
ALAFORS. Bara två av 
fem nämndbudgetar 
redovisades för kom-
munfullmäktige i mån-
dags, trots att detta 
utlovats.

Det kritiserades 
starkt av oppositionen.

– Jag tänker personli-
gen att tillskriva reviso-
rerna och be dem yttra 
sig över att majoriteten 
inte följer demokratins 
spelregler, dundrade 
Jarl Karlsson (S).
Det var ord och inga visor 
när fullmäktige sammanträd-
de i måndagskväll. Efter att 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Mikael Berglund (M), 
medgivit att kommunstyrel-
sens detaljbudget inte var klar 
skärptes tonen.

– Jag tycker det är mycket 
allvarligt att strunta i fullmäk-
tiges beslut. Samtliga nämn-
der var ålagda att redovisa 
sina budgetar idag, men det 
bryr man sig inte om. Jag 
skulle gärna vilja höra kom-
munfullmäktiges ordföran-
des åsikt om att nämnderna 
inte följer besluten, sa oppo-
sitionsråd Paula Örn (S).

Mikael Berglund förklara-
de att skälet var den föränd-
rade budgetramen som har 
medfört att förvaltningen står 
inför en del förändringar.

– Eftersom vi idag ska ta 
beslut om en ramjustering 
kan nämndbudgeten omöj-
ligt vara klar, vilket jag själv-
klart beklagar. Det viktigas-
te för oss har varit att allt blir 

rätt när vi väl tar beslutet. Nu 
har vi skrapat ihop 11,8 Mkr 
till skolan och det är vi nöjda 
med, sa Berglund.

Kommunfullmäktiges 
ordförande, Klas Nordh 
(FP), gav sin syn.

– Det är självklart allvar-
ligt när vi inte följer besluten 
i kommunfullmäktige, men 
det är samtidigt väldigt vik-
tigt att det blir rätt när vi väl 
går till beslut. Mer än så vill 
jag inte säga idag.

Det fanns det andra som 
ville, särskilt när ärendet om 
att minska Kommunstyrel-
sens ram med 7,9 Mkr till 
förmån för skolan kom upp.

– Det ska finnas ett arbets-
material, en konsekvensbe-
skrivning, om hur denna ned-
dragning inom Kommunsty-
relsens förvaltning kommer 
att slå mot verksamheten. 
Varför har inte alla partier fått 
ta del av den? Ska inte vi ha 
samma information som alla 
andra inför beslutet? undra-
de Göran Karlsson (V) med 
flera.

Kommunstyrelsens ord-
förande menade att det var 
ett arbetsmaterial, där flera 
tjänster pekades ut, varför han 
ansåg det olämpligt att sprida 
det vind för våg. Mikael Berg-
lund menade också att infor-
mationen delgivits Paula Örn 
som han utgick från samtala-
de med de sina.

Oppositionen hävdade att 
fullmäktiges ledamöter förs 
bakom ljuset då de inte får 
tillräckliga underlag inför 
viktiga beslut.

– Vi ska ta ett beslut som 
motsvarar 13% av Kommun-
styrelsens verksamhet och 

majoriteten tycker uppen-
barligen ändå inte att ett un-
derlag är befogat, konstatera-
de Paula Örn besviket.

Jan A Pressfeldt (AD) 
kallade debattörerna för 
"grälsjuka".

– Vad är det ni håller på 
med? Talar vackert om demo-
krati med krokodiltårar. Vad 
gäller ärendet? Vi ska justera 
Kommunstyrelsens ram med 
7,9 Mkr till förmån för skolan. 
Hur många gånger har vi inte 
fattat sådana beslut i den här 
församlingen? Det var inte 
många år sedan Barn- och 
ungdomsnämnden var illa ute 
och tvingades vidta åtgärder 
för att klara sin budget. De 
gick hem och sparkade 35 
lärare. Det visste vi inget om i 
fullmäktige. Paula har fått en 
information av Mikael, men 
inte fört den vidare. Det är 
ert interna bekymmer.

När det gäller redovis-
ningen av nämndbudget-
ar var det inte bara Kom-
munstyrelsen som gav sig 
själva bakläxa. Även Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de, Peter Kornesjö (M) och 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Jan Skog (M) 
fick stämma in och konsta-
tera att deras detaljbudgetar 
inte heller var klara.

