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ÖGATS 
SJUKDOMAR

Välkommen till en föreläsning om 
olika ögonsjukdomar

Föreläsare: Saeid Pirouznia, 
ögonläkare på Trollhättans ögonklinik

MÅNDAG 18 OKTOBER KL 15-19
Repslagarmuseet, Fabriksvägen, 

Tågvirkesgränd i Älvängen
Föreläsning kl 17

Visning av synhjälpmedel
Biblioteket visar talböcker

Vi bjuder på fika
Eva Carlbrand 0708-233 222

Synskadades Riksförbund, SRF Ale

Maria 7 år är en glad och 
livlig flicka. Hon gillar att 
klättra och rita. 
Maria och flera andra 
barn behöver komma till 
en trygg familj en till två 
helger i månaden

Har ni lust och möjlighet 
att hjälpa till? Ni får 
ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Stödfamiljer sökes

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 35 14  

eller 031-365 22 23
familjehem.nordost@goteborg.se

Du skriver veckan 
innan valet i Ale ku-
riren att: Vänster-

partierna inte lyft ett finger 
för att fylla Ales ungdomars 
liv med meningsfulla akti-
viteter. Jag ser ingen vikt i 
att räkna upp de olika sats-
ningar vi gjort under de år 
som gått, men att skriva att 
vi inte lyft ett finger är nog 

att ta i. 
Du skriver att som 

ungdom, VET du vad som 
behövs göra för att få gla-
dare och nöjdare ungdomar 
i vår kommun. Du skriver 
att den viktigaste åtgärden är 
att busskortens giltighetstid 
måste utökas till senare på 
natten.

Menar du verkligen att 

den viktigaste åtgärd för att 
få glada och nöjdare ungdo-
mar är att ge dem möjlighe-
ten att åka buss på nätterna?

Du skriver också att ung-
domsgårdarna bör bli fler 
och även bör vara öppna 
längre. Detta tror jag de 
allra flesta kan ställa sig 
bakom, men när två ung-
domar bemöter din kritik 

på ett mycket bra sätt, och 
ifrågasätter din lösning, 
sriver du i ditt svar: Vad skall 
ungdomarna i Hålanda göra 
om kvällarna? Vad skall de 
som bor i Surte göra? Och 
så undrar du om någon tänkt 
på de som bor i Starrkärr. 
Ja vi har tänkt på dem! Det 
är bland annat för dessa 
ungdomar busskortet är så 
värdefullt för.

Men till min fråga till dig. 
Är det så att du tillsammans 
med övriga alliansen plane-
rar att öppna fritidsgårdar på 
dessa ovan nämnda ställen?

Du vill utveckla de verk-
samheter som finns, ge stöd 
och bidrag till föreningar av 
olika slag och framför allt 
dem som bor i periferin. 
Detta har vi gjort i 16 år.

Du skriver även att du 
tycker det är lustigt att 
de ungdomar som skrev 
insändarsvaret rätt och slätt 
lägger allt ansvar på för-
äldrar och ungdomar. Du 
lägger allt ansvar på oss poli-
tiker som styrt kommunen i 
16 år. Jag tror att alla i sam-
hället bär ett ansvar om hur 
det ser ut i samhället, oavsett 
om vi är politiker, ungdomar 
eller förälder.

Vi, de rödgröna, har till-
sammans med ungdomarna, 
genom konkreta åtgärder 
utvecklat ungdomspoliti-
ken via LUPP bland annat 
Ungdomsråd, med 200 000 
kronor 2010 och lika mycket 
2011! Moderatalliansen 
satsar inte en krona! SSPF-
projektet permanentas, 
ingen moderatallians idé, 
precis som med fältsekrete-
rartjänsterna (fördubbling) 
- allt finansierat av oss röd-
gröna!

Politik gör skillnad!
Dennis Ljunggren

Socialdemokrat

Moderaterna svarar 
på sidan 10

En fråga till Isabell Korn

Utställning av detaljplan för handel och verksamheter i Svenstorp, 
fastigheterna Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl. Ale kommun, 
Västra Götalands län. Detaljplan över rubricerat område har utarbetats 
och finns utställd för granskning från och med den 12 oktober 2010  till 
och med den 9 november 2010. Detaljplanen har tidigare varit föremål 
för samråd och programsamråd. Planområdet är ca 15 hektar stort och 
beläget i Älvängen, norr om Folkets Hus mellan E45 och Göteborgsvägen. 

Syftet med planeringen är dels att möjliggöra utbyggnad av en ny 
lokalgata längs E45 och dels att skapa förutsättningar för etablering av 
handel, kontor och industri. Delar av fastigheterna Hamnen 1:1, Högstorp 
1:2, 1:8, 1:13, 1:14, 1:29, 1:30, 2:1, s/74, s/121, Krokstorp 1:14, 2:14, 2:17, 
2:18, s/62, Skönningared 4:8, Svenstorp 1:13 0ch 1:16 kan komma att 
bli inlösta för att genomföra planen. Se plankartan. Detaljplanen finns 
utställd för granskning under tiden den 12 oktober 2010  till den 9 
november 2010 på följande plats: 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Henrik Olsson 

byggnämnden i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast den 9 nov 2010. Den 
som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Kungörelse

Med anledning av 
den politiska osä-
kerheten i Ale vill 

Miljöpartiet klargöra hur vi 
resonerar. Miljöpartiet har 
beslutat att tacka nej till att 
ingå i en majoritet tillsam-
mans med allianspartierna 
och Aledemokraterna.
Miljöpartiet i Ale gick till 
val på tre huvudområden. 
Skola, Klimat och Demo-
krati. När det gäller om-
rådena Klimat och Demo-
krati ser vi inga möjlighe-
ter att styra tillsammans 
med Aledemokraterna, då 
våra partiers åsikter ligger 
mycket långt ifrån varandra.

