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Business Region Göteborg utmålar sig själva som exper-
ter på tillväxt och delar gärna 
med sig av sina kunskaper 
och kontakter. Lars Len-
nartsson har arbetat inom 
organisationen i två och ett 
halvt år.

– Det är ett väldigt spän-
nande arbete. Det som gör 
jobbet så roligt är att jag 
får vara ute och träffa små 
och medelstora företag. Jag 
möter människor som verk-
ligen brinner för sitt företa-
gande, sade Lars Lennarts-
son när han gästade Folkets 
Hus i onsdags.

– Mitt arbetsfält sträcker 
sig från Kungsbacka i söder 
till Lilla Edet i norr. Före-
tagens inriktning spänner 
från veterinärfirman i Ale till 
rymdbolaget i Mölndal. Det 
är en väldig bredd. I Lilla 
Edets kommun har vi tolv 
medlemsföretag.

Innan sopplunchen var 
slut hade ytterligare en före-
tagare anmält sitt intresse 
och skrivit under sitt med-
lemskap. Willy Bengtsson 
på Trigtec attraherades av 
det programutbud som Len-
nartsson presenterade.

– Det kommer jag att ha 
nytta av, konstaterade Willy.

Expedition Framåt är 
uppdelat i fyra olika etapper. 
Företagaren får värdefulla 
råd om allt från affärsplane-
ring och rekrytering till för-
säljning och marknadsföring.

– BRG har ett väldigt 
bra program att erbjuda 
var än företaget befinner 
sig i sin utveckling, förkla-
rar näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

På torsdagen arrangerades 
också ett dialogmöte för det 
lokala näringslivet, i syfte att 
ytterligare stärka företagskli-
matet. En av punkterna som 
diskuterades var bland annat 
hur kommunens information 
till företagarna ska kunna 
förbättras.

BRG hjälper företagen växa
– Sopplunch med matnyttig information

PÅ SOPPLUNCH

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Höstens första sopplunch hölls på Lilla Edets Folkets Hus i 
onsdags.

Lars Lennartsson från Busi-
ness Region Göteborg infor-
merade om tillväxtprogram-
met Expedition Framåt.

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

Det är dags för en 
förändring i Ale, 
på skolans område. 

Skolans uppgift är att ge 
varje elev de kunskaper 
som är nödvändiga för att 
leva och verka i ett mo-
dernt samhälle och att till-
sammans med föräldrar-
na fostra eleverna till an-
svarskännande medborga-
re. Med en skolpolitik som 
fokuserar på trygghet, kun-
skap och arbetsro och där 
varje skola har stor frihet 
att utforma sin egen verk-
samhet vill kristdemokra-
terna ge elever, lärare och 
skolledare förutsättningar 
för att klara denna uppgift. 

Det här vill vi verka för i 
Ale, förändring förnyelse 
och frihet för varje enhet.

Teori och praktik behö-
ver varvas under skoldagen 
för att ge såväl stimulans 
för alla sinnen som omväx-
ling i skolvardagen. Under 
de senaste åren har de 
praktisk-estetiska ämnena 
fått stå tillbaka för de mer 
teoretiska ämnena. Krist-
demokraterna menar att en 
sådan utveckling hämmar 
inlärningen och vill ge de 
praktisk-estetiska ämnen 
en mer framskjuten plats i 
skolan. 

Kristdemokraterna anser 
att fristående skolor är en 

självklar och viktig del av 
det svenska skolväsendet. 
De fristående skolorna 
medverkar till att stärka den 
pedagogiska förnyelsen och 
utvecklingen inom svenskt 
skolväsende. Genom att det 
skapas allt fler fristående 
skolor ökar möjligheten för 
varje elev att hitta en skola 
som passar just honom eller 
henne. 

Använd din röst till alli-
ansen, för förändring inom 
skolans område, för en 
framtid för Ales skolelever.

Tony Karlsson (KD)
Sune Ryden (KD)

Dags för förändring i Ales skolor

9 av 10 elever har godkända betyg för gymnasiestudier i Ale

Trenden har vänt
Hösten 2009 var 

det alldeles för 
många elever som 

inte hade godkända betyg 
i grundskolorna, men via 
extra pengar och ett bra 
arbete av ungdomarna, pe-
dagogerna och föräldrar-
na har kom-munens resultat 
blivit bättre än genomsnittet 
i Sverige. 

I Ale har nu över 90% av 
grundskoleeleverna god-
kända betyg för att kunna 
komma in på gymna-sieut-
bildningar och särskilt bra 
resultat har eleverna på Aro-
seniusskolan och Kyrk-
byskolan, där har 95% av 
elever godkända resultat. 
Detta visar med all önskvärd 
tydlighet att den rödgrö-
na satsningen på goda betyg 
givit bra resultat – eleverna 

är de stora vinnarna.

”Projektet - Lätt att göra 
rätt” har introducerats i 
samband med skolstarten 
för alla föräldrar och fått ett 
mycket positivt mottagande.  
Och den 6 september fick 
alla elever en information 
om hur de själva kan bidra 
till att få goda betyg genom 
att vara närvarande på varje 
lektion. 

Kommunledningen var på 
alla högstadieskolor till-
sammans med projektledar-
na för att visa att alla står 
bakom Kraftsamling Skola, 
där detta projekt är ett av 
flera.
Med en kraftfull satsning 
från de rödgröna partierna 
- med finansierade pengar 
- utvecklas skolor-na i Ale 

ännu mer, ett tillskott på 
35 nya lärartjänster gör att 
vi säkert kommer att nå ett 
toppre-sultat.  

Satsningen på datorer till 
varje lågstadieelev – elva-
hundra elevdatorer – visar 
att vi vill ha en modern pe-
dagogisk utveckling i våra 
skolor.

Med våra konkreta förslag 
och åtgärder växer sig skolan 
stark – en tillgång för alla!

Mariam Hagberg (S)

LILLA EDET. Höstens första sopplunch för Lilla 
Edet-företagarna hade fokus på tillväxt.

Lars Lennartsson från BRG informerade om 
Expedition Framåt.

– Vi är en hjälp för de företagare som är sugen 
på att växa och utvecklas med sitt företag, för-
klarar Lennartsson.

Willy Bengtsson på Trigtec 
passade på att teckna med-
lemskap med BRG.
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Utgångspris 2 950 000:-
7 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 196 kvm, biyta 110 kvm
Tomt 658 kvm
Byggt 1979
Adress: Egnahemsvägen 13A
Visas ons 22/9 17.30-18.30
och sön 26/9 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2443 till 72456
för beskrivning

Här kan vi erbjuda en gedigen
välbyggd Arkitektritad 1 ½-
plansvilla med källare och
generösa utrymmen. Dubbel-
garage med förråd. Centralt och
bra läge i omtyckta Surte med
ca 10 min till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2443.

B Surte

Utgångspris 2 950 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 121 kvm
Tomt 1 696 kvm

Byggt 1966
Adress: Gamla Vägen 33
Visas lör 25/9 13.30-14.30
Sms:a: FB 5410-2547 till 72456 för beskrivning

Nu kan vi erbjuda en stor villa på gräddhyllan i Älvängen med stor potential, ett verkligt tillfälle! Högt och
eftertraktat läge med utsikt över Göta Älv. Kombinera bostad, kontor, praktik, salong, generations-
bostad. Byggmästarebyggd. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2547.

B Älvängen

Utgångspris 2 975 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 153 kvm, biyta 35 kvm
Tomt 730 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 2001
Adress: Hövägen 55
Visas tis 21/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2459 till 72456 för beskrivning

Nu kan vi erbjuda en rymlig och fräsch 1½ - plansvilla med garage.
Plan och fin lättskött trädgårdstomt i ett trevligt och eftertraktat område i småstadsidyllen Älvängen.
Närhet till kommunikationer, skola och förskola. Välkommen ! Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2459.

B Älvängen

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 124 kvm
Tomt 170 kvm Plan
Byggt 1974, ombyggt 2007

Adress: Kyrkbacken 15
Visas tor 23/9 17.30-18.30
och lör 25/9 15.15-16.15
Sms:a: FB 5410-2607 till 72456 för beskrivning

På populära Kyrkbacken ligger detta mycket fräscha och helrenoverade radhus. Lugnt och barnvänligt
område och gångavstånd till förskola, skola, buss och simhall. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2607.

B Skepplanda

Utgångspris 1 750 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 135 kvm
Tomt 392 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1973
Adress: Långa Gatan 25
Visas tor 16/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2197 till 72456 för beskrivning

Nyrenoverat och mycket tilltalande hus med soligt och bra läge i centrala Skepplanda. Nytt yttertak, nya
treglasfönster, nytt badrum med bubbelkar, ny luftvärmepump, renoverat kök. Ett hus att bara flytta in i.
Gångavstånd till skola dagis, affär, simhall och buss. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2197.

B Skepplanda

Utgångspris 1 595 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 160 kvm, biyta 64 kvm
Tomt 672 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1938, ombyggt 1968
Adress: Skepplandavägen 23
Visas ons 22/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2568 till 72456
för beskrivning

Stor, rejäl villa med gott om
utrymmen för hela familjen.
Dubbelgarage med övervåning
med bra utrymmen för förvar-
ing. Altaner och uteplatser samt
inglasat uterum för alla tillfällen.
Centralt läge i Skepplanda.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2568.

B Skepplanda

Utgångspris 2 200 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 126 kvm, biyta 3 kvm
Tomt 1 036 kvm Plan

Byggt 1964
Adress: Stomvägen 35
Visas ons 15/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1747 till 72456 för beskrivning

Här kan vi erbjuda en mycket trevlig, välplanerad och fin 1 1/2 plansvilla, med centralt bra läge i omtyckta
Nödinge. Fin härlig trädgård , både en stor balkong och altan under tak. Barnvänligt område med
gångavstånd till golfbana, skola, service och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-1747.

BNödinge

Utgångspris 1 425 000:-
4 rok
Boyta 100 kvm
Avgift 5.003:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Byggt 2003
Adress: Gruvåsvägen 29
Visas ons 22/9 18.45-19.30
Sms:a: FB 5410-2634 till 72456 för beskrivning

I ett av Älvängens mest eftertraktade område kan vi nu erbjuda denna fräscha lägenhet om 4 rum och
kök. Garage i direkt anslutning till lägenheten och härlig altan på baksidan. Lugnt trevligt område centralt
beläget med närhet till förskola, skola och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2634.

