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Ingen vidare koll...

Skepplanda 
på kvalplats
SKEPPLANDA. SBTK fick 
först ett rejält botten-
napp, men tog sedan en 
övertygande seger borta.

Nu är laget på kvalplats.

Det spirar återigen optimism i ale-
fotbollen. Skepplandas herrar är på 
väg mot fyran och Älvängens IK gick 
i helgen upp i serieledning i division 
6 D Göteborg. Nu ska bara AIF få ord-
ning på spelet så kan hösten bli rolig.

Läs SPORTEN

GE MILJÖN
CHANSEN! www.ale.nu

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Kärnverksamhet 
först 

- kommunhus sen

...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.se
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Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

Skriv ut tips 
& matförslag i 
vår nya recept-
terminal!

VI FIRAR 5-ÅRSJUBILEUM!
ERBJUDANDERNA GÄLLER TORSDAG 26/8-SÖNDAG 29/8

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Viking Cherrox
Varmfordad regnstövel.
Svart, röd, strl 25-35. Ord pris 299:-

Bagheera Smasher
Gympasko, strl 28-35. Svart, 
vit. Ord pris 299:-

Adidas ryggsäck
Röd, svart, blå. Ord pris 249:-

NU 199:-

NU 199:-NU 125:-
SE ANNONS PÅ SID 17 

FÖR FLER ERBJUDANDE

Gäller fr.o.m. torsdag 26/8 - söndag 29/8. 
Med reservation för slutförsäljning. 
Kan ej kombineras med andra avtal 
eller rabatter.

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

BYT TAKET INNAN VINTERN! 

Kampanjpriserna gäller tom 8/9 

Benders Palema 
Betongpannor  

59:-/m2 
Vi bjuder på 
hemkörningen! 
(Max 3 mil) 

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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Therese kan konsten att inspirera

När den tioåriga entreprenörsut-
bildningen Unga entreprenörer i nya 
Europa jubilerade föreläste Therese 
Albrechtson på Krokholmen. Få kan 
inspirera ungdomar som hon, inte så 
konstigt med tanke på att hon bara är 
25 fyllda. Trots sin ringa ålder har hon 
en enorm erfarenhet av just entrepre-
nörskap.                Läs sid 22



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Vi går mot bättre tider. 
Om den saken råder 
inga som helst tvivel 

efter att ha lyssnat på både 
de rödgrönas och alliansens 
presskonferenser om målen 
för de kommande fyra åren. 
Nu ska skolan få önska-
de miljoner och centrala 
äldreboenden ska byggas i 
både Nödinge och Älväng-
en. Dagens majoritet (So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet) be-
tonar en fortsatt satsning 
på arbetsmarknaden där de 
främst vill underlätta för 
ungdomar att få jobb och 
sysselsättning. Löftet om 
att alla 16-17-åringar som 
önskar sommarjobb ska få 
detta är offensivt och friskt 
vågat. Alliansen pratar som 
väntat mest om att förbätt-
ra, förnya och förändra det 
som under de senaste åren 
fått utstå hård kritik – skolan 
och näringslivsklimatet. Det 
som är mest annorlunda är 
ambitionen att skriva med-
borgarkontrakt. Det som 
presenterades i tisdags om-
fattade 18 punkter/löften 
för 2011. I skolan ska elev-
grupperna inte få översti-
ga 25 elever och yngregrup-
per i förskolan ska inte vara 
ha fler barn än 12. Målsätt-
ningen är också att skatten 
ska sänkas till 22 kronor i ett 
första steg. Detta vill alltså 
Alliansen kontraktera ale-
borna med. Skulle tro att en 
del gillar den enkla formen 
för att sedan kunna följa upp 

att löftena hålls.
Som sagt det finns många 

tilltalande superlativer i båda 
blockens framtidspolitik. Vi 
som väljare ska nu avgöra 
vad som är mest trovärdigt 
och vilka vi tror är mest 
kompetenta att förverkliga 
visionerna. Ytterst anser jag 
att det ofta överväger till 
att bli ett personval. Göran 
Persson är ett utmärkt 
exempel. Han gav titeln 
"landsfader" ett ansikte. Alla 
gillade inte alltid vad han sa, 
men under svåra år litade 
folket på honom. Han hade 
ett stort förtroendekapital, 
men tröttnade och mattades 
med all rätt till sist. Då stod 
en ung och pigg moderat 
väntandes runt hörnet. 
Han lyckades till och med 
få trogna socialdemokrater 
att vända partiet ryggen. 
Jag tror inte att det var för 
politiken, utan mest för att 
de gillade motsatsen till 
den då ganska trötta och 
arroganta Persson. Landets 
nya statsminister fick en 
tuff resa inledningsvis och 
precis som Persson under 
90-talets krisår med 
skenande statsfinanser 
fick han stark kritik. 
Resultatet att nå en 
ekonomi med stark 
tillväxt delar Rein-
feldt med Persson. 
De använde sina 
verktyg som förvisso 
var olika på samma 
konsekventa sätt. En 
tydlig politik med få 

utsvävningar, men det finns 
alltid en grupp i samhället 
som får bita i det sura äpplet 
– den eviga frågan är emel-
lertid hur stor den är.

De som röstar ideologiskt 
tror jag har minskat kraftigt 
i antal, nu är det sak och 
person som avgör. Det är 
bara att inse det. Det gäller 
att marknadsföra sina visio-
ner och idéer på bästa sätt, 
att vara duktig på att förklara 
hur, var och varför.

Det tycker faktiskt jag 
att de flesta partier idag 
är – de är dessutom ganska 
fyndiga och från att ha tyckt 
att politisk marknadsföring 
mest ha varit en jäspning så 
kan jag numera till och med 
le en smula när jag bläddrar 
genom tidningarna, inte 
minst lokaltidningen.

Sak och person avgör

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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www.vattenkungen.se

Är du intresserad av 

tändkulemotorer
I så fall kontakta Daniel på tel 

0520-65 38 36, 0732-22 96 95 
eller kom till Lödöse Museum 

5 sept kl 14.00

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 14/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

Hunddagis / Hundpensionat

w w w . c o n v e n t i n a . s e
0520-66 01 900520 660520-66

Börjat jobba igen? Vi har fortfarande några 
dagisplatser kvar!

���������Välkomna!
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 58

•  Du skall vara född senast 1994 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0303-74 80 95
eller 0708-94 14 51

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

180 kr

Klippning

Dam
Herr
Barn

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4

EXTRAERBJUDANDE

PREMIÄRERBJUDANDE

www.ale.nu

– LOKALT ANSVAR FÖR MILJÖN!

Den 19 september bestämmer Du 
om Ale ska förnyas, förändras och förbättras. 

Valet är Din möjlighet!

Isabell Korn, 18

ETT GRÖNT ALE
ÄR BLÅTT
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Barn kränks i svenska 
skolor kunde vi läsa 
i en artikel i Afton-

bladet i veckan
Och i samma tidning 

skriver en krönikör att ” 
skolans sämre sidor gör 
mig alldeles kall. I samma 
tidning så finns också en 
artikel om rekordmånga 
anmälningar till Skolin-
spektionen om kränkningar 
i skolan. BRIS uppger att 
man trodde att samtal om 
mobbning skulle minska 
när lagstiftningen kom 
som säger att alla skolor ska 
ha en handlingsplan mot 
mobbning, men så har inte 
skett.

Hur ser det då ut på 
skolorna i Ale? På kom-
munstyrelsen i veckan så 
redovisade förvaltnings-
chefen om Skolverkets 
rapport Öppna jämförel-
ser där elever fått svara 
på olika frågor. En fråga 
handlade om antalet elever 
som ofta eller alltid tycker 
om att gå till skolan. Där 
hamnade Ale på plats 259 
av 290 kommuner. En 
annan fråga var om man 
tycker någon eller flera är 
mobbade  och där hamna-
de Ale på plats 160.

Detta är ju alarmeran-

de siffror som måste tas på 
alvar och krafttag måste 
tas för att förbättra situ-
ationen. Hur ska en elev 
som inte tycker om att 
gå till skolan eller som är 
mobbad kunna ta till sig 
någon kunskap. Att Ales 
skolor hamnade så lågt i 
kunskapsnivå kan ju ha sin 
förklaring i om inte elev-
erna känner trygghet i 
skolan.

