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Avgiftsfria utbildningar för dig som bor i Ale 

Vid en inspektion av två av 
våra miljö-och hälsoskydds-
inspektörer på en ben-

sinstation i kommunen ertappa-
des butiksinnehavaren med att på 
en av hyllorna saluföra 1 st tvätt-
medelspaket med för hög fosfor-
halt. Naturligtvis ett fruktansvärt 
miljöbrott! Paketet stod ensamt 
kvar på hyllan sedan en ny förord-
ning trädde ikraft den 1 september 
2008, dessförinnan salufördes detta 
tvättmedel överallt. Paketet var t o 
m märkt med ”Bra Miljöval”!

Helt i linje med gällande 

lagstiftning åtalsanmäldes 
butiksinnehavaren och riskerar att 
genom sin oaktsamhet dömas till 
fängelse i upp till två /2/ år!

Säg inte annat än att Sverige är 
ett fantastiskt land! 120 bilar har 
bränts upp av ligister i Göteborg 
det senaste halvåret, en skola 
bränns ner varje dygn i Sverige, 
beväpnade banditgäng skjuter vilt i 
bostadsområden, mord, våldtäkter, 
misshandel och rån är numera 
vardagsmat. Vårt rättsväsende 
håller på att braka ihop för att vare 

sig polis eller åklagare hinner med. 
Undra på det när man är överlupad 
av alla bagatellartade miljöbrott 
som måste åtalsanmälas. Men det 
är ju enklare och mindre farligt att 
åtala en bensinstationsföreståndare 
som saluför ett tvättmedel som inte 
längre är tillåtet. Det blir ju samma 
poäng i statistiken! 

Arma land!

Jan A. Pressfeldt
Aledemokraterna

Vice ordf Miljö- och Byggnämnden

Ungdomslinjen inne-
bär att ungdomar ska få 
hjälp från första arbets-

lösa dagen. Det är i början av ar-
betslösheten som åtgärder ska 
sättas in. Idag kan man först efter 
den 90,e arbetslösa dagen erbju-
das någon form av stöd. Det är för 
sent och ungdomslinjen ska bland 
annat innefatta satsning från 
första arbetslösa dagen. 

Vi (S) kommer att driva ung-
domslinjen som en del i vår poli-
tik. Medan den självgode skolma-
joren Björklund spelar sina skol-
kort med spridda salvor trum-
mar Reinfeldt på om arbetslinjen, 
ordet som har letat sig in på vård-
centralens väntrum och i försäk-
ringskassans handläggning. Var 
finns den röda tråden i detta? 
Den nuvarande regeringen har 
totalt ignorerat vad som händer 
den dagen det är dags att ge sig 

ut på arbetsmarknaden. Den röda 
tråden i sammanhanget måste 
fokusera på hur ungdomarna 
kommer in på arbetsmarknaden 
och hur de skaffar sig ett fotfäste 
på densamma. Här är bland annat 
satsning från första dagen avgö-
rande. 

Kan ordet ungdomslinjen 
prägla valrörelsen kanske vi kan 
förhindra den alltför höga arbets-
löshet bland unga som nu har ce-
menterats. Finanskrisen har givet-
vis ökat på arbetslösheten genom 
hela Europa men avsaknaden av 
politisk borgarvilja har gjort att 
den svenska ungdomsarbetslöshe-
ten är avsevärt högre än i de flesta 

länder inom EU. Ett gigantiskt 
misslyckande och slöseri.
Vi kan inte komma på någon 
annan satsning som är så viktig 
som att få ut ungdomar i arbete. 
Mindre tryck på kommunens för-
sörjningsstöd, större tryck på bo-
stadsmarknaden, större tryck på 
dagligvaruhandel och inte minst 
detaljhandel. Ett starkare skatte-
underlag. 

Givetvis finns det stora per-
sonliga vinster i varje individ att få 
ett arbete. Självkänslan, oberoen-
det och framtidstro. Det går inte 
att överskatta hur viktigt detta är. 
Fokuseringen blir ungdomslin-
jen och då kan vi mobilisera kring 

ungdomar och deras liv. Då kan vi 
börja diskutera lärlingsplatser och 
praktiklösningar på allvar. Är det 
rimligt att hamna i stora studie-
skulder när det är samhället som 
skriker efter just ungdomars del-
aktighet och kunskap. Visst ska 
man investera i sig själv men sam-
hället ska absolut investera i ung-
domar. Bör studier i större ut-
sträckning subventioneras av skat-
temedel? Ja, det tycker vi absolut. 
Bör företag och staten samarbeta 
i högre grad när det gäller prak-
tik och lärlingssystem i form av 
kanske delat ekonomiskt ansvar 
under en viss tid? Ja, absolut 
tycker vi. 

