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I välfärdskommissionens 
rapport från i somras 
pekas det bland annat att 

skattevägen inte är möjlig, 
att som enda väg  klara finan-
sieringen av välfärden.Det 
måste också innebära en rad 
andra prioriteringar och av-
vägningar. Det allra viktigaste 
för att säkra välfärden är att 
ekonomin växer.

Fler företag = fler jobb = 
växande ekonomi = ökade 
resurser till välfärden.

Hur svårt kan det vara?
Varför duckar de röd/

gröna för dett klara faktum?
Socialdemokraternas tro-

värdighet i frågor om jobb, 
ekonomi och tillväxt har 
förvandlats till att i hög grad 
handla om bidrag. Miljöpar-
tiet talar endast om att dela på 
jobben och att införa ett friår. 
Vänsterpartiet har endast 
skattehöjning som recept.

De röd/gröna vill ta´bort 
”RUT-avdraget” = göra 
”vita” jobb ”svarta” igen. 
De motsätter sig också varje 
försök till ” privatiserng” 
. Denna inställning är väldigt 

märklig, när man i stället 
skulle vara intresserad av att 
få in så många skattekronor, 
som möjligt för att kunna 
upprätthålla välfärden.Det 
är ju ändå så att jobb i privata 
företag är de enda, som gene-
rerar skattekronor.

Hur seriöst är detta?
Som kommuninvånare är 

jag intresserad av att kom-
munen handhar mina skatte-
pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Hur har majoriteten lyck-
ats med detta?

Ja, inte har den satsat på 
välfärden i varje fall. Verklig-
heten visar på att det finns för 
få platser inom äldreomsor-
gen. Skolverkets rankinglista 
talar sitt tydliga språk vad 
gäller skolan.

Nej de röd/gröna har 
satsat på bandyhall, idrotts-
hall och skogsinnehav mm. 

Är det ett nytt kommu-
nalhus vi vill ha i stället för 
välfärd?

 Nej! Rösta för att få en 
förändring den 19 september!

 Ingela Nordhall
Aledemokraterna

Välfärd eller kommunhus?

Det är inte rimligt 
att en elev som mår 
dåligt idag måste 

vänta till nästa vecka för att 
få träffa skolsköterskan eller 
en månad för att få träffa 
kuratorn. Kristdemokrater-
nas vallöfte # 48 är därför 
en elevhälsogaranti som ger 
rätt till elevhälsovård samma 
dag. En elev ska under sin 
skoldag kunna få hjälp och 
stöd av någon inom elev-
hälsan.

Inte minst med tanke 
på att Ale hamnar på 259 
plats bland Sveriges kom-
muner på frågan om antalet 
elever som ofta eller alltid 
tycker om att gå till skolan. 

Detta pekar ju på att det 
finns ett stort behov bland 
Ales elever.

Alliansens satsning med 
sammanlagt 650 miljoner 
kronor gör det möjligt för 
skolorna att anställa fler 
inom skolhälsovården och 
erbjuda kompetensutveck-
ling för dem som redan 
arbetar där. En höjd ambi-
tionsnivå för elevhälsan är 
en del för att skapa en skola 
som varje elev kan utvecklas 
i. Lika viktigt som att stärka 
skolans kunskapsuppdrag är 
det att se till skolans fysiska 
och psykiska arbetsmiljö.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Elevhälsogaranti

Ni skriver i er insän-
dare att oppositio-
nen var emot den 

här idrottshallen. När det 
gäller upphandling av en-
treprenör, till idrottshal-
len i Bohus så har beslutet 
varit enhälligt. Jag har aldrig 
varit emot en idrottssats-
ning i Ale kommun, jag är 

även för fler konstgräsplaner 
i kommunen, bättre moder-
nare hallar. Vi vet däremot 
att vänstern sagt nej på en 
fråga från ungdomsfullmäk-
tige om en ny idrottshall i 
Alafors och att vänstern sagt 
nej till Ale Innebandy om en 
hall på Tudorområdet.

