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Till alla moppebur-
na ungdomar som 
kör allt vad moppar-

na går på Granhäcksvägen i 
Surte! Det är 30 km skyltat i 
hela Surte! Men ni blåser på 
allt vad mopparna går. Tänk 
om det kommer ett barn i 
eran väg? Eller någon annan 
också för den del! 

Var finns alla farthinder på 
raksträckan? Vem har ansva-
ret för sådant här i kommu-
nen? Ni ungdomars föräldrar 
vad gör ni åt detta här?

Inte nog att de kör fort, 

ibland kommer det två 
stycken på bakhjul och kör 
ikapp!

Har ringt polisen för att 
fråga om råd, men det är 
ingen som svarar när man 
ringer, de har väl inte tid?! 
Kan någon ansvarig svara 
innan det händer en olycka.

Tack på förhand.

En mor som har stora barn, 
men undrar ändå med tanke på 

alla små i grannhusen

Moppeburna ungdomar
Jarl Karlsson har i Aleku-

riren förklarat varför en 
trotjänare, som har ställt 

upp i nära 30 år som vikarie 
och ersättare i skolans tjänst, 
inte kan få erkänsla i form av 
sedvanlig gratifikation. Han 
åberopar regler som sedan 
länge finns i Ale kommun. 
När dessa regler slår så illa 
som i detta fall är det verkli-
gen dags att kommunalrådet 
föreslår en översyn av reg-
lerna.

Sätt igång nu, så att inte 

fler riskerar att känna sig 
kränkta.

Vi gjorde med vår insän-
dare det som kommunens 
ansvariga borde ha gjort – vi 
uttalade vår uppskattning och 
vårt tack till en namngiven 
person som alltid har ställt 
upp och hjälpt oss och kom-
munen i många år. Att namnet 
skrevs ut är väl självklart när 
det gäller positiva omdömen 
såsom beröm och tack för en 
god insats.

Irene Jansson

Personalpolitik?

Fem mil nordost om 
Göteborg ligger en 
skatt – en livslevan-

de sådan. En skatt av den sort 
som man bokstavligen inte 
kan leva utan. Och den ligger 
här – i Ale kommun!

Man kan ströva i den, 
man kan hitta svalka under 
majestätiska träd – uråld-
riga, spektakulära tallar och 
björkar som har stått pall för 
stormar, skänkt människan 
ro och djuren skydd, hejdat 
mänsklighetens frammarsch 
mot självutplåning genom att 
motverka koldioxidutsläpp 
och samtidigt bidragit till 
traktens prunkande skönhet.  

Verle Skog är ingen 
”vanlig” skog – den är en äkta 
Gammelskog, en av de sista 
som finns kvar i Sverige: en 
gudagåva, som var och en av 
oss borde känna sig stolt och 
lyckligt lottad att få förvalta 
till gagn för de kommande 
generationerna! 

Man kan aldrig nog poäng-
tera vikten av bevarandet av 
unikt biologiskt mångfall.

Idag har Sverige väldigt 
lite gammelskog kvar - alltså 
orörd skog, som får leva sitt 
eget liv. Gammelskogen (dvs. 
vår egen regnskog) är oerhört 
viktig för många olika arter av 
däggdjur, fåglar och insekter 
– dock, agerar vi inte rappt, 

har vi snart ingen gammel-
skog kvar att bevara! 

I Verle Gammelskog bor 
pärlugglor, tjädrar, orrar, fisk-
gjusar...  Klart vatten glimrar 
i små sagolika sjöar kantrade 
av så rik undervegetation, att 
till och med vilda orkidéer 
frodas bland utsökta moss-
arter.

Utöver skyddandet av 
Verle Skogs primära bety-
delse för miljön, är turismen 
en aspekt som Kommunen 
absolut bör uppmärksamma 
till förmån för traktens 
näringsliv: Sveriges hjärter 
äss är SKOGARNA! Det är 
Sveriges praktfulla, utbredda, 
vilda skogar som lockar 
storstadseuropéerna, som 
kippar efter andan och söker 
temporär flykt ifrån sina gråa, 
förorenade, tättbebyggda, 
kala hemtrakter. Golf kan de 
spela hemma – och det är ju 
det de gör!

