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Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt le-

vererar ett antal påståenden 
om Miljöpartiets bostadspo-
litik i förra veckans tidning 
samt ställer ett antal frågor 
om hur vi ser på samhälls-
utvecklingen i kommunen. 
Kul med lite uppmärksam-

het. Självklart ska vi berät-
ta om hur vi ser på framti-
den. Vi miljöpartister hyser 
stor oro över den situation 
som världen befinner sig i 
och vi tror att klimatfrågan 
är den enskilt viktigaste för 
världens, EU:s, Sveriges och 
Ales politiker att lösa. 

För att vända skutan krävs 
modiga 
politiker 
som vågar ta 
tuffa beslut. 
Vi tror näm-
ligen inte att 
det kommer 
att ordna sig 
av sig själv. 

Inte bara jordens rikedomar 
är orättvist fördelade. Även 
utsläppen av växthusgaser 
är det. Sverige har ett stort 
jobb framför sig när det 
gäller att minska sina klimat-
utsläpp. Vi tror inte att det 
räcker med att hoppas på att 
framtiden för med sig nya 
helt ofarliga energikällor. Vi 
tror att vi även måste minska 
användandet av energi. En 
viktig del i detta är minskade 
transporter och ökat kol-
lektivt resande. Miljöpartiet 
vill inte riva hus på lands-
bygden som Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
nästan vill få läsarna att tro. 

Vi vill däremot inte bidra till 
att öka bilberoendet genom 
att bebygga landsbygden 
ytterligare. 

När det gäller kommu-
nens planer på att växa stäm-
mer det att vi i Miljöpartiet 
ställt oss bakom det politiska 
målet att bli fler alebor. 
Kvalitén i den kommunala 
servicen kommer att öka 
om vi blir fler som bidrar 
till kommunens inkomster. 
Företrädelsevis vill vi jobba 
med förtätning av orterna 
Nödinge och Älvängen 
samt med att väva samman 
orterna längst 45:an och den 
nya pendeln. Vi ser också 

möjlighet att stärka några av 
byarna i kommunens inland 
för att skapa förutsättningar 
för god kommunal service 
och attraktiv kollektivtrafik 
även utanför tätorterna.   

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande beskyller 
oss vid upprepade tillfällen 
för att vara flummiga. Det 
får han gärna göra. Vi enga-
gerar oss inte i politiken för 
att få vitsord från Aledemo-
kraterna utan för att vi tror 
att en förändring är nöd-
vändig. Även för framtida 
aledemokrater. Som litet 
lokalparti kan man kanske ha 
som viktigaste politiska mål 

att bygga och sälja så många 
småhus på landet som möj-
ligt. Miljöpartiet siktar lite 
högre. Vi vill arbeta för att 
rädda jorden från den kata-
strof som klimatförändring-
arna faktiskt kan innebära 
för mänskligheten. Flum-
migt måhända. Men det 
känns ändå rätt bra att veta 
att den tid vi lägger ner på 
politiskt arbete syftar till att 
göra världen bättre för kom-
mande generationer. 

Peter Rosengren (MP) 
Minna Ljungberg (MP)
Marcus Larsson (MP)

Grön bostadspolitik = Ansvar och framtidstro

Tillgänglighetsarbetet i Ale 
och Sverige har gått alldeles 
för långsamt. Jag vill att bris-

tande tillgänglighet ska kunna räknas 
som diskriminering. 

Personer med funktionsnedsätt-
ning och äldre människor ska ha 
möjlighet att leva som alla andra och 
ha möjlighet att delta i samhällslivet. 
Då är färdtjänst ytterst viktig Färd-
tjänst är en särskild form av kol-
lektivtrafik som utförs med mindre 
fordon, en kompletterande kollektiv 
transportform.

