
6  |  alekuriren   |   nummer 34  |   vecka 39  |   2007Insänt

Vi är några elever på 
Ale Musikskola som 
tycker att bland det 

roligaste som finns är att 
spela instrument och vi 
tycker att det är viktigt att 
satsa på musikskolan!

Tyd-
ligen 
håller 
inte 
kom-
munsty-
relsen 
med oss. 
Fram 
tills nu 
har lek-
tionsti-
derna för 
instru-
mentspe-
lande ny-
börjare varit en kvart och 
för de lite duktigare elev-

erna 20 minuter och som 
mest har man kunnat få 25 
minuter.

Nu har kommunstyrel-
sen bestämt att Musiksko-
lan i Ale ska dra ner på lek-

tionstiden 
för varje 
elev, för 
att man 
ska kunna 
få in fler 
elever på 
samma 
tid. Detta 
gör att vår 
redan för 
korta tid 
blir ännu 
kortare.

För det 
första hinner man inte or-
dentligt spela igenom lite 

längre och mer krävande 
låtar, som man har när man 
blivit duktigare.

För det andra hinner 
inte läraren gå igenom 
någon ny låt eller några ex-
traövningar utöver låtarna 
i boken. Teori hinner man 
definitivt inte med!

För det tredje åker lä-
raren runt för att undervi-
sa eleverna på olika skolor. 
När läraren ska få in fler 
elever på samma tid så tar 
”åkandet” mycket längre 
tid än själva lektionerna. 
Detta leder till att mycket 
av lärarens tid förspills till 
ingen nytta.

Fyra arga 
musikskoleelever

Kvantitet eller kvalitet 
på Ale Musikskola?

Friskolornas vara eller 
inte vara är ett hett 
ämne både nationellt 

och här i Ale. Alla tycks ha 
en åsikt om vem som skall få 
bedriva skolverksamhet och 
debatten blir inte sällan hög-
ljudd.

Förespråkarna för det 
fria skolvalet menar att 
ökad konkurrens leder till 
bättre utbildning för mindre 
pengar medan friskolans 
motståndare hävdar att den 
leder till ökad segregering 
och utarmade kommuna-
la skolor. 

Allt för få debattörer 
grundar dock sina åsikter i 

forskningsresultat utan skju-
ter fritt från höften med ide-
ologiskt färgade argument.

I realiteten visar det sig 
att friskolereformen från 
1992 inneburit mycket 
små statistiska förändring-
ar sett till hela riket (Läs 
gärna utredningen Frisko-
lorna och framtiden - segre-
gation, kostnader och effek-
tivitet). Så små att de positi-
va och negativa förändring-
arna i kostnad, segregation 
och måluppfyllelse inte kan 
säkerställas vara på grund 
av friskolor utan lika gärna 
ett resultat av att samhället i 

övrigt förändrats. Däremot 
kan effekterna av nystarta-
de friskolor naturligtvis vara 
större i enskilda kommuner. 

När en friskola startar sin 
verksamhet innebär det na-
turligtvis omställningspro-
blem för den kommuna-
la skolan. Kostymen måste 
helt enkelt anpassas efter 
ett mindre elevunderlag. På 
längre sikt innebär dock inte 
Alafors fria skola eller nya 
friskolor något hot mot den 
kommunala skolan. Snarare 
ger friskolan lärare, rektorer 
och politiker inspiration till 
nytänkande inom den kom-

munala skolan, något som 
det nya arbetssättet på Him-
laskolan är ett utmärkt ex-
empel på.

Istället för att bråka om 
friskolor bör vi skolpolitiker 
tillsammans jobba för att alla 
skolor i Ale får bästa möjlig-
het att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Barn och 
ungdomars utbildning är för 
viktig för att hamna i skug-
gan av ideologiska motsätt-
ningar. 

Marcus Larsson, 
Miljöpartiet de gröna, Ale 

Detta är den motion 
om miljöbil som 
förmånsbil som jag 

lämnade in till kommun-
fullmäktige den 24 septem-
ber.

Allt mer fokus i miljöde-
batten har på senare år lagts 
på koldioxidutsläppen och 
kanske främst på utsläppen 
från fossila bränslen. Alla 
insatser som kan göras för 
att minska koldioxidutsläp-
pen bör prioriteras. 

Ett sätt att minska ut-
släppen är minskad biltra-
fik. Det handlar dels om att 
alla måste ta sitt ansvar och 
minska sin egen miljöpå-
verkan genom att minska 
det ”onödiga” bilåkandet, 
men också om att stat och 
kommun skall underlät-
ta för medborgarna att göra 
miljömedvetna val. 

