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Inför beskedet att det 
finns förslag på att 
stänga Skepplanda bib-

liotek ytterligare två dagar 
vill biblioteksrådet på Al-
boskolan framföra följande 
synpunkter. Biblioteksrådet 
består av elever och personal 
på Alboskolan.

• Det är viktigt att alla 
klasser får tid till ”bokprat” 
med bibliotekarie en gång i 

månaden.
• Alla klasser skall ha 

möjlighet att låna en gång i 
veckan.

• Årskurs 6 vill ha lektio-
ner i bibliotekskunskap.

• Vi vill ha hjälp av en 
bibliotekarie att hitta lämp-
lig litteratur vid temaarbete.

Dessutom vet vi, perso-
nal på Alboskolan, också att 
våra bibliotekarier känner 

våra elever och deras intres-
sen väl och ger god hjälp vid 
val av böcker. Biblioteket är 
också en viktig träffpunkt 
för barn och ungdom. För 
övrigt är det inte aktuellt för 
skolans personal att ta över 
bibliotekariens arbete.

Alboskolans biblioteksråd 
Anita Lindström

Biblioteket är en viktig träffpunkt

Färdtjänst är en del av 
kollektivtrafiken och 
utgångspunkten för 

resande med kollektivtra-
fik måste vara att alla Alebor 
ska kunna resa på samma 
villkor oavsett om de har en 
funktionsnedsättning eller 
inte. 

Att kunna förflytta sig 
är en förutsättning för att 
kunna delta i olika aktivite-
ter och vara aktiv i samhäl-
let. 

Många människor är 
beroende av en väl funge-
rande färdtjänst för att deras 
vardag ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt. 

Färdtjänsten fungerar 
idag ej på ett tillfredsstäl-

lande sätt!
Göteborgs kommun får 

varje år in över två miljoner 
kronor i skadestånd för att 
taxibolagen misslyckas med 
färdtjänsten. Det kan handla 
om att föraren inte hittar 
fram till rätt adress eller 
förseningar men kan också 
gälla då olyckor inträffar 
under resan. Resenären som 
råkar illa ut på ett eller annat 
sätt får ingen ersättning alls, 
möjligen en blomstercheck 
som kompensation Ale 
kommun får säkert också en 
hel del kompensation.

Västtrafiks har en rese-
garanti inom ordinär kol-
lektivtrafik innebärande att 
när en resenär blir minst 

20 minuter försenad för att 
Västtrafik inte uppfyllt sina 
åtaganden kan han/hon få 
kompensation eller ersätt-
ning, till exempel för taxi-
resa. Det maximala ersätt-
ningsbeloppet är 300 kronor 
per resenär och tillfälle

Folkpartiet liberalerna 
föreslår därför att Kommun-
fullmäktige ska besluta att 
införa en resegaranti innebä-
rande att färdtjänstresenärer 
ska slippa betala avgiftstaxan 
om färdtjänsten kommer 
mer än 20 minuter för sent.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Lars-Erik Carlbom
Klas Nordh

Resegaranti för färdtjänsten!

Varje kommun skall 
ha en biblioteksplan. 
Ale kommuns biblio-

teksplan är godkänd av Ut-
bildnings- och Kulturnämn-
den, Dnr UKN0034/05. 
Kommunfullmäktige har 
inte tagit ställning till den. 
Planen är tänkt som ett sty-
rande dokument för biblio-
teksverksamheten. 

Ett mål som man vill 
uppnå 2008-2012 är att 
skolbiblioteken skall vara 
öppna hela skoldagen. 
Bibliotekarier nas arbete för 
att stimulera elevernas läs-
lust och läsförmåga beskrivs 
på följande sätt: 

Bokprat i biblioteket 
eller i klassrummet. Sche-
maläggning av klassbesök. 
Undervisning i biblioteks-
kunskap och informations-
sökning. Olika läsprojekt för 
att stimulera barnens och 
ungdomarnas läsintresse. 
Samarbete med skolan finns 
på samtliga rektorsområden 
antingen som biblioteksråd 

eller genom att biblioteka-
rien medverkar i till exempel 
lärararbetslag om temaar-
beten med mera. (citat ur 
planen).