Kristdemokraterna i 
Ale menar att skolan ska 
handla om kunskap och 
att det krävs tydliga mål 
och en undervisning som 
passar varje elev. Vi vet att 
barn lär sig på olika sätt 
därför måste skolan tidigt 
uppmärksamma de barn 
som har behov av ett sär-
skilt stöd. Skolan ska ha 
en tydlig värdegrund som 
baseras på respekt för att 
människor är olika, men 
ändå lika mycket värda. 
Eleverna förtjänar triv-
samma lokaler, bra mat 
och lärare som har tid för 
en pratstund och som tar 
krafttag mot mobbning. 
Det måste vara nolltole-
rans mot mobbning i Ales 
skolor.

Sune Rydén
Kristdemokraterna i Ale

Larmrapport 
om Ales skolor

Mat är ett glädjeäm-
ne för de flesta av 
oss. Vi tycker det 

är självklart att vår mat ska 
vara välsmakande och nä-
ringsrik och att vi kan be-
stämma själva vad vi ska äta
Dessutom är det viktigt för 
vår hälsa att äta allsidigt och 
lagom mycket. Om vi inte 
gör det så får vi ofelbart 
problem förr eller senare. 
Om vi äter för mycket blir 
vi så småningom övervikti-
ga och kan drabbas av följd-
problem som diabetes eller 
hjärtkärlsjukdomar. Att äta 
för lite medför också pro-
blem därför 
att då är det 
svårt att få i 
sig tillräck-
ligt av alla 
näringsäm-
nen som 
kroppen be-
höver för att 
må bra. För 
lite energi 
gör att man blir trött och 
frusen. Det kan också para-
doxalt nog vara så att maten 
ger för mycket energi och 
samtidigt för lite näringsäm-
nen och var och en förstår 
ju att det inte heller är bra. 
Men de flesta av oss har som 
sagt ett val, vi bestämmer 
själva vad vi ska äta.

Här i Ale är det tyvärr så 
att i några perioder av livet 
så får vi inte bestämma själva 
vad vi ska äta. Det gäller 
när vi är barn och ungdo-
mar och går i förskola eller 
skola och det gäller också 
när vi blir gamla och bor på 
ett äldreboende eller får som 
bistånd att kommunen leve-
rerar matlådor.

Ungdomarna i Ung-
domsfullmäktige klagar 
varje år i högan sky över den 
i deras tycke dåliga skolma-
ten. De brukar säga att de 
får för små portioner av det 

de gillar och 
att det är 
alldeles för 
ofta som det 
serveras mat 
som de allra 
flesta inte 
tycker om. 
Det finns 
sällan mer 
än en rätt att 

välja på. Resultatet av denna 
ordning blir att barn och 
ungdomar äter för dåligt 
under dagen och då blir de 
naturligtvis trötta och okon-
centrerade. Då är det inte så 
lätt att lära sig någonting.

De äldre i Ale kommun 
får inte heller välja sin mat 

själva. Det är minst lika vik-
tigt att äldre får välja mat ef-
tersom många har dålig aptit 
och då är det extra viktigt 
att maten både ska se god ut 
och smaka och lukta gott. Så 
är det alltså inte. Den som 
bor på ett särskilt boende får 
vackert äta det som levere-
ras från Ale Matservice den 
dagen. De som bor i ordi-
närt boende och får matlå-
dor hemlevererade kan vis-
serligen välja mellan ett 
antal olika rätter men utbu-
det är begränsat till det som 
erbjuds på Ale Matservice. 

Nu när Ale kommun pla-
nerar för nya förskolor, nya 
skolor och nya äldreboen-
den är det viktigt att tänka 
på matens betydelse och 
bygga så att maten kan lagas 
på plats. Den bör också i 
större utsträckning lagas 
av råvaror i stället för halv-
fabrikat. Förutom att det 
oftast blir både godare och 
billigare så öppnar det för 
att servera närproducerad 
och gärna ekologiskt odlad 
mat.

Om det av någon anled-
ning inte är möjligt att ha 
tillagningskök överallt så 
bör maten köpas från någon 
lokal restaurang eller från 
Ale Matservice om det står 

sig i konkurrensen. Kravet 
ska då vara att leverera varm 
nylagad mat med bra nä-
ringssammansättning för 
äldre eller barn och att er-
bjuda flera rätter att välja på. 

Centerpartiet har en 
dröm om Sverige som det 
nya matlandet i Europa. Ale 
kommun kan hjälpa till att 
förverkliga den drömmen 
men då krävs ett nytt ledar-
skap och ett nytt tänkande. 
En röst på Centerpartiet är 
en röst för bättre mat i Ale 
kommuns verksamheter.

Boel Holgersson
Centerpartiet

Ett av livets glädjeämnen
– Boel Holgersson (S) om vikten av god mat

Här i Ale är det tyvärr 
så att i några perioder 
av livet så får vi inte 

bestämma själva vad vi 
ska äta.
Boel Holgersson (C)

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu

ale.vansterpartiet.se
Maria Bergérus

Ing-Marie Thorstensson

”Lika lön 
för alla kön”

Sveriges största feminist-parti

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Augusti

ALE BIBLIOTEK
Längre öppettider på Ale biblio-
tek, Nödinge 

Från och med måndag 23 
augusti återgår vi till ordinarie 
öppettider: 

Måndag  kl 08.30–19.00 
Tisdag  kl 08.30–19.00 
Onsdag  kl 10.00–19.00 
Torsdag  kl 08.30–19.00 
Fredag  kl 10.00–15.00 
Lördag kl 10.00–14.00 (från 4 
september).

Vindkraft i Ale – Vad tycker du?

Kommunfullmäktige

VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors.  
Mötena sker den 27 sep, 25 okt, 1 
nov, 29 nov och 13 dec.

Läs mer nyheter på ale.se

Planförslaget kommer att pre-
senteras och diskuteras vid ett 
allmänt möte:
• 31 augusti 2010, kl 18.30,  

Medborgarhuset, Alafors

Vindbruksplanen är utställd för 
granskning till och med 14 sep-
tember 2010 på följande platser:
• Medborgarkontoret, Nödinge
• Kommunhuset, Alafors
• Kommunens webb-

plats: www.ale.se>Bo och 
bygga>Översiktsplanering

Den som har synpunkter på 
förslaget till vindbruksplan för 
Ale kommun kan enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 4:6 framföra 
dessa skriftligen senast den 
14 september 2010 till: 
Ale kommun, Kommunstyrelsen, 
449 80 Alafors.

Upplysningar om översiktsplanen 
lämnas av Ann-Marie Carlsson, 
Samhällsplaneringsavdelningen,  
tfn 0303 33 03 25, 0704 32 03 25 

Kommunstyrelsens förvaltning

Efter mötet kommer Ale Elförening att presentera sina tankar om vind-
bruksprojekt.

EVENEMANG I ALEKungörelse 

Utställning 
Detaljplan för bostäder inom 
Alvhem 1:29, Ale kommun, 
Västra Götalands län.

Ale kommun genomför utställ-
ning, enligt Plan och bygglagen 
5 kap 23 § över förslag till detalj-
plan för bostäder inom Alvhem 
1:29. Planområdet ligger ca 1,5 
kilometer öster om Alvhem. 
Syftet med detaljplanen är att 
skapa möjligheter till byggna-
tion av ca 20 bostäder fördelade 
på friliggande villor och parhus 
uppdelade i två områden på 
vardera sidan av befintlig väg 
som går genom området. 

Detaljplanen finns utställd för 
allmän granskning i Medborgar-
kontoret, Nödinge och Kom-
munhuset, Miljö- och bygg-
förvaltningen, Alafors samt på 
kommunens hemsida; ale.se>Bo 
och bygga>översiktsplanering.

Eventuella synpunkter framförs 
skriftligt till Miljö- och byggnämn-
den, Ale kommun, 449 80 Alafors, 
senast den 24 september 2010. 

Upplysningar om planen lämnas 
av handläggare Bo Harlén  
tfn 031 50 71 20. Det är endast 
skriftliga synpunkter som kan 
ligga till grund för rätten att 
överklaga efter det att detaljpla-
nen antagits. 

Miljö- och byggnämnden

PROMENAD I RISVEDEN
En fyra timmar lång vandring 
i Risveden- Kroksjön. Upplev 
utsikt och Klockgentiana som 
blommar vid sjön. Bra skor eller 
stövlar krävs för den delvis oba-
nade terrängen. Glöm inte fika!

Guide är Leif Danielsson. Sam-
ling Forsvallen, Skepplanda för 
vidare transport med egna bilar. 

>> Sön 26 sep kl 10.00.

