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Den senaste tiden har 
det blivit allt tydli-
gare för mig, Surte 

anses inte vara en särskilt 
viktig del av Ale kommun. 
Den stora bekräftelsen 
kom i somras när vi fick 
en helt ny och fräsch buss-
trafik i Ale kommun. I vår 
familj har vi valt att i möj-
ligaste mån åka kollektivt 
när vi ska någonstans. Döm 
om min förvåning när jag i 
somras, glad över kommu-
nens nya fina bussar, gick 
in på www.vasttrafik.se för 
att kolla hur vi skulle ta oss 
från Surte till Nol och till-
baka en söndagseftermid-
dag. Förslagen jag fick för 
hemresan var minst sagt 
udda alternativ:

1. Ta Lila express från 
Nol till Nils Ericson Ter-
minalen byt där till 404 
till Surte, en nätt resa på 
1timma och 19 minuter, 
Alt.

2. Ta lila express till 

Nödinge vänta 32 minuter 
ta 403 till surte, denna vari-
ant tar 51 minuter. (dessa 
förslag är de samma fort-
farande). Ska jag alltså resa 
via Göteborg för att ta mig 
från Nol till Surte? billigt? 
Främjande för kollektivtra-
fiken?

När jag så i förrförra 
numret av Alekuriren läste 
att BanaVäg i Västs förslag 
på alternativ gång/cykelväg 
över Hellsfjällsliden förkas-
tats av kommunen utan för-
slag på alternativ får jag min 
bekräftelse: Ale kommun 
vill inte veta av Surte. Nu 
skall vi alltså inte ha varken 
cykel/gångväg till övriga 
Ale eller rimlig kollektiv-
trafik. Min fru cyklar varje 
dag från Surte till jobbet i 
Nödinge, enligt Ale kom-
muns nuvarande rekom-
mendationer skall hon inte 
kunna göra detta. Jag säger 
skärpning Ale kommun! 
Lös problemet med cykel/

gångväg Surte-Bohus innan 
vinterhalkan kommer igång 
på allvar och vi börjar få 
olyckor i Hellsfjällsliden.

Slutligen så såg jag i 
senaste numret av Alekuri-
ren att Swebus-Västtrafik 
skapat en Lisebergsbuss 
som skall gå från Skepp-
landa via Älvängen-
Nödinge-Bohus till Lise-
berg. Egentligen är jag inte 
särskilt förvånad över att 
den inte stannar i Surte, 
men snälla Ale kommun: 
Tänk på att Surte faktiskt är 
en del av Ale kommun inte 
bara en stark del av Göte-
borg (Och kom inte med att 
det är Västtrafik som plane-
rar trafiken, Ale kommun 
har goda möjligheter att 
påverka trafiken eftersom 
Ale faktiskt är delägare i 
Västtrafik och talar om 
för VT vad man vill ha för 
trafik).

Samuel

Om det är fallet 
kanske det är dags 
att vakna upp till 

verkligheten. Hur har Du 
kunnat få ihop en sådan 
rubrik som ”Skatten sänks 
för Ales pensionärer”. Det 
vore väl i och för sig en fin 
present till alla alebor nu 
till den kommande julen. 
Men jag undrar om kom-
munen har de resurser som 
behövs för det. Om jag inte 
minns fel så höjde väl kom-
munfullmäktige kommu-
nalskatten från den 1 janu-
ari 2009, vilket väl också 
drabbade alla pensionärer.

Dessutom lovar Du en 
skattesänkning i år 2009 
med 2 miljarder, ytterli-
gare en sänkning nästa år 
med 3,5 miljarder. Har Du 
kanske lånat guldbyxorna av 

pojken i sagan.
Nu till nästa otroliga 

påstående Du gör när det 
gäller bromsen, den är inte 
alls tillfällig utan kommer 
med all sannolikhet att 
kvarstå i flera år framöver. 
Hur länge finns det nog 
ingen som kan sia om.

”Bromsen slår till stora 
förändringar av pensions-
systemet har genomförts 
utan politisk debatt. Nu är 
det dags igen. Förloraren 
är medelpensionären som 
mister 10.000  kronor per 
år mellan 2010 och 2014 
då bromsen kommer att 
ligga i. Men trots kritik från 
bland annat Försäkrings-
kassan driver politikerna 
igenom förslaget, skriver 
KG Scherman.”(Riksförsä
kringsverkets generaldirek-

tör 1981-1996.)
Utan kristdemokraterna 

hade det inte blivit någon 
skattesänkning, skriver 
Sune Rydén. Men det är 
väl förmätet att tro att KD i 
Ale kan styra Rikspolitiken? 
Är inte KD ett parti med 
religiösa förtecken? Tycker 
nog att Du är lite vårdslös 
med sanningen. Lura de 
stackars pensionärerna på 
detta viset.