Hur mycket vi än skulle 
vilja det är det inte möjligt 
att den kollektivtrafik vi er-
bjuder kan fylla medbor-
garnas behov helt och fullt. 
Vi klarar oss inte helt utan 
bilar, men däremot kan vi 
försöka välja bilar med mi-
nimal miljöpåverkan. Som 
privatperson kan man ut-

nyttja den miljöbilspremie 
som alliansregeringen har 
infört, där man får 10000kr 
i bidrag om man köper en 
ny miljöbil.

Ale kommun kan göra 
mer än vad som görs idag 
för att minska biltrafikens 
miljöpå-
verkan. 
Exempel-
vis kan vi 
ge de an-
ställda i 
kommunen 
möjlighet 
att leasa en 
miljöbil.

I många 
kommuner 
förs det 
diskusio-
ner om att 
kommu-
nen som 
arbetsgi-
vare skall erbjuda sina an-
ställda att leasa en miljöbil. 
Lilla Edet har redan tagit 
beslut om att erbjuda sina 
anställda biogasdrivna bilar 
och betala detta genom ett 
bruttolöneavdrag. 

För att täcka kommu-
nens administrativa kost-

nader läggs en avgift, 100 
kr, på leasingavgiften varje 
månad.

Detta är ett sätt att ta 
miljöansvar och försöka 
minska koldioxidutsläppen 
från icke förnybara bräns-
len. Det är dessutom en 

god per-
sonalpo-
litik och 
ett bra 
sätt att 
öka kom-
munens 
attrakti-
vitet som 
arbetsgi-
vare. 

Jag fö-
reslår 
därför 
att Ale 
kommun 
erbjuder 
sina an-

ställda att leasa etanol- eller 
biogasdrivna bilar, som be-
talas via ett bruttolöneav-
drag.

Markus Larsson
Moderat

Miljöbil som förmånsbil

Vägen mellan Grön-
näs och Skepplanda 
är översvämmad igen. 

För vilken gång i ordningen 
vet jag inte, men flera gånger 

har det hänt under de senas-
te åren. Denna gång var det 
cirka 40-50 cm vatten över 
vägen.

Vägverket har satt upp 
skyltar så att folk får köra 
på egen risk, denna gång 
var vägen ej helt avstängd. 
Enligt en dom i Miljödom-
stolen är Ale kommun an-
svarig för detta utlopp. Väg-
verket har gjort sitt för länge 
sedan.

Det är stor förbannad 
skam att kommunens gatu-
kontor inte följer den dom 
som är fastställd sedan 1 sep-
tember 2006 och ej längre 
kan överklagas. Jag vet att 
det kostar närmare en halv 
miljon kronor att utföra ar-
betet men vad kostar ett 
människoliv om en allvarlig 
olycka skulle inträffa?

Det är cirka 4 meter djupt 
inklusive vatten vid sidan 
av vägen. En sådan olycka 

hände i Skåne med dödlig 
utgång.

Det handlar inte om 
pengar, det handlar bara om 
slöhet från Ale kommuns 
styrande att ej följa laga 
domstolsutslag.

Jag hoppas att förvalt-
ningschefen nu tar tag i 
detta omgående innan olyck-
an är framme. Vilken funk-
tion fyller miljödomstolen 
om kommunerna hånar be-
sluten? 

Skärpning Ale kommun!

Sven Rydén
Aledemokraterna

Nu har det hänt igen!

I debatten om friskolorna

E-post: info@kosmetiskkirurgi.se  Hemsida: www.kosmetiskkirurgi.se

Oönskad hårväxt? Celluliter?
IPL Photoepilering

Tar bort oönskad hårväxt med
långvarigt resultat.

LPG Endermologi
Massage som går på djupet. Behandlingen
reducerar celluliter och formar din kropp.

Information, tidsbokning:
GÖTEBORG, Vasagatan 43A, 411 37 Göteborg

Tel: 031-13 47 80, 0771-919 919

>>Ett sätt att minska 
utsläppen är minskad 

biltrafik. Det handlar dels 
om att alla måste ta sitt 
ansvar och minska sin 

egen miljöpåverkan genom 
att minska det ”onödiga” 
bilåkandet, men också om 
att stat och kommun skall 

underlätta för medbor-
garna att göra miljömed-

vetna val.<<

>>Vi förstår inte hur 
politikerna i kommunsty-
relsen tänker! Vill de inte 
att Musikskolan ska ha 
hög kvalitet? Utöka lek-
tionstiden istället för att 
dra ned på den och anställ 
fler lärare för att få bort 

kön!<<