B Älvängen



NÖDINGE. Riksdagsle-
damot, Mikael Ceder-
bratt (M), fick klara 
besked.

Den halverade 
arbetsgivaravgiften 
för personer under 
26 år underlättar för 
yngre att komma in på 
arbetsmarknaden.

– Visst har det bety-
delse. Hos oss har det 
skapat utrymme för 
ytterligare två tjäns-
ter, säger ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Moderaterna i Ale besökte i 
onsdags ICA Kvantum på Ale 
Torg. En delegation beståen-
de av partiets toppkandidater 

till kommunfullmäktige och 
riksdagsmannen Mikael Ce-
derbratt ville diskutera effek-
terna av Alliansregeringens ar-
betsmarknadspolitik.

– Vi vet att halveringen av 
arbetsgivaravgiften för unga 
har haft en positiv inverkan 
för jobbmöjligheten. Om en 
rödgrön regering tar bort in-
satsen riskerar vi att förlora 30 
000 arbetstillfällen, säger Ce-
derbratt.

Handeln är en vanlig 
bransch för ungdomar att söka 
jobb i. Hos ICA i Nödinge är 
en knapp tredjedel under 26 år.

– Det har inte bara med ar-
betsgivaravgifterna att göra, 
utan vi har också haft ett bra 
samarbete med Arbetsförmed-

lingen där vi åtagit oss att ta 
emot unga arbetslösa. 12 veck-
ors praktik gav fem ungdo-
mar sommarjobb. Tre av dem 
jobbar fortfarande kvar, be-
rättar Marianne Sjöö och ut-
vecklar:

–  Jag tycker att Ale kommun 
gör många genomtänkta insat-
ser för att motverka ungdoms-
arbetslösheten.

Mikael Berglund, Modera-
ternas listetta i Ale, gladdes åt 
informationen.

– Den sänkta arbetsgivar-
avgiften visar att vi på så vis 
skapar riktiga jobb och det gör 
att Arbetsförmedlingen äntli-
gen kan börja fördela jobb och 
inte åtgärder.

Alliansen pratar mycket 
om att utveckla lärlingsut-
bildningen kommande man-
datperiod. Det är något som 
Marianne Sjöö också talar sig 
varm för.

– Skolan och näringsli-
vet måste närma sig varandra. 
Lärlingsutbildning är ett bra 
instrument och för de som är 
mer praktiskt lagda är det ett 
perfekt alternativ.

Inom handeln finns det 
stora utmaningar. Branschen 
jobbar hårt med att arbeta upp 
statusen på yrket.

–  Det är idag ett kvalificerat 
jobb som ställer stora krav. Vår 
största utmaningen är därför 
att hitta kompetenta medarbe-
tare i framtiden. Jag tror per-
sonligen att det är viktigt att 
tjejer får plats i ledningsposi-
tioner. Där är vi i Nödinge ett 
undantag. I vår ledningsgrupp 
är vi till exempel bara en kille, 
berättar Marianne Sjöö.

Riksdagsledamot, Mikael 
Cederbratt, fick med sig lite 
att bita i också. Snatterier och 
stölder är ett fortsatt stort be-
kymmer för branschen. Bara 
ICA Kvantum i Nödinge har 
ett svinn som omfattar cirka 
2,5 miljoner kronor, vilket är 
lika mycket som en fullastad 
lastbil med släp…

– Hade reglerna för kame-
raövervakning varit annorlun-
da hade vi haft bättre förutsätt-
ningar att bekämpa kriminali-
teten. Idag är det också väldigt 
svårt – och det tar lång tid – att 
få upprättelse även i de fall där 
vi kommit på någon som stjäl 
eller förskingrar, säger Mari-
anne Sjöö.

Cederbratt som har ett för-
flutet som kriminalpolis nick-
ade instämmande, utan att 
kunna ge några löften om för-
ändringar. 

– Vi måste fortsätta vårt 
arbete med att skapa en bättre 
skola, ett samhälle som er-
bjuder andra alternativ än att 
stjäla – där du istället har ett 
meningsfullt jobb som du kan 
försörja dig på.

Han var för övrigt väldigt 
nöjd med besöket hos ICA 
Kvantum.

– Jag blir bara mer överty-
gad om att vår politik är rätt 
och får önskvärd effekt, dess-
utom står det utan tvivel att vi 
måste fortsätta föra in praktis-
ka moment i skolan och knyta 
ett närmare samarbete med 
näringslivet.
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LE KOMMUNA Höst 2010

Föreläsningar och kurser för 
föräldrar och andra vuxna

COPE-föräldrakurs
Du som har barn 3-9 år är
välkommen. Vi startar 
gruppdiskussioner efter ett kort 
videoavsnitt som visar en vardaglig 
föräldrar - barnsituation.
Handledare
Anita Österberg och  
Anna-Carin Gunnarsson.
Start 14 september 17.30 
samt tio tisdagar. Bohusskolan
Anmälan: 
birgitta.freden@ale.se, 
0704-320 711
anita.osterberg@skola.ale.se tel 
0303- 33 01 63
anna-carin.gunnarsson@ale.se, 
0303-33 01 61

Tonårs-COPE
Föräldrakurs
Tillsammans med handledarna 
Eva Gundahl och Marie Albinsson 
diskuterar vi 
• Hur jag får min tonåring att lyssna
• Vilka regler vi vill ha i familjen
•   Hur vi kan få mindre tjat och bråk 

hemma
•  Vad jag kan föra för att inte bli så 

arg på min tonåring.

Start 30 september 17.30-19.30 
samt 9 torsdagar 
(ej höstlovsveckan)
Aroseniusskolan
Anmälan: eva.gundahl@ale.se, 
marie.albinsson@skola.ale.se
birgitta.freden@ale.se 0704-320 711

Familjeverkstan
Vi träffas sju kvällar med start den 
4 oktober kl 19.00 

Med korta fi lmavsnitt som inspiration 
diskuterar vi – uppmuntran, 
belöningar, rutiner, lek, sätta gränser 
och rädsla. Start måndag 4 oktober 
samt 6 träffar Ale Gymnasium
Handledare Anette Lindfors
Anmälan: birgitta.freden@ale.se

Babymassage
Fördjupar och stärker banden mellan 
dig och ditt barn.
Birgitta Liljeqvist, sjuksköterska och 
instruktör i babymassage leder sex 
träffar med start 7 oktober kl 12-13
i Älvängens Missionskyrka
Anmälan senast 1 okt till 
0704-61 08 41.

Ditt kompetenta barn
Familjeterapeuten och författaren 
Jusper Juul  föreläser och väcker 
tankar om barn och föräldraskap

11 oktober 19.00-21.00
Ale Gymnasium, teaterlokalen
Ingen avgift

Kloka möten 
- viktig föreläsning för föräldrar

Är du tonårsförälder eller förälder 
till barn på väg in i tonåren? Då 
kan professor Mats Trondmans 
föreläsning om förlängd ungdomstid, 
ny relationsgrammatik och vuxenroll 
vara intressant för dig.

7 december kl 19.00
Ale Gymnasium, teaterlokalen
Ingen avgift

www.folkpartiet.se/ale

Jag vill bli Din
     - egen politiker

Kryssa Rose-Marie Fihn

Hjärtefrågor

Det här får du som 
kund hos xtravaganza:
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Sänkt arbetsgivaravgift har haft effekt

Ica-handlare, Marianne Sjöö, fick besök av riksdagsledamot Mikael Cederbratt (th) och Mode-
raternas toppnamn i Ale Peter Kornesjö och Mikael Berglund.

– Mikael Cederbratt (M) nöjd med resultatet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

(V)i behövs för (V)älfärden,
(V)i gör skillnad

Göran Karlsson Ingmarie Torstensson

Leif Hansson Lisa Forsberg

Tommy Gustavsson Ann-Kathrin Abelsson

Maria Bergérus Johnny Sundling

Marcelo Erhamre Mohammad Nashabat

Christer Pålsson
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Gör ditt val redan på lördag – fi ra Återvinningens dag!

På kommunernas återvinningscentraler slår vi ett extra slag för 
återanvändning lördagen den 18 september, med en rad olika aktiviteter 
och extra mycket personal på plats. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

Återvinningens dag arrangeras av Renova i samarbete med Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

NOL. Nytt läsår och 
nytt projekt.

Nolskolans elever 
står redo att anta 
utmaningen Viva la 
vida – Vandra vidare.

Innan den 10 juni ska 
barnen ha promenerat 
22 000 kilometer.

Nolskolans elever vandrar 
vidare. Efter projektet Nol-
skolan Jorden Runt, Europa-
resan och Vandra för varan-
dra tar man nu sikte på nya 
mål. I fredags invigdes inne-
varande läsårs stora utma-
ning som man döpt till Viva 
la vida – Vandra vidare.

– Grundtanken är att 
våra elever liksom tidigare 
ska erbjudas motion under 
skoldagen i form av prome-
nader i skolans närhet. Vi har 
sedan tidigare märkt att frisk 
luft och motion på ett posi-
tivt sätt stimulerar barnens 
arbetsförmåga och koncen-
tration under lektionerna. 
Vår förhoppning är att denna 
trend även i fortsättningen 
ska hålla i sig, säger initiativ-
tagare Ragne Bengtsson.

Tanken var att invignings-
ceremonin skulle hållas ute 
på skolgården, men på grund 
av regn fick arrangemanget 

flytta inomhus till gymnas-
tiksalen. Där välkomnade 
Ragne Bengtsson eleverna 
och beskrev bakgrunden till 
projektet.

Mr Birdman
Efter en stund kom ornitolog 
Mr Birdman alias, Fredrik 
Blomqvist, på besök. Med 
kikaren i beredskap gjorde 
han plötsligt en högst ovan-
lig upptäckt.

– Jag ser en bredvingad 
skvätthoppa! Jag vet att den 
gillar knäckebröd och det 
har jag faktiskt med mig i 
ryggsäcken. Hjälp mig att 
locka på honom så ska vi se 
om inte skvätthoppan kan 
komma hit, uppmanade Mr 
Birdman.

Med elevernas lockläte 
lyckades man få den bred-
vingade skvätthoppan att 
ta sig in i gymnastiksalen. 
Ragne Bengtsson kunde till 
och med få en pratstund med 
den sällsynt vackra fågeln.

Målsättning
– Målet för Nolskolans elever 
består i att tillsammans gå en 
lika lång distans som ladu-
svalan totalt avverkar under 
sin flyttning från och åter till 
Sverige, alltså totalt 22 000 
kilometer. Ladusvalans vin-

terdestination är Sydafrika, 
säger Ragne Bengtsson.

