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Lilla Edets kommun 
gör det igen! Vad då? 
Jo, de skrämmer bort 

eventuella nya medborgare. 
Nu ska Lilla Edet skära ner 
inom barnomsorgen. Vi har 
redan en bottenplacering 
vad det gäller skolan, ska nu 
förskolan haka på den? Tre 
heltidstjänster ska bli 2.75. 
Lägg därtill att personalen 
som får vara kvar ska bevara 
en god pedagogisk barn-
omsorg, säkerhet, trygghet 

samt ha tid för att etablera 
ett nytt dataprogram, vilket 
Lilla Edets kommun stolt 
propagerat för ute i Svea 
rikes land.

Lilla Edet är först i Sve-
rige med detta flexprogram 
som enligt de styrande 
anses ”rädda” kommunens 
anseende utåt. Men ack 
vad de bedrog sig! Nu ska 

vi föräldrar aktivt engagera 
oss för att se till att detta 
dataprogram för förskolan 
lågprioriteras. 

Det viktigaste för oss är 
att få ha kvar personalen, 
och om inte politiker och 
nämnd begriper att det 
behövs kompetent och 
duktig personal som dag-
ligen erbjuder trygghet, 

kunskapsutveckling socialt, 
mentalt som emotionellt, 
så måste vi föräldrar gå 
samman och kräva det samt 
att flexprogrammet läggs 
ner.

Vårt krav är tre heltids-
tjänster = eventuellt infö-
rande av flex. 2.75 = inget 
flexprogram, enbart förva-
ring och massflykt.

Hur vill ni ha det? Vi vet 
hur vi vill ha det!

Föräldradrevet genom L M

Har ni hört på maken?

Alvedonförpackningen, 
bland ett urval andra 
receptfria läkeme-

del på en väl placerad hylla 
bland godis och övrigt.

Ica på Ale torg, ett sten-
kast från det numera priva-
tiserade apoteket, är en av 
många livsmedelsbutiker 
där avreglering lett till sin 
otrevliga men förväntade 
konsekvens med lätt åtkom-
liga läkemedel, en armslängd 
från kassan. Det kan ryckas 
på axlarna, det är ju recept-
fritt!

Men nu råkar Sverige 
tillhöra världstoppen i 
medicinkonsumtion och 
läkemedelsmissbruket är ett 
faktum. Dessutom riskerar 
människor med faktiska 
behov och med recept få 
vända tomhänta hemåt då 
de nya privata apotekshand-
larna anser det lönsammare 
(läs lagerhållningskostnader) 
att satsa på de absoluta stor-
säljarna.

Med andra ord, man har 
inom läkemedelsbranschen 
avskaffat det dubbla upp-
draget. Exempel, Svenska 
spel har som uppgift att 
driva verksamheten med 
vinst, men också använda 
densamma till att motverka 
spelberoende. 

Systembolaget skall sälja 
alkohol och motverka miss-
bruk.

Utan dubbelt uppdrag 
kvarstår endast marknads-
mekanismer och profitjakt.

Erfarenheterna från andra 
områden är tydliga. Posten 
stryper glesbygdsservicen. 
Svensk kassaservice läggs 
ner. Kollektivtrafiken blir 
till en slags meny där man 
plockar russinen ur kakan. 
Snökaos och andra problem 
leder till att järnvägens olika 
aktörer skyller på varandra. 

Från regeringen kan 
möjligen receptet mer 
kontroll förväntas. Kanske 
gör man som med frisko-
leprofitörerna och inför en 
särskild myndighet med 
avsikt att följa upp, i detta 
fall Icahandlarnas och övriga 
butikskedjors medicinhan-
tering.

I juli avskaffas ytterligare 
ett statligt monopol, Bil-
provningen. Frågan är hur 
lång tid det tar innan den 
första avregleringsrelaterade 
skandalen inträffar? Innan 
valet?

Om olyckan inträffar, 
med ytterligare en man-
datperiod för nuvarande 
borgarstyre, kommer utför-
säljningen av svenska folkets 
tillgångar, det som är kvar, 
att bjudas ut till privata aktö-
rer. Mer av ideologiska skäl 
än av praktiska orsaker.

Av denna anledning kan vi 
förvänta oss att Systembola-
gets utbud får göra sällskap 
med läkemedlen och skylt-
ningen av ”matglada varor” i 
butikkedjornas varuhyllor.    

Kjell Gustavsson 
Vänsterpartiet

Där satt den!
Ni har helt rätt i att 

det är för mycket 
skräp vid återvin-

ningsstationerna i Älväng-
en. Ale kommun, som 
städar stationerna åt oss, 
har två lastbilar och en sär-
skild sopbil som bara åker 
runt och städar men tyvärr 
hinner de knappt åka iväg 
innan stationerna skrä-
pas ned på nytt. Dessutom 
är det väldigt mycket grov-
sopor och sådant som inte 

får lämnas vid återvinnings-
stationerna, och det skulle 
hjälpa oss mycket om vi 
slapp detta. Därför vill jag 
passa på att vädja till de som 
dumpar sådant avfall att is-
tället lämna det där det hör 
hemma, exempelvis vid Sör-
mossens återvinningscentral 
som nu också fått bättre öp-
pettider.

