
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 31  |   vecka 37  |  2010  |  År 15  |  100% täckning  |

Tomas Eneroth (S), vice 
ordförande i Näringstskot-
tet, fick köra elbil i Nödinge.

Energiteknik 
engagerar
ALE. Riksdagsman, Tomas 
Eneroth (S), fick en 
guidad tur i Ales kluster 
av energiteknikföretag.

– Enormt spännande!

Socialdemokraterna lät vice ordfö-
randen i Näringsutskottet, Tomas Ene-
roth (S), få en inblick i vad satsningen 
på ett Energiteknikcentrum i Nol givit 
för resultat – hittills.

Läs sid 24

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rösta på 
Centerpartiet!

�
Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

Per Karlsson - ortopedskotekniker

Ett ENKELT val

VI KAN INTE 
VÄNTA LÄNGRE! www.ale.nu

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

Konstgräs har blivit Ales största valfråga. I lördags blev det också klart att även Socialdemo-
kraterna ställer sig bakom idén att anlägga konstgräs i Alafors. Peter Kornesjö som har drivit 
frågan för Moderaterna passade därför i måndags på att bjuda in Gårda Johans Thomas Wer-
nerson, leverantör av plastgräs, för en första rundvandring på Sjövallen. – Nur råder det ingen 
tvekan längre om att det ska byggas i Alafors och då vill vi från Moderaterna visa att vi går 
från ord till handling, så snart aleborna har givit oss förtroendet, säger Kornesjö.      Läs sid 32

Klart för konstgräs även på Sjövallen

Stoppa biltullarna
i Göteborg!

Rösta på Sjukvårdspartiet i regionvalet

www.sjukvardspartiet-vg.se

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

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

ALLTID NYGRILLAT 
 I DELIKATESSEN!
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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!

Det har varit mycket 
rött och blått den 
senaste månaden. 

Förvisso också en aning 
stänk av grönt på båda sidor 
– konstgrönt till och med. 
Alla har önskat tala, gärna 
fotograferas också. Nyhets-
tipsen har haglat över re-
daktörerna. Om mindre än 
en vecka är alla färger som 
bortblåsta, då är det svart 
och vitt som gäller. Alla vill 
inte längre tala, bara drygt 
hälften och efter en an-
strängande valrörelse orkar 
de knappt det. 

Mycket har handlat om 
framtidssatsningar och 
positiva initiativ till gagn 
för aleborna. En valrörelse 
tär på krafterna, då vi på 
redaktionen till skillnad från 
engagerade politiker faktiskt 
tvingas bevaka alla partiers 
aktiviteter – den politiske 
eldsjälen nöjer ju sig med att 
stå i sitt eget tält... 

Skämt å sido, jag tror att 
många pustar ut efter den 
19:e september. Politik är en 
grym bedömningssport, men 
samtidigt en av våra mest 
rättvisa eftersom alla svenska 
medborgare erbjuds möjlig-
het delta i kröningen av en 
eller flera vinnare. Segraren 
får makten som vinstcheck 
och förloraren får hopplös-
heten. Det enda vi bestämt 
kan veta är att valets vinnare 
har majoriteten av väljarna 
bakom sig, vilket gör att 
de med all rätt får driva sin 

politik under de kommande 
fyra åren. Det är ju det vi tar 
ställning till. Efter den 19 
september duger det inte att 
gny. Vi gör vårt val och rätt-
visan segrar eftersom varje 
röst är lika mycket värd.

De partier som hamnar 
i opposition ser sig själv-
klart som stora förlorare. 
En intensiv valkampanj med 
många timmars insats ris-
kerar att kännas totalt me-
ningslös, men då är det vik-
tigt att påminnas om möj-
ligheten att även fortsätt-
ningsvis kunna påverka. En 
offensiv oppositionspolitik 
kan aldrig viftas bort. Sär-
skilt under ett valår ser man 
hur oppositionens attack-
er faktiskt får resultat. 
Konstgräsplaner haglar 
för tillfället över kom-
munen. Det är dock 
betydligt mer krävan-
de för att lyckas driva 
igenom idéerna så länge 
man sitter i opposition. 
Det krävs mer stra-
tegi och list för att 
vinna gehör. Op-
positionen bör 
därför tämligen 
snabbt ompröva 
sin förlorarkäns-
la. Det går att 
hitta vägar för 
att påverka även 
utan att sitta i 
majoritet.

De riktigt 
stora förlorar-

na är istället de som aldrig 
orkar masa sig iväg till val-
lokalen. De som vaknar upp 
den 20 september och till 
sin stora förargelse upp-
täcker att "fy f-n vann de 
valet? Aj, det där var inte 
bra för mig. Jag hade önskat 
mig något helt annat". Att 
inte ens använda röstsedeln 
och sedan upptäcka att jag 
egentligen brydde mig och 
definitivt hade en åsikt. Där 
har du valets stora förlorare. 
Se till att inte hamna bland 
dem!

Obs! Tidningen är väl-
fylld med politisk propagan-
da. Läs med förstånd.

Nu gör vi vårt val

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

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

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

SISTA CHANSEN!
Sök till Ale Lucia nr 58

- En upplevelse för livet

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

• Sista ansökningsdag: 28/9

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

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

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

LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 25/9 2010 
LÖRDAG 30/10 2010
LÖRDAG 27/11 2010
TID KL: 10.00-14.00
BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns
klipp ur och spara

Skepplanda bibliotek
Söndag 19 september 

kl 11.00-15.00

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Ale
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Hältorpssjön – en 
kommunal badplats?
Jag väntar fortfarande på 
svar angående badplatsen 
vid Hältorpssjön i Alafors.

Jag har nu tagit del av 
skötselavtalet som Ahlafors 
IF har med Ale kommun. 
Där står inget om att Ahla-
fors IF ska anskaffa bryggor 
och tillhandahålla toalett på 
badplatsen.

De nuvarande bryg-

gorna har AIF köpt begag-
nade och behöver bytas 
ut. Eftersom det kommer 
kommunanställda och 
städar, några gånger under 
säsongen, så räknar ni väl 
att det är en kommunal 
badplats? Den är ju på 
kommunal mark.

Badande Alaforsbo

I Ale kommun finns fyra 
kommunala badplat-
ser som ligger vid Sur-

tesjön, Vimmersjön, Hul-
tasjön och Hålsjön. Utöver 
detta finns det i kommunen 
flera andra fina badsjöar, 
varav Hältorpssjön är en.

Hältorpssjön såväl som 
de kommunala badplat-
serna finns omnämnda i Ale 
kommunguide 2010/2011 
och vi kan förstå att detta 
kan uppfattas som att även 
Hältorpssjön är kommu-
nal. Vi tror att det kan vara 
av intresse för alla som bor 
och vistas i Ale kommun att 
få information om att det 
går att bada även vid Häl-
torpssjön, men kommer att 
se över formuleringarna till 

nästa utgåva för att det ska 
bli tydligare vilka badplatser 
som är kommunala.

Det skötselavtal som Ale 
kommun och Ahlafors IF 
har innefattar inte området 
vid bryggan och därmed 
inte heller någon skötsel 
utav detta område. Marken 
längs vattnet tillhör inte 
kommunen, så vi utför nor-
malt inga arbeten där.

Området vid Hältorps-
sjön är fint och trivsamt att 
vistas i, så vi hoppas att ni 
kan tänka er att fortsätta att 
bada här även om det inte är 
en kommunal badplats.

Anders Alfredsson
Carita Sandros

Gatuavdelningen

Svar till badande Alaforsbo

Hältorpssjön i Alafors – ingen kommunal badplats.

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

När Miljöpartiet bildades 
1981 var det en del av 
partiets uttalade värde-

grund att inte smutskasta politi-
ker från andra partier. Min för-
hoppning är att vi gröna fort-
farande lyckas leva efter den 
målsättningen. Att folkvalda 
miljöpartister klarar att redo-
göra för vårt partis ståndpunkt 
utan att lockas av de billiga po-
änger som kan erhållas när man 
lägger ord i andras mun. Att vi 
låter väljarna avgöra vems argu-
ment som är att föredra fram-
för andras. 

Upprepade insändare har 
handlat om det nya kommun-
hus som eventuellt skall byggas 
i framtiden. Förra veckan fick 
kurirens väljare också läsa att 
vi i majoriteten inte tycker att 
skolan är viktig och inte pratar 
om hur man ska förbättra 
skolan. Valet står enligt förfat-
taren mellan ”ett nytt pampigt 
kommunhus som vänsterma-

joriteten vill ge sig själva, eller 
skola, äldreomsorg och före-
tagsklimat som vi kan vara stolta 
över tillsammans”. Jag skulle 
aldrig falla mig in att ifrågasät-
ta andra partiers strävan efter att 
förbättra skola, äldrevård och 
företagsklimat. Däremot tycker 
jag att det är väldigt tråkigt att 
representanter från oppositio-
nen inte vågar lita till det egna 
partiets politik utan känner sig 
tvingade att förvränga sanningen 
om vad andra tycker. 

