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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
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��� 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!