Fram till den 10 juni nästa 
år har eleverna på sig för 
att försöka avverka sträckan 
Sverige-Sydafrika tur och 
retur.

– Vi hoppas på en lycklig 
landning just innan som-
marlovet och att vårt pro-
jekt också erbjuder många 
möjligheter till fördjupning 
i skolämnen som matematik, 
geografi och biologi, avslutar 
Ragne Bengtsson.

Nolskolans elever vandrar vidare
– Ska gå Sverige-Sydafrika 
tur och retur

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ornitologen Mr Birdman (Fredrik Blomqvist) kom på besök 
till Nolskolan i fredags när projektet ”Viva la vida – Vandra 
vidare” invigdes. Till vänster initiativtagaren Ragne Bengts-
son.

Det blev jubel när den bred-
vingade skvätthoppan 
(Martin Johansson) flög in i 
gymnastiksalen.

POLIS
RONDEN
Måndag 6 september

Knivhot
En person som ska ta ut pengar 
vid Handelsbankens bankomat 
på Ale Torg blir hotad med kniv. 
När målsägande vänder sig 
mot gärningsmannen vänder 
sig denne om och försvinner 
från platsen.

Tisdag 7 september

Inbrott
Inbrott på Repslagarmuseet 
i Älvängen. Tågvirke i olika 
dimensioner tillgrips.

Anmälan inkommer om en 
anlagd brand på Storgårdens 
förskola i Nödinge. Någon 
har eldat på ett bord och stor 
spridningsrisk förelåg.

Torsdag 9 september

Skadegörelse
Föreningen Svanens klubb-
stuga i Surte utsätts för skade-
görelse.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/9 – 13/9: 66. Av 
dessa är sex bilinbrott och sex 
biltillgrepp.
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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

Folkpartiet liberalerna Ale värnar miljön!

Vi affi scherar INTE!
Vi har istället skänkt pengarna till VAKEN-fonden! 

(Riks- och LUF-affi scher kan förekomma)

Vi delar ej ut valsedlar på valdagen. Valsedlar fi nns i vallokalen.

Läs om vår politik på vår nya hemsida

www.folkpartiet.se/ale
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I våras hade Alekuriren en 
artikel om att jag återvän-
de till politiken som Alede-

mokrat. Per-Anders Klö-
versjö och jag talade bland 
annat om att jag är mycket 
borta från Ale och då spende-
rar den mesta tiden på Got-
land. Det dröjde inte längre än 
till den 26 mars 2010 förrän 
DU, som inte vågade stå för 
dina bekymmer, anonymt an-
mälde till skattemyndigheten 
att jag var bosatt på Gotland 
under större delen av året. Vad 
ville du uppnå med anmälan 
? Varför skickade du med ar-
tikeln som berättade att jag 
ställde upp för Aledemokrater-
na? Du var dum nog att hand-
skriva din anonyma anmälan 
på ett utdrag ur ENIRO, som 
visade att vi hade en adress på 
Gotland. Genom din handstil 
kommer du att avslöjas förr 
eller senare. Du undrar kanske 
varför jag tar upp det här strax 
innan valet, det är ju snart ett 
halvår sedan du gjorde anmä-

lan. Svaret är att skattemyn-
digheten tydligen ansåg att 
det inte var något prioriterat 
ärende och tog upp det först 
nu. Man avskrev det genast.

Tror du att jag inte känner 
till det regelverk som reglerar 
var man skall vara folkbok-
förd? Jag kan lova dig att 
jag klarar med god marginal 
regelverket för att vara folk-
bokförd i Ale. DU får nog 
försöka ett annat grepp för att 
mota bort mig från Politiken 
i Ale. DU kunde t.ex. träda 
fram med ditt namn så kan vi 
debattera de frågor vi är oense 
om. En fråga som vi tydligen 
inte är överens om - är  att det 
är bra för Ale om vi kunde öka 
invånareantalet.  DU vill ju 
hellre ta en offentliganställd 
tjänsteman på skatteverket till 
hjälp för att mota bort Alebor. 
Eller var det så att DU var 
rädd att jag skulle avslöja nya 
lögner, förvaltningsbrott och 
mygel i Ale Kommun ? Då 
har du all anledning att vara 

orolig. Men det är bättre att 
DU ställer dig på vår sida  i 
Aledemokraterna  och hjälper 
till att bekämpa detta bete-
ende. 

Vi i Aledemokraterna 
värnar om den enskildes rät-
tigheter och möjligheter, Vi 
ställer upp för företag och 
enskilda som trakasseras på 
olika sätt i samband med kom-
munens myndighetsutövning. 
Vi ser till att den lagstiftning 
som reglerar kommunens 
förvaltning och annan verk-
samhet följs. I dag är samhäl-
let fyllt av kontrollanter som 
springer runt och synar det 
mesta men det finns ingen 
kontroll över hur offentlig-
hetsanställda tjänstemän beter 
sig. Den kontrollen får var och 
en stå för själv. Vi i Aledemo-
kraterna hjälper dig gärna. Vi 
är två före detta kommunalråd 
i partiet som har mycket goda 
kunskaper om hur det går till i 
Ale kommuns förvaltning. 

Leif Gustafsson

Öppet brev till dig som anonymt 
anmälde mig till skattemyndigheten

Skolan. Barn och ungdomar 
i Ale har rätt till bra skolor 
oavsett om de väljer att gå i 
en friskola eller en som drivs 
av kommunen. Ale kommun 
har styrts av en vänster-
majoritet i 16 år. Det har 
resulterat i att Ale kommun 
är nummer 264 av 290 kom-
muner när Lärarförbundet 
nyligen presenterade sin 
ranking över Sveriges bästa 
skolkommuner. Lärarförbun-
det skriver så här om Ale på 
sin hemsida: ”Ale kommun 
faller nio placeringar jämfört 
med förra året. Kommunen 
ligger i botten av Sveriges 
kommuner. Av 290 kom-
muner är vi på 264:e plats.” 
Rankingen bygger på en rad 
kriterier som speglar grund-
skolans och gymnasieskolans 
resultat, andel barn i förskola, 
hur kommunen fungerar som 
arbetsgivare och resurser till 
undervisningen. Det finns 
14 olika kriterier där kom-
munerna rankas 1-290 och 
detta vägs sedan samman till 
ett samlat resultat. För Ale 
del är resultatet alltså att vi 

är bland de sämsta i landet 
och att det har försämrats 
sedan förra året. Den här 
utvecklingen måste vändas 
så att Ales skolor i stället ska 
kunna mäta sig med de bästa 
i landet.

Miljö och klimat. Många 
Alebor är engagerade i miljö- 
och klimatfrågor. Kommu-
nens uppgift är att göra det 
lätt att leva miljövänligt. Det 
kan handla om att se till att 
det finns bra kollektivtrafik 
över hela kommunen och 
att stimulera till att tänka 
miljövänligt i vardagen till 
exempel när det gäller käll-
sortering och sophantering. 
Kommunen ska också föregå 
med gott exempel tycker jag. 
Därför är det oacceptabelt 
att det inte finns möjlighet 
att källsortera i alla kommu-
nens lokaler. Kaffet ska inte 
serveras i engångsmuggar i 
kommunala sammanhang. 
När kommunfullmäktige har 
bestämt att kommunens bilar 
ska vara miljöklassade så ska 
kommunens tjänstemän följa 
det beslutet och vi politiker 

har ansvaret att följa upp att 
det blir gjort. 

Äldreboende i Älvängen. 
Kommunfullmäktige i 
Ale har bestämt i äldrebo-
endeutredningen att nya 
äldreboenden ska byggas i 
Nödinge och Älvängen. Efter 
förseningar så pågår nu för-
beredelser för att upphandla 
byggande och drift av ett 
nytt äldreboende i Nödinge. 
Centerpartiet säger fortfa-
rande att ett nytt centralt 
äldreboende ska byggas i 
Älvängen och det finns med 
i Alliansens strategiska plan. 
Vänstermajoriteten S-V-MP 
har ingenting om det i sin 
strategiska plan. Jag kan inte 
tolka det på annat sätt än att 
de tänker strunta i kommun-
fullmäktiges beslut som de 
själva har varit med och tagit 
och inte längre vill ha ett nytt 
äldreboende i Älvängen.

Rösta på Centerpartiet 
och se till att det blir en för-
ändring till det bättre i Ale 
kommun!

Boel Holgersson (C)

Dags för något nytt!

www.ale.nu

POLITIK FÖR 
HELA LIVET

Åke Johansson 

Iris Johansson

Inge Nilsson

Nu lyfter vi Ale!

LÖDÖSE. Centerpartiet 
vill att vårdcentralen i 
Lödöse ska öppna.

Med den fria etable-
ringsrätten hoppas 
partiet att verksamhe-
ten ska kunna komma 
igång igen.

– Det är inget själv-
ändamål att regionen 
ska driva vårdcentralen 
utan det får gärna bli 
en privat aktör, säger 
Julia Färjhage från 
Lilla Edet, tredje namn 
på Norra Älvsborgs 
lista till riksdagen.

I juni 2003 fattade Hälso- 
och sjukvårdsnämnden i 
Trestad beslut om att stänga 
vårdcentralen i Lödöse. 
Anledningen var ett bespa-
ringskrav som ålåg nämnden.

– Nu händer det dock 
mycket i Lödöse med en 
omfattande bostadsbygg-
nation, ny järnvägsstation 
och E45 som görs om till 

fyrfältsväg. En utveckling 
som kommer att ge ett 
ökat patientunderlag för en 
vårdcentral i Lödöse, säger 
Carina Andersson (C), 
ledamot i Omsorgsnämnden 
i Lilla Edet.

Stig-Olov Tingbratt 
(C) från Vårgårda och första 
namn på distriktets val till 
landsfullmäktige, besökte 
Lödöse i förra veckan. Han 
tycker definitivt att det finns 
anledning att ompröva det 
beslut som fattades 2003.

– Vi säger oss ha världens 
bästa sjukvård ändå känner 
sig människor otrygga. Det 
har med tillgängligheten att 
göra, anser Tingbratt.

Öka makten
Centerpartiet är en pådrivare 
av VG Primärvård, Västra 
Götalandsregionens vårdval 
för primärvården, som star-
tades 1 oktober i fjol.