När det gäller själva sakfrå-
gan är Miljöpartiets åsikt mycket 
tydlig. Vi ser fördelar med att 
samla all kommunal administra-
tion under ett tak. Tjänsteresor 
mellan Alafors, Älvängen och 
Nödinge är inte bra för miljön 
och det innebär att våra anställ-
da måste lägga tid i bilen istället 
för att utföra det jobb våra skat-
tepengar betalar. Däremot ska 
vi naturligtvis inte bygga nytt 
kommunhus ifall kostnaden för 

detta inte vägs upp av miljö- och 
tidsvinster.

Miljöpartiet har vid flera 
tillfällen berättat om hur vi vill 
utveckla skolan i Ale. Vi tror att 
politiken behöver skjuta till mer 
resurser och att de främst skall 
användas till att anställa peda-
gogisk personal i förskolan och 
skolans yngre åldrar. Här finns 
pengar avsatta i budget för att 
nå en lärartäthet på 9 lärare per 
hundra elever år 2013. Vi tror 
också att ökad pedagogisk pro-
filering och ökat elev/föräldra-
inflytande är ett bra sätt att för-
bättra vi-känslan och målupp-
fyllelsen på våra skolor. Slutli-
gen tycker vi att det är viktigt 
för skolorna i Ale att de båda 
politiska blocken samarbetar för 
att tillsammans skapa den bästa 
skolan, inte smutskastar varan-
dra. Oppositionspartierna är 
hjärtligt välkomna att ifrågasät-
ta Miljöpartiets uppfattning om 
skolan men påstå inte att vi inte 

har någon.     

Avslutningsvis några ord 
om valet av samlingsnamn för 
Miljöpartiet, Socialdemokrater-
na och Vänsterpartiet. Oppo-
sitionspartierna kallar oss ofta 
för ”vänstermajoriteten”. De 
är naturligtvis fria att använ-
da vilket namn de vill. Själva fö-
redrar vi ”de rödgröna”. Mil-
jöpartiet är varken ett vänster 
eller högerparti, vi vill framåt. 
När det gäller frågor om soli-
daritet, om att dela med sig och 
om samhällets ansvar att ta hand 
om de svagare tycker vi ofta lika. 
Därför har vi valt att samarbeta 
med (S) och (V).  

Marcus Larsson 
Ordförande Miljöpartiet de Gröna

Angående nytt kommunhus och Miljöpartiets skolpolitik

Vi är nu inne i slutspurten på 
valrörelsen och det är med 
stor besvikelse som jag no-

terar att vänstermajoriteten är nöjd 
med skolan, äldreomsorgen och fö-
retagandet i vår kommun. På något 
annat sätt kan jag inte tolka det ef-
tersom man nu har börjat plane-
ra ett nytt kommunhus i Nödinge. 
Vänstermajorite-
ten hävdar idogt att 
det är en besparing, 
men då det handlar 
om en investering 
i storleksordning-
en 250 miljoner så 
undrar jag hur lång 
tid det tar att spara 
in alla dessa pengar. 
Jag vill ha en kun-
skapsskola som vi 
kan vara stolta över istället för flotta 
kontor åt tjänstemän och politiker.

Med makten som ni väljare anför-
tror oss politiker den 19:e septem-
ber följer ett stort ansvar - ett ansvar 
att prioritera. Jag vill prioritera barn 
och ungdomar, de äldre, företagan-
det och miljön. När väl detta fung-
erar som det ska så börjar vi få en 
kommun som kan dra nytta av den 
nya fina vägen som håller på att 
byggas. Människor kommer att vilja 
komma hit för att leva och verka i 
vår kommun.

Socialdemokraterna 
meddelar på sina affischer att man 
inte kan vänta. Ale har väntat i 16 år 
på att de ska axla ansvaret och pri-
oritera kärnverksamheterna. När 
jag varit ute på våra gator och torg 
under valkampanjen har jag hör ota-
liga vittnesmål där föräldrar och an-
höriga berättar om skol- och dagis-
personalens slit med små resurser. 
Vi skickar våra äldre till Alingsås och 
våra unga till IV-programmet. Man 
pratar om ett nytt kommunhus när 

barnens skolor är bortåt 30 år gamla. 
Vi är många som undrar varför ma-
joriteten väntar. Vad väntar dom på?
Friskolan har visat oss att det inte är 
skolpersonal eller elevunderlag som 
det är fel på eftersom de i båda fallen 
kommer från kommunens verksam-
het. Det är istället i ledningen pro-
blemet sitter och jag säger återi-

gen att det skulle vara 
lämpligt att ödmjukt 
be Ahlafors fria skola 
om goda råd och tips 
för att vi ska få en 
kommunal skola som 
är lika bra som deras 
skola.

I dag lägger kom-
munen ansenliga 
summor på att mark-
nadsföra sig och sina 

verksamheter. Jag skulle vilja att vi 
började i andra änden. Först bygger 
vi upp en verksamhet med hög kva-
litet och där efter kommer mark-
nadsföringen att ske av sig själv med 
en enorm genomslagskraft. Vi har 
det väldigt väl förspänt med närhe-
ten till naturen, samtidigt som vi 
har nära till storstadens möjligheter. 
Den 19:e september kan vi välja en 
väg som leder till förnyelse, föränd-
ring och förbättring. Ta den tillsam-
mans med oss moderater.

Mikael Berglund
Moderaterna i Ale

"Viktigt att blocken samarbetar för att skapa den bästa skolan"

Mikael Berglund (M) spurtar:

Jag vill ha en kunskaps-
skola som vi kan vara 
stolta över istället för 

flotta kontor åt tjänste-
män och politiker.

Mikael Berglund (M)

"S pratar om nytt 
kommunhus när barnens 
skolor är 30 år gamla"
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Du hittar fler nyheter på ale.se!

Föredrag om  
Skepplanda Kyrkby 
MARIE ODENBRING WIDMARK berät-
tar om byns och området kring kyrkans 
förändring. 
Fika, inträde 40 kr
>> Tor 16 sep kl 19.00,  
Skepplanda bibliotek
tfn 0303 33 72 51, 0709 31 73 15.

Konstvandring i  
Götaälvdalen
DEN 18-19 SEPT är det konstvandring i Gö-
taälvdalen. Besök konstnärer och hantver-
kare i deras verkstäder. Broschyrer med tider 
och vägbeskrivning finns på biblioteken.

Stöd till vuxna barn  
med dementa föräldrar
I OKTOBER STARTAR en anhöriggrupp för 
vuxna barn vars förälder har någon form av 
demenssjukdom. Vi träffas fyra ggr under 
hösten. Träffarna ger möjlighet att få mer 
kunskap om demens och vilket stöd och 
hjälp som finns att få men också för att ut-
byta tankar och funderingar med andra. Är 
du intresserad av att delta?  Ring Ann-Marie 
Thunberg tfn 0303 37 12 54. 

Platser kvar på  
Kulturskolan
ETT FÅTAL PLATSER FINNS PÅ 

 mån kl 16.30–17.10 Ale gymnasium 

 mån kl 14.40–16.00 Ale gymnasium
 mån kl 16.30–17.50 Ale gymnasium
 tis kl 14.30–15.50 Alboskolan
 tis kl 16.00–17.20 Alboskolan
Hämta blankett på ale.se eller på kultursko-
lans expedition 0303 33 05 90.

Allmänna val 2010 
kungörelse
PRELIMINÄR RÖSTRÄKNING i Ale kom-
mun. Valnämnden i Ale kommun genomför 
preliminär rösträkning. ”Onsdagsräkning”, 
onsdagen den 22 september 2010, kl 10.00 i 
möteslokal Hövdingasalen, Medborgarkon-
toret, Ale Torg, Nödinge. Onsdagsräkningen 
är offentlig.
Valnämnen i Ale

Stängt på biblioteken
Alla bibliotek har stängt tor den 23 sep pga 
bok- och biblioteksmässan.

Sagostunder på Surte bibliotek 
NU BÖRJAR VI MED Drak-onsdag!  Varannan onsdag, ojämna veckor, kl 14.30 är lediga barn 
och föräldrar välkomna till sagostund på Surte bibliotek. Vi startar ons den 15 sep. Stanna 
gärna och ta en fika för 10 kronor. 

