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Ale kommun har fast-
ställt planer för ett 
antal mindre områ-

den med egnahemsfastigheter 
i Älvängen, till exempel två 
områden efter Hövägen och 
i Emylundsområdet. I dessa 
tre områden finns det inte 
inlagt några närleksplatser för 
barnen, vilket märks genom 
att barnen nu finns lekande 
på gatorna. I tidigare byggna-
tion från 60- och 70-talen var 
detta självklart med lekplatser 
inlagda i bostadsområden som 
i Maden och Knaptorp.

Nu har Ale kommun 
tagit fram ett förslag på en 
11 meter bred väg genom 
Emylundsområdet med en 
bussanslutning, som sneddar 
över Mossens lekplats för att 
anslutas till Brattåsvägen i 

Knaptorp.
Hur kan planerare med 

detta förslag tillförsäkra 
barnen i Emylundsområdet 
en säker miljö? Utan lekplats 
och med en brant sluttande 
väg ner mot en genomfarts-
led? Även Mossens lekplats 
påverkas med detta förslag.

Vid förfrågan innan inflytt-
ning i Emylund lämnades 
dessutom information om 
att det enda som planerades 
var en cykel- och gångväg till 
skolan.

Barns bästa skall tas tillva-
ras i samband med kommu-
nala beslut och detta bör gälla 
även tjänstemän och politiker 
som ansvarar för bygg- och 
miljöplaner.

Orolig farmor

Barnperspektiv – ett ansvar för planerare Öppna fritidsgårdarna!
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Det går bra för Sveri-
ge! Aldrig någonsin 
har så många män-

niskor haft ett arbete att gå 
till. Aldrig någonsin har ett 
så medvetet krafttag tagits 
för att möjliggöra att fler 
får arbete och god utbild-
ning med krav på kvalité och 
mångfald.

Att det går bra för Sverige 
handlar dock inte enbart 
om en målmedveten och 
handlingskraftig Regering 
samt goda tider. Det handlar 
också om alla de människor, 
som varit med att bygga upp 
vårt välfärdsland - landets 
pensionärer. Dessa är givetvis 
inte en homogen grupp män-

niskor. Det gemensamma 
för dem är åldern och att de 
sedan 20-talet och framåt lagt 
grunden till det välstånd vi 
har nu.

I Regeringens jobbsatsning 
har skattelättnader införts 
för alla som arbetar - oavsett 
ålder. Ökade skatteintäkter 
har haft en positiv inverkan 
och lett till en genomsnittlig 
höjning av pensionerna med 
runt 4.000 kronor i år och 
6.000 kronor nästa år.  

Regeringen har också 
genomfört en rad reformer 
för att förbättra situationen 
för många äldre, där inte 
minst utveckling av kvalitén 
i äldreomsorgen fått ett till-

skott på hela 1, 4 miljarder. 
Dessutom finns det en 

överenskommelse att satsa 
på de sämst ställda pensionä-
rerna, 800 000 personer, där 
de flesta - hela 80 procent - är 
kvinnor. 

Detta har säkerligen varit 
välkomna besked för många. 
Det måste också vara ett väl-
kommet besked för många 
att Jan Björklund, partiledare 
för Folkpartiet liberalerna så 
tydligt gått ut och krävt ytter-
ligare höjning av pensionerna 

på 2.400 kronor per år. 
Men detta räcker ändå inte! 

Förbättringsarbetet måste 
fortsätta!

En förbättrad ekonomi, 
en ökad satsning på äldre-
forskning, ökad kvalité inom 
omsorgen och ökade möjlig-
heter att själv få bestämma 
över vårdformer samt bort-
tagande av diskriminering av 
äldre kommer sammantaget 
att bidra till ett godare och 
mjukare samhälle - även i Ale. 

I arbetet med att förbättra 

för landets pensionärer måste 
givetvis förtids-pensionärerna 
inrymmas. En stor satsning 
görs för att stödja och hjälpa 
många till ett arbete efter vars 
och ens arbetsförmåga. Det är 
givetvis en viktig satsning och 
ökade rehabiliteringsinsatser 
är väsentligt. 

Det finns dock människor 
som trots alla försök och 
trots en het önskan att kunna 
arbeta inte kan klara ett arbete 
på grund av sina handikapp. 

Även förtidspensionerna 
måste höjas!

