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Vår skola är inte som 
den borde vara. Sve-
rige är på topp i 

många olika undersökning-
ar, men skolan lider stora 
brister. Alltför många elever 
mår inte bra och klarar inte 
målen. Starten i livet blir en 
besvikelse får många. Det är 
vårt största bekymmer, som 
föräldrar och för Sverige 
som nation. 20–30 års fel-
satsningar har nedmonterat 
kunskapskraven och lett till 
att redan svaga elever halkar 
långt efter. Det är oaccepta-
belt! Vår skola måste bygga 
på att ge alla samma chanser 
för ett fortsatt bra liv. Detta 
tar lång tid att ställa allt till 
rätta. Gamla jämlikhetssträ-
vanden har slagit fel. Hög-
presterande når mindre och 
lågpresterande halkar efter 
ännu mer. 

2011 är ett av de största 
reformåren i svensk skola 
sedan 1842. Några exempel: 

•  En helt ny skollag införs 
för att anpassa skolan 
för framtiden 

•  Kunskapskraven skärps i 
förskolan 

•  En ny läroplan för 
grundskolan med skar-
pare kunskapskrav 

•  En ny läroplan och nya 
ämnesplaner för gymna-
sieskolan 

•  En ny lärarutbildning 
inrättas 

•  Ett nytt betygssystem 
införs för årskurs sex 

•  Lärarlyftet går in i en 
ny fas 

Detta är några av refor-
merna för att fokusera på 
kunskap. Dessutom införs 
en legitimation för lärare, 
allt för att höja statusen för 
läraryrket. 

Utbildningsreformerna 
är en satsning i Sveriges 
framtid. Det viktigaste för 
våra barn. Tyvärr finns ingen 
”quick fix”. Det kommer 
att ta lång tid. Under tiden 
gäller att föräldrar tar ett 
större ansvar. Lärarna tar 
tillbaks sin lärande roll och 
blir en lärande auktoritet i 
klassen. Rektorerna måste 
åter bli pedagogiska chefer 
och ledare. Våra kommunala 
utbildningsnämnder måste 
avlasta lärare och rektorer 

från många admi-
nistrativa upp-
gifter och aktivt 
stödja dem. En 
plan måste upp-
rättas för att varje 
skola ska bli bäst. 
Konkurrens när 
den är som mest 
positiv. 

It-satsningar 
är av mycket 
stor vikt. Det är 
2011 och inte 
1842. Sverige är 
på många sätt en 
ledande nation, 
hur svårt kan det 
vara? 

Camilla Waltersson 
Grönvall (M) 

Riksdagsledamot, 
utbildningsutskottet

2011 slår 1842!
I Alekuriren nr 5 berät-

tar Sven Rydén att 
”Aledemokraternas pro-

testlistor mot att stänga folk-
tandvården fått gehör bland 
ortsborna”. Det känns lite 
märkligt att som invå-
nare i Skepplanda läsa 
detta. Ingenstans på ut-
lagda listor kan man se 
att det är Aledemokrater-
na som står bakom dessa. 
Det står en privatperson 
–  ”Sven Rydén, Grönnäs” 
som undertecknad på lis-
torna. Engagemanget för 
folktandvården i Skepp-
landa som initiativtagaren 
visar är mycket bra men att 
göra det till en partipolitisk 

fråga förminskar det hela. 
En bred uppslutning från 
orten utan partipolitiska 
förtecken (som det verka-
de) hade gett större tyngd 
åt aktionen. Vi är många 
med sympatier för Social-
demokraterna, Moderater-
na, Centern med flera som 
alla är upprörda över ned-
läggningen av folktandvår-
den. Om en namnunder-
skrift innebär att man stöd-
jer ett visst partis ageran-
de borde det väl framgå när 
man gör underskriften och 
inte flera veckor senare i 
Alekuriren?

Undrande

AD har inga protestlistor

Kommunfullmäktige 
har nu avgjort vilka 
områden i Ale som är 

lämpliga för vindkraft. I fram-
för allt ett område har debat-
ten varit intensiv. I mer än 
ett års tid har arbetet med en 
vindbruksplan pågått. En hel 
rad myndigheter, företag och 
privatpersoner har haft syn-
punkter som tagits in i arbe-
tet. Länsstyrelsen som har 
en övergripande roll anser 
att det gjorts bra avvägningar 
mellan alla intresseriktningar 
i Ales vindbruksplan.

De fyra områden som 
bedöms lämpliga har inga 
andra intressen som omöj-
liggör vindkraft. I debatten 
hävdas att det handlar om 
ostörda naturområden. De 
ostörda naturområdena är 
sedan länge strukna. I de 
områden som är aktuella 
finns idag främst ett modernt 
skogsbruk och kraftledningar. 
Ingen kommer heller att bo 
granne med ett vindkraftverk. 
Det kommer att vara minst 
500 m till närmaste bostads-
hus.

Så länge elbehovet ökar 
i samhället behöver också 
elproduktionen öka. Vind-
kraft är ett energislag som 
vuxit enormt de senaste åren. 
Vindkraftens roll i energisys-
temet är att producera när 
förutsättningar finns. Totalt 
sett blåser det mer under 
vinterhalvåret än under resten 
av året. Andra energianlägg-
ningar kan då minska sin 
produktion. I Sverige är det 
vattenkraften som regleras 
lättast. Vattnet sparas i maga-
sinen när det blåser. Hade vi 
saknat vindkraft hade vi haft 
ännu mindre vatten i vat-
tenkraftsmagasinen och ännu 
högre elpriser på marknaden 
under de kallaste dagarna. 