Hålanda
Start: Hålanda Bygdegård, tor kl 18.30. 
Förening: Hålanda IF. Kontakt: Anna-Lena 
Erlandsson 0705 44 96 89

Skepplanda
Start: Skepplanda Simhall entré, mån kl 
18.00. Förening: Hålanda Sim & Trim
Kontakt: Pia Ahlberg 0739 90 59 19

Kilanda
Start: Kilanda Skola , mån kl 19.00. Förening: 
Kilanda IF. Kontakt: Ingela Hansson 0303  
74 41 01. Birgitta Fransson 0303 74 41 26

Alafors
Start: Kiosken, Alafors. mån kl 10.00, tisdagar 
kl 19.00. Förening: Alafors IF.  
Kontakt: Gittan Otter 0303 74 08 85

Bohus
Samling: Järntorget, Älvängen, McDonalds, 
Nödinge, Södra p-platsen, Bohus. Samling 
på samtliga platser kl 09.20 (ta gärna med 
fika). Förening: SPF Ale Norra . Kontakt: Arne 
Boge 031 98 02 75

Nödinge
Start: Dammekärr, mån kl 10.00. Förening: 
SPF. Kontakt: Arne Boge 031 98 02 75

Älvängen
Start: Apoteket, Älvängen, tor 10.00. 
Förening: PRO Ale Norra. Kontakt: Märta-
Stina Dahlberg 0303 74 66 22, Sylvia Fritzon 
0303 76 63 86

Alafors
Start: Furustugan, mån kl 09.00, ons kl 09.00 
Förening: Ale 90. Kontakt: Monica Stiller 
0727 42 07 10

Bohus
Start: Bohus servicehus, tis kl 13.30 
Förening: PRO 
Kontakt: Klas Svensson 031 98 11 80

Gå ut och promenera i Ale
I HÖST KAN DU PROMENERA i alla våra orter i Ale ihop med våra föreningar. 
Alla är välkomna! 

Nya vägvanor i Ale
ALE KOMMUN DRIVER EN kampanj, Nya 
Vägvanor, tillsammans med tio av Göte-
borgsregionens kommuner. Syftet är att 
informera om olika möjligheter att resa och 
hur valet av färdsätt påverkar oss och vår 
omgivning. 

Nu startar vi en dialog med hushål-
len i Ale. Cirka 1 000 hushåll kommer att 
kontaktas från slutet av september till slutet 
av oktober.

Hushållen får information om hållbart 
resande och hur hushållets vägvanor even-
tuellt kan förbättras. Även den som inte kan 
tänka sig att ställa bilen kan få information 
om till exempel sparsam körning

Om vi i Ale minskar andelen bilresor till 
förmån för kollektivtrafik, cykel och gång 
kan vi minska klimatpåverkan och skapa en 
bättre miljö i vår kommun med renare luft 
och mindre trafik! 

Läs mer på Nya Vägvanor på  
www.nyavagvanor.se

Kommunfullmäktige
Tid och plats: 27 sep kl 18.00, A-salen, med-
borgarhuset, Alafors

Ett urval bland punkterna

Barn- och ungdomsnämndens verksamhe-
ter 2009 

-
fjäll 

skredriskområden samt kostnadsberäk-
ning för kommunens åtaganden 

1:27, del av Brandsbobergen 

Häljered 

Lars-Erik Carlbom och Klas Nordh (FP) om 
resegaranti för färdtjänsten 

Västs vägdel Älvängen - Alvhem 

och 4:1 

familjeomsorgen 

reglemente till att även omfatta myndig-
hetsutövning enligt Lag  2010:1011 om 
brandfarliga och explosiva varor 

-
naler 

Föredragningslistan finns på medborgar-
kontoret, 0303 33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på 
95,4 MHz. Alla är välkomna,  
Inga-Lill Andersson, ordförande.
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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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Tyrone, Du fortsätter 
att ljuga om Folk-
partiets politik! Så 

här svarade jag Dig i förra 
veckans tidning: ”Folkpar-
tiet liberalerna anser att 
dagens turordningsregler i 
LAS, som baseras på anställ-
ningstid, ska vara huvud-
regel även i fortsättningen 
men att det finns behov av 
en modernisering. 

Folkpartiet har tillsam-
mans med övriga Allianspar-
tier samt Miljöpartiet infört 
det så kallade tvåpersoner-
sundantaget för småföretag 
med mindre än 10 anställ-
da. Folkpartiet vill att detta 
ska gälla alla företag oavsett 
storlek. Kompetens bör väga 
högre vid neddragningar.”

Men Du har bestämt Dig 
för att vi ska ta bort LAS! 
Vem som kan Folkpartiets 
politik bäst – Du eller jag – 
överlåter jag åt väljarna att 
bedöma!

Socialdemokraterna vill 
fördubbla arbetsgivaravgif-
ten för att ha en ung person 
anställd. Det blir en chock-
höjning av kostnaden för 

ung arbetskraft. Det ger inte 
fler unga jobb – utan färre. 

Folkpartiet och Alliansen 
har därför under mandatpe-
rioden halverat arbetsgivar-
avgiften för personer under 
26 år.
Tyrone skriver: ”Ni vet inte. 
Ni låtsas bry er om anställ-
da, handikappade, sjuka, pen-
sionärer och ungdomar men 
ni levererar bara en iskall syn 
på människor som har sitt ur-
sprung i att de som inte föds 
med pengar och talang är lata 
och odugliga.”

Det är ett så grovt påhopp 
att jag inte nedlåter mig att 
ens kommentera!
Väljare – ta fram förra veck-
ans nummer av Alekuri-
ren eller läs den på webben! 
Där finns också Folkpartiets 
politik att läsa! Jag överlå-
ter åt väljarna att bedöma 
vem som är mest trovärdig i 
sin politik – Folkpartiet och 
jag, som skriver insändare, 
motioner, interpellationer, 
enkla frågor, kommer med 
förslag etc under hela man-
datperioden sedan 25 år till-

baka – eller Du och en del 
av Dina partikamrater, som 
dyker upp i tidningen när 
det är val och tar åt sig äran 
av den politik som drivits i 
enighet mellan kommunens 
majoritet och opposition.

Ni låtsas att det är NI som 
bygger förskolor, konstgräs-
planer, höghus med mera 
som om vi hade röstat mot 
detta och som om det vore 
Era egna pengar och inte 
allas våra skattemedel.
Det är bara när något är 
dåligt som Ni vill ha oppo-
sitionen med som gisslan till 
exempel när Ale kommuns 
skolor kritiserades av Skol-
inspektionen.

Jag funderar på vilka mer 
lögner som ska komma före 
valet? S verkar mer än des-
perata!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Mot dumhet kämpar gudarna förgäves
Replik på Tyrone Hanssons insändare

Ni vet inte. Ni låtsas 
bry er om anställ-
da, handikappade, 

sjuka, pensionärer och ung-
domar men ni levererar bara 
en iskall syn på människor 
som har sitt ursprung i att 
de som inte föds med pengar 
och talang är lata och odug-
liga (en centerpartistisk riks-
dagskandidat sa nyligen att 
inkompetens är fog för upp-
sägning). Ska arbetsgivar-
na ivrigt påhejade av Boel 
Holgerssons och Rose-Ma-
rie Fihns partier bestäm-
ma vem som är inkompe-
tent går vi en fruktansvärd 
värld till mötes. När jag som 
i mitt fall med förra veck-
ans syn på LAS träffar mitt 
i prick förbyts argumenten 
mot ord som ”tala sanning” 
och ”osammanhängande”. 
Det var inte meningen att 
röra till det för er. 

Varför har ni inte reformerat 
LAS och gjort så att ungdo-
mar slipper korta tillfälliga 
visstidsanställningar? Varför 
kan man fortfarande provan-
ställa unga på måndagen och 
på onsdagen säga att ”du be-
höver inte komma hit mer”? 
Ungdomar idag ska abso-
lut konkurrera om jobben. 
I LAS finns dels regeln sist 
in-först ut och kompetens-
regeln, som säger att bättre 
kvalificerad arbetare ska ges 

företräde till jobb som finns 
kvar. Problemet är att ung-
domar i alla visstidsformer 
och provanställningar inte 
räknas in i LAS. De kastas 
ut direkt och detta säger 
ni inget om. Istället vill ni 
ta bort turordningsregler-
na vid uppsägning med ar-
gumentet att ”då anställs de 
unga”. Enligt Svenskt nä-
ringslivs egen undersökning 
hade endast 17% av småfö-
retagen använt sig av undan-
tag i turordning. Den stora 
majoriteten tycker inte att 
LAS är något bekymmer! 
Varför driver ni då detta? 
Center-Maud vill ta bort 
reglerna helt (eko-utfråg-
ning) och FP-Björklund vill 
att alla företag oavsett stor-
lek ska kunna undanta fyra 
personer helt utan förhand-
ling. Hallå ni som vurmar 
för äldre och handikappade! 
Det innebär att fyra andra 
som inte skulle sägas upp 
nu måste sluta. Tror ni att 
det istället blir de äldre, han 
med arbetsskadan, hon med 
förslitningar, kanske föräld-
ern som är hemma ibland 
med sjuka barn som tving-
as sluta?

Låt säga att ni får som ni 
vill. Ingen mer LAS. Före-
tagen slutar naturligtvis inte 
att säga upp personal. Vilka 
är det istället som företagen 

kastar ut när de kan bestäm-
ma själva tror ni? Ni hinner 
svara innan valet. 