– Målsättningen är att öka 
makten och valfriheten för 
människor genom möjlig-

heten att välja vårdcentral. 
Vårdvalet innebär också fri 
etableringsrätt för privata 
alternativ. Vi ser det som en 
stor möjlighet för Lödöse 
och hoppas på att en privat 
aktör satsar på att starta 
verksamhet här, säger Julia 
Färjhage.

– Lilla Edet är en kommun 
på omkring 13 000 invånare 
och då finns det underlag för 
två vårdcentraler, säger Stig-
Olov Tingbratt.

Centerpartiet ser emeller-
tid ett allvarligt hot mot en 
ny vårdcentral i Lödöse.

– Den rödgröna opposi-
tionen är emot den etable-
ringsfrihet som vårdvalet 
vilar på och vill riva upp vård-
valsreformen om de vinner 
regeringsmakten. Det är ett 
stort hot mot möjligheten 
till en vårdcentral i Lödöse, 
avslutar Julia Färjhage.

Centerpartiet vill ha vårdcentral i Lödöse
– Och det får gärna bli en privat aktör

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Centerpartisterna Stig-Olov Tingbratt, Carina Andersson och Julia Färjhage kämpar för att 
få en vårdcentral i Lödöse.

Kristdemokraterna och 
Alliansen vill införa 
vårdnadsbidrag i Ale 

efter en valseger, en reform 
för valfrihet för de föräldrar 
som önskar vara hemma lite 
längre med sina barn. Vänste-
ralliansens alternativ  till detta 
är en kvoterad föräldraförsäk-
ring. Ett förslag som ligger 
helt i strid med vad svenska 
folket önskar. 85 % säger nej 
till en kvoterad föräldraför-

säkring. 
Vet då inte föräldrar vad 

som är bäst för sina egna barn? 
Jo så kan det ju vara säger vän-
stern men om man väljer fel så 
måste politikerna styra föräld-
rarna dit man vill. 

Det är i samma anda de röd-
gröna angriper vårdnadsbidra-
get. Man vill inte att folk ska 
ha utrymme att göra val som 
riskerar att störa de politiska 
modellerna. Inte ens när det 

gäller människors egna barn.
Med denna inställning är 

det inte konstigt att alliansens 
motion om vårdnadsbidrag i 
Ale avslogs av vänstermajorite-
ten. För att det ska bli en verk-
lighet med vårdnadsbidrag och 
valfrihet i Ale krävs att Krist-
demokraterna och alliansen 
vinner valet.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Vårdnadsbidrag i Ale

Den rödgröna riks-
dagsoppositionen 
har skapat utrymme 

för satsningar på välfärden – 
12 miljar-der kronor – vikti-
ga pengar för Sveriges barn- 
och ungdomar och för de 
äldres trygghet! 
I Ale väljer vi att använ-
da dessa pengar för bland 
annat skolutveckling med 
minst 35 nya lärar-tjänster, 
en satsning på skolan som 
saknar motstycke! Är du 
missnöjd för att (S), (V) och 
(MP) satsar så mycket? Vi 
vill skapa en bättre skola och 
är på G.

Resultatet av vårterminens 
grundskolebetyg för års-
kurs 9 i Ale visar att en po-
sitiv vändning skett, då såväl 
Aroseniussskolan i Älväng-
en som Kyrkbyskolan i Nö-
dinge hade cirka 95% god-
kända elever också övriga 

skolor har förbättrat sig. Ett 
bra jobb av elever, pedago-
ger och föräldrar - som fick 
denna extra chans med rik-
tade pengar och idéer från 
(S), (V) och (MP). 

Modern pedagogik behöver 
moderna för-
utsättning-
ar. Därför 
påbörjas en 
unik dato-
risering av 
skolan med 
att alla låg-
stadieele-
ver i Ale – 
elvahund-
ra elever – får egna datorer. 
Återigen en bra utvecklings-
dag i Ale och därtill först i 
norra Europa med denna 
satsning! Detta förslag rös-
tade Pressfeldt emot!

När elelvtalen sjunker 
måste all verksamhet an-

passas till denna situation 
och detta har skett med stor 
omsorg om den enskilde och 
verksamheterna. En ansvars-
full politisk ledning hanterar 
frågorna så.  

Thore Skånberg, som är 
en driftig 
och kunnig 
idrottsle-
dare tilli-
ka medlem i 
det rödgrö-
na laget, fick 
mitt upp-
drag att dis-
kutera med 
klubbarna 

en prioriteringsordning av 
konstgräsplanerna och efter 
två försök så fick jag beske-
det att klubbarna inte kunde 
enas om en prioriterings-
ordning, trots Thores an-
strängningar. Klubbarna re-
dovisade i maj hur långt de 

kommit i sitt konstgräs-pla-
nerande. Om vi skulle få 
konstgräsplaner i Ale, be-
hövdes således politiskt 
beslut. 

Många föreningsledare är 
också aktiva i det rödgrö-
na laget och dessa har pekat 
på behovet av konstgräspla-
ner som en del i valet 2010. 
I förslaget till strategisk plan 
finns också beslut om konst-
gräsplaner.

(S), (V) och (MP) redovi-
sade i ett förenings- och 
pressmeddelande bakgrun-
den till beslutet att satsa på 
konstgräsplaner i Nol och 
Älvängen. Vilket också finns 
refererat i lokaltidningen.

Strukturstudien för Älväng-
en, där många Älvängenbor 
deltog, har visat på många 
olika förtät-ningsmöjlighe-

ter och kommunfullmäktige 
ställde sig bakom grundidén 
enhälligt. Idagarna så har 
olika byggföretag informe-
rat kommunledningen om 
intresset att bygga attraktiva 
bostäder i Älvängen och på 
andra orter. Det är positivt 
för oss alla!  

I insändaren gnäller Press-
feldt på att entreprenören 
Olle Skogglund ville in-
formera kommunled-ning-
en om sina tankar om Surte 
centrum och en utveckling 
av detta. Jag tycker att det 
är bra med offensiva före-
tagare, gärna fler i Ale och 
många med ett entrepre-
nöriellt tänkande!.Kan man 
bygga utmed starkt trafike-
rade gator i Göteborg kan 
byggnation också ske i Ale!   

Pressfeldt, se det positiva 
som händer i Ale - i syfte att 
göra en bra kommun bättre! 
Att det dess-utom finns i po-
litiska inriktningsdokument 
gör inte saken sämre. 

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Ett av de värsta utspe-
len som avlevere-
rats på sistone är den 

plötsligt påkomna insikten 
att lärartätheten på våra illa 
skötta grundskolor måste 
bli högre för att ge elever-
na deras självklara rätt till en 
god och allsidig grundsko-
leutbildning! Efter att re-
sultaten i grundskolorna de 
senast åtta åren sjunkit till 
katastrofläge, som placerat 
våra grundskolor nästan sist 
bland Sveriges kommuner 
och näst sämst i Göteborgs-
regionen, satsas nu några 
extra miljoner och vips blev 
resultaten något bättre på 
två av våra grundskolor! 
Men under 2009 och 2010 
har flera lärartjänster dragits 
in och många lärare i Ale 
har blivit av med sina vik-
tiga jobb. Samtidigt höjdes 
skatten i Ale med följd att 
2009 gick med 35 milj kr i 
överskott och prognosen för 
2010 ungefär lika mycket! 
När resultatnivån var så låg 
varför väntade man inte med 
uppsägningar av lärare? Och 
vad tänker de rödgröna säga 

och erbjuda alla de 100-tals 
elever som under de senast 
åtta åren fått sina möjlighe-
ter till god utbildning för-
störda genom att inte ha be-
hörighet till gymnasiet? Hur 
har det gått för alla dessa 
ungdomar i livet? 

Kommunstyrelsen 
beslöt redan i november 
2006 att förlänga arrendeav-
talet med Ahlafors IF (AIF) 
för att möjliggöra en ansö-
kan till Svenska Fotbolls-
förbundet  om investerings-
medel till en konstgräsplan. 
AIF har sedan dess jobbat 
hårt med frågan, i dialog 
med kommunledningen. 
Bland annat har klubben 
byggt en ny parkeringsplats 
inför den nya konstgräspla-
nen. Ändå väljer kommun-
styrelsens S-ordförande 
plötsligt med stöd av V+MP 
att helt ignorera Ahlafors IF 
och ”tilldela” varsin konst-
gräsplan till två andra klub-
bar. Utan vare sig kost-

nadskalkyler eller ens något 
politiskt beslut! Inte ens 
ledamöter i det socialdemo-
kratiska partiet visste om ut-
spelet. Jag kan inte frigöra 
mig från misstanken att det 
är AIF:s tidigare ordförande 
Thore Skånbergs fantas-
tiska engagemang i Ahlafors 
Fria Skola som skulle straf-
fas. Skolan, där Thore är ad-
ministrativ chef, har år efter 
år uppvisat överlägsna re-
sultat jämfört med de kom-
munala grundskolorna i Ale 
och när Thore, som är/var 
S-ledamot, i kommunfull-
mäktige på min fråga sak-
ligt redogjorde för hur detta 
kom sig drogs en rullgar-
din ner för ögonen på kom-
munstyrelsens ordföran-
de (ansvarige S-ordf i Barn- 
och Ungdomsnämden valde 
att inte närvara alls). Det är 
klart att detta oerhörda till-
tag skulle bestraffas. Att 
det gick ut över Ahlafors IF 
vägde lätt när rödgardister-
na skulle hämnas. Att man 

nu i lördags tvingades krypa 
till korset och göra en pudel 
gör saken ännu mer pinsam 
– och patetisk.

Aledemokraternas idé 
om att bygga ett höghus på 
12-15 våningar med hyres-
lägenheter mitt i Älväng-
ens centrum (helt i linje 
med den strukturstudie som 
gjorts) på nuvarande buss-
terminal, med bland annat 
trygghetsboende med full 
service åt våra äldre, sam-
lingslokaler, restaurang och 
butiker i markplanet skakade 
om S-ledningen ordentligt. 
Lägligt nog dök Olle Skog-
lund upp med samma idé 
och samma koncept i Surte 
veckan efter vår annons! 
Det är väl roligt med tokiga 
idéer (även om de är knyck-
ta!) men det blir direkt pin-
samt när kommunalrådet 
Karlsson sväljer hugskottet, 
som mest liknar ett april-
skämt, med hull och hår och 
lovar (som vanligt) att det 
här skall vi genomföra trots 

att alla, utom kommunalrå-
det, vet att det i praktiken 
råder byggförbud för bostä-
der på den föreslagna plat-
sen i Surte. En ändring av 
gällande detaljplan att till-
låta boende kommer aldrig 
att godkännas av Länssty-
relsen på grund av buller-
problemen 50 meter från 
E45:an! Olle har haft många 
goda idéer genom åren, 
men många av dessa har 
snabbt hamnat i papperskor-
gen. För Olles höghus Surte 
Circle Tower finns både 
godkänd detaljplan (som vi 
lagt ner mycket jobb och 
möda för att få igenom) och 
bygglov men inget händer. 
Papperskorgen nästa även 
för detta projekt? 

