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INTE FULL -  
FÖR BARNENS

SKULL.
Tyvärr växer hundratusentals barn idag upp med föräldrar 

som dricker för mycket. Onyktra föräldrar ger en osäker miljö 

med rädsla och skam som följd. Ofta behöver barnen ta an-

svar för både föräldrar och syskon. Det är ingen bra start i 

livet. Ett barn ska få växa upp i trygghet.

En restriktiv alkoholpolitik ska fortsatt vara grunden i det 

förebyggande arbetet. Detaljhandelsmonopolet ska värnas 

och åldersgränserna efterlevas. Inte minst för barnens skull 

måste vi komma till rätta med missbruket. Det är kristdemo-

kratisk politik. Rösta på Kristdemokraterna den 19 september.

göran hägglund
partiledare för Kristdemokraterna

ETT MA..NSKLIGARE SVERIGE

Vi måste kunna ge våra 
elever en grundsko-
la som gör dem redo 

att gå vidare till Ale gymnasi-
um eller andra skolor och där 
läsa det program de önskar. 
Det fungerar inte att släppa 
ut elever med ofullständiga 
betyg efter grundskolan och 
tro att skolan har gjort sitt, 
medan däremot Ale gymnasi-
um står där och  inte vet hur 
de skall klara av den här väx-
ande trenden av elever till In-
dividuella programmet. 

Moderaterna vill att elev-
erna i Ales skolor ska få 
de förutsättningar de be-
höver i grundskolan. Det 
ska finnas extra stöd för de 
elever som behöver det och 
detta stöd ska sättas in i tid. 
Dagens grundskola i S-styr-
da Ale kommun placerar sig 
på  280:e plats av 290 i en un-
dersökning av skolorna i lan-
dets alla kommuner. Ordfö-
randen i Barn- och ungdoms-
nämnden, Eje Engstrand 
(S), uttalar sig i en artikel i 
senaste Alekuriren och pekar 
på en rikstrend med vikan-
de resultat i Sveriges skolor, 

men det är en klen tröst. Om 
man flera år i rad får veta 
att skolan inte fungerar till-
fredsställande borde man 
göra något åt det. Engstrand 
tycker att det är tufft uttryckt 
att Ales skolor skulle tillhö-
ra de sämsta i landet, men 
hur ska man annars tolka det? 
Det påstås 
även att Ale 
kommun 
skulle hamna 
bland de 70 
sämsta, och 
inte som nu 
bland de tio 
sämsta, om 
man även såg 
till andra pa-
rametrar än de undersökta, 
men en sådan placering är väl 
heller ingenting att vara spe-
ciellt stolt över?

Det gavs flera förklaring-
ar till varför skolan i vår 
kommun tappat mark. Stora 
barnkullar har medfört att 
det har skett omfördelning-
ar av resurser mellan försko-
la och grundskola, och Eng-
strand erkänner att man där 
tappat det pedagogiska per-

spektivet. Man har heller 
inte alltid  i tid insett att vissa 
elever behöver mer stöd än 
andra. Nu ska man dock satsa 
på skolan – vilket naturligtvis 
borde skett för länge sedan. 
Ales elever har svårt att klara 
sin gymnasiebehörighet och 
börjar på Individuella pro-

grammet för 
att läsa upp 
sina betyg. 
Är det inte 
grundskolan 
som ska se 
till att elev-
erna går ut 
med fullstän-
diga betyg? 
Det kan inte 

vara gymnasiet som skall ha 
det ansvaret? 

Jag som moderat undrar 
lite över de här svaren? Vi 
har flera gånger i nämnderna 
samt kommunfullmäktige på-
talat  hur invånarantalet stiger 
och hur förhållandena är i 
skolan. Vi har de senaste åren 
varit bekymrade över vilken 
placering Ales grundskolor 
har bland Sveriges skolor.  
Föräldrar måste kunna lita 

på att deras barn får den un-
dervisning de behöver och 
har rätt till. Ingen skall 
lämnas utanför utan vi ska 
ta vårt ansvar och se till att 
Ale blir en 
kommun 
som folk 
vill bo i – 
och som en 
del i den 
ha en väl 
fungerande 
skola.

Elisabeth  Mörner (M)

"Föräldrar måste kunna lita på 
att barnen får den undervisning 
de behöver och har rätt till"

Elisabeth Mörner (M) om Eje Engstrands uttalanden:

Vi i 7a på Aroseniussko-
lan har under några 
veckor arbetat med 

sopor och återvinning och vi 
tycker att det finns några pro-
blem med Älvängens återvin-
ningsstationer.

