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Fel fokus i debatten om 
Surte bibliotek Söndagen 2 mars höll 

Miljöpartiet Ale års-
möte på Uspastorps 

konferens och äventyrscen-
ter. Närvarande medlem-
mar njöt av de fina omgiv-
ningarna och god mat. Sit-
tande ordförande redogjor-
de för ett framgångsrikt 
verksamhetsår och kassö-
ren redovisade ett mycket 
gynnsamt ekonomiskt läge 
för föreningen.  

Den positiva utveckling-
en av antalet politiskt aktiva 
medlemmar gav årsmö-
tet möjlighet att sprida an-

svaret i styrelsen. Åsa Kle-
medtsson lämnade över 
ordförandeklubban till 
Marcus Larsson och Peter 
Rosengren valdes till par-
tiets gruppledare. Minna 
Ljungberg valdes till sekre-
terare, i övrigt förblev sty-
relsen till största delarna 
intakt. Torbjörn och Su-
sanne Köre valdes att re-
presentera lokalföreningen 
på Miljöpartiets kongress i 
Östersund i slutet av maj. 
I övrigt diskuterades bland 
annat det eventuella fram-
tida behovet av en vatten-
tunnel mellan Vänern och 

havet för att avlasta Göta 
älv samt i vilket skede av 
järnvägsutbyggnaden regi-
ontågen skall börja trafike-
ra den blivande stationen i 
Nödinge. 

Den nyvalda styrelsen ser 
med tillförsikt fram emot 
att tillsammans jobba för ett 
grönare Ale och hoppas att 
ännu fler medborgare skall 
engagera sig i den nya folk-
rörelsen mot klimatföränd-
ringarna. 

Marcus Larsson, 
ordförande Miljöpartiet Ale    

Årsmöte hos Miljöpartiet i Ale

Marianne Nilsson 
(kd) kritiserar i 
Alekuriren att soci-

aldemokraterna, folkpartiet 
och centerpartiet säger nej 
till upphandling av vårdcen-
tralen i Bohus. Vi vill att pri-
märvården ska kännetecknas 
av trygghet och kontinuitet 
i kontakten med såväl läkare 
som sjuksköterskor och per-
sonal med annan kompetens. 
Den saken avgörs inte en-
sidigt av i vilken driftform 
vården ges. 

I hälso- och sjukvårds-
nämndens område som om-
fattar kommunerna Ale, 
Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö funge-
rar primärvården väl i allt 
väsentligt. Vid de mätning-
ar vi gör visar de flesta vård-
centralerna en god tillgäng-
lighet – vi ligger bäst till  när 
det gäller att komma i kon-
takt med primärvården och 
att få ett första mottagnings-
besök. När det gäller vård-
centralen i Bohus finns 
det svårigheter att rekryte-

ra läkare, vilket vi har upp-
märksammat i överlägg-
ningarna med primärvården. 
Det är inte bra med hyrläka-
re. Men det finns inget som 
säger att upphandling är det 
enda verktyget för att garan-
tera läkarförsörjningen. 

Vid ett öppet möte i Ale-
gymnasiet den 30 januari i år 
framkom kritik mot primär-
vården. I hälso- och sjuk-
vårdsnämnden för södra Bo-
huslän och Ale, tar vi den 
kritiken på allvar. Situatio-
nen i Bohus är uppmärksam-
mad och kommer noggrant 
att följas. Invånarna i Bohus 
ska självklart ha samma rätt 
till en fungerande primär-
vård som andra invånare i 
området.

Ibland kan upphandling i 
konkurrens vara en lösning. 
Just nu tillämpar vi denna 
lösning vid den utökning 
som kommer att ske av sjuk-
gymnastiken i slutet av året 
i Ale kommun. Det gäller 
att tillämpa rätt lösning för 
varje problem. Mångfald i 

driftformer kan innebära 
fördelar, men jag delar inte 
den ensidiga uppfattningen 
om upphandling som Krist-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet och andra partier före-
träder. 

Jan Åke Simonsson (s)
Ordförande hälso- och sjukvårds-

nämnden mellersta Bohuslän

Sjukvården skall styras av 
behov och inte driftsform

Nu finns vi även hos 
Platt Johans kakel i Älvängen!

Det här firar vi med 15% rabatt 
på hela sortimentet.

Vi bjuder även på blandare vid köp av 
underlimmad vask.