Jag frågar mig varför 
kommunfullmäktige antar 
strategisk plan med budget 
för de kommande två årens 
ekonomi med investerings-
planer efter flera måna-
ders arbete och övervägan-

den, översikts- och detalj-
planer som antas efter år av 
tankemöda, skolplaner och 
andra styrdokument när en 
enda person, därtill ytterst 
ansvarig för de beslut vi 
fattat, i panik 14 dagar före 
ett val springer runt och 
lovar guld och gröna skogar 
till höger och vänster. Utan 
någon som helst förank-
ring vare sig politiskt ens i 
de egna S-leden, i kommun-
styrelsen eller i kommun-
fullmäktige. Kanske lika bra 
att avskaffa kommunstyrel-
sen, kommunfullmäktige 
och de politiska partierna i 
Ale kommun och ersätta allt 
detta med Karlsson. 

Jan A Pressfeldt
Partiordförande

Aledemokraterna
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1842 drev liberaler 
igenom Folkskola i 
Sverige. Alltsedan dess 

är skolan en hjärtefråga för 
Folkpartiet. En av de första 
utbildade folkskollärarna var 
Folkpartisten Selma Lager-
löf, Nobelpristagare i litte-
ratur.

Skolan ska ge barn och 
ungdomar den kunskap de 
behöver för att klara sig 
vidare i livet.

Därför behövs tidigare 
betyg men också stödinsat-
ser till de elever som behö-
ver det. Samtidigt ska elever 
som vill gå fortare fram 
kunna göra det.

 Varje elev ska mötas 
av positiva förväntningar. 
Lusten att lära ska tas tillvara 
och uppmuntras i tidig ålder. 
Resan börjar i förskolan, där 
barn i lekfulla former ska 
kunna få prova på att läsa 
och räkna.

Lärarna är en av samhäl-

lets viktigaste yrkesgrupper. 
Folkpartiet förnyar lärarut-
bildningen, ökar speciali-
seringen och höjer lärarnas 
status med en lärarlegitima-
tion.

Barn ska kunna känna 
trygghet och arbetsro i 
skolan. Personalen ska vara 
skyldig att anmäla misstan-
kar om mobbning till rektor 
och föräldrar ska alltid få 
information om deras barn 
mobbar eller blir utsatt för 
mobbing.

En modern gymnasie-
skola tar hänsyn till att 
ungdomar är olika. Vi för-
tydligar de teoretiska utbild-
ningarna och inför attraktiva 
yrkesinriktade program 
såsom lärlingsutbildning.

Kunskap är skolans 
viktigaste uppgift. Men 
under flera årtionden har 
kunskapsmålen tillåtits att 
sjunka. Ale kommun ligger 
på 259 plats av Sveriges alla 

skolor. Skolan måste förstat-
ligas!

Under Folkpartiets led-
ning har skolpolitiken lagts 
om. Arbetsro och trygg-
het är förutsättningar för 
lärande. Det dröjer innan 
detta får genomslag och det 
behövs fortsatta föränd-
ringar. Framtiden för svensk 
skola är därför en huvud-
fråga i valet!

Vår politik i punkter:
• Kunskap är skolans 

viktigaste uppgift. Därför 
behövs tydliga kunskapsmål, 
tidiga kunskaps-kontroller 
och tidiga stödinsatser till de 
elever som behöver det.

• Höj läraryrkets status. 
Inför lärarlegitimation och 
förbud mot att fastanställa 
obehöriga lärare.

• Kombinera lek och 
lärande i förskolan. I lekfulla 
former ska barn kunna få 
prova på att läsa och räkna.

•Betyg från årskurs 6. Det 

ger tydligare information 
till elever och föräldrar och 
skolan kan tidigt upptäcka 
elever som halkar efter i 
undervisningen.

• En trygg skola. Vi stär-
ker skolans befogenheter att 
skapa arbetsro och bekämpa 
mobbning.

• Förstatliga skolan. Alla 
elever ska få en likvärdig 
utbildning oavsett var de 
bor.

•En gymnasieskola 
anpassad efter att ungdomar 
är olika. Alla ska inte tvingas 
läsa in högskolebehörighet.

Kryssa en Folkpartist i 
valet – gärna mig!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Kunskap och arbetsro i skolan!

Panikbeslut av oansvariga socialdemokrater

ale.vansterpartiet.se

Rosanna Dinamarca

Träffa Riksdagsledamoten 
för Vänsterpartiet 

Rossana Dinamarca 
på Ale Torg 
den 16/9 kl 17-19

God socialdemokratisk politik stör Pressfeldt

När elevtalen sjunker 
måste all verksamhet 

anpassas till denna situ-
ation och detta har skett 
med stor omsorg om den 

enskilde.
Jarl Karlsson (S)
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Nol
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Nol

Stina-Kajsa Melin
Surte

Kerstin Grund
Skepplanda
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Nol

Schadrach Odhiambo
Bohus

Lennart Norén
Bohus
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Skepplanda
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Nödinge
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NÖDINGE. Riksdags-
man, Tomas Eneroth 
(S), tog tillfället i akt 
när han hälsade på hos 
Alelion Batteries.

– Vid ett regerings-
skifte blir det helt 
andra resurser till for-
donsindustrin, lovade 
han.

Efter en sväng i en 
elkonverterad Fiat 500 
blev han inte mer tvek-
sam.

Satsningen på att elkonverte-
ra bilar har givit eko. Tomas 
Eneroth, som till vardags är 
vice ordförande i Näringsut-
skottet, kände väl till projek-
tet. Nu vet han ännu mer.

– Försäljningen är inte 
problemet. Det är batteritill-
gången som oroar. Dagens 
kapacitet räcker inte till for-
donsindustrin. Vår ursprung-
sidé att bygga en egen cellfa-
brik har vi lagt på is till dess 
att marknaden är mogen och 
teknologin har kommit till-
räckligt långt, sa en av Ev 
Adapts ägare, Håkan Sand-
berg.

Att batteritillverkning är 
en framtidsbransch är Alelion 
Batteries vd Torbjörn Sund-
ström övertygad om.

– Behovet av batterier 
kommer att bli gigantiskt, 
men det finns en rad olika ele-
ment att ta hänsyn till. Batte-
rier går som farligt gods när 
de transporteras, vilket är 

dyrt, och därför är vår idé att 
köpa och packa celler till bat-
terier mycket gångbar.

Elkonverteringen och 
batterianpassning till andra 
fordon har också tagit fart. 
Ett "monsterbatteri" levere-
rades i veckan till en av drag-
bilarna på Landvetter.

Elbilen, Fiat 500, konver-
teras nu också i andra Euro-
peiska länder.

– Vi har partners i Österri-
ke, Tyskland och Holland för 
tillfället. 2011 ser det ut som 
att 75% av våra bilar kommer 
säljas utomlands. Det går 
trögt i Sverige. Fram till nu 
är det främst kraftbolag och 
kommuner med tydlig miljö-

profil som har visat intresse. 
Fast vi har fortfarande en stor 
orderstock. Det är bristen på 
battericeller som har begrän-
sat oss, men nu har vi säker-
ställt den tillgången, säger 
Håkan Sandberg.

Den första elkonverterade 
Ford KA har också levererats 
i dagarna.

– Det är i princip samma 
koncept. Det var en häftig 
upptäckt.

Tomas Eneroth visas sedan 
runt i fabriken och får också 
en provköra en Fiat 500 Ev.

– Vilken känsla. Tyst och 
fin med bra acceleration. Jag 
är imponerad, säger han efter 
en tur i Nödinge.

Han sammanfattade sitt 
besök.

– Det händer mycket spän-
nande inom fordon i Väst. 
Blir det en rödgrön regering 
kommer vi att satsa på att det 
ska hända ännu mer.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Riksdagsledamot, Hans Linde (V), hälsade på i Ale gymnasi-
um och möttes bland andra av partikamraten Ingmarie Tor-
stensson.

Linde pratar välfärd
NÖDINGE. Göteborgaren 
och vänsterpartisten, 
Hans Linde, har snart 
avslutat sin första 
mandatperiod i Sveri-
ges riksdag.

Nu ska han göra allt 
för att mobilisera sina 
väljare.

– Det är hög tid för en 
välfärdssatsning, säger 
han.

Vi möts i Ale gymnasium. 
Här har han pratat politik 
med en klass på Barn- och 
fritidsprogrammet.

– Det var roligt. De ställer 
kritiska frågor, det gillar jag, 
säger Hans Linde som med 
sina 31 år har varit en av de 
yngsta i Riksdagen.

Trots sin ringa ålder valde 
partiet att placera honom i 
Utrikesutskottet – och inte 
nog med det – han blev också 

Vänsterpartiets talesman i ut-
rikesfrågor.

– Det brukar du bli när du 
rundar av karriären, så det var 
lika förvånande som roligt.

Det har betytt att han har 
haft Carl Bildt, hans politiska 
motsats, som sin ordförande.

– Han utsåg mig tidigt 
som sin huvudmotståndare. 
Vi står väldigt långt ifrån var-
andra, men jag fäller väl inte 
krokben om han går förbi 
mig, svarar han när vi frågar 
hur relationen är.

Politiskt har han självklart 
många synpunkter och för 
tillfället ser det ut att krävas 
extra hårt arbete för att få till 
stånd en förändring.

– Glöm inte att vi statis-
tiskt är det bästa spurtpar-
tiet! Nu ska vi prata kollek-
tivtrafik, jobb och ungdoms-
bostäder.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

"Fordonsindustrin behöver mer resurser"

Tomas Eneroth, vice ordförande i Näringsutskottet, hälsade på hos Alelion Batteries och Ev 
Adapt i Nödinge där bland andra Håkan Sandberg fanns på plats.

Torbjörn Sundström visade 
upp Alelion Batteries lokaler.

– Riksdagsman Tomas Eneroth (S) hos Alelion Batteries
NÖDINGE. 303 aleung-
domar i åldern 18-24 år 
är arbetslösa.

