
Sedan våren 2010 kan 
pensionärena i Ale åka 
gratis med Västtra-

fik under lågtrafiktid och 
detta finns som en priorite-
rad del i majoritetspartier-
nas (S), (V), och (MP):s för-
slag till strategisk plan för 
åren 2011-2012 som presen-
teras idag.  

4 500 personer finns i mål-
gruppen och alla får nu bättre 
möjligheter att komma till 
sina aktiviteter på ett enkelt 
och miljövänligt sätt.  

En rödgrön regering 
kommer att se till så att pen-
sionärer och löntagare beta-
lar samma skatt för samma 
inkomst – rättvisa kallas 

detta!
Västtrafik har nu med-

delat kommunledningen att 
vårens försöksverksamhet 
med fritidskort för ungdo-
mar från 13 –  19 år under 
vardagar mellan 16.00 - 
22.00 och under helger kan 
fortsätta också nu i höst. 

I majoritetspartier-

nas verksamhetsplan för de 
kommande två åren finns 
detta som en prioriterad 
verksamhet. Vid min träff 
med Ungdomsrådet önska-
des en förändring av tiderna 
dvs en timma tidigare res-
pektive en timma senare – 

detta kommer jag och kom-
munens trafikansvarige att 
diskutera med Västtrafik. 
En förändring kan det tidi-
gast bli från och med trafik-
förändringen i mitten på de-
cember. 

Ett bra majoritetsför-

slag från (S), (V) och (MP) 
för såväl äldre som yngre 
Alebor och inte minst för 
miljön!

Jarl Karlsson (S)
Elaine Björkman (S)

Thor Eliasson (S)
Jean Altun (S)

Fler jobb, grön om-
ställning och minska-
de klyftor är de röd-

gröna partiernas valmani-
fest!

Det rödgröna budget-
alternativet innebär starka 
offentliga finanser, fler jobb 
och mer resurser till den 
gemensamma välfärden.

En rödgrön regering 
väljer att höja de generella 
kommunbidragen, vilket 
ger Ale 18 miljoner kronor 
mer under 2011 och 2012 
än regeringens förslag. 
Förändringar i sjukförsäk-
ringen och i a-kassan gör att 
övervältringar från staten 
till kommunerna minskar. 
Den rödgröna regering-
ens ansvarsfulla satsningar 
inom arbetsmarknadspoli-
tiken minskar kommunens 
kostnader.

Vi baserar vår preliminära 
budget för åren 2011 och 
2012 på de rödgröna parti-
ernas förslag till statsbudget 
och kan därmed behålla den 
kommunala skatten oför-

ändrad på 22.30. Detta ger 
oss rödgröna i Ale möjlighet 
att utveckla välfärden, möta 
förväntad befolkningsök-
ning och skapa trygghet 
för alla i livets olika skeden. 
Detta ger oss möjlighet 
att satsa kraftfullt på ökad 
lärartäthet i skolan.

Vi tre – rödgröna partier 
- socialdemokraterna, vän-
sterpartiet, miljöpartiet de 
gröna – som har olika bak-
grund och erfarenheter 
som kompletterar varandra. 
Vi förenas av ett engage-
mang för att minska orätt-
visorna, utveckla välfärden, 
nya jobb och grön om-
ställning. Tillsammans vill 
vi möta framtidens utma-
ningar och göra Ale till en 
modern, solidarisk, grönare 
och mer rättvis kommun.

Ale ska vara en kommun 
för alla! Våra framsteg och 
vår framtid bygger på att 
alla människor får många 
möjligheter i livet. Och att 
fler får jobb. Vi vill att Ale 
ska vara en av landets mest 

jämställda kommuner. Att 
Ale deltar aktivt i arbetet 
för utveckling av moder-
na lösningar för ett håll-
bart samhälle i full sys-
selsättning. Att klyftorna 
mellan rika och fattiga ska 
bli mindre.

Den rödgröna ledning-
en i Ale skapar förutsätt-
ningar för fler företag och 
ökat entreprenörskap samt 
investerar i utbildning för 
framtiden, samhällsutbygg-
nad och skapar en trygg 
välfärd för alla!

Vision – Det goda livet i 
Ale är nära, nytänkande 
och naturligt.

Eva Eriksson (S)
Johnny Sundling (V)

Marcus Larsson (MP)
samtliga partiledare 
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Sommarlovet är snart 
över och våra barn 
återvänder till skolor-

na. Mina barn är fortfarande 
förväntansfulla och längtar 
tillbaka till skolan. De vill 
mötas av nya utmaningar, 
nya lärdomar och upptäcka 
nya saker. Min oro är att vi 
i Ale inte tar tillvara denna 
lust hos barnen utan tving-
ar på dem ord och kunska-
per som inte små barn ska 
behöva kunna. Jag tänker på 
ord som besparing, neddrag-
ning och budgetunderskott.

Jag kan tänka mig att det 
känns enkelt för vänsterma-
joriteten att göra besparing-
ar inom områden som på-
verkar de små barnen ef-
tersom det kommer att ta 
8-9 år innan någon ser kon-
sekvenserna av åtgärder-
na. De åren har nu gått och 
det visar sig bland annat på 
gymnasiet där det indivi-
duella programmet växer 
för varje år och nu är större 
än någonsin. Detta beror 
inte på misslyckade elever 

eller dåliga lärare utan på en 
misslyckad politik för grund-
skolan.

