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...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.se

Maila oss: tips@ale.nu

VI ÄR REDO 
ATT TA ÖVER! www.ale.nu
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vägombyggnad 
pågår!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

 

(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER:

NÖDINGE SÖDRA 
MOT ALE TORG

TA AV I NOL
MOT ALE TORG
FÖLJ LOKALVÄGEN

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom söndag

VECKANS VARA!
GRILLAD 
KYCKLING

90000000000
/st

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Förtidsröstningen har star-
tat. I år erbjuder kommuner-
na sammanlagt 3 321 röst-
ningslokaler för förtidsröst-
ning. I Ale finns möjligheten 
att förtidsrösta på sju olika 
platser, från Surte i söder 
till Skepplanda i norr. Lokal-
tidningen besökte Älväng-
ens dagcentral på öppnings-
dagen där Fredrik Johansson 
(M) och Boel Holgersson (C) 
var i full färd med att lägga 
ut valsedlar för sina respek-
tive partier.

Förtidsröstningen 
i full gång

Nytt torn i ny Surtevision

Entreprenören Olle Skog-
lund presenterade i sön-
dagskväll sin nya vision 
för Surte centrum. Exklu-
siva åhörare var socialde-
mokraterna Eva Eriksson, 
Jarl Karlsson och Stina-
Kajsa Melin.       Läs sid 3
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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

Det är ett minst sagt 
blandat nummer ni 
får denna veckan. 

Tidigt kan ni läsa om visio-
nären Olle Skoglunds nya 
tankar kring Surte centrum. 
Längre bak gör sig en tung 
historia från samma ort sig 
påmind. Surteraset väcker 
många hemska minnen till 
liv och den 29 september är 
det 60 år sedan jordskredet 
inträffade.

Historia i all ära, den kan 
vi lära mycket av men fram-
tiden är mer spännande. 
Olle Skoglund presentera-
de av någon anledning, som 
jag ännu inte riktigt själv har 
räknat ut, ett skissförslag på 
ett tolvvåningshus i centrala 
Surte, granne med den kom-
mande pendeltågstationen. 
Frågan är bara om det är ett 
utspel lagom till valet – om 
inte – varför var bara social-
demokrater inbjudna till den 
exklusiva presskonferensen? 
Redaktionen börjar bli smått 
allergisk mot inbjudning-
ar, eftersom dessa haglar ner 
från våra politiska entusias-
ter. Det medför att vi tänker 
en extra gång inför varje en-
skild aktivitet. Så hur all-
varlig är idén om en stor-
satsning i Surte? Är det bara 
ett utspel? Kan det verkli-
gen vara så enkelt att plöts-
ligt bygga ett hotelliknan-
de höghus centralt i bruks-
orten? Varför presenteras 
det två veckor före valet och 
inte efter när Olle Skoglund 

definitivt vet vilka han måste 
ha med på tåget för att resan 
till ännu ett Towerprojekt 
ska bli av?

Hur som helst är det kul 
med visioner och det är 
alltid lika roligt att lyssna till 
entusiaster som Olle Skog-
lund. Surte Cricle Tower 
må aldrig bli verklighet, 
det var ändå en fascineran-
de idé. Veckans vision heter 
Surte Square Tower och ska 
enligt arkitekten själv vara 
mer realistiskt att förverkli-
ga inom vettiga ekonomis-
ka ramar. Själva grundtan-
ken med en förtätning av 
bostäder centralt nära pen-
deltågstationerna går inte 
att klandra. Höghus om tolv 
våningar är jag mer tvek-
sam till. Än så länge har 
det visat sig tämligen 
svårt att få igenom den 
typ av idéer. Geotekni-
ken i älvdalen spelar en 
betydande roll och det 
krävs också en mängd 
andra insatser och an-
passningar. I Nö-
dinge ville en ex-
ploatör bygga 
sju våningar på 
Backa Säteri, 
men tvingades 
tänka om efter-
som Räddnings-
tjänstens stegbi-
lar inte har ka-
pacitet att klara 
mer än sex vå-
ningar. Nu vet 
jag inte om just 

en sådan detalj skulle kunna 
stjälpa ett projekt om 26 att-
raktiva lägenheter i Surte, 
men vad jag vill ha sagt är 
att det ska rinna mycket 
vatten under broarna innan 
ett höghus om tolv våningar 
får bygglov.

För övrigt är det ett spän-
nande skådespel som ut-
spelar sig just nu på gator 
och torg. Politiken har 
sällan varit så livaktig som i 
denna valrörelse. Kreativi-
tet och fantasi präglar par-
tiernas valarbete. När man 
ser hur mycket tid och kraft 
som eldsjälarna lägger ner 
känns det nästan lite trå-
kigt att ett antal av partier-
na snart kommer att stå som 

förlorare med häng-
ande huvuden – 

långt borta från 
den energi och 
pratsamhet som 
existerar i skri-

vande stund.

Svår höghusvision

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

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

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen 15 september 2010, kl. 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Information - infrastruktur
- Svar på motion från Madeleine 
 Dahlgren angående brist på 
 hyreslägenheter i Lilla Edets kommun
- Antagande av biblioteksplan för 
 Lilla Edets kommun
- Ägardirektiv till Lilla Edets industri- 
 och fastighetsaktiebolag 

Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
8 september 2010.

Nybörjarkurser i:

Torsdag 16/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 13/9 kl 19.00
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Surte Swingers

I Surte kulturhus

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!

89:an’s Shop
Göteborgsv. 87, 446 32 Älvängen

Välkomna till 89:ans Shop!
Nu i större lokal och utökat sortiment

Mängder av vackra garner,
även antikt och kuriosa

I fd Games and Books lokal

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. 

Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil:
VARJE LÖRDAG fr 4/9 t o m 18/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 
(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, 

Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 
(ingen förbeställning). 0708-26 61 34

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
HÖSTENS FÖRSTA KOLLEKTION 

- I BÅDE METERVARA & FÄRDIGSYTT

ÖLJETTLÄNGDER FÖR ALLA STILAR

FR. 299:- /2-P
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Nya som gamla spelare hälsas 
hjärtligt välkomna!
������������������������� ������
Herrar  Tisdag 20:00 - 22:00 
             Söndag 20:30 - 22:00
Damer  Måndag 20:30 - 22:00
 Onsdag 20:30 - 22:00
P97     Onsdag 19:00 - 20:30
           Söndag 19:00 - 20:30
U00/01  Onsdag 17:30 - 19:00
      Söndag 17:30 - 19:00
U02/03  Söndag 08:30 - 10:00
U04/05  Fredag 16:00 - 17:30

Har ni frågor kontakta vår Ordförande 
Ann-sofie 0303 338406

BUGGKURS 
för NYBÖRJARE
Kungälvs-parken

Start 14/9 
Kl.18.00-19.30
kursen är på 6ggr.
Vuxna: 400:- 

Under 20 år: 300:-
Anmälan hos: 
Pac 0702-087634
Tommy 0768-056250

www.kungalvsparken.se
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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

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE

Det är med stor glädje som jag nästan 
varje dag passerar vid bygget av den 
nya förskolan i Nödinge, en nöd-

vändig satsning som vi i den rödgröna ma-
joriteten har genomfört för att möta inflytt-
ningen av barnfamiljer i och omkring Backa 
säteri. Men att bygga för framtiden hand-
lar inte bara om husen utan om innehållet i 
verksamheten. 

Grunden för det livslånga lärandet läggs 
i förskolan och det är viktigt att personalen 
har tid och möjlighet att möta alla barn. 

Därför har vi rödgröna, nationellt och kom-
munalt, som mål att det ska gå max 5 barn 
per vuxen i förskolan och att arbeta för att 
minska gruppstorlekarna. Alla småbarnsfö-
räldrar vet hur svårt det kan vara att få ihop 
vardagen med hämtningar, lämningar, jobb 
och handling. Därför är det så nödvändigt 
att alla föräldrar i förskolan finner det kom-
plement man behöver för att kunna kombi-
nera jobb och familjeliv. 

Det ska tas fram möjligheter för barn-
omsorg även på kvällar och helger i vår 
kommun och platsgarantin ska inte bara 
gälla kommunen som helhet utan också den 
huvudort man önskar. Förskolan måste ligga 
på rimligt avstånd för att hämta och lämna. 
Man bör också titta på möjligheten för för-
äldrar att få mer inflytande över hur man 
förlägger sina timmar om man är föräldra-
ledig eller arbetslös. Det ska vara självklart 
för oss föräldrar att på ett enkelt sätt kunna 
påverka den verksamhet som kommunen 
erbjuder!                                          Paula Örn (S)

Småbarnsförälder med barn i förskolan
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För Ales framtid!

Miljödiplomera ditt Företag 
Bättre Miljö - Ökad konkurrenskraft 
Allt fl er företag upptäcker konkurrensfördelarna 
med ett aktivt miljöledningssystem och 
miljöarbete. Förutom en bättre kontroll av den 
egna verksamheten så efterfrågar fl er detta vid 
upphandling, inte minst offentliga myndigheter 
och större företag. Sedan 2004 har ett 50-tal 
företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet genomgått 
Miljöutbildningen. Vi erbjuder ditt företag ökad 
konkurrenskraft och lönsamhet genom minskad 
miljöpåverkan. 

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. Densamma 
är lämplig för de företag som huvudsakligen har sina kunder inom 
Sverige. Utbildningen genomförs genom 6 träffar á 3 timmar under 
ett halvår och är praktiskt inriktad med hemuppgifter mellan 
seminarierna. 
I utbildningen får företaget dessutom hjälp med analysen och 
dokumentationen av en miljöutbildad student från Göteborgs 
Universitet, vilket varit mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. 
Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med 
godkänt resultat leder till miljödiplomet. 
I utbildningen deltar företag etablerade i Ale, Kungälv och Lilla Edet 
och, men även företag utanför detta område har intresserat sig för att 
delta. 

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 6 seminarier inkl dokumentation. 
Seminarierna arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas 
genom bekräftelsen. 
Kursstart sker den 13 oktober kl 15.00

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
5 700 kronor exkl moms. 2 personer/företag kan delta på 
seminarierna utan extra kostnad. 