Aledemokraternas Jan A. 
Pressfeldt lovar i en insän-
dare i förra veckans tidning 
att med alla medel motarbeta 

vindkraft i Ale.  Han skriver 
att de enda som tjänar på 
en vindbruksetablering är 
markägarna och vindkraftfö-
retagen. Helt plötsligt menar 
alltså Aledemokraterna att det 
är fel att några av kommunens 
markägare skulle få in lite 
pengar på sin mark. Kraft-
verksbyggarna må vara tyska 
och danska men de ska både 
äta, sova och köpa underen-
treprenader i Ale. Genom att 
köpa vindkraftsandelar kan 
dessutom alla Ales elkunder få 
betydligt lägre elräkningar.

Aledemokraterna vill även 
motverka svenska exportmöj-
ligheter när de är kritiska till 
att svensk el exporteras. Fakta 
är att det pågår ett ständigt 
köp och säljande av el över 
gränserna beroende på prisni-
vån. Kan svenska producenter 
producera billigt och få bättre 
betalt genom att exportera så 
självklart gör de det. 

Flera argument mot 
vindkraft bygger på att vind-
kraftverk syns och hörs och 
därför skulle förstöra både 
boendemiljö och naturupp-
levelser. Faktum är att de 
oftast är svåra att se. I naturen 
och från köksfönstret är det 
givetvis de närmsta träden 
och buskarna man främst ser. 
Skulle man få se ett vindkraft-
verk är inte heller skadligt för 
ögonen som nästintill hävdas 
i debatten. Vindkraftverk är 
inte heller farliga att lyssna 
på – om man nu skulle få 
höra ett. Oftast är de faktiskt 
ganska svåra att höra – oavsett 
hur nära man är. Blåser det så 
blåser det även runt omkring 
och då är det mer sådana ljud 
man hör. Och – ett vindkraft-
verk låter inte som en motor-
såg som det hävdas i debatten.

Peter Rosengren (MP)
Ingmarie Torstensson (V)

Elaine Björkman (S)
 Gruppledare

ÅRSMÖTE
Onsdag 23 februari Kl.18.30

Plats: Matsalen Ale Gymnasium

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

För att vi ska kunna beställa mat så vill 
vi ha din ANMÄLAN om deltagande till 

sektionen SENAST 18 FEBRUARI
0303-330 423 eller 330 273
E-postadress: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST

Vindbruksplanen kan 
ge Ale mer energi

TRÖTT PÅ ATT 
JOBBPENDLA? 
ARBETSLÖS?

Väl inarbetad rörelse med fast kundkrets 
(restauranger, hotell, privatpersoner) överlåtes 
förmånligt inkl alla maskiner/inventarier i 
mycket gott skick. Miljövänlig produktion,  
låga omkostnader och mycket god lönsamhet. 
Nuvarande ägare kan jobba kvar för smidigt 
ägarbyte. 

• Beg. pris: 500.000 kr
• 0705-448055 • Se även www.alefast.se

www.alefast.se | Älvängen
Tel: 0303-74 82 10

Inarbetat tvätteri 
i Skepplanda till salu!

Vindkraft till vilket pris?
När man hörde att 

kommunen börja-
de planera områ-

den för vindkraft tänkte vi 
att man blir nog informerad 
om det berör ens egen bo-
endemiljö. Men så var tyvärr 
inte fallet, det fick man för-
söka ta reda på själv. Nu 
när rykten om byggande av 
parker för vindkraft i när-
området hördes, började vi 
fundera på om det påverkar 
vår och grannarnas miljö i 
Ölanda – och det gör de!
Möten av markägare runt 
omkring startades upp, dessa 
tar in olika projektörer av 
vindkraft, för information, 
men alla berörda boende 
och andra markägare runt 
omkring blir inte inbjudna. 
Man säger att detta är bara 
början, sen kommer infor-
mation till berörda, varför 
detta smygande?

Alla kringboende runt 
parkerna vill väl vara med 
från början så att man kan 
påverka ens eget boende. 

Vi som bor här i sjunde 
och åttonde generationen 
undrar om vi blir de sista på 
gården? Så kan det bli då 
marknadsvärdet med säker-
het kommer att sjunka och 
vem vill flytta till landet med 
ständiga ljud- och ljusstör-
ningar, där man bor för att 
det är lugnt och skönt samt 
för att vara utomhus i skog 
och mark.

Disponeringen av mar-
kerna påverkas negativt, 
bland annat förhindras gene-
rationsbyggande. Till detta 
kommer intrång av högspän-
ningsledningar från tätorten 
till Ölanda Björbäcksområ-
det för att ta hand om vind-
kraftselen, vilket kan röra sig 
om 7-8 km ledningar genom 
landskapet. Vi anser att 
boendemiljön är viktigare än 
profiten och de eventuella 
miljövinsterna.

Lasse och Gun Bengtsson
Än så länge boende i Ölanda

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Utbyggnaden av vindkraft engagerar – alla är inte positiva.


