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För att inga missupp-
fattningar skall råda så 
är det inte kommunens 

bolag AB Alebyggen som 
äger Carlmarks gamla indu-
striområde.

Alebyggen äger en enda, 
mindre byggnad inom om-
rådet ”panncentralen”. Vi 
har redan rivit den del av vår 
byggnad vid strandkanten 
som var fallfärdig. 

Huvuddelen av gamla 
Carlmarks ägs av ett Eng-
elskt företag och byggnaden 
på fotot ägs av lokala företa-
gare i Ale.

AB Alebyggen
Lars-Ove Hellman

Vänsterpartiet i Ale 
har i en visserligen 
föredömligt kort in-

sändare om koll av frisko-
lor lyckats komma med ett 
antal märkliga påståenden.

Vänstern anser att 
friskolor skall kontrolleras 
men att ingen kontroll sker! 
Kristdemokraterna anser 
också att friskolor skall 
kontrolleras på samma sätt 
som den kommunala skolan 
och det sker ju redan idag 
genom att Skolverket gör 
inspektioner och kontrolle-
rar att skolorna följer läro-
planen och värdegrunden.

Lika utbildning oavsett 
ekonomi, var man bor skall 
inte skall inte påverka, skri-
ver vänstern.

Ja, självklart skall det 
vara så. Men vad är det för 
brister som vänsterpartiet 
känner till? I Ale är ni ju 
med och styr, så finns det 
brister i Ale tar ni väl tag i 
detta och vidtar åtgärder?

Vidskepelsen i världen 
har ökat markant de senaste 
20 åren och religiösa fana-
tiker skall inte få undervi-
sa barnen, skriver vänstern. 

Vad är det för undersök-
ningar som visar att vidske-
pelsen i världen ökat? Inga 
fanatiker skall få undervi-
sa våra barn, utan all under-
visning skall bedrivas enligt 
läroplanen och den värde-
grund alla partier ställer sig 
bakom. Om inte en frisko-
la ställer sig bakom detta så 
blir den ju inte godkänd. 

Man kan undra vad det 
är vänstern är ute efter. 
Varför ställer man sig inte 
frågan varför friskolor är så 
populära bland föräldrar? 
Varför det finns kö till ex-
empelvis Ahlafors fria skola, 
varför mobbning sällan fö-
rekommer i friskolor, varför 
betygen oftast är högre och 
eleverna har bättre stu-
diero i en friskola. Kanske 
skulle vänstern i Ale funde-
ra på varför deras partileda-
re Ohlys barn går i friskola 
och flera andra vänsterpar-
tister väljer samma sak.

Viktigare än att försö-
ka inskränka föräldrars rätt 
att välja skola -  en rättig-
het som finns inskriven i 
Europa och FN- konven-
tionen -  borde vara att 
jobba för att den kommu-

nala skolan ska bli så bra att 
det inte finns något behov 
av alternativ. Men då krävs 
det mer eftertanke än att 
orda om att den kapitalis-
tiska delen av vårt samhälle 
suger ut det bästa.

Vänsterpartiet behö-
ver inte oroa sig. Redan 
idag kontrolleras friskolor-
na med en extra frenesi av 
Skolverket och det är bra. 
Men familjer och barn är 
olika, därför finns ett värde 
i att alla skolor inte är lika. 
Låt oss värna om ett skol-
väsende som präglas av en 
mångfald av skolor med 
olika huvudmän och peda-
gogisk inriktning.

Sune Rydén
Gruppledare 

Kristdemokraterna i Ale
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Ingmarie Torstens-
son borde som grupple-
dare för Vänsterpartiet 

i Ale läsa på bättre vad som 
gäller inom skolan/utbild-
ningen i Sverige. Först då 
får Vänsterpartiet ”koll” på 
(v)erkligheten!

Det är inte bara frisko-
lorna som skall kontrolleras  
utan det gäller all utbildning 
från förskola till universitet 
& högskola. 

Jag tror att de flesta vän-
sterpartister ingår i det ka-
pitalistiska samhället idag.
Vilket annat samhälle kan 

ge individen frihet och möj-
ligheter att utveckla sina ta-
langer?

Det finns undersökningar 
som visar hur den fria skolan 
har påverkat både individens 
rättigheter och möjligheter. 
Även den kommunala skolan 
har utvecklats genom frisko-
lornas nya ideer och konkur-
rens - vilket är bra.

