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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.
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Rättvisa 
föreningsbidrag
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Hjälp när du 
behöver det
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Använd 
förnyelsebar 

energi

Åke Niklasson
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Vi nöjer oss 
inte förrän 

Ales skolor är 
bland de bästa 

i Sverige
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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
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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"