– Det hade varit orimligt 
med tanke på att vi precis har 
fått en förändrad budgetram. 
Förvaltningen behöver den 
här månaden på sig, förkla-
rade Kornesjö.

Till skillnad från övriga 
kunde Jan A Pressfeldt (AD) 
och Boel Holgersson (C) 
redovisa sina planer för Sma-
hällsbyggnadsnämnden res-

pektive Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

Av alla välformulerade 
inlägg var medborgaren, Per 
Anderssons, det allra bästa. 
Han krävde i våras en kraft-
samling för att höja kvalitén 
på Madenskolan där han har 
två döttrar. I måndags fick 
han chansen att tala inför 
fullmäktige, den chansen tog 
han.

–Ni har talat mycket om 
demokrati här idag. Det är 
bra, men den är inte värd nå-
gonting om våra barn inte 
får lära sig läsa, skriva och 
räkna. Vi måste nå en poli-
tisk fred när det gäller skolan. 
Vi måste kraftsamla. Jag vet 
att ni känner till statistiken 
som placerar Ales grundsko-
lor bland landets allra sämsta, 
men det är inte bara statistik. 
Den stämmer skrämmande 
bra överens med verklighe-
ten. Vi har inte tid att vänta 
längre. Vi måste agera nu. 
Personalen gör ett fantas-
tiskt arbete, men de orkar 
inte hur mycket som helst. 
Gå ut och tala med dem, ta 
reda på vilka resurser de be-
höver och besvara dem. Har 
vi en bra skola blir vi också 
en attraktiv kommun. En att-
raktiv kommun får fler invå-
nare, fler invånare betyder 
mer intäkter. Vi måste börja 
med skolan. Den måste vara 
första prioritet, sa Per An-
dersson som fick medhåll från 
Mikael Berglund (M), Peter 
Kornesjö (M), Paula Örn (S) 
och Dennis Ljunggren (S). 

Därmed nådde Pers tal 
kvällens mål. Samförstånd.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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Utgångspris 1 395 000:-
Boyta 100 kvm
Avgift 5.003:-/mån Vä, VA, K-Tv
Adress: Gruvåsvägen 13
Visas sön 6/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2815 till 72456
för beskrivning

I populära Älvängen finner du
denna fina bostadsrätt med
egen trädgård och eget garage.
Ljust och fräscht med kvalité
rakt igenom. Bra planlösning
med mycket ljusinsläpp som
ger bostaden en härlig rymd.
Lugnt och barnvänligt område
med högt och bra läge. Nära till
skolor, dagis, affärer och kom-
munikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2815.

B 4:a Älvängen

Utgångspris 2 200 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 16 kvm
Tomt 1 767 kvm
Byggt 2005
Adress: Grönnäs 260
Visas tor 3/3 17.30-18.30
och sön 6/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-1879 till 72456
för beskrivning

Här kan vi erbjuda ett mycket
trevligt och fint 1 1/2 planshus
med plan lättskött tomt. Fräscht
och fint kök i björk. Härlig utsikt
över åker och äng.
Nära kommunikationer och
gemytliga Skepplanda med bla.
förskolor, skolor och simhall.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1879.

B Skepplanda
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ÄLVÄNGEN. Direkt 
efter stängning i fre-
dagskväll stormade 
två maskerade män 
in på restaurang Rosa 
Huset.

De hotade krögarens 
fru med en yxa och 
tvingade sig till kon-
tanter.

Allt var över inom 
loppet av ett par 
minuter.

David som krögaren heter 
skulle precis låsa dörren och 

gå hem när dörren rycktes 
upp. Två män i 20-årsål-
dern med maskerade ansik-
ten rusade in. I lokalen fanns 
förutom krögaren även 
hans fru och deras tvååri-
ga dotter. Båda rånarna var 
försedda med tillhyggen, en 
yxa och ett batongliknande 
vapen. En av dem tog tag i 
frun och hotade henne med 
yxan. De skrek åt krögaren 
att samla ihop kontanter-
na, samtidigt som de också 
packade ner spritflaskor i en 
väska.

– Det var hotfullt och 
mycket otrevligt, berättar 
David för lokaltidningen.

Rånarna försvann spring-
andes norrut längs E45. 
Vittnen som sett något 
ombeds kontakta polisen. 
Krögaren själv har kunnat 
ge ett bra signalement.