Att jag skulle fara med osan-
ning köper jag inte. Folk-
partiet skriver precis som jag 
skrev att de vill sänka lönen 
för ungdomar och drar en 
koppling till kommunens ly-
sande satsning på ungdoms-
jobb i somras. Fick du för 
dig att dessa ungdomar gick 
in och gjorde ordinarie jobb 
inom kommunen Rose-Ma-
rie? Naturligtvis var det en 
satsning som var jättevik-
tig och som gav åtminsto-
ne lite framtidstro mitt i den 
mörkblåa vardagen. Själv-
klart ska ungdomen ha full 
lön när man förväntas pre-
stera som alla andra. Ni be-
rättar inget om hur länge en 
ung anställd ska arbeta för 
slavlön. När ska han eller 
hon ha full lön tycker ni? 
Eller ska arbetsgivaren be-
stämma det själv? Kanske 
kan arbetsgivaren slänga ut 
den nyanställde eftersom ni 
vill skrota LAS och anställa 
en annan ungdom på samma 
låga ungdomslön?

Tyrone Hansson (S)

Tyrone svarar Centerpartiet och Folkpartiet

Iskall syn på människor

Vänsterpartiet Ale 
kommer att under 
nästa mandatperi-

od arbeta för att stärka elev-
vårdsteamen i våra skolor. 
Vi ser ett växande behov i 
våra skolor. Speciellt när 
rapporter har kommit om 
att eleverna mår dåligt i 

Ale. Enligt rapportern så är 
inte skolan alltid grundorsa-
ken, men genom att stärka 
elevvårdsteamen kan man 
komma tillrätta med både 
elever som mår dåligt pga 
hemsituation eller skolan. 

Genom att ha ett elevvårds-
team där kurator och skol-
sköterska, specialpedagog 
samarbetar kring eleven och 
ser helheten. Vi har i dag 
elevvårdsteam i skolorna 
som har för mycket att göra 

och inte hinner med alla.
I S, V, MP, strategiskplan 

har vi gjort en kraftig sats-
ning på skolan som ska ge 9 
lärare på 100 elever. Detta 
kommer ge effekt i klass-
rummet med lugn och ro, 

och bättre kunskapsnivå. 
Majoritetens strategiskap-
lan är en stark skolbudget.  
Därför anser vi i Vänster-
partiet att under de kom-
mande fyra åren skall vi satsa 
på elevvårdsteamen. Detta 

tror vi kommer att ge mer 
ro i klassrummet och den 
enskilda eleven som inte 
mår bra kommer att kunna 
få mer hjälp.     

Johnny Sundling
Göran Karlsson

Vänsterpartiet Ale

Majoriteten satsar kraftfullt på elevvårdsteam 

Min fråga till alla 
rödgröna politi-
ker i Ale kommun 

är: Har ni glömt hur det är 
att vara ung? Varje vecka 
står det i tidningen om van-
dalisering och förstörel-
se av allmän egendom, och 
aldrig förstår ni varför det är 
så eller hur ni ska lösa pro-
blemet. Jag kan tala om för 
er att det inte är speciellt kul 
att växa upp i en kommun 
som lägger så enormt lite 
energi på oss ungdomar. 
Ni säger till oss att ni lyss-
nar och satsar på oss, men vi 
märker ingenting.

Den främsta anledning-
en till att ungdomar förstör, 
väsnas eller bråkar är för att 
det inte finns något att göra. 
Det finns ingenting att sys-
selsätta oss med, och när vi 
då hittar på dumheter för 
att fördriva tiden så skyl-
ler ni på oss och säger att 
allt är vårt eget fel. Jag anser 
att kommunen har ett stort 
ansvar och då menar jag na-
turligtvis vänsterpartierna 
som har styrt i 16 år utan att 
lyfta ett finger för att fylla 
våra liv med meningsfulla 
aktiviteter.

Som ungdom vet jag vad 
som behövs för att få gla-
dare och nöjdare ungdo-
mar i vår kommun. Den vik-
tigaste åtgärden är att bus-
skortens gilitghetstid måste 
utökas till senare på natten. 
De allra flesta vuxna har 
både körkort och bil, en dyr 
lyx som en arbetslös/stu-
derande ungdom inte har 
råd med. Vårt enda sätt att 
transportera oss till aktivi-
teter, vänner och affärer är 
alltså med hjälp av buss. Det 
är helt orimligt att vi ska 
vara begränsade till vår bo-
stadsort efter kl 22 på kväl-
len på fredagar och lörda-
gar. När jag frågade kom-
munstyrelsens ordförande 
varför tiderna inte var för-
ankrade i verkligheten sva-
rade han att kommunsty-
relsen inte ville uppmunt-
ra ungdomar till att vara 
ute sent. Jag undrar vilken 
drömvärld Jarl Karlsson 
lever i när han tror att ung-
domar går hem och lägger 
sig för att busskorten inte 
längre fungerar.

Dessutom bör ungdoms-
gårdarna bli fler och de bör 
också vara öppna längre. 

Det i kombination med 
utökad giltighetstid för bus-
skorten kommer att göra 
att det finns roligare och 
bättre alternativ för oss 
unga i kommunen att spen-
dera våra helgkvällar än att 
hänga på torget. Om sedan 
våra föräldrar bestämmer 
att vi ska komma hem tidi-
gare eller vi kanske hittar på 
något annat än att vara på 
ungdomsgården så är ju det 
helt naturligt, men vi mode-
rater vill erbjuda alternativ, 
valfrihet och möjligheter för 
oss ungdomar. 

Om du som ungdom, 
precis som jag själv, vill ha 
en meningsfull och rolig 
uppväxt i Ale kommun, och 
du som förälder vill veta att 
ditt barn är säkert på kväl-
larna, rösta på oss! Rösta på 
förnyelse, förändring och 
förbättring!

Isabell Korn, 18, (M)

Har ni glömt hur det 
är att vara ung?

Vägen till ett kallare land
Den borgerliga reger-

ingen har under sin 
tid vid makten för-

ändrat Sverige. Idén är att 
minska den gemensamt fi-
nansierade tryggheten – väl-
färden - och istället ställa 
krav på enskilda att skapa 
sin egen trygghet. Vi ska bry 
oss mer om oss själva och 
mindre om våra medmän-
niskor. Det är en tydlig hö-
gerpolitik för mindre av det 
gemensam välfärd och större 
ekonomiska klyftor män-

niskor emellan. Det är en 
orättvis politik! En högerpo-
litik! Alebor detta vill vi inte 
ha – solidaritet är ordet idag 
och i framtiden.

Stora skattesänkningar har 
bidragit till en försämrad 
kommunal ekonomi, med 
skattehöjningar som nöd-
vändiga för att också kunna 
ge jobb och solidaritet, med 
andra ord rättvisa!

Valet på söndag blir ett 

vägval. Jag som socialdemo-
krat sätter välfärden före nya 
stora skattesänk-ningar. Vi 
går till val på att satsa tolv 
miljardser kronor mer än re-
geringen – fullt finansie-
rat – till fler lärare i skolan, 
bättre kvalitet i äldreomsor-
gen och ökad personaltät-
het i förskolan. Jag väljer det 
varma solidariska och röda 
samhället!

Elaine Björkman (S) 

Den mederatledda regeringen sänker 
skatter till vilket pris som helst. Hit-
tills har de sänkt skatterna med cirka 

100 miljarder kronor och nu finns förslag på 
lika mycket till under nästa mandatperiod. 
Det motsvarar var tionde jobb i välfärden 
dvs anställda inom vård- och omsorg och i 
Ale blir det minst 50 personer och inom för-
skolan och skolan skulle närmare 100 per-
soner bli arbetslösa. Alla dessa behövs och 
fler därtill i vården, skolan och omsorgen  – 
rösta bort regeringen! Sverige behöver en 
(S)-ledd regering! 

De sjuka och arbetslösa har redan betalat 
priset. Där finns inte så mycket mer att hämta 

för den moderatledda regeringen. Nu står den 
gemensamma välfärden på tur att raseras. Det 
handlar om lärare, vårdpersonal och poliser 
som riskerar att förlora sina jobb. 

Svenka folket står inför en skiljeväg. Ska 
skattesänkningarna fortsätta för de högav-
lönade eller är det en annan väg vi ska gå 
– självklart en annan väg - välj Du som jag 
vägen med fler lärare, vårdanställda och po-
liser. Den 19 september väljer vi framtid, en 
bättre framtid.

Dennis Ljunggren (S)

Skattesänkningar till varje pris slår 
mot Ales välfärd
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BOHUS. Äntligen!
Efter många år av 

förtvivlan och besvi-
kelse kan Bohusborna 
glädja sig åt att det 
åter blir ett apotek i 
centrum.

– Sedan vi tog över 
Bohus Centrum förra 
våren har vi arbetat 
hårt för att få hit ett 
apotek, säger Alebyg-
gens vd, Lars-Ove Hell-
man.

När apoteket lades ner i Bohus 
för knappt tio år sedan utlös-
te det frustration och starka 
protester från ortsborna, inte 
minst från den lokala pensio-
närsorganisationen. För Ale-
byggens styrelseordförande, 
Stina-Kajsa Melin (S), har 
det också blivit en hjärtefrå-
ga som har engagerat henne 
under det senaste decenniet.

