförande

Ryktet om vår död 
är överdrivet!

”Sverige går som tåget!” 
”Kommunerna badar i 
pengar!” Konsumtio-

nen ökar liksom lönerna. I 
Ale pågår besparingar och 
människor som är involvera-
de i skolverksamhet står där 
djupt förvånade och frågar: 
Vad är det som händer?

Ja, vad händer i Ale? 
Varför fungerar inte skolan? 
I Alekuriren kan vi läsa att 
nu fungerar inte heller gym-
nasiet, sju nior av tio väljer 
bort Ale gymnasium. ”Grön 
skolpolitik” tror sig ha svaret 
på frågorna, liksom folkpar-
tiet genom sitt så kallade lä-
rarlyft. Från andra partier 
hörs ingenting.

För inte så länge sedan 
var Ale känt (ökänt) för att 
alltid vara först i ledet när 
nya trender var på gång, nu 
känns det som om det var 
för hundra år sedan. I någon 
tidning stod följande: ”Nu 
är vi till och med sämre än 
Lilla Edet.”

Det är dags att handla nu! 
Det är dags att vara med i 
första ledet igen, även om 
det innebär en del glåpord 
i form av: ”Ni ska då alltid 
vara först!”

Skolans värld är oändligt 
komplicerad och att beskri-
va alla de processer som där 
i pågår låter sig inte göras i 
ett öppet brev till Barn- och 

ungdomsnämnden, men om 
herr redaktör upplåter ut-
rymme ska jag framledes i 
insändare (hösten 07) fram-
lägga förslag till hur vi alla 
kan göra Ales skolor bättre. 
Men här och nu anser jag 
att:

• Skrota nuvarande skol-
ledarorganisation! Enligt 
min mening har vi en över-
gripande skolledarorgani-
sation som om Ale var en 
medelstor svensk stad.

• Inför kommunal frisko-
la, det vill säga gör varje rek-
torsområde till en egen ”fri-
skola”, styrd av personal och 
föräldrar.

• Inrätta därmed en liten 
slimmad övergripande orga-
nisation som fördelar medel 
samt fungerar som utvärde-
ringsinstans under nämnd.

• Slå ihop Barn- och 
ungdom med Utbildning- 
och kultur.

• Följaktligen måste även 
gymnasiet bli en kommu-
nal friskola, vilket ni kan på-
verka genom att förespråka 
detta i respektive partiverk-
samhet.

Under de senaste 10-12 
åren har Barn- och ungdom 
totalt misslyckats att ideo-
logiskt och resultatmässigt 
föra Ales grundskola framåt. 
Genom ständiga och felakti-
ga organisationsförändring-
ar, chefsrekryteringar har 
nämnden bidragit i hög grad 

till Ales förfall. Rätta till 
detta nu!

Lärarlyftet är bara 
gammal socialdemokratisk 
skåpmat som nu folkpartiet 
tror sig kunna vinna tillbaka 
lärarna på.

Grön skolpolitik har 
enligt artikeln stort förtro-
ende för personalen, men 
använder ändå orden: Peda-
gogisk utveckling, pedago-
gisk miljö, pedagogisk profil 
samt pedagogisk mångfald 
som ledord och i sin naivi-
tet tror skrivarna att genom 
att bolla dessa ord fram och 
tillbaka ska Ales skolor bli 
bättre.

Mellan raderna i alla 
politiska inlägg kan man 
läsa att lärarna behöver bli 
bättre. Om de blir smarta-
re, samarbetar med mera så 
kommer också resultaten. Är 
det så enkelt?

Det har kanske gått så 
långt att även persona-
len tror det och tror de det 
är det illa. I dagens Ale är 
barnen förlorarna, själv-
klart inte alla, långt därifrån, 
men många och om ingen-
ting görs när konjunkturen 
vänder blir ännu fler förlo-
rare.

Janne Sjökvist

Öppet brev till Barn- och 
ungdomsnämnden

Sverigedemokraterna 
undrar om kommun-
fullmäktiges ordföran-

de är synsk. I en intervju har 
jag bland annat uttalat mig 
om Socialdemokraternas 
motion angående avtal om 
flyktingmottagning i Ale.

Jag fick en fråga om hur 
jag trodde att Sverigede-
mokraternas motion om 
avtal om flyktingmottag-
ning skulle behandlas av 
kommunfullmäktige, KF. 
Mitt svar bygger på tidiga-
re beslut då frågan om avtal 
prövats av KF i januari och 
oktober 2006.

Ale kommun har under 
många år haft ett avtal med 
Integrationsverket om att 
ta emot 40 flyktingar per år. 
En diskussion med Integra-
tionsverket 2005 resulterade 
i ett förslag till avtal om 25 – 
30 flyktingar. Det blev också 
beslutet som sex partier stod 
bakom i januari 2006. 

