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Vi miljöpartister har 
länge känt en viss 
tveksamhet över 

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Press-
feldts (Ad) ambitioner när 
det gäller klimatfrågan. Ma-
joritetens verksamhetsplan 
lägger stor vikt vid klimat-
arbetet men när Samhälls-
byggnadsnämnden tagit kli-
matrelaterade beslut har 
viljan saknats att följa verk-
samhetsplanen. Vi ställ-
de därför ett antal frågor till 
Jan A Pressfeldt vid Kom-
munfullmäktiges förra möte. 
Efter att ha tagit del av hans 
svar är vi inte längre tvek-
samma. Nu vet vi att han 
inte bryr sig om klimatet!

Jan A Pressfeldt svarar att 
han inte för ett ögonblick 

tror att klimatförändring-
arna är människans fel och 
att vi därför inte heller kan 
påverka klimatförändring-
arna. Han anser således 
inte att det bör vidtas några 
åtgärder för att nå klimat-
målen. Följdaktligen borde 
det vara fritt fram att släppa 
ut ännu mer koldioxid. 
Han anser att det här med 
växthuseffekten är en stor 
konspiration och att 98 
procent av alla forskare som 
jobbar med klimatfrågan har 
hamnat snett. 

Vi vill tacka Jan för att 
han tagit våra frågor på 
allvar. Det märks att han 
brinner för sin åsikt. Jan A 
Pressfeldts uppfattning i kli-
matfrågan är dock ett allvar-
ligt hot mot det nödvändiga 

arbetet att minska kommu-
nens klimatpåverkan. 

Vi tycker det är dags att 
politikerna i Allians för 
Ale ställer sig frågan om 
det är rimligt att fortsätta 
samarbetet med Aledemo-
kraterna. Era partikollegor 
i regeringen anser att kli-
matförändringarna är en av 
vår tids största utmaningar 
och den högst prioriterade 
miljöfrågan. Här i Ale ger ni 
makten över Samhällsbygg-
nadsnämnden till någon som 
öppet deklarerar att han inte 
tänker vidta några åtgärder 
för att minska kommunens 
klimatpåverkan. Vi tror att 
ni kan bättre än så!

Peter Rosengren (Mp)
Minna Ljungberg (Mp)

Aledemokraterna bryr sig inte om klimatfrågan

Tror du som 
Aledemokraterna att 
klimatförändringarna 

är nonsens?
- Då är vi i Miljöpartiet inget för dig!

Miljöpartiet behövs mer än någonsin. Bli medlem 
och se vad du kan göra för klimatet på www.mp.se/ale

Självklart finns vi på Facebook – Sök på Miljöpartiet Ale!

www.mp.se/ale

VI JOBBAR MEST I LANDET 
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

ANVÄND DEN HÄR KODEN, OM DU 
VILL TRÄFFA DIN TANDLÄKARE SÅ 
LITE SOM MÖJLIGT: 2 2 2 2
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Nedskräpning i SkepplandaNedskräpning i Skepplanda

SKEPPLANDA.SKEPPLANDA. Alldeles  Alldeles 
intill Kvarnabovägen, en intill Kvarnabovägen, en 
kilometer norr om infarten kilometer norr om infarten 
till Röserna, har ett parti till Röserna, har ett parti 
med skräp dumpats. Det med skräp dumpats. Det 

var en närboende i områ-var en närboende i områ-
det som gjorde upptäckten det som gjorde upptäckten 
i förra veckan. Händelsen i förra veckan. Händelsen 
har polisanmälts. Bland har polisanmälts. Bland 
bråtet vid vägkanten finns bråtet vid vägkanten finns 

bland annat kontorsmöbler, bland annat kontorsmöbler, 
kartonger, en bensindunk kartonger, en bensindunk 
och någon form av indu-och någon form av indu-
strifilter. strifilter. 

JOHANNA ROOSJOHANNA ROOS

KUNGÄLV / TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE

SKEPPLANDA / RYKSDAMM 245

HÖG MYSFAKTOR
Accepterat pris: 1 550 000 kr / Boarea: 132 kvm /
Tomtarea: 5030 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Kontakta mäklaren for
tidsbokning..  / Mäklare: Hans Götestam, 0708-
289029

Mopedbrand i NödingeMopedbrand i Nödinge

Ett larm om en mopedbrand på Rödjans väg i Nödinge nådde räddningstjänsten vid 21-Ett larm om en mopedbrand på Rödjans väg i Nödinge nådde räddningstjänsten vid 21-
tiden på söndagen. När brandmännen kom fram till platsen var mopeden helt utbränd.tiden på söndagen. När brandmännen kom fram till platsen var mopeden helt utbränd.
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Sverigedemokraternas 
röst avgör!
Det parlamentariska läget i Ale kommun gör 
Sverigedemokraterna till vågmästare.
När budgeten för 2012 ska antas är det följande 
frågor som vi prioriterar:

✓  Medel för att förbättra skolmiljön och 
studieresultaten för Ales ungdomar

✓   Medel för bättre fritidssysselsättning och för 
förebyggande av ungdomsbrottslighet i Ale

✓  Medel för ökad personaltäthet inom Ales 
kommunala barnomsorg

✓    Medel för att uppnå utlovad värdighet i Ales 
äldreomsorg

✓  Medel för att öka Ales attraktionskraft som 
boende- och etableringskommun

I Ale kommunfullmäktige kommer Sverigedemokraterna att rösta 
fram det budgetförslag som bäst tar ansvar för ovanstående 
områden, oavsett det är en röd eller blå budget.

VANDALER EFTERLYSES!
Mitt i Ale AB Älvängen önskar namnupplysningar på de 
vandaler som vid upprepade tillfällen utför skadegörelse 

och klotter på våra anläggningar i anslutning till 
kommande mot på E45, Älvängens mitt. 

Senaste exemplen är omkullvräkta lyktstolpar, ständigt 
återkommande vandalisering av vår utflyttade TitBits 
affärslokal och brytande av dess elförsörjning. Absolut 
sekretess utlovas för uppgiftslämnarna, liksom belöning 
för de först inkomna rätta upplysningarna om vandalerna. 

Bolaget kommer att vidarebefordra namnen på de  
skyldiga till övriga affärs- och verksamhetsutövare i Älvängen.
Mitt i Ale kommer även att överväga besöksförbud i våra 

och närstående verksamhetsutövares lokaler,  
för dem som kan bindas till vandaliseringen. 

Besök gärna vårt kontor i nedre delen av Willyshuset. 
Vi nås på 0303-74 90 10 eller 0705-49 10 34. 

Mitt i Ale AB, Bengt Bengtsson.


