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De rödgröna som styr 
Västra Götalands-
regionen presen-

terar nu ett krispaket eller 
”satsning med anledning av 
SAAB- konkursen”. Där i 
märks bland annat förstärkt 
pendling med expressbus-
sar till Göteborg och Volvo 
Torslanda. Det borde bättre 
kunna ske med pendeltåg 
och byte i Bohus för dem 
som skall till Volvo Tors-
landa. Sverigedemokrater-
na undrar varför det inte 
blir en riktig tågsatsning för 
Tvåstad när nu dubbelspå-
ret snart är färdigställt och 
Västtrafik köpt flera motor-
vagnståg. SD kritiserar de 
rödgröna för att bara satsa 
på den alltför korta relatio-
nen mellan Ale och Göte-
borg.

 När vi i somras arbetade 
fram vår första regionbud-
get såg vi att en kraftigare 
satsning på tågpendling 
behövdes inför SAAB:s 
totala nedläggning därför 
menar vi att det skulle vara 
klokt att göra Alependeln till 
en Trollhättependel redan 
från start 2012 och bygga en 
pendeltågsstationer i södra 
Trollhättan med hundratals 
parkeringsplatser. Det är 
även rimligt med några tåg 
som tar upp i Upphärad och 
Nygård, den senare skulle 
f.ö. Hålandaborna bättre 
kunna använda än Älvängen. 
SD säger att det är bättre 
att tågen har sin depå i 
Trollhättan och inte körs 
tomma upp från Göteborg 
till Älvängen innan de kan 
vända tillbaka till Göteborg 
med resenärer. Istället får 
man bättre beläggning i 
båda riktningar hela dygnet 

om Trollhättan blir start 
och slutpunkt. Trollhättan 
har ju avsevärt fler med tåg 
inpendlande göteborgare än 
Ale, inte minst Högskolan 
Väst har några ”lämmeltåg” 
av studenter varje morgon 
från stationen.

Med SAAB-konkursen 
som faktum ser man att vi 
har helt rätt i detta, SD:s 
politik ger alla tre kommu-
nerna Trollhättan, Lilla Edet 
och Ale lika goda förutsätt-
ningar för arbetspendling. 
På sikt vill SD även att den 
förut planerade stationen 
under NÄL och Skogshöj-
den också byggs, järnvägen 
går ju i en tunnel under sjuk-
huset. NÄL är en av regio-
nens riktigt stora arbetsplat-
ser och det är tidskrävande 
att nå sjukhuset med bil. 
Inte minst Aleborna skulle 
kunna glädjas av att resa till 
sjukhuset med tåg helt utan 
byte. De tåg Västtrafik kallar 
Regionaltåg (Vänersborg 
- Göteborg och Karlstad - 
Göteborg) vill vi stanna på 
högst ett ställe mellan Troll-
hättan och Göteborg lämp-
ligen Älvängen, de får alltså 
inte stanna i Lödöse och två 
stationer till som Västtrafik 
verkar luta åt, utan det skall 
pendeltåget göra istället. 
Regionaltågen måste alltså 
renodlas till en RegionalEx-
press som bara stannar på 
de stora stationerna. tycker 
vi i SD

Daniel Rondslätt
Regionfullmäktigeledamot

Sverigedemokraterna

Gör Alependeln till en 
Trollhättependel istället

I GP fredagen den 13 januari 
kunde vi läsa att Ahlafors fria 
skola jämte fyra andra skolor i 

Västsverige visat sig vara de mest 
generösa med betygen, när de na-
tionella proven rättades om. Sko-
lorna skall nu få besök av Skolin-
spektionen, som enligt Skolverkets 

beslut ska granska skolornas får-
måga att sätta rätt betyg.

Det är lätt att få beröm och vara 
duktig enligt statistik, men det 
måste naturligvis finnas täckning 
också, eller hur?

