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Brist på dialog och de-
mokrati, beslut bakom 
nerdragna gardi-

ner, ingen respekt för de 
boende i kommunen, krys-
tade förklaringar, egenmäk-
tigt beslut i hopp om att pro-
tester brukar avta. Beslut 
fattas under sommaren när 
folk inte är hemma och kan 
reagera. Dessa exempel är 
hämtade ur senaste Alekuri-
ren och beskriver hur kom-
munen och politikerna i Ale 
kommun upplevs ha agerat 
i ärenden kring Surte bibli-
otek, ny kyrkoherde i Nö-
dinge och ett mot i Alvhem.

Vad är det som pågår i 
kommunhuset? Agerar tjäns-
temännen och politiker-
na alltid för invånarnas bästa 
eller är det andra intressen 
som ligger närmast hjärtat?

Gjorde en liten djupdyk-
ning på Ale kommuns hem-
sida och gick igenom pro-
tokollen från nämndmö-
tena som hållits hittills i 
år. Jag tog bara fem nämn-

der; Miljö- och bygg, Ut-
bildning- och kultur, Barn- 
och ungdom, Tekniska samt 
Vård- och omsorg, som har 
haft sammanlagt 26 nämnd-
möten i år enligt hemsi-
dan. På dessa möten har gi-
vetvis de flesta av de ordi-
narie ledamöterna deltagit, 
som sig bör. Vad som slår 
mig är varför även ersätta-
re/suppleanterna mangrant 
ställer upp på dessa möten? 
Behövs deras närvaro? Vad 
har de för uppgift där? Kan 
inte informationen om ären-
dena fås på annat sätt? Kan 
det vara för arvodets skull? 
Enligt Svenska Akademins 
Ordlista (SAOL) är defini-
tionen på en suppleant föl-
jande: ”Suppleant; person 
som (i regel genom val) är 
utsedd att träda i någons 
ställe vid dennes frånvaro: 
särskilt om person som är er-
sättare för ordinarie ledamot 
i styrelse och dylikt; ersätta-
re, ställföreträdare….”  

I Ale Kommun har man 
stormöten med både ordina-

rie ledamöter och supplean-
ter på plats på nämndsam-
manträden. Snabbt räknat 
141 personer för många på 
26 möten under första halv-
året 2007 på 5 nämnder. Om 
man utgår ifrån definitionen 
på vad en suppleant är och 
när denne skall delta. 

Alla dessa 141 kostar 
pengar. Om varje suppleant 
får 1 000 kronor i arvode per 
möte blir det 141 000 hittills 
i år, bara i arvode. Tillkom-
mer reseersättningar och 
eventuella andra ersättning-
ar. Lite försiktigt räknat blir 
slutsumman ungefär 300 000 
kronor på årsbasis enbart för 
dessa. Lägg detta i relation 
till vad Surte biblioteks hyra 
kostar per år, tänk på konse-
kvenserna av eventuella flytt-
beslutet för många perso-
ner i Surte och ställ frågan: 
Sparar man på rätt ställe 
och vems intressen kommer 
först?

En skattebetalare 
som undrar 

Vems intressen kommer först?

Anna Eriksson, eller 
som vi i vårt hem kall-
lade henne, Gamla 

Anna, var född 1834. Hon 
hade någon tid varit intagen 
på Restads sjukhus, men kom 
efter utskrivning tillbaka till 
Hålanda. Där hon bodde hos 
en anförvant, Anna Nordberg 
i Torpa. Då denna av olika skäl 
ej längre kunde hysa Anna, 
kom hon sommaren 1898 till 
vårt hem i Höga, dit hon bett 
att få komma. Jag var då sex 
år fyllda och var med och bar 
hennes bibel vid flyttningen.

När auktionen (kommu-
nen auktionerade ut gamling-
ar till den som kom med lägsta 
budet) skulle hållas på hösten 

för det kommande året, bad 
Anna min far: ”du ropar la in 
mäk igen”. Men vid utropet av 
Anna var det en anan bonde 
från Höga, Mull-Olle, som ej 
ville släppa taget och kom med 
det lägsta budet. Anna visste 
om detta men sade inget.