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla dig 
före den 25 september till e-post: jerry.brattasen@ale.se 

Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277 
Kungälv – Anette Svahn 0303-239 088 
Lilla Edet – Helene Evensen 0520-659 540 
Utbildningsledare & företagare: Effort Consulting AB, 
www.effort.se

Företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet som tidigare 
deltagit i denna Miljöutbildning: 
Aero-Spray AB 
Alafors Plåtslageri AB
Ale Elförening - Alafors
Ale Golfklubb 
Alekuriren AB 
Ale Karosseriteknik AB
Ale kommun - Tekniska kontoret
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun 
Ale Tryckteam AB 
Ambulanstjänsten i Ale 
Axums Järn AB 
BCDI AB 
Eurocable AB 
Grafi ska Sliperiet AB 
Hardesjö Bilverkstad AB
Hedboms Måleri AB - Nödinge 
JiO El-tjänst AB 
Jonas Svets & Smide AB 
Kollanda Grus AB 
KSG i Surte AB 
Lidéns Slip AB 
Liljas Svets & Mekaniska AB 
Lödöse Städ 
Media Laget AB 

Medixa Medical AB (Stenungsund) 
Nordiska folkhögskolan 
Nordisk Byggskadeutredning 
Nödinge Ekonomitjänst
PackOnline Sweden AB 
PC Tandteknik 
Pollex AB 
Pretect AB 
RB:s Industri AB 
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB 
SGK Generation AB 
Skandinavisk Vent Service AB 
Simonsens plåtslageri AB 
Skepplanda El-tjänst AB 
Sol & Säkerhet
Surte Åkeri AB 
Svensk Bygg & Industrisanering 
Swansons Telemekanik AB 
Sörensens Plåtslageri AB 
Team Städservice 
Vena Entreprenad 
Wika Mekaniska AB 
Älvängens Glasmästeri

  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

TRÄDGÅRD
Hösten - bästa tid att plantera 

träd & buskar!

SURTE. Surte centrum ska livas upp.
Olle Skoglund, arkitekt och visio-

när, föreslår ett höghus om tolv 
våningar med en hotelliknande 
utformning, innehållande 26 lägen-
heter.

– Det kommer att fungera som en 
entré till Ale och boendet ska präg-
las av trygghet, gemenskap och hög 
service.

Olle Skoglund är ingalunda vän av de små 
orden. På ett närmast poetiskt sätt beskriver 
han planerna kring en rejäl ansiktslyftning av 
Surte centrum.

– Vi måste ta vara på de möjligheter som nu 
skapas med pendeltåget. Ett tryggt boende på 
ålderns höst med tillgång till viss kommersi-
ell service, bibliotek, dagcentral och kollektiv-
trafik är enligt mig optimalt, säger Skoglund.

Bakom den befintliga blomsterbutiken 
tänker sig visionären ett kvadratiskt torn om 
tolv våningar. På gångavstånd och som närms-
ta granne ligger pendeltågstationen.

– Jag ser en positivt färgsatt fasad som blir 
ett märke som inte bara markerar Surte utan 
också entrén till Ale. Satsningen skulle för-
stärka underlaget för dagens butiker, menar 
Skoglund.

Han kallar projektet för ett TGS-hem.
– Idén är att skapa ett boende med utpräg-

lad trygghet, stor gemenskap och mycket 
god service som med fördel kan hyras ut till 
äldre personer. Närheten till pendeltåget och 
därmed Göteborg är ett tungt argument. 

I visionen för det nya TGS-hemmet är 
att utveckla en dagcentral med kök och ge-
mensam matsal. Dagcentralen har en kopp-
ling till biblioteket och den livaktiga fören-
ing som redan idag erbjuder ett bra utbud av 
kulturverksamhet.

– Jag vill också få in en vårdcentral i Matt-
Åkes tidigare lokaler, avslöjar Olle Skoglund 
som även har planer på fler bostäder för en 
helt annan målgrupp.

– 20 ungdomsbostäder på ”perrongen” 
eller åtminstone väldigt nära. 5000 bostads-
lösa studenter jagade i sommar lägenhet. Att 
bo i Surte i närheten av pendeltåget är samma 
sak som att bo innanför vallgraven, det vill 
säga fem minuter till centrum. Pendeln ger 

Surte och Ale chansen att locka nya invånare.
Olle Skoglund är noga med att betona se-

riositeten.
– Det här är fullt genomförbart. En enkel 

planändring och vi kan gå igång redan i höst. 
Byggtiden för tornet är beräknad till ett år.

Visionen om ett förnyat och upplivat Surte 
centrum presenterades exklusivt för lokaltid-
ningen och tre högt uppsatta socialdemokra-
tiska politiker. Kommunstyrelsens ordföran-
de, Jarl Karlsson, var imponerad.

– Det här är precis vad Surte behöver, att-
raktiva bostäder med trygghet och gemen-
skap. Nästa steg blir att upprätta en detalj-
plan för området och går allt som det ska kan 
vi se det nya Surte om ett par år.

Stina-Kajsa Melin och Eva Eriksson, 
båda surtebor, gillar Skoglunds idéer.

– Det ser väldigt spännande ut och vi vet 
att många drömmer om att något stort snart 
ska hända i Surte. Det här skulle vara ett per-
fekt lyft för samhället, säger de.

Tolvvåningshuset kallas passande nog för 
Surte Square Tower, vilket onekligen för tan-
karna till Surte Circle Tower.

– Det projektet står för tillfället still. Vi 
är inte ense om bygglov föreligger och hur 
vissa saker ska tolkas. Mäklaren vill att vi till-
för huset ytterligare två mindre lägenheter för 
att göra det möjligt att inleda försäljningen. 
Gör vi denna förändring krävs en ändring i 
bygglovet. En ny prövning kan innebära att 
vi måste följa andra, betydligt dyrare bygg-
normer, vilket i sin tur gör lägenheterna för 
dyra. Vi får se vad som händer. Ett runt hus 
är också dyrare att bygga än det kvadratiska 
tornet som jag planerar i centrum, avslutar 
Olle Skoglund.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Olle Skoglund, visionären, samhällsbygga-
ren, entreprenören. Kärt barn har många 
namn.            Foto: Allan Karlsson

Trygghet, gemenskap 
och service centralt i 
nya bostadsvisionen:

"Pendeln ger 
Surte och Ale 
chansen"



INSÄNT alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 36  |   20104

Kommunen har inom 
strukturstudien för 
centrala Nödinge 

långt framskjutna planer på 
att bebygga bobollsplanen 
norr om Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan och det om-
kringliggande grönområdet.

Bobollsplanen, omkring-
liggande gräsmattor och 
promenadstråken runt 
området riskerar att fyllas 
med hus, parkeringsplatser 
och tillhörande biltrafik. 
Den nuvarande planen inne-
bär ett antal bilvägar genom 
området och det skulle alltså 
kunna bli fråga om ökad 
biltrafik i ett område nära 
de befintliga skolorna, ett 
område där barn från både 
skolor och fritids idag rör sig 
i stor utsträckning.

Idag är området enligt 
kommunkartan inritat som 
fritids- och grönområde och 
de politiker som på 70-talet 
tyckte att ett bostadsområde 
behöver ett sådant and-
ningshål ska ha en eloge. 
Om planen är att centrala 

Nödinge ska få en förtätad, 
mer stadslik bebyggelse i 
framtiden så ökar ju snarast 
behovet av ett större, sam-
manhängande fritids- och 
grönområde och det här är 
det enda centralt belägna 
området.

Naturligtvis ska Nödinge 
fortsätta att utvecklas med 
bostäder åt folk som vill 
flytta hit, men nog flyttar 
många till Nödinge för att 
det ligger nära en stad men 
ändå inte känns som en stad? 
Grönområden som detta 
är en viktig del av varför 
Nödinge är attraktivt.

Läs mer på www.ale.se 
(sök på ”strukturstudie”) 
och var med och påverka 
och protestera genom kom-
munens medborgarpanel 
(anmäl er via hemsidan). Ni 
kan även kontakta medbor-
garkontoret, kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son eller kommunstyrelsens 
vice ordförande, Jan Skog.

Berndt Antonsson

Idag är omsorgen allde-
les för likriktad. Ingen 
kan bättre än Du och 

Dina anhöriga  bestämma 
vilket boende och vilken typ 
av hemtjänst etc.som är bäst 
för just Dig. 

Folkpartiet liberalerna 
arbetar för:

• Återinför en äldre-
ombudsman. Inrätta en 
handi kappombudsman. En 
del människor har svårt att 
hävda sin rätt. Det behövs 
någon som kan stå på deras 
sida.

• En god hemtjänst och 
hemsjukvård. En välutbildad 
personal, liksom fortlöpande 
utbild ning är ett måste. Vi 
vill ha en kommunal hem-
sjukvårdsläkare - en geriat-
riker.

• Du själv ska välja 
vad de beviljade hem-
tjänsttimmarna ska användas 
till.

• Anhörig vårdare och 
frivilligorganisationer skall 
få kommunalt stöd för sina 
värdefulla insatser. Inrätta 
en anhörigcentral.

• Mer tid för omvårdnad. 
De som arbetar i hem tjänst, 
servicehus och gruppbo-
ende måste vara så många 
att tiden räcker till för såväl 
praktisk omvårdnad som 
social aktivering. Alla har 
rätt till en värdig vård. 

• Arbetskläder åt vårdper-
sonal.

• Den som vill skall få bo 
kvar hemma.

• Utveckla dagcentra-
lerna.

• Nya centrala äldre-
boenden i Älvängen och 
Nödinge.

• Varm, näringsriktig, ny- 
och vällagad mat.

• Rehabilitering ska vara 
en rättighet.

• Inför en funktion som 
demenssjuksköterska.

• Utvidga ”Mångfixarna” 
så att även personer med 
funktionshinder kan nyttja 
dem.

• Parboendegaranti. 
Äldre par ska få bo tillsam-
mans i särskilt boende – om 
de så vill – även om endast 
den ene har behov av sådant 
boende.

• Utvidga gratis pen-
sionärsresor till att gälla 
angränsande kommuner.

• Färdtjänsten är numera 

en del av kollektivtrafiken. 
Därför ska också färd-
tjänsttaxan motsvara kollek-
tivtrafiktaxan. Med hjälpare 
skall åka gratis. Den som har 
färdtjänst ska också ha rätt 
till Riksfärdtjänst

• Återinför en väl funge-
rande färdtjänst. Folkpartiet 
var enda parti som sa nej till 
en anslutning till Västtra-
fiks samresor. Folkpartiet 
kräver att klagomålen på 
färdtjänsten tas på allvar och 
att färdtjänsten omedelbart 
förbättras. Vi kräver en rese-
garanti likt den inom kollek-
tivtrafiken. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tyrone  skriver i Ale-
kuriren vecka 35: 
”Ta bort lagen om 

anställningsskydd hojtar 
borgar-alliansen.” Det är 
ren och skär lögn!

Folkpartiet liberalerna 
anser att dagens turord-
ningsregler i LAS, som base-
ras på anställningstid, ska 
vara huvudregel även i fort-
sättningen men att det finns 
behov av en modernisering. 

Folkpartiet har tillsam-
mans med övriga Allians-
partierna samt Miljöpartiet 
infört det så kallade två-
personersundantaget för 
småföretag med mindre än 
10 anställda. Folkpartiet vill 
att detta ska gälla alla företag 
oavsett storlek. Kompetens 
bör väga högre vid neddrag-
ningar.

Vidare skriver Tyrone: 
”Till nästa eventuella ung-
domsjobb så ser Maud och 
folkpartiet till att lönen för 
ungdomarna är rejält mycket 
lägre, precis som utlovat.”

Så här fungerar det 
Tyrone: Folkpartiet har 
föreslagit lägre ingångslö-
ner för ungdomar för att de 
överhuvudtaget ska få jobb. 
Klart som korvspad att det 
blir lättare att anställa out-
bildade ungdomar om de 
inte kostar fullt lika mycket 
som en utbildad vuxen.

