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Vid det senaste sam-
manträdet i KPR 
(kommunala pensio-

närsrådet i Ale) fick vi veta 
att koncernsamrådet i Ale 
sammanträtt och föreslagit 
att integrera det planerade 
nya äldreboendet i Älväng-
en med sjukhemmet Vika-
damm.

Detta är för oss en helt ny 
information som går stick i 
stäv med de förutsättningar 
som vi varit med om att 
utforma för äldreboendet i 
Nödinge.

Det nya äldreboendet i 
Nödinge har blivit försenat 
av flera olika skäl. Det är 
också uppenbart att det är 
platsbrist i Ale kommuns 
äldreboenden. 

Därför är det mycket 
positivt att kommunled-
ningen föreslår att tidigare-
lägga byggandet av det nya 
äldreboendet i Älvängen. 
Detta initiativ till agerande 
stöder vi till fullo.

Vi har dock synpunkter 
på var äldreboendet ska 
placeras. Det finns under-
sökningar som klart visar 
hur viktigt äldre personer 
värdesätter olika faktorer 
vid val av äldreboende. Som 
exempel kan nämnas:

• 93 %; att det är nära till 
service (livsmedelaffär, post, 
bank, apotek, vårdcentral.

• 92 %; att det är nära till 
allmänna kommunikationer.

• 55 %; att du får bo i ett 
centralt läge med liv och 
rörelse.

Detta visar med all 
önskvärd tydlighet att ett 
äldreboende som byggs 
ihop med Vikadamm inte 
överensstämmer med äldre 
personers uppfattning om 
ett bra boende.

Vår bestämda uppfattning 
är att det nya äldreboendet 
i Älvängen ska placeras cen-
tralt i närheten av samhällets 
servicefunktioner inklusive 
allmänna kommunikationer.

En annan viktigt aspekt 
är att anhöriga på ett enkelt 
sätt kan komma och besöka 
sina äldre och följa med ut 
och om möjligt delta i olika 
verksamheter i samhället.

Vi anser att Vikadamm, 
med den verksamhet som 
bedrivs i dag, har sitt berät-
tigande och bör kunna fort-
sätta med att på ett positivt 
sätt ta hand om äldre med 
ett större vårdbehov.

Vi lämnar ut en öppen 
fråga till pensionärerna i Ale: 

Vill vi äldre bo på Vika-
damm?

Vi som representerar Ales 
pensionärer i KPR vill det 
inte!

Pensionärsorganisationerna 
PRO, SPF och RPG i KPR 

(Kommunala Pensionärsrådet i Ale): 
Hans Hellman, Bengt Englund,
Daniel Höglund, Harry Fischer,
Stig Andersson, Ritva Jansson,

Hans Åström

Vill vi äldre bo 
på Vikadamm?

Vi lärare på Maden-
skolan, en skola 
för årskurs 3 till 6 i 

Älvängen, har noterat att 
samtliga partiers företrädare 
har reagerat på den oro som 
föräldrar på Madenskolan 
idag känner och visat i sin 
insändare i Alekuriren. Även 
vi lärare är djupt oroliga för 
den ansträngda situationen 
idag och ännu mer över det 
katastrofala kravet från för-
valtningen på ytterligare 
nedskärningar till höstter-
minen. Lärare ska sägas upp 
och elever flyttas runt på ett 
sätt som fått rektor på Ma-
denskolan att kraftfullt varna 
i sin konsekvensbeskrivning.  
Men utan effekt. Liksom ti-
digare år får vi höra att bud-
geten är det viktigaste och 
att besparingar måste göras. 
Om det är rätt prioritering 
får politikerna avgöra men 
tyvärr präglas flera insända-
re av en delvis felaktigt bild 
av situationen på Maden-
skolan. Vi har därför ställt 
samman antalet lärare och 
elever och jämfört med ge-
nomsnittet i Sverige i tabel-
len nedan.

