
NÖDINGE. Moderaterna 
i Norra Älvsborg firade 
partiets 100 årsjubi-
leum i lördags.

Optimismen sprud-
lade i Ale gymnasium.

– Det känns bra när 
vissa undersökningar 
visar att vi är Sveriges 
största parti, säger 
Moderaterna i Ales 
ordförande, Fredrik 
Johansson.
Förbundsstämman arrangera-
des för första gången på tio år i 
Ale. Det blev ett extra ansvars-
fullt uppdrag, då den samman-
föll med 100-årsjubileet.

– Vi bad om att få hålla i 
detta, eftersom vi tycker att 
lokalerna i Ale gymnasium är 
mycket lämpade för den typ av 
arrangemang. Vi har cafeteri-
an, teatersalongen och gott om 
stora ytor, säger Fredrik Jo-
hansson.

100 deltagare anmälde sig, 
vilket är dubbelt så många 
mot normala år. Festligheter-
na lockade.

– Ja, men det råder också 
en stark optimism i partiet just 
nu. Vissa optinionsmätningar 
har till och med visat att vi är 

Sveriges största parti just nu, 
säger Fredrik Johansson.

Ett annat dragplåster till 
årets förbundsstämma var 
också Alelion Batteries före-
tagspresentation och berättel-
sen om den nya moderna el-
bilen.

– Det är en oerhört posi-
tiv händelse för fordonsindu-
strin i allmänhet och för Ales 
näringsliv i synnerhet, säger 
ett imponerat kommunalråd, 
Jan Skog.

Det börjar också talas om 
valet 2010.

– Jag tycker det ser posi-
tivt ut. Regeringen gör ett bra 
jobb och har stort förtroende 
hos väljarna. Till viss del kan 
vi säkert också tacka Vanja 
Lundby-Wedin och Mona 
Sahlin, säger Fredrik Johans-
son som är mer angelägen om 
hur Moderaterna ska växa på 
hemmaplan.

– Jag tror vi kan ta många 
fler mandat i nästa val och 
därför är rekryteringen av nya 
medlemmar väldigt viktig. Vi 
kommer att behöva fler aktiva 
kompetenta politiker för att 
besätta platserna. Det arbetet 
är i full gång. Vad som glädjer 
oss mest just nu är att MUF 

– Moderata ungdomsförbun-
det – har expanderat kraftigt i 
Ale. Vi har haft en lyckad kam-
panj här i gymnasiet och jag 
tror ungdomarna känner att vi 
satsar på dem, menar Fredrik 
Johansson.

Jan Skog har tillsammans 
med de övriga allianspartier-
na tagit fram en färdig organi-
sationsplan för framtidens Ale 
kommun.

– Vi måste ta radikala grepp 
för att rädda kommunens eko-
nomi och besluten måste tas 
nu. Med en ny organisation 
kan vi omfördela 60 Mkr från 
administration till verksam-
het. Genom att lägga ner verk-
samheter som vi idag inte har 

råd med för att klara vården, 
skolan och omsorgen kan vi 
skjuta in 40 Mkr till kärnverk-
samheten. Det betyder totalt 
100 Mkr, säger Jan Skog.

Alliansen kommer att före-
språka en central förvaltning 
och en tillsynsmyndighet.

– Vi vill till exempel minska 
antalet förvaltningschefer för 
att spara pengar. Totalt sett 
blir det inte färre anställda, 
men istället för dyra chefslö-
ner kan vi anställa fler händer 
i vården, säger Fredrik Johans-
son.
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Moppetiden har kommit. 
Det som innebär en frihets-
känsla för många tonåringar 
skapar dessvärre frustration 
hos andra kommuninvånare.

– Vi får ofta samtal från ir-
riterade alebor som uttryck-
er sin ilska över på vilket sätt 
en del ungdomar framför sina 
mopeder. Det är tyvärr allt-
för vanligt förekommande 
med trimmade mopeder som 
vansinneskörs i bostadsom-
råden, säger polisman Tom 
Henricson.

Informationsbrevet som 

föräldrarna erhåller den här 
veckan är undertecknat Ale 
kommun och Polismyndig-
heten i Västra Götaland. 
Syftet är att öka kunskapen 
hos vuxna, och på ett lätt-
begripligt sätt beskriva vilka 
regler som gäller för respek-
tive mopedtyp som finns på 
marknaden.

Ansvar för ditt barn
– Som förälder är det viktigt 
att veta att det är du som har 
det yttersta ansvaret för att 
ditt barn kör säkert och lag-

ligt, säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Polisen kommer att ge-
nomföra återkommande mo-
pedkontroller under sommar-
halvåret, från Surte i söder till 
Hålanda i norr.

Nolltolerans
– Vi har nolltolerans för dem 
som bryter mot trafikregler-
na. Det kan bli dyrbart. Den 
som kör utan hjälm får ex-
empelvis böta 1 500 kronor. 
Trimning betyder olovlig 
körning med dagsböter som 
följd, säger Tom Henricson.

– Då pratar vi bara om de 
ekonomiska konsekvenser-
na och inte de kroppsska-
dor som kan uppstå om man 
exempelvis kör en trimmad 
moped eller åker utan hjälm. 

Det sker alltför många mope-
dolyckor i landet, säger Lotti 
Klug.

Förutom mopedinforma-
tion får berörda föräldrar ett 
kompletterande brev med re-
sultatet från Luppundersök-
ningen, som visar hur Ales 
ungdomar mår.

– I bilagan finns också en 
del tips till den som är ton-
årsförälder. Dessutom re-
dogör vi för vår målsättning 
om att försöka bli Årets ung-
domskommun 2010, avslutar 
Lotti Klug.

Informationsbrev om mopedkörning

CYKLAR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Polismännen Tom Henricson och Björn Ekman tillsam-Polismännen Tom Henricson och Björn Ekman tillsam-
mans med Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i mans med Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun. Polisen och Ale kommun har daterat det in-Ale kommun. Polisen och Ale kommun har daterat det in-
formationsbrev om mopeder som föräldrar till barn födda formationsbrev om mopeder som föräldrar till barn födda 
1994 får i sin hand under denna vecka.1994 får i sin hand under denna vecka.

Skyddar Lacken i åratal ...

Sveriges största 
Bilvårdskedja

Aldrig mer vax!
Lätt att tvätta!
Tål avfettning!

Minst 6 år!

10-50% RABATT!
Gäller Ditec Lackkonserveringar bokade under 

v.16 & v.17 För mer info RING! Medtag annons.

www.ditec.se
Älvängen 0303-336087

Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se
Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

DET KOMPLETTA 
HUSVAGNSFÖRETAGET 

MED PERSONLIG SERVICE
”Åk inte över ån efter vatten”

Bra fi nansiering • Vi löser dina gamla lån • Serviceverkstad 

Välvårdade begagnade husvagnar och husbilar till bra pris!

Välkomna!

NÖDINGE. Våren är här!
Till glädje för många mopedister, som får rulla 

ut tvåhjulingen ur garaget.
Under den här veckan får alla föräldrar, som har 

barn födda 1994, ett informationsbrev hem i brev-
lådan för att få reda på vilka lagar och regler som 
gäller för mopedkörning.

Moderat optimism på 100-årsjubileet

Jan Skog och Fredrik Johansson på Moderaternas förbunds-
stämma i Ale gymnasium där Susanna Haby, kandidat till 
Europaparlamentet talade.

– Vill tillföra kärnverksamheten 10100 Mkr i Ale0 Mkr i Ale


