
4  |  alekuriren   |   nummer 19  |   vecka 20  |   2008Insänt

Det är skrämmande 
att läsa Per-Anders 
Klöversjös artikel 

om handelsetableringarna i 
kommunen. Jag har aldrig 
läst en mera bakåtsträvande 
artikel någonsin. Han påstår 
att det finns ett kompakt 
motstånd mot en etablering 
i Svenstorp. Ja det finns ett 
visst motstånd hos en del av 
handlarna i Älvängen. Man 
kan ställa sig frågan varför?  
Här har man levt i sin egna 
lilla värld i många år , ord 
som konkurrens har inte ex-
isterat utan livet har rullat 
på. Man kan konstatera att 
man inte lyckats särskilt bra 
med att tillgodose vad kom-
muninvånarna behöver när 
de har köpt 80% av sina säl-
lanköp utanför kommu-
nen. Att då påstå att det inte 
behövs en möjlighet även för 
Alebor att köpa billigt nära 
är inte att förstå medborgar-
nas bästa utan mera att före-
träda en liten klick av intres-
senter. 

Man kan väl också konsta-
tera att redaktören anser sig 
ha bättre kunskaper om han-
deln än vad den övriga mark-
naden har. Hur kan man vara 

så naiv och tro att marknaden 
skulle satsa hundratals miljo-
ner utan att det skulle bära sig. 
Eller är det så att redaktören 
på Alekuriren har någon form 
av kristallkula som kan förutse 
det som inte marknaden själv 
kan se. Jag har personligen 
talat med hundratals Alebor 
om de nya etableringarna och 
en klar majoritet är för.

Vidare läste jag i 
senaste numret av kuriren 
”Revanschsuget majtåg i 
Ale” Den rubriken speglar 
mera redaktörens politiska 
inställning än verkligheten. I 
tåget gick ett åttiotal Alebor 
av totalt drygt 27.000 Man 
kan inte kalla det speciellt 
revanschsuget utan Jag skulle 
väl snarare kalla det ett tåg 
för de närmast sörjande, dvs. 
aktiva socialdemokrater och 
fackpampar. Sen kunde jag 
konstatera att ett antal släpat 
med sig barn och barnbarn i 
tåget de flesta så unga att de 
knappast skapat sig en egen 
politisk uppfattning. Men 
som sagt det gäller att fostras 
i tid. 

Man kan också konsta-
tera en komback av en fd. 
socialdemokrat som tidigare 

avsagt sig alla sina politiska 
uppdrag. Han som skyllde 
vädret på regeringen. Han 
protesterade inte mot den 
socialdemokratiska skolpo-
litiken som han gjorde när 
nedläggningsraseriet gick 
mot våra landsortsskolor. 
Vilket får mig att tänka på de 
tre ledorden som kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s), använde i sitt 
tal. Nära, Nytänkande och 
Naturligt. 

Nära är det lika med att 
lägga ner landsortsskolor? 
Nytänkande är det lika med 
att så fort det kommer nya 
förslag så röstar man ner 
dem? Är det någon som för-
knippar Eje Engstrand med 
nytänkande? Varenda gång 
han är uppe i talarstolen 
berättar han hur det var i ssu 
under sextiotalet och tycker 
att det ska vara likadant idag. 
Naturligt är väl det enda 
ordet som jag kan koppla 
ihop med det socialdemokra-
tiskt styrda Ale. En av tre är 
kanske inte så illa med tanke 
på vem som står för det.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Redaktören på hal is

Bäste, Jan Skog. Om 
det du tidigare läst har 
känts skrämmande ber 

jag dig undvika nedanstå-
ende för det här kan bli rik-
tigt obekvämt. Eftersom du 
verkar beredd att ta debatten 
vill jag att du besvarar föl-
jande frågor:

1) Varför fick inte han-
delsutredaren information 
om de verkliga planerna i 
Stora Viken, då den senaste 
handelsanalysen genom-
fördes? Hade den inte givit 
önskvärt resultat då?

2) Varför genomfördes 
handelsanalysen efter att 
kommunfullmäktige hade 
fattat beslut om ett handels-
område i Svenstorp, norr om 
Älvängen? Vän av ordning 
tycker att det faller sig mer 
naturligt att titta efter vägen 

före avresan….
Beträffande min politiska 

uppfattning måste jag ge 
dig fel även på den punkten. 
Göran Perssons sista man-
datperiod var en enda stor 
jäspning, dessvärre var alter-
nativet inte särskilt mycket 
piggare när det var dags att 
rösta 2006. Jag gjorde därför 
det enda rätta. Jag använde 
min rösträtt, men jag tog 
den blanka valsedeln för att 
understryka mitt missnöje. 

När det gäller ”Revansch-
suget majtåg i Ale” så måste 
jag göra dig besviken. Jag 
uppskattade inte antalet 
demonstranter. Jag handräk-
nade dem till 114, så varifrån 
ditt 80-tal alebor kommer 
har jag inte en aning om. Vi 
höftar inte det vi skriver om, 
vi utgår från fakta.