– Det sades att apoteket 
skulle stängas tillfälligt på 
grund av personalbrist. Då 
tog jag saken i egna händer 
och satte in en annons i lokal-
tidningen där personal söktes 

till apoteket i Bohus. Trots 
flera svar stod apoteksled-
ningen på sig och verksam-
heten förblev stängd, säger 
Stina-Kajsa Melin.

I april 2009 övertog Ale-
byggen driften av Bohus 
Centrum från Balder. Ett 
prioriterat arbete har varit 
att hitta en intressent till den 
tomma apotekslokalen på en-
tréplanet.

– Sedan avregleringen 
av apoteksmonopolet har vi 
varit i kontakt med tre pri-
vata intressenter. Den första 
som vi satte oss ned med, och 
som vi nu har tecknat ett hy-
resavtal med, var DocMorr-
is. Under första halvan av 

december kommer ett nytt 
apotek att invigas i Bohus 
Centrum, förklarar Lars-Ove 
Hellman.

– Det känns oerhört skönt 
att kunna presentera den här 
lösningen för invånarna i den 
södra kommundelen. Tidiga-
re har jag fått säga att vi ar-
betar på frågan. Nu kan jag 
konstatera att avtalet är un-
dertecknat och att det verk-
ligen blir ett apotek i Bohus 
Centrum, avslutar Lars-Ove 
Hellman.

Klart med apotek i Bohus Centrum
– DocMorris öppnar i december

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samma lokal där apoteket tidigare låg öppnar DocMorris sin verksamhet i december. Fastig-
hetsägaren, Alebyggen, har jobbat hårt för att få till stånd ett hyresavtal med en privat apo-
tekskedja.

DOCMORRIS
I början på år 2010 etablerade Doc-
Morris Apotek sin verksamhet i Sve-
rige. Apoteket i Billdal söder om 
Göteborg och de två apoteken i 
Kalmar öppnades efter det första 
DocMorris-apoteket i Eskilstuna. Apo-
teken är bland de första privatägda 
apoteken i Sverige. Planen är att på 

sikt ha upp till 100 DocMorris-apo-
tek i Sverige.
DocMorris Apotek tillhör den privata 
apotekskedjan Apotheke DocMorris 
som etablerades år 2000. Apotheke 
DocMorris ägs av Celesio, ett av värl-
dens ledande distributions- och 
tjänsteföretag inom farmaciområdet.

För ett mänskligare ALE

 Tryggare barn lär sig mera
 • Krafttag mot mobbning i Ales skolor

 • Skolan ska handla om kunskap och att nå uppsatta mål

 Mer respekt för äldre
 • Centrala äldreboenden i Älvängen och Nödinge

 • Valfrihet inom äldreomsorgen

 Låt familjen bestämma
 • Inför vårdnadsbidrag i Ale

 • Nej till tvångskvotering av föräldraförsäkringen

 • Minska gruppstorlekarna i förskolan

Bokbussen ska komma tillbaka 

Fler jobb till unga 

Ales företagarklimat måste 
kraftigt förbättras

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

Fortsätta sänka skat-
terna lovar modera-
terna… Men varifrån 

ska dessa hundra lappar tas? 
Ifrån välfärden som vi be-
höver? Välfärd innebär bra 
skola, vård och omsorg för 
alla, inte bara till de som har 
rika föräldrar. Ökade klyftor, 
privata försäkringar, kunder 
istället för patienter, är lika 
med det Sverige som vi så 
småningom haltar till om vi 
inte byter regering!

Risken för sjukdom, eller 
skada är omständigheter som 
ofta ligger utanför vår egen 
kontroll. Ena dagen är man 
frisk och stark, nästa dag kan 
man ha råkat ut för en olycka 
som gör att det tar flera 
månader innan man kan 
komma tillbaka till arbete.

Under många år byggdes 
politiken upp utifrån att 
alla ska ha rätt till trygghet 
oavsett inkomst, ål-der eller 
socialställning. Sjukförsäk-
ringen var ett rättvist sätt att 

hantera de speciella situa-
tioner i livet som alla kan 
drabbas av. 

Tryggheten monteras nu 
ner i snabb takt av Reinfeldts 
regering och nu har reger-
ingen begränsat möjligheten 
till individuell bedömning 
i sjukförsäkringen och 
ersatt denna med stelbenta 
tids-gränser. Efter en tid 
upphör möjligheten att vara 
sjukskriven, även om man 
fortfarande är sjuk. Höger-
politik! Detta måste bort för 
människornas skull!

Sjuka människor som 
genomgår tuffa behand-
lingar mot exempelvis cancer 
drabbas av denna orättvisa 
politik. Under 2010 kommer 
många Alebor att utförsäkras 
som en konsekvens av mo-
deratregeringens politik, 
med stora bekymmer för den 
enskilde och övervältring av 
kostnader på kommunens 
försörjningsstöd. Sedan 
2006 har försörjningsstödet i 

Ale fördubblats till 17 miljo-
ner kronor. 

Vi som socialdemokrater 
vill något helt annat! De 
stelbenta tidsgränserna 
kommer att tas bort och 
rehabilitering garanteras. 
Också den hårdhänta hante-
ringen kommer att avskaffas 
– vi ska använda solidarite-
ten som begrepp. Omtanke 
om människor driver vår 
politik!

Låt oss betala några 
hundralappar nu istället, för 
att inte senare betala många 
tusen kronor, 

när vi tvingas till privata 
försäkringar och mycket 
mera. Ökade klyftor leder 
till ökad krimi-nalitet och 
otrygghet i samhället. Vi vill 
bevara Sverige så som det är 
känt: ett tryggt och demo-
kratisk land där alla får plats, 
och möjlighet, oavsett sin 
bakgrund.

Natalya Raad (S)

Byt inte välfärd mot några hundralappar 
– byt regering istället!
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Nu har de Edsvurna 
herrarna i toppen 
av kommunen be-

stämt var konstgräsplaner-
na skall ligga över huvu-
det på klubbarna. Ahlafors 
där herrarna spelar i division 
tre och Skepplandas damer 
spelar i division två, men där 
bestämmer inte Jarl Karls-
son och de Edsvurna her-
rarna. De vinner inga röster 
så nu bestämmer Jarl Karls-
son att Nol och Älvängen 
skall få varsin plan för totalt 
8,2 miljoner. Det är bara att 
gratulera Nol och Älvängen 
till vinstlotten, men det blir 
dyrt för skattebetalarna. Det 
fina tal om att stödja för-
eningslivet som Jarl Karls-
son skryter med  gäller bara 
egen vinning. Ahlafors IF 
och Skepplanda BTK som 
har förberett sig och sökt 
bidrag från förbundet och 
har stora möjligheter vinkas 
bort.

Dessa två klubbar har 
med ideellt arbete och spon-
sorer kunnat spara några 
miljoner om de fått chan-
sen. I valtider är det annat 
som gäller för de Edsvur-
na – kosta vad det kosta vill. 
Nu kan de slå sig för brös-
tet med två konstgräsplaner. 
Talet om att stödja ett rikt 
föreningsliv är bara nonsens, 
för det finns mer än bara 
fotboll. 
Ale hade tills för en tid 
sedan en mycket fin go-
kartbana som blev bort-
körd för att kunna bygga 
ut golfbanan till arton hål, 
detta genom byte av mark 
med Denofa. Gokartklub-
ben har över tusen med-
lemmar och en av Sveriges 
bästa banor, på den kördes 
både EM- och SM-tävling-
ar. Trots protester, som även 
stöttades av socialdemokra-

ter, blev överkörda av de 
Edsvurna.
 Nu kommer nästa fråga? 
Byggnationen på Krono-
gårdsområdet som snart 
startar kommer troligen att 
störas av Älvbygdens mo-
torklubb och Paradisbanan 
som vid en rödgrön seger 
troligen skall bort. Det är 
redan på gång i en bygglov-
sansökan.  Motorintresset 
är ganska stort i Göta Älv-
dalen, banan är ca 60 år 
gammal och nyligen iord-
ninggjord och godkänd av 
SVEMO. Av den anled-
ningen förordar vi ett mo-
torcentrum i Kollanda. För 
att vara ute i tid, ligger an-
sökan inne hos kommunen 
sedan ett antal månader. De 
skall igång med det förbe-
redande arbetet som behövs 
för denna centralt placera-
de bana i Göteborgs, Alings-
ås, Trollhättans område skall 
hinna bli färdig i tid. Det 
ökar även arbetstillfällena i 
Kollanda med ett 10- till 15-
tal. Vi måste på alla sätt ta 
vara på våra ungdomar för 
att minska buslivet i våra 
samhällen, vi vill ha en pri-
oritering på föreningar och 
fritidsgårdar. 

