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Jag kan konstatera att 
min och vänsterpar-
tiets jämställdhetsbild 

inte stämmer överens med 
er och de partier ni före-
träder. Det känns inte alls 
jämlikt det ni föreslår i för-
slaget med vårdnadsbidrag 
om 3000 kr per månad. 

Det är bra med debatter 
så att folk får bedöma själva 
vad som är viktigt för dem 
i deras situationer och hur 
de tolkar det skrivna ordet. 

Jag överlämnar nu till 
läsarna att bilda sig egen 
uppfattning om vad som är 
positivt eller negativt med 
vårdnadsbidraget.

Det kommer med all 
sannolikhet inte bli verklig-
het i Ale.

Ingmarie Torstensson, 
gruppledare

Vänsterpartiet i Ale

Slutreplik till er som 
varit med i debatten 
om vårdnadsbidraget

Kommunens stolt-
het, Ale gymnasium, 
har en trasslig eko-

nomi. Gymnasiets verksam-
het ingår i Utbildnings- och 
Kulturförvaltningen som 
skall hålla sin budget.

I stället för att låta gym-
nasiet lösa sitt problem vill 
man nu minska kostnader 
på annat håll, bland annat 
genom att försämra bib-
lioteksverksamheten och 
minska tillgången till mötes-
lokaler i Surte.

En kommundel drab-
bas, pengar sparas genom att 
kultur- och mötesverksam-
heten försämras och Surte 
får betala för kostnader 
som har uppstått på en cen-
tral, gemensam enhet. Hur 
tänker man egentligen?

Biblioteket i Surte har 
idag moderna lokaler, 
byggda för sitt ändamål. Det 
är en uppskattad mötesplats 

för medborgarna i Surte. 
Läget är utmärkt. Nu dis-
kuterar politiker och tjäns-
temän en standardsänkning 
genom att flytta biblioteket 
till kvarnbyggnaden, bygga 
om lokalerna och därmed 
minska lokalytan för Glas-
bruksmuseet.

Hyreskontraktet för mö-
teslokalerna i anslutning till 
det nuvarande biblioteket 
planerar man att säga upp. 
Var skall PRO, vår biblio-
teks- och kulturförening, in-
vandrarföreningarna, squa-
redansföreningen med flera 
hålla till i framtiden? 

Samtidigt planeras/byggs 
en idrottshall för Surte-
Bohus och en inomhushall 
för bandyn på Jennylund. 
Enligt Alekuriren nr 35 har 
kommunen avsatt 3,6 miljo-
ner för en hövdingahall på 
Ale Vikingagård. Om det nu 
finns så mycket pengar på 

olika håll, varför måste man 
då strypa ett lokalt biblio-
tek och försämra kulturverk-
samheten i Surte bara för att 
det gemensamma gymnasiet 
inte klarar sin ekonomi? Hur 
tänker man egentligen?

Kulturen är inte lagstad-
gad. Det innebär att det är 
förhållandevis lätt att skära 
i kultursektorn, till exempel 
genom att lägga ner ett bib-
liotek eller att sänka standar-
den. För en kommun som 
Ale är det viktigare att ha 
ett väl fungerande bibliotek 
än vad det är för kommuner 
med genom snittligt högre 
utbildningsnivå. Ett samhäl-
le med långsiktigt starka kul-
turella muskler har större 
möjlighet att stå emot en 
olycklig social utveckling än 
ett samhälle med ett torftigt 
kulturutbud.

I en trängd situation är det 

lätt att tänka kortsiktigt. Det 
är lätt att inte förstå värdet 
av en stark lokal kultur. Den 
som ser sambanden mellan 
social ekonomi och kultur 
utarmar aldrig ett lokalsam-
hälle genom att skada den 
sammanhållande kraft som 
finns i ett bibliotek och de 
lokala nätverk som bidrar till 
att slå vakt om kulturen och 
lokalsamhällets kvalitet. Hur 
tänker man egentligen?

Kulturen och biblioteken 
har en större betydelse för 
människor än vad många har 
klart för sig.

Ales samlade kulturutbud 
är dessutom en kvalitetspara-
meter för folk som funderar 
på att flytta hit.

Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening

Bibliotekets vänner
i norra Ale

Ekonomisk kris på Ale gymnasium = 
försämrad kulturverksamhet i Surte

Jag har idag varit uppe en 
stund på bygget vid Jen-
nylund och sett vilken 

oerhörd kraft det är i entusi-
asmen hos Ale-Surte Bandy 
Klubbs medlemmar. Det var 
fantastiskt att se. Om det 
någonsin behöver beskri-
vas med handling vad som 
menas med uttrycket om att 
”tron kan förflytta berg” så 
kommer vårt hallbygge att 
vara ett utmärkt exempel 
från verkligheten.

Särskilt måste Geronimo 

nämnas. Vilken tur vi i Surte 
har som har en sån eldsjäl, 
en sån kraft i föreningen. 
Frågan är väl om den ideella 
insatsen kunnat genomför-
as överhuvudtaget utan hans 
energi, organisation och för-
måga att entusiasmera om-
givningen. Sträck på dig, 
Mannen!

Jag vill samtidigt upp-
mana ALLA, supportrar, 
Alebor, intresserade och ny-
fikna i allmänhet att ta chan-

sen att vara 
med i vårt 
hallbyg-
ge. Varför 
inte komma 
upp en liten 
stund, en 
timme eller 

så, och vara med när ett stort 
stycke historia skrivs i Ale 
kommun? 
Kommunen 
som ingen 
visste att 
den fanns 
har plöts-
ligt hamnat 
på kartan. 
Helt 
plötsligt 
nämns Ale 
kommun 
i tv-sänd-
ningar från 
så bisarra 
orter som 
Sandviken och Edsbyn. När 
har Ale dragit något intresse 
eller blivit omnämnt i riks-
nyheterna förut?