Älvängen har med tre 
återvinningsstationer en 
högre stationstäthet än både 

kommunen och landet i 
övrigt, om man ser i propor-
tion till invånareantalet. 
Därför planerar vi i dags-
läget inte fler stationer där. 
Däremot kan det som ni 
påpekar finnas anledning 
att se över både hur ofta de 
töms och containrarnas stor-
lek och antal. Jag kommer 
att ta upp detta nästa gång vi 
har samrådsmöte med kom-
munen.

När det gäller lågener-

gilampor och liknande så 
vill vi inte ta emot dem vid 
återvinningsstationerna. 
Det beror på att lampor och 
annat som innehåller farligt 
avfall måste tas omhand på 
ett säkert sätt enligt vissa 
föreskrifter, och detta går 
inte att svara upp mot vid 
obemannade stationer.

 
Magnus Örnborg

Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen

Svar till klass 7 A på Aroseniusskola om återvinningen

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Skolan är något av det viktigaste som fi nns för en ung familj. Alla drömmer om en bra framtid 
för sina barn. Barnen ska gå i en bra skola där de får de kunskaper de behöver för att gå vidare 
i livet och samtidigt utvecklas till trygga och glada ungdomar. 
De senaste åren har det inte gått bra för skolorna i Ale. Det vill vi ändra på. 
Vi är inte nöjda förrän Ales skolor kan mäta sig med de bästa i landet.

�
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Älskade mamma. Hon 
har givit oss livet självt och 
entrébiljetten till världen. 
Den ständiga strävan efter 
att visa vägen ligger rotad 
i en ovillkorlig kärlek. När 
vi löst in biljetten och med 
trevande steg påbörjat vår 
långa vandring finns hon 
där och varnar för krokiga 
stigar. Många tårar har 
fallit i ilskan över alla dessa 
förmanin-
gar, men 
när allt 
kommer 
omkring 
har vi san-
ningen 
redan klar 
för oss: 
Mamma 
vet alltid 
bäst!

Därför är den självkla-
raste saken i världen att fira 
denna ovärdeliga person. 
Men det är också ur denna 
självklarhet en oundviklig 
fråga föds: Ligger upp-
skattningen på is de övriga 
364 dagarna om året för 
att plötsligt dyka upp sista 
söndagen i maj? 

Visst är det fint att det 
finns speciella dagar för att 
visa kärlek och beundran, 
men det ska inte enbart 
bli en snabb lösning på ett 
dåligt samvete.    

Handlarna har gjort 
det enkelt för oss att 
överösa mor med blommor, 
godsaker och presenter. 
Men värdet av dessa ting 
hamnar genast på noll om 
inte ärlig tacksamhet och 
ömsesidig kärlek ligger till 
grund. Ingen blomsteraf-
fär i världen har ett sådant 

sortiment och det är heller 
inget man kan snickra ihop 
på en dag. 

Utbytt påskgodis
På annonssidorna har 
påskgodiset bytts ut mot 
morsdagtårta och de fär-
digtryckta korten i butiks-
ställen har ändrat budskap. 
Priset är fortfarande det-
samma. 

Bordet 
ska dukas 
upp för 
ännu en 
högtid och 
familjer ska 
träffas för 
att glädjas 
tillsam-
mans. Men 
på vems 
bekostnad 

firar vi egentligen mors 
dag?

I en värld så omringad 
av medvetenhet om allas 
olika förutsättningar verkar 
vi plötsligt utgå från något 
helt annat. Påsken kan vi 
utan större bekymmer välja 
om vi vill beröras av eller 
inte, men på mammas dag 
har vi inget val. För den 
som är lyckligt lottad och 
faktiskt har en mor att upp-
skatta, eller för den delen 
har ett fint minne att fira, 
är det en självklarhet. Men 
vad är priset för saknaden 
av en förälder man kanske 
aldrig haft? 

Stöttar och tröstar
Gratulationskorten som 

möter varje kund vid mataf-
färens kassa och reklamen 
som letar sig in i var mans 
morgontidning gör det 

svårt att inte beröras. 
Älskade mamma som 

stöttar och tröstar när vi 
snubblar fram på snåriga 
stigar. Utan förbehåll har 
hon givit oss livet och när vi 
löser in biljetten till världen 
packar hon vår väska. 

Att fira mamma är den 
självklaraste saken i värl-
den.

Det kan därför tyckas 
en aning cyniskt att ens 
ifrågasätta en tradition som 
denna, men faktumet kvar-
står: Sista söndagen i maj 
blir någons tår trampade på 
i det kommersiella upplop-
pet mot något så högst per-
sonligt som mors dag. 

JOHANNA ROOS

På vems bekostnad 
firar vi mors dag?

Älskade mamma. Hon 
har givit oss livet självt 
och entrébiljetten till 

världen.
Att fira mamma är den 
självklaraste saken i 

världen.