Vid nyår kom Mull-Olle 
med häst och släde för att 
hämta Anna. ”Jag flyttar inte, 
å de du vet de”, sa hon, varpå 
hon gick till sin kista och häm-
tade ett papper, lämnade detta 
till min far med orden: ”läs 
detta du”. Där stod bland 
annat: ”Ofvanbemälda Anna 
Eriksson, må ej af hvad här 
ofvan sagts, flyttas till ett ställe, 
där hon icke af fri vilja vistas 

vill”. Intyget var utfärdat av lä-
karen på Restads sjukhus. Allt-
nog, Mull-Olle fick fara hem 
ensam. Några år senare flytta-
de Anna av fri vilja till en släk-
ting i Råhagen, där hon senare 
avled.

Anna var en sällsynt klok 
och rättrådig kvinna, som alltid 
tänkte och rådde till det bästa 
då hon bodde i vårt hem, men 
hon kunde även säga ifrån på 
skarpen om det var något hon 
ansåg vara galet.

Anm: Detta är ett exem-
pel på ”fattigvård”, där hjonen 
auktionerades bort till den som 
vid förrättningen bjöd lägst.

Evert Högabo i Hålanda

Gamla Anna i Hålanda
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Sveriges

största cirkus!

De 50 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
måndag 10 september kl 18.30 på Idrottsplatsen i Nödinge.

Så här gör du:
Jämför bilderna ovan och hitta de fem fel som fi nns i den högra bilden. Ringa in felen tydligt och sänd in 
hela annonsen till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. Ange namn och adress Vi måste ha 
svaren senast den 28 augusti. Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Vinnare presenteras i Alekuriren vecka 35.

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda 
senast 28 augusti

Namn

Adress 

Postadress 

Clowner

akrobater

luftartister

hästar 
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”Uppriktigt sagt har ett cirkus-
besök sällan berett mig ett så
stort nöje. Programmet är helt
enkelt mycket starkt”
Alf Danielsson, Dagens Nyheter

”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”Gör ingen besviken” 
Göteborgs-Posten

”Humor och värme” 
Göteborgs-Tidningen
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och mycket
mycket mer!! 
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Sveriges

största cirkus!

Måndagen den 10 september
kl. 18.30

Idrottsplatsen Nödinge

Pris 50 kr/person
Bijetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Vid halvtolvtiden på 
natten mot söndag 
11/8 brakade det till 

nere vid båtbassängen hos 
Älvängens båtklubb. Det var 
fem ungdomar, tre pojkar 
och två flickor, som dundra-
de ner med en fyrhjuling kö-
rande runt och skrikande i 
något som tycktes vara beru-
sat tillstånd.

I hamnen var det fyra fri-
tidsbåtar som övernattade. 
Eftersom ungdomarna inte 
tog någon hänsyn till detta 
plockade ägaren till en av 
båtarna fram sin strålkastare 
och belyste dem för att upp-
märksamma dem att de inte 
var ensamma, varvid en av 
ungdomarna springer fram 
till båten som belyser dem 

och skriker hotelser och be-
spottar samt försöker sparka 
båtägaren.

Båtägaren ber dem att 
försvinna från platsen och 
om de tänkte bada så göra 
det tyst och sedan försvinna, 
varvid den på bryggan fort-
sätter att hota och utmana 
båtägaren. Han säger att han 
tränar kickboxning. Båtäga-
ren blir då förbannad och 
kliver upp på bryggan och 
säger att nu slänger jag dig 
sjön om du inte lägger av 
och försvinner. Handge-
mäng uppstår, eftersom ung-
domen inte verkar vara mer 
än 15-16 år och  berusad, var 
det inte några större pro-
blem att koppla grepp på 

honom, han blev då rädd och 
ropade på hjälp varvid en av 
hans kompisar kom och väd-
jade om att släppa honom.

Det lugnar sedan ner sig, 
de kör runt med fyrhjuling-
en och skränar ett tag och 
försvinner. Om det är någon 
förälder som kan känna igen 
sin son genom de här rader-
na, bör då kanske vidtaga åt-
gärder för att förhindra att 
denna utveckling fortsätter. 
Det ska sägas att de två flick-
orna och en av pojkarna höll 
sig passiva under tumultet. 

En av de övernattade 
båtägarna

Tonåring hotade båtägare i Älvängen