Demokrati
I Miljöpartiets lokala val-
manifest lovar vi väljarna att 
vår politik ska präglas av öp-
penhet, mångfald, solidaritet 
och respekt för alla männis-
kors lika värde. Vi lovar att 

ta strid mot främlingsfient-
lighet och att verka för ett 
generöst flyktingmottagan-
de och för ett stort ansvars-
tagande när det gäller mot-
tagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Vi lovar att stå 
upp för de grupper i samhäl-
let som har svårt att göra sin 
röst hörd och att bry oss om 
de som hamnat utanför ar-
betsmarknaden.
Aledemokraterna vill stoppa 
invandringen med hänvis-
ning till stora kostnader 
och svårighet att erbjuda lä-
genhet, skola och sjukvård. 
Samtidigt som man talar om 
dålig ekonomi lovar man 
dock kraftigt sänkta skat-
ter. Aledemokraterna har 
röstat mot förslag till mot-
tagande av ensamkomman-
de flyktingbarn som samt-
liga övriga partier förut-
om Sverigedemokraterna 
stått bakom. Aledemokra-

terna vill att nya svenskar 
endast ska kunna få svenskt 
medborgarskap om de har 
bostad och arbete samt res-
pekterar det partiet kallar 
för ”svensk sed”. Aledemo-
kraterna vill att ekonomiskt 
bistånd från socialtjänsten 
skall kopplas till motpresta-
tion, trots att det inte är för-
enligt med svensk lagstift-
ning. De röstade också nej 
till den motion om HBT-
personers rättigheter som 
de Rödgröna lämnade in till 
kommunfullmäktige under 
nuvarade mandatperiod.

Klimat
Miljöpartiet vill skapa ett 
Ale där biltransporterna blir 
färre och kortare. Det skall 
vara lätt att leva hållbart. Vi 
vill att nya bostadsområden 
skall ligga nära skola, affä-
rer, pendelstation eller buss-
hållplats. Hållbar utveck-

ling skall styra bostadspla-
neringen. När kommunen 
expanderar är det främst i 
tätorterna vi ska växa, det är 
inte hållbart att fortsätta att 
bygga in sig i 
bilberoende 
på landsbyg-
den. Kom-
munen skall 
ta stor kli-
mathänsyn 
när bygglov 
prövas och 
natursköna 
områden och 
jordbruks-
mark skall skyddas från ex-
ploatering.
Aledemokraterna vill istäl-
let uppmuntra nybyggna-
tion på landsbygden. De vill 
ta bort alla former av regler 
som i deras ögon försvårar 
nybyggnation, i större ut-
sträckning än nu bebygga 
jordbruksmark och minska 

strandskyddet vid våra vat-
tendrag. Aledemokrater-
na vill i princip göra det 
omöjligt för kommunens 
bygglovshandläggare att 

säga nej till 
bygglov samt 
verkar för att 
Göteborgs 
kommun 
inte skall 
införa träng-
selskatt. Av-
slutningsvis 
var Alede-
mokraterna 
det parti som 

mesthögljutt var motstånda-
re till köpet av Verle Gam-
melskog.
Listan på områden där Mil-
jöpartiet och Aledemokra-
terna har helt olika uppfatt-
ningar skulle kunna göras 
mycket längre, men vi nöjer 
oss här. Våra partiers värde-
grund skiljer sig för mycket 

åt. Miljöpartiet vill inte vara 
del av en majoritet som in-
flueras av Aledemokrater-
nas politik. Vi vill såklart 
inte heller att Sverigedemo-
kraterna skall vara vågmäs-
tare i fullmäktige. Därför ser 
vi gärna andra blocköver-
skridande samarbeten för att 
skapa en stabil politisk ma-
joritet, utan inflytande från 
Aledemokrater eller Sve-
rigedemokrater. Det finns 
flera olika möjligheter och 
fortfarande tid kvar att för-
handla innan kommunfull-
mäktige skall avgöra vilka 
partier som skall styra kom-
munen nästa mandatperiod.

Styrelsen för Miljöpartiet 
de gröna i Ale

Marcus Larsson
Ordförande 

Peter Rosengren 
Gruppledare

Aledemokraterna vill 
stoppa invandringen 

med hänvisning till stora 
kostnader och svårighet 

att erbjuda lägenhet, 
skola och sjukvård.

Miljöpartiet de gröna i Ale

"Vi ser gärna andra blocköverskridande samarbeten"
Miljöpartiet om varför de inte vill samarbeta med allianspartierna och Aledemokraterna


