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Valupptakt 
lördagen den 21 augusti

Träffa Centerpolitiker på Alliansens 
torgmöten i Älvängen och Nödinge
kl 11-15. 
Besök av Stig-Olov Tingbratt, kandidat till 
regionfullmäktige.

Alla medlemmar är välkomna till 
Skepplanda Hembygdsgård 
lördagen den 21 augusti 
kl. 16 till cirka 18.30.
Stig-Olov Tingbratt talar
om sjukvården och 
andra regionfrågor. 
Boel Holgersson presenterar 
Centerpartiets valfrågor och 
aktiviteter i valrörelsen i Ale.

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

VÄST

Kommunal inbjuder alla medflemmar till 
Vikingagården där du får chansen att

Vi bjuder på lättare förtäring, lotteridragning 
och historia om Vikingagården.

Anmäl till sektionen på 0303-330 423, 
330 419 eller maila till kommnual@ale.se 

senast 23 augusti

träffa och 
ställa frågor 

till politikerna

Välkomna!

Tisdag 31 augusti kl 17-20
Vikingagården (mellan Älvängen & Alafors)

Välkommen till bords!

FRUKOST 45:-
Vår härliga frukostbuffé 
står uppdukad mellan 
7.30 och 10.00

KOM 2 BETALA 
FÖR EN!
Gäller tom 
lördag 21/8
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Öppettider Måndag-Fredag: 7.30-19.00 Lördag: 7.30-14.00

Miljöpartiet går till 
val på att tydligt 
prioritera tre om-

råden. Klimatet, Skolan och 
Demokrati. Tillsammans 
med (V) och (S) föreslår vi en 
budget för de kommande två 
åren som ger tydliga signaler 
till Aleborna att utvecklingen 
går åt rätt håll. 
Betydande resurser skall till-
föras i skolan, öronmärk-
ta för att öka lärartätheten 
i skolan till en mycket hög 

nivå (9 lärare per hundra 
elever senast läsåret 2013-
14). Slitna lokaler och för 
modern pedagogik, dåligt 
anpassade skol- och försko-
lelokaler skall byggas om, 
nya förskolor och skolor skall 
byggas. 

Arbetet med att genom-
föra kommunens helt nya 

klimatstrategi prioriteras 
genom att ansvarig nämnd 
tilldelas extrapengar för 
att klara det högt uppsat-
ta målet att minska Ales kli-
matpåverkan med 40 pro-
cent före år 2020. Stora en-
ergieffektiviseringar skall 
göras i kommunens förskolor 
och grundskolor. Barn och 

ungas möjligheter till infly-
tande kommer att öka, bland 
annat genom att det nystar-
tade ungdomsrådet får extra 
pengar.

I lördags hade vi i Miljö-
partiet Ale vår valupptakt. 
Stödet för vår politik har 
ökat de senaste åren och vi 
hoppas såklart att valresulta-

tet blir bättre än 2006. När 
valet närmar sig blir plån-
boksfrågor lätt de som disku-
teras mest. Vi är dock över-
tygade om att varken rot, rut, 
jobbskatteavdrag eller fastig-
hetsskatt är de frågor som är 
viktigast för kommande ge-
nerationer Alebor. Inget på-
verkar möjligheterna för våra 

barn och barnbarn att få ett 
bra liv som hur dagens be-
slutsfattare klarar utmaning-
en att minska vår klimatpå-
verkan. Få lyssnade när Mil-
jöpartiet för många år sedan 
varnade för klimatföränd-
ringarna. Vi hoppas att fler 
lyssnar nu, när vi visar hur de 
kan stoppas.

Peter Rosengren (MP) 
Minna Ljungberg (MP) 
Marcus Larsson (MP) 

Erika Björck (MP)

Optimistisk valupptakt för Miljöpartiet i Ale

BACKAMO. I helgen 
var det Sveriges tur 
att anordna den årliga 
Europaträffen för Anto-
nov 2-fantaster. 

På Backamos flygfält 
landade plan från bland 
annat Tyskland, Finland 
och Holland. 

