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En elev läser en treår-
ig gymnasieutbild-
ning, och under andra 

året drabbas han av cancer och 
därför önskar eleven ha ett 
studieuppehåll från studier-
na. Slutligen tillfrisknar eleven 
från cancern, och han önskar 
därefter tilläggskomplettera 
på vuxenutbildningen, för att 
bli behörig till högskola/uni-
versitet. 

Skolministern, Jan Björk-
lund, anser att de 19-åringar 
som önskar tilläggsklomplet-

tera efter ungdomsgymnasiet 
ska hamna på andra urvals-
kvoteringen till högskole- och 
universitetsstudier. Skolminis-
tern anser om en elev har ett 
alltför långt studieuppehåll, då 
menar skolministern att eleven 
måste läsa om kursen. Om en 
elev redan har betyg MVG 
i historia, så menar skolmi-
nistern att eleven ska läsa om 
kursen, det vill säga en repeti-
tion av kursen på grund av ett 
alltför långt studieuppehåll.

Varför har elever studie-

uppehåll? Det kan bero på 
sjukdom, mobbing, gravi-
ditet, mammaledighet och 
ekonomiska problem med att 
finansiera sina studier. Alla 
kan inte ha rika föräldrar som 
kan bekosta utbildningen. Jag 
anser att det är ett resursslöseri 
med skattebetalarnas pengar 
för att Sveriges elever ska 
repetera och läsa om ämnes-
kurser, för att bli behörig till 
högskola eller universitet.

F d  Alebo

Resursslöseri att behöva repetera kursen

Ale kommun har på 
ena eller andra sättet 
blivit med ALE Arena 

för en väldig massa miljoner 
för bandy och andra aktivi-
teter. Ale får nu en fin skid-
backe med hjälp av vägbyg-
gets tippmassor. Det är bara 
att gratulera klubbens eldsjä-
lar. För att backen skall fung-
era måste det till en ny lift för 
4 miljoner. Peab betalar tipp-
avgifter och av dessa går 875 
000 kronor till liften och res-
terande del finansieras med 
ett lån från kommunen med 
återbetalning om 150 000 
kronor per år. En bra sats-
ning från kommunens sida. 
Nu kommer nästa fråga. Go-
kartbanan i Nödinge skall 
bort från sin av kommunen 
arrenderade mark, då den 
stör golfbanan och det fort-
satta bostadsutbyggnaden. 
Nästa som troligen får flytta 
är Älvbygdens  MK, som 
ligger nära bebyggelsen  i  
Älvängen. Klubben har sökt 

för en endurobana och fått 
positivt besked i Kollanda. 
Nu är det läge för att satsa 
på ett helt motorsportcen-
ter i Kollanda, där det finns 
marker som inte stör bebyg-
gelsen. Detta center skulle 
då betjäna gokart, moto-
cross, folkrace,trial , enduro 
med mera. Centrats läge gör 
det tillgängligt för Ale, Lilla 
Edet, Alingsås, Lerum, Floda 
och i viss mån även Göte-
borg. Ale blir då en stark del 
av Västra Götalands regio-
nen.

En satsning som också 
måste göras ganska omgå-
ende är minst två konstgräs-
planer i Ale då det inte finns 
annat än grusplaner att tillgå 
vintertid. Fotbollsträning är 
viktigt för att aktivera våra 
ungdomar och för att behål-
la våra ungdomar måste det 
till konstgräs för träning året 
runt. Ale har nio fotbolls-
klubbar varav Alafors och 
Skepplanda är störst med till-

sammans ca 1500 medlem-
mar och stora ungdomsverk-
samheter. Konstgräsplaner 
kostar 4-5 miljoner styck. 
Hyresintäkter från andra 
klubbar skulle kunna gå till 
återbetalning av lånet. Enligt 
Ale Fritid finns det 3 mil-
joner avsatta fram till 2011. 
Skepplanda BTK har lämnat 
in en ansökan till Fotbolls-
förbundet som om man har 
tur kan ge bidrag med några 
hundra tusen. Detta är en 
satsning både för miljön och 
våra ungdomar.  Satsning-
ar i kristider ger lönsamhet 
i framtiden. Denna satsning 
ger även kranskommunsef-
fekter i form av inkomster. 
Kan Ale kommun satsa på 
gammelskog i Verle så borde 
det uppväxande släktet vara 
värt 100 falt mer . 

Till de som har makten – 
tänk framåt – satsa på ungdo-
marna nu!.

