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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Äntligen. I onsdags be-
kräftades att Ale nu 
gör en kraftsamling 

runt skolan. Det bästa av 
allt är att initiativet är poli-
tiskt förankrat på båda sidor 
om blockgränsen. Att något 
sådant händer ett halvår 
innan ett val bekräftar både 
allvaret och seriositeten. 
Oavsett utgången i valet har 
nu skolan fått högsta prio-
ritet. En lokal skolplan om 
villkoren ska formuleras och 
alla elever som lämnar års-
kurs nio ska vara behörig till 
gymnasiets nationella pro-
gram. Att mer än 20% inte 
når godkänt i kärnämnena 
svenska, engelska och matte 
kommer inte att accepte-
ras. Vägen till framgång 
kommer inte heller att gå 
via resursförstärkning, utan 
genom att hitta rätt meto-
der och hitta rätt arbetssätt. 
Forskning visar att det inte 
finns någon koppling mellan 
pengar och en bra skola. Det 
är säkert helt korrekt. Mjuka 
värden som skapar en sti-
mulerande och positiv läro-
miljö är betydligt viktiga-
re. Personligen tycker jag 
ändå att det bästa med det 
breda politiska ställnings-
tagandet för Kraftsamling 
skolan är att dörren till en 
budgetförstärkning inte är 
stängd. Behövs det åtgärder 
som kräver ekonomi säger 
både Jarl Karlsson (S) och 
Jan Skog (M) att pengarna 
ska fram.
Det är tydligt att de öppna 
jämförelserna som görs över 
landets kommunala skolor 
har tagit skruv. Med jum-
boplatsen farligt nära sätter 
Ale kommun helt andra 
mål. Inom ett eller två år ska 
placeringen vara bland de 
hundra främsta.

För att vara ett valår 
är det snudd på otroligt 

att man kan vara så över-
ens om ett så stort ämne 
som skolan, men det stop-
par inte där. Samma dag be-
rättar båda kommunalrå-
den om glädjen över att från 
och med 1 april kunna er-
bjuda alla pensionärer, +65 
år, gratis kollektivtrafik 
inom Ale kommun under 
lågtrafiktimmarna (kl 08-
15). Satsningen kostar 1,2 
Mkr på årsbasis, men måste 
anses som försvinnande lite 
mot vad det kan betyda. 
Fler kommer nu att kunna 
färdas från den ena aktivi-
teten till den andra oavsett 
om det händer i Surte eller 
i Skepplanda. Det kan också 
betyda en del för handeln 
att fler kan färdas utan kost-
nad, ett motstånd försvin-
ner. Självklart kan det också 
locka en del att lämna kom-
munen för en resa till Gö-
teborg kommer under låg-
trafik bara att kosta 16,50 
kronor enkel väg. Tycker 
ändå att det är en generös 
och smart förmån. Frågan är 
vad valdebatten ska handla 
om när politiken plötsligt 
är överens om allt… Nja, 
det sista tar jag tillba-
ka. Debatten lär nog 
komma igång förr eller 
senare.

I onsdagskväll var 
det en allvarlig infor-
mationskväll för för-
äldrar om ungdo-
mar och drog-
missbruk. 
Kärnan var 
filmen ”Jag vill 
inte leva detta 
livet”. En grym 
dokumentär 
som även visas 
för elever i års-
kurs nio och 
ettorna i Ale 
gymnasium. 
Förvånande att 

se hur svårt det är för ung-
domar att göra sin röst hörd 
trots att de nästan ”skri-
ker” om hjälp. Samhällets 
svar visar sig i dagsläget vara 
antidepressiva läkemedel. I 
Ale finns återigen signaler 
om ett ökat drogmissbruk 
och det var ett av skälen till 
att kommun och polis bjöd 
in till en ambitiös informa-
tions- och frågestund. Med 
tanke på det kändes det kon-
stigt att majoriteten av sto-
larna gapade tomma. Om vi 
vuxna genrellt har så svårt 
för att lyssna när någon vill 
säga något viktigt har jag 
plötsligt lättare att förstå 
filmen, då är det ju inte 
längre konstigt att ungdo-
mar mår dåligt.
Förhoppningsvis finns det 
mer tabletter att tillgå om 
även våra ungdomar i Ale 
ropar på hjälp i framtiden. 
Tanken med kvällen var ju 
annars att lära fler att se 
problemen i tid och ge tips 
om vad man kan göra innan 
det är försent.

Politisk enighet
Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 40
susanne@alekuriren.se

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
Onsdagen den 31 mars kl. 18.30

La Plaza i Älvängen
Handlingar finns på 

Nols Folkets Hus från 29 mars.

Medlemmar hälsas Välkomna!

GÅ NER I 
VIKT MED 

KBT!
Att ändra sina matvanor med hjälp
av kognitiv metod innebär att du 

lär dig ta kontroll 
över ditt beteende

Sluta räkna kalorier! 
Gör en bestående förändring!

För mer information ring 
0708-55 63 03 eller besök oss på 

www.mellow-massage.se

EXTRA! EXTRA!

EXTRA! EXTRA!

TEATER-
FÖRENINGEN 
I ALE 
ÅRSMÖTE
tisdagen den 
23 mars 2010 
kl 18.30 i Ale Gymnasiums matsal

Vi bjuder på fika och hemlig 
föreställning!

Anmälan till 
Karin Odding tel. 0303-96266 
mail: karin.odding@telia.com eller 
Bengt Lewin tel. 031-981911 
mail: bengt.lewin@minmail.net
Senast 20 mars!

Välkomna! 
Styrelsen

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
VÅRFROSSA!

VÅRENS FÄRGSPRAKANDE 
KOLLEKTION I METERVARA 

& FÄRDIGSYTT!

ÖPPET HUS
Montessoriförskolan

Kristallen i Alafors

förskolan med den naturliga rytmen
Naturmontessori

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 24 mars 2010, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Årsredovisning 2009 avseende 
 Lilla Edets kommun
- Revisionsberättelse för år 2009
 -  revisionsrapport
 - beviljande av ansvarsfrihet
- Revidering av miljö- och byggnämndens 
 reglemente
- Ombud och ersättare till 
 Kommuninvests årsstämma 
 den 25 mars

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar (inkl 
handlingar avseende årsredovisningen) 
till kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 17 mars 2010.

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Ett fel hade insmugit sig i rapporteringen från 
Ahlafors IF:s årsmöte i förra veckans nummer av 
Alekuriren. Här är den styrelse som ska leda för-
eningen 2010: Ordförande: Claes Berglund. Vice 
ordförande: Karin Larsson. Sekreterare: Petra 
Nilsson. Ekonomiansvarig: Christina Otter. 
Ledamöter: Marie Sjödin, Emris Olsson. Adjung-
erande ledamöter: Fredrik Olofsson, Mikael 
Johansson. Klubbmästare: Thore Skånberg.

Rättelse om AIF


