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Hålandas Byalag protesterar

Vi i byalaget i Hå-
landa, som är valda 
på ett öppet möte 

2008 10 07, att företräda 
de boende i Hålanda, pro-
testerar mot sparplanerna 
att först ta bort bokbussen 
och sedan dessutom minska 
öppettiderna i Skepplanda 
bibliotek!

Vi har tagit del av försla-
get att minska öppettiderna 
i Skepplanda bibliotek. 
Bokbussen har varit en 

välkommen service för för-
skolan och för oss boende i 
Hålanda, som har haft svårt 
att ta sig till Skepplanda 
bibliotek.

Ett svar vi har fått är, att 
det finns ett huvudbibliotek 
i Nödinge, och att vi kan 
åka dit, för där finns längre 
öppettider. 

Nu finns det inte mer 
kommunal service att ta 
bort för oss i Hålanda!

Hålanda Byalag

Snurrigt vägbygge i Nödinge
Jag skulle vilja veta vem 

som är ansvarig för tra-
fikplaneringen i samband 

med vägbygget genom Nö-
dinge och speciellt sträckan 
vid infarten till Ale torg.
Mina frågor är:
•  Har ni överhuvudtaget 

gjort en konsekvensana-
lys av vad som händer med 
trafikflödet när man stäng-
er en fil vid utfarten till 
45:an samt på 45:an vid 
Ale torg?

•  Varför är det inte förberett 
med tvåfilsbreddning som 
det gjorts längre söderut 
där man genomför spräng-
ningsarbeten?

•  Vet personen i fråga om 
att en sträcka på 300 meter 
som normalt tar en minut 
att köra nu tar 30-35 mi-
nuter i rusningstrafik?

•  Varför har man inte 
öppnat upp den södra ut-
farten från Ale torg under 
denna tid?

•  Varför har man inte enkel-
riktat lokalkörbanan från 
Nol och därigenom styrt 
trafikflödet så att proppen 
vid Ale torg minskas?

•  Sist men inte minst, hur 
länge kommer eländet 
med enbart en fil ut från 
Ale torg att fortgå?

Jag vore väldigt tacksam 
för svar då situationen som 
råder är helt omöjlig att 
förstå och acceptera utan 
att veta bakgrunden till ert 
beslut till rådande trafiksi-
tuation.

Jan Eklund 
uppgiven Nödingebo

Senaste kommunfull-
mäktige följde jag med 
spänning. Där för oss 

vanliga alebor var det en 
viktig fråga uppe, den som 
gällde skatten. Till min för-
våning så fanns det ingen 
av de tre ledande aledemo-
kraterna där. Varken Jan A 

Pressfeldt , Ingela Nord-
hall eller Eva Johansson. 
De var inte ens fulltaliga när 
den viktigaste frågan på hela 
året var uppe. Men frågan 
var väl inte tillräckligt popu-
listisk för att de skulle enga-
gera sig. 

Ni har ett stort stöd i 

kommunen men ni lever 
inte upp till vad man kan 
förvänta sig av trovärdiga 
politiker. 

Vad säger ni om skatte-
höjningen och om ni säger 
nej till den hur skall då 
kommunen klara ekonomin. 
Kom inte bara med ert bud-

getförslag att man kan spara 
in 50 miljoner på adminis-
trationen. Om ni vidhål-
ler detta krävs det en djupa-
re redovisning för att ni ska 
vara trovärdiga.

Fd Aledemokrat

Var fanns Aledemokraterna vid skattedebatten?

Skattehöjningar, höj-
ningar av taxor och hy-
reshöjningar för dem 

som bor i lägenheter. Detta 
i brinnande lågkonjunktur. 
Detta är antireceptet för den 
ekonomiska nedgången. Vi 
borde tala om skattesänk-
ning, frysta taxor och frysta 
hyresnivåer allt för att stärka 
köpkraften hos våra invåna-
re. Om vi inte gör det utan 
försämrar köpkraften inne-
bär detta att alla Alebor får 
mindre över att handla för, 
vilket i sin tur gör att före-
tagen får mindre att göra 
och detta leder till arbetslös-
het och ökade kostnader för 
kommunen. Det är detta vår 
nuvarande majoritet (soci-
aldemokrater, vänsterpartis-
ter och miljöpartister) håller 
på med. Vi måste få bort 
dem från makten innan de 
fullständigt sänker kommu-
nen ner i avgrundsträsket. 
Detta är starka ord men de 
är sanna. 

