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KUNGÖRELSE
Härmed tillkännages att 

Börje Ohlsson, 
Fridhemsbacken 4, Älvängen, 

från och med den 21 februari 2009, 
inte längre representerar 

Sverigedemokraterna i Ale kommun-
fullmäktige. På grund av uteslutning 

från partiet. Uteslutningen 
grundas på partiskadligt beteende 

gentemot partikamrater. Parti-
styrelsen har även noterat att 
Börje Ohlsson fortsatt att visa 

illojalitet mot partiet.
Sverigedemokraterna Ale

Hej, alla pensionärer! Ni har väl läst motionen som 
Boel Holgersson skrivit och som publicerades i Ale-
kuriren nr 10 som handlade om att maten skall lagas 

på det nya äldreboendet som planeras i Nödinge. Tänk på 
att vi pensionärer älskar oset av mat.

Så vill vi ha det!
Samverkansgruppen PRO, RPG och SPF/Bengt Englund

Vi älskar oset av mat
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Antje Karlsson: Vi behö-
ver effektivare insatser av 
IT-hjälpmedel, vi behöver 
arbeta med IUP, eleverna 
måste hjälpa till med 
arbetsmiljö, städning etc.

Ann-Catrine Pettersson: 
– Vi måste få politiker att 
stoppa in mer pengar till 
stöd för elever, för extra
personal till elever som 
behöver hjälp. 

Lennart Jonsson: Skolan 
ska få vara skola och elev-
erna måste vara medvetna 
om varför man går i skolan. 
Man måste motivera elev-
erna, och dom måste moti-
vera sig själva.

Ann-Kristine Hult: Det 
är bra att tänka efter, så 
man inte fördärvar för 
andra, man ska behandla 
andra som man vill bli 
behandlad själv.

Mattias Lundin: Fler 
lärare  per elev, mer resur-
ser, så att alla får den hjälp 
dom behöver.

Linus Ohlsson
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Markus Saksi: Inte så 
mycket, vi behöver bättre 
acceptans.

Cim Nensen 
Lagnefors:  
– Jag vill ändra beteéndet 
som folk har mot var-
andra i skolan, lärarna 
ska ha bättre koll, 
mindre skadegörelse.

Ida Hansson: 
– Ingen aning, kanske lite 
mer färger, och soffor istäl-
let för bänkar.

Linnea Olofsson: 
Maten och värmen.

Wiktora Weine Lindgren: 
– Vi har för lite lärare, 
ibland är vi 30 elever, och 
en lärare, på en och en halv 
timma, det går inte.

Linus Ohlsson

Elever

Var inne i Göte-
borg i tisdags, för 
att fira nyår, Iranskt 

nyår. Det var en stor fest på 
Heden, med eldar, raketer, 
mat och musik, men nästan 
bara Iranirer, visst, inte så 
konstigt, det är ju deras ny-
årsfirande, men finns det 
verkligen inga fler som vill 
äta härlig mat, hoppa över 
eldar och få träffa nya män-

niskor?
 Är verkligen folk så rädda 
för att ta in nya intryck? Och 
träffa en annan kultur? 

Om folk inte vågar ta steget, 
så kommer vi fortsätta vara 
rädda för saker som är okänt, 
och förakta saker vi inte 
känner oss bekväma med.
Vågar man bara prova det, så 
är det ett stort steg, visst, det 

är inte säkert att man gillar 
det, men då har man i alla 
fall tagit steget.

Man kanske inte hade tid att 
gå på nyårsfirande, då kan 
man ju inte äta utländska 
mat och ta in nya intryck, 
eller?

Jodå, det har under flera år 
funnits en så kallad ”Inter-

nationell dag” på Liseberg 
där det har varit fullt med 
mat och musik, det har fun-
nits massvis med tillfällen 
att bekanta sej med andra 
kulturer, det handlar inte om 
tid, det handlar om mod, att 
våga, våga prova något nytt.

Linus Ohlsson

Iranskt nyår på Heden

Det 
är jag 
som är 
Linus
LINUS OHLSSON

Namn: Linus Ohlsson
Ålder: 14
Bor: Båstorp, Alvhem 
Går i skolan: Aroseniusskolan.
Favoritämnen: Svenska, engelska, 
musik.
Intressen: Foto, skriva, musik, böcker 
och film.

Favoritmusik: Rock, Post-rock, Alter-
native metal, svensk progg och punk.
Senast sedda film: Macken, TV-
serien.
Senast lästa bok: Carrie - Stephen 
King
Gillar: Galenskaparna & After Shave, 
musik, skriva m.m.

Ogillar: Rasism, piratkopiering, räkor 
med mera.
Favoritböcker: Vilja av sten - Aron 
Ralston, Erövaren-serien - Conn 
Iggulden
Idoler/förebilder: Maynard James 
Keenan, sångare, Tool. Conn Iggulden, 
författare.

Varför jag ville praoa på alekuri-
ren: Jag ville se hur man arbetar på 
en tidning, och veta om det är någon-
ting att ha framtidsplaner på, och 
Alekuriren var lagom stor, bra och låg 
nära till hands.  
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