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Jenny, 30 kg lättare!
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Vill du gå ner i vikt?
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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


