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Efter skolinspektio-
nen inspektion kan vi 
konstatera att soci-

aldemokraterna under flera 
år misslyckats med sin skol-
politik. Det är hemskt och 
se hur misskött mycket är i 
våra skolor. Allt grundar sig 
i den otydlighet som ma-
joritetens ledarskap ger. 
Man har visat sin oförmå-
ga att följa upp och kon-
trollera vad som händer i 
skolan. När vi läste kuri-
ren senast blev vi ytterst för-
vånad när förvaltningsche-
fen säger att det är kända 
problem medans ordföran-
de i nämnden inte hade en 
aning. Detta är naturligt-
vis inte sant då flera av de 

punkter vi får kritik för har 
tagits upp på nämnden av 
företrädare från Alliansen. 
Det rör sig snarare om ovilja 
att lyssna på sina politiska 
motståndare. 

Vi i Allians för Ale har 
tagit vårt ansvar och haft ett 
möte för att konstruktivt 
komma till rätta med pro-
blemen. Det vi kom fram till 
har vi skrivit en motion om 
(som bifogas) Vi hoppas att 
majoriteten kastar prestigen 
åt sidan och anammar våra 
idéer. Våra barn är värda den 
bästa tänkbara skolan.
I en motion till Ale Kom-
munfullmäktige föreslår Al-
liansen följande åtgärder 
för att

stärka skolorna i Ale
• Att slå ihop Barn- och 
Ungdomsnämnden med Ut-
bildnings- och Kulturnämn-
den samt deras förvaltning-
ar till en gemensam utbild-
ningsnämnd/förvaltning. 
• Att tillsätta en Kultur- och 
Fritidsnämnd med förvalt-
ning.
• Att antalet barn i årskurs 
4-9 inte får överstiga 20 
elever; i årskurs F-3 max 18 
elever.
• Att extra specialpedagoger 
sätts in i de lägre klasser-
na för att säkerställa att alla 
elever kan läsa, skriva  och 
räkna senast efter klass tre. 
• Att Ales skolor inför 
skriftliga omdömen och/

eller betyg redan från klass 
ett.
• Att för att få ordning och 
reda införa lokala regler för 
alla i skolan.
• Att en kompetensutveck-
lingsplan upprättas till alla 
lärare och att medel avsätts.
• Att snarast ta beslut om en 
ny skolplan.
• Att en godkänd likabe-
handlingsplan snarast tas 
fram på varje skola.
• Att samordning och analys 
av alla rapporter röran-
de förskola och skola sker 
på förvaltningsnivå och att 
feedback ges till både skolan 
och till de förtroendevalda.
• Att pedagogiska diskussio-
ner  mellan de olika skolor-

na ska genomföras.
• Att rektorerna ska vara pe-
dagogiska ledare. Deras an-
svarsområde ska tydliggöras.
• Att starta upp och bevara 
landsbygdsskolorna
• Att gymnasiets program 
ska bestå av 50 % praktiska 
och 50 % teoretiska linjer
• Att stödja friskolornas ut-
veckling i kommunen
• Att införa ett bidrag till 
körkortsutbildning i Ale 
gymnasium
• Att se till att vi får fler 
vuxna på skolorna (typ 
Klassmorfar)

Jan Skog (m)
Sune Rydén (kd)

Roland Wall (c)
Rose-Marie Fihn (fp)

Natten till månda-
gen den 20 oktober 
på dumpade någon 

eller några personer en isär-
kapad Volvo 850 Eller V70 
första utförandet  på en tim-
merficka i Dalån vid buss-
hållplatsen.

Bilresterna har vinröd 
lackering.

Vid ett flertal tillfällen har 
det dumpats material,skräp 
och bildelar .

Vi som bor i området är 
trötta på detta sätt att göra 
sig av med sitt skräp.Som en 

tidigare insändare beskrev 
har vi en tipp i Ale den är 
lättare att använda .

Fördelen med tippen 
är att du inte syns när du 
slänger skräp där.

Nackdelen med Dalån 
är att en anmälan om mil-
jöbrott alltid göres+ att det 
oftast tvärt emot vad man 
tror är någon som ser eller 
vet vem det är.

Vi har observerat bilar 
som är utrustade med fel 
registreringsskyltar, avställda 
bilar dessa bilar har det körts 

omkring  med i området .
När man frågat om perso-

nen, eller personerna i dessa 
bilar söker någon speciell 
blir svaret vi bara ser oss 
omkring. Trots att man åkt 
förbi skyltar som upplyser 
om att obehörig motortrafik 
är förbjuden.

Man har även sysslat med 
kabelbränning och ursäktat 
sig med att vi städar efter 
oss.

 

Boende i Dalån

Dags att ta ett gemensamt krafttag om våra skolor
Punkt ett i motionen är 
i första hand till för att 
skapa ett ekonomiskt ut-
rymme för att kunna fi-
nansiera det mesta I mo-
tionen. Dock inser vi att 
det behöver tillföras yt-
terligare resurser för att 
finansiera alla förslagen. 
Vi ser fram emot en kon-
struktiv diskussion med 
den socialistiska majori-
teten och att vi står starka 
inför nästkommande in-
spektion från skolinspek-
tionen.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Ett förtydligande

Dumpning i Dalån

KUNGÖRELSE
Information och samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken
Ansökan om förlängning av nätkoncession för 400 kV 
kraftledning Kilanda–Hisingen, anl. nr. 8000 CV 
(i f.d. P län) och 8000 CX (i f.d. O län)

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) ansöker om förlängning av gällande 
tillstånd (nätkoncession för linje) för en 400 kV kraftledning mellan Kilanda i Ale 
kommun och Hisingen i Göteborgs kommun. I samband med ansökan om förlängning 
av tillstånd inbjuder vi till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken. 

Med ansökan kommer vi att bifoga en miljökonsekvensbeskrivning som nu är under 
utformning.

Inga förändringar vad gäller sträckning eller spänningsnivå planeras i samband med att 
koncessionen förlängs.

Samråd angående denna förlängning av koncession genomförs med berörd 
Länsstyrelse, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, berörda markägare och 
övriga särskilt berörda intressenter. Svenska Kraftnät vill med denna annons informera 
och samråda med övriga som kan ha synpunkter på att koncessionen förlängs. 

Synpunkter skickas i brev märkt Dnr 726/2008/AN10, till Svenska Kraftnät, att: Anna 
Sedvall Wiklund, Box 526, 162 15 Vällingby, oss tillhanda 
senast den 19 november 2008.

För ytterligare information, kontakta Svenska Kraftnäts konsult i ärendet, Ola Sjöstedt, 
Norconsult AB, tel. nr: 031-50 71 08, e-post: ola.sjostedt@norconsult.com.

Svenska Kraftnät är ett affärsdrivande verk. Vi ansvarar för stamnätet 
för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med 
stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el 
och naturgas i Sverige. Vår huvuduppgift är att utveckla stamnätet och 
elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker och ekonomisk 
elförsörjning. Samtidigt ska vi uppfylla högt ställda miljökrav. Mer 
information fi nns på vår webbplats www.svk.se
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Helgens myckna regnande fick det att se ut så här på Kärrvägen i Nol i söndags förmiddag. 
Samma visa som vanligt när det fallit mycket nederbörd på kort tid. Luttrade husägare fick 
försöka hålla vattnet på behörigt avstånd. Av bilden att döma en nästintill övermäktig upp-
gift.

Foto: Niklas Klangegård 

Regnet orsakade översvämning i NolRegnet orsakade översvämning i Nol