Kjell Brattfors hade 
flugit dit sin färg-
granna dubbeldäckare 
från Kattleberg för att 
hålla i trådarna och 
välkomsttalet stod det 
tidigare kommunalrå-
det i Göteborg, Göran 
Johansson, för.
Piloten Kjell Brattfors från 
Kattleberg norr om Älvängen 
är inte ensam om sitt stora in-
tresse för Antonov 2-plan. För 
14:e året i rad anordnades en 
europaträff där piloter och 
medpassagerare från flera eu-
ropeiska länder deltog. Förra 
året möttes de i Tyskland och 
i helgen återförenades gänget 
på Backamos flygfält.

Trots att uppslutningen 
blev avsevärt mindre än väntat 
trängdes ett 50-tal blåklädda 
deltagare kring frukostbuffén 
i hangaren.

Av de 13 plan som var an-
mälda var det bara sex som 
landade på Backamos flyg-
fält. Regn och blåst försvåra-

de flygningen och många plan 
blev fast efter att de tvingats 
mellanlanda på olika ställen. 
Ett ryskt plan havererade även 
i Sankt Petersburg.

Det holländska flygteamet 
hade varit tvungna att landa i 
Tyskland i väntan på att oväd-
ret skulle dra förbi. 

– Vi tar inga risker så därför 
bestämde vi oss för att mel-
lanlanda. Men annars gick 
det bra, känslan när man är i 
luften är obeskrivlig. Att flyga 
Antonov 2-plan är att flyga på 
riktigt, säger piloten Rob de 
Man.

Karusell och ärevarv
Med anledning av att svenskt 
Flyg fyller 100 år var Göran 
Johansson på plats. Som ord-
förande i Svenska Regionala 
Flygplatsförbundet och sty-
relsemedlem för Göteborg 
City Airport inledde han 
dagen med ett tal.

– Flyget har länge varit 
omdebatterat men utan flyg 
hade inte globaliseringen 
varit möjlig. Det är mer be-
tydelsefullt än IT, sa han in-
ledningsvis. 

De flesta av deltagarna 
övernattade på vandrarhem 
medan tyskarna hade slagit 
upp sina tält utanför hang-
aren. På plats var även ord-
föranden för AN 2 Team 
Sweden Kent Wallentin. 

– Jag flyger inte själv men 
har ett stort intresse för mo-
dellflyg, säger han.

Finska piloten Erkki 
Saario och hans team hade 
tillbringat fyra och en halv 
timma i luften för att komma 
till Backamo. Han har flugit 
hela sitt liv och deltog nu i sin 
tredje Europaträff. 

– Det bästa med Antonov 2 
är att de kan landa nästan var 
som helst. Om man hälsar på 
någon kan man i princip landa 
i trädgården. Sedan finns det 
mycket plats i planet jämfört 
med andra. Flygintresset har 
gått i arv och alla mina tre barn 
som bor i Australien har egna 

Antonov 2-plan. 
Efter fredagens 

frukost bar det av 
till Liseberg för att byta cock-
pit mot karusell och på kväl-
len vankades det middag vid 
flygfältet. 

På lördagen flög planen i 
samlad trupp till flygmuse-
et Aeroseum och efter besö-
ket bjöd piloterna på ett äre-
varv runt Göteborgs Kultur-
kalas innan de återvände till 
Backamo. Entusiasmen var 
på topp bland deltagarna och 
nu ser de med spänning fram 

emot nästa europaträff.
– Det är enkla människor. 

Här pratas det svengelska hej 
vilt men alla förstår varandra 
ändå, säger Kjell Brattfors.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

En riktig höjdare!

PÅ FLYGFÄLTET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Flygentusiaster i Backamo

Kjell Brattfors, Kattleberg 
Airport, i samtal med Göran 
Johansson.

Kjell Brattfors gjorde en färgglad entré i sin dubbeldäckare när flygentusiaster 
från hela Europa träffades på Backamo.

Det holländska flygteamet på plats.