Nyligen har skolor i Ale 
fått besvärande kritik från 
Skolinspektionen. Samtidigt 
tvingas Utbildnings- och 
Kulturnämnden att spara, 
vilket leder till att man drar 
in 1,75 tjänster och säger 
upp bokbussen som besö-
ker förskolor. Grundskole-
eleverna, utom möjligen de i 
Nödinge, kommer att få ett 
minskat stöd från skolbib-
lioteken från och med våren 
2009. Det är helt i strid med 
Ale kommuns biblioteks-
plan.

Många med oss anser att 
vi har råd att även nästa år 
ge våra förskolebarn och 
skolbarn det stöd som de har 
i dag.

Allians för Ale föreslår 
att Kommunfullmäktige 
ska besluta att bibliotekens 
öppethållande och service-

nivå under 2009 skall ligga 
på samma nivå som gällde 
2008-01-01 och att Utbild-
nings- och Kulturnämnden 
tilldelas de resurser som 
krävs, max 700 000 kronor.

att om beslutet om att 
dra in bokbussen fullföljs så 
ska barn vid förskolor som 
förlorar bokbussbesöken 
och därmed biblioteksupp-
levelsen från och  med år 
2009 som ersättning erbjuds 
åtta besök per år i en lämp-
lig biblioteksmiljö och att 
Utbildnings- och Kultur-
nämnden tilldelas de resur-
ser som krävs för att täcka 
kostnaderna för 2009, max 
50 000 kronor, att bibliotek-
splanen tas upp för godkän-
nande i Kommunfullmäktige 
och därefter fungerar som 
styrande dokument för bib-
lioteksverksamheten

Allians för Ale
Jan Skog (m)

Rose-Marie Fihn (fp)
Sune Rydén (kd)
 Roland Wall (c)

Stimulera barns och 
ungdomars läsintresse!

Så här långt har vi 
kunnat konstatera att 
insamlingsstiftelsen 

Ett klick för skogen medve-
tet använt felvisande kart-
material och saknar vilja att 
svara på frågor. Vidare har 
deras kontaktperson använt 
egenfabricerade upgifter om 
skogsskiftets ålder. Samma 
person har till råga på allt 
genomfört olagliga borr-
provstagningar. Allt detta 
står i direkt strid med före-
skrifterna för 90-kontoinne-
havare.

Efter denna sammanfatt-
ning kan jag bara konstate-
ra att min insändare i Ale-
kuriren vecka 45 bemöt-
tes med tystnad. Insamlings-
stiftelsens tystnad kan, allt 
efter huvud och humör, bäst 
beskrivas som talande eller 
pinsam.

Den första obesvarade 
frågan rörde hur, när och av 
vem värderingen av ”gam-
melskogen” gjorts. I brist 
på svar har jag följande 
inlägg från Leif Danielsson 
att gå på, taget från ett dis-
kussionsforum på Internet. 
(www.kustobsar.se/forum)

 ”Ettklickförskogen beta-
lar ca 6,5 mille för densam-
ma. Ett pris fastställt av sta-
tens skogstaxerare…”

Fakta är att den nuvaran-
de ägaren inte låtit genom-
föra värderingen utan detta 
har skett på insamlings-
stiftelsens initiativ. Varför 
det skulle vara så känsligt 
att öppet redogöra för vem 
denne taxerare är borde få 
fler än mig att höja på ögon-

brynen.
Den andra obesvarade 

frågan rör vad insamlings-
stiftelsen inte öppet berättar 
på sin hemsida. Det är åt-
skilligt.