Tragiskt nog riskerar 
Aleborna att berövas sin ovär-
derliga skatt: markägarna har 
bestämt, att allt detta skall 
bort. Verle Gammelskog skall 
skövlas.

Den skall skövlas – om 
inte vi alla tar vårt förnuft till 
fånga, inser konsekvenserna 
av ett sådant illdåd och ingri-
per NU! 

Det finns nämligen något 

som var och en av oss kan 
göra för att förhindra sköv-
lingen av Verle Gammelskog, 
och vi har den ideella stif-
telsen Ett Klick För Skogen 
att tacka för den unika, sista 
chans vi har fått, för att sätta 
stopp för ännu ett steg i fel 
riktning.

Ett Klick För Skogen arbe-
tar för att rädda gammelskog 
i Sverige för framtiden. 

Årrenjarka gammelskog 
köptes till exempel upp av 
stiftelsen med hjälp av spon-
sorpengar, donationer samt 
försäljning av träd (tallar och 
björkar), vykort och t-shirts. 
Gammelskogen köptes för 
800 000 kronor, invigdes den 
11 augusti 2006 och är nu 
bevarad för all framtid. 

Idag pågår arbetet för fullt 
med att samla in 7 450 000 
kronor för att kunna köpa 
upp Verle Gammelskog. 

”Gratisklicket” ett sätt 
för gemene man att stödja 
projektet: det fungerar så, att 
sponsorer köper annonsplats 
på hemsidan och de som vill 
stödja räddandet av gam-
melskog går in på hemsidan, 
klickar gratis och får upp 
annonserna som en form 
av ”direktreklam”. Idkare 
av näringsliv är hjärtligt 
välkomna att dra sitt strå till 
stacken och bevisa att de bryr 

sig om miljön, samtidigt som 
de aktivt gynnar sina företags 
ekonomi.

Var och en av oss erbjuds 
sålunda ett flertal möjligheter 
för att konkret måna om vår 
exklusiva Svenska Natur! 
Ingen gör det åt oss – det 
åligger oss och oss allena. 
Genom att köpa träd erhål-
ler man ett diplom: namnet 
på mottagaren av diplomet 
skrivs in och skickas via e-
post eller vanlig post. En 
meningsfull present för den 
som har allt! 

Tycker du att Sveriges 
gammelskogar är värda att 
bevara? Gå in på hemsidan 
www.ettklickforskogen.se 
och gör en insats för Sveriges 
gammelskog – och inte minst 
för din egen, dina barns och 
deras barns hälsa!

Tänk på att klockan tickar: 
pengarna för att rädda Verle 
Gammelskog från skövlingen 
måste ha samlats in senast 
den 18 mars 2009!

Påståendet att ”när ordi-
nära människor hjälps åt, kan 
de åstadkomma extraordinära 
bedrifter” är inte bara en 
lyckad slogan inom den pågå-
ende valkampanjen i USA 
– det är ett faktum, vilket 
var och en av oss aldrig får 
glömma.

G. och S. Sundberg, Alafors

Regnskogen bakom knuten
Insänt

Sedan några 
veckor tillba-
ka har thai-
restaurang-
en på Ale Torg 
fått nya ägare. 
Natt Yosnan och 
Tong Damthi är 
paret som driver 
Ananda Thai Take 
Away.

– Namnet har 
vi tagit från vår 
lilla dotter som 
nu är åtta må-
nader gammal, 
säger Natt 
Yosnan till lokal-
tidningen.

Paret härstam-
mar från Thai-
land, men har 
levt i Sverige i 
femton år. Båda 
har ett förflutet 
inom restaurang-
branschen, Tong 
som kock och 
Natt som servi-
tris. Detta blir 
dock första gången som de driver egen rörelse.

– Vi erbjuder våra gäster en kryddig och vällagad thaimat 
då den smakar som allra bäst. Vi har redan fått en hel del 
stamkunder vilket får ses som ett gott betyg, avslutar Natt 
Yosnan.
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Nya ägare till 
thairestaurang 
på Ale Torg


