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Varför skall allt som 
rör försämringar ske 
i hemlighet? Natur-

ligtvis för att ingen skall ges 
tillfälle att protestera förrän 
det är för sent. Skall det 
kallas demokrati? Har det 
skett förhandlingar med hus-
ägaren om hyra?

Det kommer definitivt 
innebära en försämring både 
för muséet och för bibliote-
ket. För att få ett bibliotek 
värt namnet, måste ju mu-
seets verksamhet inskränkas. 
Om inte – blir det bara tal om 
en boklåda.

Det är inte rättvist, att på 
grund av gymnasiets dåliga 
ekonomi, skall andra väl 
fungerande verksamheter ute 
i kommunen slås sönder och 

försämras. En skicklig ekonom 
kan säkert gå in i gymnasiet 
och sanera. Behövs verkligen 
fyra rekto-
rer?

Det är ju 
inte enbart 
biblioteket 
som blir li-
dande vid 
en even-
tuell flytt. 
Finns det 
inte en or-
dentlig 
samlings-
sal, lättill-
gänglig för 
alla, så kommer massor av ide-
ellt arbete att upphöra. Hur 
tråkig skulle inte Ale kommun 
bli, om inte alla dessa männis-
kor ställde upp med tid, ork 

och ofta pengar.
Biblioteksföreningen gör 

aktiviteter för både barn och 
vuxna, och 
PRO för 
alla våra 
pensionä-
rer. Biblio-
teksfören-
ingen har 
minst åtta 
program 
om året, 
därav två 
för barn. 
Dessut-
om ställer 
vi upp vid 

sportlov och andra tillfällen 
om det behövs. Inget av ar-
rangemangen belastar Ale 
kommun med en enda krona. 
Så de 400 000 kronor som 

skulle sparas är ingen stor 
summa. Vi i Surte-Bohus vill 
ju också locka nya invånare 
till samhället och då bör det 
finnas lite trivsamheter kvar. 
Alla är inte idrottsintressera-
de. Allt ljus skall inte falla bara 
på Nödinge!

Flytt av turistbyrån, hur 
är det tänkt? Skall inte in-
formation (när det är möj-
ligt) ges, då du åker in i en 
kommun, och inte när du är 
mitt i? Eller menar ni att det 
inte finns något av intresse i 
Surte-Bohus?

Doris Hellman
För Surte-Bohus Biblioteks- 

och Kulturförening

Tankar rörande eventuell 
flytt av Surte Bibliotek Detta var en 

sommar som 
var så där. Inte 

mycket sol och bad, men 
avkoppling i massor. Jag 
hoppas att alla ni Alebor 
kunnat njuta av er ledig-
het och fått energi så det 
räcker åtminstone fram 
till jul. 

Budgetarbetet börjar 
nu på allvar, alla partierna 
skall tala om hur de 
vill styra Ale och vilka 
satsningar som man 
vill prioritera. Vi inom 
Alliansen har valt ett nytt 
sätt att budgetera där det 
finns en starkare koppling 
mellan mål och medel. 
Tidigare har vi politiker 
(både blåa och röda) varit 
dåliga på detta. Vi har 
satt upp mål som vida 
överstiger de pengar som 
vi varit beredda att satsa. 
Med den nya modellen 
kommer alla våra mål 
att vara finansierade och 
inte bara det utan de 
som vi inte klarar av att 
finansiera kommer att 
presenteras i budgeten 
men under strecket. 
Detta för att visa vad vi 
vill genomföra så fort 
vi har råd till det Detta 
innebär i sin tur att om 
intäkterna ökar så har 
vi prioriterat vilka mål 
som då ska uppfyllas. 
Jag hoppas att de andra 
partierna tar efter oss 
så blir det lättare för er 
väljare att välja vilka ni 
vill ska företräda er. 

Jag var på politiker-
veckan i Almedalen på 
Gottland. Där lyssnade 
jag bland annat på vår 
finansminister Anders 
Borg. Det var en helt ny 
sorts talare, han berömde 
både Göran Persson och 
övriga socialdemokrater 
för deras arbete med att 
få rätt på den svenska 
ekonomin under 
nittiotalet. Han inte 
bara berömde dem utan 
det var ett tal helt utan 
påhopp av de politiska 

motståndarna. På något 
sätt var det befriande, 
kanske vi i Ale kan bli 
nästa grupp som även 
kan ge våra motståndare 
kredit för bra idéer och 
beslut. Vi kanske kan 
gräva ner ”prestigeyxan” 
och hjälpas åt att göra 
Ale till en ännu bättre 
kommun att leva och 
bo i. Jag vill passa på 
att rekommendera 
Almedalsveckan även för 
er som inte är speciellt 
intresserade av politik. 
För det första är Gottland 
en fantastisk ö, väldigt 
många soltimmar jämfört 
med vad vi är vana vid, 
men även arrangemanget 
kring Almedalsveckan. 
Det finns massor av fria 
seminarier, inte bara som 
handlar om politik utan 
också miljö, jämställdhet 
och hur det fungerar på 
andra ställen i världen. 

Passa på och njut av 
den gottländska maten, 
Hälleflundra, Lamm 
och saffranspannkaka. 
Ni som åker dit kommer 
garanterat inte att ångra 
detta.