Siffrorna för Sverige 
läsåret 2008/09 är hämtad 
från Skolverkets statistik 
(SIRIS) och avser peda-
gogisk personal exklusive 
hemspråkslärare år 2008. 
Siffrorna därefter är mot-
svarande för Madenskolan.  
Man ser i tabellen att när 
en genomsnittlig grund-
skola i Sverige hade 8,0 
lärare per 100 elever fick 

Madenskolans elever klara 
sig med 6,9 lärare vilket är 
14 % färre lärare. Läsåret 
2009 /10 är motsvarande 
siffra minus 15 %. För kom-
mande läsår 2010/11 kräver 
förvaltningen en lärartäthet 
på 5,8 lärare per 100 elever, 
det vill säga  27 % under 
riksgenomsnittet. Var fjärde 
lärare kommer att saknas på 
Madenskolan jämfört med 
riksgenomsnittet. Sedan 
2008 har arbetsbelastningen 
per elev dessutom ökat till 
följd av införandet av indi-
viduella utvecklingsplaner 
per elev och nationella prov 
även i årskurs 3. Det kan 
nog vara bra men när andra 
arbetsuppgifter inte tas bort 
så ökar ju belastningen sam-
tidigt som vi blir färre. Vad 
gäller elevantalet så är det i 
stort sett oförändrat mellan 
åren på ca 260 till 270 elever. 
Att politiker i sina insändare 
kan hänvisa till minskat elev-
antal på Madenskolan som 
grund för neddragningar är 
obegripligt. Varför ger inte 
förvaltningen Er politiker 
korrekt information?

För nästa läsår kräver 
alltså förvaltningen ytter-
ligare neddragningar. Men 
hur ska vi kunna klara 
undervisningen med 27 % 
färre lärare än riksgenom-
snittet? Ingen har några svar. 
Redan idag går vi bokstavli-
gen på knäna och till hösten 
blir det mycket värre. Därför 
är vi djupt oroliga.

Lärarna på Madenskolan

Madenskolans lärare 
svarar politikerna

FAKTA
Läsår       Antal lärare  Antal elever  Lärare per 100 elever   Maden/Sverige
Sverige 08/09                                                            8,0
Maden 08/09       18,5          270                   6,9   -14%
Maden 09/10        17,5          258                   6,8    -15%
Maden 10/11          15,5          267                    5,8     -27%

Det är en lätt sak 
att se ett problem, 
framförallt någon 

annans problem. Det är 
mycket svårare att funde-
ra kring varför vissa saker är 
ett problem och det är galet 
svårt att hitta en förhållan-
devis vattentät lösning på 
ett problem.

Med detta i åtanke får 
du gärna fundera kring 
vad Elisabeth Mörner 
och Mikael Berglund 
(M) skriver i sin insända-
re från förra veckan. De vill 
inte lägga ner ett program 
på Ale gymnasium även om 
det är mycket svårt att få 
ekonomi i det. Bara några 
veckor innan dess röstar 
Moderaterna och andra 

mer jämlikhetsfientliga par-
tier i kommunfullmäktige 
för att det skall riktas en an-
märkning mot politikerna 
som ansvarar för gymnasiet 
för att man gjort så stora 
budgetunderskott under år 
2009.  Man skulle således 
ha gjort kraftigare åtgärder.

Samtidigt med debat-
ten om gymnasiesko-
lan har även grundskolan 
stått i fokus då resultaten 
i Ales skolor skulle kunnat 
vara bättre. Jag tror att 
alla oavsett partitillhörig-
het kan enas bakom denna 
problembild.  De jämlik-
hetsfientliga partierna vill 
därför skjuta till mer resur-
ser skolan och har föreslagit 
detta i olika sammanhang. 

En period innan dess rösta-
de de mot att höja skatten i 
Ale. Man vill därför behål-
la inriktningar på gymnasiet 
som har dåligt elevunderlag 
samtidigt som man tycker 
att man förra året inte har 
sparat tillräckligt på gymna-
siet då man gjorde ett stort 
underskott. Detta samtidigt 
som man vill ge mer pengar 
till skolan samtidigt som 
man ville sänka skatten.