För trafiksäkerheten när 
barn och ungdomar skall gå 
från klubbhuset på Forsval-
len till B-plan för träning 
har SBTK  gjort en gångbro 
över Forsån, detta för att 
slippa korsa den starkt tra-
fikerade Skepplandavägen. 
Bron är gammal och dålig 
och SBTK skall göra en ny. 
Klubben har sökt och fått 
tillstånd av Ale kommun och 
Länstyrelsen till en 15 meter 
permanent bro med be-
tongfästen detta för att klara 
högvatten och is. Skepp-
landa BTK sökte bidrag till 
brobygget som beräknas 

kosta klubben ca 270-300 
000 kronor. Kommunen be-
gärde då in anbud på en bro 
som var 8 meter lagd på trä-
stockar till en kostnad av 60 
000:-kr plus montering och 
projektering. Bron är sämre 
än den vi har, alltså är det 
bortkastade pengar, tack och 
adjö. Detta är de Edsvur-
nas tal om att satsa på fören-
ingslivet och trafiksäkerhe-
ten, tomt och innehållslöst, 
bara ord.

Däremot när det gäller 
ett nytt kommunhus kan 
flera 100-tals miljoner 
rulla iväg till ingen nytta, 
den samlade förvaltning-
en var i Alafors innan de 
höga herrarna i ledning-
en skulle flytta till Nödinge 
för medborgarnas bästa… 
Ett nytt kommunhus i glas 
uppe på berget vid bron 
blev för mycket så vi lindar 
in det i strukturstudie Nö-
dinge istället så märks det 
inte förrän det är färdigt, så 
var troligen Jarl Karlssons 
tanke. Vad skall det bli av 
det gamla kommunhuset i 
Alafors? Byggas om till ung-
domsbostäder för dyra kost-
nader är inte lönsamt. Säljas 
som kontor är omöjligt. 
Rivas? Alldeles för bra och 
för dyrt. Bättre konstatera 
att aleborna inte behöver ett 
nytt kommunhus. Det som 
behövs är skolor som funge-
rar, vård och omsorg om de 
äldre, samt  mer som gynnar  
hela samhället. Tänk efter 
före du röstar den 19 sep-
tember.

Sven Rydén

Rösta bort "De Edsvurna"
Trovärdigheten i Ale 

har fått smäll på 
fingrarna. När jag 

läste i Alekuriren att det 
Rödgröna offentliggjort sitt 
vallöfte om konstgräsplaner 
i Nol och Älvängen.
Fotbollsföreningarna i Ale 
blev kallade till ett möte 
innan semestern där kom-
munen med Jarl Karlsson 
och Eje Engstrand infor-
merade om planerna att an-
lägga en konstgräsplan i 
kommunen. När mötet av-

slutades var Jarl Karlsson 
tydlig med att säga att vi 
skulle bli kallade till möte 
igen där kommunen presen-
terade sitt förslag till plan-
lösning. Jag var represen-
tant för Bohus IF på detta 
möte. Kallar kommunen till 
möte med oss frivilliga för-
eningsledare måste vi kunna 
lita på kommunens ansva-
riga företrädare. I den här 
frågan verkar kommunal-
rådet blanda ihop sin roll 
som kommunalråd och po-

litisk ledare för Socialdemo-
kraterna.
Den största förloraren i 
sammanhanget är Ahlfors IF 
som är den ledande fotbolls-
föreningen i kommunen om 
man ser till placeringen i se-
riesystemet. Jag får känslan 
av att det gäller att få med 
sig Jarl Karlsson, så löser 
det sig.

Lennart Dahl 
Centerpartiet

Konstgräsplaner i Ale

 Ales ungdomar 
prioriteras i röd-
grön konstgräs-
satsning 
Vid träffen i maj redovi-
sade klubbarna sitt arbete 
kring konstgräsplaner på ett 
intressant sätt. Denna träff 
hade föregåtts av diskussio-
ner mellan klubbarna om 
en prioriteringslista, men 
klubbarna kunde inte enas. 
Medlemmarna i våra partier 
(S), (V) och (MP) hade varit 
mycket tydliga med beho-
vet av konstgräsplaner också 
i Ale – så vi har i vårt beslut 
verkställt detta. 
(S), (V) och (MP) före-
trädare diskuterade resul-
tatet från nämnda maj-träff 
och konstaterade att en plan 
blir för lite att starta utbygg-
naden med – så vårt beslut 
blev att gå vidare med två 
konst-gräsplaner i ett första 
skede. Vi kommer att pröva 
ansökningar från förenings-

livet om fler konstgräspla-
ner, vilket framgår av fören-
ings- och pressinformatio-
nen. Redan har diskussioner 
startats med Ahlafors IF.

(S), (V) och (MP) förslag 
om konstgräs har redovisats 
i Alekuriren och det jag vill 
särskilt tillägga - detta är 
inte en elitsatsning utan en 
satsning på barn- och ung-
domar i Ale. Nol har valts 
av många skäl – det första 
är att gräsplanen oftast är i 
dåligt skick, det andra är att 
det finns redan ett samar-
bete mellan klubbarna NIK, 
NSK och AIF och för det 
tredje att man kan ta sig från 
alla tre orterna trafiksäkert 
till Nolängens idrottsplats 
och därtill en närliggande 
busshållplats. 

Motiven för Älvängen är 
att skol- och idrottsområdet 
är en naturlig träffpunkt för 
ungdomarna med högsta-
dieskola för denna del av 
Ale samt den prioritering 
av Älvängen som en av Ales 
två huvudorter. Du tillhör 
en partigruppering som inte 
föreslagit en enda konstgräs-

plan, varför då gnälla på dem 
som gör något positivt! Mer 
föreningsinformation blir 
det i oktober i ärendet.

Naturligtvis skulle fören-
ings- och pressinformatio-
nen om konstgräsplaner 
redan gått ut, men detta har 
tyvärr missats, men det posi-
tiva beskedet om konstgräs-
planer når klubbarna under 
veckan.

Skolan viktigare 
än något annat
Kraftsamling skolan är 
min och Jan Skogs (M) idé 
– och vi är inte ensamma om 
detta, utan alla i kommun-
styrelsens ställde sig bakom 
vårt sätt att hantera frågan 
och dess genomförandeför-
slag. Detta har jag redovisat 
bland annat i ett svar till 
Berglund (M). Chefredaktö-
ren på lokaltidningen skrev 
– "ett halvår före valet är ni 
överens om en skolsatsning" 
– det är självklart för mig att 
göra upp om att en bra skola 

ska bli bättre! 

Redan bätte resultat! Ung-
domarnas betygsgenomsnitt 
i Ales högstadieskolor har 
kraftigt förbättrats. Efter 
vårterminens skolarbete, 
med extra pengar för utökad 
undervisning och sommars-
studier, resulterade i att 90% 
av ungdomarna kommer in 
på gymnasiet. På Arosenius-
skolan i Älvängen och Kyrk-
byskolan i Nödinge klarade 
cirka 95% godkända betyg 
för gymnasiestudier, riksge-
nomsnittet är cirka 88%.  
Vi har all anledning att vara 
stolta över eleverna, pedago-
gerna och föräldrarna.
I möjligheternas Ale växer 
skolresultaten! 

Alebor som vill 
fortsätta utveckla 
Ale röstar (S) 
Motivet för konstgräspla-
ner har jag beskrivit i mitt 
svar till Lennart Dahl – och 

än en gång är det en sats-
ning på barn och ungdomar 
i Ale. Klubbarna kunde inte 
komma överens om en prio-
ritering – majoritetpartier-
nas medlemmar ville se re-
sultat i konstgräsfrågan – 
detta är jag stolt och glad för 
att kunna medverka till.

GO-kartbanan har av 
länsstyrelsen fått beskedet 
att verksamheten inte kan 
vara kvar. Därför har för-
eningen och kommunala 
företrädare, såväl tjänstemän 
som jag och Skog (M), för-
sökt att hitta andra lokali-
seringar, men inte lyckats. 
Klubbens verksamhet har 
därför upphört på platsen i 
Nödinge på grund av att till-
stånd inte fanns, i enlighet 
med kommunstyrelsebeslut 
i ärendet.  

Ytterligare en gång om 
samlad kommunförvaltning. 
Självklart är att effektivisera 
och samordna de adminis-
trativa verksamheterna, 
också detta enligt ett enhäl-
ligt beslut av kommun-
styrelsen. Jag ser ingen vits 
med att driva verksamheter 

till högre kostnader än nöd-
vändigt – jag strävar alltid 
efter en rationell och lätt-
tillgänglig kommunal admi-
nistration i ändamålsenliga 
lokaler och det kan erhållas i 
det uppdrag som finns. 

Vi har erfarenhet, framtids-
tro och solidaritet på agen-
dan för ett framgångsrikt 
Ale – du kan stärka det med 
att rösta rödgrönt – då finns 
vägen som skapar tillväxt.   