Ni träffar oss hos Platt Johans kakel 

Tisdagar 16-18
Torsdagar 16-18
Lördagar 10-13

Välkomna!
Mats             070- 410 92 00
Rickard       070- 510 95 66

Västkustkök i Ale AB
0303-74 23 00

Jag förstår om folk är upp-
rörda – och det med all 
rätt. Vi får som förtro-

endevalda acceptera att folk 
som känner sig överkör-
da och inte lyssnade på, i sin 
frustration kan uttrycka sig 
med starka ord. Men det är 
inte det som debatten borde 
handla om, även om dialogen 
med surteborna om samloka-
lisering av museum och bib-
liotek borde ha varit bättre 
redan från början.

Debatten borde inte heller 
i första hand handla om den 
idag mycket väl fungerande 
biblioteksverksamheten och 
glasbruksmuseet som i dess 
befintliga lokaler har en oer-
hört stor utvecklingspotential 
vilket starkt skulle begränsas 
av en samlokalisering – även 
om detta i sig är starka skäl att 
inte samlokalisera verksamhe-
terna. Inte heller borde debat-
ten i första hand handla om de 
ideella föreningarnas mycket 
goda och positiva verksam-
heter, vilket faktiskt kommer 
hela samhället till godo – verk-

samheter som betyder mycket 
för såväl gammal som ung. Att 
dessa föreningar kommer att 
lida av en samlokalisering har 
man ställt utom alla tvivel. 
Även detta är synnerligen 
starka skäl att inte samlokali-
sera verksamheterna.
Att en stor del av surteborna 
är emot en samlokalisering är 
någonting som vi förtroenda-
valda måste lyssna på och ta 
till oss – men inte heller det 
är det som debatten borde 
handla om.

Nej, det debatten borde 
handla om är hur vi skall pla-
nera våra samhällen för fram-
tiden. Med kommande pen-
deltågstrafik står vi inför 
stora möjligheter att utfor-
ma våra samhällen för att ge 
oss alebor bästa möjliga ser-
vice. Här handlar det om att 
skapa attraktiva och levan-
de centrum där medborgarna 
känner trygghet och stolthet 
för det egna lokalsamhället. 
Här måste man ta hänsyn till 
såväl kommande pendeltåg-
station som handel och män-

niskors behov av trygghet och 
mötesplatser – och för Surtes 
del är bibliotek och möteslo-
kal centrala delar av detta!

Mot bakgrund av detta 
vore det givetvis mycket 
olyckligt att flytta bibliote-
ket i Surte till glasbruksmu-
seet!  Egentligen är detta en 
för stor fråga att ta ställning 
till för Utbildnings- och kul-
turnämnden eftersom den på-
verkar hela Surtes samhälls-
struktur under lång tid! Att 
utbildning och kulturnämn-
den har budgetproblem och 
självfallet måste undersö-
ka alla möjligheter till be-
sparingar måste givetvis res-
pekteras, men besparingarna 
måste göras så att så få med-
borgare som möjligt drab-
bas och där besparingen för 
nämnden även innebär en 
långsiktig besparing för hela 
kommunen, vilket jag har 
svårt att se att det skulle vara 
fallet här.

Ingemar Serneby (m)
Gruppledare för moderaterna i Ale

LEDIGA TJÄNSTER

Årsmötet började med 
att Jeanette West-
lén från Alafors Fria 

Skola berättade om deras 
verksamhet. Jeanette be-
rättade att skolan fått en 
bra start. Att elever och 
lärare trivs och att studie-
resultaten är bra, kanske 
till och med bättre än i 
övriga skolor i Ale. Varför 
kan man undra ? Skolans 
elever och även lärare får 
hjälpa till att sköta alle-
handa göromål själva, varje 
elev blir då mån om sko-
lans inredning, utsmyck-
ning och framförallt om 
varandra. Detta innebär att 
skolpengen räcker till mer. 
På det viset kan man göra 
fler saker på den roliga 
sidan med utflykter etcete-
ra. En stimulerande vardag 
skulle man kunna säga. 
Jeanette Westlén fick flera 
frågor. Svaren mynnade ut 
i att vi behöver fler frisko-
lor i Ale.

Efter att vi gjort det som 
vi brukar på sammankoms-
ter, druckit kaffe, börja-
de vi med att sammanträ-
de. Det som årsmötet är 
till för. Att se över vad som 
varit, hur det såg ut med 
ekonomin och så vidare.

Vi valde sedan Roland 
Wall till 2008 års ordfö-
rande. I övrigt gick valen 
efter valberedningens för-
slag med undantag av val-
beredningen som fick föl-
jande utseende: Marian-
ne Olsson sammankallan-
de och i övrigt blev Anita 
Kristiansson och Åke 
Niklasson valda. Laila Jo-
hansson och Bengt Eng-
lund avslutade sitt uppdrag 
i valberedningen och blev 
vederbörligen avtackade.

Bengt Englund

Årsmöte med 
Centern


