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Ale kommuns lågvattenmärke

Om ni hade läst texten 
mer ordentligt, hade 
ni funnit att nästan 

alla era frågor fanns besvara-
de där. Eftersom ni tydligen 
inte uppfattat detta skall jag 
förtydliga det för er.

Soheils skäl till asyl är 
idag, precis som jag skrev i 
artikeln, att fängelse väntar 
honom om han skickas till-
baka på grund av att han 
flytt. Som ni kanske är med-
vetna om är Irans fängelse-
vård inte direkt densamma 
som den vi har i Sverige. Att 
hamna i fängelse i Iran inne-
bär svåra förhållanden och i 
många fall tortyr.

Som jag också skrev i ar-
tikeln kom han till Sverige i 
sökandet efter ett bättre liv. 
Ett liv som innebär person-
lig frihet, någonting som för 
oss som bor här är en själv-
klarhet, men som för många 
andra är en dröm. 

Jag undersökte inte när-

mare om han sökt asyl i det 
land han hamnade först i ef-
tersom jag såg det föga rele-
vant i artikeln. Poängen var 
att han söker uppehållstill-
stånd här.

Att man har en familj i 
Iran betyder inte att man har 
det tryggt och stabilt. Som 
jag nämnt i artikeln var hans 
familjeförhållanden inte bra 

och idag är familjen splitt-
rad. Mamman försökte också 
fly från landet, men det 
skrev jag inte mer om, efter-
som jag, återigen, skrev om 
honom. 

ALMA TRISCHLER

Faksimil ur Alekuriren nr 26, 2007

Nu har Ale kommun 
tydligt visat sitt låg-
vattenmärke gen-

temot aleborna. Jag har 
bott i flera olika kommu-
ner under mitt liv, men dock 
aldrig i en sådan förunderlig 
kommun som Ale. Exemplen 
är många.

Varför detta tjat om ett 
enda mots flyttning från 
Grönnäs till Alvhem? Man 
måste berömma kommun-
styrelsen som är idoga. Hur 
i all sin dar orkar ni att hålla 
på och tjata 
om denna 
väg och var 
moten skall 
placeras? 
Ni saknar 
total res-
pekt för de 
boende i 
kommunen 
ändå. Vad den breda massan 
av invånare önskar, det för-
kastar ni med krystade för-
klaringar som ingen egentli-
gen tror på. 

Det är väl uppenbart 
att motet skall placeras i 
Alvhem. Alvhem, en plats ni 
redan har åderlåtit på en väl 
fungerande skola. Alvhem 
är den sista tätorten innan 
Lödöse och Lödöse vill tyd-
ligen ha motet i Alvhem.

Har det gått något av pre-
stige i den här frågan? En 
vanlig alebo fattar inte varför 

det skall skällas i tidningar, 
ledamot mot ledamot, när ni 
en gång valdes för att lyssna 
på gemene man. Nu är det 
inte bara en utan otaliga som 
är trötta på alepolitiker, då 
dessa har blivit ett utmärkt 
exempel på att förhala allt i 
långbänk. 

Jag är på inget sätt emot en 
motorväg, men detta babbel 
och tjatande hit och dit, nu 
senast om Alvhemsmotet. 
De flesta i Alvhem vill ha 

motet där 
och det skall 
de också ha. 
Beröva nä-
ringsidkare 
sin inkomst 
och fram-
förallt sam-
tidigt den 
service, som 

hålls för bönder och allmän-
het hos Svenssons Livs. En 
levande lanthandel, som har 
det mesta som behövs. Inser 
ni inte vad ni gör, en av de 
får lanthandlarna som betjä-
nar jordbruk liksom boende, 
riskerar att gå omkull.

Denna motorväg har varit 
och är en katastrof, när den 
skall gå igenom Ale. Jag tror 
mig förstå att många skrat-
tar i smyg om den oordning 
som råder i Ale kommun. 
Den är faktiskt makalös. Och 
vad får vi kommuninvånare 
veta, knappast något. Givet-

vis skall ett mot läggas där 
samhällena finns och inte i 
Grönnäs. 

