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Man ställer sig frågan 
om hur säkerheten 
för invånare i Ale 

kommun prioriteras. I dessa 
tider när det är allmänt känt 
att behovet av ett bra brand-
försvar kan avfärdas med att 
det inte finns pengar till ett 
nybygge.

Den gamla byggnaden från 
Barrlinds bilverkstad, byggd 
någon gång på 30-40-talet, 
är undermålig och skall re-
noveras för 3-4 miljoner 

kronor. Bortkastade pengar! 
Ta dessa pengar och omprio-
ritera det tänkta vikingabyg-
get som skall få lika mycket 
i pengar. Här har vi 6-7 mil-
joner till ett nybygge i Surte 
norra. En utmärkt plats 
för utryckning vid brand-
larm, för att nå de mål som 
är i fara. Den plats som nu 
är ligger illa till med all den 
trafik som kommer från in-
dustriområdet på grund av 
trafikljusen, för att lättare nå 
E45, samt alla från privatvil-

lor och butiker som brukar 
Göteborgsvägen. Olycksris-
ken är stor och framkomlig-
heten är extremt svår.

Vi måste sätta säkerheten 
i främsta rummet för våra 
medborgare, hur trevligt det 
än är med kultur. Kommu-
nen får som andra hushåll 
prioritera det nödvändiga 
framför godisbitar hur fres-
tande det än är.

Nytta framför nöje

Brandstation i Surte

Nu har lärarna i tre 
års tid gått i samma 
klass – nämli-

gen i kommunens stryk-
klass. Under tre års tid har 
vi i Ale fått ut  två procent 
per år. Är det vad lärarna är 
värda?

Uppvärdering och ökad 
status av lärarna stod högt 
på politikernas dagordning 
före valet. En viktig del i 
denna uppvärdering trodde 
vi skulle utgöras av en sats-
ning på 
höjda 
löner.

Allian-
sens ”Lä-
rarlyftet” 
med sats-
ning på 
kompe-
tensut-
veckling 
i all ära, 
men vad 
hjälper 
den utan 
rejäla lö-
neök-
ningar? Istället ser vi hur 
löneutvecklingen för andra 

grupper inom den kom-
munala sektorn procentu-
ellt legat högre. Vi missun-
nar inte andra yrkesgrup-
per detta, men vi frågar oss 
naturligtvis när det blir vår 
tur.

Är det så att lärargrup-
perna har fått stå tillba-
ka för övriga yrkesgrupper 
inom den kommunala sek-
torn? Eller är det så att vi 
har fungerat som kommu-
nens budgetregulator? Det 

kan väl 
inte vara 
så, att ar-
betsgiva-
ren ännu 
en gång 
missgyn-
nar lärar-
na i ett 
avtal? Vad 
ska vi yt-
terliga-
re bevisa 
innan ar-
betsgiva-
ren Ale 
kommun 

anser oss likvärdiga med 
andra yrkesgrupper på ar-

betsmarknaden?

Majoriteten av lärarna 
är kvinnor – visserligen inte 
lågavlönade, men helt klart 
felavlönade i förhållande till 
utbildningstidens längd och 
uppdragets art. Dessutom 
har nya arbetsuppgifter till-
kommit och fler har avise-
rats av regeringen.

Med tanke på lärarnas 
minimala löneutveckling 
under de senaste tre åren 
vill vi i nästa avtal se att 
Ale kommun satsar så att 
det visar sig i lärarnas plån-
böcker och att politiker-
nas löften om uppvärdering 
och ökad status inte bara är 
munväder!

Nu ska vi flyttas upp i 
klasserna!

Styrelsen i 
Lärarförbundet Ale 

som organiserar pedagoger 
för åldrarna 0 år och uppåt

Lärare har gått 
länge i strykklass

Vägledningssamtal
I år ger vi dig som planerar att börja studera våren 2008 möjlighet att ha 
ett vägledningssamtal först. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare 
gör ni upp en personlig studieplan som passar just dig. 
Ring expeditionen för att boka tid med studie- och yrkesvägledaren.

Hos oss kan du studera:

Svenska 
Svenska som andraspråk
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B 

Engelska
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Matematik
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B, C, D, E

Samhällskunskap
från grundläggande nivå till gymnasial nivå A, B

Naturkunskap
gymnasial nivå A, B

Biologi
gymnasial nivå A, B

Kemi
gymnasial nivå A, B

Fysik 
gymnasial nivå A, B

Datorkunskap
gymnasial nivå

Populärvetenskap
gymnasial nivå

www.ale.se/komvux

För information om studiepoäng och eventuella förkunskapskrav, kontakta vår expedition.

Studera vid Lärcentrum Komvux
Vårtermin 2008: 14 januari – 30 maj

Behörighet till ingenjörsstudier via Teknisk bastermin
I samarbete med Högskolan Väst erbjuder vi en teknisk termin. Den riktar sig till dig som 

behöver komplettera för att få särskild behörighet för ingenjörsstudier.

Förkunskaper: Ma C och Fy A. Se Internet: www.studera.nu för eventuella restplatser..

Yrkesutbildningar för vuxna
Se Internet: www.grvuxenutbildning.com för information om yrkesutbildningar. 

OBS! Sista ansökningsdag för GR yrkesutbildningar är 15 november.

SFI – svenska för invandrare
För information vänd dig till expeditionen.

Särvux
Särvux vänder sig till vuxna med funktionsstörningar och funktionshinder. 

De studerande ska få kunskaper för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Kontakt och information
Expedition 0303-330 341, 330 358

Studie- och yrkesvägledare, Kenneth Widell 

0303-330 139

Ansökningsblankett: skriv ut en från vår webbsida,  

www.ale.se/komvux eller kontakta expeditionen.

Sista 

ansökningsdag 

inför våren 2008  är 

30 
november

Göta energi – enklast ger mer.
         Kundservice: 020-23 15 00   www.gotaenergi.se

Gratis lågenergilampa
till alla våra kunder

Kom till Ale torg tisdagen den 13/11 
kl 16–19 och hämta din lågenergilampa.

Vi på Göta energi hjälper dig att bli en klokare elkonsument. 
Använd en lågenergilampa istället för en vanlig glödlampa så blir 
din elförbrukning lägre samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Erbjudandet gäller en lampa per kund eller 
företag – och bara denna dag och tid. 

Om du inte redan är kund – bli det nu. 
Då får du dessutom möjlighet att teckna vår unika tjänst el-konto!

>> Med tanke på lärarnas 
minimala löneutveckling 
under de senaste tre åren 
vill vi i nästa avtal se att 
Ale kommun satsar så att 

det visar sig i lärarnas 
plånböcker och att poli-
tikernas löften om upp-

värdering och ökad status 
inte bara är munväder! <<