Ungdomar i Ale får som-
marjobb – något alla partier 
står bakom. Men i det röd-
gröna Ale tjänar de mellan 
63 – 78:-/timma. Vuxna 
tjänar något mer eller hur?

I höstens val står två tyd-
liga alternativ mot varandra. 
Vänsterblocket, å ena sidan

 vill höja bidragen och 
göra det dyrare att anställa. 
Mot det står Folkpartiet 
och Alliansens politik för 
fler i jobb och ett växande 
välstånd.

Socialdemokraterna vill 
fördubbla arbetsgivaravgif-
ten för att ha en ung person 
anställd.

Det blir en chockhöjning 

av kostnaden för ung arbets-
kraft. Det ger inte fler unga 
jobb – utan färre. 

Folkpartiet och Alliansen 
har därför under mandatpe-
rioden halverat arbetsgivar-
avgiften 

för personer under 26 år. 
Unga personer utan erfaren-
het och med lägre utbild-
ningsnivå har tidigare ofta 
haft svårt att konkurrera om 
jobben. Därför har många 
istället fastnat i långvarigt 
utanförskap och arbetslös-
het. 

Från de rödgröna får man 
dessutom ofta höra att män-
niskor inte har råd att betala 
ca 400:- i arbetslöshetskassa. 
Det stämmer inte! De flesta 
har ju fått ca 1.700:- i jobb-
skatteavdrag. Den ekvatio-
nen går inte ihop!

Kryssa en Folkpartist den 
19 september – gärna mig!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tala sanning!
Replik till Tyone Hansson:

Det här gäller ett grönområde

Omsorgen är alldeles för likriktad

En multiarena är en 
anläggning avsedd 
för spontanidrott, 

där barn och ungdomar ska 
kunna ägna sig åt bollspel 
och lek under både skoltid 
och fritid. Platserna funge-
rar också som en samlings-
plats för boende i området, 
en uppmanade till alla att ”gå 
hit och ha kul tillsammans”.

Multiarena är en konst-
gräsanläggning där du kan 
utöva olika bollsporter och 
här går det alldeles utmärkt 
även att spela traditionella 
inomhusidrotter som t.ex. 
handboll, basket och inne-

bandy.
Vi har sett multiarenor 

etableras i flera kommuner, 
men ännu finns ingen i Ale 
kommun. Det vill vi krist-
demokrater motverka och 
menar att multiarenor är ett 
bra sätt att få igång sponta-
nidrotten. Anläggningar bör 
planeras tillsammans med 
elever från olika skolor i Ale.

Kristdemokraterna i Ale 
har en ambition om att det 
anläggs ett antal multiarenor 
i Ale under nästa mandatpe-
riod.

Sune Ryden
Kristdemokrat
Tony Karlsson
Kristdemokrat

När kommer Ale kommuns första multiarena?

Tyrone, du har rätt 
när det gäller LAS 
och unga!

Jag hittade en sak som 
stämmer i Tyrone Hanssons 
något osammanhängade 
insändare i förra veckans 
Alekuriren. Det är att LAS 
inte skyddar många unga 
och behöver bli bättre på det 
området. 

Det är ju precis det Cen-
terpartiet säger, nämligen 
att LAS (lagen om anställ-

ningsskydd) behöver göras 
om så att den inte fortsät-
ter att utestänga unga och 
invandrare från att få jobb. 
Nuvarande LAS skyddar 
dem som jobbat länge hos 
samma arbetsgivare och inte 
vill byta jobb. Ungdomar, 
invandrare och personer 
som inte vill arbeta hela 
livet hos samma arbetsgivare 
skulle gynnas av Centerpar-
tiets förslag.

Boel Holgersson (C)

Kommentar till Tyrone 
Hanssons insändare

Öka tillgängligheten till vården 
och skapa trygghet för Aleborna

Centerpartiet har ett 
bra program för att 
förbättra sjukvården 

och öka tillgängligheten och 
tryggheten.

Vi vill att sjukvårdsupp-
lysningen, 1177, får utökade 
resurser så de kan svara lika 
fort som när man ringer 112. 
De ska ge snabb vägledning 
och råd dygnet runt. Det 
ska gå att boka tid på vård-
centraler och jourcentraler i 
hela Västra Götaland genom 
sjukvårdsupplysningen 1177. 
Tider för provtagning och 
besök ska också kunna bokas 
via internet.

Ambulansverksamhet på 
nära håll hela dygnet är en 
viktig fråga för Centerpar-
tiet. I ett akut läge är det 
ofta ambulanssjukvårdens 
kvalitet som avgör om liv 

kan räddas. Därför måste vi 
ha en ambulansorganisation 
som snabbt kan vara på plats 
och göra en effektiv vård-
insats.

Ett bra samarbete mellan 
ambulansverksamheten, 
polisen och räddningstjäns-
ten är också viktigt. Därför 
ser Centerpartiet Ale posi-
tivt på att den kommunala 
räddningstjänsten ansluts till 
mobilsystemet RAKEL.

En fungerande ambulans-
verksamhet i kombination 
med en komplett sjukvårds-
upplysning kommer att leda 
till bästa möjliga sjukvård vid 
sjukdom eller olycka.

Stig-Olov Tingbratt (C)
Boel Holgersson (C)

Kandiderar för Centerpartiet
till regionfullmäktige

NU
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VI ALE!

www.ale.nu

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

September

Kommunfullmäktige
FULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i med-
borgarhuset i Alafors den 27 sep, 25 okt, 1 
nov, 29 nov och 13 dec. Välkommen!

Du hittar fler nyheter på ale.se!

EVENEMANG I ALE

Lär dig babymassage
BABYMASSAGE FÖRDJUPAR och stärker 
banden mellan dig och ditt barn. Under 
hösten erbjuder vi en kurs i babymassage 
med träff 1 gång i veckan (totalt sex ggr). 
Kursen leds av Birgitta Liljeqvist, sjuksköter-
ska och instruktör i babymassage. Lämplig 
ålder är ca 1-6 månader. Anmälan senast en 
vecka före kursstart på tfn 0704 61 08 41. 
Pris 350 kr inkl material. Kursstart 7 oktober, 
kl 12.00-13.00, Älvängens missionskyrka. 

FÖREDRAG OM SKEPPLANDA KYRKBY 
Marie Odenbring Widmark berättar om 
byns och området kring kyrkans föränd-
ring. 
Fika, inträde 40 kr
>> Tor 16 sep kl 19.00, 
Skepplanda bibliotek

KULTURARVSDAGEN 2010
Passa på och besök Ales kulturarv den 12 
september på kulturarvsdagen!

Länsman Lundgrens backe (åkersli-
den) i Skepplanda. Starta vandringen 
vid Skepplanda Hemvärnsgården eller 
Hembygdsgården och vandra den smala 
stigen ner till Hembygdsgården eller upp 
till Hemvärnsgården så får den som vill 
åka pansarbil tillbaka. Öppet mellan kl 
11.00 och 15.00.
Arrangör: Skepplanda hemvärns- och kul-
turförening och Skepplanda hembygds-
förening. Kontakt: Gunnar Ringholm tfn 
0303 33 88 31, Göran Johansson tfn 0303 
33 81 94, 0703 73 71 50.

Medeltida klövjestigen i Hålanda 
Socken
Vandra 1 km på den gamla medeltida 
klövjestigen mellan Lödöse och Skara. 
Medtag kaffekorg! Hembygdsföreningen 
guidar. Start 1 km norr om Livered, vid 
vägen mot Gräfsnäs. Parkering vid Gamla 
Krogen. Guidning kl 12.00, 13.00 och 
14.00. Arrangör: Hålanda Hembygdsför-
ening. Kontakt: Christer Damm tfn 0303 
33 84 16, 0736 19 63 41.

Vägar och stigar i Prästalunden
Guidad rundvandring i Prästalunden med 
start vid Starrkärr-Kilanda Hembygdsmu-
seum. Guidning kl 10.00, 12.00 och 14.00. 
Arrangör: Starrkärr-Kilanda Hembygds-
förening. Kontakt: Gerhard Andersson tfn 
0303 33 72 51, 0709 31 73 15.

Du som är tonårsförälder
NU STARTAR, TONÅRS-COPE, en föräldra-
kurs på nio träffar med start den 30 sep kl 
17.30-19.30 i Aroseniusskolan. Vi diskuterar 
bland annat: Hur jag får min tonåring att 
lyssna? Vilka regler vi vill ha i familjen? 
Hur får man mindre tjat och bråk hemma? 
Vad kan jag göra för att inte bli arg på min 
tonåring? 

Kursen leds av COPE- handledare Eva 
Gundahl och Marie Albinsson. Vi tittar på 
korta filmavsnitt och diskuterar utifrån 
dessa. Varje lektion bygger på en strategi.

Anmäl dig senast den 24 sep till  
eva.gundahl@ale.se, birgitta.freden@ale.se. 
eller till marie.albinsson@skola.se.

Är du orolig?
ÄR DU BEKYMRAD över din eller någon 
anhörigs alkoholdrickande eller droganvän-
dande? Då kan du vända dig till en kurator 
med lång erfarenhet av arbete med dessa 
frågor. Ring tfn 0303 33 0 7 74 eller 0737 73 
12 68 mån, tis och tor kl 13.00-15.00. 

Kort väntetid för personligt besök. Du 
kan vara anonym. Missbruksenheten, be-
söksadress Brattåsstigen 6, Surte

Samråd om trafikplan  
för Ale kommun
EN NY TRAFIKPLAN innehållande en 
hastighetsplan, en trafiksäkerhetsanalys 
samt en analys av gång- och cykelvägar och 
skolvägar har tagits fram och finns utställd 
för samråd från och med den 6 september 
till och med den 4 oktober. 

Syftet med trafikplanen är bland annat 
att öka trafiksäkerheten, funktionsindela 
trafiknätet och föreslå en hastighetsplan.

Trafikplanen används som planerings-
stöd av kommunens handläggare. I trafik-
planen finns åtgärdsförslag för trafiksäker-
hetsåtgärder inom kommunens tätorter.
Trafikplanen finns utställd för samråd under 
tiden 6 sep-4 okt 2010 på

tors kl 08.00-16:30, tis kl 08-18, fre kl 08-16
-

ningen, Alafors. Mån-tor kl 08.00-16.00, fre 
kl 08.00-15.30

Trafikplanen finns även tillgänglig på ale.se
Synpunkter skickas skriftligt till Miljö- 

och byggnämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 4 okt 2010. 

För mer information kontakta trafikin-
genjör Sara Johansson på tfn 0303 33 03 20 
eller sara.johansson@ale.se.

Fritidskort för elever i Ale
DU ELEV SOM ÄR folkbokförd i Ale kom-
mun (åk 7-9) och går i skolan utanför 
kommunen kan hämta ett Ale fritidskort på 
barn- och ungdomsförvaltningen, Ledetvä-
gen 6, Alafors under v 37. För gymnasieele-
verna finns korten att hämta på Medborgar-

hämta korten följande tider:

Vänligen respektera tiderna för hämtning av 
kort. Korten lämnas endast ut vid uppvi-
sande av giltlig identitetshandling.

