
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vilken otrolig vecka 
det har varit. Vi tar 
det från början – 

eller från tisdag rättare sagt. 
Får besök av Hans Hell-
man, ursosse, gråsosse och 
ordförande i pensionärsrå-
dets samrådsgrupp. Han vill 
prata om den senaste tidens 
demokratiartiklar i Aleku-
riren. Det blir ett intres-
sant samtal om allt från ung-
domsfullmäktige, ortsmöten 
till pensionärernas inflytan-
de. På den sista punkten ser 
Hellman rött. Han uttryck-
er en djup besvikelse över 
den uteblivna dialogen med 
pensionärsrådet inför beslu-
tet om att lägga ned BRA-
grupperna. Han är kritisk 
mot beslutet, men mest för-
bannad över att inte ha fått 
någon information. Något 
så enkelt som en utebliven 
dialog har rört upp krafti-
ga känslor. Förhoppningsvis 
blir det något för vård- och 
omsorg att ta lärdom av.

Onsdag. Blir informellt in-
formerad om hotande under-
skott i Ale kommuns ekono-
mi. Lyckas inte få allt bekräf-
tat, men till sist står det i alla 
fall klart att Utbildnings- och 
kulturnämnden backar 12,3 
Mkr om utvecklingen fortsät-
ter i nuvarande takt. Nämn-
dens återkommande problem 
med budgeten kan inte längre 
bara skyllas på de ansvariga. 
Uppdraget kanske från 
början är helt orimligt med 
tanke på att det från början 
inte är tänkt att det individu-
ella programmet med obehö-
riga gymnasieelever ska vara 
Ale gymnasiums näststörsta 
program... Även Barn- och 
ungdomsnämnden spår ett 
underskott på 4 Mkr. Det 
mest alarmerande är ändå att 
antalet elever som inte når 
godkända betyg i samtliga tre 
kärnämnen (matte, svenska 
och engelska) fortsätter att 
öka. Kanske är även Barn- 

och ungdomsnämndens upp-
drag omöjligt att klara med 
tillgängliga medel? Ale 
kommun når kanske det re-
sultat som man kan begära av 
skolan med hänsyn till de re-
surser som ges. Vi kanske 
skulle ta den gamla devisen 
"Vi skapar framtidens skola" 
och göra något på allvar med 
den. Istället för att klä verk-
samheten med vackra ord 
borde vi kanske även satsa 
rejält med pengar – inte i ett 
år – utan långsiktigt – kanske 
för alltid. Varför inte skapa 
världens bästa skola i Ale. 
Dyrt? Tvärtom, det kanske 
blir en vinstlott på sikt. Med 
välutbildade alebor är det här 
som de stora innovationerna 
görs och de framgångsrikaste 
företagen startar. Hur som 
helst så måste vi göra något. 
Vi kan inte ha två skolnämn-
der som visar ständiga under-
skott och dessutom inte når 
målen.

På onsdagskvällen deltar vi 
i årets första jobbmässa. Ett 
fantastiskt arrangemang med 
över 1000 motiverade besö-
kare. Synd att man inte kan 
erbjuda alla arbete.

Torsdag. Får nys om en fejd 
i den innersta kretsen av Sve-
rigedemokraterna i Ale. Det 
är en infekterad historia, 
där båda parter från början 
vill prata och dela med sig. 
Sedan vill ena parten plöts-
ligt ha tillbaka dokumenten. 
En del vill inte ens bli citera-
de. Vad som är sant och inte 
får läsarna själva bedöma. Jag 
kan bara redovisa vad som 
har framkommit av de doku-
ment jag har kommit över, 
men som plötsligt anses vara 
interna och borde skyddas 
av lagen. Den uppfattning-
en delar inte jag. Mest an-
märkningsvärt är att jag inte 
kan få ta del av årsmötes-
protokollen. När ett offent-
ligt parti inte vill visa vissa 
sina årsmöteshandlingar 
måste det enligt mig bero på 

att det finns något de tycker 
är mindre lämpligt att vi ska 
få se.

Helt klart är att Börje 
Ohlsson, ordinarie leda-
mot för Sverigedemokrater-
na i Ale kommunfullmäktige, 
numera är politisk vilde. Han 
är utesluten ur partiet, men 
sitter kvar i fullmäktige efter-
som mandatet är personligt.

Jag försökte inledningsvis 
rota i detaljerna kring varför 
Börje Ohlsson blivit uteslu-
ten, men då versionerna är 
många valde jag att lämna 
det åt sitt öde. En teori har 
jag däremot. Dessutom kan 
jag konstatera att Sverigede-
mokraterna inte agerar som 
övriga partier i kommunen. 
Det är en mycket liten krets 
och insynen som erbjuds är 
minimal. Vid det senaste års-
mötet (februari 2008) fick 
styrelsen skarp kritik av re-
visorn och erhöll ingen an-
svarsfrihet. Det säger man sig 
nu ha fått via distriktet, men 
vägrar visa upp något bevis. 
I alla andra föreningar hålls 
ett extra stormöte om styrel-
sen inte har beviljats ansvars-
frihet. Medlemmarna ges då 
chansen att på nytt ge styrel-
sen ansvarsfrihet. Så har inte 
SD gjort, antingen för att 
man inte vill eller för att det 
kanske inte finns några med-
lemmar som är intresserade.

Under torsdagen får jag 
också ta del av en spännande 
framtidsvision för Bohus cen-
trum. Alebyggen köper tillba-
ka centrumanläggningen med 
målsättningen att ge hela 
samhället en revansch och en 
ny identitet. Tveklöst mycket 
spännande.

Vilken vecka!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare

perra@alekuriren.se

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!

Galon 99 kr/m

 Möbeltyger 50 kr/m

 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör

ANTIK- & 
SAMLARMÄSSA
Nolhagaskolans matsal, Alingsås

Lördag 28 mars kl 10-16

ANTIKT, KURIOSA, GLAS, PORSLIN, SMYCKEN,
SILVER, MYNT, VYKORT, BÖCKER, FRIMÄRKEN,

TEXTILER, LAMPOR, KLOCKOR,
ÄLDRE HANTVERK M.M.

Allt till salu!
Servering • Entré 20:-

SAMLARRINGEN ALINGSÅS
Info: 073-610 71 74

PETTER
TORSDAG 30 APRIL
ALE GYMNASIUM

Catering Mat 
& Människor
Allt du behöver för festen 
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

Glenn hälsar nya 
som gamla kunder 

välkomna!
tel. 0303-74 26 75tel. 0303-74 26 75
Alevägen 37Alevägen 37
(vid Elon i Nol)(vid Elon i Nol)

Vard 9-18Vard 9-18
Lunch 13-14Lunch 13-14

NOLS HERRFRISERING

Drop in!Drop in!

www.ale.nu

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 350:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Svante Westin
Tfn 0520-98105
Mobil 0709-634738

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-280105

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Rotrenovering? Kontakta oss

Nyinstallation Renovering & Anbud

Torsdagar kl 17-21 • Ale Gymnasium

LÖFTET PRESENTERAR:
Liveframträdande kl 19.30 Röda Scen

ÄlvängensÄlvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13