AKVARELLMÅLARNA
En samlingsutställning med 
Skepplanda akvarellmålare
>> Vernissage sön 29 aug kl 
13.00. Fri entré.
Repslagarmuseet i Älvängen
Basutställningar om bland annat 
Repets historia från stenålder till 
nutid,  Ivar Aroseniusrummet. 
Tillfälliga utställningar. Guidade 
visningar med repslagning på 
de gamla maskinerna. Kafé och 
souvenirbutik

>> 29 aug–26 sep. Öppet: Tis–
fre samt sön kl 10.00–16.00.

MÖTESPLATS UNGDOM
Nu sparkar vi igång Mötesplats 
ungdom inför hösten igen! Vi har 
saknat er alla och vill att ni kom-
mer den 1 sep till Ale gymna-
sium. På lördag den 4 sep hjälper 
vi er som vill vara med i en 
filmtävling. Kom och prata med 
oss så får ni veta mer! Välkomna 
att pröva våra nya spännande 
aktiviteter eller kom bara och ta 
en kopp kaffe och häng!

>> Ons 1 sep kl 17.00–21.00.

Nu startar utskicket av röstkorten till valet. Röstkorten skickas ut under 
perioden 23–31 aug till alla röstberättigade. På röstkortet står vilket 
valdistrikt du tillhör och var din vallokal ligger. Röstkortet behöver du om 
du väljer att förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som 
helst i hela landet. Se en komplett lista på www.val.se. Mer information 
kommer i nästa nummer av Alekuriren.

Val 2010



Om demokrati och påverkansmöjligheter i Ale kommun

Så gör du för att vara med och bestämma
I Ale kommun finns många möjligheter att 
tycka till och påverka. 

Medborgarpanelen 
Ett sätt att påverka utvecklingen i Ale är 

att delta i kommunens medborgarpanel. 
Som deltagare besvarar man frågor via 
e-post. Medborgarpanelen kan innebära 
möten där man diskuterar vad man tycker i 
olika frågor.

Panelens synpunkter ställs samman i en 
särskild rapport och svaren redovisas för 
politikerna. På detta sätt kan dina tankar 
bli en del i beslutsunderlag när nya beslut 
ska tas. Rapporterna kommer att finnas 
tillgängliga på kommunens webbplats samt 
på medborgarkontoret.

Ortsutvecklingsmöten 
I Ale kommun ordnas tio ortsutveck-

lingsmöten varje höst och vår. Tanken med 
mötena är att göra det enkelt för dig som 
bor i Ale att påverka kommunen genom att 

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet finns till för att fånga 

upp tankar och idéer från unga människor 
i Ale. Ungdomsrådet ska vara ett bollplank, 
idéspruta och talesman för ungdomarna. 
Tanken är att ungdomsrådet träffar politiken 
ett par gånger under året för att diskutera de 
frågor som rådet tycker är viktiga att driva. 

Ungdomsrådet kommer själva få driva 
sina frågor. Det finns 200 000 kronor som är 
avsatta. Dessa pengar kommer ungdomsrå-
det kunna använda. 

Barnens val
Förra året röstade 1 534 barn i Ale 

kommun på hur den nya matbilen skulle 
dekoreras. Det motsvarar 75 procent av 
alla barn mellan fem och tolv år. Syftet med 
valet var att barnen skulle lära sig hur det 
går till att rösta och att de kan påverka sin 
egen verklighet. Det handlar både om att ta 
barnen på allvar och att lära dem hur den 
demokratiska processen går till.

Unga väljer

Inga-Lill Andersson (S)Rose-Marie Fihn (FP) Boel Holgersson (C) Hasse Andersson (S)

Har du någon fråga där du skiljer dig från 
ditt parti?
 – Visst kan jag ha en avvikande uppfattning 
i en fråga men då måste jag lyssna på andras 
argument och ta ett beslut som jag kan stå för. 
Mina politiska värderingar bygger på en grun-
dideologi och då är det inte så svårt. För mig 
är rättvisa och solidaritet viktigt i min politiska 
roll och i mitt förhållande till andra människor.
 
Finns det frågor där enskilda individer skulle 
besluta bättre än politikerna?
 – I de flesta frågor som kommunen har ansvar 
för är det viktigt att politiker fattar beslut. Vi 
har ett ansvar för helheten inför kommunin-
vånarna. Däremot är det mycket viktigt att 
lyssna på olika synpunkter från människor 
som berörs av besluten och ta vara på deras 
erfarenhet och kunskap innan vi fattar beslut. 
När det gäller genomförande av beslut kan det 
vara rätt och bra att de som berörs är med och 
bestämmer hur det ska vara.

visa engagemang och delaktighet. 
Under mötena behandlas frågor som 

är viktiga för de tio orterna. Ett ortsutveck-
lingsmöte innebär en möjlighet att framföra 
lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till 
kommunala beslutsfattare.

Ungdomsfullmäktige 
I Ungdomsfullmäktige har ungdomar 

möjlighet att påverka och driva egna 
frågor till Kommunfullmäktige. 
Ungdomsfullmäktige 
innebär att elever i 
årskurs nio prövar 
rollen som 
ledamot och 
får möjlighet 
att föra fram 
åsikter om hur 
de vill ha det 
i Ale.

Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktiges möten inleds med 

allmänhetens frågestund. Det är kommun-
styrelsens ordförande och förste vice ordfö-
rande som besvarar frågorna som ställs. 

Fullmäktige avsätter totalt högst 20 mi-
nuter till frågestunden, och respektive fråga 
ska formuleras så kort som möjligt. Frågorna 
måste röra de frågor som finns på ärende-
listan. Om du i förväg lämnar in din fråga 
till fullmäktiges sekreterare, får ansvarig 
politiker lättare att förbereda ett svar.

Andra sätt att påverka
Man kan även ta kontakt med 

lokala politiker eller skriva med-
borgarförslag direkt till kommun-
fullmäktige. En del av kommunens 
nämnder har beslutat att deras 

sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten och där har du som med-

borgare rätt att närvara och kan följa 
debatten och vad som beslutas.

Har du någon fråga där du skiljer dig från 
ditt parti?
 – Det händer. Jag tror inte att någon män-
niska till 100% kan instämma i något partis 
program! Det vore omänskligt. I dagsläget 
har jag dock inget. 
 
Finns det frågor där enskilda individer 
skulle besluta bättre än politikerna?
 – Självklart! Som liberal tror jag på män-
niskors förnuft och samvete. Politiken ska 
riva hinder och skapa förutsättningar – inte 
bestämma hur vi ska leva våra liv. 
Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas 
av politiska beslut. 
Det som kan bestämmas hemma vid köks-
bordet SKA bestämmas hemma vid köksbor-
det! Frihet under ansvar!

Har du någon fråga där du skiljer dig från 
ditt parti?
 – Ja,  EU-medlemskapet. Jag var stark mot-
ståndare till att Sverige skulle gå med i EU och 
tycker fortfarande att det var fel att göra det. 
Det kostar Sverige alldeles för mycket både 
när det gäller självbestämmande och rent 
ekonomiskt.
 
Finns det frågor där enskilda individer skulle 
besluta bättre än politiker?
 – Frågor som rör valfrihet för enskilda indivi-
der. Det är därför jag och Centerpartiet vill att 
valfrihet enligt LOV (inom äldreomsorgen) ska 
införas i alla kommuner. Vi tycker det är bra 
att alla får välja vilken vårdcentral de ska gå 
till. Det finns ingen anledning att kommunen 
eller regionen ska styra vem jag ska vända 
mig till för att få  hjälp när jag är i behov av 
omsorg eller sjukvård. Det är också viktigt att 
kunna välja bort om man är missnöjd.

Har du någon fråga där du skiljer dig från 
ditt parti?  
– Visst har vi ibland olika uppfattningar. Då 
argumenterar vi och fattar därefter beslut 
efter en demokratisk process får man ac-
ceptera beslutet även när det inte blev som 
man själv ville.

Finns det frågor där enskilda individer 
skulle besluta bättre än politikerna? 
 – Ale hör till de kommuner i Sverige som 
satsar mycket på invånarnas medverkan. 
Partierna är grundpelarna i medborgarnas 
inflytande men det behöver också komplet-
teras med andra möjligheter att göra sin 
röst hörd. Trots att vi har ortsutvecklinsmö-
ten, ungdomsfullmäktige, medborgarpanel 
m.m. ska vi utveckla demokratin i nära 
dialog med vår medborgare. Medborgarna 
ska ha ett stort inflytande och känna att 
politiken och verksamheterna är lyhörda för 
idéer och synpunkter. Ju fler som deltar ju 
bättre möjligheter att ha en bra verksamhet.

