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Jag skriver för att jag 
vill fråga beslutsfattar-
na varför man har tänkt 

lägga ner/flytta gokartbanan 
i Lilla Viken.

Som ”gokart-mamma” 
har jag fått förmånen att se 
en utmärkt fungerande för-
ening som erbjuder bra och 
utvecklande sysselsättning 
för barn och ungdomar i Ale 
kommun. Alla är välkomna 
i klubben, där både tjejer 
och killar tränar och tävlar 
på lika villkor. I hur många 
sporter fungerar det så? Det 
är dessutom väldigt jämn 
könsfördelning! Även han-
dikappade kan vara med och 

köra på lika villkor eftersom 
det finns möjlighet att bygga 
gokarts som har gas och 
broms via handstyrning. 

Att träna och tävla på Ale 
Ring är alltid roligt. Behöver 
någon förare eller mekani-
ker hjälp med något finns 
det alltid kompetenta perso-
ner på plats som är villiga att 
ställa upp med både sin kun-
skap och sina verktyg. Det är 
en mycket bra stämning och 
gemenskap i klubben! Något 
som Bohus Racing Club är 
kända för inom kartingkret-
sen.

Jag har förstått att det 
kommit klagomål angående 

ljudnivån från närliggande 
områden såsom Backa säteri 
etcetera. Go-kartbanan har 
legat i Lilla Viken i cirka 
26 år, att det nu byggs runt 
omkring kan väl ändå inte 
vara en anledning att lägga 
ner en fullt fungerande 
gokartbana? En bana som 
redan sedan den invigdes 
varit och fortfarande är 
känd som Sveriges roligaste 
gokartbana? Kan klubben 
inte få ha kvar sin bana och 
istället dämpa ljudnivån 
genom att bygga upp ljud-
vallar runt den befintliga 
banan? Skulle det inte vara 
en förtjänst för kommunen 

både miljömässigt och eko-
nomiskt? Vad kostar det inte 
för miljön att ta bort den 
bana som finns och bygga 
en ny?

Till cuperna som anord-
nas på Ale Ring kommer 
långväga gäster, och alla har 
bara gott att säga om både 
bana och klubbens medlem-
mar som alltid finns med 
runtomkring alla aktiviteter.

Alla som är med och 
tävlar får priser och erkän-
nande, detta är en sport där 
deltagarna verkligen får 
känna uppmuntran. Det 
anordnas läger och det har 
ordnats kurser i mental 

träning. Allt för att stärka 
våra unga medlemmar att 
tro på sig själva. Något att 
tänka på i dagens samhälle 
där utgallring sker i många 
sporter. Är det inte bättre att 
uppmuntra våra barn så att 
de får bra självkänsla? 

Att det på Ale Ring 
dessutom finns möjlighet 
att hyra gokart och köra på 
både vardagar och helgerna 
är ju ett enormt plus för Ale 
kommun. Inte bara för våra 
invånare, utan också för 
turister som besöker denna 
kommun. Att banan ligger 
som den gör, med närheten 
till E45 gör också att folk 

på genomresa kan stannar 
till för en paus i bilåkandet. 
Att koppla av en stund med 
lite gokart skingrar tankarna 
och tristessen och gör att det 
fortsatta resandet går lättare.

Jag hoppas både för min 
sons skull och för alla andra 
som kör i Bohus Racing att 
klubben och banan får vara 
kvar.

Jag vill gärna ha svar på 
mina frågor, för jag kan 
verkligen inte förstå logiken 
i att lägga ner en såhär bra 
fungerande verksamhet.

Johanna H Sand
Stolt ”gokart-mamma”

Vill Ale kommun inte ha sport i sin kommun som är jämlik för barnen?

Politiker vill ni verk-
ligen sätta oss alla, 
funktionshindrade 

och gamla, i husarrest.
Husarrest kommer att 

bli vår verklighet med det 

nya färdtjänstförslaget!
Vi vill ha rätt att delta i 

samhället och livet som alla 
andra.

Synskadades Riksförbund
SRF Ale

Funktionshindrade i husarrest?

Kryssa
Alf Svensson
Kristdemokraternas kandidat nr 9
i Valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009

Trygga familjer vinst för Europa
www.alfsvensson.eu

Den 7 juni är det val 
till Europaparla-
mentet. Människor 

ska kunna röra sig fritt och 
arbeta i Europa. En gemen-
sam europeisk arbetsmark-
nad är viktig – men den får 
inte användas för att pressa 
lönerna nedåt och hota 
rätten att teckna kollektivav-
tal. Vi ser i dag exempel på 
att utländska företag kon-
kurrerar med låga löner och 
farlig arbetsmiljö på svensk 
arbetsmarknad. Modera-
terna i Europaparlamentet 
driver linjen att likabehand-
ling inte ska gälla arbetsta-
gare som tillfälligt befinner 
sig i ett annat EU-land. Is-
tället ska dessa anställda som 

utför arbete i Sverige följa 
de löner och villkor de har i 
hemlandet. Sveriges mode-
rate arbetsmarknadsminister 
sitter tyst när oroliga kolle-
gor från Tyskland, Franskri-
ke och Spanien varnar för 
lönedumpning.

Principen om lika lön för 
lika arbete måste respekte-
ras. Därför kräver socialde-
mokraterna förändringar 
i EU:s lagstiftning som 
garanterar rätten till likabe-
handling av löntagare. Orätt-
visor är inte lösningen, varken 
på Sveriges eller på Europas 
problem!  