Först och främst redovi-
sas inte att det finns ett ser-
vitut för byggnation av en 
skogsbilväg över fastigheten. 
Servitutet, registrerat enligt 
gällande regler hos lantmä-
teriet sedan december 2007, 
rör en sträcka om cirka 450 
meter genom ”gammelsko-
gen”. Insamlingsstiftelsen är 
fullt medveten om servitu-
tet för vägen då detta tydligt 
finns upptaget som en egen 
punkt i deras kontrakt med 
den nuvarande ägaren.

Tyvärr är det inte slut 
här. På Ett klick för sko-
gens hemsida nämns inte att 
dryga 500 m norr om fast-
igheten ligger Västsveriges 
största skytteanläggning där 
det bedrivs en intensiv skyt-
teverksamhet under stora 
delar av året. I och med att 
skjutbanan i Surte nu är 
nedlagd kommer dessut-
om en del av skyttarna från 
denna förening flytta sin 
verksamhet till Skepplanda 
skyttecenter. ”Gammelsko-
gen” är inte fullt så tyst och 
fridfull som marknadsfö-
ringen ger uttryck för.

Slutligen har man valt att 
inte redovisa att den nuva-
rande markägaren, på in-
samlingsstiftelsens initia-
tiv, får behålla jakträtten på 
marken. Varför detta inte 
redovisas öppet är en gåta.

I ljuset av nu publika upp-

gifter är det enkelt att kon-
statera följande: Styrel-
sen för Ett klick för skogen 
lämnar inte tydliga och sak-
liga uppgifter till sina spon-
sorer, volontärer och bi-
dragsgivare. Detta är den 
verkliga tragiken i hela af-
fären. Att utnyttja männis-
kors natur- och miljöintres-
se tycks bedrövligt nog vara 
hjärtat i insamlingen, inte 
att genomföra insamling-
en på ett korrekt, sakligt och 
klanderfritt sätt.

Förhoppningsvis är våra 
kommunpolitiker rakryg-
gade nog att ändra sin in-
ställning och säga nej till 
att bidra med skatteme-
del, annars finns stor risk att 
delar av den planerade skat-
tehöjningen i Ale går rätt åt 
Ett klick för skogen.

Andra insändare till för-
svar för insamlingen har pu-
blicerats i tidningen, men 
jag anser att dessa har be-
svarats mer än väl i och med 
framläggandet av fakta. 
Dock måste jag påpeka att 
jag ännu inte sett till Vän-
sterpartiets utlovade rutor 
på klickkartan. Det skall 
bli intressant att se om V 
kommer att göra S och Mp 
sällskap som privata spon-
sorer.

Jag tar slutligen tillfället i 
akt att tydligt framhålla att 
säljaren är helt oskyldig till 
det som nu utspelar sig. Jag 
vet efter samtal med honom 
att han upplever situationen 
som ytterst obehaglig trots 
att han inte har någon skuld 
i det hela.            Per Karlsson

Ett klick för skogen – helt åt skogen

Det som händer i fi-
nansvärlden och 
konjunkturnedgång-

en påverkar Ale. Effekterna 
av de stora händelserna som 
tas upp i radio och TV letar 
sig faktiskt ner till oss i Ale. 

Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) får löpande 
rapporter om landets eko-
nomi. Vi vet att många 
kommer att bli utan jobb de 
närmsta åren. Det vi hör och 
märker mest är varslen inom 
fordonsindustrin, men långt 
fler branscher är berörda i 
både västsverige och andra 
delar av landet. Effekten 
blir att färre timmar arbe-

tas totalt sett. Det innebär 
lägre skatteinbetalning-ar 
till stats- och kommun-
kassa. Det är detta vi ser i 
de löpande rapporterna. Vi 
vet redan nu att Ale får lägre 
intäkter de kommande åren, 
minst 9.0 miljoner kronor 
2009!