Jag sitter i tekniska nämn-

den och där var det enhäl-
lighet när anbudet antogs. 
Det har till och med varit 
två möten för att anta anbud 
eftersom den första entre-
prenören hoppade av och 
båda gångerna har beslut 
tagits utan reservation.

Tekniska nämnden 
beslutar att utse AF Bygg 

Göteborg AB, med anbuds-
summan 34 400 000 kronor, 
som generalentreprenör för 
byggnation av en ny idrotts-
hall i Bohus, utan reserva-
tion. Alliansen kanske har en 
större vision för föreningsli-
vet i Ale, än vad (S) påstår.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Kommentar till Jarl Karlsson och Tyrone Hansson angående en angelägen idrottshall i Bohus

Insändaren uttrycker sig 
lite knepigt. Vi borde 
väl snarast vara tack-

samma för de jordbruka-
re som låter sina nötkreatur, 
får och hästar beta i hagar-
na till fromma för blommor 
och djurliv. De nötkreatur 
som betar strandängar längs 
Göta älv, är till fromma för 
allt det rika fågellivet. Flytt-
fåglar inte minst. Välbetade 
strandängar är ju tyvärr en 
bristvara idag.

Vad gäller Verleskogen, 
så är det ju tack vare tidigare 
skötselhistoria som skogen 
har fått sitt nuvarande utse-
ende. Det ska vi tacka tidi-
gare generationer bönder i 
Verled by för. De flesta inser 
att nästan all mark i våra 
trakter är skött av människan 
sedan lång tid tillbaka. Sköt-
seln i skogen kan ha varit var 
15:e år eller med 50-60 års 
mellanrum, men likväl har 
skogsbrukaren varit där och 
huggit. Till husbehov eller 
för avsalu.

Alla reservat har en sköt-
selplan. Några går ut på att 
lämna för fri utveckling, dvs. 
inte göra någonting. Men 
de flesta föreskriver skötsel 
på något sätt. För att behålla 
de kvalitéer som man vill 
gynna.

Betesdjur för att behålla 
ängarna och karaktären i 
Rishedsreservatet utanför 
Alafors. Röjning av smågra-
nar för att behålla ekskogen 
i Ekliderna. Röjs inte de 
skuggfördragande smågra-
narna bort, så omvandlas 
marken till granskog efter 
några tiotal år. Till skada för 
de lavar och mossor man vill 
värna om.

I våra trakter är det Väst-
kuststiftelsen som är satta 
att verkställa skötseln av 
reservaten. Tyvärr mäktar 
man inte med uppgiften, 
utan reservatens kvaliteter 
förfaller. Och uppsättning, 
underhåll av informations-
tavlor blir eftersatt.

Åke Niklasson (C)

Apropå insändaren 
”Naturens stora fiender”

HÖSTENS

KURSER
Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–
12.30 
Alvhem 4 ggr á 2h 
10-13 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 26 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor kl.18.30–
20.00
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 29 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Måndagar kl.18.00–19.00
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 20 september
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Söndagar kl.18.00–19.00
Älvängen, kulturhuset, lilla hallen
4-7 år Kostnad: 200: -
Start: sön. 26 september
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00-19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 28 september
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se

Meditation
Balansera din kropp
Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år Kostnad: 300: -
Start: tors. 23 september
Ledare: Håkan Winblad

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga 
smycken  av pärlor och band
Mån udda veckor kl.17.30-19.30
Alboskolan 
8-12 år  Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 27 september
Ledare: Therése Linusson

Sista anmälningsdag 
17 september

0303-23 77 75
0704-89 86 16

VÄLKOMNA!

FRISÖR!
Vi har en

hyrstol ledig!
Ring Annika

tel: 0735-46 88 94
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Annika

MEDLEMSMÖTE
Tisdag 14 september 

kl.18.00
Medborgarhuset Alafors

Underhållning av 

Stefan Ljungqvist
Eva Nilsson, Göteborg medverkar

Vi bjuder på förtäring