Mycket av lösningen till 
skolans problem finns att 
finna i ett litet ord – förvänt-
ning. Att förväntningar är 
avgörande är ingen hemlig-
het, det finns dokumente-
rat i flera rapporter och de 
flesta av oss behöver inte gå 
så långt som till att läsa rap-
porter. Vi har alla provat 
att lära oss något som vi in-
nerst inne inte tror att vi ska 
klara och upptäckt att det 
är svårt, nästan omöjligt. Vi 
har också provat att lära oss 
något som vi är helt överty-
gade om att vi kan lära oss 
vilket är mycket enklare. Det 
är vi vuxna, framför allt de 
vuxna som jobbar med våra 
barn, som ger barnen själv-
förtroendet att de kan lära 
sig. För att kunna göra detta 
måste lärarna få mer tid för 
varje barn.

Vi måste våga släppa loss 
den kraft och energi som 
finns hos våra lärare för jag 

är helt övertygad om att det 
finns mängder med idéer på 
hur man kan göra lärandet 
roligare och mer stimule-
rande. Vi måste ge skolper-
sonalen möjlighet att prova 
nya vägar för att nå fram till 
varje barn. 

Eftersom Jarl Karls-
son har uttryckt att man är 
nöjd om Ales skola skulle bli 
hundrade bästa i landet så 
har vi inga förhoppningar 
om att det ska komma några 
kreativa lösningar från vän-
stermajoriteten. Det är nog 
så att vi får söka på annat 
håll för att hitta en förnyelse 
inom skolan.

Vi har kommit till vägens 
ände och nu är det dags att 
våga förändra skolan så att 
den får den nytändning som 
är enda vägen mot förbätt-
ring.

Jag har valt väg! Den 19:e 
september hoppas jag att du 
också gör ett val för förny-
else, förändring och förbätt-
ring.

Mikael Berglund (M)

Möjligheternas Ale

Fria bussresor för pensionärer och ungdomar

Misslyckad skolpolitik i Ale

Augusti

Kommunfullmäktige sammanträder

Bland punkterna märks:

• Allmänhetens frågestund

• Strategisk plan för Ale kom-

mun 

• Förslag till handlingsplan för 

identifierade skredriskområden 

samt kostnadsberäkning för 

kommunens åtaganden 

• Köp av fastigheterna Brandsbo 

1:5 och 1:27, del av Brands-

bobergen  

• Köp av mark för verksamhets-

område i Häljered 

• Avtal om samfinansiering av 

Bana Väg i Västs vägdel Älväng-

en - Alvhem  

Tid: Mån 30 aug kl 16.00.

Plats: Medborgarhuset i Alafors 

• Inrättande av ungdomsråd

• VA- och renhållningstaxor 

2011 

• Uppvaktning av förtroende-

valda som varit förtroendevald i 

minst 25 år 

• Svar på motion från Rose-Marie 

Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas 

Nordh (FP) om resegaranti för 

färdtjänsten  

• Svar på motion från Willy Köl-

borg (S), Göran Karlsson (V) och 

Torbjörn Köre (MP) om förbätt-

rad sopsortering i Ale 

• Svar på motion från Sven Rydén 

och Jan A Pressfeldt (AD) om 

väktarinsatser

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens förvaltning, 

0303 33 03 60 och på ale.se.  Ale-Kungälvs närradioförening direktsän-

der på 95,4 MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 

och du är välkommen att närvara. 

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Alboskolan, tfn 0303 33 04 97

Aroseniusskolan, tfn 0303 33 04 47 

Bohusskolan, tfn 0303 33 01 35 

Garnvindeskolan,  
tfn 0303 33 04 97

Himlaskolan, tfn 0303 33 03 69

Kyrkbyskolan , tfn 0303 33 01 91

Madenskolan, tfn 0303 33 04 63

Nolskolan, tfn 0303 33 04 40

Nödingeskolan, tfn 0303 33 02 04

Surteskolan, tfn 0303 33 06 54

Särskolan, tfn 0303 33 04 73

Älvängenskolan, tfn 0303 33 07 76

Skolskjuts och busskort
Nya rutiner för skolbusskort som 

gäller utanför Ale kommun. Från 

och med läsår 2010/2011 går det 

bara att köpa subventionerat skol-

busskort som gäller i Ale kommun. 

Inför nytt läsår
Föregående läsårs busskort gäller 

till och med den 15 september. 

Nytillkomna skolskjutsberättigade 

elever åker utan busskort på upp-

ropsdagen. Avgångstider för taxi 

är samma som tidigare skolår om 

inte annat anges. 

Skolstart i Ale kommun
OBS! Förra veckans annons hade en hel del fel. Rätt tider kan man se 

på ale.se/skolstart. Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska 

särskolan i kommunen har upprop mån 23 aug. Hel skoldag på upp-

ropsdagen för alla skolor i ale kommun. Skollunch serveras.

Ale gymnasium
Gymnasieskolans årskurs 1 samlas i Teatern kl 10.00.

Upprop för  årskurs 2 och 3 är i Idrottshallen kl.11.30.

På uppropsdagen slutar årskurs 1 13.00 och årskurs 2 och 3 kl 14.00. 

En lättare lunch serveras.

Mer information finns att läsa på www.alegymnasium.se.

Ni som går på en kommunal gymnasieskola eller friskola inom 

Göteborgsregionen får skolkort på den skola ni går på. 

Ni som börjar åk 1 i en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen, kon-

takta Marie Andersson Jigfelt tfn 0303 33 00 69, från och med den 11 aug.