Vi har nyligen lagt fast 
budgeten för 2009-2010. 
I det läget hade vi fått de 
första signalerna om låg-
konjunkturen och vi gjorde 
justeringar precis innan 
budgeten presenterades. Nu 
ser vi ytterligare effekter 
av nedgången. Samtliga 
nämnderna fick effektivise-

ringskrav på 1%  för inneva-
rande år och flera nämnder 
redovisar att man inte klarar 
det uppdraget i år. Trots 
detta kommer kommunen 
för år 2008 visa ett litet plus-
resultat. 

Majoritetspartierna (s), 
(v), (mp) vill ge Ale den ser-
vice och verksamhet vi sagt 
att vi ska ge. Vi vill utveckla 
skolan, vi vill erbjuda som-
marlovsaktiviteter och ha 
en god omsorgsverk-samhet 
och mycket mer. Självklart 
måste vi effektivisera verk-
samheterna, alla nämnder 
har fått effektiviseringskrav 
på 2% för 2009 års verksam-

het. Parallellt pågår översyn 
på flera håll i kommunen av 
vad som kan rationaliseras 
och effektiviseras. Vi ser 
dock inte att effektivise-
ringar och rationalisering är 
tillräckligt.

Genom skattehöjningen 
på 30 öre kan vi fortfa-
rande ge Ale den service 
och verksamhet vi sagt att 
vi ska ge. Samtidigt får vi 
bättre beredskap att ordna 
utbildningsplatser för dem 
som idag är varslade. Den 
borgerliga regeringen höjde 
avgiften till A-kassan till 
nivåer som gjorde att många 
lämnade A-kassan. Nu 

måste kommunerna istäl-
let ha resurser att möta de 
ökade kostnaderna för för-
sörjningsstöd för dem som 
blir arbetslösa och saknar 
A-kassa. Sänkning av arbets-
givaravgiften i elfte timmen 
kompenserar inte kommu-
nens minskade intäkter.

Skattehöjningen på 30 
öre innebär 60 kronor mer 
i skatt för den som tjänar 
20 000 kronor i månaden. 
Vi anser att det är rimligt i 
jämförelse med den omät-
bara oro, otrygghet och 
frustration som på olika sätt 
skulle drabba Ale kommun 
och alla Alebor genom de 

annars nödvändiga nerdrag-
ningarna i den kommunala 
verksamheten.

Vi tror inte konjunktur-
nedgången är en förkylning 
som blåser över på några 
veckor. Därför agerar vi 
nu. Vi vill ge Aleborna den 
service och verksamhet vi 
planerade för i budgeten och 
är glada över att slippa skära 
ner så som många andra nu 
måste göra.

Peter Rosengren (mp)
Jarl Karlsson (s)

Göran Karlsson (v)

"Det är en rimlig skattehöjning i jämförelse med otryggheten!"

Ser det som en av åt-
gärderna att dämpa 
oron att höja skatten. 

Det jobbas mycket med att 
få ihop budgeten och åt-
gärder vidtas i alla nämnder 
men det räcker inte. Prog-
nosen om mindre skattein-
täkter måste vi ta på högsta 
allvar. Annars spekule-
rar vi med skattebetalar-
nas pengar och det kan bli 
mycket dyrare i framtiden. 

Att de allians styrda 

kommuner i vår omgivning 
inte skulle vara nödgade 
som vi att höja skatten är 
inte sant. Orust höjer skat-
ten, Kungälv har varslat om 
att 150 människor får sluta 
sina jobb. Lilla Edet, styrda 
av Alliansen har en högre 
skattesats än vi har i Ale.

Att jämföra sig med 
andra kommuner och inte 
ha all information med i sitt 
sammanhang blir en aning 
snedvridet.

Det måste kännas tryggt 
för Alebor att vi som majo-
ritet tar ansvar för sväng-
ningen i konjunkturen och 
säkrar något för framtiden. 
Det anser jag vara kompe-
tent i allra högsta grad.

Ingmarie Torstensson 
Vänsterpartiet 

Ett sätt att dämpa oron


