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Miljöpartiet i Ale har 
haft riksdagsbesök 
och beskriver i se-

naste numret av Alekuriren 
hur man under året klubbat 
igenom flera förslag man är 
stolta över. Man glömmer 
dock att partiet för några 
år sedan, på fullt allvar, fö-
reslog hastighetsbegräns-
ning på 30 km/t i hela kom-
munen. Detta för att minska 
föroreningar och utsläpp 
från de otäcka bilarna. 

Vidare ondgör man sig 
över asylpolitik, klimatför-
ändringar och förorenad 
mark, vilket tydligen är 
regeringen Reinfeldts 
fel alltsammans. Att Ale 
kommun är vänsterstyrd 
nämns inte med ett ord. Det 
är i stället tidigare generatio-
ner som får en skopa ovett, 
vilket för tankarna till forna 
tiders tal om arvsynden. 

Att miljöpartiet var, och 
är, ett bakåtsträvande och 
mycket konservativt parti 
befolkat av grönavågare 
och feminister i näbbstövlar 
som avskyr bilar och ser 
fotogenlampan som en farlig 
nymodighet som konkur-
rerat ut stearinljuset är ingen 
nyhet. Men att man förbluf-
fas, och gör en stor sak av 
att människor för 60-70 år 
sedan inte hade den kunskap 
vi har idag, visar på en histo-
rielöshet som måste bero på 

den moderna skolan, kom-
munaliserad av dåvarande 
skolminister Göran Pers-
son, sedermera godsägare i 
Södermanand.

Man väntar därför med 
spänning på nästa våg av 
progressiva förslag från 
Miljöpartiet. Vad sägs om 
ett totalförbud mot utbygg-
naden av 45:an och i stället 
en upprustning av våra pit-
toreska grusvägar? Förbjud 
all buss- och tågtrafik och 
lägg ut kollektivtrafiken på 
entreprenad hos Sleipners 
hyrverk. Att åka hästdroska 
är ett både miljövänligt och 
avstressande alternativ. 

Vidare kan man total-
förbjuda alla kraftledningar 
genom kommunen och riva 
de fula ställverken i Alafors 
och Kollanda för att slippa 
ifrån den farliga kärnkrafts-
producerade elen i vår kärn-
vapenfria kommun. Som ett 
led i kampen mot klimatför-
ändringarna kan man införa 
förbud mot bensinstationer 
i Ale kommun varpå man 
slipper föroreningar och 
bilköer. Saneringen av föro-
renad mark kan enkelt lösas 
genom att varje pendelrese-
när erbjuds subventionerade 
resor med nämnda Sleipners 
hyrverk mot att de vid varje 
resa tar med sig en påse 
förorenad jord som lämnas 

till Ryaverken för sanering. 
För ändamålet användes 
givetvis vändbara miljökas-
sar, gröna på insidan och 
röda på utsidan. Röd för 
förorenad jord och grön för 
sanerad jord.  Jorden kan 
sedan återvinnas och kom-
posteras vid anläggningen 
i Skräppekärr och därefter 
forslas tillbaka, i grön kasse, 
via lika subventionerade 
resor och återanvändas i Ale 
kommun. Ett genomtänkt 
kretsloppstänkande.

De nedlagda bensinsta-
tionerna kan återanvändas 
och utnyttjas för försäljning 
av värmeljus och lysfotogen 
till subventionerat pris. 
Man kan också tänka sig 
försäljning av ekologisk ved 
och rovolja samt vegetariska 
matvaror framställda av gen-
manipulerade grödor enligt 
senaste rön. De kan ha en 
okänd och spännande effekt 
på människokroppen och 
rentav leda till ökad muskel-
massa och motståndskraft 
mot kyla. Något som kan 
komma till nytta på såväl 
avautomatiserade arbets-
platser som i bostäderna 
där inomhustemperaturen 
sänkts till 14 grader av mil-
jöskäl.

Det kommer att bli en 
fröjd att leva i ett hållbart 
samhälle!

Johansson

Miljöpartiet – ett bakåtsträvande 
och konservativt parti

Samhället ska bli mer till-
gängligt för funktionshin-
drade och äldre människor. 
FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter är världs-
omfattande dokument med 
tydliga budskap direkt till våra 
nämnder och verksamheter.  
I den svenska grundlagen 
- Regeringsformen - anges 
att det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor 
bland annat på grund av funk-
tionshinder. 1979 kom en lag 
om handikappanpassning av 
kollektivtrafiken (men den är 
inte genomförd än).

I Ale kommun får vi stän-
diga indikationer på att färd-
tjänsten fungerar dåligt! Inför 
valet 2006 lovade samtliga 
partier att ”ta med sig frågan” 
vid ett möte med handikapp-
föreningarna i Ale kommun! I 
Frågepanelen på kommunens 
hemsida dyker frågan upp 
med jämna mellanrum.

Men ingenting händer!
 Ett konkret exempel på 

hur färdtjänsten fungerar 
ibland: En resa mellan södra 
Nol och Nödinge centrum 
tog 70 minuter! Normalt tar 
en sådan resa mindre än fem 
minuter. Och det berodde 
inte på väg- och järnvägsbyg-
get utan på att chauffören 
skulle vara bärhjälp i Nols 
centrum först. Väntetiden 
där blev 55 minuter för två 
(!) färdtjänstbilar för det kom 
ytterligare en bärhjälp. Ingen 
handikappbuss med någon 
som skulle bäras kom emel-
lertid utan väntetiden var helt 
i onödan.

