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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Det händer mycket 
i Ale kommun just 
nu och kanske är 

det därför debatten är liv-
ligare än på länge. Bespa-
ringarna inom biblioteks-
verksamheten engagerar  
många, liksom rapporter-
na om "krisen" i skolan och 
kommunens eventuella en-
gagemang i Verle gammel-
skog. Dessutom väntar ett 
helt samhälle på hur det ska 
gå med väg- och järnvägsut-
byggnaden i Älvängen. Sam-
tidigt viskas det om en skat-
tehöjning (offentliggörs på 
annan plats i tidningen, tror 
jag...). Jodå, det finns en del 
att ha synpunkter på just nu, 
men hellre det än att kom-
munen hade varit i en dvala 
där inget händer.

Det händer kanske till och 
med lite väl mycket. Ska-
degörelsen slog nya tråki-
ga rekord i veckan. Skänd-
ningen av Skepplanda kyrka 
saknar motstycke, åtminsto-
ne under min tid på lokal-
tidningen. Som sagt, man 
får ha synpunkter och åsik-
ter om det mesta – ja, om 
allt faktiskt. Det är det som 
gör Sverige till Sverige. Men 
att uttrycka sitt förakt för 
vad andra tycker och sympa-
tiserar med har många be-
gränsningar, särskilt mora-
liska. Att som icke troende 
ge sig på de som är av mot-
satt åsikt och skända deras 
mest heliga plats, kyrkan, är 
ett bevis på desperation – att 

ingen varken hör eller ser 
mig. Att låta den gå utöver 
kyrkan, platsen där alla oav-
sett tro eller inte kan söka 
skydd den dagen katastro-
fen är över oss är oförlåtligt. 
Det är en kränkande hand-
ling som är ondare än ond-
skan själv.
Fjärran från detta var Med-
borgarhuset i Ledet, där de 
funktionshindrade entusias-
terna bjöd in till "Sikta mot 
stjärnorna" i onsdagskväll. 
En helt suverän tillställning 
med så mycket värme och 
glädje att den borde bli obli-
gatorisk för alla alebor att få 
uppleva.
Tala om kontrast till vad 
som hände vid Skepplanda 
kyrka natten till torsdag.

I kommunfullmäktige i 
måndags togs beslut om 
höjd VA-taxa och höjda ren-
hållningsavgifter. De sist-
nämnda taxorna höjs på 
grund av att deponin på 
Sörmossen i Bohus snart 
upphör. Det skulle den 
egentligen redan ha gjort för 
tio år sedan, så någonstans 
får vi kanske vara glada över 
att den har överlevt så länge 
som den har gjort.
Att höjningen slår mot hus-
hållen och de som har det 
svårast i samhället är själv-
klart att beklaga, men det 
är inte taxans fel. Vi måste 
ha avgifter som motsva-
rar verksamhetens kostna-
der. De som har ekonomis-
ka svårigheter får vi hjälpa 

på andra sätt.

Robert Hurtigs (ad) 
motion om "livslånga fall-
skärmar i Ale kommun" 
var ett annat på förhand 
hett ämne, men det rann 
ut i sanden då motionären 
inte ville svara på majorite-
tens frågor. Göran Karls-
son (v) ville veta vad han 
menade med fallskärmar 
och vilka i Ale kommun som 
hade denna förmån. Frågan 
var befogad eftersom det var 
vad motionen handlade om. 
Svaret uteblev. Att förtro-
endevalda har rätt till pensi-
on på samma sätt som övriga 
har för att ha utfört betalda 
uppdrag är väl inget fel? Om 
det finns fallskärmar för po-
litiker som har slutat i Ale är 
det galet, men några sådana 
exempel kunde inte presen-
teras.

Mer anmärkningsvärt var 
väl att det tagit nästan 2,5 år 
att besvara motionen.

Ondare än ondskan
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Per-Anders Klöversjö

Föreningen Svanen

ÅRSMÖTE
Glasbruksmuseet i Surte

Tisdagen den 11 november kl 19.00

Mikael Heintze visar sin bilder
på temat djur & natur.

Välkomna!

Öppet mån-fre 10-19, Lör10-16 Sön 11-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

TYGLADAN
Mängder av nya fi na hösttyger!

 • Stilfull heminredning
 • Ljus för mysiga höstkvällar!

 • 1000-tals meter tyg fr 20kr/m
• Färdigsydda gardiner

• Nya fi na höstkläder för hela familjen!
Välkomna!

SURTE SISU
Vuosikokous 15/11 kl 14.00

TERVETULOA!
(P.S. Tärkeä Keskustellaan
Seuran tulevaisuudesta)

NU ÄR SNART VINTERN HÄR, 
GLÖM INTE ATT 

BESTÄLLA HEM  ISGRUS
SKILTORPS TRANSPORTER AB

0520-66 20 41

FC Ale
Inbjuder sina medlemmar till 

årsfest
i Starrkärrs bygdegård

Lör 22 nov kl 18.00
Supébiljett 200:-

Anmälan senast 7 nov till Joel 
0705-49 06 90 el John 0707-67 45 19

Hjärtligt välkomna!

FOTBOLLSGALA

0303-74 99 41
Anne Qvarford, leg.  sjukgymnast, 

Jasna Gustafsson, leg. sjukgymnast, 
Gabrielle Skåål, leg. sjukgymnast, 

Ulla Kaborn-Olsson, leg. sjukgymnast

Remiss behövs inte.

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

Frisörsalong
i Bohus

FlextiderFlextider
fr. kl 10fr. kl 100000 ons - freons - fre

Giggi 0739-19 99 17Giggi 0739-19 99 17

Poppelgränd 1 i Bohus

Studio 66

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

POTATIS - LINGON
King E, Asterix, Snöboll, Gul mandel. 5 och 25 kg 

förp. Lök, morötter, fodermorötter.  Sv äpplen. 
Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt, ca 60% bärhalt. 
Säljes från lastbil

LÖRDAG 8/11
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFBED & BREAKFASTAST ~~ POOLPOOL ~~ BADTUNNABADTUNNA ~~ BASTUBASTU

Upplev vårt 
hemlagade julbord 

i en fantastisk miljö!
Även catering av julmat

BOKA HOS OSS!

www.uspastorp.com