För mer information kontakta skolkorts-
ansvarig åk 7-9 tfn 0303 33 00 92,  ansvarig 
gymnasieeleverna 0303 33 07 21

Stöd till vuxna barn  
med dementa föräldrar
I OKTOBER STARTAR en anhöriggrupp för 
vuxna barn vars förälder har någon form av 
demenssjukdom. Vi träffas vid fyra tillfällen 
under hösten – på kvällstid. Träffarna ger 
möjlighet att få mer kunskap om demens 
och vilket stöd och hjälp som finns att få, 
men också för att utbyta tankar och funde-
ringar med andra. Är du intresserad av att 
delta? Hör av dig till Ann-Marie Thunberg 
tfn 0303 37 12 54 eller 0737 73 12 54. 

Välkomna till Ale gymnasium!
SEDAN TVÅ VECKOR TILLBAKA har Ale gymnasium återigen fyllts med elever efter sommar-
lovet. Vissa kommer tillbaka till kända ansikten och lokaler. För andra är det nytt och spän-
nande, en ny värld och en ny fas i livet.

-
skapliga programmet på Ale gymnasium. I tre år ska de utvecklas och växa till nybakade 
studenter. 

David Nejman, Louise Paulsson och Hanna Gustafsson är nya studenter på Ale 
gymnasium

Hur får du din tonåring att lyssna? 
Kom till kursen, Tonårs-COPE.

  LÄS MER OM HANNAS, DAVIDS OCH LOUISES FÖRVÄNTNINGAR OCH AMBITIONER PÅ ALE.SE!
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Jenny, 30 kg lättare!
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Vår kommun har under 
de senaste 16 år tappat 
fokus på vad som är 

viktigt. Hur kan det vara 
möjligt att vänstermajorite-
ten pratar så lite om hur man 
ska lösa problemen i skolan? 
Jag kan bara se två svar på 
den frågan, antigen så tycker 
man inte att skolan är viktig 
eller så har man helt enkelt 

inga ide'er om hur man ska få 
bättre resultat i skolan. Båda 
svaren är lika alarmerade.

Den senaste tiden har jag 
mött många oroliga alebor som 
vittnar om stora elevgrupper 
där de som är duktiga inte får 
tillräckligt med stimulans och 
de som behöver mer hjälp inte 
får det heller. Resultatet i båda 
fallen blir det samma, elever 

Nytt pampigt kommunhus eller en bättre skola?

Vill du veta mer 
om vår politik?
Kom till Valstugan på Ale Torg eller besök 
våra materialbord i kommunens olika centra.

Valstugan på Ale torg
Onsdag  12-16 
Fackliga S-företrädare
Onsdag 16-19 
S-politiker
Torsdag 11-13 
S-pensionärer
Torsdag 13-16 
S-politiker
Fredag 12-16 Fackliga S-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker
Lördag 10-13 S-politiker

Älvängens centrum vid ICA och vid Netto 
Torsdag, fredag, lördag

Bohus centrum 
Fredag

Surte centrum 
Lördag

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

Miljöpartiet vill ha din 
hjälp att modernisera 
Sverige och Ale. Att 

vara modern handlar inte bara 
om att använda den senaste 
tekniken. Lika viktigt är det att 
ha ett modernt förhållnings-
sätt i de mjuka frågorna. Fram-
tidens samhällsutmaningar kan 
inte mötas med gårdagens vär-
degrund. 

Den moderna männis-
kan låser inte in sig innanför 
nationsgränser eller religiösa 
murar. Hon välkomnar det 
okända och ser möjligheter i en 
värld där vi kanske ser olika ut 
och tror på olika saker, men kan 
leva tillsammans. I det moder-
niserade Ale bedömer vi inte 
folk efter utseende eller bryt-
ning utan efter vad de kan. Där 
bryr vi oss inte om du heter 
Hassan eller Hans.  

Den moderna människan 
låter inte kön avgöra lön. Hon 
förstår att ett samhälle som 
gör annat än fysisk skillnad på 
kvinna och man förlorar i kom-
petens och inskränker indivi-
dens möjlighet att utvecklas. I 
det moderniserade Ale tjänar 
inte män mer än kvinnor. Där 
har Anna lika lätt att göra kar-
riär som Anders.  

Den moderna människan 
struntar i vilka andra älskar 
eller väljer att skaffar barn 
med. Hon tycker inte att det är 
varken onaturligt eller en synd 
att en kvinna väljer att leva med 
en kvinna, eller en man med 
en man. I det moderniserade 
Ale blir inte homo- bi- eller 
transpersoner utsatta för kränk-
ningar i skolan eller på jobbet. 
Där får Johanna gärna dela 
säng med Jenny.

Årets val har hittills handlat 
mycket om pengar och den 
egna plånboken. Glöm dock 
inte att politik är så mycket mer 
än skattesänkningar och olika 
satsningar. De mjuka frågorna 
kanske inte förändrar ditt  liv 
över en valnatt, men det är de 
som bestämmer hur samhället 
kommer att se ut i framtiden. 
Miljöpartiet vill ha en framtid 
där vi bryr oss om varandra 
och andra och där vi inte låter 
fördomar och rädslan för det 
annorlunda styra våra liv. Det 
är ett moderniserat Sverige och 
Ale för oss. 

Marcus Larsson
Ordförande MP Ale
Peter Rosengren

Gruppledare MP Ale

Efter höstterminen 
2009 var det  många 
elever som inte hade 

godkänt i grundämnena och 
därmed inte skulle komma in 
på gymnasiet, eftersom  kom-
munens ekonomi var betyd-
ligt bättre än vad som beräk-
nats  bara några månader  ti-
digare, så enades Jarl Karls-
son och undertecknad om 
att föreslå en extra miljon till 

skolan för att  öka möjlighe-
terna för dessa elever.

Detta har  genomförts, på 
många olika sätt, utöver det 
vanliga grundläggande arbetet 
så har lovskolor och sommar-
skola anordnats, extra stöd till 
vissa ämnen med mera.

Resultaten visar nu att Ale 
hamnar över riksgenomsnit-
tet och ca. 90 % av Ale elever  
klarar kraven för att komma 

Miljöpartiet vill modernisera Ale

Tillsammans kan alla 
medverka till att Ale 
utvecklas - men det 

krävs vilja, erfarenhet samt att 
alltid ha Alebornas trygghet 
för ögonen. 

Den socialdemokratiska 
kommunledningen har sett 
till att verkliga jobbaktivite-
ter skapats tillsammans med 
Arbetsförmedlingen (Af) och 
kommunens tjänstemän. YUP 
– för unga arbetslösa personer 
– har givit mer än en attraktiv 
utbildning, de flesta av ung-
domarna har nu jobb! 

Ale bidrar aktivt till att 100 
000 nya jobb skapas – det är 
annat än den moderatledda 
regeringspolitiken. 

Sommarjobben 2011 – en 
5 miljoner kronors satsning 
- är det vägval vi rödgröna 
ger Dig som ska rösta den 19 
september – inte ett ord om 
detta i den moderatledda op-
positionens politik. 

Välfärd i rödgrön form 
är en satsning på sänkt max-
taxa i barnomsorgen med 600 
kronor för en tvåbarnsfamilj. 
Till detta kommer en satsning 
på ett kompetenslyft inom 
förskolan med max 5 barn per 

anställd i förskolan. 
Också minst tolv miljar-

der kronor mer till skola, vård 
och omsorg, ger möjligheter 
för oss i Ale att stärka kraft-
samling skolan med närmare 
19 miljoner kronor eller med 
35 nya lärartjänster.

Behovet ska vara i centrum 
för varje Alebo, inga gräddfi-
ler till sjukvården. Stupstock-
en i sjukförsäkringen ska av-
skaffas. Ersättningarna för 
sjukskrivna ska förbättras – 
ingen blir frisk av att bli fattig. 

Ett klimatsmart Sverige 
kräver att ROT-avdraget ut-
vecklas med en klimatbonus, 
så att fler kan få del av energi-
investeringarna.

Det är du som avgör hur 
vårt land och vår kommun ska 
vara i framtiden. Ska klyftor-
na minska eller ska de fort-
sätta att öka? Tillsammans 
kan vi bygga möjligheternas 
land och kommun. Ett jämlikt 
samhälle där människor har 
jobb, med stark ekonomi och 
möjligheter för alla att leva ett 
rikare liv.

I Ale behåller vi erfarenhet 
och trygghet och på rikspla-
nen byter vi regering! 

Eva Eriksson (S)

Erfarenhet och trygghet

Hjälpte miljonen?

som tröttnar på skolan och i 
slutändan kanske inte får god-
känna betyg. Inte nog med att 
det är orättvist mot våra barn 
utan dessutom mot lärarna, 
tänk att få ansvar för 30 barns 
lärande och inte få resurser från 
vänstermajoriteten för att göra 
det bra. Jag är övertygad om att 
alla våra lärare och pedagoger 
vill göra ett bra jobb och att 
dom lider av hur bakbundna 
dom har blivit, det vill vi ändra 
på.

På senaste tiden har jag vid 
ett flertal tillfällen hört Jarl 
Karlsson försvara ett nytt kom-
munhus, detta verkar vara en 
mycket viktig fråga för honom. 
Jag har hört honom säga att 
det statistiskt sett borde bli 
billigare? Att bygga ett stort 
hus kostar givetvis massor med 
pengar, och jag undrar då om 
det verkligen är detta vi vill 
satsa på? Samtidigt som vi har 
en av sveriges sämsta skolor. 

Eftersom Jarl Karlsson har 
visat sin prioritering så ska inte 
jag vara sämre. Först ska vi få 
en välpresterade skola där både 
elever och personal mår bra. 

Vi ska ha en äldrevård där par 
får bo tillsamman även om de 
har olika vårdbehov. Både barn 
och gamla ska regelbundet få 
komma ut och ha möjlighet att 
njuta av årstidskiftningarna, 
doften av lagad mat behöver 
såväl gammal som ung få känna 
för att stimulera hungern. För 
att vi ska ha möjlighet att satsa 
på det viktigaste som är skola 
och äldreomsorg så måste 
våra företag vilja stanna i Ale, 
vi måste sluta hindra dem i 
deras ambitioner om att växa 
och verka. Likt Anders Borg 
har tagit ansvar för Sveriges 
ekonomi vill jag ta ansvar för 
Ale med rätt prioriteringar i 
rätt tid.

Valet den 19 september står 
mellan ett nytt pampigt kom-
munhus som vänstermajorite-
ten vill ge sig själva, eller skola, 
äldreomsorg och företagskli-
mat som vi kan vara stolta över 
tillsammans. För mig är valet 
enkelt! jag vill se förnyelse, för-
ändring och förbättring! Jag vill 
ha en bra skola så jag röstar på 
moderaterna.

