
Idéanslaget med att skapa 
torgbildning samt en 
öppning till älven och en 

kraftig förtätning av bostä-
der i olika upplåtelseformer 
ställer vi oss bakom.

Föreningen ser det som 
prioriterat att det snabb-
startas boendemöjlighe-
ter för dem som bor i hus 
som måste rivas, så att de 
kan bo kvar på orten eller får 
förtur till återflyttning om så 
önskas från annan ort.

Med fördel kan förtät-
ningen ske som ett inledan-
de projekt utmed Änggatan 
från Ängabo och söder ut, 
där det hållbara samhället är 
utgångspunkten. Lekplatser 
bör vara ett naturligt inslag i 
boendemiljön.

Västtrafiks idè med ett 
större resecentrum tycker vi 
berikar samhället och tänkt 

innehåll med resecentrum, 
restaurang, samlingloka-
ler (gärna Folketshusdrivna) 
i många kombinationer för 
kultur/bio/utställningar mm 
i ett brett spektra tillsam-
mans med kyrkans många 
verksamheter skulle kunna 
skapa en livfull entrépunkt 
till orten. Föreslaget med 
kombinerat kulturhus?/bo-
städer kan stärka ”torgbild-
ningen” på ett positivt sätt.  

Vi vill på alla sätt motver-
ka att centrum/entrépunkten 
blir en parkeringsplats, så vi 
bejakar också en förtätning 
kring tänkt ”torg”. 

I den fortsatta handlägg-
ningen är det viktigt att sna-
rast klarlägga livsmedelsaffä-
rens önskemål om nuvaran-
de/ändrat läge och vi kan se 
en fördel med att alternativ 
2 väljs, dvs nuvarande läge 

med en utökad säljyta och en 
påbyggdnad av fastigheten 
med bostäder. 

Repslagarevägen/Göte-
borgsvägen blir en entré-
punkt vid nuvarande buss-
central, också här kan i ett 
särskilt projekt skapas affärs-
möjligheter i bottenplan och 
bostäder med en god gestalt-
ning och energisnål bygg-
nation.

Vi ser också tomten med 
f d hotellet/Smyrnakyr-
kan som ett intressant pro-
jekt med såväl bostadsrätter 
som lägenheter för särskilda 
behov t ex äldre/funktions-
hindrade, vilket kan vara ett 
tidigt projekt.    

På sikt kan området söder 
om Hantverkaregatan till 
Frälsegårdsvägen bli ett nytt 

och attraktivt område för af-
färer och lägenheter i flera 
upplåtelseformer. 

Årsmötet beslutade att 
ställa sig bakom detta yttran-
de efter en intressant, livfull 
och angelägen diskussion.

Styrelsen i Älvängens so-
cialdemokratiska fören-
ing omvaldes, vilket inne-
bär att Björn Nilsson är ord-
förande, Ingela Stéen kassör 
och Tobias Bengtsson se-
kreterare. I styrelsen finns 
också Willy Kölborg, Lars-
Gunnar Wallin, Jarl Karls-
son, Elisabeth Bredesen, 
Christina Oskarsson, Len-
nart Sandqvist, Arne Birch, 
Kerstin Ståhl samt Thomas 
Söderbom.

Björn Nilsson

4  |  alekuriren   |   nummer 12  |   vecka 13  |   2008Insänt

www.akademi.bastad.se    tel. 0431-765 30

FRAMTIDENS 
LEDARE
En utbildning för dig som 
vill utvecklas till en bra ledare. 
Innehåller en unik kombination 
av kunskaper i traditionellt 
aff ärsmannaskap, marknadsfö-
ring och ledarskapskurser. 
Statligt fi nansierad på halvfart 
och halvdistans. Kan kombine-
ras med ditt ordinarie arbete.

 PROGRESSIVT LEDARSKAP 40 p

Sista ansökan 15 april
Kursstart 28 augusti

Sommaren 2007 var 
Trolleviks Trygghets-
boende inom äldre-

omsorgen i Ale Kommun 
testarbetsplats, med syfte 
att få bemanningen under 
sommarmånaderna att flyta 
på bättre.
Innan hade vi två semester-
perioder att välja mellan, 
(25-28, 29-32).
Eftersom hälften av arbets-
gruppen går på semester 
samtidigt blir det en 
mycket större arbetsbörda 
på personalen som är kvar.

Detta för också med sig 
ett alldeles för stort ansvar 
på våra outbildade som-
marvikarier.
Det blir deras ansvar att 
lämna rapport till dom som 
kommer tillbaka ifrån sin 
välbehövliga sommarvila.

2007 provade vi istället 
med tre semesterperioder 
(26-29, 28-31, 30-33).

Resultatet av detta 
försök var positivt eftersom 
det alltid fanns ordinarie 
personal på plats, som 
kunde ansvara för bland 
annat överrapportering.