Färdtjänst är ju numera 
kollektivtrafik om än så kallad 
särskild sådan. Inte skulle en 
kollektivtrafikresenär accep-
tera något sådant?!

Enligt Västtrafik är 70 
minuter för en resa mellan 
södra Nol och Nödinge cen-
trum inom ”det regelverk som 
Ale kommun har fastställt”!

Det finns säkert en del 
som anser att färdtjänst är 

en onödig utgift. De glöm-
mer att de själva kan behöva 
nyttja den servicen. Det är 
inte säkert att man kommer 
välbehållen hem imorgon, vi 
kan alla bli sjuka, få barn med 
funktionshinder och gamla 
blir vi alla. 

Mina frågor till Kom-
munstyrelsens respektive 
Miljö- och Byggnämndens 
ordföranden:

Vad har Ni för kommentar 
till ovanstående förutom att 
Västra Götalandsregionen 

håller på med en översyn 
av färdtjänstreglerna för att de 
ska bli mer enhetliga?

Har Ni för avsikt att verka 
för en ändring av ovanstående 
missförhållan-
den?

Har Ni som 
ordföranden 
gjort något för 
att färdtjänsten 
ska förbättras?

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Interpellation angående färdtjänsten

G GST
TT TM

K/F

3 RoK
69 kvm

Sov 1
15 kvm

Sov 2
9 kvm

Balkong/
altan

Vardagsrum/
kök 23,5 kvm

Klk

Bad

Välkommen till Ullstorp Uppegård i Kungälv
på lördag kl 13–15 och se var vi planerar nya BoKlok 
lägenheter. Välj mellan 2 RoK - 52 kvm, 3 RoK - 69 kvm 
eller 4 RoK - 81 kvm. Vår kundansvarige Fritz Nicklasson, 
tel 031-771 14 52, fi nns på plats och kan svara på 
dina frågor. Läs mer på www.boklok.se/ullstorp.
Infl yttning är planerad till sommaren 2009.

*Kalkylen baserar sig på ränteläget den 9/12 2008 och att lånet har en bind-
ningstid på två år. Månadsavgiften baserar sig på bostadsrättsföreningens lån 
och driftkostnader. Hushållsel tillkommer.

Trea på övre våningen ............................................. 935.000 kr
Kontantinsats (15 %) ................................................. 140.000 kr
Lån (85%) ................................................................... 795.000 kr
Ränta (egna lån) efter skatteavdrag per månad* ..... 1.800 kr
Månadsavgift (inkl värme, vatten) per månad .......... 4.600 kr
Amortering per månad ..........................................................0 kr
Boendekostnad per månad .................................6.400 kr

Vägbeskrivning: Kör E6 norrut mot Kungälv, ta av vid Rollsbomotet 
och sväng vänster. Tag rakt fram i rondellen. Kör upp för backen och 
sedan vänster i nästa rondell. Följ våra skyltar till Ullstorps Västergård 
där visningen sker. Se även Gula Sidorna (sid 7 karta B1).

Visning
på lördag 
kl 13–15!

i Skanskas visningshus 
Ullstorps Västergård

Nybyggd 3:a för 6.400 kr/mån!

Liftkön har stund-
tals varit lång, men det 
fungerar så här också...

Full fart i Alebacken

Det så kallade step-down-
hoppet har blivit populärt.

ALAFORS. Det har blivit 
en kanonbra inledning 
på året för Alebacken.

Den bästa i historien 
faktiskt.

– Det har varit publik-
rekord, säger Niklas 
Helin.
Alebacken öppnade för all-
mänheten den 30 december. 
Ett tjockt lager av konstsnö 
täcker nu pisten och trots 
att mildare väder dragit in 
är inte Niklas Helin speci-
ellt orolig för den närmaste 
framtiden.

– Konstsnö har ungefär 
20 gånger bättre hållbarhet 
än vanlig snö, så det ska inte 
vara någon fara ännu.

Kylan kom i precis rätt 
tid och många barn har 
tillbringat sin lovledighet i 
Alebacken.

–  Framöver kommer vi 
att ha öppet på kvällarna och 
naturligtvis även på helgerna. 

Begränsade öppettider blir 
det helgen 24-25 januari då 
vi står som värd för DM, 
säger Niklas Helin.

För dem som inte nöjer 
sig med traditionell utförs-
åkning, utan som även vill 
göra spektakulära hopp är 
förutsättningarna nu de bästa 
tänkbara i Alebacken.

– Vi har fått hjälp av några 
snowboardkillar. Dessutom 
har vi sponsrats med två så 
kallade railboxar som ska 
sättas upp i helgen. Det är 
två parallella ledstänger i 
metall med 15 centimeters 
mellanrum som åkarna glider 
på, säger Niklas Helin.

Avslutningsvis bör det 
framhållas att all pulkaåkning 
är förbjuden i Alebacken. 
Ale Skicenter tillhör Svenska 
Liftanläggningars Organi-
sation och omfattas av ett 
regelverk som förbjuder 
denna typ av aktivitet.

JONAS ANDERSSON

Det nya hoppet i Alebacken har tilldragit stor uppmärk-Det nya hoppet i Alebacken har tilldragit stor uppmärk-
samhet och gillas av framför allt snowboardåkarna.samhet och gillas av framför allt snowboardåkarna.


