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Vi expanderar! Vill Du vara med?

BIS Production Partner (BIS PP) söker:

ELEKTRIKER
Till BIS PP Akzo Nobel i Bohus.
Elverkstaden svarar i huvudsak för allt el-underhåll 
och modifieringsarbeten på Akzo Nobels anlägg-
ning i Bohus. Gruppen består för närvarande av 4 
elektriker och behöver förstärkas med ytterligare 
en till två man.

ANSVAR, UPPGIFTER OCH
BEFOGENHETER
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. felsökning, före-
byggande underhåll, löpande underhåll, modifie-
ringsarbeten, ändringar och funktionskontroller 
på de olika elinstallationerna i fabriksdelarna. 
Förutom konventionella elinstallationer förekom-
mer även arbete på högspänning, Data/Tele, 
brandlarm  mm. Beredskapstjänstgöring ingår i 
tjänsten.

UTBILDNING OCH KOMPETENS
Tjänsten kräver att du har genomgått elutbildning 
på gymnasienivå eller likvärdigt samt har minst 
två års erfarenhet från installation och serviceun-
derhåll eller liknande. Det är meriterande om du 
besitter BB1 och BB2 behörighet.

Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper. 
Tjänsten kräver att Du är mycket noggrann, driftig 
samt har en god initiativförmåga. Du bör även 
vara ansvarsfull och ha förmåga att organisera 
och självständigt genomföra olika arbetsuppgifter 
samt att Du ska ha god samarbets- och kommu-
nikationsförmåga. Körkort är ett krav. Du behöver 
allmän datavana samt grundläggande kunskaper 
i Word och Excel. Du skall ha goda kunskaper i 
svenska samt behärska engelska i tal och skrift. 
Det är också viktigt att du har ett högt säkerhets-
medvetande.

Upplysningar lämnas av
Kjell Holm, Gruppchef El           tel: 031-587657
Facklig kontakt:
Kjell Johnsson, IF Metall            tel: 0303-85723

Ansökan skickas till
lena.gustafson@bis.productionpartner.com
SENAST 2011-05-15

Som en av fyra svens-
ka försökskommuner 
deltog Ale nyligen i 

enkäten "demokratibarome-
tern", ett verktyg som syftar 
till att visa på hur medbor-
gare och politiker uppfat-
tar den lokala demokratin. I 
undersökningen uppger t ex 
två tredjedelar av de 250 till-
frågade medborgarna i Ale 
att de inte litar på att kom-
munpolitikerna infriar sina 
löften. Endast en tredje-
del tycker sig ha bra möjlig-
het att påverka kommunala 
beslut och hälften anser att 
politikerna tar dålig hänsyn 
till deras synpunkter. Sam-
tidigt anser två tredjedelar 
av de förtroendevalda politi-
kerna att det finns bra ruti-
ner för att ta emot medbor-
garnas förslag och samma 
andel att man faktiskt tar 
hänsyn till medborgarnas 
synpunkter. Nära tre fjär-
dedelar av politikerna anser 

sig sammantaget vara nöjda 
med hur den lokala demo-
kratin fungerar.

Resultatet av undersök-
ningen är inte bara nedslå-
ende ur ett demokratiskt 
perspektiv, den bekräftar 
också en betydande diskre-
pans i uppfattningen hos 
Ales politiker och kom-
munens medborgare, vilket 
oroar Sverigedemokraterna. 
Vi vill se handlingskraft mot 
problematiken och motio-
nerar därför om att med tre 
förslag öka Alebornas enga-
gemang, insyn och infly-
tande i kommunpolitiken.

För att förd politik och 
Ales utveckling skall vara i 
samklang med Alebornas 
uppfattning och vilja vill 
Sverigedemokraterna utöka 
tillämpningen av rådgivande 
och verifierande opini-
onsundersökningar i stora 
kommunala frågor som har 
betydande konsekvenser i 

samhället och Alebornas 
situation. Resultaten skall 
vara vägledande i politiska 
beslut och ge viktig återmat-
ning om medborgarnas upp-
levda effekter av de samma.

Demokratibarometern 
antyder att befintliga kanaler 
för politisk påverkan, om än 
tillräckliga till antal, upplevs 
otydliga och ineffektiva. 
Sverigedemokraterna före-
slår därför upprättande av 
en webbaserad plattform för 
kommunalpolitiska frågor, 
diskussioner och förslag (ett 
exempel på hur detta kan se 
ut är "Malmöinitiativet" på 
www.malmo.se. Vi tror att 
ett öppet och levande forum 
kan stimulera till politiskt 
engagemang "inte minst 
bland yngre" men också att 
detta ger en mer överskådlig 
opinion som är lättare att 
följa och ta hänsyn till i det 
politiska arbetet.