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Jarl Karlsson (S) tyckte 
i våras att utbildning/
skola inte borde göras 

till slagträ i valdebatten, då 
det enligt honom är en för 
viktig fråga. Vi får väl tolka 
det som att Jarl inte tycker 
att val ska handla om riktigt 
viktiga frågor. Jag kan förstå 
hans inställning då det inte 
går direkt lysande för Ale 
i jämförelse med de flesta 
andra kommuner i Sverige. 
Som en rolig knorr tyckte 
dock Jarl, i en insändare 
tidigt i somras, att det var 
dags att rösta bort alliansre-
geringen. Med tanke på sko-
lans kvalité här i Ale är det 
övermaga av Jarl att försö-
ka utbilda Aleborna i vilka 
partier vi ska rösta på. Om 
Jarl istället tvingades lämna 
skolan och lärandet åt lärar-
na så blir det långt mycket 
bättre för våra elever i Ale. 
Från Miljöpartiets horisont 
var en av de viktigare frå-
gorna under de gångna fyra 
åren inköpet av en bit skog 
i Hålanda. Peter Rosen-

gren och Marcus Larsson, 
båda (MP) , ivrigt påheja-
de av (S) och (V) samt några 
andra intressenter, såg till 
att skogspartiet köptes. Allt 
i ett försök att för all fram-
tid bevara ”trollskogen” i ett 
slags statiskt tillstånd. Som 
kuriosa kan jag då nämna 
att om samma beslut tagits 
för 250 år sedan, och en be-
varandeplan implemente-
rats för att behålla dåva-
rande utseende på områ-
det, hade ”Verle gammel-
skog” ännu idag utgjorts av 
betad ljunghed och moss-
mark helt utan träd. (Upp-
giften kommer från karta 
över ”Hwärled Byeskog”, 
daterad 1750). Inte ens i Ale 
går det att bevara naturen på 
flaska, något (MP) borde ta 
till sig. 

Från Maria Bergérus (V) 
har förslag kommit om att 
införa sex timmars arbets-
dag. Ska jag vara snäll kallar 
jag det för ”populistisk skåp-
mat”, skall jag vara mer all-

varlig hänvisar jag till si-
tuationen i Grekland. Där 
har vi fått se hur det går 
om man jobbar korta dagar 
och går i pension i tidiga år. 
Ekonomiskt kaos blir följ-
den, en nyhet som borde 
ha letat sig hela vägen till 
Skepplanda vid det här 
laget.

Du Alebo som har förmå-
ga att lyfta blicken över den 
invanda partipolitiska hori-
sonten – gör det! Rösta inte 
av slentrian utan se att det 
finns ett alternativ till det 
nuvarande vanstyret. Detta 
alternativ kan förvandla Ale, 
från att vara inte stort mer 
än två gupp i vägen, till en 
riktigt bra plats för oss alla. 
Lägg din röst på ett av alli-
anspartierna eller Aledemo-
kraterna!

Per Karlsson
Hålanda

Rösta inte av slentrian
– Nu finns det alternativ

Jarl Karlsson (S) svarar Dahl, Karlsson och Rydén

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu

Svar till Lennart Dahl, (C)

Svar till Per Karlsson

Svar till Sven Rydén
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Alla kan någon gång 
hamna i livets bak-
vatten en period och 

behöva hjälp utifrån. 
Under lågkonjunkturen 

blev många Alebor av med 
jobbet. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet förstärkte omgående 
samarbetet mellan kommu-
nen och Arbetsförmedlingen 
för att lindra effekterna och 
vi har de senaste åren succes-
sivt erbjudit allt fler Aleung-
domar sommarjobb.

Det rödgröna arbetet har 
framgångsrikt skapat trygg-
het i våra orter. Där problem 
blossat upp har insatser 
gjorts. (S), (V) och (MP) har 
skapat förutsättningar för 
det framgångsrika förebyg-
gande arbete vi har i Ale. 
Idag är fler fältassistenter är 
ute bland ungdomarna. Det 
drogförebyggande arbetet 
har gått mycket bra. Skola, 
socialtjänst, Polis och Fri-
tidsförvaltning samarbetar 
på ett helt annat sätt idag än 
tidigare. Vi satsar på idrotts- 
och föreningsliv och andra 
fritidsaktiviteter. Mötesplats 
Ungdom är en mycket upp-
skattat och kan fortsätta om 
vi rödgröna partier sitter 
kvar vid rodret i Ale.

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
vill behålla skyddsnäten 
– välfärden. Det är lätt att 
lockas av löften om skat-
tesänkningar – men vad ger 
det för konsekvenser? Vi tror 
att det är ett tryggt Ale du 
vill bo i där du vet att sam-
hället kan erbjuda extra stöd 
när det frestar på.

Med din röst på något 
av de rödgröna partierna, 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet eller Miljöpartiet 
visar du vilket Ale du vill se 
de kommande åren.  

Jarl Karlsson (S), 
Johnny Sundling (V)

Peter Rosengren (MP) 

Vad är viktigt 
för dig?

Den rödgröna majo-
riteten står som ett 
tydligt gemensamt 

alternativ till en ny majoritet 
i kommunfullmäktige. Hur 
kommer alliansens majoritet 
se ut? Ingår Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna i den majoriteten? Vi 
på den rödgröna sidan lovar 

Ales väljare att vi aldrig 
kommer att förlita oss på 
eller samarbeta med främ-
lingsfientliga partier. Kan 
Alliansen lova Ales väljare 
samma sak? Vi kommer att 
fortsätta med solidaritets-
arbetet såsom flyktingmot-
tagande i Ale om vi vinner 
en majoritet. Som det ser ut 

just nu kommer en allians-
majoritet vara tvungen att 
förlita sig på Sverigedemo-
krater och Aledemokrater. 
I Aledemokraternas valma-
nifest kan man läsa att ”Så 
länge resurser saknas säger 
Aledemokraterna nej till yt-
terligare flyktingmottagning 
inom den nuvarande flykting-

politikens ramar.” 
Är en röst på alliansen en 

röst på detta? 
Kommer man att fortsät-

ta med flyktingmottagande 
och den positiva utveckling-
en med hbt-frågor som vi 
har i Ale nu. På vilka punk-
ter kommer Alliansen att vika 
sig? Det skulle vara bra om 

Ales väljare hade denna in-
formation innan valet. Vi på 
den rödgröna sidan kommer 
inte att vika oss på en enda av 
solidaritets- eller rättvisefrå-
gorna. Det lovar vi Ales med-
borgare. 

Johnny Sundling (V)
Eva Eriksson (S)

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
KUNGÄLV GYMNASIEGATAN 4.TEL 00303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Stor visningshelg 
2-3 oktober

Ska du flytta i höst? Lämna din bostad till försäljning 

hos oss senast den 30 september så får du 20 Trisslotter.

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i oktober, 
då vi visar alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30 (Kungälv) 

eller 03030-74 90 00 (Ale) och snacka med oss så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas i 
bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 6/9 till 30/9 2010.

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 412 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Båtsmansvägen 38. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 176 kvm
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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
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 373 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kattleberg 307. ALEBUTIKEN Erik
Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 96 + 65 kvm
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PRIS 1 450 000 kr/bud. TOMT 29 990 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kollanda 460. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE KOLLANDA 3 rok, 66 kvm
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PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 1 134 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Norra Ekhultsvägen 7. ALEBUTIKEN
Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 76 + 76 kvm
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TOMT 2 281 kvm, 2 414 kvm. VISAS Ring för tidsbokning.
Skönningared . ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07
vxl 0303-74 90 00.

SKÖNNINGARED 550.000, 475.000 kr
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 230 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Svalörtsvägen 7. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 113 + 8 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 499 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Tornvägen 4. ALEBUTIKEN Erik
Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 6 532 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Vallered 130. ALEBUTIKEN Monica
Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ALVHEM 6 rok, totalyta 281 kvm
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Vilka tänker Alliansen att alliera sig med? Samarbete 
med SD helt 
uteslutet
Alla som vill ha ett 
starkt Ale lägger sin röst 
på Alliansen! Vi vill ha 
en stabil majoritet, som 
gör att vi kan styra Ale 
framåt! Vi kommer inte 
att samarbeta med Sverie-
demokraterna då vi vill ha 
en stabil majoritet i alla 
beslut under mandatpe-
rioden och vi står för alla 
människors lika värde! Vi 
kommer aldrig att accep-
tera rasism!

När det gäller HBT-frå-
gor så var det Alliansen 
som införde möjlighe-
ten till könsneutrala äk-
tenskap.

Rose-Marie Fihn
Gruppledare

Folkpartiet liberalerna Ale
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Tisdagens ceremoni locka-
de en hel del folk. Kommu-

nala tjänstemän och politiker, 
men även närboende kom för 
att se Alebyggens ordföran-
de, Stina-Kajsa Melin (S), 
vice ordförande Sune Rydén 
(KD) och Thomas Gustafs-
son, Tage & Söner, ta det 
symboliska första spadtaget.

– Jag kommer ihåg 1968 
när det första spadtaget togs 
för den södra delen. Då 
tänkte jag: Ska man bygga så 
mycket på de här åkrarna? Nu 
står vi här och ska få till stånd 
en förtätning av Klöverstigen 
med 20 nya lägenheter. Det 
känns jätteroligt, sade Stina-
Kajsa Melin innan hon satte 
spaden i jorden.

