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Med blicken mot fram-
tiden utvecklar vi de-
visen – Det goda 

livet i Ale är nära, nytänk-ande 
och naturligt! 

Först kommer jobbaktivi-
teter, dvs kommunala jobb/
utbildningar för mer än 7.5 
Mkr till arbets-lösa personer. 
En misslyckad regeringspo-
litik, nu med närmare 10% 
arbetslösa kräver direkta insat-
ser. Tillsammans med Arbets-
förmedlingen vill vi skapa såväl 
jobb som utbildning för Ale-
borna – alla ska få chansen att 
utvecklas.

Trygghet och omsorg i 
livets alla skeden, är ett natur-
ligt sätt att möta Aleborna och 
vi konstate-rar att detta redan 
är bra, men ambitionen är att 
bli bättre än bra.  

Ale förändras och utvecklas 
med byggande av järnväg med 
dubbelspår och fem pendel-
tågssta-tioner i Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen. 
Också biltrafiken blir trafik-
säkrare med mo-torväg mellan 

Göteborg och Trollhättan.
Kraftsamling skolan är poli-

tikens svar - på allas vår vilja - 
att skolan ska stå sig stark i Ale. 
Trots 10 Mkr i extra satsning, 
behövs mer resurser tillföras 
i dialog med skolans ledning, 
personal och föräldrar. Aktivi-
teterna pågår, del av satsning 
- 1 Mkr ska särskilt stötta 
elever till godkända betyg till 
gymnasieskolorna i höst. 

Föräldrarna till eleverna 
kommer att inbjudas till skol-
undervisningen för att ta del av 
denna redan i vår. I samband 
med höstterminsstarten, blir 
det många aktiviteter med 
fokus på skolutveckling. 

Attraktiva bostadsområden 
med olika upplåtelseformer 
och detta skapas nu brett till-
sammans med byggföretagen: 
Kronogården i Älvängen (ca 
400 bostäder), Ale Höjd i 
Nödinge (ca 350 bostäder), 
Kie-lers damm i Surte (ca 150 
bostäder). Förtätningsarbe-
tet efter strukturstudierna i 
Älvängen och Nödinge skapar 

bra boenden nära kommuni-
kation. Också fler verksam-
hetsom-råden för fler företag 
finns på agendan.

Via kommunalt stöd till 
ETC – EnergiTeknikCentrum 
– kan forskningen stärkas och 
Ale blir ett energikluster i 
regionen. Tillväxten bland de 
cirka 1 500 verksamma företag 
i kommunen ger framtidstro 
och företagarna kan med prak-
tikplatser ge framtidstro hos 
arbetslösa. 

Föreningslivet är något 
alldeles extra i Ale, här arbetar 
många föreningar tillsammans 
som part-ners, vilket är unikt. 
Samarbetet mellan förening-
arna kring t ex byggandet av 
Alebacken är ett bra resultat 
för oss alla Alebor. Kommunalt 
stöd för fria lokaler och särskilt 
stimulansbidrag ökar också 
föreningarnas utvecklingsmöj-
ligheter.

Eva Eriksson
Ordförande socialdemokraterna

Jarl Karlsson
Ordförande kommunstyrelsen

Möjligheternas Ale

Onsdagen den 24 februari 
hade man kallat till Fören-
ingsstämma hos Aktiva Senio-
rer. Ann-Marie Ahlgren 
svingade ordförandeklubban 
galant och snart var alla punk-
terna på dagordningen avkla-
rade. Det blev omval på alla 
poster utom en. Ny revisor är 
Gunnar Claesson med Rolf 
Gunneflo som suppleant.

Efter detta var det dags 
för Humlan, Aktivas egen 
sånggrupp, att ta scenen i 
besittning. De bjöd på en 
blandad repertoar, som fram-
fördes med stor inlevelse och 

musikalitet. Vintergatan, 
Kaffekoppen och Råd till dig 
och mig av Olle Adolfsson 
var några av sångerna vi fick 
lyssna till. Olle Melin, som 
solist i MariAnne Carlssons 
Ge oss år tillbaka, utföll till 
stor belåtenhet. Även Hum-
lans eminenta musiker fick ett 
eget nummer. Medryckande 
spelade de Gånglåt. Lite all-
sång till kända melodier livade 
upp denna gråmulna dag. 
Alltför snabbt var det dags 
för slutnumret, Carl-Antons 
tänkvärda Nu går sista resan. 
Visst är det som i visan ”vi 