Någon kanske säger att det 
kan vara värt ett par kronor 
att ha en bra service, Ja det 
kan jag hålla med om. Men 
bra service är inte lika med 
dyr service i alla lägen. Det 

har vår politiska majoritet 
bevisat. Det är inte brist på 
pengar i det kommunala sys-
temet, det är brist på poli-
tisk ledning och effektivitet. 
Ett exempel är våra skolor, vi 
ligger i botten på de jämfö-
relser som gjorts och Skolin-
spektionen ger oss ett kvitto 
på detta. Åter till skattehöj-
ningarna. Hela världens poli-
tiker blåa, röda och gröna talar 
om vikten att öka köpkraften 
för att snabbt ta oss ur låg-
konjunkturen. Inom EU talar 
man om att generellt sänka 
momsen, I England talar man 
om att ta bort den helt under 
en period tills man fått ord-
ning på ekonomin. Vår egen 
regering har sänkt arbetsgi-
varavgifter, sänkta inkomst-
skatter, sänkta avgifter till 
A-kassan, ökade resurser till 
Komvux samt ökade resurser 
till forskning och utveckling. 
Ja alla drar sitt strå till stack-
en, förutom ett drygt tjugo-
tal socialdemokrater, vänster-
partister och miljöpartister i 
Ale kommun. 

60 kronor i månaden är bil-
ligt för ytterligare trygghet 
säger majoriteten. För det 
första är det betydligt mer 

än det mina vänner. Det är 
dessutom höjda taxor här är 
ett par exempel. Förskola 
och skolbarnsomsorg 1,2 
miljoner, Vatten och avlopp 
2,3 miljoner, hushållssopor 
2,6 miljoner, vårdtaxor 1 
miljon och sen tillkommer 
höjda avgifter på slamsug-
ning och containers. Det var 
inte heller länge sedan man 
höjde matavgifterna för våra 
gamla som får mat via kom-
munens försorg. Till detta 
kommer hyreshöjningar. 

Totalt minskar dessa fakto-
rer köpkraften hos Aleborna 
med lågt räknat 35 miljoner 
kronor. Man behöver inte 
vara ingenjör för att räkna ut 
att då måste även företagen 
sänka sina kostnader med 
motsvarande summa vilket 
leder till arbetslöshet: Hjälp 
mig att få majoriteten att 
förstå detta. Det som alla 
andra politiker i hela världen 
förstår. 

Jag är idag ytterst tacksam 
för att vi inte har Mona 
Sahlin som statsminister. I 
hennes skuggbudget har hon 
inte kompenserat kommu-
nerna för fastighetsavgiften. 
Detta hade inneburit ett 

ytterligare sparbeting för 
Ale kommuns del med 40 
miljoner. 

Ytterligare konsekvenser 
som skattehöjningen ger, 
är att våra entreprenörer 
som skall bygga alla våra nya 
områden kommer att få svå-
rare att sälja sina hus vilket 
gör att utvecklingen går 
långsammare. För att inte 
tala om dem som eventuellt 
tänk sig att flytta hit. Det är 
i huvudsak fem faktorer som 
styr vart man flyttar, näm-
ligen skatten, taxor, skolor, 
barnomsorg och huspriser. 
Ordningen dem emellan kan 
man diskutera. Den enda 
fördelen vi har är hyfsade 
huspriser än så länge. Vi 
har regionens näst högsta 
skatt, vi har höga taxor, 
dåliga skolor och tveksam 
barnomsorg. Varför skall 
då folk flytta hit? Ale kom-
muns enda sätt att överleva 
i konkurrensen är att så fort 
som möjligt avsätta våra 
nuvarande majoritetspoliti-
ker och ersätta dem med folk 
som förstår hur ett samhälle 
utvecklas och inte avvecklas.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

- Socialdemokraterna håller på att ta död på vår kommun

Alebor säg ifrån NU!
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Aledemokraterna svarar:

Jag förstår din förtviv-
lan över att vi var två le-
damöter korta på kom-

munfullmäktigemötet. Ale-
demokraterna har sex ordi-
narie och tre ersättare. Av 
dessa hade en ledamot in-
fluensa med 40 grader feber, 
en var intagen på Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset för 
operation, en jobbade natt-
skift, en var med familjen 
på semester i Thailand. De 
kunde helt enkelt inte när-
vara. Själv var jag också sjuk 
med hög feber.  

