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NÖDINGE. Även för kommunstyrel-
sens ordförande Jarl Karlsson (S) 
var det jobben som stod i fokus på 1 
maj.

– Vi gör allt vi kan lokalt för att 
motverka regeringens krav på 90 
dagars karens vid arbetslöshet. 
Arbete eller utbildning direkt är sär-
skilt viktigt för arbetslösa ungdomar 
och det försöker vi leva upp till, sa 
Karlsson.

Han beklagade också det privata 
näringslivets svaga intresse för att 
skapa fler sommarjobb i Ale.

Jarl Karlsson berättade om ett nytt unikt jobb-
projekt för en grupp arbetslösa ungdomar, 
som under sex veckor får utveckla sitt entre-
prenöriella tänkande och förmågan att se möj-
ligheter i arbetslivet.

– Det är ett projekt som vi är ensamma om 
i landet att genomföra. Det sker i samarbe-
te med Warwick University i England. Det 
handlar om att skapa framtidstro och koncep-
tet har vi tagit från 10 års erfarenheter av vår 
internationella entreprenörsutbildning Unga 
entreprenörer i nya Europa.

Kommunalrådet passade också på att berät-
ta om Ales expansion som sker parallellt med 
väg- och järnvägsutbyggnaden.

– Vi skapar boendemiljöer i olika upplåtel-
seformer, gärna i energisnålt byggande. Vårt 
bostadsförsörjningsprogram med cirka 2000 
bostäder ger möjligheter att nå 35 000 invå-
nare efter år 2020. Många bostadsbyggare vill 
nu vara med och utveckla framtidens Ale och 
här i Nödinge kommer Skanska, Derome och 
Sverigehuset tillsammans med Ale kommun 

att starta upp Alehöjd med 350 nya bostäder 
på bergsryggen mellan Nol och Nödinge, in-
formerade Jarl Karlsson och tillade:

– Och självklart ska vi socialdemokrater 
stärka hyresrättens villkor med bland annat 
likartade villkor som för villor och bostads-
rätter – inte minst ska vi verka för att skapa 
ungdomsbostäder!

I år var målet att skapa 400 sommarjobb och 
redan nästa år är siktet inställt på att kunna er-
bjuda alla som önskar ett sommarjobb.

– Vi hoppades få lite hjälp från det priva-
ta näringslivet, men intresset har tyvärr varit 
svalt, sa Jarl Karlsson lite besviket.

Skolan som har varit uppe till debatt den 
senaste tiden lovades nya miljoner.

– Socialdemokraterna föreslår en öron-
märkt miljard per år till skolan. Detta ger Ale 
kommun 3 miljoner. Det är välkommet, men 
vi lovar där utöver att som vanligt prioritera 
extra kommunala pengar, avslöjade Jarl Karls-
son.

Han var hoppfull och andades framgång i 
det stundande valet.

I möjligheternas Ale stärker vi vår majoritet 
ytterligare och på riksplanet röstar vi bort den 
moderatledda regeringen. Vi väljer för fram-
tiden, en rödgrön regering som sätter jobben 

först och som skapar verkliga åtgärder för jobb 
och trygghet.
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Mer pengar till skolan från S på alla nivåer

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karls-
son (S), gav ett lokalt majtal som andades 
optimism och expansion.

NÖDINGE. Jobben, jobben 
och jobben!

Så sammanfattade årets 
majtalare i Ale de viktigaste 
frågorna i årets valrörelse.

Regionråd, Johnny Nils-
son, var tydlig om målet de 
kommande fyra åren som 
enligt honom bara kan nås 
på ett sätt – genom ett 
regeringsbyte.

Årets huvudtalare på 1 maj slöt cir-
keln när han klev upp i talarstolen 
i Ale gymnasium. Han efterträdde 
Arne Adiels (S) som landstingsråd 
1978 och när han i lördags höll sitt 
sista majtal satt Adiels – nu 93 år – 
i publiken.

Johnny Nilsson försökte gjuta 
mod inför den kommande valrörel-
sen såväl lokalt som nationellt. Han 
riktade frän kritik mot regeringen 
Reinfeldt och sparade inte på krutet. 
Han talade sig varm för vad Social-
demokraterna åstadkommit i landet 
under 1990-talet, men påminde inte 
sällan om nuläget.

