
Vissa mår bra, andra mår bättre. Det 
spelar egentligen inte så stor roll, 
men däremot är det bekymmersamt 

att så många verkar må dåligt och andra 
ännu sämre. Vad skiljer dem åt? Varför når 
vissa större framgång än andra? Det har 
blivit ett populärt tema att föreläsa om. 
Vägen till framgång, så lyckas du, hitta me-
ningen med livet och så vidare. Den ena 
mirakelmedicinen är bättre än den andra. 
Stopp ett tag. Det har självklart, precis som 
i allt annat, gått inflation även i detta ämne 
och numera är det komersiella krafter som 
styr vad vi ska höra.Alla dessa livscoacher 
som ger dig hemliga recept för att återfin-
na kärleken i livet, motivationen på jobbet 
och gemenskapen hos vännerna har gjort 
sig beroende av att säga saker som överträf-
far vad konkurrenten säger i kvällstidning-
en på andra sidan bordet. Vi får se upp! Vi 
måste sovra lite.

Att jag tar upp ämnet är flera. I söndags-
morse kunde alla vi som bor i Älvängen 
konstatera att det finns en grupp unga med-
borgare som inte mår särskilt bra. De hade 
ägnat sig åt att kasta sten i "glashus" eller i 
busskur. Inte i en busskur, utan i samtliga på 
Älvängens busscentral. Det är så destruk-
tivt det kan bli och kostar samhället ofattba-
ra summor helt i onödan. Faktum kvarstår, 
dessa förbrytare mår inte bra och vad gör vi 
åt det. Jag äger ingen mirakelmedicin och 
jag tror inte någon av våra kända livscoacher 
har något bra att komma med heller. Jag 
tror det handlar om sunt förnuft.

Ett antal människor, oavsett om de sabo-
terar busskurer eller inte, saknar rätt inställ-

ning till livet. De saknar intressen, dröm-
mar och visioner. Det tror jag alla kan vara 
överens om. Har vi inget att se fram emot 
så är livet ganska torftigt och det händer ju 
att det faktiskt är så ibland. Då är det själv-
klart ingen ursäkt för att få bete sig hur 
som helst, men det är något att ta på allvar. 
Har vi en stor mängd ungdomar utan något 
egentligt intresse, utan en fast punkt i var-
dagen utanför skolan –har vi det – så har vi 
en utmaning framför oss. Vi måste nämli-
gen ge dem ett intresse och en inställning 
till livet.

Detta resonemang vet jag delas av det 
stora flertalet. I Bohus har till exempel den 
Mångkulturella föreningen i Ale tagit initi-
ativ till en boxningssektion, där ett knappt 
30-tal ungdomar nu tränar under ledning 
av den förre VM-bronsmedaljören (1982) 
Shadrach Odhiambo. Han och förening-
en vill ge ungdomar något att ägna sig åt, 
något att brinna för. Egentligen var det 
inte så noga att det blev boxning, bara det 
blev något. "Inte hänga runt centrum" som 
Shadrach uttryckte saken.

På andra platser vet jag också att många 
nya frivilliga krafter har börjat ta initiativ till  
nya verksamheter. Vänner, det här är enda 
lösningen på krossade bussku-
rer. Vi måste ge dem alternativ.
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AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Inställning, drömmar, visioner 
och krossade busskurer

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

För små och stora
tillställningar

Alltid hemlagat,
även smörgåstårtor

För frågor och beställningar ring:

köket 0303-74 29 00
mobil 0731-53 78 73

eller kom in!
Alingsåsvägen 52 
(gamla Posten i Alafors)

1-ÅRIG
FRISÖR

UTBILDNING
Även för dig

över 20 år
En av nordens 

äldsta frisörskolor 
grundad 1938.

NFI Frösövägen 7
832 43 FRÖSÖN
Tel 063-51 38 38

www.nfi.cc

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
Heminredning!

Mängder av gardintyger 20:-/m

Linne 60-70:-/m, Fina möbeltyger 50:-/m

Gardinstänger & tillbehör
Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m

Kvalitè till rätt pris! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING JUST NU

ÄLGMÖTE
 

Alla jägare i kretsen 
hälsas välkomna

 
• Information inför jakten

 • Petter Kjellander informerar 
om ”Kobergsprojektet”

  
Medborgarhuset Alafors

 Bambalokalen

 Torsdag 27 sept  19.00

Ale jvk

    För alla Centerkvinnor i Ale
   måndag 1 oktober kl 18.00
   i Starrkärrs Bygdegård.