Återvinningsstationerna i 
Älvängen är ostädade, ofta ligger 
det skräp i form av tidningar, 
plast, bilbatterier, bildäck och 
gamla stolar på marken kring 
containrarna men även runt 
omkring stationerna. Vi tror att 
när de är 
ostädade och 
det ligger 
en massa 
skräp runt 
omkring vill 
folk inte dit 
och slänga 
sina saker.

Ett annat 
problem är 
att containrarna på återvin-
ningsstationerna är överfulla 
speciellt de som innehåller 
kartong, plast och tidningar. 
Detta bidrar till att statio-
nerna blir ännu mer ostädade 
eftersom de som vill slänga 
skräpet ställer sina saker på 
marken eller bredvid återvin-
ningsstationerna.  Under vårt 
besök på en av stationerna var 
en kvinna tvungen att åka hem 
med sitt skräp istället för att 
ställa det på marken eftersom 
containern var full. Det blev 
en onödig bilresa för kvinnan.

I Älvängen finns, vad vi vet, 
endast tre eller fyra stycken 
återvinningsstationer vilket vi 
tycker är för få för ett så stort 
område som Älvängen. Två 
av dem ligger nära varandra. 
Det tar endast 5-10 minuters 

promenad att gå mellan dem. 
När de ligger så nära varandra 
måste de som bor längre bort 
ta sin bil för att lämna sitt 
skräp. Detta gör att det blir en 
massa bilturer i onödan. 

Vi tycker att återvinnings-
stationerna ska tömmas oftare 
och att man städar av området 
när man tömmer contain-
rarna.  Samtidigt är det bra 
om de som slänger skräpet 
lär sig vad man får slänga och 

inte slänga på 
stationerna, 
bildäck och 
gamla stolar 
hör kanske 
hemma någon 
annanstans. 

En annan 
sak kan vara att 
man har större 
eller fler conta-

inrar till det skräp där det blir 
fullt direkt. Nuförtiden ska vi 
använda s.k. lågenergilampor, 
som innehåller kvicksilver, 
vilket de flesta vet är dåligt för 
naturen. Därför borde man ha 
en speciell låda där man kan 
lämna in dessa lampor. 

Vi tycker inte bara att man 
bör ha större eller fler conta-
inrar utan även fler återvin-
ningsstationer i Älvängen så 
att folk inte behöver ta sin bil 
för att kasta eller återvinna sitt 
skräp.

Eleverna i 7A 
på Aroseniusskolan

samt Anna och Tobias, 
lärare i NO och SO

Förbättra återvinningen

GÖKOTTEDANS
DISCO

Onsdagen den 12 maj kl 21-01

www.ahlaforsif.se
Nu finns Ahlafors IF på Facebook!

Lägenhets-Lägenhets-
brand i Bohusbrand i Bohus

En lägenhetsbrand inträffade på Alekärrsvägen i Bohus på fredagskväl-En lägenhetsbrand inträffade på Alekärrsvägen i Bohus på fredagskväl-
len, strax efter klockan sex. Branden förorsakades av att lägenhetsinne-len, strax efter klockan sex. Branden förorsakades av att lägenhetsinne-
havaren glömt att stänga av spisen. Ingen person kom till skada, men lä-havaren glömt att stänga av spisen. Ingen person kom till skada, men lä-
genheten drabbades av rökskador.genheten drabbades av rökskador.
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PelargonPelargon  49:-49:-  29:-29:-
Pensé & miniviol, tomat & Pensé & miniviol, tomat & 
kryddor, sommarblommorkryddor, sommarblommor

Surfinia Surfinia 65:-65:-  49:-49:-
Perenner, buskar & träd, Perenner, buskar & träd, 
jord, krukor & presentjord, krukor & present

Öppet alla dagarÖppet alla dagar
EGEN ODLINGEGEN ODLING

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Välkomna!Välkomna!

Vi tycker att återvinnings-
stationerna ska tömmas 

oftare och att man städar 
av området när man 

tömmer containrarna.
Elever i Aroseniusskolan

Ingen skall lämnas utan-
för utan vi ska ta vårt 

ansvar och se till att Ale 
blir en kommun som folk 

vill bo i.
Elisabeth Mörner (M)

www.alekuriren.se
Välj webb-tv

Se Erik Grönvall