Miljöpartiet och Alede-

mokraterna yrkade avslag på 
förslaget. Miljöpartiet ville 
inte minska antalet från 40 
till 25 – 30. Flera represen-
tanter från övriga partier sa 
att man var beredd att om-
pröva ett ökat mottagan-
de om situationen skulle för-
ändras.

I oktober prövades frågan 
på nytt och då besluta-
de kommunfullmäktige att 
teckna en tillfällig och sär-
skild överenskommelse med 
Integrationsverket om att 
under 2006 ta emot 10 per-
soner utöver de 30 som tidi-
gare beslutats. Detta under 
förutsättning att den särskil-
da ersättningen om 20 000 
kronor extra per mottagen 
person avsåg alla under året 
mottagna personer.
Miljöpartiets ledamot reser-
verade sig mot beslutet och 

ville att det skulle omfatta 
111 personer vilket var Inte-
grationsverkets förslag.

Man behöver inte vara 
synsk för att kunna räkna ut 
var nästan samtliga parti-
er i Ale står i den här frågan. 
Man är beredd att solidariskt 
ställa upp för människor som 
utan egen förskyllan hamnat 
i en svår situation och har 
behov av att få en trygg till-
varo.

Inga-Lill Andersson (s)
Kommunfullmäktiges 

ordförande

Svar till 
Sverigedemokraterna 
i Ale 

Realist 
men inte 
”synsk”
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Signaturen Alaforsbo för 
fram önskemål om bil-
ligare resor för pensi-

onärer, som vill åka framför 
allt till Göteborg med buss. 
Vi tackar för synpunkterna!

Västtrafiks mål är att få 
fler att resa med oss och vi 
vet att priset för resan är en 
del av det som påverkar om 
man vill resa kollektivt. Vi 
arbetar kontinuerligt med 
att se över och utveckla pris-
sättningen i regionen.

Det finns ett gemen-
samt beslut från våra ägare, 
kommunerna och Västra 

Götalandsregionen, om att 
inte införa en specifik pen-
sionärsrabatt. Däremot så 
har vi rabatt på resor som 
inte sker under högtrafik. 
En så kallad Lågtrafikladd-
ning för 30 dagar kostar till 
exempel 385 kronor för Ale 
kommun och 735 kronor 
om man vill åka från Alafors 

bland annat till Göteborg 
(Göteborg++). Lågtrafik-
tid är alla tider utom klockan 
6.00-8.30 och 15.00-18.00 
på helgfria vardagar. 

Västtrafik 
Gunnel Hammar 

Informatör i Göteborgsområdet 

Rabatterade 
priser under 
lågtrafik

Replik till signaturen Alaforsbo

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen den 
20 juni 2007, kl 17.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Verksamhetsuppföljning januari-april 
 2007

- Mål- och resursplan 2008

- Antagande av detaljplan, väg 1996 
 Lödöse

- Antagande av detaljplan, Stallgärdet 
 Ström 1:65

Jörgen Andersson  Lena Palm 
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar 
(inkl handlingar avseende 
mål- och  resursplan 2008) till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 13 
juni 2007.

Uttalande antaget vid 
ordinarie medlems-
möte den 30 maj 

2007 med PRO Lilla Edet, 
samt antaget av PRO Hjär-
tum – Västerlanda och PRO 
Lödöse – Nygård.

Det är med stor frustra-
tion vi tagit del av försla-
get att distribuera mat till 
äldre som köper denna servi-
ce via hemtjänsten – endast 
en gång per vecka istället för 
som nu daglig leverans.

Vi finner det ytterst märk-
ligt att förslaget inte varit fö-

remål för konsekvensanalys. 
Eftersom ny upphandling 
skall ske, med ny leverantör 
som följd, finner vi det även 
märkligt att förslaget inte 
innehåller några som helst 
idéer om hur en kvalitetssäk-
ring genomföres.

Vi ser inte en besparing 
som tillräckligt skäl till att 
genomföra förslaget.

Vad händer med mat-
hållningen för personer med 
minnessvårigheter av olika 
grad?

PRO – föreningarna i 
Lilla Edet vill med detta ut-
talande på det bestämdas-
te framhålla vikten av GOD 
MAT för ett GOTT LIV 
bidrar till ett FRISKARE 
LIV även för äldre personer.

Vi kräver således att för-
slaget om ändrade matleve-
ranser aldrig blir genomfört 
i Lilla Edets kommun.

PRO Lilla Edets 
medlemsmöte

PRO – Hjärtum – 
Västerlanda

PRO – Lödöse – Nygård

PRO kritiska mot förslag
– Matdistribution till äldre en gång i veckan duger ej

Insänt

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

Insänt

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


