
I det stora hela tycker jag 
vi skall vara stolta över 
den kulturverksam-

het vi har i Ale. Vi är trots 
allt inte fler innevånare i 
vår kommun, än till exem-
pel Kortedala eller Tynne-
red, för att göra en (haltan-
de) jämförelse med två stads-
delar i den där stan söderö-
ver, som ju vi är en stark del 
av….

Det gäller dock att inte slå 
sig till ro över detta, utan att 
se framåt. Vi skall värna om, 
och vi skall vidareutveckla, 
den fina verksamhet vi har. 
Den senaste tiden har det 
mesta handlat om Surte, där 
bibliotek, museum och fören-
ingslivet stått i fokus. Jag har 
följt debatten, bland annat i 
detta blad, och jag deltog i 
det stora mötet den 13 febru-
ari. Det är många starka käns-
lor, och det har varit en del 
tråkiga ”övertramp” där ar-
gumenten tynat och bröstto-
nerna tagit över. Jag tänker på 
lite väl barnsliga skamgrepp 
som att ”de där” (politiker-
na) pysslar med fiffel, mygel, 

hemlighetsmakeri, översitteri 
och annat.

Hoppas vi kan lägga det 
bakom oss, och ha respekt för 
varandra i våra olika roller – 
vi är alla människor av kött 
och blod, som engagerar oss 
i samhället, dess innevåna-
re och dess kultur. Mina egna 
känslor är av blandad karak-
tär.

Självfallet har jag en stor 
respekt för det engagemang 
som de dryga 100-talet Surte-
bor visar, och som trängdes i 
en allt för liten lokal. En ännu 
större respekt känner jag för 
den fina verksamhet och alla 
de aktiviteter som dessa män-
niskor driver i sina förening-
ar. Det är imponerande, och 
ni kan vara lugna för att det 
verkligen inte finns några 
som helst planer på att lägga 
ner, eller förstöra detta. 

Samtidigt känner jag både 
oro och en viss besvikenhet. 
Oro för att det trots allt är ett 
begränsat antal medborga-
re som deltar i debatten, och 
dessutom med en medelål-
der som med marginal är 60+. 

Rubriksättaren på Alekuriren 
tog väl i lite när han skrev att 
frågan ”har väckt hela orten” 
– vi räknar ju dock omkring 
2 800 invånare till Surte.

Besviken därför att jag 
saknar visioner, tankar och 
idéer över hur morgonda-
gens brukare vill se bibliotek, 
museum och annan kultur i 
sitt Surte.

Det pågår, som bekant, en 
utredning om lokalfrågorna i 
Surte. Denna kommer bland 
annat att presenteras på ett 
möte den 18 mars. Jag hoppas 
verkligen att denna utredning 
kommer att presentera ett bra 
förslag på hur vi kan samord-
na våra kulturverksamheter i 
Surte, och att även i framti-
den erbjuda bra möjligheter 
för föreningarnas möten och 
arrangemang.

Vi har idag ett litet, men 
mysigt, bibliotek och ett litet, 
men mysigt, museum. Låt oss 
istället skapa en ny hybrid till 
kulturenhet (är lite trött på 
begreppet ”kulturhus”) som 
blir mer öppen, tillgänglig 
och kan erbjuda mer av akti-
viteter, upplevelser och möj-
ligheter. Genom att samord-
na lokaler, personal, mark-
nadsföring, administration 
och en del annat, så är det 
min absoluta övertygelse om 
att vi får en bättre, mer livs-
kraftig och mer varaktig verk-
samhet – jämfört med om vi 
skall fortsätta att ”plottra” 
med resurserna.

Visst det kommer att kosta 
en del. Museet är i stort 
behov av investeringar, oav-
sett hur vi beslutar i denna 
fråga (framförallt gäller det 
ventilation). För min per-
sonliga del handlar detta inte 
om att spara pengar – om det 
blir fallet, så är det bara en 
bonus. Nej, för mig handlar 
det om att satsa på kulturen 
och framtiden, så att mor-
gondagens brukare kan känna 
samma stolthet som vi. Jag 
hoppas vi kan göra motsva-
rande satsningar i andra delar 
av Ale.

Peter Ohlsson (s)
Utbildning- och kulturnämnden
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Trevligt att ni kom och 
hoppas att ni tyckte 
det var meningsfullt, 

inte minst att lyssna på präs-
ten.

Klubben är beroende av 
en god kontakt med er och 
samtidigt är ni ansvariga för 
kommunens egendom. Vi 
vill alltså fortsätta dialogen 
och hälsar fler politiker väl-
komna upp på en fika så att 
ni med egna ögon kan se allt 
det fantastiska ungdomsar-
bete som faktiskt sker här 
och skaffa er ett bättre un-
derlag för verksamhetens ut-
veckling.