Jag kan inte låta bli att 
undra var alla Ales politiker 

är? Missa 
inte chan-
sen att 
vara med 
en stund 
och visa 
era väljare 
att ni verk-
ligen bryr 
er om er 
kommuns 
framtid 
och era 
väljares in-
tressen! 
Kom dit 

en stund och ta med er Ale-
Kuriren eller nåt vet jag, gör 
en stunds nytta och skapa 
positiv marknadsföring för 
er själva och er kommun!

Man måste inte vara ut-
bildad byggnadsarbetare, 
inte vara medlem i Ale-Surte 
eller ens särskilt bandyin-
tresserad för att vara med, 
det räcker att man gillar 
att det händer något i ens 
närhet! Så även om ni inte 
tänker se en enda bandy-
match i hela ert liv (stackars 
er!) så för Guds skull, KOM 
UPP ändå! Den här chan-
sen att bidra till historien 
kommer aldrig igen. Tänk 
er, den dagen när hallen står 
där, skinande och fulländad, 
som ett levande och allmänt 
nationellt erkänt aktivitets-
centrum i Ale, fyllt till bräd-
den med mässor, utställning-
ar och bandylandskamper, 
då kan ni säga: ”Jag var med. 

Jag har bidragit till detta”.

Det är verkligen inte sär-
skilt betungande att komma 
upp en stund, utan enbart 
roligt. Att uppleva glädjen, 
tjötet och entusiasmen hos 
bandyfolket! Bara det är en 
upplevelse värd pengar!

Man kommer att bygga 
alla helger som finns framö-
ver och jag uppmanar verk-
ligen alla Ales invånare samt 
Ale-Surtes supportrar över-
allt i västra Sverige att ta 
chansen. Kom upp ett par 
timmar! Tro mig, ni kommer 
att ångra er om ni inte slog 
till och var med. Det här är 
allas vårt hus!

Lars Dahlander

Delta i Bandyhusets gemenskap – redan idag!

I lördags bestämde sig två 
pojkar i 15-årsåldern, bosat-
ta i Nödinge, för att göra upp 

om något, de möttes i en trapp-
uppgång och resultatet blev 
ett järnrör i huvudet, två po-
lispatruller, och en ambulans-
färd. Bråket drog ut på gården 
och sågs av många barn, däri-
bland mina egna. Turligt var att 
detta skedde under dagtid, där vi 
vuxna kunde ingripa och stoppa 
bråket innan något allvarligare 
behövde hända.

Det många tonårsföräldrar på 
plats pratar om, är att gängbild-
ning har blivit mera synligt ute 
än vad det tidigare har varit. Att 
då en del ungdomar känner sig 
hotade och skaffar sig olika till-

hyggen för ”att skydda sig”, är 
mycket allvarligt och är något 
som bara vi 
vuxna kan 
göra någon-
ting åt.

Med hän-
delsen i 
Stockholm i 
färskt minne 
för någon 
vecka sedan, 
då den blott 
16-årige Ri-
cardo Cam-
pogia-
ni blev ihjäl-
sparkad av 
några jämnåriga, anser jag och 
många med mig att det är dags 

för oss vuxna att börja agera och 
inte bara stå och se på hur ung-

domsstöket och 
brottsligheten 
breder ut sig. Så 
även i Ale (se-
naste brottssta-
tistiken visar på 
detta).

Därför har 
jag som ordfö-
rande för Den 
Mångkulturel-
la Föreningen i 
Ale tagit initiati-
vet till att bjuda 
in alla föräldrar 
samt andra in-

tresserade att närvara vid mötet 
måndag den 22 oktober i Hy-

resgästföreningens lokaler på 
Södra Klöverstigen i Nödinge. 
Mötet arrangeras tillsammans 
med den lokala Hyresgästfören-
ingen på Södra Klöverstigen och 
vi kommer att ha några inbjudna 
gäster som kanske kan svara på 
några av era frågor.

Vi hoppas att vi tillsammans 
kan komma på några bra idéer 
som kan sättas i verket för att 
hejda det ökade ungdomsstöket i 
Nödinge samt i övriga Ale.

Jean Altun
Den Mångkulturella 

Föreningen i Ale
Hyresgästföreningen 

Södra Klöverstigen

Dags att vi vuxna börjar agera 
mot det ökade ungdomsvåldet!

>>Med händelsen i Stock-
holm i färskt minne för 

någon vecka sedan, då den 
blott 16-årige Ricardo Cam-
pogiani blev ihjälsparkad av 
några jämnåriga, anser jag 
och många med mig att det 
är dags för oss vuxna att 
börja agera och inte bara 

stå och se på hur ungdoms-
stöket och brottsligheten 

breder ut sig.<<

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Folkets Hus, Lilla Edet, onsdagen den 
24 oktober 2007, kl 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av detaljplan, E 45
 genom Lilla Edet

- Antagande av avgiftstaxa för   
 återvinningscentrum

- Godkännande av kommunens   
 delårsbokslut per augusti 2007

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 17 
oktober 2007.

>>Tänk er, den dagen när 
hallen står där, skinande och 
fulländad, som ett levande 

och allmänt nationellt 
erkänt aktivitetscentrum i 
Ale, fyllt till brädden med 
mässor, utställningar och 

bandylandskamper, då kan ni 
säga: ”Jag var med. Jag har 

bidragit till detta”.<<