Enligt lagen om färdtjänst kan Du 
få färdtjänst när Du är folkbokförd i 
Ale kommun och Du på grund av ett 
funktionshinder av varaktig karaktär 
inte utan väsentliga svårigheter kan 
förflytta Dig på egen hand eller resa 
med allmänna kommunikationer. 
Funktionshindret ska bedömas kvar-
stå i minst tre månader. Färdtjänst 
beviljas inte på grund av att allmänna 
kommunikationer saknas.

Riksfärdtjänst är till för personer 
som på grund av ett stort och varak-
tigt funktionshinder får fördyrade re-
sekostnader för resor inom Sverige. 

Fördyrade resekostnader kan till 
exempel uppstå om Du behöver led-
sagare för att använda allmänna kom-
munikationer. Ett annat exempel är 
om Du bara kan åka med taxi eller 
specialfordon.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst 
för resor som sträcker sig utanför 
kommunens färdtjänstområde.

Färdtjänstområdet är Ale kommun 
samt kranskommunerna Göteborg, 
Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, 
Alingsås och Lerum. 

Att Du har tillstånd att åka färd-
tjänst innebär inte med automatik att 

Du också har rätt till riksfärdtjänst. 
Kraven för att få tillstånd för riks-
färdtjänst är högre än kraven för att 
få färdtjänst.

Jag som ordförande i Ale kom-
muns Funktionshiderråd har tillsam-
mans med tre ledamöter i Funktions-
hinderrådet: Gunilla Wallengren, 
Eva Carlbrand och Tyrone Hanson 
fått i uppdrag att se över reglemente-
na för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Mina/våra tankar är bland andra 
att utöka färdtjänstområdet till att 
gälla hela Västra Götalandsregio-
nen för att underlätta för resenärer-
na. Allt för många funktionshindrade 
och äldre människor har de senaste 
åren fått avslag på ansökan om riks-
färdtjänst. Så kan vi inte ha det!

Alliansen gick till val på att de som 
har färdtjänst per automatik också 
ska ha riksfärdtjänst. 

Som det är nu får behövande färd-
tjänst men när de behöver åka längre 
sträckor får de inte det. Och det är 
bråttom! Jag har fått mail och samtal 
från många kommuninvånare som 
inte kan besöka sina barn och barn-
barn. Orättvist!

Har Du idéer på förbättringar får 
Du gärna höra av Dig!

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande 
i Kommunstyrelsen

Dags för förbättrad färdtjänst!
Jag har under de senas-

te två veckorna tagit mig 
gående över Jordfalls-

bron vid 6.30 på morgo-
nen. Det har varit med risk 
för livet som jag gjort detta. 
Vid ett flertal tillfällen har 
det kommit bilar norri-
från och som skall över till 
Kungälv och Hisingen och 
som fullständigt har igno-
rerat att det varit rött ljus. 
Istället har dessa bilar bara 
blåst på som om det vore 
grönt ljus. Vid några tillfäl-
len har det varit grönt ljus 
för mig som gående och så 

fort jag har kommit över till 
norra sidan av bron har bi-
larna kört trots att de fortfa-
rande har rött ljus.

Det är bara en tidsfråga 
innan någon blir på- eller 
överkörd.

Har ni så bråttom att 
komma till jobbet att ni 
inte hinner vänta den lilla 
stunden som det är rött? Åk 
en minut tidigare hemifrån 
så hinner du vänta på att det 
röda ljuset skall bli grönt.

Jan Johansson
Ekait

Rött ljus vid Jordfallsbron

Årsmöte
Tisdag 27 mars kl 18

Backa Säteri, Nödinge
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar •

Välkomna!
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SOPPA OCH POLITIK
Torsdag 15 mars kl 18.30 – 20.30 

träffas vi på Folkets hus i Nol.

Vi möts över en tallrik soppa 

och fortsätter arbetet mot 

barnfattigdomen.

Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Lördagen den 24 mars kl 13.00 

håller Ale arbetarekommun 

årsmöte på Folkets hus i Nol. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på något att äta!

Välkomna!

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Måndag 26 mars kl 18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