Så påverkar du din kommun
– informations- och påverkansmöjligheter i Ale

Val till kommunfullmäktige

Barnens val

Ungdomsråd

Brukarråd

Gymnasiestyrelsen

Rådet för funktionshinder

Pensionärsråd
Ungdomsfullmäktige

Löftet

Möjligheter till påverkan

Vi som bor i kommunen

Få reda på

Tycka till

Bestämma

Genomföra

Resonera

Fokusgrupper

Trygghetsvandringar
Samråd

Stormöten

Ortsutvecklingsmöten

Enkäter
Frågepanelen

Öppna sammanträden
Medborgarpanelen

Synpunktshantering

Sändningar från KF

Anslagstavlor

Broschyrer

Kommunfullmäktige

Information på webbplats

Brukarråd

Gymnasiestyrelse

Rådet för funktionshinder

Pensionärsråd

Ungdomsfullmäktige

Val till kommunfullmäktige

Barnens val

Ungdomsråd

Aleborna bestämmer
Beslut som tas av medborgarna

Kommunikation genom samarbete
Medborgarna diskuterar  och deltar vid genomförandet

Kommunikation genom dialog
Medborgarna får diskutera och kommunen för dialog

Kommunikation med återkoppling
Medborgarna får tycka till och kommunen får svar

Envägskommunikation
Kommunen informerar och medborgarna får kännedom

Det snabbaste sättet att påverka är att kontakta 
kommunen med brev, e-post eller telefon

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?
– Miljö och skola.

Gör du något för att påverka?
– Jag brukar ibland gå på kommunfullmäktiges 
möten och i mitt arbete som lärare försöker jag 
påverka genom att tänka på miljön.

Vet du hur man gör för att påverka  
kommunen - vilka vägar man kan gå?
– Ja, det gör jag.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?
– Jämställdhet, skola och solidaritetsfrågor.

Gör du något för att påverka?
– Jag funderade på att gå med i ett ungdoms-
parti, men inget annat än så länge.

Vet du hur man gör för att påverka  
kommunen - vilka vägar man kan gå?
– Nej, jag har aldrig försökt men om det är lätt 
så skulle jag utan tvekan att försöka påverka.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?
–Skolan.

Gör du något för att påverka?
– Nej, inte mer än att diskutera med politiker 
jag stöter på här på torget.

Vet du hur man gör för att påverka  
kommunen - vilka vägar man kan gå?
– Man kan ta kontakt med sin lokala politiker, 
det är det enda jag vet.

Vilka politiska frågor tycker du är viktiga?
– Jobb.

Gör du något för att påverka?
–Det är mycket man vill ändra på, men det är 
svårt.

Vet du hur man gör för att påverka  
kommunen - vilka vägar man kan gå?
– Nej, politikerna lyssnar inte. Det hjälper inte 
att prata med dem tror jag.

 I bilden här ovan kan du se vilka 
möjligheter du har att påverka 
kommunen beroende på vilken 
insats du själv är beredd att göra.

Maria Svensson, Skepplanda Christian Johansson, Nödinge Kenneth Lundin, Nödinge Fadwa Hassan, Surte

Kontakta oss!
Du som bor i Ale kommun har vid en jämfö-
relse med andra kommuner en hel del sätt 
att påverka din hemkommun. Om du tycker 
att något saknas eller har förslag på andra 
inflytandeinstrument är du välkommen att 
kontakta Stefan Lydén, förvaltningssekre-
terare, tfn 0303 33 03 60. Du kan också läsa 
mer på ale.se.
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Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen
• Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen.

• Minska gruppstorlekarna i förskolan, särskilt för 
 de yngsta barnen.

• Barnkonventionen bör inarbetas i den svenska lagstiftningen

• Skolan ska handla om kunskap och att nå de uppsatta målen. 
 Därför vill vi ha tidig uppföljning och betyg från årskurs 6. 

• En fokuserad satsning på att stärka elevernas kunskaper i läsa, 
 räkna och skriva de första åren i grundskolan

• Krafttag mot mobbning på varje skola

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet

Folkpartiets vision är en 
vårdgaranti som inne-
bär köfri behandling 

efter besök och fastställd di-
agnos.En medborgare ska 
komma i kontakt med pri-
märvården samma dag som 
hon söker hjälp och få träffa 
en läkare vid vårdcentral 
inom sju dagar.

Nuvarande vårdgaran-
tier behöver utvecklas och 
differentieras. I första hand 
ska garantitiden för mot-
tagningsbesök hos specialist 
förkortas. Sjukdomar som 
inte är direkt akuta, skall 
utan undantag behandlas 
inom de garantitider som är 
uppsatta.

De kortare garantiregler-
na som redan gäller inom 
cancervården, vuxna inom 
två veckor och för barn max 
två arbetsdagar, får inte 
överstigas.

Folkpartiet vill samla de 
resurser som nu används för 
sjukvård, rehabilitering och 
sjukförsäkring i en vårdregi-
on. Vi vill att Västra Göta-

landsregionen inom ramen 
för finansiell samordning 
(FINSAM) ska bli försöks-
region i avvaktan på ett riks-
dagsbeslut att införa vårdre-
gioner i Sverige. När Västra 
Götalandsregionen får ett 
samlat ansvar för sjukvård, 
rehabilitering och sjukför-
säkring kommer det att vara 
den enskilt viktigaste refor-
men för att effektivare ut-
nyttja regionens resurser 
och snabbt få tillbaka män-
niskor i arbete eller studier.

Människor med en funk-
tionsnedsättning skall som 
alla andra ges möjlighet att 
leva ett liv med god kvalitet. 
Viktigt är att de särskilda in-
satser som ges en person ges 
utifrån ett helhetsperspek-
tiv av den enskildes behov 
och önskemål. Den enskil-
da människans valfrihet skall 
alltid vara utgångspunkt för 
insatserna. 

Hälso- och sjukvårdens 
lokaler skall vara utformade 
så att inga hinder finns för 
full tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning att ta del av sjukvår-
dens resurser. Folkpartiet 
vill bland annat:
•  Förbättra och förkorta sjukresorna.

•  Att sjukresorna ska vara anpassade 
till patientens behov.

•  Att kallelse till sjukvårdsbesök ska 
ge rätt till fria resor med kollektiv-
trafiken.

•  Införa köfri behandling efter fast-
ställd diagnos.

•  Förkorta vårdgarantin för besök hos 
specialist vid sjukhus från tre måna-
der till en månad.

•  Ha god fysisk tillgänglighet och till-
gång till information för personer 
med funktionshinder.

•  Att det egna valet skall vara utgångs-
punkt för alla insatser.

•  Att insatser ges utifrån ett helhets-
perspektiv på den enskilde perso-
nens situation

•  Införa fri influensavaccinering till 
äldre och övriga riskgrupper.

• Kvalitetssäkra vården för äldre.

•  Förbättra stödet till anhöriga.

•  Öka läkarmedverkan i kommunens 
äldreboenden och inom hemsjuk-
vården.

•  Ha kontinuerliga läkemedelsgenom-
gångar för äldre.

•  Att äldre och multisjuka med starkt 
vårdbehov skall kunna tas in direkt 
på vårdavdelning utan att behöva 
passera akutsjukvården.

•  Öka den geriatriska kompetensen i 
den nära vården.

Rosemarie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Demokrati är att delta, 
känner man sig del-
aktig så är det lättare 

att vilja engagera sig.
Allas verklighet bör finnas 
med i de politiska besluten 
och alla som vill ska också 
få chansen att vara med och 
delta, samt bidra med sina 
olika erfarenheter och bak-
grund.

Dessvärre så verkar det 
inte vara något som Modera-
terna i Ale har hört talas om. 
Inte en enda kandidat med 
en invandrarbakgrund finns 
att hitta på partiets fullmäk-
tigelista. Detta väcker en hel 
del frågor samt funderingar, 
över Moderaternas inställ-
ning i mångfaldsfrågan.

Hur kommer det sig att i 
riksdagen samt i majoriteten 
av Sveriges kommuner, så 
finns det även moderata in-
vandrarpolitiker represente-
rade, men inga i Ale?

Är det inte viktigt att vår 
kommuns högsta beslutan-
de organ, vårt fullmäktige, 
speglar samhället i övrigt?

Anser Ale Moderaterna 
att invandrare bosatta i Ale 
är mindre kompetenta än 
övriga befolkningen?

Som socialdemokrater kan 
vi inte tala om för andra par-
tier vad de bör göra eller inte 
göra i den här frågan. Det 
får deras egna medlemmar 
fundera över. Däremot så 
kan vi tala om att i vårt eget 

parti, Socialdemokraterna, 
så är mångfaldsperspektivet 
en självklarhet som man inte 
bara pratar om, utan som 
även efterlevs i verkligheten.

