
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vårens nästsista tid-
ning speglas av kon-
traster. Här finns 

drömmar som går i uppfyl-
lelse när lilla Emma Dre-
ifeldt från Alafors plöts-
ligt får gå hand i hand med 
Zlatan Ibrahimovic och 
här finns fackordförandens 
trygga tillvaro som förbyttes 
till ett liv längst ner i som 
han själv kallar ”skiten”. Så 
här runt midsommar känns 
det ändå som att det positiva 
överväger för trots kristider 
vågade En annan som fick 
en dröm att gå i uppfyllel-
se var snöentusiasten, John 
Hansson, som knöt näven på 
läktaren när Ale kommun-
fullmäktige tog beslut om 
att låna ut drygt 3 miljoner 
kronor till skidklubben Ale-
backen. Det är väl investera-
de pengar. Backen kommer 
när den är fullt utbyggd 
att bli kommunens främ-
sta PR-aktör. Ingen annan 
kommun i Västsverige kan 
erbjuda något så unikt. Det 
kostar dessutom inte Ale 
kommun en krona. Pengar-
na var inget bidrag, utan ett 
lån som kommer att amor-
teras med 150 000 kronor 
om året. Däremot får klub-
ben ett bidrag på 875 000 
kronor som tas av ersätt-
ningen som PEAB betalar 
för att göra sig av med över-
skottmassorna. En kontrast 
till detta må vara beslutet 
om en ny färdtjänsttaxa med 
tillhörande reglemente. Jag 
är personligen dåligt insatt 
i taxornas storlek och rim-

lighet, men att inte få göra 
ett tio minuter långt uppe-
håll på en kyrkogård känns 
omänskligt. Var finns det 
sunda förnuftet i det beslu-
tet? Att andra kommuner i 
Västsverige är lika fyrkan-
tiga och rent utsagt korka-
de duger inte. Att kliva ur en 
bil för att efter att ha tänt ett 
ljus vid en grav kliva in i en 
annan låter inte logiskt i en 
värld som strävar efter kli-
matanpassa allt och lite till. 
”Inga stopp med uppehåll 
medges i färdtjänsten” – mer 
obegåvat än så kan ett reg-
lemente inte stavas – särskilt 
inte när det gäller en servi-
ceverksamhet.

Mer positivt var bevil-
jandet av Boel Holgerssons 
(C) motion om medborga-
rinflytande. Det medför att 
det till hösten blir möjligt 
för medborgare, folkbok-
förda i Ale kommun, att i 
samband med fullmäktige-
sammanträden ställa frågor 
under 20 minuter till kom-
munstyrelens ordförande. 
Dessutom ges medborgarna 
möjlighet att lämna in ett 
skriftligt förslag som ska 
beredas som politiska motio-
ner för att sedan redovisas i 
kommunfullmäktige. Den 
som har väckt frågan har 
också möjlighet att yttra sig 
när ärendet kommer upp. 
Frågestunden begränsas på 
så vis att frågorna endast 
får omfatta ärenden som är 
aktuella på dagordningen. 
Det här utvecklar möjlighe-
ten för aleborna att påverka 

kommunen och samtidigt 
bidra till utvecklingen.

Kommunfullmäktige 
fick en bra redogörelse av 
det ekonomiska läget i Ale 
kommun. Ekonomichef, 
Helene Ramert, var noga 
med att stryka under allva-
ret i den senaste rapporten 
som visar på ett negativt 
resultat om 13,5 Mkr. Vad 
alla inte har förstått är att 
förändringarna i verksamhe-
terna såsom skola, vård och 
omsorg ännu inte har något 
med det försämrade resulta-
tet att göra. Anpassningarna 
görs för att komma i den 
kostym som fullmäktige givit 
dem. Det är slut på söte-
brödsdagarna, men ramarna 
till nämndernas verksam-
heter har trots dåliga tider 
inte stramats åt. Enda kravet 
kommunledningen än så 
länge har ställt är att nämn-
derna måste hålla sin budget. 
Det är inte för mycket 
begärt, men ordern borde 
kanske ha kommit tidigare. 
Efterklok är för övrigt en 

väldigt lätt 
egenskap 
att lägga 
sig till 

med…
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

Under tiden 1 juni - 15 augusti 
har vi stängt fredagar

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

 

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde
 håller ordinarie fiskestämma 
vid ”Pyttan”, Hedan Kilanda

Fredag 3 juli kl 19.00

Välkomna!                Styrelsen

ALE SLÖJDARE
Försäljning & Utställning
27/6 - 9/8 Öppet tis-sön 11-18

Magasinet
Alfhems Kungsgård
(Ale Golfklubb Alvhem)
Välkomna!