En på tok för hög 
siffra anser kommun-
ledningen vars ambi-
tion är att få fler i sys-
selsättning.

Genom att skjuta 
till pengar och ta ett 
samlat grepp, med flera 
aktörer inblandade, ska 
fler unga komma in på 
arbetsmarknaden.

Den totala arbetslösheten i 
Ale kommun uppgår till 6,2 
% vilket motsvarar drygt 1 
000 personer.

– Rimligt vore att kunna 
halvera den siffran från 6 till 
3 %. Fast målet är självfal-
let att vi inte ska ha någon 
arbetslöshet, säger kommu-
nalrådet Jarl Karlsson (S) .

Först och främst ligger 
fokus på att få ner ungdoms-
arbetslösheten. 303 personer 
motsvarar en arbetslöshet för 
unga på 12,8 %.

– Vi kommer fortsätta att 
skjuta till kommunala medel 
för att få fler alebor i arbete, 
fastslår Jarl Karlsson.

Hittills i år har Ale 
kommun satsat 5 miljoner 
kronor i arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder. Av dessa sat-
sade medel har man lyckats 
få tillbaka en miljon kronor.

– Tack vare goda aktivite-
ter har vi kunnat få tillbaka 

en miljon kronor i försörj-
ningsstöd, säger Göran 
Karlsson (V).

13 av 17 har jobb
I april startades ett projekt i 
entreprenöriellt tänkande, 
YUP (Young unemployed 
people). Det handlade om 
en sex veckor lång utbildning 
som Arbetsmarknadsenhe-
ten drev med hjälp av Arbets-
förmedlingen.

– 13 av de 17 ungdomar 
som genomgick utbildningen 
har idag arbete eller studerar. 
Vi hoppas nå ett ännu bättre 
resultat när vi kör igång den 
andra omgången av YUP nu 
i höst, säger Lennart Ber-
gius, chef för Arbetsmark-
nadsenheten.

En annan lyckad satsning 

är skogsvårdslaget, som har 
varit igång sedan i febru-
ari. Nio personer, varav en 
arbetsledare, åker runt på 
olika platser i kommunen. 
Uppdraget är bland annat att 
fixa framkomliga vägar till 
Ales populära fiskesjöar.

Lyckad satsning
– Detta är en satsning som vi 
gör tillsammans med Arbets-
förmedlingen, understryker 
Lennart Bergius.

– Vår ambition är att hitta 
ett motsvarande arbetslag för 
kvinnor, inflikar Jarl Karls-
son.

Slutligen kan nämnas 
”Vägen vidare”, en inspira-
tionskurs för de ungdomar 
som saknar slutbetyg från 
gymnasiet.

– Förra året var det 25 
% av våra gymnasieungdo-
mar som gick ur skolan utan 
godkänt betyg. Samverkan 
mellan IFO, Arbetsförmed-
lingen, Komvux och Arbets-
marknadsenheten gör det 
möjligt för dessa ungdomar 
att läsa upp sina betyg, för-
klarar Lennart Bergius.

– I slutet av augusti var det 
kursstart för gäng nummer 
två. Det är 17 ungdomar som 
går en tremånaderskurs för 
att få godkänt gymnasiebe-
tyg, avslutar Lennart Ber-
gius.
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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 Nalin Pekgul
Lördag 10-13 S-politiker  Hopptorn för barnen
Söndag 08-20 S-politiker

Älvängens centrum Vid ICA och vid Netto 
Torsdag, Fredag, Lördag

Nol utanför Ingvars livs Fredag

Bohus centrum   Lördag  
Hopptorn för barnen

Surte centrum   Fredag

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

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

Målmedvetna satsningar ska minska arbetslösheten

Lennart Bergi-
us, Arbetsmark-
nadsenheten, 
Inga-Lena Linde-
nau, Komvux, och 
Magnus Billborg, 
IFO, är några av 
de parter som 
samverkar för 
att få ner arbets-
lösheten i Ale 
kommun.

www.ale.nu

VÅR VISION SVERIGES

BÄSTA SKOLA 

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

Valet är Din möjlighet!

Ida Löfgren, 18 Kajsa Nilsson, 67

– Dagens placering, 252, är inte okej!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Mer pengar och fler aktörer ska hjälpa unga

ALAFORS. Nu är det 
bara tre veckor kvar 
till ännu en premiär på 
Pelarteatern i Ahlafors 
fabriker.

Danny och det vida 
blå havet är en explo-
siv, djupt rörande 
studie i utanförskap 
och kärlekens helande 
kraft.

Danny och Roberta kollide-
rar- fientliga och desperata – i 
en bar i Bronx. Dannys kolle-
gor kallar honom för ett mons-
ter och han fruktar att hans 
okontrollerbara humör kan ha 
drivit honom till mord. Rober-
tas mörka förflutna har resul-
terat i självförakt och ett obe-
fintligt framtidshopp.

Över några öl inleder de 
en konversation, spenderar 
natten tillsammans och en in-
tensiv, skrämmande och fasci-
nerande relation påbörjas.

Pjäsen är en studie av två 
människors sätt att hantera 
skuld och utanförskap. Danny 
och Roberta fantiserar om att 
få leva vanliga, drägliga liv, 

något som ter sig osannolikt 
för dem båda. De drömmer 
om saker som de flesta av oss 
tar för givet.

I varandra försöker de få 
förståelse och eventuellt för-
låtelse för sina tidigare brott 
samt finna en möjlighet att få 
börja om. En chans till ett nor-
malt liv.

Pjäsen får oss att ifrågasät-
ta vad vi tar för givet i våra liv 
och på vilka grunder vi formar 
våra drömmar. Den är också en 
studie i två ensamma och des-
perata människors sista försök 
att nå fram till någon som kan 
lyssna och eventuellt förstå.

Danny och det vida blå 
havet är skriven av förfat-
taren John Patrick Shan-
ley. Pjäsen hade urpremiär på 
Cirkle Square theatre i New 
York 1984 med John Turtur-
ro och June Stein i huvudrol-
lerna.

Nu i oktober sätts pjäsen 
upp på Pelarteatern i Alafors 
med Patrick van’t Hof och 
Janina Schmidt i rollerna i 
regi av Jenny Korhonen. 

Dramatik i Pelarteatern
Patrick van't Hof och Janina Schmidt i huvudrollerna.
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SURTE. Grannarna och 
företagarna i området 
har bara gott att säga.

Bohus MC har haft 
verksamhet på Surte 
industriområde vid älv-
stranden i 25 år.

Nu lever de på dis-
pens och ska vara 
borta senast 31 decem-
ber 2012.

Hade Ale kommun fått som 
de önskat hade Bohus MC 
redan varit borta – eller rätt-
tare sagt förflyttade till annan 
plats. Sedan 1985 håller den 
sociala mc-klubben till på 
Surte industriområde vid älv-
stranden. Vid påsk 2008 blev 
de uppsagda och riskerade 
avhysning inom tre måna-
der. Samtal inleddes med Ale 
kommun och exploaterings-
ingenjör Jörgen Sundén.

– Skälet var att det skulle 
utföras förstärknings- och 
marksaneringsåtgärder längs 
med älvkanten. I samband 
med detta upptäcktes att 
vi befann oss på ett prickat 
område avsett för park- och 
grönytor för allmänheten. Vi 
ville inte bråka med kommu-
nen, utan lyssnade istället. Vi 
tittade tillsammans på alter-
nativa platser dit vi eventu-

ellt kunde flytta vårt klubb-
hus. De förslag som förelåg 
var inte särskilt ändamålsen-
liga och det gick inte ens att 
få bygglov, berättar Robert 
Andersson, Bohus MC.

Tiden gick och klubben 
kom aldrig att beröras något 
nämnvärt av markarbetena i 
området. Hösten 2009 fick 
de nys om en kommunal skri-
velse som sade att Bohus MC 
skulle avhysas.

– I panik fick vi tag på kom-
mundirektören och kommu-
nalrådet Jarl Karlsson. Vi 
förklarade vår situation och 
kommunledningen föreslog 
då att vi skulle få till 31 de-
cember 2012 att hitta en ny 
plats. Det var förvisso posi-
tivt, men ju mer vi tänkte på 
situationen ju mer frustrera-
de blev vi. Varför får vi inte 
vara kvar, undrar Robert An-
dersson.

Lokaltidningen bolla-
de frågan vidare till Jörgen 
Sundén.

– Enligt gällande plan kan 
deras verksamhet inte finnas 
kvar på den marken, men är 
de villiga att betala för en 
planändring – förutsatt att 
det finns en politisk vilja att 
genomföra den – finns det 
möjligheter, svarar han och 
fortsätter:

– Det allra bästa skulle i 
så fall vara att man dessut-
om säljer marken till klub-
ben. Då slipper vi framtida 
bekymmer.

Den idén har Bohus MC 
själva varit inne på.

– Vi har tidigare erbjudit 
oss att köpa marken eller att 
åtminstone betala ett arren-
de. Idag är vi bara skyldiga 
att hålla ordning på tomten, 
vilket vi är noga med, säger 
Robert Andersson.

Inga klagomål
Några klagomål från gran-
nar eller surtebor i allmän-
het finns inte. Tvärtom.

– Vi har gått runt till alla fö-
retag i närområdet och frågat 
dem. Samtliga som vi har fått 
tag på ställer sig bakom att vi 
verkar för att hitta en lösning 
som gör att vi kan vara kvar. 
Tack vare att vi är här främst 
under helger har brottslig-
heten begränsats. Vi håller 
koll, säger Joakim Gustavs-
son som är uppväxt med för-
eningen.

Bohus MC är något av en 
sällskapsförening. Klubbhu-
set är hemtrevligt och öppet 
för alla. Till verandan är det 
många som kommer med fi-
kakorgen.

– Det är väldigt vackert här 

och alla är välkomna. Så har 
det alltid varit och kommer 
alltid att vara, menar Lars-
Erik Hansson en annan 
medlem.

Numera har flertalet av 
medlemmarna vuxit upp och 
skaffat familj, så antalet barn-
kalas är lika många, om inte 
fler, än klubbens egna fester.

–Vi är en synnerligen aktiv 

förening. Det är aktiviteter i 
klubbhuset i princip alla lör-
dagar året runt. Julafton är 
nog enda tillfället som vi und-
viker att vara här. På våra ge-
mensamma mc-resor kan vi 
vara upp mot 30 hojar som 
drar iväg, berättar Robert 
Andersson.

