
alekuriren  |   nummer 10  |   vecka 11  |   20108

Erbjuder tjänster inom 
markarbeten

KOLLANDA GRUS AB

Vi hjälper till med rådgivning och utför bl a 

 - Enskilda avlopp för fastighetsägare.
  Tex minireningsverk eller markinfi ltrationer.

 - Markarbeten Hus- och garagegrunder och 
  dränering runt fastigheter och tomter.

 - Skötsel för vägföreningar Så som 
  isgrusning, dikning, grusning och ombyggning av vägar.

Vi säljer givitvis grus och sand från våran täkt i kollanda.

 • Sorterad jord

 • Lek och Hoppsand

 • Singel och Makadam

 • Mur och Putssand

 • Trädgårdsgrus

 • Isgrus
Arne 0706-22 22 66
Göran 0706-22 22 08

www.kollandagrus.se

på påskartiklar
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Aledemokraterna har nu 
fastställt sin valsedeln inför 
kommunfullmäktigevalet 
den 19 september. Välkända 
politiker, unga som äldre, 
med bred erfarenhet toppar 
listan.

– Vi har velat ta tillvara 
på den stora sakkunskap 
som finns i våra led, säger 
en nöjd partiordförande Jan 
A. Pressfeldt. Genom att 
Leif Gustafsson, avhop-
pad moderat, nu ställer upp 
för vårt parti har vi nu två 
före detta kommunalråd i 
Ale bland våra kandidater. 
Det ger en stabil och bred 
politisk grund byggd på stor 
kommunalpolitisk erfaren-
het, för Ales bästa! 

Valets stora frågor för Ale-
demokraternas del blir sänkt 
kommunalskatt i Ale, fortsatt 
kamp mot onödig byråkrati 
och mot det orättfärdiga 
införandet av trängselskatt 
till och från Göteborg. 

– Det 
drabbar 
förorts-
kommu-
nernas 
bilpend-
lare hårt 
och 
särskilt 
Ale-
borna 
med sin stora andel bilpend-
lare, fortsätter Pressfeldt 
kritiskt. 

– Jag har mycket svårt 
att förstå att övriga partier 
i Ale stödjer detta dåliga 
förslag. Speciellt som de 
borgerliga partierna avvisade 
alla sådana förslag före valet 
2006 och vänstern lovade en 
folkomröstning i saken. Men 
det stora Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet styrs numera 
helt och hållet av en flum-
mig miljövänster. Makten 
och köttgrytorna går före 
väljarnas bästa, avslutar 
Pressfeldt. 

Att Aledemokraterna 
verkligen får igenom sin 
politik visar bl a att Ale kom-
muns politiska och tjänste-
mannaorganisation från och 
med nästa mandatperiod 1 
jan 2011 omorganiseras i 
huvudsak så som Aledemo-
kraterna kämpat för sedan 
partiets tillkomst 1998. 

– Bättre 12 år för sent än 
aldrig, konstaterar Press-
feldt.
Fotnot. Aledemokraternas lista inne-
håller totalt 24 namn.

Erfarenhet och sakkunskap 
– för Ale i tiden

ALEDEMOKRATERNA

1. Jan A. Pressfeldt
2. Ingela Nordhall
3. Ulf-Göran Solving
4. Helene Ahlberg
5. Lars-Eric Calås
6. Jerzica Broszniowski Ahlberg
7. Sven Rydén
8. Börje Ohlsson
9. Leif Gustafsson
10. Irma Solving
11. Marie Ohlsson
12. Helena Solving

NÖDINGE. Föräldrarna 
svek droginformationen 
i Ale gymnasium.

– Jag vill inte tro att 
de inte bryr sig, valet 
av dag kanske kollide-
rade med något annat, 
sa Vaknas projektle-
dare Thomas Berggren.

De som var där fick 
en bra redovisning av 
dagens situation och 
en rejäl tankeställare 
efter filmen ”Jag vill 
inte leva detta livet”.

Drogsituationen i Ale oroar 
personal som jobbar med 
ungdomar.

– Vi har inget konkret att 
ta på, men det känns inte 
riktigt bra. Vi ber er att vara 
uppmärksamma och fråga 
mycket därhemma, uppma-
nade Carina Zito Anders-
son, kurator i Ale gymna-
sium.

Polisen som representera-
des av Walter Holm påpe-
kade att den drog som fortfa-
rande oroar mest är alkoho-
len. Det förekommer också 
en del cannabis, hasch och 
självklart även nätdroger.

– Tjejer är tyvärr inte 
undantagna, utan det är 
minst lika vanligt bland dem 
som killar.

Birgitta Augustsson är 

samordnare för SSPF (Skola, 
socialtjänst, polis och fritid) 
och hon konstaterar att det 
finns problem, men att det är 
svårt att avgöra huruvida det 
har ökat eller ej.

– Att vi upptäcker mer 
idag behöver inte bero på att 
det finns en större spridning, 
utan det kan också vara ett 
bevis på att vårt utvecklade 
samarbete inom kommunen 
och med polisen fungerar 
väldigt bra.

Föräldrarna som fanns på 
plats i onsdagskväll fick se 
dokumentärfilmen, ”Jag vill 
inte leva detta livet”. På plats 
fanns också en av regissö-
rerna, Renzo Aneröd.

– Vi ville visa mer än själva 
missbruket och tycker väl att 
vi fick fram en ganska otäck 
bild, som självklart är väldigt 
angelägen att spela upp. Det 
handlar om utanförskap, hur 
samhället bemöter ungdo-
mar som har kommit snett, 
brister i uppföljningsarbetet 
med mera.

GHB är drogen som står 
i fokus för filmen som nu 
också visas för elever i års-
kurs nio och ett på Ale gym-
nasium. Det är en laddad 
historia som inte har något 
positivt slut. Det börjar med 
Johnny, 23, som hoppar 
från Angeredsbron. Hans 
närmsta vänner Henke och 

Sebbe sörjer honom. Doku-
mentärfilmarna ligger otäckt 
nära individerna och vi får se 
hur Henke förvandlas från 
drogmissbrukare till tablett-
missbrukare efter att ha 
blivit omhändertagen av den 
svenska kriminalvården. Hur 
han mår idag visste inte ens 
regissören.

– Det är nog som vanligt, 
ena dagen är ljus och nästa 
mörk.

Med hänsyn till den svaga 
uppslutningen av tonårs-

föräldrar överväger arrangö-
ren att ge alla en ny chans.

– Vi försöker nog en gång 
till. Ämnet är så viktigt att 
vi inte kan vifta bort det. Vi 
behöver föräldrarnas stöd i 
det här arbetet. Deras ögon 
och öron kan ge oss värdefull 
information och därför är 
det angeläget att vi får träffa 
dem, säger Thomas Berg-
gren.

Svagt intresse för droginformation
– Är föräldrarnas engagemang lika dåligt för ungdomarna är det allvarligt
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Regissören, Renzo Aneröd, bakom filmen ”Jag vill inte Regissören, Renzo Aneröd, bakom filmen ”Jag vill inte 
leva detta livet”, gästade Ale gymnasium och svarade leva detta livet”, gästade Ale gymnasium och svarade 
bland annat på frågor från närvarande föräldrar.bland annat på frågor från närvarande föräldrar.

Jan A Pressfeldt 
toppar Aledemo-
kraternas lista.