I slutändan är det dock 
bara du som kommuninvåna-
re och väljare som senast på 
valdagen den 19 september 
kan avgöra om årets val blir 
början på någonting nytt, 
eller en början på ett mode-
ratstyrt Ale, med en växande 
segregation och utanförskap 
som följd.

Jean Altun (S)
Natalya Raad (S)

Shadrach Odhiambo (S)
Mohammed Bitar (S)

Mushier Shaker (S)
Mohammed Al Abbas (S)

Hur var det med (m)ångfaldsperspektivet?

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu

God tillgänglighet 
– snabbare omhändertagande

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT 
LIBERALT ALE!

��� ALLA ska ha samma 
 möjlighet att försörja sig!
 Vi ger dig redskap att 
 kunna göra det!

�� JÄMSTÄLLDHET ska 
 vara en självklarhet i alla 
 sammanhang!

Rose-Marie Fihn Zeb Herlin

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

Varken majoritet eller 
opposition kan vara 
nöjda med de resul-

tat skolan i Ale nått de se-
naste åren. Mycket talar för 
att skolan kommer att bli 
den mest avgörande valfrå-
gan i kommunvalet. Trots 
att skolan hamnat mitt i det 
skottfält valrörelsen innebär 
vill självklart samtliga politi-
ker, oavsett  parti, ha en skola 
där våra elever och lärare gör 
bra ifrån sig och mår gott. 
Det är bra att vi politiker får 
tillfälle att beskriva hur vi vill 
förbättra skolan. Det vore 
dock mindre bra ifall politi-
ker under press att locka väl-
jare tar steget från att fördela 
resurser och sätta långsikti-
ga mål, till att detaljstyra och 
komma med egna mirakel-
kurer för att snabbt förbättra 
resultaten. 

Miljöpartiets viktigas-
te vallöfte är mer resurser till 
utbildning. Främst vill vi an-
vända pengarna till att öka 
lärartätheten i skolan, men 
det finns behov av att göra 
satsningar på många andra 
områden inom skola och för-
skola. Att vara lärare hand-
lar om mycket mer än att lära 
ut. Lika viktigt för barn och 
ungas utveckling är att ha pe-
dagoger som bryr sig och 
som orkar vara mer än kun-
skapsförmedlare. För att våra 
lärare ska orka ta det ansvaret 
behövs fler vuxna i skolan!  

Oavsett vad man tycker 
om friskolor är konkuren-
sen ett faktum och något den 
kommunala skolan måste för-
hålla sig till. Vi tror på skolor 
med stor frihet att skapa sin 
egen profil. En skola med 
tydlig inriktning ger föräld-

rar och elever större möjlig-
het att välja den skola som 
passar dem bäst och under-
lättar rekryteringen av nya 
lärare som delar skolans 
vision. Stort föräldra- och 
elevinflytande skapar sam-
hörighet och vi-känsla på 
skolan.

När krutröken lagt sig 
efter valet och vinnare utsetts 
hoppas vi i Miljöpartiet så-
klart att vi får förtroende av 
väljarna att vara med och på-
verka. Viktigast för våra unga 
Alebor är dock att vi folkval-
da kan komma överens över 
blockgränserna om hur vi på 
sikt skall utveckla Ales för-
skolor och skolor till att bli 
bäst i regionen. Så skapas sta-
bilitet, framtidstro och en-
gagemang på skolor och för-
skolor runt om i kommunen.     

Marcus Larsson (MP)

Ärendet om det nya äldre-
boendet i Nödinge har dragit 
ut på tiden men vid det senas-
te mötet med Kommunstyrel-
sen i Ale beslutades i alla fall 
att uppdra till Tekniska nämn-
den att infordra anbud på 
uppförande och drift av nytt 
äldreboende i Nödinge.
Med anledning av detta 
undrar jag hur du som kom-
munstyrelsens ordförande 
har för avsikt att hantera min 
återremitterade motion an-
gående mat på äldreboende-
na. Det konkreta förslaget i 
min motion var att kommun-
fullmäktige skulle uppdra till 

Tekniska nämnden och Vård- 
och omsorgsnämnden att i 
sin planering av de nya äld-
reboendena i Nödinge och 
Älvängen ge flera alterna-
tiva förslag som innebär att 
de boende får nylagad varm 
mat och möjlighet att se och 
delta i matlagningen i så hög 
grad som möjligt. Jag föreslog 
också att motionen skulle be-
handlas så skyndsamt att be-
slutet påverkar planeringen av 
äldreboendena i Nödinge och 
Älvängen.

Motionen var uppe till be-
handling i kommunfullmäk-
tige den 25 januari 2010 med 
förslag från kommunstyrel-
sen att avslå motionen. Du fö-
reslog då att ärendet skulle 
återremitteras till kommun-

styrelsen med motiveringen 
att komplettera ärendet vad 
gäller en ekonomisk analys 
samt redovisa principerna 
för ett genomförande av mo-
tionens förslag och det blev 
också kommunfullmäktiges 
beslut. Sen har det så vitt jag 
vet inte hänt något mer, ären-
det har i alla fall inte varit upp 
i Kommunstyrelsen igen.
Min fråga är nu:
Har du som Kommunstyrel-
sen ordförande för avsikt att 
se till att de som flyttar in på 
det nya äldreboendet i Nö-
dinge kan få varm och nylagad 
mat och möjlighet att delta i 
köksbestyren efter förmåga 
och intresse som jag föreslår i 
min motion?

 Boel Holgersson (C)

Miljöpartiet tror på skolor med egen profil

Fråga till Jarl 
Karlsson (S)

…….vi har idéerna för Ale i framtiden!
www.aledemokraterna.se

Stick hål på luftslottet
den 19 september!

(S)ANNINGEN
HÄNGER TUNGT

ÖVER LUFTSLOTTET...

259:e plats bland landets 290 kommuner 
när Ales elever berättar hur de trivs i skolan.

168:e plats av 290 när Ales företagare
berättar om näringslivsklimatet.

252:e plats när kunskapsnivån mäts i landets grundskolor.

Näst högst kommunalskatt i Göteborgsregionen
– pengar som skola, vård och omsorg knappt får del av.
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Folkpartiet liberalerna 
och jag lovar att agera 
för att våra äldre män-

niskor ska ha möjlighet att 
komma ut varje dag, rättig-
het att dagligen välja maträtt 
och att bo tillsammans med 
sin livskamrat så länge man 
själv önskar det!
Det är sorgligt att det finns 
äldre människor som inte 
får den hjälp de behöver för 
att komma ut i friska luften 
dagligen.
Vi väljer att leva tillsammans 

av kärlek för att göra livet 
bättre och glädjen större. Då 
ska inte stelbenta bedöm-
ningar inom äldrevård och 
omsorg kunna skilja oss åt. 
Det är vi själva som ska be-
stämma om vi vill leva till-
sammans eller inte. Därför 
lämnade jag den 8 juni 2010 
in en motion om en parbo-

endegaranti till Ale Kom-
munfullmäktige. 
Vi har inte tid att vänta på 
dessa förbättringar för våra 
äldre. Folkpartiet liberalerna 
föreslår att kommunerna ska 
vara skyldiga att garantera 
detta redan 1 januari 2011
Folkpartiet arbetar för att 
äldre människor ska kunna 

göra ett extra avdrag för 
hushållsnära tjänster där 
skattereduktionen ska öka 
från 50 till 75 procent för 
äldre över 80 år och dess-
utom för barnfamiljer med 
barn upp till åtta år. 
Genom en större skattere-
duktion för äldre kan fler 
äldre få möjlighet att köpa 

hjälp i hemmet och fler 
jobb kan skapas i en växan-
de bransch. 
Folkpartiet liberalerna och 
jag vill ha nya, centralt pla-
cerade äldreboenden i 
Älvängen och Nödinge NU!
Folkpartiet och jag arbetar 
för förbättrad och billigare 
färdtjänst och sjukresor samt 

förbättrad yttre hemtjänst.
En röst på Folkpartiet och 
ett kryss på mig betyder att 
Du möts med respekt och 
värme i ett mer demokra-
tiskt och vänligare Ale och 
Sverige.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Folkpartiet och jag lovar!

Den bästa skolan för varje barn
������������������������

I möjligheternas Ale är det självklart att alla barn kan och ska 
nå skolans mål. Skolan ska arbeta tillsammans med familjen 
och erbjuda särskilt stöd till dem som behöver. Elevernas 
bakgrund får aldrig förutbestämma deras möjligheter att 
lyckas i skolan. Därför fokuserar vi på att följa upp och 
utvärdera för att utveckla verksamheten.