Klubben hoppas nu på en 
fortsatt konstruktiv dialog 

med kommunen där inrikt-
ningen ska vara att rädda 
verksamheten kvar i Surte.

– Det är absolut ingen 
omöjlighet, men det kommer 
kosta lite pengar och politisk 
övertygelse, hälsar Jörgen 
Sundén.

NOL. Miljoner är inves-
terade i Nol, Nödinge, 
Surte och Älvängens 
båthamnar.

När Ale kommun 
föreslog ett arrendeav-
tal om bara tio år sval-
lade känslorna över.

Starka protester 
har dock fått politiskt 
gehör och båtklubbarna 
kommer att erbjudas 
ett 25-årigt arrende.

När lokaltidningen fick kän-
nedom om diskussionerna 
kring arrendeavtal med båt-
klubbarna i Ale var det ett 
föreningsliv i protest som 
hörde av sig. En tid senare har 
namninsamlingar och protes-
ter till makthavare i kommu-
nen fått önskad effekt.

– Ja, vi har nu fått politiskt 
gehör för vår ståndpunkt och 
kommer att erbjudas ett 25-
årigt arrende, vilket vi också 
krävde och är nöjda med, 
säger Sune och Ronny Er-
iksson i Nols båtklubb.

Vid en utredning kring 
båtklubbarnas villkor i sam-
band med järnvägsutbyggna-
dens intrång i Älvängen fram-
kom att det i flera fall sakna-
des arrendeavtal med kom-
munen.

Med anledning av detta 
arbetade Ale kommun fram 
ett förslag som baserades på 
vad som gäller för Grefabs 
hamnar i och runt Göteborg.

– Där gäller att klubbarna 
betalar 10:-/kvm och år samt 
att avtalet gäller i tio år med 
möjlighet till ömsesidig upp-

sägning efter åtta år. Enligt 
min bedömning ansåg jag 
det som mest rimligt att följa 
dessa riktlinjer, säger ansvarig 
tjänsteman Jörgen Sundén.

I det tjänstemannaför-
slag som nu arbetas fram för 
beslut före årsskiftet kommer 
dessa villkor att vara basen.

– Jag kommer att före-
slå en lägre kostnad, 3,60:-/
kvm. Att erbjuda ett 25-årigt 
arrende kan jag inte försvara. 
Vi lever i ett samhälle under 
stor förändring och en ex-
pansiv kommun som Ale ska 
inte låsa upp sig i så långa 
avtal. Det kan sätta käppar i 
hjulet för kommunen, dessut-
om är det odemokratiskt om 
en kommun ingår avtal som 
en ny politisk majoritet inte 
kan påverka inom rimlig tid. 
Nu är det ändå tveksamt att 
båtklubbarnas verksamhet 
skulle ifrågasättas, men prin-
cipen att ingå 25-åriga avtal 
tycker jag är fel, säger Jörgen 
Sundén uppriktigt.

Viktig funktion
Det tycker däremot inte 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

– Klubbarna har begärt 
besked om hur vi ser på ett 
arrendeavtal och vi har för-
ståelse för att deras investe-
ringar måste skrivas av under 
en längre tid än tio år. Vi 
kommer därför att föresprå-
ka 25 år och vi anser vidare 
att båtklubbarna fyller en 
viktig funktion i samhället, 
säger han.

Det var ett besked som 

Nols båtklubb välkomnade.
– Det innebär att båtklub-

barna får likvärdiga förutsätt-
ningar. Nödinge och Surte 
har avtal till och med 2036. 
Det får vi och Älvängen också 
nu, säger Ronny Eriksson.

I båthamnarna finns idag 
stora investeringar, som bara 
i Nol uppgår till 25 miljo-
ner kronor, vilka båtägar-
na var rädda skulle gå förlo-
rade vid en avhysning. Den 
risken kommer att finnas 
även i framtiden, men med 
ett långt avtal är avskrivning-
en mer rimlig.

– Någon besittningsrätt 
kommer inte att föreslås. Det 
skulle innebära att skattebe-
talarna blir skyldiga att ersät-
ta båtklubbarna för allt de in-
vesterat och nyttjat i hamnar-
na, säger Jörgen Sundén.

Avtal eller ej?
Gällande Nols båtklubb har 
diskussionen också gällt hu-
ruvida det har funnits ett ar-
rendeavtal med kommunen 
eller ej.

– Vi har sagt upp det som 
båtklubben hävdar är ett gäl-
lande avtal, en gång tecknat 

med Kommunstyrelsens då-
varande ordförande Arne 
Adiels. Min uppfattning, 
vilket det också står i doku-
mentet, är att det är ett av-
talsförslag som bara kom-
munfullmäktige kunde be-
sluta om. Något sådant beslut 
togs aldrig. Ett arrendeavtal 
gäller dessutom bara om det 
utgår en ersättning. Nols båt-
klubb har inte betalat något 
för nyttjandet av marken runt 
hamnen. Det är trots allt se-
kundärt. Båda parterna är nu 
överens om att vi ska upprät-
ta ett avtal och det är vi snart 

klara med, berättar Jörgen 
Sundén.

– Vi ingick en överens-
kommelse med Arne Adiels 
för 30 år sedan. Hur det sedan 
förankrades i den kommunala 
administrationen kan inte vi 
ta ansvar för. Det tillhör ändå 
historien. Det viktigaste är att 
vi får till ett avtal som ger oss 
rimliga förutsättningar att 
fortsätta utveckla vår verk-
samhet under, säger Ronny 
Eriksson.
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Båtklubbarna får sin vilja igenom
 – Politiskt gehör efter stora protester

Positiva tongångar i Nols båtklubb. Sune och Ronny Eriksson har varit aktiva i arbetet med att få besked om kommande ar-
rendeavtal med Ale kommun. Föreslagna tio år blir nu 25 år.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

...och även Bohus MC vill få framtiden klar för sig

HOS BOHUS MC

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

En synnerligen aktiv förening. Bohus MC vill vara kvar på Surte industriområde. Joakim 
Gustavsson, Lars-Erik Hansson och Robert Andersson är inte främmande för att köpa 
marken och kommunen utesluter inte att det är möjligt.

NÖDINGE. Hela fören-
ingen ska åka till Ita-
lien som ett led i sitt 
30-årsjubileum.

Förberedelserna har 
pågått länge, men i 
somras fick Jörgen 
Hansson ett chockbe-
sked av Ale kommun.

– Du får inte åka med!

Jörgen Hansson är 34 år och 
medlem i Ale FUB sedan mer 
än tio år. Han är blind och har 
aspergers syndrom. Som alla 
andra funktionshindrade tar 
biståndsenheten beslut om 
vilken hjälp vederbörande 
har rätt till. Jörgen Hansson 
har idag 20 timmars ledsag-
ning i månaden. Vid extra-
ordinära händelser kan man 
ansöka om ytterligare ledsag-
ning. För ett år sedan gjorde 
Jörgen det i samband med 
en utlandsresa. Det var en 
underbar vecka på Cypern, 
men ironiskt nog är det just 
denna som nu lägger krokben 
för honom.

– Ale kommun menar att 
Jörgen inte kan få göra yt-
terligare en nöjesresa, men 
FUB:s Italientripp är ingen 
semester utan en studieresa. 
Vidare var Jörgens Cypernre-
sa den första han har gjort på 
sju år. Det är omänskligt att 
inte låta honom få följa med 
sina kamrater, säger Jörgens 
mamma, Eva Stivner.

Det är självfallet en mycket 
bedrövad och ledsen Jörgen 
som lokaltidningen träffar.

– Vad ska jag säga? Det är 
förnedrande, kränkande och 
helt enkelt för j-kligt. Men 
jag vägrar ge upp för jag tror 
fortfarande inte att det är 
sant. Varför skulle inte jag få 
åka? Vad har jag gjort? frågar 
sig Jörgen.

Alekuriren lät frågorna gå 
vidare till biståndsenheten,  
där enhetschef Tina Wall-
stedt svarade.

– Det sker en individuell 
bedömning, där vi tittar på 
den aktuella situationen och 
hur stort behovet är. Det är 

svårt att säga exakt vad som 
motiverar ett beslut, men det 
är personliga omständighe-
ter. Vi har sekretess och ut-
talar oss inte i ett specifikt fall. 
Vi uppmanar alltid att de ska 
ansöka i tid, så de har möj-
lighet att få sin fråga prövad 
i Förvaltningsrätten, säger 
hon.

Första veckan i novem-
ber lyfter planet. Ale FUB:s 

alla medlemmar åker då på 
en oförglömlig studieresa till 
bland annat vänorten Berti-
noro i Italien, men Jörgen 
Hansson får stanna hemma.

Förvaltningsrätten gör 
kanske en mänskligare be-
dömning?
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Göteborgsv. 104, Älvängen 
Tel. 0303-74 60 33

ÖPPETTIDER: 
mån-fred: 10-18 

lörd: 10-14

EFTER 26 ÅR

L A M P A F F Ä R E N  I  A L E

LAMP
STUGAN

LAMP
STUGAN

Handikappsanpassad 
sedan starten

20-50%
rabatt

SISTA CHANSEN

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

NÖDINGE. Det stundar 
30-årsjubileum för Ale 
FUB.

Medlemmarna rustar 
för en studieresa till 
Italien i november.

Resekostnaderna 
har skenat iväg, men i 
veckan kom efterläng-
tade pengar från Alli-
anspartierna – och den 
rödgröna majoriteten.

Uppståndelsen var stor i Ale 
FUB – föreningen för funk-
tionshindrade barn – när Al-
liansen utlovade att överläm-
na en generös check i veckan 
som gick. Budskapet nådde 
även majoritetspartierna 
som skyndade till och lovade 
även de att sända över 4000 
kronor. 

– Vi är bara väldigt tack-
samma och det känns fantas-
tiskt att alla försöker hjälpa 
oss. Flygbiljetterna har blivit 
dubbelt så dyra mot vad det 
var tänkt, säger en av eld-
själarna bakom insamlingen,  
Jörgen Larsson.

Totalt blir det 36 personer 
som åker och resan varar över 
fem nätter. Motsvarigheten 
till Ale FUB hälsade på i Ale 
2008 och nu väntar ett kärt 
återseende. Föreningen har 
förberett sig länge och väl. 
Det lagas italiensk mat och 
nya ord övas ständigt in.