Vi har i Sverige lagar och 
förordningar som styr all ut-
bildning. Vi har myndig-
heter som skall bevilja eller 
avslå ansökningar om nya 
skoltyper. Detta gäller även 

religiösa skolor! Angåen-
de Ingmaries påstående om 
religiösa fanatiker vill jag 
upplysa henne om att det 
finns och har funnits fanati-
ker i många fler gruppering-
ar i vårt samhälle. Tyvärr!

Vi Folkpartister arbe-
tar sedan 150 år tillbaka för 
en skola för alla. 1842 star-
tade den första Folkskolan 
i Sverige, den ser i dag inte 
ut på samma sätt och skall 
inte heller göra det. Utveck-
lingen går framåt hela tiden. 
Folkpartiet står för Kunskap, 
Ordning och Valfrihet! Vän-

sterpartiets skolpolitik är i 
princip Folkpartiets motpol!

Alliansregeringen har be-
slutat sig för att förändra och 
förbättra skolan, som i dag 
lider av många års tillbaka-
gång och försämringar för 
alla som vistas i skolan det 
vill säga elever, lärare, övrig 
personal och inte minst för-
äldrar.

Tore Berghamn (fp)
Vice Ordförande i Utbildnings- 

och Kulturnämnden

Valfrihet ökar kvaliteten i skolan!
– Svar på Ingmarie Torstenssons insändare i Alekuriren v 34
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Tillrättaläggande av Christer Carlssons 
insändare om älvstranden i Älvängen

LILLA EDETS KOMMUN

Nya väg- och gatunamn i 
kommunens tätorter

Enligt Lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska alla 
bostäder föras in i ett lägenhetsregister. Lantmäteriet  
samlar in och upprättar registret som påbörjas 2008. 
Inför detta arbete behöver kommunen se över alla 
tätortsadresser.

Samtliga fastighetsägare som är berörda får brev med 
föreslagen ny adress för yttrande
innan beslut tas i Samhällsbyggnadsnämnden.

I samband med detta ges allmänheten möjlighet att 
lämna förslag på nya gatu-/vägnamn för tätorterna i 
kommunen. 

Förslag lämnas till Lilla Edets kommun, 
Samhällsbyggnadsavdelningen, 463 80 Lilla Edet.
Alternativt: annmarie.wallin@lillaedet.se

Samhällsbyggnadsavdelningen

I Alekuriren nr 29 fram-
för Ingmarie Tor-
stensson från Vänster-

partiet en del fundering-
ar kring

Friskolor. Hon efterly-
ser kontroll av friskolor-
nas verksamhet och det är 
naturligtvis en helt riktigt 
tanke. Men varför efterlyser 
hon bara kontroll av frisko-
lor? Vad jag kan förstå är 
det verkligt stora proble-
met inte friskolorna utan de 
kommunala skolorna.

Jag har vikarierat som 
lärare i några friskolor men 
jag har svårt att förstå att 
förhållandena där skulle 
vara så bedrövliga att sär-
skild kontroll skulle behö-
vas.

Mina barn har gått i 
vanlig kommunal skola och 
mina erfarenheter av den 

kommunala skolan och jag 
är inte särskilt imponerad 
av den verksamheten.

Vad jag kan förstå är det 
i första hand kommuna-
la skolor som har ett akut 
behov av koll.

Ingmarie skriver att 
våra barn inte skall fostras 
av religiösa fanatiker.

Menar Du på fullt allvar 
att personalen på en kristen 
skola består av religiösa fa-
natiker?

Vänsterpartiet är ett parti 
som står i den kommunis-
tiska traditionen. Om det 
finns någon rörelse som be-
folkats av fanatiker så är det 
kommunismen. 

Vi vet alla vilka illgär-
ningar som kommunismen 
har gjort sig skyldig till. 
Ganska försiktiga beräk-
ningar av antalet offer för 

kommunismen rör sig om 
tiotals miljoner människor.

Jag tycker att ordet fa-
natiker skall användas med 
stor försiktighet, inte minst 
om man står i en totalitär 
idétradition.

Till sist vill jag avslu-
ta med att säga att de lärare 
som jag arbetade tillsam-
mans med på en kristen fri-
skola inte vara fanatiker. De 
var helt vanliga och norma-
la människor med fel och 
brister, men också med för-
tjänster. 

Ingmarie, försök att inse 
att människor som inte 
delar Dina uppfattning-
ar ändå kan vara vettiga och 
tänkande människor.

Vänliga hälsningar
Stefan Olsson

Koll av friskolor, del 2 Visst kontrolleras friskolor

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider


