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Detta hände förra 
året då vi först får 
en räkning trots 

att ingen sotare varit här. 
Vi påtalade detta och fick 
beskedet att man skulle 
titta på arbetsordern. Efter 
några veckor kom en på-
minnelse om obetald räk-
ning. Vi påtalade detta, och 
fick besked att det skulle 
ordnas upp. Efter ytterliga-
re några veckor kom ett in-
kasso-krav från Visna Col-
lectors. Först efter att vi i 
något bestämdare ordalag 

påtalat detta tog man tag 
i ärendet och fick kravet 
stoppat.

Då vi nu fått nog av 
sådan hantering vände vi 
oss till kommunen, Len-
nart Andreasson, för att få 
lov att anlita annan sotare, 
men där blev det stopp. 
Kommunen har ett avtal 
med Ale Sotningsdistrikt 
som gör att vi, som enskilda 
innevånare, inte har någon 
möjlighet att välja sotare. 
Vi tvingas anlita samma 
hantverkare och riskera 

samma slarv i framtiden.
Att hamna på inkasso är 

inte roligt för någon, och 
att hamna där på grund av 
andras slarv och ovilja att 
ta tag i saken trots flera 
påstötningar, det är något 
vi gärna ser att vi kan välja 
bort!

Nämnas kan också att 
Ale kommun inte har 
någon konsumentombuds-
man dit man kan vända sig.

Alebo

Under hösten lyftes 
en fråga i elevrådet 
på Ale Gymnasium. 

Vi i elevrådet tyckte att det 
skulle vara en rolig idé om 
huset, Ale Gymnasium, fick 
ett nytt namn eftersom det 
är ju mer än bara ett gym-
nasium, det är även ett kul-
turhus med bibliotek, teater, 
mötesplatsungdom etcetra. 
Detta skulle också vara ett 
sätt att profilera kommu-
nen. Frågan gick vidare till 
ledningsgruppen inom ut-
bildnings- och kulturför-
valtningen, där den mottogs 
med stort intresse.

En tävling utlystes och 
det bestämdes att alla i 
huset, det vill säga elever 
och personal, skulle få delta. 
Utbildnings- och kulturs 
ledningsgrupp agerade 
jury och det kom in 30-35 
förslag. Två förslag utsågs 

till finalistförslag och dessa 
presenterades för politikerna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden den 24 november 
2009. 

Juryn deltog själv
Ett par veckor efter att täv-
lingen officiellt var avslutad 
hade fortfarande ingen 
information gått ut angå-
ende det vinnande förslaget 
i tävlingen. När frågan togs 
upp med ledningsgruppen 
blev svaret nu att endast ett 
förslag hade vunnit. Detta 
förslag hade två av lednings-
gruppens medlemmar själva 
skickat in! Detta finner ju 
man självklart vara väldigt 
märkligt! Hur kan en jury 
besluta att själva delta i den 
egna tävlingen och utse sig 
själva till vinnare i denna 
tävling? 

I alla sammanhang är 

det förbjudet för en jury att 
agera på detta sätt. En jury 
måste naturligtvis alltid vara 
opartisk. Inte nog med detta, 
när klagomål riktades mot 
ledningsgruppen kunde de 
inte hålla med om att de 
agerat fel.

Denna namntävling bör-
jade som en kul idé, men 
slutade som totalt fiasko. 
Extra dumt blir det efter-
som förvaltningen försöker 
profilera kommunen som 
en kommun som satsar på 
demokrati. I denna namn-
tävling fick vi inblandade 
uppleva den raka motsat-
sen. Man blir ju orolig när 
ansvariga vuxna människor 
inom utbildning och kulturs 
förvaltning agerar på detta 
sätt i en namntävling. Hur 
agerar de då när det gäller 
andra frågor?

Elevrådet på Ale Gymnasium

Ale gymnasiums namntävling 
slutade med totalt fiasko

Ale Sotningsdistrikt skickar 
räkning på ej utfört arbete
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NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

allemans h‰lsan
Valet är ditt

i Nol

Viktig information!
Till patienter som är listade på: Centrumpraktiken, 

Vårdcentralen Kusten, Allemanshälsan Nol, 
Bohuspraktiken, och Nödinge Vårdcentral.

Ny Jourcentral i Kungälv!
På Centrumpraktiken öppnar 1 februari 2010 en ny Jourcentral i 
samverkan med Vårdcentralen Kusten, Ytterby, Bohuspraktiken, 

Nödinge vårdcentral och Allemanshälsan i Nol.
Vi tar även emot patienter från andra vårdcentraler för 

akuta åkommor. 

Öppettider:
Måndag – fredag 17.00 – 22.00

Lördag, söndag och helgdag 10.00 – 16.00

Drop-in, men boka gärna tid via 
www.centrumpraktiken.se eller

telefon 0303 - 575 00.

Jourcentralen Centrumpraktiken 
Triogatan 5 (belägen mellan Maxi och Mimers Hus)

442 34 Kungälv

– Juryn utsåg sina egna förslag som vinnare

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor
har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Torsdag 25 februari kl 18.00

Alla Centerkvinnor hälsas 

Varmt Välkomna!

Totalt 13 vindkraftverk kan komma att 
byggas i område ”R” i direkt anslutning 
till Hålanda - om vi inte säger ifrån nu! 
Bygg vindkraft i skogen, inte vid husen! 

Per Karlsson 
angående Vindbruksplanen i Ale kommun

Oro för vindkraftverk i HålandaOro för vindkraftverk i Hålanda

Bilden är ett Bilden är ett 
montage.montage.

Årsmöte
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 8 februari kl 18.00
Blå kyrkan i Älvängen

Årsmötesförhandlingar 

& kommunalpolitisk information

Välkomna Styrelsen.

i Ale


