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Höst
rensning

Vi gör plats för nya varor
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Gäller t.o.m. 28/10 2009 med reservation för 
slutförsäljning och lokala avvikelser. Rabatten gäller 

på ord. pris, röd prislapp gäller. Hemtex webshop
 - alltid öppet www.hemtex.com

Upp till

50%
på massor av varor

VÄST
inbjuder till 

MEDLEMSMÖTE
för medlemmar inom Vård 
& Omsorg som omfattas av 

heltidsavtalet. 

När: torsdag 22 oktober Kl. 18:00
Var: Medborgarhuset Ledet B-salen 

Vi kommer att diskutera hur avtalet 
inklusive plus och minustid fungerar 

och hur vi vill ha det i framtiden.

VÄLKOMNA!
Styrelsen Sekt. 47  

Hellevi Lundberg
Tel 0705-53 54 77

Lena Wolmeryd
Tel 0707-47 85 73

FRISKVÅRD

”Ortsutvecklingsmötena ska prioriteras 
även fortsättningsvis. De är viktiga mö-
tesplatser för information, dialog och 

erfarenhetsutbyte mellan Aleborna och för-
troendevalda där människor träffas på ett 
naturligt sätt, ofta över generations- och 
andra gränser. Detta har ett mycket stort 
värde för Ale som kommun att leva och 
verka i.

Under mötena behandlas frågor som är 
viktiga för de tio orterna. Ett ortsutveck-
lingsmöte innebär en möjlighet att framföra 
lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till 
kommunala beslutsfattare.

Varje ortsutvecklingsmöte har ett presidie 
som bereder ärenden inför mötena.”

Ovanstående är taget ur den av Kom-
munfullmäktige antagna Strategiska planen 
respektive Ale kommuns hemsida.

Ingenstans står det att det är socialdemo-
kratiska möten!

Jag har gång på gång på gång påpekat vid 
våra planeringsmöten inför ortsutvecklings-
mötena att i annonserna ska hela presidierna 
finnas med och för några år sedan beslutades 
det att så skulle ske och så har också gjorts – i 
de flesta fall.

I Alekuriren vecka 41 annonserades om 
ortutvecklingsmöten för Bohus, Hålanda, 
Surte och Starrkärr.

Annonserna är undertecknade med häls-
ningar från respektive ordförande. Vice 
ordförandena finns ej med.

Däremot har man denna gång satt ut par-
tibeteckning på ordförandena – S givetvis!!!

Och detta trots att det är beslutat att par-
tipolitik inte ska föras på ortsutvecklings-
mötena!

Jag själv är vice ordförande för ortsut-
vecklingsmötet i Nol men ska det partipo-
litiseras på detta sätt vill inte jag vara med 
längre!

Min fråga till Kommunfullmäktiges ord-
förande:

Vad har Du för förklaring till att ortsut-
vecklingsmötena har partipolitiserats?

Folkpartiet liberalerna Ale
 Rose-Marie Fihn

Partipolitisera inte 
ortsutvecklingsmötena!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Alegården, Nygård, 
onsdagen den 21 oktober 2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av naturvårdsplan för 
 Lilla Edets kommun
- Tertialrapport 2, januari-augusti 2009 
 avseende Lilla Edets kommun
- Antagande av plan för del av Edet 1:2, 
 Smörkullen

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
14 oktober  2009.

Onsdag 21 oktober 19.00 
Teatern Nödinge

Ljus. Gullin
En musikalisk resa om den

världberömda jazzmusikern Lars Gullin

Lars Gullin (1928-1976) är en av Sveriges genom tidernas 
främsta jazzmusiker och hans musik är ständigt aktuell. Med sitt 
karaktäristiska barytonsaxofonspel vann han stora framgångar i 
Sverige och internationellt. Nu presenterar Riksteatern, Länsteatern på 
Gotland och Gotlandsmusiken en föreställning om hans musikaliska 
resa genom livet. En resa som var kantad av såväl stora framgångar 
som svårigheter. 