Centern i Ale
Göteborgsv. 94, Älvängen
Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet 0521-61810

Då kommer Magns Neuendorf från 
Botaniska i Göteborg. Vi provsmakar 
och lär om exotiska frukter.

Varmt välkomna!

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

~~ BED & BREAKFBED & BREAKFASTAST ~~
~~ POOLPOOL ~~

~~ BADTUNNABADTUNNA ~~
~~ BASTUBASTU ~~

Vi säljerVi säljer

EEngelinsngelins tårtortårtor

ALAFORS. Mer pengar 
till verksamhet.

Nya skolor och äldre-
boenden utan att inves-
tera.

Allians för Ale har 
skapat ett eget budget-
förslag. 

Ale kommun växer, vilket stäl-
ler krav på en utbyggd barn-
omsorg, skola och infrastruk-
tur. Att både investera i nya 
lokaler samtidigt som själva 
verksamheten kräver mer re-
surser är en svår ekvation att 
få ihop. Allians för Ale har 
hittat en egen lösning. Mini-
malt med pengar ska låsas fast 
i nybyggnationer.

– Det finns bättre sätt att 
använda skattemedel på. Ale-
borna ska få den service och 
den verksamhet som de har 
rätt till. Dessutom ska allt vi 
levererar vara av hög kvalitet 
och då krävs det mer pengar 
till såväl skola som vård och 
omsorg, säger Jan Skog (m).

Det är ett annorlunda för-
slag som Allians för Ale nu 
presenterar.

– Det behov som finns av 
nya förskolor, skolor och äld-
reboende föreslår Alliansen 
ska byggas av intresserade en-
treprenörer. Ale kommun hyr 
sedan lokalerna under en av-
talad tidsperiod. Minskar be-
hovet kan vi på sikt säga upp 
avtalen, menar Skog.

Blir detta verkligen eko-
nomiskt i det långa loppet? 
Att äga brukar vara lönsamt 

på sikt?
– Rätt eller fel, det här är 

en alternativ väg att gå, för 
att slippa låsa pengar i loka-
ler, svarar Skog som har fler 
revolutionerande idéer.

– Vi vill öppna fritidsgår-
darna alla dagar och kvällar i 
veckan. Vi har avsatt pengar 
till ytterligare fyra fritids-
ledare och vill dessutom 
att dagens upplägg där Ale 
Fritid lägger stora resurser 
under skoltid förändras. Lä-
rarna och skolan får sköta det 
som händer under skoltid och 
fritidsledarna det som händer 
efter.

Allians för Ale har en tydlig 
målbeskrivning, såväl på lång 
som kort sikt.

– Vi är nog först i Sveri-
ge med en så tydlig koppling 
mellan medel och mål. Skälet 
är att göra det enkelt för med-
borgarna att förstå om vi till 
exempel skulle få minska-
de skatteintäkter, varför vi då 
inte kan genomföra vissa åt-
gärder. Mål och medel anges 
tydligt, förklarar Skog.

Den politiska majoriteten 
kommer att presentera ett 
bostadsförsörjningsprogram 
i januari. Detta för att beskri-
va var och i vilken omfattning 
kommunen ska byggas ut.

– Det är onödig byråkra-
ti. Kommunen är rädd för att 
inte hinna få färdigt förskolor 
i samma utsträckning som bo-
stadsområdena växer. Det är 
just därför som vi vill att en-
treprenörerna även ska bygga 

förskolorna, så allt är färdigt 
samtidigt.

Att jämföra budgetarna 
över blocken är svårt efter-
som två olika principer har 
använts.

– Det är riktigt och jag har 
respekt för det. Hoppas att 
majoriteten kan lyssna lite på 
våra idéer för jag tror att vi har 
en del som är bra för Ale.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ny budgetstrategi från Alliansen
– Hyra istället för att äga skolor

Jan Skog (m), oppositionsråd 
i Ale kommun.