Mikael Berglund (M)

in på Gymnasiet. Kyrkbysko-
lan och Aroseniusskolan är de 
skolor i Ale som har bäst resul-
tat, ca. 95  % godkända.

Resultaten blev ett positivt 
problem för gymnasiet som 
fick ett lägre antal elever 
som sökte i till Invdividuella 
programmet  än vad som pla-
nerats.

De totala betygsresultaten 

för Ale håller på att samman-
ställas och redovisas för Barn 
och Ungdomsnämnden på 
nästa sammanträde.

Frågan i rubriken blir utan 
svar,  normalt klarar ca.  50 % 
av eleverna  som haft underkänt 
på hösten att läsa upp sig under 
våren, i år var det 49 av 86.

Eje Engstrand
Ordförande BoU

www.ale.vansterpartiet.se

Göran Karlsson Ingmarie Torstensson Tommy Gustavsson

Johnny Sundling

Ann-Kathrin Abelsson

Maria Bergérus Leif Hansson

Vår politik har som
mål att åstadkomma

ett bättre Ale.

Med din hjälp hoppas vi 
kunna förverkliga detta och 

göra Ale bättre.

Rösta på 
Vänsterpartiet 

för ett 
socialistiskt Ale!

Till dig som bor 
i Ale kommun

Vi har fem grundpelare 
som vår politiska vision vilar på:

Demokrati
Med Alebornas engagemang och
delaktighet kommer vi framåt

Rättvisa
Alla skall ges en bra möjlighet att leva och 
utvecklas i Ale

Hållbarhet
Rovdrift på människor, djur och
natur gagnar inte Ale

Solidaritet
I vårt samhälle ställer vi upp för varandra

Jämlikhet
Alla människor oavsett ursprung och kön 
har rätt att få leva ett bra liv

Vi är alla medlemmar i en gemenskap där vi löser problem 
tillsammans där allas åsikter är lika mycket värda.

Några av våra 

viktiga frågor:
• Att Ale kommun ökar sina inköp av 
 miljömärkta, rättvisemärkta och 
 närproducerade produkter

• Bygga nya äldreboenden, där även par ges 
 möjligheten att fortsätta bo tillsammans

• Utveckla kollektivtrafiken så att alla kan 
 röra sig lättare

• Ha en avgiftsfri kommunal barnomsorg, 
 d.v.s. på samma sätt som det fungerar i  
 skolan.

• Verka för att öka kunskapen och 
 förståelsen för olika grupper i samhället

• Att alla skall kunna få ett arbete, även 
 människor med funktionshinder
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Hastigt och lustigt så 
bestämde sig Jarl 
Karlsson (S) och 

Göran Karlsson (V) att 
det är julafton och julklap-
par skall delas ut. Det är lite 
olika kvaliteter på klappar-
na denna gång. I vänsterma-
joritetens värld så får inte 
alla julklappar. Det är några 
få utvalda som får presen-
ter och medan Älvängen IK 
och Nols IK sitter och tind-
rar med sina ögon så är det 
tårar i ögonen hos Alafors 
IF, Nödinge SK och Skepp-
landa Btk. 

Vad gäller den föreslag-
na gåvan på 8,2 miljoner 
kronor från oss invånare till 
berörda fotbollsklubbar så 
kan vi i alla fall inte beskylla 
julklappen för att vara billig. 
Vad gäller tanken så är det 
mer avsaknad av tanke som 
jag slås av. Avsaknad av kre-
ativitet, fantasi och entre-

prenörskap i finansieringen 
är i min värld häpnadsväck-
ande. Inte ett ord om mot-
prestation! Detta kallar jag 
oansvarigt men samtidigt 
så förstår jag mer och mer 
varför Ale har en av Sveriges 
högsta skatter. 

Att kalla förslaget för fi-
nansierat och klart bara 
för att man har skrivit en 
summa pengar på ett papper 
kan väl inte kallas finansie-
rat?  Detta i en budget där 
pengar som inte finns an-
vänds. Om vi istället tillsam-
mans med föreningar, med-
lemmar och företag kan ut-
nyttja våra gemensamma 
kompetenser, tillgångar och 
arbetsinsatser så skulle vi få 
ner den gemensamma kost-
naden. Vi skulle alla kunna 
känna delaktighet, stolthet 
och glädje i projektet. Titta 
på den formidabla insatsen 
som Alafors IF har lagt ned 

genom engagemang, arbete 
och pengar. 

 Är det verkligen rätt 
beslut som Ni har tagit? 
Har Ni ens förankrat be-
slutet i Era egna led? Ett 
sådant beslut skall komma i 
samarbete med föreningar-
na. Berörda föreningar skall 
tillsammans med kommu-
nen träffas för att se vad var 
och en skulle kunna ställa 
upp med. I min värld så är 
detta ett projekt inte fyra. 
Ett projekt där föreningar-
na hjälps åt och samarbe-
tar. När man genomför ett 
sådant här stort projekt så 
fungerar det inte att varje 
förening målar sin sida av 
staketet. Detta är ett gemen-
samt projekt!

Enligt en känd leverantör 
av konstgräsplaner så håller 
en normal plan i minst 10 
år. Själva mattorna skulle 
kosta ca 7miljoner kronor 

för alla fyra. Denna summa 
lånas och betalas av. Fören-
ingarna kommer att betala 
en mindre avgift för detta. 
Så att inga pengar behö-
ver tas från skola, vård och 
omsorg. 

Kritiska röster kan säkert 
i detta läge kalla mig en 
ännu större jultomte men så 
är inte fallet. För att tillsam-
mans med föreningar kan vi 
hålla kostnaderna nere. Vi 
satsar pengar på sådant som 
är viktigt för kommunin-
vånarna och ökar inte våra 
kostnader för till exempel 
ett nytt pampigt kommun-
hus.

Den 19 september så be-
stämmer du om 
du vill att Ale 
skall förnyas, för-
ändras och för-
bättras!

Peter Kornesjö (M)

Konstgräsplaner är för 
fotbollen vad hallar är 
för bandyn, ett måste för 

att utvecklingen skall gå vidare. 
Många barn och ungdomar 

är förutsättningen för att klub-
barna skall kunna driva verk-
samheterna med framgång. Ju 
fler som ”fyller på underifrån” ju 
framgångsrikare blir klubben.

Barn och ungdomar är alltså 
vår viktigaste resurs och är förut-
sättningen för klubbar högt upp 
i seriesystemen.

Med naturgräs på planen är 
det risk för att de unga får stå 
tillbaka för att ”spara” gräset till 
förmån för seniorlagen.

Med konstgräs kan planerna 
utnyttjas bättre och är inte lika 
känsliga vid flitigt användande. 
Detta innebär att även ” knattar” 

och småflicklag kan träna och 
spela på ”gräs”.

Jag vet, av erfarenhet från 
mitt barnbarn, att barnen tycker 
det är mycket roligare att träna 
och spela på ”gräs” än att behöva 
”harva” på grusplaner, när gräset 
ligger grönt alldeles intill. 

Det är jättebra att man 
fattat beslutet att två planer 
skall anläggas, en i Nol och en i 
Älvängen. Heder åt beslutsfat-
tarna.

Jag är övertygad om att 
när Alafors IF presenterar sitt 
projekt med konstgräs på Sjöval-
len kommer politikerna i Ale 
kommun att hjälpa till så att Sjö-
vallens konstgräs blir verklighet 
efter de två årens planering.

Bandyfrälst morfar i Bohus

I möjligheternas Ale lever vi 
inte på lånade pengar. Vi har 
under flera år klarat ansvaret 

för ekonomin med ett överskott, 
under hela 2000-talet. Ale ligger 
bland de 40 bästa kommuner-
na i Sverige med ett överskott på 
drygt 1 000 kronor per invånare 
i genomsnitt. 

Trenden fortsätter också år 
2010 med ett resultat på cirka 30 
miljoner kronor, vilket innebär 
att marginalen på 2% klaras 
galant. Vi anser att skatt ska 
anpassas efter behov och den kan 
troligen sänkas i slutet av man-
datperioden.

Ansvarsfullt ledarskap inom 
såväl tjänstemannaledningen 
som politiken gör att Ale kan 
fortsätta att utveckla sig starkt 
och möta framtiden med fler 
Alebor, bra bostäder och ett 
utvecklat näringsliv.

Första spadtaget på Äppel-
gårdens förskola i Nödinge med 
plats för 120 barn togs i slutet 
på augusti och är en del i vårt 
stora investeringsprogram på 
närmare 700 miljoner kronor de 
kommande 5 åren, vilket innebär 
förskolor och skolor i Nödinge 
och Älvängen. Också gång- och 
cykelvägar i anslutning till pen-
deltågstationerna kommer det 
att investeras i – därför be-hövs 
ett överskott i verksamheterna.

I möjligheternas Ale satsar vi 
på det entreprenöriella och det 
kreativa. YEE - Young Entre-
preneurs in new Europa pekar 
ut gymnasieskolan som en god 
partner i framtidens utbildningar 
i Ale och utomlands.

Jarl Karlsson (S)
Monica Samuelsson (S)

Elaine Bjorkman (S)

I Ale kommun finns strax 
över 1 900 medarbeta-
re, varav 100 är ledare/

chefer med underställd 
personal – alla dessa och 
tillkommande medarbeta-
re i en växande kommun 
behövs för att vi Alebor 
ska få en god service inom 
vård, skola, omsorg och 
övrig samhällsservice. 

Ledarskapet i Ale ska 

präglas av helhetssyn, 
engagemang och respekt. 
I Ale ska vi fortsätta att 
driva ledarutveckling och 
medarbetarskapsutveckling 
som stimulerar nytänkande 
och utveckling som har sin 
utgångspunkt i en helhets-
syn på Alebornas behov!

Det är nästan alltid 
medarbetare som möter 
Aleborna i frågor kring 

service, inriktning och 
verksamhetsutveckling och 
dessa ska vara väl förtrogna 
med sitt uppdrag och känna 
en delaktighet i verksam-
hetens genomförande. Per-
sonalen ska också känna sig 
sedda i arbetssituationerna. 
Heltid erbjuds alla – deltid 
en möjlighet. 

Idag har en fjärdedel av 
ledare/chefer mer än 30 

underställda, detta ska för-
ändras så att endast någon/
några har det efter denna 
mandatperiod.

Jarl Karlsson (S)
Eva Eriksson (S)

Paula Örn (S)
Bertil Andersson (S)

God personalpolitik skapar tillväxt

Ansvarsfull ekonomi – trygghet för alla

Angående konstgräsplaner i Ale kommunKonstgräsbeslutet saknar fantasi och entreprenörskap

FÖR ETT LIBERALT ALE!

www.folkpartiet.se/ale

Rose-Marie Fihn Lars-Erik Carlbom Jan SamuelssonKarin Bjelkholm Zeb HerlinJoanna Wolodarska NordKlas Nordh

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

��� Utvidga gratis pensionärsresor till att gälla även 
 angränsande kommuner!

��� Färdtjänsttaxan ska motsvara  kollektivtrafi k-
 taxan och en resegaranti ska införas!

��� Parboendegaranti ska bli lag!