Så till det mest skräm-
mande jag läst om, ifråga 
om anställningsförfaran-
de. Nödinge kyrkofullmäkti-
ge har på ett synnerligen fla-
grant sätt gjort sig skyldiga 
till flera misstag i denna an-
ställningsprocess. Ni gjorde 
endast en sak rätt och det 
var när ni första gången ut-
lyste tjänsten som kyrkoher-
de. Då blev det en sökande. 
En som hade både kvalifika-
tioner och som redan arbetat 
för Nödinge kyrka i 13 år. 
Denna person godtogs inte, 
så en ny annons skickades ut.

Varför duger inte denna 
kvinnliga komminister som 
är så omtyckt av de flesta 
som besöker kyrkan? Vad jag 
har lyckats uppsnappa, skulle 
hon inte klara av arbets-
ledning eller administrativt 
arbete inom församlingen. 
En klen ursäkt, som knap-
past de som aldrig besöker 
kyrkan ens kan tro på. 

Vad sysslar ni med, kyr-
korådet? Ni har genom val 
fått era platser och skall ta 
hänsyn till allmänhetens 
önskan, speciellt i detta fall 
när så många har proteste-
rat mot en ny kyrkoherde. 
Hela ansökningen har blivit 
en farsartad historia och 

rimmar dåligt med demokra-
tin. Kyrkan säger i sina skrif-
ter att de finns för dem som 
behöver dem.

Det är väl inte bara ni i 
kyrkorådet som skall sitta 
i bänkarna under predi-
kan. Jag tror inte att kyrkan 
kommer att må så bra av 
den här utom ordenligt illa 
skötta pro-
cessen. Jag 
tycker att 
biskopen 
skall syna 
denna affär. 
Jag kommer 
även att 
göra en an-
mälan mot diskriminerings-
mannen, samt Jämo. 

Det här är ett solklart fall, 
av det man kan kalla minis-
terstyre. Varför har inte han 
ingripit i denna inflamme-
rande situation där försam-
lingsmedlemmarna går emot 
styrelsen? Det stinker om 
er, avgå direkt och låt folk 
som kan reglerna få era plat-
ser. Jag har pratat och frågat 
mycket folk i Nödinge och 
nästan alla tror att det är 
något fuffens bakom denna 
historia.

Vivianne, lämna dessa 
som skall vara din arbetsgi-
vare. Du har efter 13 år rotat 
dig i Nödinge, men vad göra 
när denna otroligt oupplys-
ta samling har sparkat undan 

benen på dig. Det hela luktar 
svågerpolitik. 

Vi som bor i Nödinge har 
inte fått veta varför ni tycker 
Vivianne är så djupt olämp-
lig som kyrkoherde. Upplys 
oss om det, alla undrar. Så 
till den milda grad olämp-
lig, att hon efter 13 års tjänst 
i Nödinge kyrka inte är be-

trodd att 
avancera ett 
steg. Makt-
fullkom-
lighet och 
högmod 
slutar alltid 
i fall, tänk 
på det ni i 

kyrkorådet.
Till den kyrkoherde som 

fått den plats som Vivianne 
givetvis skulle ha haft: Hur 
kan du med? Jag tror och vet 
att du inte lär bli omtyckt 
här i Nödinge. Sådant här 
försvinner inte i första taget 
från folks minne.

Alltid önskat sig till väst-
kusten säger du. Då borde 
du väl sökt en chans närma-
re havet, till exempel Lysekil 
med flera platser. Skäm inte 
ut dig, visa respekt för en 
medmänniska och bli där du 
är. Jag har alltid fått höra: Så 
som du vill bli behandlad av 
andra, så skall du också be-
handla dem.