behöver varandra” .
Efter kaffetåren den goda 

följde information av olika 
slag. Barncancerfonden 
fick 2040 kr i januari. Sten 
B påpekade vikten av att 
avanmäla vid ev. förhinder. 
Seniordag på Friskis Svettis 
den 11 mars. Försök pågår 
med att få hit Västtrafik för 
informationsmöte. På Kvarn-
kullen kommer fortsättnings-
vis endast fem långbord att 
finnas, totalt 240 sittplatser. 
Nu gäller verkligen först till 
kvarn. Tore R informerade 
om fotobehandling i PC, plats 
finns. MariAnne Carlsson 
berättade om Stadsteaterns 
Hantverkarna. Henry O slog 
ett slag för boule inomhus 
i Ale. Marita O påminde 
om aktiviteter under mars. 
Bengt B redogjorde för resor 
på gång. Aina Nilsson, som 
tillhört kaffekommittén i tio 
år uppvaktades med blommor. 
Rolf G revisorn, som beviljat 
styrelsen full ansvarsfrihet 
tillika dagens körledare tacka-
des med blommor och kuvert. 

Inga Isaksson

Stämma med sång och musik

Vid torsdagens V65-
omgång på Åby blev det 
hög utdelning på sex rätt. 
En kupong inlämnad hos 
Ica Kvantum på Ale Torg 
gav hela 462.313 kronor. 
Kupongen, som kostade 
144 kronor, var en av de 
kuponger som lyckades 
pricka in sex rätt. Förutom 
en rad med sex rätt inne-

höll kupongen nio rader 
med fem rätt.

Den högsta utdelningen 
i ATG:s historia är en vinst 
på 47.360.999 kronor från 
7 juli 2007 då V75 kördes 
på Halmstad.

Omsättningen på tors-
dagens V65-omgång var 
5 497 801 kronor.
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Ursäkta frågan, men nu 
är jag jävligt ”lack” 
på alla som utan gil-

tigt tillstånd parkerar på par-
kering avsedd för rörelse-
hindrad! Det finns en an-
ldning till att dessa platser 
finns, de är avsedda för oss 
som har rörelsehinder och 
har tillstånd!

Har under längre tid note-
rat att de värsta syndarna är 
förare av så kallade hantver-
kare med flera.

För att inte peka ut enskil-
da företag förekommer föl-
jande företagsgrupper, fast-
ighetsägare i princip alla ver-
kande (med företagslogga) i 
Ale kommun, Ale kommuns 
bilar, byggsvängen generellt, 
omålade polisbilar, tidnings-
företag, budbilar. De mest 
otrevliga när man frågar är 

så kallade näringsidkare – det 
skall du skita i, är den van-
ligaste kommentaren, men 
fränast var sheriffen ”är du 
nykter, kom hit och blås”. Jag 
körde min väg utan att bli 
stoppad!

Skall man besöka någon 
som bor i hyreshus ligger i 
allmänhet anpassad parke-
ringsplats längst bort från 
entrén, om det finns någon! 
En anpassad parkeringsplats 
är minst 3,6 m bred. Utrym-
met behövs för att helt öppna 
dörr och ta sig ur!

Ser egentligen fastighets-
ägare både till kommersiel-
la lokaler och hyresfastighe-
tigheter som dumsnåla, då de 
inte erbjuder parkering för 
rörelsehindrade ”nära” entré-
er – i synnerhet ni som har 
komerisiella fastigheter. Ta 

till exempel norra Ale torg, 
här finns försäkringskassa, 
Alebyggen, arbetsförmedling, 
systembolag samt ett gäng 
butiker men var finns H-plat-
ser? Vi som är rörelsehindra-
de väljer bort butiker om vi 
måste gå för långt!

Du som anser det vara okej 
att parkera på en H-plats, då 
måste du även anse att det är 
okej att jag som rörelsehind-
rad parkerar på din privata 
p-plats, garage eller uppfart 
hemma hos dig – eller?

Största riset till Ale 
kommun som inte ålägger 
fastighetsägare att öka till-
gängligheten för rörelsehind-
rade genom att ålägga dem 
att anordna tillräckligt antal 
H-platser inom rimligt av-
stånd.

Rörelsehindrad 

Vad betyder symbolen handikapplats?