SemesterstängtSemesterstängt
från 6 juli. Välkommen återfrån 6 juli. Välkommen åter 

torstors 23 juli 23 juli

NOLS HERRFRISERING

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

Drop in!Drop in!

Genom den skatte-
höjning som majo-
riteten (S, V, MP) 

beslutade om före årsskif-
tet har vi Alebor 14 milj 
kronor att fördela till verk-
samheterna eller använda 
till att rädda verksamheter 
från neddragningar. Dessa 
pengar var Moderaterna och 
dess stödpartier emot. 

Majoritetens ökade skat-
teinkomster ska användas till 
jobbsatsningar, stötta de som 
behöver försörjningsstöd 
och olika utbildningssats-
ningar. Dessa tre åtgärder 
håller nu på att genomföras 
i syftet att stärka Alebor i 
behov av arbete, stöd eller 
utbildning. Vi tror att till-
sammans med Arbetsför-
medlingen, företagare och 
inom kommunen kunna 
bereda ett 60-tal arbete samt 
starta minst en omvårdnads-
utbildning. 

Majoritetspartierna har 

valt att nämndernas eko-
nomi ska vara oförändrad, 
det vill säga inga sparkrav 
har lagts på nämnderna 
inom den ekonomiska ram 
som respektive nämnd har 
erhållit för i år. 

Strategiska planen för 
åren 2009-2010 pekar ut 
tre särskilt prioriterade 
områden: Barn och ungdom, 
trygghet och entreprenö-
riellt tänkande. Dessutom 
finns 34 utvecklingspunkter, 
ibland med särskilda pengar 
och inte minst en pedago-
gisk skolsatsningen på 10 
miljoner kronor under åren 
2008-2010. Och flera pro-
jekt har redan fått pengar.

Jag har tagit initiativ till 
att i bred dialog med skolfö-
reträdare, föräldrar, politiker 
i syfte att skapa framtidens 
skola, där det allra flesta kan 
lämna grundskolan med 
godkända betyg. Idag är det 
tyvärr alldeles för många 

som inte kommer in på gym-
nasiet och alla goda krafter 
behövs. Det gäller att pröva 
befintliga resurser och peda-
gogiska modeller och inte 
minst få en ökad delaktighet 
från föräldrar. 

Redan idag bedrivs 
sommarskolor och i höst 
kommer det att bli tydliga 
pedagogiska inslag i mötes-
plats ungdom, i syfte att få 
fler elever med godkända 
betyg.

Jan Skog, jag vet mer än 
väl vad dina ord är värda. 
Du har inte sedan i början 
av maj klarat av att reda ut 
vilken personal du vill säga 
upp och varför? Du skulle 
ta hjälp av personalchefen, 
men ännu i mitten på juni 
har du inte lyckats presen-
tera ett diskussionsunderlag. 
Och du vet att detta är en 
korrekt beskrivning!

Jarl Karlsson (S)

Ekonomiskt beslut till 
gagn för Aleborna

Västkustkök i Ale AB
Gåskullevägen 6, Surte Tel: 0704-10 92 00
Öppet: lördag 11-14
www.vastkustkok.se

Nya luckor före semestern?
Jämför alltid med oss. 
Det lönar sig.

Svante Westin
Tfn 0520-981 05
Mobil 0709-63 47 38

Ove Svensson
Tfn 0520-65 72 04
Mobil 0768-28 01 05

Elinstallation AB
Löddestorp 16, 
463 91 Lilla Edet

Nyinstallation
Renovering & Anbud

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

Bara ett nummer kvar
Boka din annons

Kent 0704-38 52 58
Calle 0707-22 89 39