Vi tyckte att det kändes 
tryggt att veta att det alltid 
fanns minst en ordinarie 
arbetskamrat i tjänst och 
det kändes även som en 
trygghet för våra äldre!

Oj, vad vi blev häpna 
när vi i februari 2008 får 
besked från vår enhetschef, 

via mail, att ledningsgrup-
pen i Äldreomsorgen har 
beslutat om tre perioder 
kommande sommar, men 
inte dom perioderna som 
vi på Trollevik har provat!

Första perioden ska is-
tället redan börja v.24.Vem 
vill ha semester så tidigt 
som 9 juni och framåt?

I vissa kommuner slutar 
inte barnen skolan förrän 
17 juni, och många har 
respektive där hemma, som 
inte har semester förrän i 
juli månad.

En konsekvens av detta 
blir att de flesta som har 
den första perioden, inte 
kommer att ta ut sina 
två första veckor, med 
påföljd att efter sommaren 
kommer våra gamla att 
vårdas av en mycket trött 
och sliten personal.

Varför kan inte vi få göra 
som vi gjorde förra somma-
ren, eftersom det fungerade 
bra hos oss? För både per-
sonal och boende.

Vi har förståelse för att 
alla arbetsplatser rent sche-
matekniskt inte kan lösa en 
överlappning på två veckor, 
men varför dras alla över 
en kam? Vikarierna räcker 
inte till, har vi fått höra: ett 
tips från oss med många 
år i yrket: med drägliga 
arbetstider, bättre löner 
och semester på sommaren, 
så kanske det är lättare att 
locka folk till vården!

Personal på Trollevik

Är det så Ale kommun 
lockar till vården?

Vi är några som skulle 
vilja varna dig eller 
ni som funderar på 

att installera en värmepump. 
Se inte enbart till priset utan 
kontrollera att företaget/
hantverkaren du anlitar har 
de tillstånd som krävs för att 
utföra denna tjänst.

Vi är några som blivit 
drabbade av ett mindre tre-
mannaföretag i Göta. De 
lockar med låga priser och 

med på köpet får du en un-
dermålig installation, ingen 
service och definitivt ingen 
trygghet vad det gäller repa-
ration. Du får endast ett för-
månligare pris och krångel, 
krångel och åter krångel.

Tänk dig noga för och gör 
inte som vi, utan tänk efter 
före och betala det där lilla 
extra som bidrar till goda 
nätters sömn.

Upprörda Lilla Edetbor

Se upp för tvivelaktiga 
installationsföretag!

Det vi grundlägger 
hos barnen kommer 
att prägla deras om-

sorger och beslutsfattan-
de i framtiden. Det kommer 
vi själva att möta som äldre. 
Detta tänker inte alla på. 
Många lever för stunden 
utan att se livets helhet. Men 
det är viktigt att vi ser till 
barnens bästa i längre per-
spektiv och gemensamt 
vänder den situation som 
nu råder gällande miljö och 
hälsa. För vi kan inte blunda 
inför att  alltfler männis-
kor drabbas av sjukdomar 
och mår allmänt dåligt   Att 
isar smälter. Att hålet i ozon-
lagret ökar. Att växter och 
djur är utrotningshota-
de. Att klimathotet hänger 
över oss. Att många forskare 
säger att det är bråttom att 
göra något åt det! Visst vill 
vi ge barnen en bra framtid? 
Då är det viktigt att börja 
med deras vardagliga tillvaro 
och undvika allt som inne-

bär en hälso- och/eller mil-
jörisk, eller misstänks vara 
det. Varför utsätta dom för 
någon som helst risk? Varför 
chansa när det gäller deras 
väl och ve?  

Allt som är onaturligt 
innebär ett avsteg från det 
biologiskt riktiga. Det är en 
bra tumregel att följa. Bra 
hälsa och bra miljö bygger 
på det biologiskt riktiga. Vi 
måste därför medvetet välja 
tillbaka det. Människor som 
blir sjuka, råkar inte bara bli 
det! Om man sprider sådant 
som är skadligt i luften, vatt-
net, födan och i sådant män-
niskor allmänt använder i 
tillvaron, är det då konstigt 
att en del som utsatts för 
mycket av detta blir sjuka? 
Om miljön är sjuk, borde ju 
även människor, liksom djur, 
förr eller senare bli det. Na-
turlagarna upphör inte att 
gälla i kroppen.

En bra grund är att välja 
kemikaliefria produkter, ren 

och ekologisk mat i den mån 
man har råd och undvika raf-
finerat liksom de näringsfat-
tiga hel- och halvfabrikaten. 
Att äta mycket färsk frukt 
och grönt, odla till exempel 
kryddor och de grönsaker 
som går att ha på fönsterbrä-
det och grodda. 