Biljettpris vuxen: 150 kr. Ungdom 100 kr. (Scenpass rabatt)

Jag är en elev på om-
vårdnadsprogram-
et som fick ett väldigt 

chockande besked. För 
inte så länge sedan fick vi 
som går på omvårdnads-
programet i besked att vi 
inte kommer att få den 
körkortsutbildning som vi 
blev lovade innan vi börja-
de på Ale gymnasium. Jag 
och många av mina klass-
kamrater är väldigt upp-
rörda av detta besked 
som kommer från Ale 
kommun! Man måste ju 

hålla det man lovar. Man 
kan inte lova att man först 
ska få en körkortsutbild-
ning och sedan mitt i ter-
minen bara ändra det. 
En sak är om man drar in 
det för nästa års sökan-
de och inte lovar det, men 
nu hade vi faktiskt blivit 
lovade den här utbild-
ningen. 

Jag hade räknat in kör-
kortsutbildningen i min 
framtida utbildning och då 
var Ale gymnasium ett bra 
val tyckte jag och troligen 

fler på omvårdnadspro-
gramet. Nu känns det för 
mig att det bara var ett 
knep för att locka elever. 
Vad vi fått veta är att det 
inte finns pengar till det, 
men jag har även hört 
att kommunen hade gått 
med vinst på 6 miljoner 
så vart är dom pengarna? 
Jag tycker inte om det här 
beslutet och känner mig 
lurad! 

 Kristoffer 
Lurad första års elev på 

Ale gymnasium

Vad hände med våra körkort? 

I förra veckans Alekuri-
ren lovar ”Nödingebo” 
sin röst till det parti som 

tar initiativ i frågan om fria 
bussresor för pensionärer.

Vi är därför glada att 
kunna berätta att en social-
demokratisk motion av Thor 
Eliasson redan inkommit till 
kommunen och frågan har 
vidarebefordras till Västtra-
fik för att få reda på de eko-
nomiska förutsättningarna. 
Detta svar har nu inkommit 

till Ale kommun.
På kommunfullmäktiges 

sammanträde (budgetfull-
mäktige) den 26 oktober 
kommer vi majoritetspartier 
(S), (V), (MP) att föreslå att 
Ale kommun genomför fria 
bussresor såsom i Göteborgs 
stad från och med 2010-04-
01. 

Våra partier kommer 
också på nationell nivå fort-
sätta satsa på lika villkor för 
pensionärer. I socialdemo-

kraternas budgetförslag hade 
alla pensionärer redan 2010 
fått en skattesänkning på 400 
kronor. Pension är uppskju-
ten arbetsinkomst och ska 
inte straffbeskattas. 

Vi i majoriteten ser fram 
emot din röst, såväl lokalt, 
regionalt som centralt för ett 
bättre Sverige.

Jarl Karlsson (S)
Göran Karlsson (V)

Peter Rosengren (MP) 

Bussresor för pensionärer

"Vi beklagar, men det är pengarna som styr"
NÖDINGE. Gerd Påls-
son-Berg, rektor i Ale 
gymnasium, bekla-
gar att körkortsutbild-
ningen har tagits bort.

Skälet är den svaga 
ekonomin och skolans 
sparkrav.

– Jag förstår att 
eleverna är besvikna, 
säger hon i en kom-
mentar.

Eleverna på omvårdnads-
programmet i Ale gymnasi-
um är upprörda över att kör-

kortsutbildningen som utlo-
vats nu inte verkställs.

– Vi lovar aldrig något, 
men vi har erbjudit kör-
kort tidigare. Nu när vi fick 
anpassa verksamheten till 
budget tvingades vi göra 
stora förändringar. Det här 
var en av åtgärderna, säger 
Gerd Pålsson-Berg.

Eleverna stör sig över att 
Ale kommun samtidigt re-
dovisar ett positivt delårs-
bokslut.

– Jag förstår hur de tänker, 
men kommunen är indelad i 

olika förvaltningar och Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den som gymnasieskolan 
ingår i har inte bidragit till 
överskottet, tvärtom. Vi har 
fortfarande ett underskott, 
säger Gerd Pålsson-Berg 
och tillägger:

– Skolan är en politiskt 
styrd organisation så vill 
eleverna påverka den här 
typen av beslut är det politi-
kerna de ska tala med.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


