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Signaturen Tommy skri-
ver i förra veckans Ale-
kuriren om våra återvin-

ningsstationer att ”det måste 
vara fel någonstans”. Han har 
alldeles rätt. Han har också 
rätt i att containrarna inte 
töms tillräckligt ofta, och att 
den som hämtar inte tar med 
det som hamnat utanför. Det 
stämmer också att hanteringen 
på senare tid blivit sämre. Det 
är djupt beklagligt att det är 
så. Vi försöker ändra på det.

Det är den rikstäckande 
organisationen FTI, För-
packnings- och Tidnings-
Insamlingen, som ansvarar 
för återvinningsplatserna och 
tömningen av containrarna 
via egna entreprenörer. Sedan 
ett år har FTI infört ett nytt 
betalningssystem för återvin-

ningen, vilket innebär att man 
endast tömmer behållare som 
är helt fyllda med tidningar, 
pappers-, plast-, glas- eller 
metallförpackningar. Halv- 
till trekvartsfyllda behållare 
lämnas kvar. Det systemet 
fungerar ju inte! Man kan inte 
vänta tills en container blir 
100% full. Då svämmar den 
över. Renhållarna i Sveriges 
kommuner rasar över detta 
och kräver att FTI ändrar till-
baka till de tidigare tömnings-
intervallerna.

Den omfattande nedskräp-
ningen av återvinningsplat-
serna, som sign Tommy pekar 
på, försöker Renhållningen 
i möjligaste mån ändå att 
åtgärda. Det binder stora 
resurser, fordon och perso-
nal,  för Renhållningen, och 

kostnaden för 
denna onödiga 
städning belas-
tar givetvis ren-
hållningstaxan.

Renhåll-
ningen driver 
under hösten 
en kampanj 
med hjälp av 
ungdomar 
på Alelotsen. 
Hushållen  har, 
i en kommun-
del i taget, fått 
information 
om skillnaden 
mellan sopor, 
grovsopor och 
återvinning, 
och hur man 
ska hantera 
dem. Detta för 
att invånarna 

i Ale ännu bättre ska kunna 
delta i det viktiga miljöarbetet 
att källsortera sitt avfall. Det 
innebär i korthet:

• Endast förpackningar, tid-
ningspapper och batterier får 
lämnas på återvinningsplat-
serna. Och det är endast hus-
hållen som ingår i FTI:s avtal. 
Företagare skall skriva separat 
avtal med Renhållningen i 
kommunen om hur deras 
avfall ska tas om hand. 

• Sopor är det hushållsavfall 
som inte går att återvinna. Det 
går till förbränning och har 
ingenting på en återvinnings-
plats att göra. Renhållningen i 
Ale kommun har ansvar för att 
hämta hushållens sopor i kärl 
eller säckar. 

• TV-apparater, bildäck, 
kylskåp och andra grovsopor 
ska lämnas på Sörmossens 
återvinningscentral i Bohus. 
Att dumpa sådant på återvin-
ningsplatserna är lika olagligt 
som att vräka ut dem i naturen.

Aleborna gör redan i dag en 
kraftfull insats för vår miljö 
genom att lämna förpack-
ningar, tidningar och batterier 
på återvinningsplatserna. 
2008 återvann varje invånare 
i genomsnitt 102 kg! Med 
bättre kunskap och gemen-
samma ansträngningar vill 
vi, som signaturen Tommy, 
hamna i ”framkant i sophan-
teringskonsten”. Låt oss börja 
med att få ordning på återvin-
ningsplatserna!

Fotnot. Renhållningen delar 
gärna med sig av 
information om käll-
sortering.

Willy Kölborg (S)
Ordf. 

Tekniska nämnden 
Lars-Olof 

Segerdahl
Renhållningschef

Svar om ”Eländig sophantering”
Sverigedemokraten 

Rune Karlsson hetsar 
upp sig så till den 

milda grad på min insändare 
om att pensionärerna i Ale 
tack vare Alliansregeringen 
och Kristdemokraterna får 
sänkt skatt att man nästan 
kan tro att det handlar om 
invandringspolitik. 

Karlsson blandar ihop 
majoritetens i Ales (S, V och 
MP:s ) beslut om att höja 
skatten i Ale 2009 med Alli-
ansregeringens beslut om 
att sänka skatten för pensio-
närerna i Sverige och i Ale 
med 2 miljarder 2009 och 
med ytterligare 3,5 miljarder 
2010.

Karlsson skriver att jag 

har lånat guldbyxor. Men 
det är ju inte jag  personli-
gen som ordnat detta utan 
Alliansregeringen där Krist-
demokraterna varit starkt 
pådrivande. 