Nu till slutklämmen vad 
Ni gör så stöd inte kristde-
mokraterna om Ni anser att 
det behövs nya friska tag för 
Ale och hela vårt underbara 
land.

Rune Karlsson
Sverigedemokraterna

Under den vilseledan-
de rubriken ”för-
enklad semesterlag” 

försämrar nu regeringen se-
mestervillkoren för lönta-
gare. Med ett penndrag går 
en genomsnittlig löntaga-
re miste om ca 4000 kronor 
per år när den borgerliga re-

geringen senare i november 
i riksdagen röstar för för-
sämringar i semesterlagen.

”Förenklingen” leder 
också till att en långtidssjuk 
löntagare förlorar upp till 
13 betalda semesterdagar, 
medan den som är långtids-
sjukskriven på grund av 

arbetsskada förlorar hela 
25 dagars betald semester, 
vilket motsvarar en förlust 
på närmare 30.000 kronor 
på ett bräde.

Om regeringen hade 
redovisat en ordentlig analys 
över hur den här så kallade 
reformen slår så hade man 

inte bara funnit att långtids-
sjukskrivna som redan befin-
ner sig i en utsatt situation 
drabbas värst utan också att 
det är kvinnor som i större 
utsträckning är sjukskrivna 
på hel- eller deltid som för-
lorar stort.

LO och TCO har i likhet 
med Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet protesterat, dock 
utan framgång.

Från den 1 april nästa 
år gäller försämringarna. 
Arbetsgivarna får i konse-
kvensens namn utgiftslätt-
nader i samma utsträckning 
som löntagarna får försäm-
ringar som en skänk från den 
borgerliga regeringen.

Bästa sättet att slippa fler 
”förenklingar som drabbar 
arbetstagare i stort” och 
i detta faller flest kvinnor 
är att minimera borgerligt 
inflytande genom att rösta 
på Socialdemokraterna 
2010.

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot från Surte

Bertil Andersson
Ordförande Kommunal sekt 47 i Ale

Surte – en stark del av Ale?Har Sune Rydén sovit en Törnrosa-
sömn de sista åren?

Försämringar i semesterlagen

Det måste vara fel 
nånstans när det 
ser ut så här vid 

kommunens återvinnings-
stationer. 

Den här bilden tagen i 
Nödinge men kunde lika 
gärna tagits i Nol eller 
någon annanstans.

Vill kommunens poli-
tiker att medborgarna ska 
ta hand om soporna så får 
väl containrar vara dimen-
sionerade därefter. Eller så 
får man väl tömma dessa 
betydligt oftare.

Tycker inte det ser bra 
ut som det är nu. Om kom-
munen vill vara i framkant 
i sophanteringskonsten så 
måste det göras något åt 
detta.

Har en längre tid sett 
hur det blivit sämre med 
denna hantering. Entrepre-
nören som tömmer conta-
inrarna går ju tydligen inte 
ur bilen och tar det som 
står utanför.

Nej, det måste till en 
bättring på alla fronter.

 Tommy 

Eländig sophantering

Nominera din förening på: 
www.gotaenergi.se/sponsringGöta energi – enklast ger mer. 

 telefon: 020-23 15 00   www.gotaenergi.se

Nominera din förening till 
Göta energis sponsringspott 2010.
Amerikansk fotboll, badminton, bandy, bangolf, baseboll, basket, biljard, bilsport, bingo, bob, bord-
tennis, bowling, boxning, bridge, brottning, budo, bågskytte, casting, curling, dans, dragkamp, fi lm, 
fl ygsport, fotboll, foto, friidrott, frisbee, fäktning, golf, gymnastik, gång, handikappidrott, innebandy, 
ishockey, jakt, judo, kanot, klättring, konst, konståkning, mångkamp, orientering, ridsport, rodd, 
rugby, segling, skidor, skidskytte, skridsko, sportdykning, squash, styrkelyft, sång, taekwondo, 
teater, tennis, triathlon, varpa, vattenskidor, volleyboll eller kanske vävning? 

Visa att du också är ett Ale-fan

TANDLÄKARE 
FAHIMEH FARAHMAND

Nu har jag varit tandläkare i Nol i 10 år och detta tänker vi fi ra med

Öppet Hus
glögg samt tilltugg

Kvällens tema kommer att vara munhygien, profylax.

Vi erbjuder även gratis implantatkonsultation.

Gamla och nya patienter hälsas välkomna

Plats: Skolallen 1 i Nol
Tid: Torsdag 19 november 17.00 -19.00

Fahimeh , Mahnush, Tatjana
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