Senast som det byggdes lä-
genheter på Norra Klöversti-
gen var 1972-73. Jordhögen 
som blev kvar från den tiden, 
och som har fyllt en funktion 

som pulkabacke i flera de-
cennier, får nu utgöra grun-
den till den nya huskroppen.

– Redan 1993 fanns planer 
på att bebygga området, men 
på grund av finanskrisen och 
andra omständigheter fick 
projektet skjutas på framti-
den, säger Alebyggens pro-
jektledare Sven Burgren och 
fortsätter:

– Just det faktum att vi 
äger marken, har värmeför-
sörjning på plats med fjärr-

värme som vi kan koppla på, 
samt att ritningarna fanns gör 
att vi slipper mycket av initi-
alkostnaderna.

Huset kommer att byggas 
i fyra våningar med fem lä-
genheter på varje plan. Det 
blir hyresrätter med dagens 
standard.

– Det blir ett gediget hus 
med samma stomsystem som 

byggts i 60 år. Miljö- och en-
ergibiten är dock något som 
har utvecklats, säger Thomas 
Gustafsson.

Detta blir Tage & Söners 
första projekt i Ale kommun, 
vilket företagsledningen 
tycker är extra roligt.

– Det är ett nytt ställe och 
nya människor vi möter. Det 
är utvecklande och vi ser fram 

emot det här projektet, säger 
Thomas Gustafsson.

Byggkostnaden är beräk-
nad till drygt 32 miljoner 
kronor.

Första spadtaget för 20 nya lägenheter
– Norra Klöverstigen i Nödinge förtätas

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alebyggens styrelseledamöter Stina-Kajsa Melin och Sune Rydén hade hjälp av Tage & 
Söners vd, Thomas Gustafsson, att det första spadtaget på Norra Klöverstigen i Nödinge. 
Den 1 november 2011 ska det vara klart för inflyttning.

Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman, gläds åt den förtät-
ning som sker på Norra Klö-
verstigen med 20 nya hyres-
rätter.

Thomas Gustafsson, vd Tage 
& Söner AB i Varberg.

NÖDINGE. I vackert höstväder togs första spadta-
get för 20 nya lägenheter på Norra Klöverstigen.

Den 1 november nästa år ska det vara klart för 
inflyttning.

– Det blir riktiga hyreshus som byggs på tra-
ditionellt sätt, men med dagens teknik och tän-
kande, säger Thomas Gustafsson, vd på Tage & 
Söner AB i Varberg är utsedd till totalentreprenör.

Jarl Karlssons svar till Mikael Berglund (M) vecka 36

Det krävs erfarenhet och kompetens
Bättre skola, javisst – 

resultaten vänder och 
vårterminsbetygen i 

årskurs 9 resulterade i att 
cirka 90% av grundskoleele-
verna i Ale kommer in till 
gymnasiestudier. Arosenius-
skolan i Älvängen och Kyrk-
byskolan i Nödinge var bäst 
på cirka 95% av elever med 
godkända betyg. Rikssnit-
tet är strax under 89% - bra 
jobb av elever, pedagoger 
och föräldrar. Med rödgröna 
extrapengar och extra lärar-
tid var detta en lyckad sats-
ning – värd varenda krona! 

I en skola med modern 
pedagogik behövs moder-
na förutsättningar. Därför 
påbörjas en datorisering av 
skolan med att alla lågsta-
dieelever i Ale – 1100 elever 
– får egna datorer. Återigen 
en bra utvecklingsdag för 
skolverksamheten. 

35 nya lärartjänster finns 
i den rödgröna budgeten för 

2011 – finansierade! Mikael 
Berglund, Du har inte 
klarat av att finansiera en 
kommunalbudget, varför? 
Ingen arbetsmarknadspoli-
tik, inget om 
sommarjobb 
till alla 16, 17 
och 18 åring-
ar, ingen en-
treprenörs-
utbildning, 
ja listan kan 
göras lång. 
Förskolan 
behövs på udda tider - inte 
i dina dokument, varför? 
Konstgräsplaner inget i do-
kumenten, bara en solist?

Jag har påvisat ett fler-
tal felaktigheter av dig i tid-
ningen, vilka du självklart 
inte kommenterar utan fort-
sätter, mot bättre vetande, 
att skriva om kommunhus 
– det handlar om en samlad 
kommunförvaltning i fram-
tiden i stället för flera olika 

förvaltningslokaler i olika 
orter som finns idag och till 
höga kostnader. Framtidens 
kommunala administration 
kommer att bli billigare och 

det blir mer 
pengar över 
till verksam-
heten.

Jag 
har lyss-
nat på (M)
ikael några 
gånger, läst 
insändare – 

men intet nytt! Inget annat 
än en massa privatiasering-
sidéer utan verklighetsför-
ankring. Dagens verksam-
heter i kommunal regi ska 
fortsätta, då de utvecklas 
och ständigt förbättras!  

Många positiva inslag 
finns i Ale. Mode och Kläd-
företaget Klädkällaren 
öppnar nya attraktiva affärs-
lokaler i Stora Viken, Bohus, 
och då finns ny bro med till-
farter också till industriom-
rådet Höjden. Byggföreta-
gen står i kö för utveckling 
av nya spännande projekt, 
bland annat PEAB, Veidek-
ke och Finsnickaren är redo 
att starta upp ytterligare bo-
stadsprojekt, dessutom har 
entreprenören Olle Skog-
lund presenterat nya intres-
santa idéer om Surte sam-
hälles utveckling. Utöver 
Kronogården i Älvängen, 
tillkommer mer än 150 bo-
städer de kommande åren 
genom förtätning i cen-

trum och nya bostadsringar 
i ortens utkanter. 

Ale höjd i Nödinge, Kiel-
lersdamm i Surte, Bohus 
Skans och ”Nol-bergen” är 
attraktiva boende-områden 
inom några få år, dessutom 
tillkommer förtätningar suc-
cesivt runt alla pendeltågs-
stationer. Ale växer med en 
rödgrön ledning! 

Valet den 19 september 
handlar om vårt gemensam-
ma samhällsbygge – ett sam-
hälle för alla eller ett sam-
hälle för den rike. Jag vill 
se - ett Ale med fler lärare i 
skolan och modern pedago-
gik, jobb-aktiviteter - direkt, 
inga stupstockar för den 
sjuke och inga gräddfiler 

för de rika, en trygg omsorg 
efter behov! Och trevli-
ga bostäder i olika upplåtel-
seformer, detta och mycket 
mer bjuder vi socialdemo-
krater på, tillsammans med 
våra rödgröna vänner. Rösta 
den 19 september!

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Jag är inte nöjd förrän 
100% av eleverna är 
godkända men visst skol-

resultaten har blivit bättre 
på grund av sommarskolan. 
Så sent som i förra veckan 
släppte Lärarförbundet sin 
rapport som visar att Ale har 
sjunkit ytterligare nio posi-
tioner till plats 264 av 290. 
Denna placering är ett re-
sultat av din politik, Jarl 
Karlsson, det är detta som 
du säger dig vara nöjd med. 
Det är djupt oroande att du 
inte har högre ambitioner 
för våra barn och ungdomar.

Vår budget är baserad på 

riktiga pengar som vi med 
säkerhet har, inte som er 
budget där ni har använt låt-
satspengar som inte finns för 
att få ihop det. Ändå satsar 
vi i Alliansen mer pengar på 
skolan än ni. Vi har dessut-
om pengar kvar som inte är 
budgeterade och dessa kan 
vi efter en ansvarsfull priori-
tering använda till ytterliga-
re insatser. Hur du kan pri-
oritera ett nytt kommunhus 
för 250 miljoner, när skolan 
och äldreomsorgen skriker 
efter resurser, får stå för dig.

Jag vill fokusera på vår 
politik, därför har jag inte 

bemött dina tidigare påhopp 
utan låtit dig hållas.
Förr eller senare trodde jag 
att du skulle börja prata om 
er politik, om hur du tänker 
rätta till allt som inte fung-
erar i vår kommun men up-
penbarligen inte. Jag tål att 
du har synpunkter på mig 
men jag kan inte att accepte-
ra en skola på plats 264, fö-
retagande på plats 168 och 
att kommunens miljöresul-
tat har rasat 91 platser.

Det är ni inom vänster-
majoriteten som har haft 
makten de senaste 16 åren. 
Det är er erfarenhet och 

kompetens som har lett oss 
till dessa resultat. Jag kan 
inte vänta längre! Ale be-
höver förnyelse, förändring 
och förbättring efter valet 
den 19:e september, så jag 
lägger min röst på Modera-
terna.

Mikael Berglund (M)

FÖR ETT 
LIBERALT 

ALE!

Lars-Erik Carlbom

��� Fler fritidsgårdar!

��� ��De ska vara öppna 
fl er kvällar i veckan 
framför allt fredagar 
och lördagar!

www.folkpartiet.se/ale

Replik Mikael Berglund (M)

"Det är er kompetens och politik som grävt graven"

Dagens verksamheter i 
kommunal regi ska fort-
sätta, då de utvecklas 

och ständigt förbättras.
Jarl Karlsson (S)
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