Stort projekt
– Det är ett stort projekt och 
totalt talar vi om en kostnad 
runt 210 000 kronor. Del-
tagarna betalar en mindre 
avgift själva, resten försöker 
vi skrapa ihop genom olika 
insatser. Vi kommer bland 
annat att arrangera en loppis i 
Älvängens Folkets Hus, säger 

Ale FUB:s Eva Borgede.
Som ett led i förberedel-

serna väntar också ett studie-
besök på flygplatsen Land-
vetter utanför Göteborg.

– För en del är detta första 
flygresan och då är det vik-
tigt att vi är förberedda. Det 
är bra om alla känner igen sig 
och inte blir oroliga, säger 
Jörgen Larsson.

Resans huvudmål och 

största syfte är att hälsa på hos 
handikappskollektivet La Fa-
miglia i Bertinoro.

– Vi hoppas på så vis 
att våra ungdomar ska lära 
känna andra ungdomar och 
vuxna i samma livssituation 
fast i ett annat land, dessut-
om kan anhöriga och ledsa-
gare få en unik chans att möta 
och utbyta erfarenheter från 
andra föräldrar och handle-

dare i Italien, säger Eva Bor-
gede.

Lokalföreningen Ale FUB 
har idag 150 medlemmar och 
föreningen är partipolitiskt- 
och religiöst obunden. För-
eningen firade egentligen 30 
år 2009.

Ale FUB tar sats mot Italien

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alla får åka – men inte Jörgen
– Beviljas ingen extra 
ledsagning av Ale kommun

Jörgen Hansson får ingen extra ledsagning så han kan åka 
med på Ale FUB:s resa till Bertinoro.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alliansen överlämnade sympoliskt en check om 4000 kronor som ett riktat stöd till Ale FUB:s Italienresa. Samma belopp kom senare även från de rödgröna 
partierna.



PARTI

På vilket sätt anser 
partiet att pensio-
närerna i Ale ska 
medverka i planering 
och utformning av 
det nya äldreboendet 
i Älvängen?

Bokbussen drogs in. 
Tre förskolor blev 
utan bibliotek. Hur 
vill ni kompensera 
dessa förskolor? 

Kan ni lova att inget 
fi lialbibliotek läggs 
ner under nästa 
mandatperiod?

Vad kommer ni att 
göra för att öka för-
ståelsen och kunska-
pen om personer med 
funktionsnedsättning 
i den kommunala 
verksamheten?

Vad gör ert parti 
för att fortsätta 
öka tillgängligheten 
för personer med 
funktionsnedsättning 
i kommunen inom 
ramen för 
FN-konventionen?

Varför skall personer 
med funktionsned-
sättning rösta på ert 
parti?

Positivt. Vårdcen-
tralen i Älvängen 
anser vi bör fl yttas 
centralt.

Huruvida Älväng-
ens vårdcentral 
bör fl yttas och 
integreras med ett 
nytt äldreboende 
i Älvängen kan vi 
inte ha så mycket 
åsikter om, som 
kommunalt parti. 

Det vore bra. 
Likadant anser vi 
om vårdcentralen 
i Nödinge. Vi kan 
inte förstå varför 
vårdcentralerna 
har hamnat i dessa 
ytterkanter av sam-
hällena. 

Det vore posi-
tivt om det fi nns 
möjlighet Det kan 
innebära att det 
måste byggas hö-
gre hus än vad som 
är vanligt i Älv. 
Även lokaler för 
sjukgymnastik. 

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Om M får för-
troendet att leda 
Ale den 19 sept. 
kommer genast 
stora förändringar 
i kvalitet och 
tillgänglighet att 
genomföras.

Vi skall återinföra 
bokbussen till de 
förskolor som bli-
vit diskriminerade.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Vårt mål är att 
bokbussen åter-
kommer. Det är en 
bra och uppskattad 
service.

Fp röstade nej till 
indragen bokbuss. 
Borde återinföras 
även för allmän-
heten.

Vi vill ha bokbuss 
och tillgänglig för 
förskolan i minst 
samma omfattning 
som tidigare.

Miljöpartiet vill 
stärka bibliotekens 
roll i Ale och ut-
nyttja de möjlighe-
ter verksamheten 
erbjuder som en 
del i arbetet för 
en hållbar framtid 
i Ale.

Vi anser att bra 
program för 
Funktionshindrade 
som vi utarbetat 
tillsammans med 
brukarorganisatio-
nerna är viktiga.

Utbildning, infor-
mation kan läggas 
ut på intranätet 
och handikapps-
organisationer kan 
bjudas in för att 
hålla informatio-
ner om vad man 
bör tänka på.

Vi påpekar 
ständigt – i alla 
sammanhang - hur 
viktigt det är att 
försöka sätta sig in 
i alla människors 
situation.

Centerpartiet ser 
det som viktigt 
att personer med 
funktionsnedsätt-
ning ska fi nnas 
som arbetskamra-
ter och som gran-
nar och vänner ute 
i samhället.

Miljöpartiet vill i 
vårt valmanifest 
utöka utbildnings-
insatserna för 
mångfald och den 
här gången lägga 
extra fokus på 
diskriminerings-
grunden.

Vi ser det som 
självklart att 
planering och 
utformning av det 
nya äldreboendet i 
Älvängen och i Nö-
dinge) sker i stark 
samverkan med 
pensionärerna.

V anser att det 
är de inblandade 
själva, dvs de äldre, 
som ska bestämma 
när det gäller 
planering och 
utformning av nya 
äldreboenden.  

Då det är de, som 
har uppnått pen-
sionsåldern, som 
först kommer att 
nyttja äldreboen-
det anser vi att det 
är en självklarhet 
att de ska vara med 
i planeringen.

Det är viktigt att 
stämma av vid nå-
gon form av öppet 
möte där alla som 
är intresserade kan 
delta och framföra 
sin åsikt.

För pensionärsorganisationerna SPF, PRO 
och RPG i Ale kommun: Bengt Englund, 
Hans Hellman, Ritva Jansson, Harry 
Fischer, Daniel Höglund, Hans Åström.

Surte-Bohus Biblioteks- och Kulturför-
ening och Bibliotekets vänner i norra Ale 
har kondenserat svaren från de parti som 
haft vänligheten att refl ektera över utsända 
frågor.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Vi undersöker 
möjligheten att 
öka öppethållan-
det.

Det blir inte tal 
om att lägga ned 
några fi lialer.

Hänvisar till Ale 
kommuns strate-
giska plan. Tyvärr 
hittar vi inga 
besked i den.

Inga planer på att 
stänga fi lialbib-
liotek.

Ingen stängning av 
fi lialbiblioteken. 
Vi vill utveckla 
kommunens bib-
liotek och stödja 
privata biblioteks-
föreningar.

Vår absoluta ambi-
tion är att fi lialerna 
skall behållas.

Miljöpartiet vill 
stärka bibliotekens 
roll i Ale och ut-
nyttja de möjlighe-
ter verksamheten 
erbjuder som en 
del i arbetet för 
en hållbar framtid 
i Ale.

Verka för att målen 
i den Handlings-
politiska planen för 
funktionshindrade 
genomförs så att 
full tillgänglighet 
uppnås.

Handikappoliti-
ken syftar till att 
skapa ett likvärdigt 
medborgarskap 
även för funktions-
hindrade. Lag-
stifta att bristande 
tillgänglighet är 
diskriminering.

Vi är det parti som 
alltid i alla forum 
driver frågor för 
att förbättra livet 
för funktionshin-
drade människor. 

Centerpartiet står 
bakom de insatser 
som görs när det 
gäller att öka den 
fysiska tillgäng-
ligheten i kom-
munen.

Självklart handlar 
tillgänglighetsfrå-
gan om konkreta 
åtgärder för att 
alla människor ska 
kunna leva och ut-
vecklas på samma 
villkor. 

Vi anser att alla 
har sin självklara 
rätt till ett aktivt 
liv. Därför ska ett 
handikappsper-
spektiv genomsyra 
politiken på alla 
nivåer.

Kristdemokratisk 
politik är förank-
rad i den synen 
som både tillmä-
ter människan 
okränkbart värde 
och erkänner att 
alla människor är 
olika.

Folkpartiet vill ha 
valfrihet. Makten 
skall fl yttas från 
politikerna till 
de funktionshin-
drade. Inrätta en 
funktionshinder-
ombudsman. Sänk 
färdtjänsttaxan. 

De ska rösta på 
Centerpartiet av 
samma skäl som 
alla andra, att det 
är ett parti som 
tror på varje män-
niskas inre kraft 
och förmåga att ta 
ansvar för sitt liv.

Vi tror att mång-
fald berikar och 
ifrågasätter därför 
det traditionella 
normtänkandet 
som begränsar 
individers möjlig-
heter att verka i 
samhället.

Dessa frågor är ställda av Ale DHR till samtliga partier i Ale. Vilka 
som har valt att svara ser ni här. Socialdemokraterna skickade sitt 
svar till redaktionen och fi nns därför redovisat här.

Vad anser ni om att 
fl ytta Älvängens 
vårdcentral till 
centrum nära ett 
ev äldreboende?

Organisationerna har skickat frågorna 
per post och svaren som redovisas är 
de som kommit tillbaka. Huruvida post-
gången har fungerat och adresser varit 
korrekta förtäljer inte historien...
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ALE TORG   0303-74 94 96

10 ÅRS
JUBILEUM!

CHANS ATT VINNA 
PRESENTKORT 

VÄRT 3.000:-
Handla för minst 300:- (efter 
avdragen rabatt) under dessa 
dagar så  får du en lott som 

ger dig chansen att vinna ett 
presentkort på 3.000:-. 

Handlar du för 600:- får du 
två lotter o.s.v.

Den 15 september fyller vi 10 år 
och det ska vi fi ra med 

20% rabatt
på hela sortimentet 
Onsdag 16/9 till söndag 19/6 v 37.

Den 15 september fyller vi 10 år 
och det ska vi fi ra med 

20% rabatt
på hela sortimentet 
Onsdag 16/9 till söndag 19/6 v 37.

Den 15 september fyller vi 10 år 
och det ska vi fi ra med 

20% rabatt
på hela sortimentet 
Onsdag 16/9 till söndag 19/6 v 37.

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
sjukdom eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller onsdag till söndag v 37
Tel 0303-975 00

Välkommen!

99:-

!

10:-

10:- Nu har Sverigedemokraternas 
nya kommunvalsedlar  kommit. 

Dessa fi nns i vallokalerna. 
Släng de gamla som ni fi ck i brevlådan.

VIKTIGT!