Rekapitulation: I anslut-
ning till vårt årsmöte visi-
terade vi ponnystallet som 
fungerar alldeles utmärkt 
(det gör även övriga stall). 
Vi tittade på konsekvenser-
na av fredagens storm (plast-

fönster som blåst in i mane-
gen), kondens och skador på 
armaturen, stopp i avloppet, 
kommenterade belysning 
både ute och inne, inspekte-
rade staketet runt ridbanan. 
Under ett improviserat möte 
diskuterade vi banda annat:

– elförbrukningen och 
Jan Skog skall kolla möjlig-
heten att ansluta ridklubben 
till samma avtal som bandy-
hallen

– staketet runt ridbanan 
behöver kompletteras med 
en tvärslå ur säkerhetssyn-
punkt

– önskemålet att anlägga 
rasthagar öster om ridbanan 
på andra sidan bäcken

– dränering av de hagar 
som finns öster om stora ma-
negen

– att fixa transportstigen 
direkt utanför ponnystallet

– att ställa i ordning grus-
taget för hästmotion; Hasse 
Andersson

– att foderkammaren är 
för liten

– lång och kort sikt; på 
kort sikt måste åtminstone 
arbetsmiljö- och säkerhets-
frågor lösas

Idag har vi haft besök av 
Runar Elvelind med med-
arbetare som besiktigat 
”stormskadorna” och kom-
menterat övriga underhålls-
frågor; bågnande väggar i 
ponnymanegen (klubbens 
ansvar), rostande tak och 
balkar i stora manegen, ar-
matur och belysning, be-
hovet av färg och underhåll 
av väggar nere vid marken. 
”Stormskadorna” kommer 
att åtgärdas omedelbart!

Kjell Ericson
Styrelseled

Politiker anslöt till 
Ale-Jennylunds ridklubb

Som ung aktiv politiker i 
Ale har jag inte kunnat 
missa de senaste veck-

ornas fokusering på unga po-
litiker här i Alekuriren. Åter-
växten har stått i fokus som 
en nödvändighet för den re-
presentativa demokratin 
om man utgår från att unga 
människor bäst represente-
ras av andra unga männis-
kor. Om problemet är tydligt 
så är ansvaret mer otydligt. 
Det skulle kunna vara par-
tiernas ansvar att fixa åter-
växten men det skulle även 
kunna vara den enskildes 
ansvar att engagera sig. Jag 
tror att det är en blandning 
häremellan. Anledningen att 
unga människor inte engage-
rar sig uppfattas ofta bero på 
att det är ingen som lyssnar. 
Här har jag dock en annan 
uppfattning då jag som 21 år 
och aktiv politiker i Ale upp-
lever att det går att påver-

ka som ung. Som exempel 
på detta så har jag fått chan-
sen att vara drivande bakom 
beslutet om att Ale skall ta 
social hänsyn när man köper 
in varor. Detta kan till exem-
pel innebära att man skall se 
till kaffeodlarnas arbetsmil-
jö när man köper in kaffe. I 
praktiken innebär detta att 
kommunen köper in mer 
rättvisemärkta produkter. 
Detta är bara en fråga bland 
många som jag fått vara med 
och diskutera.

För få att andra och lyssna 
och överväga ens argument 
behöver man inte skrika sig 
hes utan jag upplever i alla 
fall inom mitt parti att man 
lyssnar på vad man har att 
säga. Dock måste man ha 
bra argument att komma 
med och ha förståelse för att 
många frågor är väldigt in-
vecklade.

Partierna behöver dock även 
förnya sig själva och det har 
alla aktiva politiker ett ansvar 
för men förnyelsen kommer 
inte om det inte finns unga 
människor som kan tänka 
sig att engagera sig. Därför 
hoppas jag att fler unga män-
niskor skall ta steget in i po-
litiken och bilda sig en egen 
uppfattning om det går att 
påverka eller inte. Jag är i 
alla fall av den uppfattning-
en att det går och jag hoppas 
därför att fler skulle försöka.  
 

Andreas Hector (s)
Barn och Ungdomsnämnden

”Engagera dig!"
Andreas Hector (s) om den politiska återväxten

Vi är övertygade om 
att alla politiska par-
tier vill ha ett sam-

hälle som oavsett familjens 
ekonomiska förutsättningar 
ger alla föräldrar goda möj-
ligheter att spendera tid med 
sina barn. Däremot finns det 
ideologiska skillnader mellan 
de politiska blocken i synen 
på hur sådana förutsättning-
ar bäst skapas. Miljöpartiet 
och Socialdemokraterna har 
tillsammans varit med och 
skapat världens bästa för-
äldraförsäkring. Ingen an-
nanstans lägger samhället så 
stora resurser på att ge alla 
föräldrar lika goda möjlighe-
ter att vara hemma med sina 
barn under deras första lev-

nadsår. Föräldraförsäkring-
en är utformad med barnets 
bästa i fokus och med jäm-
ställdhet mellan könen som 
politisk målsättning. Detta 
är ett resultat av det rödgrö-
na samarbetet, inte av borg-
lig familjepolitik.   