För att vidare öka med-

borgarnas insyn i den 
demokratiska processen 
och underlätta för Aleborna 
att se vilka idéer och frågor 
som är eller har varit under 
politisk utredning föreslår 
Sverigedemokraterna att alla 
inkomna medborgarförslag 
och motioner görs tillgäng-
liga genom en publicering 
på kommunens hemsida. 
Idag måste dessa allmänna 
handlingar begäras ut via 
kommunens administration, 
vilket är omständigt och 
dessutom förutsätter att man 
vet vad man ska fråga efter.

Med dessa förslag hoppas 
Sverigedemokraterna i Ale 
öka det folkliga intresset för 
lokalpolitiken och på sikt 
tror vi att större insyn i poli-
tiken och bättre möjligheter 
att påverka samhällsutveck-
lingen också kan öka Ale-
bornas förtroende för sina 
styrande politiker.

Johan Fjellheim (SD)

För oss har initiativet 
från Västra Götalands-
regionen att låta en del 

vårdcentraler vara privata 
inneburit ett uppsving för oss 
som patienter.

Genom att byta vårdcen-
tral till en som passar oss så är 
det en himmelsvid skillnad på 
service mot de tidigare lands-
tingsstyrda dito vi anlitade.

Akut besök och bokning 
av läkarens uppringning per 
telefon är bara några av fines-
serna med det nya. Och så 
verkar de privata ha bättre 
snurr på sina telefonväxlar.

Jag kan inte prata för 
andra kommuner men med 
min erfarenhet från olika 
vårdcentraler i Ale säger mig 
och min sambo att privati-
seringen var det bästa som 

hände.
Utan problem har både 

min sambo och jag nu fått en 
massa remisser och konsulta-
tioner som vi sällan skådat i 
Landstingens regi varken här 
eller på annat håll i landet.

Men vad gäller vården 
handlar det till stor del på 
Dig själv och hur Du han-
terar det. Tro inte att Vård-
centralerna ringer hem och 
frågar vad Du behöver. Gå 
till Din vårdcentral och kräv 
det Du har rätt till. Och får 
Du inte det så gå till deras 
chef eller högre upp eller ta 
tag i de politiker som ansva-
rar för vårdcentralerna. Men 
som det är nu är det bättre än 
det varit på länge.

Alf

Sverigedemokraterna vill utveckla demokratin i Ale

Svar till Marie Bergéus 
angående vårdcentraler
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www.sollebrunnsmobelaffar.se

Föreningen "Säkra Rid-
vägar i Ale (SRA) fö-
reträder de som vill att 

alla djurvänner skall kunna 
vistas i vår gemensam-
ma natur, precis som insän-
darna påtalar, och med sär-
skilt ordnade ridleder så kan 
detta ske, där det finns en 
huvudman som tar ansvar 
för leden. Genom stöd från 
EU:s landsbygdsprogram 
LEADER och Ale kommun 
så pågår nu en utbyggnad 
av särskilda ridleder. Pla-
neringen är ett heltäckan-
de ridledssystem för större 
delen av kommunen. 

Särskild vikt kommer att 
framföras till medlemmar 
samt dem som rider på le-
derna att ta hand om spill-
ningen samt att ta hänsyn 
till andra som vistas på rid-
leden. I vissa fall kommer 
ridleden att samordnas med 
andra trafikantgrupper. Sär-
skilda ridleder är en mycket 
viktig länk för den växande 
hästhållningsindustrins ut-
bredning. 

På frågan om säker ridväg 
utefter järnvägen så har 
detta behandlats med resul-

tatet att den befintliga GC-
vägen även får användas för 
till exempel ridning. Det vill 
säga att den som vill fram-
föra häst här får lov att göra 
detta. Viktig är att rytta-
ren hela tiden är medveten 
om den effekt ett framru-
sande tåg innebär och detta 
kommer det att informeras 
om på skyltar och i informa-
tionsblad. Föreningen är in-
förstådd med att liknande si-
tuationer kommer att före-
komma på flera platser med 
annan störandeoch skräm-
mande trafik och även här 
kommer riktad information 
att ske. 

Risken att tåget krock-
ar med hästen har åtgärdats 
med staket och liknande och 
kan anses som låg. Ridle-
den omfattas ej av Allemans-
rätten utan styrs av Miljö-
balken och Vägtrafikförord-
ningen. Ridslingor som an-
ordnas av privata eller lokala 
hästhållare, som därmed är 
huvudmän och ansvariga 
och dessa ridslingor omfat-
tas dock av Allemansrätten.

Styrelsen i SRA

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale:

"Ingen risk för 
tågkollision med häst"

Det ska vara enkelt och smidigt att resa 
kollektivt. Kollektivtrafi ken ska underlätta 
för alla, så att tåget eller bussen blir för-
stahandsvalet för fl er.
Folkpartiet vill verka för ett enkelt och 
enhetligt prissystem i hela regionens kol-
lektivtrafi k.

www.folkpartiet.se/ale

Enkel och smidig 
kollektivtrafi k!

Bevara Nolambulansen!

LÄGG DIN RÖST PÅ 
FOLKPARTIET LIBERALERNA!

Rose-Marie 
Fihn

Lars-Erik
Carlbom