– Jag har sett dem förut. 
Det är jag helt säker på. De 
har troligtvis varit här och 
bekantat sig med restaurang-
en och våra rutiner tidigare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brutalt rån på Rosa Huset

SKEPPLANDA. Vad hittar du 
i dagens andlighet? Vad skil-
jer New Age och kristen tro?   

Nu på lördag, den 5 mars, 
är det dags för vårens andra 
Frukostcafé för kvinnor. Fö-
reläsare denna lördag förmid-
dag är Evy Juneswed.

I 30 år har Evy Juneswed 
arbetat i Swailand, bland 
människor som ber till avlid-
nas andar och som söker kraf-
ter i stenar.

– När jag kom hem till Sve-
rige upptäckte jag att intel-
lektuella människor här syss-
lar med precis samma saker 
som afrikanerna gjort i år-
hundraden, säger Evy.

Evy Junesweds liv har do-

minerats av hennes kallel-
se att arbeta som missionär 
i Afrika.  Hon lämnade sitt 
arbete inom kontorsadmi-
nistration för att utbilda sig 
till lärare och fick dessutom 
pastors- och missionärsut-
bildning.

– Jag visste inte alls vad jag 
skulle göra i Afrika. Men när 
jag kom dit fick jag nytta av 
precis den utbildning och de 
erfarenheter jag hade. Först 
jobbade jag med skoladmi-
nistration i tio år och sedan 
arbetade jag med att bygga 
upp kontor under lika lång 
tid. Därefter trodde jag att 
jag skulle tillbaka till Sveri-
ge, men så blev det inte. Is-

tället fick jag vara med och 
starta en yrkesskola, där jag 
höll i trådarna som rektor tills 
en swazier tog över ansvaret.

1996 kom Evy hem till 
Sverige för gott. Sedan dess 
har hon använt all tid till 
att forska om New Age och 
resa runt till församlingar 
för att informera och varna. 
Hon har också skrivit en hel 
del material, bland annat ett 
kompendium som heter Vår 
tids andlighet som spridits i 
över 5 000 exemplar.

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

 ❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

I Alekuriren har Ales 
vindbruksplan debat-
terats. I debatten har 

vi fört fram våra partiers 
åsikter tillsammans med 
de motiv vi ser kan moti-
vera ställningstagandet. I 
ärendet med vindbruks-
planen är beslutsunder-
laget mycket omfattande 
och genomarbetat. Att då 
peka på okunskap hos oss 
politiker inför beslutet om 
vindbruksplan som Bruno 
gör i sin insändare måste 
anses felaktigt. 

Åsikterna går ibland 
isär. Det handlar om ideo-
logi och hur man vill att 
samhället ska se ut. I stri-
dens hetta kanske det kan 
vara svårt att se skillnad 
mellan person och politik 
men vi representerar våra 
partier, inte oss själva. 

När det gäller klimat-
frågan och den enorma 
utmaningen att ersätta 
fossil och nukleär energi 
med förnybar energi anser 
vi att Ale har ett ansvar för 
kommande generationer 
jordbor att lösa det ener-
giproblem som tidigare 
generationer skapat. Det 
här är en omställning som 
utan tvekan kommer att 

påverka allas liv. Låter 
vi bli att göra något nu 
påverkas framtida gene-
rationers förutsättningar 
i ofantligt större utsträck-
ning. 

Med detta vill vi avsluta 
diskussionen om den 
vindbruksplan som nu är 
antagen i fullmäktige med 
stöd av samtliga politiska 
partier förutom Sverigede-
mokraterna och Alede-
mokraterna. Vi förutsätter 
således att den politiska 
majoriteten bestående av 
alliansen och Aledemokra-
terna kommer att arbeta 
i linje med vindkraftspla-
nen. För samhällsbygg-
nadsnämnden där Alede-
mokraterna innehar ordfö-
randeposten är planen ett 
särskilt viktigt dokument 
som nu skall beaktas i 
samhällsplaneringen och 
ligga till grund för even-
tuell vindkraftsetablering i 
kommunen.

Peter Rosengren (MP)
Gruppledare 

Ingmarie Torstensson (V)
Gruppledare 

Elaine Björkman (S)
Gruppledare 

Vindbruk – ett politiskt 
ställningstagande

Svar på insändare från Bruno 
Nordenborg:

Demokratins spelregler i fokus i fullmäktige


