
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)