��� Ge arbetskläder åt vårdpersonal nu!
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De flesta är eniga 
om att vi behöver 
bromsa klimatför-

ändringarna och minska de 
lokala luftföroreningarna. 
Annars hotar en kollaps av 
ekosystem och klimat. En 
av de allra viktigaste åtgär-
derna i detta arbete är att 
få fler att åka kollektivtra-
fik. Vänsterpartiet vill att 
andelen resande med kol-
lektivtrafik ska fördubb-
las till 2020 och som ett av 
140 förslag för att få tra-
fiksektorn mer miljöan-
passad vill vi att studen-
ter ska erbjuds gratis resor 
med den lokala och regio-
nala kollektivtrafiken. För-
slaget skulle även förbätt-
ra studenters sociala situa-
tion, vilket är positivt med 
tanke på att studenters 
ekonomi är mycket knapp 
och dessutom har försäm-
rats under många år.

Vissa befarar att män-
niskor kommer att sluta 
gå eller cykla med gratis 
kollektivtrafik och att det 
därmed går ut över vår 
hälsa. Kritiken kan kanske 
på marginalen vara berät-
tigad, men om några över-
ger cyklandet och istäl-
let tar buss vid dåligt väder 

eller halkiga underlag, må 
det kanske vara hänt. Det 
är dock inte troligt att 
detta skulle omfatta så väl-
digt många. Men kritiken 
missar huvudproblemet, 
vilket är att för många tar 
bil och inte buss, tåg eller 
tunnelbana. Om fler åker 
kollektivt kommer fler 
även att gå längre sträckor. 
För idag går en bilist ett 
fåtal meter från hemmet 
till bilen och från bilen till 
arbetsplatsen. Om fler is-
tället åker kollektivt blir 
gångvägen automatiskt 
längre eftersom kollektiv-
trafikstationer inte finns 
belägna precis utanför den 
egna dörren.

Vänsterpartiet vill ha 
världens bästa välfärd utan 
vinstintresse. Och det är 
därför hög tid att kollek-
tivtrafiken blir en del av en 
grundläggande samhälls-
service. Som ett första steg 
vill vi därför att studen-
ter ska få åka gratis med 
kollektivtrafik. Det är bra 
både för miljön och stu-
denterna.

 

Göran Karlsson (V)
Johnny Sundling (V)

Ingmarie Torstensson (V)

NÖDINGE. Ett intensivt 
arbete med den norra 
trafikplatsen i Nödinge 
inleddes i helgen.

Trafik till och från Ale 
Torg påverkas kraftigt.

– Vi försöker på olika 
sätt informera våra 
kunder om trafikför-
ändringarna. Det är 
inte så mycket vi kan 
göra mer än att råda 
alla att vara extra 
uppmärksamma och 
följa skyltarna, säger 
Ica-handlare Marianne 
Sjöö.

Arbetet med den norra trafik-
platsen i Nödinge går nu in 
i ett slutförande. Det medför 
att södergående trafik på E45 
med Ale Torg som destination 
måste köra av redan i Nol och 
via lokalbanan ta sig till Nö-
dinge. Norrgående trafik på 
E45 med Nödinge som mål 
måste köra av vid den första 
och numera enda avfarten, 
Nödinge södra. Kunder på 
Ale Torg som ska norrut får 
välja lokalvägen till Nol innan 
de kan köra ut på E45.

– Det här är verkligen inte 
optimalt för våra kunder. 
Under rusningstid kommer 
lokalvägen att vara mycket 
obekväm. Vi är rädda att 
man drar sig för att åka in 
till torget, säger Marianne 
Sjöö som därför har valt att 
skämma bort sina kunder.

– Ja, vi kommer att satsa 
extra mycket under den här 

byggröran. Det ska löna sig 
att handla på hemmaplan 
även om det är lite bökigt.

Företagarföreningen har 
också försökt påverka arbets-
ledningen att skynda på en 
provisorisk utfart på E45 N 
i Nödinge.

– Vi har förstått att det är 
angeläget och vi gör allt vi 
kan för att hinna klart före 
tidsplanen. Om vi gör det 
finns det möjlighet att släppa 
ut trafik på E45 i norrgåen-
de riktning i slutet av nästa 
vecka, säger Partik Nilsson, 
platschef för NCC.

Det var i fredags som tra-

fiken dirigerades om och det 
tog ett tag innan trafikanter-
na hittade rätt.

– Vi vet att det inte var 
populärt att vi gjorde omdi-
rigeringen på en fredag inför 
helghandeln, men det är 
andra faktorer som styr. Vi 
har ett uppdrag från vår be-
ställare och i det här fallet är 
det tillgången till maskiner 
för kalkcementpelare som 
styr när vi utför de olika mo-
menten, säger Partik Nilsson.

Redan under måndagen 
upplevdes en klar förbättring 
och trafiken flöt normalt.

– Vi har en stark skyltning-

en i Nol och du påminns flera 
gånger om avfarten till Ale 
Torg. Skulle du ändå missa 
kan du alltid vända nere i 
Stora Viken vid Alekrossen, 
säger Partik Nilsson.

Arbetsledningen hoppas 
på överseende, inom fem 
veckor kommer trafiken att 
gå som det är tänkt vid Nö-
dinge norra trafikplats. Bron 
i Nödinge ska öppna helt för 
trafik vecka 39. Då blir Ale 
Torg återigen lätt att nå.

Gratis kollektivtrafik för 
ungdomar & studenter!

Tillfälliga trafikstörningar runt Ale Torg

Den norra trafikplatsen och avfarten till Ale Torg stängdes i fredags. Södergående trafik på 
E45 med destination Ale Torg ombeds att svänga av i Nol och ta lokalvägen till Nödinge.
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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 30  |   vecka 36  |   201010

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

LÖDÖSE. Från att ha 
varit en skola med 
låga meritvärden har 
Tingbergsskolan under 
senare år visat på 
mycket goda resultat 
med fler gymnasiebe-
höriga elever än riksge-
nomsnittet.

En viktig framgångs-
faktor är det fokus 
som lagts på läs- och 
skrivinlärning hävdar 
grundskolans verk-
samhetschef och tillika 
rektor Anders Petters-
son.

I torsdags uppmärk-
sammades Tingbergs-
skolan av ordföranden 
i GR Utbildning, Helene 
Odenjung (FP), som 
ville få en inblick i 
skolans lyckosamma 
arbetssätt.

Helene Odenjung är inte 
bara ordförande i GR 
Utbildning. Hon är även 2:e 
vice ordförande i Folkpartiet, 
gruppledare och kommunal-
råd i Göteborg. Till Ting-

bergsskolan kom Odenjung 
för att få insikt i den modell 
som tillämpats för att råda 
bot på dåliga resultat och svi-
kande elevunderlag till att nu 
ha en verksamhet som rosas 
av såväl elever, personal och 
föräldrar.

– När jag började på Ting-
bergsskolan för elva år sedan 
var resultaten väldigt dåliga. 
Vad vi kunde konstatera var 
att läsningen blivit sämre. 
Vad vi gjorde var att vi bör-
jade fokusera på baskunska-
per, som exempelvis läsning. 
Det är en grundförutsättning 
för allt lärande. Utan bas-
kunskaper och god läsfärdig-
het kan eleverna inte tillgo-
dogöra sig övrig utbildning, 
säger Anders Pettersson och 
fortsätter:

– Vi hängde inte på 
andra profilinriktningar och 
projekt inom bland annat 
hälsa och idrott utan ville 
få arbetsro och fokusera på 
kunskapsbiten. En del tyckte 
säkert att vi var gammaldags 
och konservativa i vårt tän-
kande, men med facit i hand 

handlade det om skolutveck-
ling.

Sedan 2007 har Ting-
bergsskolan haft långt fler 
gymnasiebehöriga elever än 
riksgenomsnittet. 2010 läm-
nade 98 procent av skolans 
avgångselever 9:an med full-
god gymnasiebehörighet.

– Det faktum att vi har 
varit resursfattiga har inne-
burit att lärarna fått ta ett 
väldigt stort ansvar, säger 
Anders Pettersson.

Det gick inte att ta miste 
på att Helene Odenjung 
gillade det hon hörde och 
det gav FP-politikern också 
uttryck för.

– Det jag får beskrivet för 
mig låter som min dröm-
skola. Det har funnits en ten-
dens att skolan ska klara av 
allt möjligt istället för att ha 
fokus på kunskapsuppdraget.

Vad anser du vara signi-
fikativt för en bra skola?

– För mig är det att alla 
barn, oavsett vilka förutsätt-
ningar de har, få den bästa 
kunskapen. Eleverna ska 
mötas av nya utmaningar och 

därför räcker det inte att alla 
får G i betyg. Alla har rätt 
att få nya utmaningar, säger 
Odenjung och tillägger:

– Kunskap ska vara roligt, 
men ibland får man kämpa 
lite grann också.

Helene Odenjung (FP) besökte Tingbergsskolan:

”Låter som min drömskola”

PÅ TINGBERGSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ordföranden i GR Utbild-
ning, Helene Odenjung (FP), 
besökte Tingbergsskolan i 
torsdags.

Helene Odenjung tog del av undervisningen på Tingbergssko-
lan och samtalade bland annat med Filippa som just fått en 
alldeles ny räknebok.

ÄLVÄNGEN. En bärbar 
dator till varje elev i 
åldern 7-9 år.

Den satsningen gör 
Ale kommun unik.

– Vi blir första kom-
munen i norra Europa 
med den här breda 
pedagogiska sats-
ningen på att låta alla 
lågstadiebarn använda 
datorn som inlärnings-
redskap, säger kom-
mundirektör Stig Fre-
driksson.

På några av Ale kommuns 
grundskolor har elever i olika 

åldrar sedan våren 2009 del-
tagit i En till En-projektet, 
det vill säga en dator per elev. 
Det visade sig att de pedago-
giska vinsterna var som störst 
bland lågstadiebarnen, års-
kurs 1-3.

– I första hand är det ett 
stöd för läs- och skrivinlär-
ningen. Vi ska utnyttja de 
fördelar som Classmate ger 
oss. Vi ger barnen de förut-
sättningar som behövs för att 
möta nya tidens krav, säger 
grundskolans verksamhets-
chef, Peter Madsen.

Classmate är en PC, 
utvecklad specifikt för yngre 
elever. Förutom att den är 

tillverkad i ett behändigt 
format, så kan eleverna träna 
handstil på den med hjälp 
av en medföljande penna 
och en vändbar bildskärm. 
Kamera och videofunktion 
tillsammans med bra pre-
sentationsprogram gör att 
eleven har alla möjligheter 
att producera och redovisa 
sina arbeten på ett roligt och 
modernt sätt.

– Det är en dator som är 
stöt- och vattentålig och lätt 
att ta med sig. Den är laddad 
med specialutvecklade pro-
gramvaror och lärarna kan ta 
kontroll över alla datorer om 
de så önskar. De kan stänga 
av skärmarna, lägga ut en 
viss bild till alla elever och 
så vidare, säger Carl Daniel 
Norenberg på Intel som till-
sammans med ATEA är Ale 
kommuns partnerföretag i 
den här satsningen.