Kraftsamling skolan
• Öka lärartätheten till 9 lärare per 
 100 elever (30-35 nya lärartjänster).

• Datorer till alla lågstadieelever
 (1100 datorer)

www.socialdemokraterna.se/ale

Förra veckan presente-
rade vi inom alliansen 
vår budget. Med den 

visar vi att vi vill ta ansvar 
för vår kommun. Budge-
ten är baserad på pengar 
som i dag faktiskt finns och 
inte som vänstermajorite-
tens budget där man använt 
monopolpengar när kom-
munens egna inte räckte till. 
Naturligtvis är det lätt att få 
till en budget om man kan 
stoppa in 20 miljoner ex-
trakronor som eventuellt 
skulle kunna komma, men 
hur agerar man när de peng-
arna inte kommer? Om jag 
köper en trisslott så firar jag 
knappast vinsten innan jag 
har skrapat lotten, men den 
synen verkar inte delas av 
det rödgröna gänget.  

Jag gissar att vänsterma-

joriteten kommer att tving-
as fortsätta med sina osthy-
velsbesparingar och ändå få 
en budget som inte går ihop 
i slutändan. För det kan väl 
inte vara så att man planerar 
att ta bort de 20 miljonerna 
i november då budgeten ska 
fastställas? 

Vi har valt en annan väg 
som jag är stolt över och 
kan stå för. Vi har gjort 
en budget där vi inte ens 
har behövt använda alla de 
pengar som faktiskt finns 
på riktigt. Vi har därför en 
påse pengar över som kan 
komma till användning då 
vi renoverar Ale. Alla som 
har renoverat något vet att 
det dyker upp oförutsed-
da kostnader till exempel att 
då man lättar på fasaden kan 
man hitta ruttna brädor som 

behöver bytas. Med hjälp av 
de icke budgeterade peng-
arna kan vi hantera detta 
utan att behöva ta till halv-
dana nödlösningar. Vi vet att 
vi kommer att behöva göra 
riktade insatser i skolan och 
inom äldreomsorgen, både 
engångsinsatser och kon-
tinuerliga insatser. Detta 
kan vi göra utan att försät-
ta andra verksamheter i svå-
righeter. 

Vi vill ha riktiga resul-
tat i skolan så vi satsar rik-
tiga pengar. Vi kommer att 
lyfta på alla stenar, vända 
och vrida på alla bitar tills 
vi har fått en av Sveriges 
bästa skolor. Vi tror inte att 
vi kan och vet allt bäst utan 
vi kommer att ta expert-
hjälp. Vi kommer rådfråga 
framgångskommuner och be 

Ahlafors fria skola om råd. 
Det finns inget verktyg som 
inte ska provas i vår målsätt-
ning att återuppbygga den 
raserade skolan. Det finns 
inga prestigeområden eller 
ömma tår i vår strävan mot 
en bra och trygg skola.
I vårt förslag till strategisk 
plan för Ale har vi ett med-
borgarkontrakt. Det är ett 
antal punkter som vi lovar 
att genomföra om vi får an-
svaret efter valet. Punkter-
na är konkreta och kommer 
bockas av under mandatpe-
rioden. Vi ska självklart göra 
mer än det som står i kon-
traktet, men vi tror på att 
man ska stå för sina löften 
och genomföra dem. 
På samma sätt som vi agerar 
i valrörelsen vill vi hantera 
kommunen om vi får kom-
muninvånarnas förtroen-

de den 19:e september. Den 
observante kan se att vi inte 
vid något enda tillfälle har 
gått till personangrepp och 
så kommer vi att fortsätta. 
Skälet är enkelt -  vi har en 
egen intressant och ansvars-
full politik som vi vill berät-
ta om. Det som vänsterma-
joriteten och LO ägnar sig 
åt i media påvisar bara deras 
brist på framtidsvisioner.
Jag har valt väg för fram-
tiden. Det är en väg som 
leder till förnyelse, föränd-
ring och 
förbätt-
ring. Nu 
lyfter vi 
Ale!

Mikael Berglund (M)

"Vi använder inga monopolpengar"
Mikael Berglund (M):

I möjligheternas Ale är 
det självklart att alla barn 
kan och ska nå skolans 

mål. Skolan ska arbeta till-
sammans med familjen och 
erbjuda särskilt stöd till dem 
som behöver. Därför foku-
serar vi på att följa upp och 
utvärdera skolans resultat 
för att vidareutveckla verk-
samheten.

Med satsningen på 
Kraftsamling skolan, behö-
ver inte Mikael Berglund 
(M) oroa sig, som han gör i 
förra veckans insändare över 
vår rödgröna skolpolitik. 
Vi har tagit 
skolutveck-
lingen på 
allvar och 
förstärker 
skolbudge-
ten med när-
mare 19 mil-
joner kronor 
2011, vilket 
innebär möjligheten att an-
ställa ytterligare cirka 35 – 
40 lärare utifrån varje enhets 
specifika behov. Målet är 
tydligt, kraftigt förbättrat 
skolresultat! Dessa pengar 
är finansierade i vårt förslag 
till strategisk plan för 2011-
2012. 

Berglund (M) tycker 
vidare att man ”måste ge 
skolpersonalen möjlighet att 
pröva nya vägar för att nå 
fram till varje barn.” Ja, det 
måste man. Just därför av-
satte (S), (V) och (MP) - den 
rödgröna majoriteten 10 
miljoner kronor som lärare 
och rektorer själva kunde 
ansöka om och använda till 
olika projekt under inneva-
rande mandatperiod. 

Ett av projekten, One-
to-one, – datorer till några 
årskurser var så lyckosamt, 

så nu har vi 
beslutat att 
köpa in da-
torer till alla 
1 100 elever 
på lågstadiet. 
I ett annat 
av projek-
ten stärk-
tes det skol-

sociala arbetet kraftigt. 
Detta är bra samverkan 
mellan skolan och politiken.                                                                                                                                       
Oppositionen röstar inte 
nej till satsningen Kraftsam-
ling skolan, även om Berg-
lund (M) försöker få det till 
detta – vad tror du om att 
lyfta upp det goda som finns 

i våra skolor. Vi kommer att 
göra detta i många samband 
bland annat projektet ”Lätt 
att göra rätt” det vill säga 
viktigt med närvaro i skolan 
varje dag och en nyfiken-
het under alla skolår att lära 
sig mer!

Sist men inte minst blir vi 
mycket förvånad när vi läser 
i de borgerliga partiernas 
plan för Ale, man vill införa 
skriftliga omdömen från år 
1 i skolan. Skriftlig informa-
tion från och med år 1 har 
varit obligatorisk sedan ja-
nuari 2006 och infördes av 
den socialde-mokratiska re-
geringen. 

Det var alltså innan ma-
joren Björklund starta-
de sitt återtåg till 50-talet 
genom att införa betygslik-
nande omdömen för sjuår-
ingar. Man vill alltså införa 
något som redan har funnits 
i skolan i många år? Berg-
lund (M) kan jag be om ett 
nytänkande?

Paula Örn (S)
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Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Vi socialdemokratis-
ka pensionärer i Ale 
tycker det är jätte-

viktigt för oss att vi visar att 
vi vill kämpa för vår situa-
tion för en rättvis och lika 
beskattning i skattefrågan. 
Skillnaden i beskattning 
mellan lön och pension är 
oacceptabel.
Vi vill kämpa för att få en 
rättvis pension och få behål-
la den pensionen som var 
har arbetat för, inte betala 

mer i skatt än vi arbetat. 
Vi har arbetat för att få en 
trygg framtid efter vå pen-
sionering och då pensionen 
vår trygghet som vi har rätt 
att få behålla.
Vi måste rösta på det lokala 
planet för att få behålla den 
goda vård och omsorg som 
den rödgröna majorite-
ten under de gångna åren 
har byggt upp. Vi vill be-
hålla vården och omsro-
gen i kommunens regi och 

vi vill behålla det goda utbu-
det av bostäder och god ser-
vice som vi har. Vi har fyra 
veckor kvar till valet och då 
röstar vi på det socialdemo-
kratiska partiet för en ny re-
gering efter den 19 septem-
ber.

För Arbetarekommunens 
pensionärsutskott

Ing-Britt Andersson (S)
Thor Eliasson (S)

Det ska löna sig att arbeta, men det 
skall också löna sig att ha arbetat

Mikael Berglund 
(M) och Boel 
Holgersson (C) 

anser i AleKuriren mot 
bättre vetande, att det inte 
behövs en samlad kommun-
administration, att kunska-
pen om redan fattade inrikt-
ningsbeslut är så dålig 
är skrämmande. 