Oppositionspartierna hade 
inför fullmäktigemötet 
och beslutet om den helt 
onödiga skattehöjningen i 
förväg kommit överens om 
att begära bordläggning av 
frågan till nästa möte (varför 

skall jag berätta i annat sam-
manhang) och till det behövs 
endast 17 ledamöter (av full-
mäktiges 49) för ett sådant 
beslut.  21 ledamöter röstade 
för bordläggningen. Beslutet 
röstades alltså igenom med 
mycket god marginal, så att 
två av våra ledamöter inte 
närvar påverkade ingenting 
vilket vi alltså visste om i 
förväg. 

Aledemokraternas mot-
förslag, med kraftiga ned-
dragningar inom byråkratin 
genom sammanslagningar, 
nedläggning av onödig 
verksamhet mm i stället för 
en onödig skattehöjning 
torde det vara välkänt, även 
uppenbarligen av insända-
ren eftersom vårt förslag 
kommenteras i insändaren.  

Om insändaren kliver ur 
sin anonymitet är han/hon 
välkommen kontakta mig 
så skall jag presentera vårt 
detaljerade förslag på ned-
dragningar/bantningar/ 
sammanslagningar i Ale 
kommuns administrativa 
och byråkratiska organisa-
tion och som skulle ge 40-45 
milj kr/år till viktigare ända-
mål än bandyhallar, vikinga-
gårdar, gammelskogar, nya 
kommunalhus med mera. 
Samtidigt glömmer man att 
satsa på det viktigaste vi har 
– skolan. Vi har drivit detta 
förslag sedan vi blev invalda 
1998 och aldrig fått några 
som helst synpunkter från 
övriga partier helt enkelt 
därför att de vet att våra 
förslag är realistiska och 
genomförbara. Vi noterar 

också att Allianspartierna i 
Ale numera har anammat 
och själva driver stora delar 
av våra förslag! Med hänsyn 
och respekt för att våra för-
slag pekar ut avdelningar 
med enskilda medarbetare 
inom kommunen har vi 
självklart valt att inte publi-
cera våra för-
slag i detalj. 

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Aledemorkaterna

PS. Så du vet: Inför nästa fullmäktige-
möte ligger jag själv på operations-
bordet på Sahlgrenska! Och förresten: 
Vi skall se till att det inte blir någon 
skattehöjning!

Jag vill börja med att 
tacka dig och andra be-
rörda trafikanter som 

hört av sig med synpunk-
ter till oss. Vi är medvetna 
om att situationen på E45 
i dagsläget är allt annat än 
optimal. Av den anledning-
en har vi också bestämt oss 
för att avbryta pågående för-
stärkningsarbeten under be-
fintlig E45 i höjd med Nö-
dinge. Tisdag 2 december 
beräknas de båda körfälten 
på E45 vara öppna som van-
ligt igen. För trots noggran-
na beräkningar av våra er-
farna trafikingenjörer går de 
totala effekterna av en tra-
fikförändring aldrig helt att 
förutspå. En viktig del i vårt 
arbete är därför att löpan-
de utvärdera våra trafikan-
ordningar, vilket vi också 
gjort i detta fall. Vi har fått 
in många förslag på hur man 
skulle kunna lösa trafiksi-

tuationen i Nödinge, bland 
annat de som du föreslår. 
Men några enkla lösningar 
finns inte; en förändring vid 
lokalvägen kan få stora kon-
sekvenser för trafiken på E45 
som med sin stora trafikering 
måste prioriteras. Och det 
begränsade utrymmet mellan 
väg och järnväg gör att det är 
mycket besvärligt att bygga 
ett nytt tillfälligt körfält. 
Att bygga ny väg och järn-
väg i den trånga Göta älvda-
len utan att trafiken påverkas 
är en omöjlighet och utbygg-
naden kommer att bli fortsatt 
tuff för alla berörda under 
de kommande åren. Under 
tiden, hoppas jag att du och 
andra trafikanter sätter sä-
kerheten främst och har fort-
satt tålamod med våra arbe-
ten.

Bo Larsson
Övergripande projektledare 

BanaVäg i Väst

BanaVäg i Väst svarar

"Vi kommer stoppa skattehöjningen"

Per Karlsson ber om ursäkt
Jag vill framföra min var-
maste och ärligaste ursäkt till 
Skytteföreningarna i Surte-
Bohus över mitt felaktiga 
påstående! Jägare och skyttar 
behöver alla skjutbanor som 
finns och jag hoppas inner-
ligen att ni lyckas riktigt väl 
med förhandlingarna!

Slutlig replik till Ett klick 
för skogen kommer i nästa 
nummer, då förhandlig om 
den gemensamhetsanlägg-
ning - väg som finns inskri-
ven i kontraktet hålls/hölls 
den 1/12.

Per Karlsson