Förutsättningen är att foku-
sera på ungdomslinjen och befria 
Mauderaterna från ansvaret de 
aldrig tog. Vi är övertygade om att 
det finns oändligt med idéer kring 
dessa frågor. En del kontroversiel-
la, andra kanske har större samsyn 
men nya grepp måste definitivt 
tas. Arbetsmarknadens parter med 
IF Metall i spetsen tog ansvaret 
mitt i krisen och avtalade fram ett 
krisavtal inom några av sina av-
talsområden. Kanske finns det 
kreativa idéer bland parterna på 
arbetsmarknaden. Upp på bordet 
och in på agendan isåfall. 
Det finns en oändlig resurs bland 
dagens unga, det måste samhället 
investera i. Inom ramen för ung-
domslinjen.

Tyrone Hansson (S) 
Jarl Karlsson (S)

Ungdomslinjen ska gälla

Jan A Pressfeldt med det omtalade tvättmedelspaketet.

Miljöbomb lokaliserad i centrala Ale Miljöbomb lokaliserad i centrala Ale 
– Internationella åklagar-
kammaren inkopplad

Fritt val åt alla att välja sotare!
Läste att Ale Sotningsdistrikt 

misskötts sig igen. Vi fick en fak-
tura på 820 kronor i januari och jag 
ringde och påpekade att detta inte 
stämde. Sotaren skulle ha varit här 
den 29 december och vi var hemma 
denna dag. Den som skulle utfört 
jobbet skulle ringa, men hörde inte 
av sig.

Jag ringde till sotaren igen och 
påpekade detta. Då tog han bort 
betalningen och vi fick en kredit-
faktura. Jag ringde upp Visma Col-

lectors och kollade att den var bor-
tagen och det stämde.

Jag har pratat med Lennart 
Andreasson om detta, grannen 
råkade nämligen ut för samma sak.

Han skulle prata med sotaren. 
Varför kan inte kommunen ta bort 
denna herre som skickar bluffaktu-
ror och missköter sin uppgift? Så 
länge han har monopolet här, så 
länge kan han missköta sig. Fritt val 
åt alla att välja sotare!

LF

Sven, naturintresse och fritids-
liv i stilla och orörd miljö är 
också en aktivitet, som både 

ungdomar och vuxna nyttjar. Vi 
har en fantastisk ”anläggning” i 
Kollanda för detta, Naturen heter 
vår anläggning och har många 
medlemmar.

Alla aktiviteter behöver inte 
stora och dyra anläggningar för 
många miljontals kronor där kom-
munen skall gå i borgen för en 
massa lån där det sen skall visa 
sig att budgeten inte håller och 
vi skattebetalare skall gå in och 
finansiera.

Vi förstår att det finns andra 
intressen än våra och ibland behö-
ver anläggningar byggas men lägg 
dom på platser där man inte förstör 
en redan fungerande anläggning 
som aldrig kommer att kunna åter-
ställas.

I vår ”anläggning” förekom-
mer många olika aktiviteter 
såsom: vandring, fiske, paddling, 

fågelskådning, skogspromenader, 
bärplockning, svampplockning, 
skidåkning, skridskoåknig och så 
vidare.

Du är välkommen upp i vår 
fina och tysta miljö där många av 
våra kommuninvånare vistas både 
på kvällar och helger för att ladda 
sina batterier för att orka med den 
stressiga och bullriga vardagen.

Minst fem olika motorsporter 
på ett och samma ställe skulle inne-
bära att det troligtvis inte kommer 
att finnas en helg eller någon kväll i 
veckan under sommarhalvåret som 
kommer att vara fri från störande 
verksamhet för kringboende.

Den här typen av verksamhet 
borde ligga nära goda kommunika-
tioner då det är mycket transporter 
av fordon dit samt tillgång till 
kollektivtrafik så att åskådare och 
inte minst som du själv skriver våra 
ungdomar skall beredas möjlighet 
att själva ta sig till anläggningen.

Oroliga Kilanda och Kollandabor

Svar till Sven Rydén om motorstadion i Kollanda