Avslutningsvis vill jag även 

ifrågasätta din uppfattning 
om att en klar majoritet 
är för planerna om fyra 
utbyggda köpcentrum i Ale 
kommun. Låt oss gemen-
samt besöka tio handlare i 
Älvängen, tio handlare på 
Ale Torg och tio handlare 
i Surte-Bohus med ett par 
frågor om era tänkta han-
delsetableringar. Samtidigt 
frågar vi lika många alebor 
om deras åsikt. Jag garan-
terar dig ett bryskt uppvak-
nande, en grym knock-out 
och en lärorik eftermiddag.

För övrigt är jag hellre ute 
på den hala isen än under 
isen….

Tack för att du tar debat-
ten, hoppas du antar utma-
ningen.

Per-Anders Klöversjö
Alebo och chefredaktör

Hellre på hal is, än under…

Glappet mellan olika 
samhällsgrupper är 
större än på många 

år. I min drömvärld används 
en högkonjunktur till två av-
görande saker:

Alla samhällets skikt och 
grupper svetsas samman och 
närmar sig varann. En hög-
konjunktur genererar mycket 
resurser och de borde använ-
das för att stärka de på för-
hand lite svagare grupperna i 
samhället. En högkonjunktur 
innebär att AB Sverige går 
väldigt bra, aktieägarna i 
detta AB Sverige är du och 
jag och vi ska tillsammans 
ha del av utdelningen. Så 
har det inte blivit och det är 
djupt orättvist. De ekono-
miska resurserna som skapats 
har fördelats i hög grad till 
de människor som antagligen 
fixar tillvaron oavsett kon-
junkturcykel. Det är ett stort 
misslyckande att den sittande 
regeringen medvetet valt att 
inte stärka alla grupper. Nu 
kommer rapporter om ökad 
arbetslöshet och i min värld 
måste man bädda för en låg-

konjunktur när man befinner 
sig mitt i en högkonjunktur. 
100.000 tals har övergett 
a-kassan och det valet har 
människor tvingats till i en 
högkonjunktur. En ideolo-
gisk dagordning skickar ut 
människor i en stor ovisshet 
nu när de flesta siffror pekar 
på nedgång i ekonomin. 

För det andra. I en hög-
konjunktur måste det satsas 
på utbildning, utbildning 
och åter utbildning. Istället 
har det skurits ner på utbild-
ningsplatser. För att om möj-
ligt dämpa effekterna av en 
lågkonjunktur för både före-
tag och enskilda krävs det 
att man erbjuder en produkt 
som står sig i konkurrensen, 
eftersom konkurrensen gör 
att olönsamma företag slås 
ut. En produkt måste erbju-
das som är konkurrenskraftig 
och som bygger på stor 
kompetens hos de anställda. 
Ska Sverige kunna hantera 
en ekonomisk nedgång krävs 
det att människor är utbil-
dade, har fått fortlöpande 
kompetensutveckling och har 

tillgång till en omställnings-
försäkring i form av a-kassa. 
Detta är ännu ett stort miss-
lyckande och regeringens 
syn på yrkesutbildning och 
högskoleutbildning riskerar 
nu att skicka Sverige riktigt 
djupt ner i den ekonomiska 
svackan. 

I Ale liksom i övriga 
landet märks nu att mat-
priserna skjuter i höjden, 
räntorna drar iväg och 
inflationen likaså. Löneök-
ningarna har redan börjat 
bli luft eftersom inflationen 
omgående gör anspråk på 
lönen varje månad. Nu krävs 
det handling från alliansen 
och det duger nog inte att 
ytterligare sänka a-kassan, 
som än så länge är alliansens 
jobbpolitik.

En rekordartad högkon-
junktur har använts på ett 
oansvarigt sätt av borgar-
alliansen. 

Tyrone Hansson
IF Metall

Högkonjunkturen börjar ebba ut…

När Alliansregering-
en tog över makten 
efter valet 2006 

levde en halv miljon männis-
kor i bostadsområden präg-
lade av bland annat hög ar-
betslöshet, lågt valdeltagan-
de, sämre skolresultat och 
begränsad delaktighet i sam-
hället.

Trots högkonjunktu-
ren mellan 2004 och 2006 
- under socialdemokratiskt 
styre och med Mona Sahlin 
som integrationsminister 
- växte antalet utanförskaps-
områden med 25 procent – i 
en tid när konjunkturen och 
arbetsmarknaden borde ha 
inneburit motsatt utveckling.  

Mona Sahlin medger att 
den tidigare socialdemokra-
tiska integrations-politiken 
var ett stort misslyckande 
men föreslår trots detta 
samma lösningsmodeller 
- fastän de har visat sig vara 
verkningslösa. 