Vi har i Ale många 
viktiga beslut att fatta 
under hösten. Många av 
dem är kopplade till den 
nya vägen och järnvägen. 
Jag hoppas att det kan 
skapas en majoritet för att 
rekommendera vägverket 
att lägga ett mot i Alvhem 
istället för Grönnäs.  
Vidare ser jag fram emot 
ett nytt köpcentrum i 
utkanten av Älvängen. 
Ett köpcentrum som till 
största delen består av 
affärer för sällanköp. En 
snabb lösning på go-cart 
clubbens problem och en 
fortsatt efterfrågan att få 
bo i Ale. 

Tillsammans. utan 
prestige, så är jag 
övertygad om att det kan 
gå.

Jan Skog, moderat
Kommunalråd 

Äntligen dags igen

Fortsatt satsning på vården
Under det senaste året 

har regionens hälso- 
och sjukvårds-

nämnd för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn, Kung-
älv, Ale och  Öckerö kunnat 
göra omfattande satsning-
ar inom hälso-och sjukvårds-
området. När vi följer upp 
resultatet visar det sig att 
Kungälvs sjukhus påtagligt 
har minskat antal väntande 
till mottagning och behand-
ling. Vårdgarantin kommer 
att uppnås för flertalet diag-
noser under året. Det är en 
glädjande utveckling.

När vi jämför de 118 of-
fentligt drivna vårdcentraler-
na i regionen visar vårdcen-
tralerna i vårt område gene-
rellt sett ett mycket gott resul-
tat. Under året kommer även 
att startas ett särskilt team 
knutet till Kungälvs sjuk-
hus, med uppgift att särskilt 
stödja svårt sjuka som vårdas 

i hemmet. Det är även gläd-
jande att hälso- och sjukvårds-
nämnden kunnat förlänga 
avtalen för sjukgymnastik i 
Kungälv med flera vårdgiva-
re. Det är även avsikten att yt-
terligare kunna förbättra sjuk-
gymnastiken i Ale kommun 
under 2008.

Trots att vården kan visa 
goda resultat kvarstår om-
råden som måste förbättras. 
Regionens ledning och goda 
samarbete mellan socialde-
mokraterna, folkpartiet och 
centerpartiet har skapat förut-
sättningar för en stabil ekono-
mi. Fokus det närmaste året 
kommer att läggas främst på 
följande områden:

• Lättillgänglig och köfri 
sjukvård. Alla patienter ska 
erbjudas vård inom vårdga-
rantins gränser.
• Fortsatt satsning på psy-
kiatrin för såväl barn som 
vuxna.

• Den nära vården måste 
utvecklas än mer i samver-
kan med kommunerna.

Det är viktigt med tidig 
upptäckt inte minst inom can-
cerområdet. Nämnden har ett 
särskilt uppdrag från region-
fullmäktige att senast 2009 
kunna erbjuda mammografi 
till alla kvinnor mellan 40 och 
74 år. Tidigare har mammo-
grafi erbjudit kvinnor i åldern 
45-70 år. 

Från och med 2008 för-
längs tiden för den fria ung-
domstandvården. Införandet 
sker successivt och de som 
fyller 20 år 2008 fortsätter i 
den fria barn- och ungdoms-
tandvården. I ett andra steg 
2009 förlängs den med ytter-
ligare ett år. 

Det är glädjande att be-
folkningen ökar i nämndsom-
rådet. En annan utveckling är 
att antalet äldre kommer att 

öka påtagligt under de när-
maste åren. Det är min am-
bition att inom givna ekono-
miska ramar medverka till att 
utveckla vården. Nämndens 
vision om ”en god hälsa, en 
god vård under hela livet på 
lika villkor för hela befolk-
ningen” står fast. 

Jan Åke Simonsson (s)
Ordförande Hälso- och 

sjukvårdsnämnden

>>Det kommer definitivt 
innebära en försämring 
både för museet och för 
biblioteket. För att få ett 

bibliotek värt namnet, 
måste ju museets verk-
samhet inskränkas. Om 

inte – blir det bara tal om 
en boklåda.<<

Läser med förvåning 
och undran, hur en 
16-åring kan ta sig hit 

till Sverige på egen hand? 
Hur har detta gått till? Sve-
rige har ju inga gränser 
till Turkiet. Hur kan han 
komma in i Schengenområ-
det? Det fordras ju visum för 
det. Vad finns det för skäl till 
uppehållstillstånd (asyl)? 

Han, Soheil Golchin anger 
själv, enligt skribenten, att vid 
en promenad med sin syster 
i Iran kan han bli stoppad av 
polisen och få visa legitima-
tion. Det kan ju inte vara skäl 
nog för att få asyl i Sverige. 
Vi borde kanske också ställa 
en fråga: varför kom han till 

Sverige?
Han borde väl sökt asyl i 

det land han först hamnade 
i, om han nu hade det svårt i 
sitt eget land?

Han beskriver sitt liv i 
Iran  som fyllt av rädsla och 
ensamhet. Han hade ju och 
har en familj. Vid detta till-
fälle när han lämnade sitt 
land, levde han ju med mor 
och far samt syskon, eller 
hur?

Varför fastnade mamman 
i Grekland? Tänkte kanske 
hon också komma till Sve-
rige?

När nu denna stackars en-
samma pojke hamnade på ett 
barnhem i Lilla Edet utav en 

anledning som för oss läsare 
är helt osannolik så kritise-
rar han personalen för att 
inte ha brytt sig tillräckligt. 
Där kände han sig dessutom 
också fångad. Av vem?

Har denne Soheil Golchin 
kommit hit till Sverige på en 
förtrollad matta likt den Ali 
Baba använde sig av?

Hur skall vi tolka denna 
historia?

Sverigedemokraterna i Ale

Angående artikel "I kampen 
om uppehållstillstånd"
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