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Att vara en god lyssna-
re har blivit en trend. 
Fråga vem du vill om 

deras egenskaper och de 
svarar allt som oftast att de 
tror sig vara goda lyssnare. 
De som använder frasen mest 
är paradoxalt nog de som 
talar mest – våra politiker. I 
dessa kretsar verkar det vara 
oerhört aktat att vara en god 
lyssnare, men efter att ha lyss-
nat på senaste kommunfull-
mäktigesammanträdet tycker 
jag nog att samtliga borde 
ompröva sin bedömning eller 
åtminstone rensa öronen.

Förra måndagen togs 
beslut om ny verksamhets-
plan och budget för denna. 
Inte helt oväntat blev det den 
nya borgerliga majoritetens 
förslag som med stöd av 
Aledemokraterna vann gehör 
i fullmäktige. Kritiken från de 
rödgröna partierna visste inga 
gränser. Det är förvisso inte 
helt ovanligt i politik, men 
att kritisera bara för sakens 
skull är ansvarslöst mot både 
tid och motståndare. Hade de 
rödgröna istället läst vad Alli-
ansen skrivit i sin plan hade de 
kunnat berömma sig själva. I 
princip har de antagit samma 
idéer. Skillnaderna är täm-
ligen små. Det är möjligtvis 
vägen till målen som kommer 
att skilja dem mer åt. Lär man 
sig lyssna på varandra kanske 
man kan komma överens även 
där.

Nu väljer istället delar av 
det rödgröna samarbetet att 
öppet kritisera den nya majo-
riteten för att svika sina väl-

jare och för att inte satsa utlo-
vade miljoner på skolan. Inte 
särskilt klokt med tanke på 
att Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), gång på gång har sagt 
att han vill ha en bred lösning 
för skolan. Först vill han dock 
ha en dialog med personal, 
föräldrar och elever. Är den 
inställningen verkligen fel? 

Alla verkar ju vara överens 
om att det finns stora brister i 
skolan, kan det verkligen vara 
så enkelt att bara skjuta till 18 
Mkr (de rödgrönas förslag) – 
och plötsligt ska  alla elever 
dansa igen? Nja, jag tror nog 
att både Mikael Berglund och 
Paula Örn (S) gör klokt i 
att lyssna båda två. Inte bara 
på varandra, utan framför 
allt på fotfolket, personalen i 
skolorna.

Jag förstår att det kommer 
att bli en hetsk politisk 
debatt. Det är naturligt vid ett 
"regimskifte", men de ansva-
riga kan väl få tillträda först... 
Att redan kritisera dem nu, 
innan de tagit över i nämn-
derna, är samma sak som att 
kasta skit på sig själv, varken 
lämpligt eller roligt. Än så 
länge borde de rödgröna istäl-
let tacksamt segla med den 
nya politiska ledningen 
och tacka dem öppet varje 
dag för att de följer den 
rödgröna politiken. Det 
enda moderaterna tydligt 
har uttryckt, än så länge, 
när det gäller skolan är att 
den ska präglas av entre-
prenöriellt tänkande. Det 
härstammar ursprungli-

gen från en satsning som de 
rödgröna länge stått bakom, 
och som Alliansen aldrig har 
kritiserat. Jarl Karlsson (S) 
har vidare varit orolig för att 
en rad olika projekt ska gå i 
graven nu när borgarna har 
tagit över. Berglund har gjort 
tvärtom. Berömt dem och 
lovat en fortsättning.

Under senaste fullmäkti-
gesammanträdet kunde Jarl 
Karlsson glatt konstatera 
att Berglund med kamrater 
ställde sig bakom 23 av 26 
rödgröna prioriteringar. Jag 
var inte ett dugg förvånad, det 
han sa i fullmäktige har han 
sagt många gånger tidigare, 
men det där med att lyssna...

Sedan kan jag hålla med 
om att det rödgröna förslaget 
är mer detaljerat och sats-
ningarna prissatta, men ett 
litet försprång måste man väl 
ha efter 16 år vid makten? 
Upp med huvudena, ni röd-
gröna. Era idéer behövs ju 

uppenbarligen 
och Berglund 
med vänner 
har bevisat 
att de lyss-

nar!

Att lyssna är att lyssna

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Vi har öppet

Måndag-Fredag
Kl 1800 - 2100

OBS! Under jullovet har vi 

andra öppettider. Se hemsidan.

wwwwwwww.aalleebaacckkeenn.nnuu
Tel. 0303-74 18 20

Lördag - Söndag
Kl 1100 - 1700

Kom och åk!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!

�������	
�
���	���


�������	
��
����	��

�

����������	
��������������������������������������
�

������������������������������
�������
����� !�����

�����������"��������������
#�
��
"�������� �$%!��

�

&��'�!(����)�*�����	�����	
�������
������
��������
�+�����"��������

�
�

,�����
�-�	
�����'��...����"����
/��������+��������
�+�"����������0�

1�����#������2
���$� !3�!3�$4(�

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
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GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m
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Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 

lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Tomten
är galen! 
Ta med din 
häst, hund eller 
katt och ta dina 
julfoton här.
Vi bjuder på 
bilden om du 
handlar för över 
500:-

Lördag 11 Dec

Lottas foto 
gästar Ale 
Ridsport!

Bra priser 
på den 
gångna 

säsongens 
bilder!