Jag förstår inte heller, nu 
när så många lämnar kyrkan, 
att ni i rådet kunde göra 

en sådan här dundertabbe. 
Tänker ni inte alls på konse-
kvenserna? Förtroendet för 
er är noll. De jag pratat med, 
ett relativt stort antal perso-
ner av olika kön och ålder, 
har rappt svarat att de skall 
gå ur kyrkan genast. Jag för-
står dem, det tänker jag och 
min fru och våra barn också 
göra. 

Om kyrkorådet är så 
veligt, hur är kyrkan för 
övrigt? Ta skeden i vacker 
hand, kyrkorådet, och avgå 
omgående. Ni fördärvar det 
kyrkan försöker att bygga 
upp, nämligen ett förtro-
ende gentemot allmänhe-
ten. Jag skulle om jag kunde 
ge er ett misstroendevotum. 
Är ni inte kapabla att till-
sätta en tjänst, på hederligt 
sätt, så skall ni inte heller ha 
det ringaste att säga till om i 
kyrkans inre angelägenheter.

Möjligen skulle man hän-
visa till det stället i bibeln, 
där Jesus drev ut månglare 
och narrar ur templet. Det 
verkar tillämpligt här!

Bosse H

Folkhögskola i höst?!!
Bo på internat – läs på:

• Idrotts- och friskvårdslinje
• Medie- och infolinje
• Hälsocoachutbildning
• Bibellinje
• Allmän linje

Ring för återbudsplatser!
0322-13969, Alingsås

www.hjalmared.se

Ny turlista för bokbussen från och 
med 15 augusti

LE KOMMUNA

Hösten 2007Hösten 2007
Turlistan gäller 8 augusti – 19 december
När bussen står vid skolor är även allmänheten välkommen!
Turerna är inställda dag före röd dag samt helgdagar.

Onsdagar, jämna veckorOnsdagar, jämna veckor
Alafors skola 9.10 – 9.40Alafors skola    9.10 – 9.40
Ahlafors fria skola 9.45 – 11.30Ahlafors fria skola   9.45 – 11.30
Starrkärr, vid skolan 11.45 – 12.15Starrkärr, vid skolan   11.45 – 12.15 
Hålanda 13.35 – 14.00Hålanda    13.35 – 14.00
Alvhem skola 14.20 – 14.40Alvhem skola    14.20 – 14.40
Bohus, vid Netto 15.00 – 15.25Bohus, vid Netto   15.00 – 15.25

Onsdagar, jämna veckorOnsdagar, jämna veckor
Bohus, vid Netto 12.25 – 12.55Bohus, vid Netto   12.25 – 12.55
Alafors, Mor Annas förskola 13.10 – 13.35Alafors, Mor Annas förskola  13.10 – 13.35 
Älvängen, Manufakturen 14.40 – 15.10Älvängen, Manufakturen  14.40  – 15.10     
Älvängen, Göteborgsv 15.15 – 15.40Älvängen, Göteborgsv    15.15 – 15.40 
Alafors, Sjövallav. 15.55 – 16.30Alafors, Sjövallav.    15.55 – 16.30
Sannum, Ragnars hage 16.45 – 17.05Sannum,  Ragnars hage  16.45 – 17.05
Ryd, Missionshuset 17.20 - 17.45Ryd, Missionshuset   17.20 -  17.45
Burhult 18.05 – 18.25Burhult     18.05 – 18.25
Kollanda, Rannebergsv 18.40 – 19.00Kollanda, Rannebergsv   18.40 – 19.00

Välkommen att låna!Välkommen att låna!

Svar till Sverigedemokraternas insändare 
"I kampen om uppehållstillstånd"

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61

>> Om kyrkorådet är så 
veligt, hur är kyrkan för 

övrigt? Ta skeden i vacker 
hand, kyrkorådet, och avgå 

omgående. <<>> Beröva näringsidkare 
sin inkomst och framförallt 
samtidigt den service som 

hålls för bönder och allmän-
het vid Svenssons Livs.