Vi har ett ansvar att 
erbjuda alla människor ett 
värdigt liv, allt stöd och all 
hjälp samt ge tydliga signaler 
att människovärdet inte är 
beroende av arbetsförmågan. 
Alla måste inrymmas i och 
känna tillhörighet i det goda 
samhället!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Hög tid att kompensera 
pensionärerna!

Till politikerna  Ale kommun

Jag läste nyligen i Aleku-
riren att Ale kommun 
köpt ytterligare mark i 

Nödinge för att i ett senare 
skede påbörja byggnationen 
av det nya bostadsområdet 
Ale Höjd. Jag vill bara påmin-
na er om det massiva mot-
stånd mot byggnation uppe 
på bergskammen som visades 
av boende i Nödinge.

Det hade varit roligt att 
som boende i Nödinge se en 
upprustning av stengärdsgår-

den som löper längs med den 
nya golfbanan, nu är den inte 
vacker att titta på längre. Jag 
hoppas också att man tänker 
på att bevara all gammal 
charm som Backa Säteri besit-
ter när man skall göra om det 
till ett klubbhus för dem som 
har golf som fritidsintresse.

Området och husen kring 
Backa Säteri är ett kulturarv 
som jag tycker vi skall vara 
rädda om.

Boende i Nödinge

Fråga till Kyrkorådet i 
Nödinge församling

Ungdomsgårdar-
na i Ale måste hållas 
öppna fem kvällar i 

veckan. Lämpligt är tisdag till 
och med lördag varje vecka 
utom vid lov då gårdarna ska 
ha längre öppethållande.

Eventuellt kan ett kortare 
öppethållande vara aktuellt 
under sommaren. Det måste 
finnas aktiviteter för de ung-
domar som inte har ett bra 
socialt liv eller inte är med i 
någon förening.

Detta är vad ungdomarna 
i Ale vill ha enligt en redovis-
ning av LUPP i Kommun-
fullmäktige.

Lokaler finns redan - i 
varje kommundel - som kan 
användas. Vi ska inte behöva 
ha våra ungdomar på bussar 
mellan våra samhällen utan ha 
dem på hemorternas fritids-
gård. Det blir lugnare i sam-
hällena och på kollektivtrafi-
ken. Ungdomarna kommer 
att se fram emot de dagar som 
”gården” är öppen. Det kan 
heta ungdomscafé eller vara 
någon liknande mötesplats. 
Ungdomar behöver ha stäl-

len utanför hemmen där de 
kan träffas utan föräldrar men 
under ledning av vuxna som 
dom har förtroende för och 
kan prata med.

Vinsten kommer att bli 
enorm om man ser till vad 
samhället kommer att slippa 
i kostnader på lång sikt vad 
det gäller vandalisering, bråk 
på kvällar, bränder, rån och 
annan kriminell verksamhet. 
En del tar till detta för att de 
vill att något ska hända!

Ungdomarna är vår fram-
tid. De ska ta över efter oss en 
gång. Vi måste ge dem chan-
sen att nå dit på ett säkert och 
tryggt sätt!

Ideella krafter, föreningar, 
föräldrar etc är viktiga aktörer 
i möjligheten till ökat öppet-
hållande på våra fritidsgårdar.

Vi föreslår att Ale Kom-
munfullmäktige beslutar

att fritidsgårdarna i Ale 
ska hållas öppna fem kvällar i 
veckan!

Lars-Erik Carlbom (fp)
Kajsa Nilsson (m)
Sune Rydén (kd)

Roland Wall (c)

Jag är en mamma som 
brukar vara på den öppna 
verksamheten i Nödinge 

församlingshem. Både min 
son och jag själv tycker att 
det är jätteroligt att vara där. 
En sak som också är jätte-
roligt är att så många andra 
mammor och pappor med 
barn hittar dit. 

Det enda som är tråkigt 
är att lokalerna inte räcker 
till då vi är så många. Nu 

har jag fått veta att det finns 
en lokal i församlingshem-
met som står outnyttjad och 
som enligt kyrkorådet ej får 
användas. Min fråga är helt 
enkelt: Varför får lokalen 
inte användas?

När det nu finns en så bra 
verksamhet, borde väl alla 
som vill kunna få ta del av 
den, utan att känna att man 
inte får plats?

Petra Nilsson


