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Det har utförts en 
stor undersökning 
av äldrevården i 

vårt land, en del kommu-
ner har fått rosor, andra har 
fått skarp kritik. Vi är ganska 
säkra på att om Klockare-
ängen i Skepplanda hade 
ingått i undersökningen 
hade det blivit en positiv be-
dömning. 

Där finns en engagerad 
personal som gör sitt bästa 
för vårdtagarna, det finns 
mycket frivilliga insatser 
av SPF-medlemmar, med 
bingo, promenader, hög-

läsning och besök. Svens-
ka kyrkan finns också där 
med gudstjänster och besök, 
och Mobila teamet jobbar 
där. Men trots detta blir det 
många ensamma stunder för 
de boende, det enda sällska-
pet är tv. 

Det finns dock en höjd-
punkt, varannan tisdag är 
det allsång i Storstugan 
under ledning av Daniel 
Perez. Han leder det hela, 
spelar och sprider en under-
bar glädje. Han känner alla 
som bor på hemmet, all per-
sonal och även gästerna från 

Odalvägen. 
Annika från Klockaräng-

en, leder sången och flera av 
personalen medverkar också 
med sång. Liselotte från 
kyrkan går runt med ”mick” 
och får alla att sjunga med i 
gamla kända sånger. Det här 
är en guldkant på tillvaron 
för alla som bor, arbetar och 
besöker Klockareängen. Ta 
inte bort den! Det går  näm-
ligen rykten att Daniel inte 
är kvar efter nyår.

Birgit o Liselotte
Skepplanda-Hålanda församling

Ta inte bort allsången på Klockareängen

Läste Jan Skogs in-
sändare ” Alebor säg 
ifrån nu” om bland 

annat vad som har betydel-
se när man väljer bostads-
ort. Det han räknade upp 
är nog alldeles riktigt, men 
jag tycker att det fattades ett 
betydande skäl och det är 
trygghet och säkerhet. 

Jag tror att bo i en 
kommun som man kan 
känna sig trygg i kommer att 
bli det viktigaste skälet när 
man väljer var man vill bo. 
Vad spelar det för roll om 
man har en låg skattekrona, 
låga huspriser om man inte 
känner sig trygg, om man 
inte törs parkera bilen på 
gatan över natten, om risken 
för inbrott är överhängande, 
misshandelsbrott ökar och 
den allmänna förstörelsen är 
omfattande.

Läser längre bak i tid-
ningen där det står att skade-
görelsen har mer än fördubb-
lats, kostnaderna uppgår till 
över en miljon kr. Man kan ju 
undra hur framtiden kommer 
att se ut när man läser detta, 
med ständig ökad förstörelse, 
ökande antal inbrott, drog-
problem. Samtidigt läser man 
i rikspressen att antal polis-
stationer skall dras in, färre 
poliser skall klara av större 
områden.

Jag säger som Jan Skog: 
”Alebor säg ifrån, nu har vi 
fått nog".

Ja, vad kan vi som vanlig 
medborgare göra åt saken? 
Ja, först måste vi bli riktigt 
”förbannade” så att adrena-
linet kokar i kroppen och att 
man förstår att om vi inte gör 

någonting kommer proble-
met att bli större. Det är först 
då som man blir målinriktad 
på problemet.

Vi skall naturligtvis 
använda oss av våra demokra-
tiska rättigheter och kräva att 
åtgärder vidtas.

Vad då för åtgärder? 
Vi skall kräva att det finns 
polisbilar med besättningar 
som patrullerar 24 tim varje 
dygn i vår kommun. Först 
då kommer det att löna sig 
att påkalla polisen om miss-
tänkligheter eller pågående 
brott. Polisen kan då vara på 
plats inom mycket kort tid, 
och inte som nu, att ingen 
bryr sig, eller att de kommer 
efter flera timmar för att de 
är upptagna på annat håll, 
för att skriva en rapport om 
brottet.

Det här kommer ju 
naturligtvis inte polismyn-
digheterna gå med på att 
en enskild liten kommun 
kräver en sådan bevakning 
och det kommer att kosta 
pengar, så det kommer att bli 
blankt nej. Men vi lever ju i 
en demokrati, invånarna har 
rätt att säga vad de tycker, 
och våra valda politiker måste 
försöka leverera vad invå-
narna önskar.

 Nu har ju inte Ale 
kommun råd med egen polis-
kår det vet ju alla. Men om 
Ales invånare vill via skatt-
sedeln vara med att bekosta 
den merkostnad det skulle bli 
för att vi skall kunna uppnå 
målet ” en trygg kommun” 
med målsättning om noll-
tolerans på brott.

Jag har ingen hum om hur 

mycket extra det skulle kosta 
i förhållande till dagens kost-
nad för de polisinsatser  gör 
idag för att få en egen närpo-
lis 24 tim per dygn, men anta 
att det skull kosta t.e.x 0,75 kr 
extra på skattekronan och var 
öronmärkt för detta ändamål, 
skull det vara värt det?

Jag tror att statistiskt sätt 
skulle det kunna minska anta-
let brott och skadegörelse 
i vår kommun så kommer 
kommunen och den enskilde 
Alebon att slippa stora kost-
nader för skadegörelser. 
Läste ju i tidningen att de 
uppgick till miljontalskronor.

