
Vi reagerade starkt på 
Isabell Korns in-
sändare i vecka 37:s 

nummer där hon bland 
annat anser att Ale kom-
muns ledning har lagt obe-
fintligt med resurser på 
kommunens ungdomar. 

Isabell skriver att den 
främsta anledningen till van-
dalisering, förstörelse och 
andra oroligheter i Ale är att 
ungdomarna helt enkelt inte 
har något att göra. Och när 
vi då hittar på dumheter för 
att ”fördriva tiden” så skyller 
politikerna på oss och säger 
att det är vårt fel, skriver 
Isabell. 

Det här låter väldigt 
märkligt i våra öron, vi 
undrar; vems fel är det då? 
Det är ju knappast politi-
kerna som förstör busskurer 
och vandaliserar skolor. Vi 
tycker det är ganska fegt att 
skylla ett så oacceptabelt 
beteende på kommunens 
politiker, dessutom när en 
stor del av kritiken fullstän-
digt saknar grund. Isabell 
skriver att kommunen säger 
att de lyssnar och satsar på 
oss, men att vi aldrig märker 
något resultat, och vidare: 

”Vänsterpartierna har 
styrt i 16 år utan att lyfta ett 
finger för att fylla våra liv 

med meningsfulla aktiviteter.”
Utan att på något sätt 

dra in politiska ideologier 
åt något håll, undrar vi om 
Isabell kanske har levt i en 
annan kommun de senaste 
16 åren. Vi har i alla fall 
märkt att här finns, bland 
mycket annat, fritidsgår-
dar öppna på kvällstid, en 
mycket stor satsning på 
Mötesplats Ungdom i Ale 
gymnasium där man bland 
annat kan repa med sitt band 
i replokal, gå på olika work-
shops och göra en rad andra 
aktiviteter under uppsikt av 
duktiga ledare.

Det var även genom kom-
munens drogförebyggande 
verksamhet som initiativ till 
VAKNA-fonden togs, ett 
lyckat exempel på hur före-
tag och föreningar genom 
bidrag till fonden, kan och 
har hjälpt till att stötta ung-
domsverksamheten i Ale. 
VAKNA har sedan starten 
fått in nära två miljoner 
kr till drogförebyggande 
arbete, och bland många 
andra projekt har de varit 
med och arrangerat Festival-
borg, en drogfri konsertkväll 
på Valborgsmässoafton där 
man år efter år sedan 2006 
fått dit flera av Sveriges 
största artister. Nära hund-

ratalet ungdomar var enga-
gerade i arrangemanget nu 
i våras, när Isabell då säger 
att man inte lyft ett finger 
för att hjälpa är det både res-
pektlöst och faktiskt ganska 
taskigt mot alla inblandade 
att helt förbise dessa sats-
ningar.

Vidare anser hon att det 
som Ales ungdomar behöver 
för att bli nöjda och sluta 
vandalisera gator och torg, 
är nya busskort som gäller 
till sent på natten, alltså 
längre än kl 22 som de nuva-
rande korten sträcker sig till. 
Detta för att vi inte ska bli 
begränsade till vår bostads-
ort utan ska kunna åka med 
buss och besöka kompisar 
eller handla, i tidsinterval-
let mellan kl 22 till ca 01 på 
natten.

Vi tror inte att det här är 
någon bra lösning, det skulle 
istället göra problemet värre 
om ungdomar har fri till-
gång till buss mitt i natten, 
då blir det ju helt gratis att 
åka från busskur till busskur 
och slå sönder den. 

Vi efterlyser istället för-
äldrarna till dessa ungdomar, 

det är deras ansvar att se 
efter sina barn, och ärligt 
talat, vad har en 13-åring 
ute att göra mellan kl 22 
och 01 på natten? Det är 
föräldrarnas sak att ställa 
upp och köra eller hämta vid 
dessa tider. Och om man nu 
måste åka buss så går det ju 
utmärkt att köpa ett vanligt 
Västtrafik-kort.

Det finns viktigare saker 
för kommunen att lägga 
pengar på än att skapa en 
gratis möjlighet för ungdo-
mar att driva runt och van-
dalisera ännu mer.

Så Isabell, vi vill precis 
som du att Ales ungdomar 
ska få en bra och meningsfull 
uppväxt, och till skillnad från 
dig har vi sett att kommunen 
redan gjort mycket för att de 
ska få det. Vi hoppas inner-
ligt att du genom din politik 
fortsätter på det spåret. 
Hoppas vi ses på Mötesplats 
Ungdom någon gång!

Mattias Salek
Viktor Larsson

Två Aleungdomar.
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TACK
för stödet vi fick i valet –

vårt bästa någonsin!

Med vårt stärkta väljarmandat i ryggen vill vi kämpa 

för en värdig vård nära dig och mot politikerförmåner,

biltullar och stordriftstänkande. 

Vill du vara med? Sätt då in 50 kr på bg. 341-9199.

Märk inbetalningskortet ”Medlemsavgift 2010/2011”

www.sjukvardspartiet-vg.se

Nedskräpningen och förstörelsen på Änggårdens förskola i 
Nol utgör alltjämt ett problem. Den inhägnade lekparken är 
ett populärt tillhåll på kvällar och helger.

– Det är många ungdomar som sitter här. Pizzakartong-
er och fimpar tillhör vardagen. Det får vi plocka upp i stort 
sett varje dag innan vi släpper ut våra förskolebarn, säger 
Lena Larsson.

I förra veckan hade några ovälkomna gäster vält bar-
nens lekstuga och på så sätt åsamkat byggnaden vissa 
skador.

– Oacceptabelt! Man undrar vad det är för människor 
som gör så här, suckar Lena Larsson.

Text: Jonas Andersson 

Änggårdens förskola 
utsatt för skadegörelse

Öppna ögonen!
 Svar till Isabell Korns (M) insändare

För vidare information se Eda kommuns hemsida 
www.eda.se

Sista ansökningsdag är 2010-10-18

 

 
 

 
 

 
 

Vi satsar på framtiden och söker

Under hösten planeras för 
två Frukostcaféer för kvin-
nor i Skepplanda försam-
lingshem.  

Det första äger rum nu 
på lördag tillsammans med 
Karin Grönlund, diakon 
och konstnär.

Maria-ikoner – vilken 
plats har Maria i nutidens 
kyrka? Det blir möjlighet 
att se på några olika Maria-
ikoner och få en inblick i 
hur man målar ikoner, en 
konstform med lång kristen 

tradition.
Det andra Frukostca-

féet blir den 13 november 
och då kommer Annita 
Othzén, Skepplanda, och 
berättar över rubriken – 
”Amish, ett folk som lever 
sitt eget liv bland amerika-
nerna”.

Frukosten står framdu-
kad från klockan nio i för-
samlingshemmet och det är 
ingen anmälan till träffarna.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor

Ale Rehab 
informerar
Ale Rehab är Ale kommuns enhet för 
rehabilitering och hjälpmedelshantering. Vi 
ansvarar för den kommunala och regionala 
rehabiliteringsverksamheten när det gäller 
arbetsterapi samt för den kommunala 
sjukgymnastiken.
Fr.o.m den 1 oktober 2010 kommer du att 
kunna nå oss via ett telefonnummer in till 
hela verksamheten.

Tfn.0303-33 05 95
Telefonen är öppen för inkommande samtal: 

Må, ons, fre 08:00-17:00
Tis och tor 08:00-18:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Vård o omsorgsnämnden