Det är också viktigt att ta 
reda på vad E-numren inne-
håller och välja bort de ona-
turliga och undvika godis 
med färgämnen. Miljövän-
ligare är att åka kommu-
nalt och samåka när det går. 
Ett bra sätt att spara på Jor-
dens resurser är att köpa be-
gagnat. Låt det ske på ett 
kreativt sätt, genom att till 
exempel sy om, piffa upp 
och klä om gamla möbler. 
Låt barnen vara med och 
skapa. Låt det blir till något 
trendigt att använda det som 
är begagnat och omgjort. 
Verklig lycka finns ändå inte 
i att ha nya prylar och status 
genom dem. Det är män-

niskors meningslösa försök 
att skaffa sig just det som 
saknas inom dom och i deras 
liv. Det vill säga sann lycka. 

Forskning visar att vi inte 
alls blivit lyckligare trots den 
snabba materiella tillväxten. 
Tvärtom. Med all tydlighet 
blir människor bara olyckli-
gare i allt detta överflöd! 

Låt oss istället skapa 
ett ”Växande Band”, som 
inte längre tillåter sig ut-
nyttjas som köpkraft åt 
industrin, så att den inte kan 
få fortsätta skövla, suga ut 
och förgifta och på andra 
sätt skada miljöer. Det 
vinner alla på i förlängning-
en

Mona Rosenberg
Cina Lagerstedt Nilsson

Ulrika Hävre
Ing-Marie Ekmark

Berit Eriksson
Marie Winqvist

Helene Andersso

Visst vill vi ge barnen en bra framtid?

Så kan småstaden Älvängen utvecklas!

LEDIGA TJÄNSTER

Lördagen den 15:e mars 
hände något unikt i Ales po-
litiska arena. Moderater-
na hade årsmöte och ett ge-
nerationsskifte i partiet var 
ett faktum. Till ordförande 
för styrelsen valdes Fredrik 
Johansson, till vice ordfö-
rande Markus Larsson och 
till kassör Dennis Larsen. 
Dessa tre är även kommun-
fullmäktiges tre yngsta poli-
tiker och slår man ihop deras 
ålder så finns det ledamö-
ter i fullmäktige som är äldre 
än så.

Självklart bevarades er-
farenheten i partiet då även 
Kajsa Nilsson, Mikael 
Berglund, Dan Björk och 
Ingemar Serneby ingår i 
styrelsen. Årsmötet hade 
god uppslutning och under 
mötet diskuterades det en 
hel del om vad som behövde 
göras för att väcka liv i po-
litiken i Ale och det var inte 
bara ungdomarna som visade 
prov på visioner och enga-

gemang. Flera av de erfar-
na medlemmarna kom med 
flera intressanta idéer som 
styrelsen fick i uppdrag att 
ta hand om under året.  Den 
nya styrelsen har som mål att 
utveckla moderaterna till ett 
mer aktivt parti. Det är dags 
att visa Ale att viljan att för-
ändra finns, i oppositionen.

 Efter årsmötet gick vi till 
bords för en trevlig middag, 
där fortsatte diskussionerna 
om hur vårt framtida Ale kan 
förbättras och förändras till 
ett Ale vi alla kan vara stolta 
över. Samtalen var många 
och ibland livliga, flera nya 
tankar och idéer från den ny-
ligen avslutade kommunala 
rikskonferensen som hölls på 
Svenska Mässan i Göteborg 
diskuterades. Ale var välre-
presenterade på konferen-
sen och deltagarna upplevde 
den som mycket positiv och 
givande.

Dennis Larsen

Unga moderater med vind i seglen

Vi behöver en Bilplåtslagare
till vår verkstad i Kungälv.

Vi på Toyota, Odelius Bil AB i Kungälv, 
behöver förstärkning till vår verkstad.
Vi är ett familjeföretag med 14 anställda. 
Tjänsten som bilplåtverkstad är heltid och dina 
arbetstider kommer att vara mellan 
kl 07.30 – 16.30.

Vi hoppas att du som söker är en positiv, 
initiativrik person som gillar att utveckla sig 
och lära nytt i ett glatt gäng som gillar Toyota.

Frågor och ansökan med cv och referenser 
skickas till vår verksatsdschef Jörgen Bylin.

E-post: jorgen.bylin@toyota.se
Tel: 0303-24 57 76

Under två veckor i april 
kan man se en utställning 
med Sanna Nilssons fåglar 
i stengods på Ale gymna-
sium. Hennes trädgårds-
fåglar kan stå ute året om. 
Fåglarna sitter på smala 
järnstänger så att de ser ut 
som de flyger i luften. Hon 
gör även fågelflaskor som 

går att använda som flas-
kor och humoristiska mini-
atyrfåglar. 

Sanna Nilsson bor och 
verkar i Lödöse. Under 
flera år har hon varit med 
på Lisebergs julmarknad. 

Utställningen visas 5 – 
20 april på Ale gymnasium.

Fåglar – en miniutställning