Integrationsminister 

Nyamko Sabuni (fp) däre-
mot tar tag i dessa frågor 
på ett helt annat sätt för 
att  minska utanförskapet 
och ge ökad delaktighet i 
samhället för alla. 

Den viktigaste uppgiften 
för Alliansregeringen för att 
bryta utanför-skapet är att 
genom jobb ge människor 
en fast förankring i samhäl-
let. Det är viktigt att satsa på 
skolan, så att inte de sociala 
problemen biter sig fast över 
generationsgränserna samt 
att stärka individens makt 
över vardagen. Detta sam-
mantaget ger både delaktig-
het och framtidstro. 

Vi vill värna ett öppet och 
mångkulturellt samhälle. 
Öppenhet för omvärlden, 
för människor med olika 
erfarenheter, kunskaper och 
nya idéer. Bara det land som 
förmår tillvarata varje indi-
vids förmåga och kapacitet 
kan klara sig i den globala 
konkurrensen.  

Folkpartiets integra-
tionspolitik skiljer sig från 
socialdemokraternas på en 
avgörande punkt: Vi utgår 
från individen. Språkkun-
skaper och jobb är vägen till 
integration. Därför har vi 
satsat på bättre utbildning i 
svenska för invandrare och 
på instegsjobb samt erbjudit 
möjligheter för den enskilde 
till försörjning och egen-
makt.  

Under Alliansregeringens 
första år minskade den totala 
arbetslösheten bland utrikes 
födda med 14 000 personer. 
Under 2007 gick nästan vart 
annat nytt jobb till en person 
med utländsk bakgrund.  

Alliansregeringens och en 
folkpartistisk integrationsmi-
nister gör skillnad! 

Nu väntar vi på att få en 
”Alliansregering” med starka 
liberala inslag - för ett bättre 
Ale!    

Folkpartiet Liberalerna Ale 
Rose-Marie Fihn

Delaktighet är A och O!

I tisdags genomförde Alboskolan sin tredje, och terminens sista, Kul-turdag. Den här gången 
var det lyrik och diktläsning som stod på schemat. Samtidigt redovisade eleverna i årskurs 5 
det teaterprojekt som har skett under ledning av Kent Karlsson. Två föreställningar visades i 
gymnastiksalen, Askungen (bilden) och Tågresan.

Foto: Jonas Andersson 

Kul-tur på Albo-skolan i Skepplanda

Jag träffade en kvinna 
häromdagen som var 
otroligt ledsen, frustre-

rad och förbannad. Hon 
hade nämligen fått svart på 
vitt på att hon hade mängder 
av förordnanden sedan 1981 
i kommunen, men inte skulle 
få någon gratifikation! Bruk-
ligt är att när en person ar-
betat på någon av kommu-
nens förvaltningar i minst 
25 år får vederbörande sin 
uppskattning från kommu-
nen i form av en gåva och 
en trevlig personalkväll med 
andra ”25-åringar”. Vid pen-
sioneringen tilldelas man 
en vacker glasskål. Inget av 
detta tycks bli verklighet för 
ovannämnda kvinna!

Om man arbetat i någon 
av kommunens förvaltningar 
vet man hur oerhört viktigt 
det är att det finns tillgång på 
vikarier. Hur skulle annars 
verksamheten fungera? 

Tänk dig en förskola/skola 
som plötsligt får flera sjuka 
bland personalen. Förestån-
daren/rektorn måste ringa 
till föräldrarna och be dem 
stanna hemma eftersom 
personal saknas! Detta skulle 
bli verklighet i de flesta för-
valtningar, men med olika 
konsekvenser. 

Jag vet av erfarenhet hur 
viktigt det är att ha tillgång 
till pålitlig och ambitiös vika-
riepersonal. Detta kan inte 
nog poängteras och därför 
skäms jag som kommunin-
vånare att ”min kommun” 
behandlar en mycket lojal 
och plikttrogen vikarie på 
detta småaktiga sätt!

Det är inte gåvan/skålen i 
säg som betyder något utan 
att den ges som ett bevis på 
uppskattning från arbetsgi-
varen. 

När man pensioneras är 
det viktigt att det sista som 

sker känns bra för det sätter 
sina avtryck långt in i själen 
och stannar kvar länge.

Har man stått till kom-
munens förfogande i 27 år 
tycker jag att det märkligt 
om inte de ansvariga poli-
tikerna i kommun förstår 
detta?!

Det finns naturligtvis 
regler för detta och jag vet 
att de tjänstemän/kvinnor i 
kommunen som utrett detta 
har gjort helt rätt men man 
brukar säga: Ingen regel utan 
undantag.

Om det finns fler vika-
rier som känner igen sig 
uppmanar jag er: ”Vikarier i 
alla förvaltningar fören eder 
och ställ våra politiker mot 
väggen!” Har vi något värde 
för kommunen?

Orlando furioso

Händer detta i Ale kommun?