– Glöm inte att det högerparti som 
alltid har röstat emot höjda barnbi-
drag, pensionsreformer, en skola för 
alla, kortare arbetstid och längre se-
mester, sjukförsäkring och andra so-
ciala trygghetsreformer heter Mo-
deraterna och nu leder vår regering 
och vårt land. Det är det parti som 
leder en regering som nu sänker skat-
ter för de redan rika, samtidigt som 
man försämrar i A-kassan. Det är 
det parti och den regering som nu 
har sänkt fastighetsskatten för hög-
inkomsttagarna i Danderyd och Li-
dingö men höjt den för flertalet fast-
ighetsägare med låga inkomster här i 
Ale. Det är det parti och den regering 
som lånar pengar för att sänka skat-
terna, men sedan inte tycker att man 
har råd att anslå pengar till kommu-
ner och landsting så att vi kan trygga 
vård, skola och omsorg, dundrade 
Johnny Nilsson.

Årets demonstration handlade 

övergripande om rättvisa och solida-
ritet, men i grunden var det jobben, 
jobben och återigen jobben som stod 
i fokus.

– Varslen och uppsägningar inom 
fordonsindustrin har slagit särskilt 
hårt mot många familjer och en-
skilda. När Saab i Trollhättan ho-
tades tyckte Maud Olofsson att 
en av världens modernaste bilfabri-
ker med högkvalificerade bilarbeta-
re och ingenjörer skulle bygga vind-
kraftverk. Statsministern stack hu-
vudet i sanden och sade ingenting. 
Nu ljusnar det något på arbetsmark-
naden. Men det är lång väg tillbaka. 
Till skillnad från andra regeringar i 
Europa gör vår högerregering ing-
enting för att hjälpa till när indu-
strin behöver allt stöd man kan få, 
sa Johnny Nilsson.

Han var som väntat mycket kritisk 
till regering Reinfeldts jobbpolitik.

Kritisk
– Blir det verkligen fler jobb genom 
att sänka ersättningen till arbetslö-
sa? Blir det fler jobb när den sjuke 
inte längre får ersättning från för-
säkringskassan? Reinfeldt gick till val 
på att minska arbetslösheten. Inte att 
öka den… Att han tänkte försämra A-
kassan, sjukförsäkringsreglerna och 
minska stödet till vuxenutbildning-
en sa han inte. Regeringens jobbpoli-
tik slår igenom. Sjuka ska tvingas ut i 
arbete. När nyopererade, cancersju-
ka och kroniskt sjuka ska tvingas se 
sin sjukpenning minska eller försvin-
na helt, då har vi skapat ett samhälle 
där solidaritet med sjuka och svaga 
inte längre råder. Till ett sådant hårt 
och kallt samhälle säger vi socialde-
mokrater nej!

Johnny Nilsson berörde och 
miljö, klimatet och naturen i sitt 
majtal. Han berömde Ales rödgrö-
na majoritet som genom bevarandet 
av Verle gammelskog visat på politisk 
styrka och medvetenhet.

– Socialdemokraterna i Ale ger 
signalen till alla kommunens invå-

nare att vår natur är viktig att vistas 
i för naturupplevelser och rekrea-
tion. Den bidrar till en god hälsa. 
Den borgerliga regeringen sviker 
naturvården. Minskat stöd till sköt-
sel av naturreservat drabbar enskil-
da markägare och entreprenörer. Yt-
terst även oss som vill vistas i naturen.

Saknar vilja
Anna Norlén, SSU:s nye ombuds-
man i norra Älvsborg, gav första maj 
en ungdomlig prägel, då hon talade 
inledningsvis. Hennes fokus låg på 
ungdomsarbetslösheten.

– Var fjärde ung saknar jobb. Re-
geringen säger att de är lata, men de 
har fel. Det är regeringen som saknar 
vilja att skapa förutsättningar för nya 
jobb. De lovade folket att de var det 
nya arbetarpartiet, men vi visste 
redan för fyra år sedan att det var fel 
– och nu vet hela svenska folket san-
ningen. Vi ser helheten, när de ser 

enskildheten. Vi ser långsiktigt när 
de ser kortsiktigt, menade den väl-
formulerade SSU-representanten.

Johnny Nilsson var årets huvudtalare på 1 maj i Ale. Han berörde främst tre viktiga saker, jobben, jobben och 
jobben.

Cirka 130 mötesdemonstranter tågade genom Nödinge i lördags. Här ses 
Jim Aleberg och Lars-Gunnar Wallin.
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Jobben, jobben och jobben!
– Årets förstamajtal var fokuseradefokuserade