Sven Rydén
Ale Demokraterna

Motorcentrum och konstgräsplaner nu!

Det har en längre tid 
varit visst busliv av 
ungdomar  i Skepp-

landa. Detta har på senas-
te året blivit till en plåga för 
de boende.   På sena kvällar 
och nätter förekommer bus-
körning på Albotorget samt 
på busshållplatsen med slad-
dande bilar, EPA-trakto-
rer och trimmade mopeder 
.Dessa tjutande däck stör 
stora delar av Skepplanda 
by. Visst bus har vi alla gjort 
i ungdomens dagar, men 
nu har det passerat gränsen 
för all rim och reson. Här 
kommer lite av vad som har 
hänt på sista tiden: 

• Utslagna rutor på 
Skepplanda kyrka.

• Skepplanda försam-
lingshem utsatt för sabotage 
och skadegörelse.  

• Forsvallen. SBTK:s 
klubbstuga har drabbats av 
uppbrutna dörrar till förråd 
sönderslagna rutor och 
stulna verktyg i garage och 
plastsäckar med pantburkar 
har stulits. Boulklubbens  
grejer och klot utslängda. 
Det värsta hände den  3 
augusti på morgonen  när 
de anställda kom till arbetet 
var rutan vid entrédörren, 
en härdad  treglasruta  utsla-
gen, godisskåpet uppbrutet 
och länsat på allt gott, 

glassboxen sönderslagen 
och glassen borta. Ett låst 
kylskåp hade fått dörrarna 
förstörda av inbrottsverktyg. 
Inbrottet måste ha skett  
mellan klockan fem och 
sex på morgonen eftersom 
den glass som de tappat 
inte hunnit smälta helt. Två 
nätter senare blev den skiva 
som monterats  i väntan på 
ett nytt fönster bortbruten 
och med hjälp av kraftigare 
verktyg blev kylskåpet totalt 
förstört. Dörrarna lossbända 
i sina gångjärn  och all dricka 
stulen samt ett kassaskrin 
med växelkassa till kiosken 
på ca 900 kronor borta.

Här ställer ungdoms-
ledare funktionärer och 
föräldrar upp ideellt i för-
eningar och samfund för att 
sysselsätta ungdomar med 
meningsfulla fritidsaktivite-
ter. Så finns det en liten klick 
som gör allt för att förstöra 
för de skötsamma ungdo-
marna. Nu ställer jag frågan; 
Vad är det för föräldrar 
som inte vet att deras barn 
har kommit hem klockan 
5-6 på morgonen? Vems är 
egentligen felet?   Har ni 
inte koll på om barnen har 
fickorna fulla av godis? Glass 
för tusentals kronor måste 
hamna i en frysbox snabbt 
annars rinner den bort till 

ingen nytta. Det finns ingen 
mage som stöttar så mycket 
glass och godis på en gång. 
Något måste göras snart 
innan tiden rinner ut och 
det går att få dessa barn att 
ändra attityd till samhället. 

Förr hade vi en polis 
som höll ordning på buset, 
idag misstänker jag att alla 
polisens resurser går åt till 
omorganisation av  polisvä-
sendet så därför finns inga 
resurser där det behövs. Ale 
kommun har ingen polis. 
Kortedala stängs så när 
det behövs finns ingen att 
skicka. Om man orkar vänta 
ut efter att ha knappat sig 
fram till svaret står du på 
plats  48 i kön med en vänte-
tid om cirka 35 minuter.  Så 
ser verkligheten ut idag. Vi 
vill inte ha ett Skepplanda 
Chicago, ej heller någon 
annanstans i Ale. Vi vill ha 
tillbaka det lugna samhälle 
som vi hade förr. Nu är det 
ett måste för kommunen att 
skaffa  fram  egna väktare 
som kan göra Ale säkrare.  Ju 
längre det  går desto värre 
och farligare blir det  för 
medborgarna.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Ledamot i styrelsen SBTK

Skepplanda Chicago

•
•

hjärtat
1 oktober öppnar vi 

en ny vårdcentral i Nol 
Välkommen!

allemans h‰lsan
Valet är ditt

Allemanshälsan
med 9 vårdcentraler 

i Göteborg med omnejd 
har specialkompetenser 

inom:

Allmänmedicin

Magtarmsjukdomnar

Invärtesmedicin • Hjärtmedicin

Diabetologi • Lungmedicin

Gynekologi • Urologi

Infektion • Psykiatri

Valet är ditt