Kommunstyrelsen be-
slutade i februari 2010, 
”att fortsätta arbetspoces-
sen kring samlad lokalise-
ring av kommunadminis-
trationen med en fördju-
pad ekonomisk analys samt 
skiss till utformning och 
lokalisering.”Alla i kom-
munstyrelsen ställde sig 
bakom detta beslut! 

Självklart är det så vi i 
Ale, ska göra som på Öckerö 
- dvs skapa en effektiv och 
rationell samlokaliserad för-

valtning. Detta ger behov 
av mindre lokalytor och 
därmed lägre hyreskostna-
der. En viktig del i samord-
ningsbeslutet är att nuvaran-
de lokaler i bland annat Ala-
fors kan säljas och övriga 
hyreskontrakt kan avvecklas. 

Möjligheten att samver-
ka med andra organisationer 
såsom Arbetsförmedlingen 
och Skatteverket samt fort-
sätta samarbetet med Po-
lisen skapar bra och ända-
målsenliga verksamhetsloka-
ler till lägre kostnader.

Förslaget finns också be-
skrivet i AleKuriren nr 
3/2010. 

Kommunens möjlighe-
ter till att rekrytera personal 
växer med en samlad admi-
nistration med pendeltågs-
nära läge!

I utvecklingskonceptet av 

Nödinge med ökade han-
delsytor, pendeltågsstation, 
parkeringsplatser och med 
bostäder i attraktiva centra-
la lägen växer och utveck-
las hela samhället till gagn 
för dagens och morgonda-
gens alebor. 

Vi som vill fortsätta att 
utveckla Ale – använd de 
rödgröna valsedlarna i hös-
tens val!

Jarl Karlsson (S)
kommunstyrelsens ordförande

Mot bättre vetande
Replik från Jarl Karlsson till Berglund (M) och Holgersson (C)

Den bästa skolan för varje barn
Paula Örn (S) bemöter Mikael Berglund (M)

Vi har tagit skolutveck-
lingen på allvar och 

förstärker skolbudgeten 
med närmare 19 Mkr...

Paula Örn (S)

Den borgerliga re-
geringen saknar 
en politik för fler 

jobb och minskade klyftor. 
För att dölja den obekväma 
sanningen försöker de bor-
gerliga desperat flytta fokus 
till andra frågor. På annat 
sätt kan inte kristdemo-
kraten Penilla Gunthers 
frågor till mig i Alekuriren 
vecka 32 tolkas. Hennes 
frågor berör inte på något 
sätt hur Sverige ska få fler 
jobb och en bättre välfärd. 

Valet den 19 september 
handlar om vilken färdrikt-
ning Sverige ska ha de när-
maste fyra åren. Det är en 
fråga om vilken typ av sam-
hälle vi vill leva i. Vi social-
demokrater är tillsammans 
med Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet överens om 
hur vi vill forma ett Sveri-
ge för alla. 

En rödgrön politik 
handlar om att förbätt-
ra skolan med fler lärare, 
mindre klasser och bättre 
kunskapsuppföljning. Det 
handlar om att få fler jobb 
genom att förbättra möj-
ligheterna för småföreta-
gen att växa, bland annat 
genom sänkta arbetsgivar-
avgifter. Genom ett gene-
röst första-jobbet-avdrag 
vill vi också underlätta för 
företagen att anställa ar-
betslösa ungdomar.

En rödgrön poli-
tik handlar inte minst om 
skapa en värdig sjukförsäk-
ring som hjälper sjuka att 
bli friska och erbjuder en 

ekonomisk trygghet under 
tiden. Vi vill ha en sjukför-
säkring som låter läkarna, 
istället för sjukskrivningsti-
den, avgöra när det är dags 
att gå tillbaka till arbetet. 
Politiken måste istället fo-
kusera på att få bort flask-
halsar i vården och förbätt-
ra rehabiliteringen. 

Mitt besked till Penil-
la Gunther och väljarna är 
tydligt. Vi rödgröna sätter 
jobben och solidariteten 
före fortsatta skattesänk-
ningar för lånade pengar. 

Christina Oscarsson (S)
Riksdagsledamot

Christina Oscarsson svarar Gunther



NÖDINGE. Den rödgröna 
majoriteten lovar kraft-
fulla insatser i skolan 
och på arbetsmarkna-
den.

Men för att löftet ska 
hållas krävs också en 
rödgrön regering.

– Vi vill visa aleborna 
vilka positiva effek-
ter ett maktskifte på 
riksnivå får för vår 
kommun, försvarar Jarl 
Karlsson (S) budget-
strategin.

Motståndarna reagerade 
starkt på majoritetens till-
tag att fördela 30 Mkr mer i 
budgeten för 2011 och 2012. 
Pengarna är nämligen fiktiva 
och bara ett löfte som Mona 
Sahlin (S) kan infria vid en 
valseger. Så vad händer om 
regeringen Reinfeldt (M) 
sitter kvar vid makten?

– Då tar vi om vår budet 
i november, men fram till 
dess tänker vi göra allt för att 
vinna valet lokalt och i riket. 
Genom att fördela de ökade 
anslagen som en rödgrön re-
gering har lovat kommuner-
na kan aleborna se fördelar-
na, menar Karlsson.

Tre punkter pekas ut som 
särskilt viktiga de kommande 
åren; Jobb och tillväxt, Barn 
och ungdomars livsvillkor 
samt Samhällsbyggande.

– Vi tänker fortsätta vårt 
aktiva engagemang i arbets-
marknadspolitiken som inne-

bär att du ska få sysselsättning 
direkt. Utanförskapet är ett 
stort hot mot vårt samhälle 
och vi vägrar acceptera reger-
ings krav på att du måste vara 
arbetslös i 90 dagar innan du 
får hjälp, berättar Karlsson.

Satsningen på sommar-
jobb för alla intensifieras 
nästa år.

– I år skapade vi nära 500 
sommarjobb för våra ungdo-
mar 16-18 år gamla – nästa 
år lovar vi alla som vill ett 
sommarjobb. Vi köper just 
nu en del mark för att kunna 
skapa framtida industriområ-
den längs E45, redogör Jarl 
Karlsson.

1100 sommarjobb
För att kunna erbjuda alla 
ungdomar i målgruppen 
sommarjobb behövs 1100 
jobb.

– Det klarar vi självklart 
inte ensamma, utan kom-
munen måste ha hjälp av nä-
ringslivet. Samverkar vi tror 
jag att vi kan sysselsätta alla 
på ett positivt sätt.

Ungdomsbostäder är 
också ett angeläget ämne för 
de rödgröna.

– Vi planerar ett större se-
minarium med ledande ex-
ploatörer i samband med 
Alemässan 2011. Där tänker 
vi oss att vårt nya ungdoms-
råd ska ha en viktig funktion, 
säger Karlsson.

Ungdomar i Ale kan också 
glädja sig åt en fortsatt sats-

ning på subventionerade bus-
skort.

– Det gäller även pensio-
närerna, men för ungdomar-
nas del tänker vi pröva att få 
kortet giltigt även sommar-
tid. Det är ju faktiskt än vik-
tigare att de kan röra på sig 
när de är lediga, säger Göran 
Karlsson (V).

Den stora satsningen i 
årets rödgröna budget är 
skola och barnomsorg.

– Vi är överens om en 
kraftsamling på skolan, vilket 
betyder 30-35 nya lärare. Alla 
våra elever i årskurs ett till tre 
får en egen dator i höst, säger 
Karlsson och Peter Rosen-
gren (MP) hänger på:

– Lärartätheten är idag 
7,6 per 100 elever och den 
kommer att öka till nio. 
Under mandatperioden ska vi 
nå kunskapsmålen och vi ska 
ha en trygg skola. Utbyggna-
den av barnomsorgen följer vi 
också noga.

I investeringsbudgeten 
återfinns en intressant sats-
ning om en friidrottsanlägg-
ning.

– Under fem år finns 5,1 
Mkr avsatta och vårt huvud-
spår är att utreda möjligheten 
att bygga en friidrottsanlägg-
ning runt Jennylunds IP. Vi 
har en grundidé om att göra 
detta område till kommunens 
evenemangscentrum med Ale 
Arena, ridklubben och Jen-
nylunds IP som ett nav i detta, 
berättar Göran Karlsson.

Med framtida pendeltåg 
förespråkar de rödgröna en 
fortsatt satsning på fler bo-
städer centralt.