För en pensionär med en 
pension på 7000 kronor i 
månaden blir den samman-
lagda skattesänkningen 2009 
och 2010 på 350 kronor i 
månaden. För en pensionär 
med en pension på 18 000 
kronor i månaden blir skat-
tesänkningen 275 kronor i 
månaden.

För första gången sedan 
garantipensionen infördes 
sänks skatten för dem med 
lägst pensioner.

Att Kristdemokraterna 

i Ale styr rikspolitiken har 
vi väl aldrig trott men att 
Kristdemokraterna är en 
stark del av Alliansreger-
ingen och att vi där fått 
gehör för vårt krav på sänkt 
skatt för pensionärerna är vi 
glada och stolta över. Men vi 
vill gå vidare med ytterligare 
skattesänkningar till landets 
och Ales pensionärer.

Så Rune de som anser att 
det behövs nya friska tag för 
Ale och hela vårt underbara 
land och att det ska gälla 
alla ska nog som du skriver 
fundera på vilket parti man 
ska rösta.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Svar till Rune Karlsson
Sverigedemokraterna hetsar upp sig

Tänk att kunna cykla 
eller promene-
ra med utsikt över 

de unika strandängarna 
med ett rikt växt- och djur-
liv. En gång- och cykelväg 
från Surte till Örnäsberget 
i Alvhem kommer säkert att 
bli en fin attraktion i Ale. Så 
skrev Kristdemokraterna i 
en motion till Kommunfull-
mäktige i mars 2006. 

En motion som bifölls 
och som nu finns med i det 
arbete med att göra området 
vid Göta älv mer lättillgäng-
ligt och attraktivt.

Älven är en stor tillgång 
för Ale kommun men det 

upplevs av många som att 
det är svårt att få kontakt 
med älven eftersom järnväg 
och väg blir ett hinder för 
tillgängligheten. Men nu 
finns det en arbetsgrupp 
som jobbar med dessa 
frågor. På kommunstyrelsen 
den 17 november fick vi en 
information i ärendet.

I handlingarna står det 
bl.a. följande:

En del av förslagen är 
enklare som kan göras direkt 
av kommunen t.ex.  

att göra grillplatser och 
placera ut bänkar på fina 
ställen´. Andra åtgärder bör 
utformas som projekt i sam-

arbete med andra aktörer 
som föreningar och företag. 
Ett exempel kan vara att 
utveckla sportfisket längs 
älven.

Vi Kristdemokrater ser 
älven som en stor resurs för 
Ale och är mycket positiva 
och hoppfulla att det påbör-
jade arbetet ska resultera 
i en mer lättillgänglig älv 
och strandängar. Kanske 
kommer vi i framtiden att 
kunna bada på några platser 
som man gjorde förr i tiden.

Kristdemokraterna i Ale
Sune Rydén 

Kjell Klerfors 

En attraktivare älv ett lyft för Ale

Svensk Rödgran
Blågran

Kungsgran

Vi nätinpackar 
din gran

Försäljning:
PREMIÄR 28-29 november!

4-23 december

Julgranar

NÖDINGE VÅRDCENTRAL
Praktikertjänst

VACCINATIONSTIDER PÅ 
NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Fr o m 23/11-09 v 48 vaccinerar vi 
personer under 40 år på följande tider:

Måndag och onsdag kl 13,15-15,00
Tisdag och torsdag  kl 08,30-15,00 

lunch stängt 12,30-13,30

Fr o m 30/11-09 v 49 gäller ovanstående 
tider alla vuxna.

Barnvaccinationer måndag, tisdag och 
onsdag  v 48 kl 16.00-17.00

därefter enligt överenskommelse.

Vaccinationsmottagningen kan ställas 
in pga brist på vaccin.

Skolungdomar vaccineras via 
skolhälsovården.

Tidigare annonserade tider gäller 
ej fr o m v 48

PRO Ale Norra inbjuder till

Kvartalsmöte
Torsdag 3 december kl. 17.00 

i Medborgarhuset, Ledet

Vi bjuder på glögg när Du kommer och 
vår egen  sångkör  ’Bannuwa’ sjunger 

julsånger för oss. 

Mötesförhandlingar

Ales Luciakandidater kommer

Vi serverar en landgång därför 
behöver vi din anmälan.

Därefter blir det kaffe och pepparkaka.
Lotterier

Anmälan senast 30 nov. till Märta-Stina 
74 66 22 eller Eva 33 86 41

Välkomna!

Tomten är rödare 
än någonsin! 
Och vi fi nns dessutom på 
Julmarnaden i Älvängen i år. 

Passa på att fylla i vår önskelista om vad 
Vänsterpartiet ska jobba för i vår kommun. 

Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor 
medan du funderar. 
Vi ses i Älvängen 
den 6 december!

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva www.ssrs.se 

eller 077-579 00 90

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?


