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Lagom till semestern 
har de Borgliga par-
tierna och Alede-

mokraterna i Utbildnings-
nämnden beslutat att chock-
höja avgiften för förskolan. 
Eftersom förskoleavgiftens 
storlek avgörs av föräldrar-
nas inkomst är den för barn-
familjer egentligen samma 
sak som en extra kommunal-
skatt. För två föräldrar med 
var sin lön på runt 20 000 
före skatt kan avgiftsökning-
en innebära ca 2250 kronor 
mer om året. Omräknat till 
årsinkomst och med juste-
ring för att de 2250 kronor-
na redan är skattade betyder 
det en faktiskt skatteökning 
för de här familjerna på ca 
60 öre. Detta kan jämföras 
med den skatteökning på 15 
öre som de rödgröna tvinga-
des besluta om för ett par år 
sedan och som Allianspar-
tierna inte tagit tillbaka. Det 
kostar att ha barn i Allian-
sens Ale! 

Extra olustigt i samman-
hanget är att avgiftshöjning-
en tas ut enbart under tider 
där skolan har lov, dvs när 
många familjer har semester 
och barnen faktiskt inte är 
på förskolan. Effekten blir 
att det nu är dyrare för för-
äldrar att inte ha sina barn 
på förskolan än att ha dem 
där. De senaste månaderna 
har det varit ett stort fokus 
på barnfattigdomen i Sveri-
ge. Att lägga på barnfamil-
jer en ökad kostnad under 
de perioder då barnen är 
hemma och föräldrarnas lev-
nadskostnader är som störst 
tror vi inte är någon bra 

strategi för att minska barn-
fattigdomen. 

När vi summerar alli-
ansens första halvår vid 
makten ser vi mycket få sats-
ningar på unga. Försko-
lan blir dyrare, fritidsledar-
na färre, förskolegrupper-
na större och fritidsarenorna 
färre. Lärartätheten i för-
skolan och skolan har inte 
ökat. Antalet specialpeda-

goger och speciallärare har 
inte ökat. Fyra konstgräs-
planer känns väldigt avlägset 
och de tre ytterligare fritids-
gårdarna lyser med sin från-
varo. Visst förnyar man och 
visst förändrar man, men vi 
har mycket svårt att uppfatta 
någon förbättring.       

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)
Johnny Sundling (V)

Skattehöjning för barnfamiljer 30-50%
Esprit, Triumph, Olé, Tasty, Signature, 

Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 
Park Lane, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER UNDER REAN 
TORSDAG 9-19, FREDAG 9 - 18 

LÖRDAG 9-14

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 30/6

JEANSREA
MONARK 3-VXL  ”KARIN”
Aluminiumram, godkänt lås, korg, belysning, 
kjolskydd. Färger: svart, vit, rosa, röd
Ord pris 4.795:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SJÖSALA KAMPANJ
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

VÅRT PRIS

3.995:-

SURTE. Gör älvkanten mer lättill-
gänglig.

En önskan från aleborna som nu 
har fått gehör.

På ett tiotal platser i kommunen 
planeras det för åtgärder av olika 
slag, bland annat i form av grillplat-
ser och båtramper.

I samband med översiktsplanarbetet 2007 
startades dialoggrupper på de olika orterna. 
En gemensam viljeyttring från dessa grupper 
var att älven skulle synliggöras.

– En arbetsgrupp med namnet ”Attraktiva-
re älv” startades upp. Ann-Marie Carlsson, 
Torbjörn Andersson och Jörgen Sundén är 
några av de tjänstemän som jag har sällskap 
av, berättar kommunekolog Göran Fransson.

Arbetsgruppen började med att samman-
ställa de olika förslag som kommit in och tit-
tade på vilka platser som skulle vara möjliga 
att komma åt.

– På Alemässan för två år sedan presente-

rade vi ett förslag och vi fick även in lite nya 
idéer. Efter att ha gjort en avrapportering till 
politikerna fick vi ett klartecken att köra igång, 
förklarar Göran Fransson.

Det första området är nu helt färdigställt. 
Vid Kvarnbäckens mynning i Surte, granne 
med Bohus MC, har en gräsyta öppnats upp. 
Gamla förfallna byggnader har rivits samtidigt 
som kommunens skogslag har gallrat bland 
trä och sly.

– Nu har vi fått till stånd en grillplats med 
bänkar och därtill en båtisättningsplats. Om-
rådet ligger strategiskt, nära pendeltågsstatio-
nen, säger Göran Fransson och tillägger:

– Förutom de älvkantsnära områdena som 
vi håller på att arbeta med ska vi också skylta 
upp och iordningställa sju-åtta utsiktspunkter.

Vidare vill Göran Fransson slå ett slag för 
den serviceväg längs med järnvägen som kom-
muninvånarna kommer att kunna ta del av.

– När allting är färdigt kommer man att 
kunna gå och cykla från Bohus till Båstorp.

JONAS ANDERSSON

Öppnar upp älvstranden

Kommunekolog Göran Fransson, tillsammans med dottern Linnea, vid den plats som öppnats 
upp för grillning och båtisättning vid Kvarnbäckens mynning i Surte.


