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Under somma-
ren skriver och in-
tervjuas Berglund 

(M) i Alekuriren om verk-
samheterna i Ale kommun, 
men felen är många – så här 
kommer tydliga redovis-
ningar från fattade beslut. 

Fel 1 – Visst har kommu-
nen och majoritetspartierna 
en vision 2020! Den lyder 
”Det goda livet i Ale är nära, 
nytänkande och naturligt”. 
Men då Du varit på två av 
kommunstyrelsens senaste 
20 sammanträden är det 
inte så konstigt att Du inte 
vet detta. Kompetens och 
kunnande – en bristvara 
eller medveten okunskap, 
Mikael? Du kan läsa visio-
nen och hela strategiska 
planen 2010 på kommunens 
hemsida, trevlig läsning! 

Fel 2 – Verle gammelskog 
kostar årligen drygt 35 000 
kronor. Kommunens natur-
vårdsarbete är värt dessa 
pengar och mycket mer, 
vilket vi också betalar till 
Västkustsstiftelsen för sköt-
sel av naturområden bland 
annat via bidrag till GR. 

Jag är glad och stolt att 

Ale kommun har Risveden 
och Vättlefjäll som stora 
och trivsamma natur- och 
rekreationsområden för oss 
Alebor och regioninvånarna. 
Mikael det finns mycket att 
upptäcka i Ale!

Fel 3 – El-bilar är en 
strategisk investering för 
att visa att vi tror på våra 
företagare och både vill och 
kan medverka till attraktiva 
miljöbilsframgångar. Kom-
munens näringspolitiska 
utvecklings-satsning på 
ETC är framtidsinriktad 
tillsammans med universitet, 
näringsliv och Vattenfall 
med flera bidrar till att skapa 
attraktiva utbildningsmöjlig-
heter på vår gymnasieskola. 
Mikael – du/ditt parti kunde 
röstat nej till finansieringen 
av bilarna, men gjorde inte 
detta, varför? 

Fel 4 – Idag finns kom-
munförvaltningarna på flera 
ställen och i syfte att effek-
tivisera och minska lokal-
kostnaderna, så beslutade 
kommunstyrelsen (februari 
– 2010) att ställa sig bakom 
förslaget att fortsätta arbets-
processen kring samlad 

lokalisering av kommun-
administrationen med en 
fördjupad ekonomisk analys 
och skiss till utformning och 
lokalisering. Syftet är tydligt 
– lägre kostnader. Mikael – 
förlorarade du också denna 
diskussion, då (M) tillstyrkte 
ovanstående förslag på kom-
munstyrelsens sammanträde.    

Fel 5 – Kommunstyrelsen 
(mars – 2010) har enhälligt 
ställt sig bakom förslaget till 
kraftsamling skolan inklusive 
förslaget att arbeta fram en 
skolutvecklingsplan. Varför 
vill du inte lita på bedöm-
ning att skolan är för viktig 
att strida om? Mikael, deltar 
du inte i partiets ärendedis-
kussioner? 

Socialdemokratin bygger 
vår politik på att tillsammans 
med Aleborna utveckla och 
bygga ett tryggt samhälle 
med rättvisa, solidaritet och 
framtidstro – detta har gjorts 
sedan 1889 och kom-mer att 
fortsätta med detta - i möj-
ligheternas Ale! 

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

(M)inst fem fel med Berglund (M)

Varför finns det inga 
kommunala bryg-
gor och toaletter vid 

Hältorpssjön i Alafors? Det 
är en kommunal badplats 
enligt era broschyrer. Det 

finns bryggor och toaletter 
vid Surtesjön, Vimmersjön, 
Hultasjön och Hålsjön. 

Som läget är nu så finns 
det ingen toalett tillgäng-
lig för badande i Alafors. 

Elever från de kommuna-
la skolorna i Älvängen, Nol 
och Alafors är flitiga använ-
dare av badplatsen.

Svar önskas i ärendet.
Badande alaforsbo

Till styrande i Ale kommun:
Varför saknas det toalett och kommunal 
badbrygga vid Hältorpssjön?

Varför saknas det toalett och kommunal badbrygga vid Hältorpssjön undrar signaturen 
”Badande alaforsbo”.                                                                          Foto: Jonas Andersson
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Det här får du som 
kund hos xtravaganza:

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag 
från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack för 
hjälpen får du kostnadsfri hjälp och bogsering, även när det är 
kav lugnt. Anmäl dig på www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. 
Eller sätt in 550:– på pg 900 500–0.