Jag tror att många inklu-
sive mig har svårt att lösa 
den här ekvationen och 
undrar hur trovärdiga alla 
dessa förslagen är. Ett alter-
nativ enligt mig till att rösta 
på några som saknar trovär-
dighet är att rösta på några 
som har skött om kommuns 

ekonomi och på många om-
råden gjort ett riktigt bra 
arbete under innevaran-
de mandatperiod.  Jag är 
dock fullt ut övertygad om 
att saker skulle kunna vara 
bättre och att man skulle 
kunnat ha gjort mer på 
många områden. Socialde-
mokrater precis som alla 
andra människor är långt 
ifrån perfekta men vi har 
en trovärdig politik och ett 
mål om att man ställer upp 
för andra människor oav-
sett vart man än befinner 
sig i livet. För mig är just 
detta fullständigt avgörande 
för min egna politiska upp-
fattning.

Andreas Hector (S)

Andreas Hector (S):

"Det är lätt att se andras problem"

Vid ortsutvecklings-
mötet i Alvhem den 
29/4. framkom det 

att Ale kommuns teknis-
ka förhandlar med Lilla 
Edets kommun om att lösa 
avloppsfrågan för Alvhem 
genom att dra ledning-
ar till Lödöses renings-
verk. Där finns för dagen 
en viss ledig kapacitet. Men 
hur länge? Byggnationen 
i Alvhem har varit stop-
pad mer eller mindre i ca 10 
års tid på grund av avloppet 
inte har tillräcklig kapaci-
tet. Nu finns det en mycket 
bra chans att bygga avlop-
pet direkt till Älvängen som 
ligger inom Ale kommun 
alltså på eget område. Väg-
verket står för kostna-
den mellan Alvhem Grön-
näs, tillägg för större rör är 
en ringa kostnad i samman-
hanget. Detta är en investe-
ring för framtiden 50 till 60 
år. Det är nu det ska ske när 
vi har den största infrastruk-
tursatsning som skett i Ale 
kommun någon gång. Lägg 
vatten och avlopp direkt åt 
rätt håll alltså till Älväng-
en, då har vi satsningen rätt. 
Alvhem är begåvat med 
byggnation på ca 50-60 hus 
som väntar på att vatten och 
avloppsfrågan löses. Ett nytt 
verksamhetsområde i Grön-
näs kan komma framgent. 
Vad händer i Kattleberg när 
tunnelbygget är färdigt? 
Verksamhet med ett utbyggt 
Kattleberg Airport för land-

ning av affärsplan ett lyft för 
hela Ale. En byggnation av 
ett område på 10-15- hus 
med gemensamt stall häst-
gård vid Hamnen. Vad som 
mer händer får framtiden 
utvisa. 

Den politiska ledningen 
vill inte inse att det finns ett 
Ale norr om Nödinge. Vi 
måste slåss för våra utbygg-
nader som helt förkastas 
av ledningen  antingen det 
gäller Älvängen, Skepplanda 
eller Alvhem, det finns inga 
pengar att göra så stora 
investeringar för som att 
lösa avloppet från Alvhem 
är svaret man får. Detta för-
slag till lösning mot Lödöse 
är det en första förberedelse 
för en sammanslagning med 
delar av Lilla Edets kommun 
eller hela? Det är inte gratis 
att bygga avloppsledning till 
Lödöse, prismässigt samma 
norr som söder ut. Finns det 
något sunt tänkande så görs 
investeringen i Ale i sam-
band med vägbygget då vissa 
samordningseffekter uppstår 
vilka bör tas till vara i bespa-
ringssyfte. När det gäller ett 
nytt kommunhus i Nödinge 
kan miljonerna rulla ohäm-
mat. Detta är åter ett bevis 
på maktbegär från vissa i led-
ningen för Ale kommun. 

Aledemokraterna vill att 
hela Ale skall utvecklas.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Skitsnack
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 19 maj 2010, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:
 
- Svar på interpellation från Linda 
 Holmer Nordlund (v) angående 
 Stiftelsen Tösslandagården
- Ägande av kollektivtrafiken i 
 Västra Götaland
- Borgensåtagande avseende 
 Leaderprojekt Strömsparken
 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m.den 12 maj 
2010.

Stöd Astma- och Allergiförbundets

Barnallergifond Pg 90 09 06-9