– Vi samtalar med många 

exploatörer, men vi har också 
lärt oss att ställa krav på ener-
gismarta hus. Det har vi fått 
mycket lovord om, avslutar 
Jarl Karlsson.

NÖDINGE. Ett medbor-
garkontrakt ska garan-
tera aleborna att givna 
löften hålls.

Alliansen pekar ut 
skolan och äldreomsor-
gen som två priorite-
rade områden.

– Vi har bara budge-
terat pengar som idag 
verkligen finns, men 
kan ändå lova storsats-
ningar, säger Mikael 
Berglund, moderater-
nas listetta.

I kampen om att satsa mest 
på skolan valde den rödgröna 
majoriteten att även budge-
tera med pengar som Mona 
Sahlin (S) har lovat kommu-
nerna om hon kommer till 
makten. Det har retat upp 
alliansen.

– Det är oseriöst, de utgår 
från ett faktum som inte är 
sant idag och troligtvis inte 
heller efter den 19 septem-
ber. Hur har de tänkt genom-
föra sina satsningar om Mona 
inte vinner? Budgeten är ju 
helt orealistisk när de förde-
lar 12 respektive 18 miljoner 
som inte existerar, dundrar 
Mikael Berglund.

Alliansen visar upp en sats-
ning på skolan med 10 extra 
miljoner och 5 nya miljoner 
till förskolan.

–Vi slår fast att barngrup-
per över 18 barn i förskolan 
inte får finnas och när det 
gäller yngregrupper är det 
max 12 barn som gäller, säger 
Jan Skog (M).

Utvecklingen i skolan ska 
främst handla om tidiga in-
satser.

– Barnen ska ha rätt till 
specialpedagoger och de ska 
få hjälpen i tid, understryker 
Rose-Marie Fihn (FP).

En bättre kvalité i skolan 
kommer att ge besparingar 
på sikt.

– Ja, det individuella pro-

grammet som är störst i Ale 
gymnasium idag kommer 
inte att behövas, säger Mikael 
Berglund.

Sune Rydén (KD) tycker 
att idén med "kommunala 
friskolor" är intressant.

– Vi har duktiga pedago-
giska ledare i kommunen, ge 
dem friheten att utforma och 
ta ansvar för sin skola.

Nya ungdomsgårdar
Även utanför skolan ska ung-
domarna få det bättre.

– Vi vill öppna minst tre 
nya ungdomsgårdar under 
mandatperioden och de ska 
dessutom vara tillgängliga 
när de behövs som bäst, det 
vill säga under fredag- och 
lördagkvällar, säger Boel 
Holgersson (C) bestämt.

Äldreomsorgen som är al-
liansens nästa nyckelområ-
de handlar mest om att för-
verkliga ett nytt centralt be-
läget äldreboende i Älvängen, 
liksom i Nödinge.

– Här tycker vi att ma-
joriteten har svävat länge 
nog. Det måste hända något 
nu. På just det här området 
tycker jag att maten också är 
en viktig fråga. Vi vill gärna se 
att de boende får vara delakti-
ga i matlagningen så länge det 
är möjligt, menar Boel Hol-
gersson och Rose-Marie Fihn 
fyller i:

– Vi är oroliga för att de 
rödgröna tänker satsa på 
att bygga om Vikadamm i 
ÄLvängen. Det vore kata-
strofalt. Det är allt annat 
än centralt och behövs för 
övrigt för vård i livets slut-
skede. Dessutom är det trångt 
på våra hem idag, att skicka 
personer i behov av vård till 
Alingsås är inget som vi stäl-
ler upp på.

På presskonferensen pre-
senterades ett medborgar-
kontrakt om 18 punkter som 
alliansen vill avtala med ale-
borna.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Skolan i centrum i strategisk plan

Öppet  
Onsdag  12-16 Fackliga s-företrädare
Onsdag 16-19 S-politiker
Torsdag 11-13 S-seniorer 
Fredag 12-16 Fackliga s-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker
Lördag 10-13 S-politiker

Du kan också vända dig till vår exp. tel: 0303-74 21 13

Vill du veta mer 
om vår politik?

- Kom till Valstugan på Ale torg.

Peter Rosengren (MP), Jarl Karlsson (S) och Göran Karlsson (V) höll presskonferens.

Vill ge aleborna ett medborgarkontrakt
Alliansen tänker hålla vad de lovar:

Alliansens strateger. Från vänster: Jan Skog (M), Sune 
Rydén (KD), Boel Holgersson (C). Sittande: Rose-Marie Fihn 
(FP) och Mikael Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

NÖDINGE. Från Bryssel till 
Nödinge kan steget verka 
långt.

Så är inte fallet för EU-
parlamentarikern Olle Lud-
vigsson (S).

– Att vara ute så här är 
både roligt och nyttigt. Du 
måste veta vad folk tycker 
och känner, säger Olle till 
lokaltidningen.

Olle Ludvigsson har lämnat Bryssel 
under en period för att istället ägna 
sig åt valarbete för Socialdemokra-
terna i Göteborgsområdet.

– Valtemperaturen har stigit och 
det känns som att det har dragit 
igång på allvar. Själv är jag fullbo-
kad fram till den 30 augusti då jag 
återvänder till Bryssel, förklarar 
Ludvigsson när han möter väljare 
på Ale Torg.

Det är många som hejar igenkän-
nande och Olle Ludvigsson ser ut att 
trivas där han står vid Socialdemo-
kraternas valstuga.

– Det är en del gamla Volvoarbe-
tare som bor i Ale. 41 år på Volvo 
gör att man känner igen en del folk, 
skrattar Olle.

Sin roll i EU-parlamentet beskri-
ver han som annorlunda, men in-
tressant.

– Det har inneburit ännu mer 
jobb än vad trodde från början och 
naturligtvis många nya frågor att 
sätta sig in i. Det är dock väldigt be-

rikande och jag möter många trevli-
ga människor från olika länder.

– Det fattas betydligt fler beslut i 
Bryssel som har betydelse för Sveri-
ge än vad många kanske tror. Därför 
är det viktigt att vi har personer på 
plats.

Vilka blir de avgörande frågor-
na i den svenska valrörelsen?

– Jobben. Sedan har naturligtvis 
pensionärerna ett och annat att säga 
om skatter och så vidare.

Hur blåser vindarna?
– Det ser ut att bli ett väldigt jämt 

val och jag tror inte att det kommer 
att skilja så många röster till slut. 
Förhoppningsvis går svenska folket 
och röstar. Det är ett väldigt viktigt 
val för hur Sverige ska se ut på lite 
längre sikt. Klyftan växer och sjuka 
och arbetslösa får det ännu svårare 
i samhället. Skulle det ta ytterligare 
fyra år innan vi kommer till makten 
kan det bli jättesvårt att rätta till si-
tuationen, säger Olle Ludvigsson.

På förmiddagen var Olle Lud-
vigsson inbjuden till ETC i Nol, 
där han fick en redogörelse om fö-
retagets verksamhet.

– Det var intressant. Det är roligt 
när människor engagerar sig i nya 
saker. Personligen tror jag väl-
digt mycket på elbilar i framtiden. 
I Sverige ligger vi lite efter på den 
sidan och jag vet att det pågår stora 
satsningar utomlands, bland annat 
i Kina. Här har vi en match att gå.

JONAS ANDERSSON

Från Bryssel till Nödinge
– Olle Ludvigsson valpratade på torget

EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson gästade Socialdemokraternas valstuga på Ale Torg i torsdags. Här ses 
han i samspråk med Helge Hellman.
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20%

20% 20:-/bunten

på håltagning

20%
på alla vaxdukar

20%
hela vårt ljussortement

20%
på probi:mage
För uppblåst mage, knip och 

illamåeende

20:-
Goldwell styling på alla fotoalbum

20%
Bakformar Nordic Ware

På alla Björn Borg 
underwear

20%
på startpaket till alla 
mobil-abonnemang

Aster

20%
bakad i butiken Pavé Provence 

Stenugnsbröd 505g, Bonjour,
ord pris 26,95/st

20%
på Ananda special
Minst 2 portioner Ananda Special
Gäller söndag 
29 augusti

20%

på torget!

Frukt&Grönsakshuset

20:-

20%

20% 20%

på kavajer
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller 
rabatter.

per bakelse på en påse lösviktste

20:-

på platt-tång värmeborste

på alla solglasögonå ll l l öå
20%

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

20%
på utvalda parfymer & body-

lotions i butiken

20%
på alla hund- 
kattschampo

20%
på allt arbete i augusti

Ale Skomakeri &
Nyckelservice