Datorerna anländer i 
oktober, men innan dess ska 
60 lärare genomgå en sär-
skild användarutbildning. 
Utöver utbildning får lärarna 
också tillgång till interna-
tionella lärportaler. Där kan 

de utbyta lektionsmaterial i 
exempelvis matematik och 
engelska samt dela sina erfa-
renheter med andra lärare 
ute i världen.

Hyllar satsningen
Ulrika Fagerström är lärare 
på Älvängenskolan och hon 
hyllar den satsning som nu 
sker inom Barn- och ung-
domsförvaltningen.

– Den stora vinsten ligger 
just i läs- och skrivinlär-
ningen. Det är lätt för eleven 
att bli nöjd. Omvärldsupp-
fattning är också något som 
vi måste börja med i tidig 
ålder. Med datorerna finns 
världen i klassrummet var-
enda dag och vi kan utforska 
den hur vi vill, säger Ulrika.

Peter Madsen ser ännu en 
viktig poäng med kommu-
nens En till En-satsning.

– Vi flyttar nu fokus från 
att se skolan som byggnad till 
att se skolan som verksam-
het. Med en bärbar dator kan 
du bedriva undervisning i 
princip var som helst.

På frågan om satsningen 
med bärbara datorer till låg-

stadiebarnen blir permanent 
svarar kommunstyrelsens 
ordförande, Jarl Karlsson 
(S).

– Det är meningen. Nästa 
år skulle det innebära cirka 

400 datorer till våra nya 
ettor.

Alla lågstadiebarn får egen dator
– Unik satsning i Ale kommun

I ÄLVÄNGENSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Fagerström, lärare på Älvängenskolan, tillsammans 
med Linus Myrberg och Oskar Hermansson, klass 2B, som 
alla välkomnar kommunens satsning på en bärbar dator till 
samtliga elever i årskurs 1-3.

SYFTE MED EN TILL EN
•  Att utnyttja datorns fördelar till 

stöd för läs- och skrivinlärning
•  Att möta den nya tidens krav på 

kreativitet och entreprenöriellt 
lärande

•  Att söka nya vägar att möta barn i 
behov av särskilt stöd

•  Att ge varje elev möjlighet att hitta 
sin lärstil

•  Att utveckla användandet av nätet 
som informationskälla och pedago-
giskt verktyg

•  Att arbeta med värdegrundsfrågor 
kopplade till Internetanvändning 
redan i tidig ålder

•  Att flytta fokus från att se skolan 
som byggnad till att se skolan som 
verksamhet

Jägarskolan
Under okt./nov. startar Studiefrämjandet i 
S:a Bohuslän i samarbete med Sv. Jägarför-
bundet Jägarskolan på följande orter.
Ale, Nödinge. Kungälv, Kareby. 
Stenungsund, Spekeröd. 
Tjörn, Rönnäng. 
 
Ungdomar t.o.m. 25 år, gratis studiemateriel.

För anmälan och information: 0303-19696
sodra.bohuslan@studieframjandet.se
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rättvisa 
föreningsbidrag

Lennart Dahl

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Hjälp när du 
behöver det

Sten-Åke Overborn

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Använd 
förnyelsebar 

energi

Åke Niklasson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vi nöjer oss 
inte förrän 

Ales skolor är 
bland de bästa 

i Sverige

Elena Fridfelt

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Barn och äldre 
har rätt till 
trygghet och 
gemenskap!

Anitha Kristiansson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Nya äldreboenden 
i centrala Älvängen 

och Nödinge

Roland Wall

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Kärnverksamhet 
först 

- kommunhus sen

Boel Holgersson

SURTE. Strax efter klockan åtta på 
morgonen den 29 september 1950 
inträffade ett omfattande jordskred 
i Surte.

30 bostadshus förstördes och en 
person omkom.

Glasbruksmuseets Vänner och 
Bruksongar planerar nu för en min-
nesdag, 60 år efter katastrofen.

På onsdag om tre veckor kommer 60-års-
minnet av Surteraset att uppmärksammas. 
Glasbruksmuseets Vänner och Bruksongar 
kommer båda att vara engagerade i den spe-
ciella minnesdagen.

– Planeringen är i full gång. Det kommer 
bland annat att bli en utställning med bilder 
där vi visar rasområdet då och nu. Besökarna 
kommer också få möjligheten att ställa frågor 
till personer som själva upplevde Surteraset, 

förklarar Lisbeth Börjesson.
Två Bruksongar som i detalj kan beskriva 

vad som hände den där morgonen för snart 
60 år sedan är Bertil Lundgren, 86, och 
Nisse Svensson, 81.

– Jag var nygift på våren det året och vi var 
precis nyinflyttade i ett hus som låg femtio 
meter från rasområdet. Jag skulle gå till 
PLM:s kontor den morgonen när min hustru 
tittade ut genom fönstret och utbrast: Var är 
husen? De hade försvunnit rakt ut i älven, 
berättar Bertil Lundgren.

– Eftersom jag var med i idrottsplatsstyrel-
sen fick jag senare ge mig i väg för att hämta 
vår mobila högtalaranläggning. Den skulle 
landshövdingen ha när han kom. Det var 
naturligtvis en chock för alla som fick uppleva 
raset på nära håll.

Känt att det gungat
Vad som utlöste katastrofen vet ingen, men 
det spekulerades om orsaken bland Surte-
borna.

– Man höll på att påla i området och folk 
hade känt att det gungat, säger Bertil.

En person omkom med anledning av raset. 
Det var en dam som tog sig ner i källaren för 
att ta skydd. Det blev hennes död.

– Husen som drogs ned klarade sig ändå 
väldigt bra. Det var rejäla trähus. Ett hus välte 
och lade sig på sidan, berättar Bertil.

Nisse Svensson var på väg till järnvägs-
stationen med sin portfölj under armen. Han 
skulle ta tåget till Sotenäs för tolv månaders 
rekryt. 

– När jag kom till Byxeknuten mötte jag 
Allan som körde ut mjölk till de anställda på 
Glasbruket. Skärrad och stammande sade 
han till mig: ”Hela Surte södra har rasat ut 
i älven”. Jag gick hem för jag förstod att det 
inte skulle komma något tåg. Istället gick jag 
upp på berget och tittade på förödelsen.

Satt spår
Det är ingen tvekan om att raset har satt spår 
hos väldigt många människor.

– Varje år vid den här tiden blir det att man 
tänker på det och diskuterar händelsen med 
gamla kompisar, säger Bertil.

– Jag brukar ta en promenad varje dag på 
rasområdet och kan bara konstatera hur fint 
det har blivit. Nu lutar det inte längre, avslu-
tar Bertil Lundgren.

60 år sedan jordskredet inträffade
– Nisse Svensson och Bertil Lundgren minns Surteraset 

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bertil Lundgren och Nisse Svensson minns Surteraset. Den 29 september är det exakt 60 år sedan som jordskredet i Surte södra inträffade.

Valfrihet i 
äldreomsorgen

Främre raden från vänster: Samira Samaha, Birgit Hansson, Chatarina Engström 
Bakre raden från vänster: Tage Lindström, Ingvar Arvidsson, Jonatan Sundeen, Sune Rydén, 

Kjell Klerfors, David Rydén

• Sveriges bilister betalar årligen ca 90 miljarder kr i 
 olika fordonsskatter = varje svensk betalar 10.000 kr i
 fordonsskatter

• Men bara knappt 1/3, dvs ca 30 miljarder går tillbaka 
 till vägnätet resten går in i statsbudgeten som vilken 
 skatt som helst

• Ale kommuns invånare betalar alltså 275 miljoner kr 
 årligen i fordonsskatter men bara ca 90 milj kr går till 
 nya vägar, broar, tunnlar etc samt underhåll av 
 vägnätet

• Ale kommuns ca 12.000 bilägare betalar med andra 
 ord redan 15.000 kr i fordonssskatt/år som inte går till 
 väginfrastrukturen

• Ale kommuns bilpendlare kommer att få betala 
 ytterligare ca 1.500 kr/månaden

STOPPA TRÄNGSELSKATTER  
RUNT GÖTEBORG!

Ur Banverkets och Vägverkets utredningar saxar vi: 

• Nästan hela trängselskatten kommer att gå till en järnvägstunnel under Göteborg (Västlänken) som inte behövs och 
 som inte är samhällsekonomisk motiverad (enligt Banverket)

• Skatten är inte tänkt att minska trängseln i Göteborgs innerstad (eftersom det inte fi nns någon trängsel) utan är 
 enbart en fi nansieringskälla! Och en svindyr sådan:

• Betalstationerna kommer att kosta minst 800 milj kr att sätta upp! Och driften kommer att kosta 320 milj kr. Per år! 
 Vad kunde inte sjukvården göra med dessa pengar?! Eller våra skolor?!

• Utländska åkare, bussar och bilister slipper betala trängselskatten! Den svenska åkerinäringen drabbas hårt av den 
 osunda konkurrensen med utländska åkare som slipper trängselskatten!

Så här sa politikerna före valet 2006 om trängselskatt:

Kommunalrådet Jan Hallberg (M), Göteborg:
”Det är helt oacceptabelt att lämna kranskommunerna utanför. Visserligen är det Göteborg som drabbas av 
miljöproblemen men samtidigt är det kranskommunernas invånare som skall vara med och betala för att kunna 
komma till sina jobb i Göteborg”.

Kommunalrådet Kia Andreasson (MP), Göteborg:
”Vi är väldigt angelägna om att folk får veta vad det är de ska ta ställning till och vi ser inte att man skulle hinna få 
fram sådana tydliga alternativ redan till höst (dvs, valet 2006). Helst skulle vi vilja ha en försöksperiod med avgifter, 
som de nu har i Stockholm”

Alliansen i Göteborg:
”Trängselavgifter är tillväxtfi entliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner. Trängselskatten går 
hårdast ut över dem som behöver bilen mest: kvinnor med låg inkomst och med barn och som måste ha bilen för att 
komma till sina arbeten”

Kommunalrådet Anneli Hultén (S), Göteborg: 
”Jag vill hellre se hållbara trafi klösningar än förbud och begränsningar”

(Publicerat i Göteborgs-Posten den 21 augusti 2010. Citaten är hämtade från GP-artiklar och återges med tillstånd av GP).

...och ändå införs 2013 denna straffbeskattning av jobbpendling. Utan debatt!
Vi kräver folkomröstning innan systemet införs!

Stödjer
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NU LYFTER VI 

ALE

Isabell Korn, 18
Mikael Berglund, 38

Peter Kornesjö, 40

FÖRNYELSE
FÖRÄNDRING

FÖRBÄTTRING

www.ale.nu

POLITIK FÖR 
HELA LIVET

Åke Johansson 

Iris Johansson

Inge Nilsson

Nu lyfter vi Ale!

www.ale.nu

ETT GRÖNT ALE
ÄR BLÅTT

– LOKALT ANSVAR FÖR MILJÖN!

