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Första måndagen i de-
cember fick Miljö-
partiet Ale fint besök. 

Tina Ehn, riksdagskvin-
na från Bohuslän och Peter 
Rådberg, riksdagsman från 
norra Älvsborg följde med 
våra lokalpolitiker på verk-
samhetsbesök i kommunen. 
Först ut var Förberedelse-
klassen på Kyrkbyskolan. 
Härligt spontana elever fick 
berätta om sig själva och hur 
de kommit till Sverige och 
vi politiker insåg snabbt att 
vi i jämförelse med ungdo-
marna inte hade mycket att 
komma med när det gäller 
språkkunskaper.

- En mycket viktig verk-
samhet som innebär en 
stor utmaning för skolan. 
Speciellt med tanke på att 
många elever i förberedelse-
klasser runt om i landet, och 
säkerligen även här i Ale, 
tvingas att leva gömda p.g.a. 
regeringens asylpolitik. Mil-
jöpartiet vill att den svenska 
riksdagen skall ge samtliga 
i Sverige gömda flyktingar 
asyl, menar Peter Rådberg 
som bland annat sitter i 
Riksdagens Utbildningsut-
skott. 

Efter nedslaget i skolans 
värld fick vi en genomgång 

av Karin Blechingberg 
om den förorenade marken 
i Ale samt möjligheten att 
göra ett besök på de aktuella 
saneringsområdena i Surte 
och Bohus. Förorenad mark 
pga utfyllnad från varvs- och 
glasindustrin är ett skräm-
mande exempel på hur tidi-
gare generationers okunskap 
påverkat kommande gene-
rationers möjligheter till liv 
och hälsa. Skillnaden mot 
klimatförändringarna är att 
dessa misstag är något lätt-
tare att rätta till. Tina Ehn, 
Miljöpartiets representant i 
Miljö- och jordbruksutskot-
tet har ett stort engagemang 
i frågan. 

- Förorenad mark är ett 
mycket stort problem. Ale 
kommuns målinriktade 
arbete har möjliggjort 
omfattande statliga anslag 
för sanering. Lika akut som 
i Ale är dock läget på många 
ställen runt om i Sverige, 
dock har Naturvårdsver-
kets budget för liknande 
satsningar i flera omgångar 
krympts av de borgliga 
partierna. Miljöpartiet har 
i riksdagen föreslagit ökade 
anslag till sanering av föro-
renade områden.

Avslutningsvis träffades 

Miljöpartister och intres-
serad allmänhet på Ale 
Gymnasium under kvällen. 
Tina beskrev hur Miljö-
partiet resonerar kring kol-
lektivtrafiken och Annika 
Friberg, kommunens 
kollektivtrafiksamordnare, 
berättade hur vi i Ale ska nå 
Göteborgsregionens mål 
att 40 procent av resorna 
2020 skall ske med kol-
lektivtrafik. Peter Rådberg 
redogjorde för sommarens 
turer kring FRA-lagen samt 
den nu aktuella IPRED-
lagen. Peter Rosengren, 
gruppledare för Miljöpartiet 
Ale, rundade av med en kort 
sammanfattning av partiets 
arbete i kommunen. 

- Under året har vi i 
majoriteten klubbat flera 
förslag vi miljöpartister kan 
vara stolta över. Stopp för 
servering av rödlistad fisk i 
kommunen, rättvisa regler 
för busskort för Ales skole-
lever, försök med miljödiesel 
i kommunens arbetsfordon 
samt möjlighet för kommu-
nala skolor till ökad frihet 
genom att bli s.k. pilotskolor 
är bara några exempel. 

Marcus Larsson
Ordförande Miljöpartiet Ale

Miljöpartiet Ale fick 
besök från riksdagen
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