Från ett års ålder ges alla 
barn möjlighet att gå på för-
skolan. Syftet med förskolan 
är dels att vara en verksam-
het för pedagogisk och social 
utveckling och dels att för-
äldrar skall ges samma möj-
ligheter i arbetslivet, oavsett 
kön. Samhället skall själv-
klart inte tvinga barn till för-
skolan, men det skall inte 
heller subventionera ett 

vårdnadsbidrag som otvivel-
aktigt kommer leda till att 
jämställdheten i hemmet och 
på arbetsmarknaden mins-
kar. Tony Karlsson tycker att 
detta är ett konstigt resone-
mang, det gör inte vi. Värt 
att notera är att inte ens de 
övriga borgliga ledamöterna 
i Barn och Ungdomsnämn-
den tycks vilja anta Krist-
demokareternas motion om 
vårdnadsbidraget.  

Tony Karlsson avslutar sin 
insändare med att hävda att 
Miljöpartiet är positiva till 
vårdnadsbidraget på natio-
nell nivå. Huruvida detta fel-
aktiga påstående beror på 
okunskap, dålig research 

eller brist på egna argument 
vill vi låta vara osagt. Däre-
mot vill Miljöpartiet göra 
det möjligt för båda föräld-
rarna att satsa mer på famil-
jen samtidigt som de behål-
ler kontakten med arbets-
marknaden. Föräldrar till 
barn under 3 år som samti-
digt arbetar upp till 75 pro-
cent skulle få en ersätt-
ning på 2500 kronor i må-
naden. Detta skulle vara ett 
bidrag för alla barnfamiljer, 
inte endast för familjer som 
klarar att försörja sig på en 
lön plus vårdnadsbidraget på 
3000 kronor. Socialdemo-
kraterna vill fortsätta bygga 
ut föräldraförsäkringen för 
att skapa tryggare barn och 

bättre ekonomi för alla. 

Gemensamt för Miljöpar-
tiets och Socialdemokrater-
nas syn på föräldraförsäk-
ring och barnomsorg är strä-
van efter ett jämställt sam-
hälle. Inget av våra partier 
vill se en återgång till fem-
tiotalets hemmafruideal. Så-
ledes säger vi gemensamt nej 
till att införa vårdnadsbidra-
get i Ale.

Marcus Larsson 
Miljöpartiet      

Mariam Hagberg 
Socialdemokraterna

Andreas Hector 
Socialdemokraterna

Svar till Tony Karlsson angående vårdnadsbidraget

"Vi vill inte tillbaka till hemmafruidealet"

Kristdemokraterna höll årsmöte
Kristdemokraterna i 

Ale har hållit årsmö-
te. Inbjuden gästtala-

re var dem kristdemokratis-
ka riksdagsledamoten Anne-
lie Enochsson. Anneli talade 
om kristdemokraternas vision 
om ”Ett solidariskare, mänsk-
ligare och hedligare Sveri-
ge”. Om ett samhälle där 
ingen hålls tillbaka och ingen 
lämnas efter. Speciellt talade 
Annelie om vad alliansen ut-
rätta under det dryga året 
som alliansen haft regerings-
makten. Hon talde om re-
geringens satsning på äldre, 
med kristdemokratiska Maria 
Larsson pengar.

En ny inriktning för äld-
reomsorgen håller på att ge-
nomföras. Regeringen, med 
kristdemokraternas äldremi-
nister Maria Larsson i spet-
sen, satsar totalt 1,35 miljar-
der 2007 för att höja kvalite-
ten i vården och omsorgen 
om de äldre. Till 2010 satsar 
man sammanlagt 5,4 miljar-
der för byggandet av fler äld-

reboende. Det är den största 
satsnings på äldre som skett i 
Sverige, och det med hjälp av 
Maria-pengarna
Regeringens satsningar inom 
äldreomsorgen och ambi-
tionen för en bättre folkhäl-
sa även för äldre måste ta sig 
uttryck lokalt genom kom-
munala initiativ. Äldres in-
flytande över sin omsorg och 
vardag ökar och det är vik-
tigt att kommunen tillmö-
tesgår denna utveckling. För 
det inför alliansen stimulans-
pengar 500 miljoner/år sam-
manlagt 4 miljarder under 
4 år.

Efter den inledningen 
hölls sedvanliga årsmötesför-
handlingar. Sune Rydén om-
valdes som ordförande och 
även de övriga styrelsele-
damöterna omvaldes. Tony 
Karlson fick blommor och 
presenter på sin 50-årsdag.

Ett uttalande antogs av 
årsmötet som lyder: Kristde-
mokraternas motion om ett 
kommunalt vårdnadsbidrag 

i Ale kommer snart upp till 
beslut i kommunfullmäktige. 
Årsmötet uttalar sin mening 
om att man förutsätter att 
även föräldrar i Ale ges denna 
möjlighet att få del av vård-
nadsbidraget samt möjlighet 
att utnyttja den valfrihet som 
vårdnadsbidraget ger. Det 
precis som man får i många 
andra kommuner som inför 
vårdnadsbidraget. 

Tony Karlsson 
Kristdemokratisk 
årsmötesreferent

Tony Karlsson uppvaktades 
på sin 50-årsdag i samband 
med kristdemokraternas års-
möte.

Museum, bibliotek och kultur i Surte – i dag och i morgon!?