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

Valet är Din möjlighet!

Isabell Korn, 18

www.ale.nu

VÅR VISION SVERIGES

BÄSTA SKOLA 

Valet är Din möjlighet!

Ida Löfgren, 18 Kajsa Nilsson, 67

Valsedlar finns
i vallokalen!

VI ÄR REDO ATT TA ÖVER

DET ÄR DAGS FÖR NÅGOT NYTT.
GE OSS CHANSEN DEN 19 SEPTEMBER!
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Nu lyfter vi Ale!

www.ale.nu
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LÖDÖSE. Valrörelsen är 
i full gång.

De politiska riks-
dagsmännen har alma-
nackan fulltecknad i 
dessa tider.

I förra veckan hade 
Moderaterna i Lilla 
Edet besök av Mikael 
Cederbratt, som tog 
tillfället i akt att göra 
ett arbetsplatsbesök 
på Lödöse Städ för att 
prata RUT-avdrag.

Valet närmar sig och för de 
politiska partierna är det 
bråda dagar.

– Valtemperaturen är hög, 

stabil och bra, säger Mikael 
Cederbratt, ledamot i Social-
försäkringsutskottet.

– Jag tycker jag upplever 
många trevliga samtal och 
det finns en positivitet hos 
de människor jag möter. 
Valarbetarna är dessutom på 
väldigt gott humör och det 
är lätt att få folk att engagera 
sig, tillägger Mikael.

Mikael Cederbratt är för-
siktigt optimistisk inför val-
dagen, men vågar inte ta ut 
någonting i förskott.

– Jag tycker att det blåser 
Alliansens håll i dagsläget. 
Allt kan dock hända och 
det gäller att inte få någon 
hybris.

Vilken blir den enskilt 
viktigaste valfrågan?

– Avgörande är landets 
finanser. Alliansregeringen 
har också en hög trovärdig-
het just när det gäller att 
hantera landets ekonomi, 
säger Mikael Cederbratt och 
fortsätter:

– Sedan har du jobbskatte-
avdraget som innebär att folk 
har fått smaka på hur det är 
att ha mer pengar i plånbo-

ken. Alliansen satsningar på 

att skapa fler jobb har också 
hög trovärdighet bland lan-
dets invånare.

Genererat jobb
Vid sitt besök i Lilla Edets 
kommun på tisdagen pas-
sade Mikael Cederbratt, att 
tillsammans med de lokala 
M-företrädarna Camilla 
Wal tersson-Grönwal l 
och Peder Engdahl, på att 
besöka Lödöse Städ. Syftet 

var att diskutera RUT-avdra-
gets betydelse för näringsli-
vet.

– Satsningen på RUT-
avdraget har genererat jobb 
för personer som tidigare 
har haft svårt att komma 
in på arbetsmarknaden. En 
annan aspekt är att den var-
dagliga stressen minskat för 
de människor som valt att 
köpa hushållsnära tjänster. 
Det har skett en stor ökning 
och det är inte enbart hög-
inkomsttagare som nyttjar 
möjligheten, utan i allt större 
utsträckning barnfamiljer 
och pensionärer.

Stor efterfrågan
Cederbratt menar att med 
en rödgrön regering försvin-
ner RUT-avdraget och med 
det en hel del arbetstillfällen. 
Björn Nyquist på Lödöse 
Städ är inne på samma spår.

– RUT-avdraget har 
påverkat vår verksamhet 
i väldigt positiv riktning. 
Efterfrågan är stor och vi har 
ett par, tre personer i före-
taget som kan kopplas till 
RUT, säger Björn Nyquist.

Efter besöket hos Lödöse 
Städ fortsatte Mikael Ceder-
bratt vidare till Elfhems 
Gymnasium för att träffa 
representanter därifrån. Han 
gjorde det tillsammans med 
Camilla Waltersson-Grön-
vall, som kan komma att ta 
plats jämte Cederbratt i riks-
dagen efter valet.

– Jag hoppas verkligen få 
sällskap av Camilla i Stock-
holm. Det vore jättetrevligt, 
avslutar Mikael Cederbratt.

Moderat riksdagsman gästade Lödöse
– Mikael Cederbratt värnar RUT-avdraget

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den moderate riksdagsmannen Mikael Cederbratt var i tis-
dags på plats i Lilla Edets kommun för att bland annat prata 
RUT-avdrag med Björn Nyquist från Lödöse Städ. På bilden 
ses också Moderaternas lokala partiföreträdare i Lilla Edet, 
Camilla Waltersson-Grönvall och Peder Engdahl.

NYGÅRD. Gårdsbutiken 
Skiltorp Kvarn som 
öppnade i somras har 
fått en smakstart.

Många människor 
har kommit för att 
handla och efterfrågan 
på närproducerat ökar 
stadigt.

I måndags kom Cen-
terpartiet på besök för 
att överlämna årets 
Guldklöver.

Guldklöver är en utmärkelse 
från Centerpartiet till perso-
ner, organisationer och före-

tag som gör extraordinära 
insatser.

– Guldklöver delas ut över 
hela Sverige. Kopplingen 
entreprenörskap och miljö är 
tydlig, säger Carina Anders-
son från Centerpartiet i Lilla 
Edet som kom i sällskap med 
partikamraten Ove Parkås 
för att överlämna diplom och 
tillhörande pin.

Gårdsbutiken Skiltorp 
Kvarn slog upp dörrarna den 
10 juli. Det är Dorte och 
Eilert Ratchke som driver 
verksamheten.

– Det som säljs här är äkta 

närproducerat. Våra pro-
dukter kommer från en fem-
milsradie, förklarar Eilert 
och visar upp sortimentet 
som bland annat omfat-
tar honung, saft, tunnbröd, 
gurka och getost.

– Vi tillhandahåller även 
köttboxar från bönder som 
är anslutna till Gröna gårdar, 
poängterar Eilert.

Planer finns redan på att 
utveckla verksamheten. På 
sikt hoppas Dorte och Eilert 
att kunna bygga ett växthus 
och tankar finns även på eget 
rökeri och öppen livsmedels-

hantering.
– Vi tar det successivt, 

men helt klart är att upp-
starten har överträffat våra 
förväntningar, säger Dorte 
Ratchke.

Centerpartiets motivering 
till årets Guldklöver lyder 
enligt följande: ”Skiltorp 
Kvarn har genom en miljömed-
veten och entusiastisk satsning 
gjort det möjligt för kommun-
invånarna att köpa närprodu-
cerad mat. På det sättet värnar 
de både miljön och kommunin-
vånarnas hälsa.”

JONAS ANDERSSON

Guldklöver till Gårdsbutiken Skiltorp Kvarn

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta vår Audi-säljare

Klimatanläggning
Lättmetallfälgar
Farthållare
Färddator

ESP
Originalstereo
Elhissar & Elspeglar
ABS-bromsar

Kontakta våra VW-säljare                                Transportbilssäljare

       www.bilab.se

POLO 1,4 MASTERS    137 500 kr
GOLF TSI 122 MASTERS 179 900 kr

Två mästare 
i sin klass.

CO2

Bilen på bilden är extrautrustad.

Niklas
Johansson

Lars
Borg Nilsson

Emil
Runfelt

0303-620 180303-620 12

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Snabb leverans!

Masterpaket

4x20W

Centerpartiet i Lilla Edet, representerade genom Ove Parkås 
och Carina Andersson, delade ut årets Guldklöver till Skil-
torp Kvarn och dess ägare Eilert och Dorte Ratchke.
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POLIS
RONDEN

Måndag 30 augusti

Brand
En bil som står i ett garage i 
Alafors börjar brinna. Rädd-
ningstjänsten rycker ut till 
platsen. Ingen misstanke om 
brott föreligger.

Onsdag 1 september

Miljöbrott
Utanför Repslagarmuseet i 
Älvängen har det runnit ut olja 
från ett fat och ner i dagvatten-
brunnen. Misstanke om straff-
bar oaktsamhet föreligger. 
Målsägande är Ale kommun.

En kompressor tillgrips från 
en byggarbetsplats i Bohus.

Torsdag 2 september

Narkotikabrott
En patrull kontrollerar en 
anmäld stulen bil vid fem-tiden 
på morgonen i Surte. En av 
polisen känd gärningsman 
grips, misstänkt för narkoti-
kabrott.

Två garageinbrott rapporte-
ras från Nol.

Lördag 4 september

Misshandel
En 18-åring i Nödinge utsätts 
för misshandel. Målsägande får 
ta emot sparkar och slag mot 
kroppen.

Strax före klockan två på 
morgonen får polisen larm från 
Ale Torg där en kvinna på okänt 
vis blivit drogad med GHB.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/8 – 6/9: 59. Av 
dessa är sju bilinbrott och fyra 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 121 kvm

• Nybyggt • Enplanshus • Modernt • Garage • Barnvänligt
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 3 978 kvm . VISAS To 9/9 18.45-19.15. Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 32.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 112 kvm

• Fantastisk utsikt • Tomt om 3978 kvm • Privat läge
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PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS To 9/9. Må 13/9. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 45.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm

• Populärt radhus • Omtyckt område • Fräscht hus • 3 sovrum
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PRIS 1 845 000 kr/bud. AVGIFT 5 267 kr/månad VISAS Lö 11/9 13.00-14.00. Ring för tidsbokning.
Patron ahlmanns allé 15. ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004, vxl 0303-749000.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116,8 kvm

• Gavelradhus • 3 uteplatser • Barnvänligt • Närhet till golfklubb
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PRIS 325 000 kr/bud. AVGIFT 3 344 kr/månad.
VISAS Må 6/9 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Skolvägen
1 A. ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad.
VISAS To 9/9. Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 11.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 - 749004.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad
VISAS To 9/9. Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 7.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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En införsel av bill-
tullar i Göteborg 
kommer att på-

verka många människors 
frihet och ekonomi nega-
tivt. I realiteten är det ju 
fråga om en straffbeskatt-
ning som kan komma att 
drabba många Alebor som 
dagligen pendlar till Gö-
teborg. Trafik- och infra-

strukturfrågor blir allt vikti-
gare i regionen, som bland 
annat arbetat fram en regi-
onal plan för transportin-
frastrukturen. Västra Gö-
talandsregionen har, bland 
annat tillsammans med Gö-

teborgs stad, tagit fram 
och utformat det Västsven-
ska infrastrukturpaketet där 
trängselskatten ingår som 
en del av finansieringen. 

Sjukvårdspartiet Västra 
Götaland är det enda parti i 

regionfullmäktige som tyd-
ligt markerat sitt motstånd 
mot denna orättvisa och 
ineffektiva pålaga. På det 
kommunala planet är lokala 
partier som Aledemokra-
terna och det nybildade 

Vägvalet i Göteborg inne 
på samma linje.

Väljare i Ale kommun 
som vill säga nej till billtul-
lar gör klokt i att lägga sin 
röst på Sjukvårdspartiet i 
landstingsvalet.

 
Mikael Hansson
Sjukvårdspartiet 
Västra Götaland

Vi säger nej till biltullar!