Dennis Ljunggren och Paula Örn
Socialdemokrater

Den 18 maj lansera-
de Västtrafik sitt 
nya betal- och pris-

system för kollektivtrafiken. 
Nu vill Ale kommun anpas-
sa reglemente och egenav-
gifter för färdtjänsten, så att 
det följer det nya systemet. 
Färdtjänst är kollektivtrafik 
– fast bara ibland – inte när 
det gäller taxorna!

Några exempel på de 
föreslagna taxehöjningarna. 
Den gamla taxan inom 
parentes. Inom Ale kommun 
48:- (35:-) för vuxna och 
36:- (18:-) för ungdom. 37% 
höjning för vuxna och 100% 
för ungdom!

Till Trollhättan från 
norra Ale 142:- (105:-) för 
vuxen och 106:- (53:-) för 
ungdom dvs 35 resp 100% 
höjning.

Till Göteborg från norra 
Ale 93:- (75:-) för vuxen och 
70:- (51:-) för ungdom dvs 
24% resp. 62% höjning.

Den mest barocka höj-

ningen är för ungdomar som 
vill åka till Lödöse 62:- (23:-
) – en höjning på 169%!!!

Folkpartiet kommer 
i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige i juni 
att säga ett bestämt NEJ till 
denna höjning  med följande 
motiveringar: 

1. När Ale kommun 
ingick avtal med Västtrafik 
utlovades det att servicen 
skulle bli bättre och kommu-
nens kostnader lägre. Men 
servicen har blivit mycket 
sämre och kostnaderna 
mycket högre. Att politi-
kerna i Ale kommun gjorde 
en felbedömning, som lätt 
kunde förutses och som 
Folkpartiet varnade för ska 
inte färdtjänstresenärerna 
lida för. 

2. Folkpartiet har gång på 
gång yrkat att eftersom färd-
tjänsten numera anses som 
en del av kollektivtrafiken 
så skall färdtjänsttaxan mot-
svara kollektivtrafiktaxan. 

Det har vi lovat kommunin-
vånarna i Ale att kämpa för i 
enlighet med vårt Kommu-
nala handlingsprogram.

3. Enligt uppgift kommer 
detta inte att innebära 
någon besparing eller högre 
intäkt för kommunen. Det 
är en likriktning man är ute 
efter –att  få samma regler i 
Göteborgs- och Sjuhärads-
området.

Folkpartiet kommer också 
att säga NEJ till förslaget 
att ta bort korta uppehåll 
vid kyrkogårdsbesök. Detta 
korta uppehåll är något 
Folkpartiet har arbetat för 
och också fått igenom i 
Kommunfullmäktige. Det 
är mycket jobbigt att bli 
stående på en kyrkogård och 
invänta färdtjänst för gamla 
och/eller handikappade 
människor.  

Att Ales ekonomi är 
mycket dålig är samtliga 
politiska partier medvetna 
om men det här ger inga 

intäkter. Varför ska man 
alltid sparka på dem som 
redan ligger??? Skattehöj-
ning, höjning av hemtjänst-
avgiften, höjning av avgiften 
- med 300:-/månad - för 
dem som har matleverans 
från kommunen med flera 
taxehöjningar slår ännu hår-
dare mot vissa än mot andra. 
Och inte kommer färdtjänst-
resenärer att kunna nyttja 
kollektivtrafikens rabattsys-
tem enligt liggande förslag.

Och hur rimmar detta 
förslag till taxehöjningar 
med ett förslag om att ta 
bort avgiften på kollektivtra-
fiken för friska pensionärer?

 Vad är det för ett kyligt 
samhälle vi lever i? 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Återinsätt driftig per-
sonal på Sörmossen 
och granska chefernas 

agerande noggrant. Det är 
en slutsats jag som kommu-
ninvånare tagit efter skrive-
rier i tidningen.

Som chef har man betalt 
för att bland annat se till så 
att en förvaltning går eko-
nomiskt ihop, gärna med 
vinst. Det verkar osannolikt 

att inte berörda chefer vetat 
om skrotpriser under alla år 
och då sett en relativt stor 
inkomst för kommunen.

Om vi i Sverige har en 
arbetsmarknad där personal 
har stort ansvar, frihet och 
förtroende anser jag att 
dessa tre har uppfyllt detta 
genom att inte slänga sor-
terbart skrot till ett värde av 
320 000 kronor för endast 

20 000 kronor. Dom har, 
naivt eller inte, ej skattat för 
inkomsten. Men hade det 
varit utstuderat skulle man 
ju anlitat bulvaner. Nu blir 
dom tvungna att betala skatt, 
som i sin tur tillkommer 
kommunen. 

Ska man få en ändring 
på Sörmossen kan man inte 
utse tre syndabockar (som 
för övrigt skött sitt jobb) 

och hänga ut dom i pressen, 
anställa nya och gå vidare 
som om ingenting har hänt.

Nej, låt cheferna få stå 
till svars, det är deras jobb 
att hålla koll på eventuella 
inkomster för kommunen. 
Det som dom anställda ser 
och tar tillvara på kan ju inte 
undgå en med kompetens.

Undrande kommuninvånare

Utse inte tre syndabockar på Sörmossen

Investera för bättre arbetsvillkor

Nu sparkar man på de svagaste – igen!

Har du tinnitus?

www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Någon att fråga, någon att tala med som vet hur det är...
Välkommen att få gratis råd och stöd, vardagar kl 19-22. 

Tinnitusjouren tel 0200-22 11 00