Kommunen skulle spara 
mycket pengar för att åter-
ställa skadegörelser på och i 
skolor, mindre inbrott i bilar 
skulle minska kostnaderna 
för försäkringsbolagen och 
de drabbade, Företagen 
kunde minska på de kostna-
der som man idag lägger på 
privata vaktbolag. Försäk-
ringsbolagen kommer att 
sänka premierna för bilar, 
villa/hem och företag i vår 
kommun. På så sätt kommer 
man att få en återbetalning 
på den extra slant man lägger 
på skatten. Kommunen 
kommer att bli populär att bo 
och etablera företag i.

Ja, detta kanske är en 
utopi, hoppas att jag har fel. 
Men man kan fråga sig hur 
mycket mer skadegörelse 
skall vi tåla utan att det görs 
något drastiskt åt förhål-
landet.

Hoppas att någon vill fort-
sätta och tycka till på detta 
ämne.

Christer Carlsson

Trygghet det viktigaste
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Pressfeldt överklagar 
skattehöjningen
ALE. Aledemokrater-
nas partiledare, Jan A 
Pressfeldt, har över-
klagat kommunfull-
mäktiges beslut om en 
skattehöjning med 30 
öre.

Han anser bland 
annat att beslutet är 
försent taget och att 
kungörelsen av det 
extra fullmäktigesam-
manträdet inte skett i 
laga tid.

Länsrätten handläg-
ger nu ärendet och 
besked väntar inom 
kort.

På ett extra sammanträde 
för Ale kommunfullmäk-
tige den 4 december antog 
majoritetspartierna, social-
demokraterna, vänsterpar-
tiet och miljöpartiet ett för-
slag till ny strategisk plan och 
budget för 2009. Den inne-
bar bland annat en skattehöj-
ning om 30 öre. Beslutet er-
satte den budget som majori-
teten redan hade klubbat den 
29 november i år. Som skäl 
har angivits de kraftigt för-
ändrade skatteprognoserna 
på grund av finansoron och 
den hotfulla arbetsmarkna-
den. Majoriteten menar att 
det kan innebära förhöjda 
kostnader för kommunen 
och därför vill de kompen-
sera budgeten med en skat-
tehöjning om totalt cirka 14 
Mkr. 

Grundprincipen är att 
förslag till budget ska upp-
rättas av kommunstyrelsen 
före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl 
får det ske i november. Jan 
A Pressfeldt anser att det inte 
finns några sådana skäl.

"Arbetsmarknadsläget i Ale 
kommun är sedan lång tid tid 
tillbaka stabilt och några större 
problem förväntas inte. I vart 
fall inte större problem än i 
någon annan kommun i Gö-
teborgsregionen och inte någon 
enda av de övriga 12 kommu-
nerna inom regionen har ansett 
sig behöva höja skatten..." skri-
ver Pressfeldt i sitt överkla-
gande till Länsrätten.

Vidare anser han att det 
har förekommit formella 
felaktigheter gällande kal-
lelsen till det extra samman-
trädet. Enligt kommunalla-
gen ska varje ledamot och er-
sättare av kommunfullmäk-
tige erhålla en kallelse minst 
en vecka före sammanträ-
desdagen. Pressfeldt fick sin 
personliga kallelse den 1 de-
cember, det vill säga endast 
tre dagar före mötet. Kun-
görelsen i lokaltidningen ska 
enligt beslut i kommunfull-
mäktige ske en vecka före 
sammanträdet, men skedde 
bara två dagar innan mötet.

Jan A Pressfeldt hänvi-
sar också till strulet vid jus-
teringen av protokollet. 
Den ena justeringsmannen, 
Kjell Klerfors, påpekade en 
rad felaktigheter i protokol-
let och vägrade därför juste-
ra samma kväll. Bland annat 
ska förteckningen över vilka 
ledamöter som närvarat ha 
varit felaktig.

Kommunledningen är 
medveten om att man är 
sent ute med beslutet om ny 
skattesats och har därför i 
ett PM hänvisat till ett rätts-
fall från 1983, även Press-
feldt förankrar sin överkla-
gan i denna händelse. Hälle-
fors som rättsfallet omfattar, 
som på grund av stora ned-
dragningar hos sin största ar-

betsgivare ansåg sig tvinga-
de att justera skatten, skiljer 
sig enligt Pressfeldt på flera 
punkter.

– Hällefors hade redan 
innan den sista neddragning-
en ett bekymmersamt läge på 
arbetsmarknaden. När de två 
största industrierna lades ner 
och sammanlagt 560 perso-
ner friställdes uppstod en ka-
tastrofsituation. Det motsva-
rar om 1375 personer skulle 
mista sina jobb i Ale över en 
natt och det är vi inte i när-
heten av, säger Jan A Press-
feldt i en kommentar.

Han kräver nu att Läns-
rätten meddelar ett omgåen-
de förbud mot verkställighet 
av skattehöjningen.

Besked väntas inom kort.
– Jag är hoppfull. Kom-

munledningen har svarat 
för mängder av felaktigheter 
i samband med det här be-
slutet att det i mina ögon är 
omöjligt att släppa igenom. 
Man får lära läxan och 
komma igen nästa år. Den 
här gången var man försent 
ute och rådgivarna sakande 
kunskap i ärendet, säger Jan 
A Pressfeldt.

Återstår att se vem som 
får rätt. 

Jan A Pressfeldt, Aledemokraterna, har överklagat kom-
munfullmäktiges beslut om en skattehöjning på 30 öre.
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