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt

Förra veckan valdes 
IF Metalls ordföran-
de till partiordföran-

de för Socialdemokraterna. 
Ett val som jag gillar väldigt 
mycket. Naturligtvis var det 
viktigt att få fram ett gång-
bart namn, men det innebär 
också en prioriterad sats-
ning på jobb och åter jobb. 
I dagarna presenterades en 
forskningsrapport som säger 
”Det går inte att på ett tro-
värdigt sätt säga hur reger-
ingens jobbskatteavdrag har 

påverkat sysselsättningen”. 
Med tanke på att Modera-
terna har tagit 70 miljarder 
skattekronor till jobbskat-
teavdraget skulle man åt-
minstone kunna kräva att ef-
fekten ska vara mätbar. Re-
geringens åtgärd för att öka 
sysselsättningen visar sig 
inte ens kunna mätas. I ett 
annat försök sänktes restau-
rangmomsen.

Med en topplacering i 
EU vad gäller ungdoms-
arbetslöshet krävs det en 

fokusering på jobb och åter 
jobb i Sverige. Nu är frågan 
för oss i Ale hur vi ska vara 
med och bidra till att Västra 
Götaland ökar sin attrak-
tionskraft. Hur ska Ale bidra 
till tillväxten? Moderaterna 
och Aledemokraterna vill 
bara bygga bostäder i Ale 
med motiveringen att före-
tagande ”bara kostar pengar 
och ger inget tillbaka”. En 
syn på företagandet som vi 
måste vända. Med ett antal 
stora pågående bostadspro-

jekt måste vi nu fokusera på 
attraktiv mark för framtida 
företagsamhet i Ale. Det är 
helt avgörande om Ale ska 
bidra till att öka tillväxten 
i vår region – och det vill 
Socialdemokraterna i Ale 
tillsammans med Stefan 
Löfven.

Tyrone Hansson
Stolt facklig

socialdemokratisk
samhällsbyggare 

Arbete i fokus med Stefan Löfven

Anbud
Kanalrensning

För Bräcke Holkens 
Torrläggningsföretag i Ale 

Kommun, omfattande 5700 
meter utlämnas på entreprenad. 

Anbud lämnas till 
Robert Lämhed, Björbäck  

Oskarsgården 130, 449 90 Nol
senast 2012-02-23

Tel: 0707900311, 0739272973, 
0303744191, 0708408827.

Attention-träffar i Kungälv
Träffarna vänder sig till dig med neuropsykiatriska 
funktions nedsättningar. Även anhöriga är välkomna.
Vi träffas för att utbyta erfarenheter och för att ha en
trevlig samvaro. Vi bjuder på fika.

Träffar under våren i Kungälv
Vi träffas följande måndagar under våren: 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 
17/4, 15/5, 29/5 och 5/6.
Plats: LYCKAN, Gamla Kungälvsvägen 17, 442 38 Kungälv.
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.

Mer information finns på http://attention.vgl.se

LEDIGA TJÄNSTER

Suveräna säljare! 

Abelco Nordic AB 
0736 - 33 32 16        www. abelco.se        mb@abelco.se 

Su
Vi söker maskinsäljare 
till flera distrikt i landet.
Besök www.abelco.se för 
mer information. 

Ale Jaktvårdskrets kallar till

ÅRSMÖTE 

Tisdag 7 februari kl 19.00 
i Medborgarhuset i Alafors, sal B

Ale Jaktvårdskrets 
hälsar Er välkomna!

ALAFORS. En trafiko-
lycka inträffade på den 
nya lokalvägen mellan 
Älvängen och Alafors, i 
höjd med Himlaskolan, i 
fredags kväll. Larmet till 
SOS kom kvart över elva. 
Det var två bilar som hade 
kolliderat. Fem personer 
fick föras till sjukhus. En 
kvinna i 20-årsåldern satt 
fastklämd och räddnings-
tjänsten tvingades klippa 
upp taket till ett av fordo-
nen för att få loss henne.
JONAS ANDERSSON

Trafikolycka
i Alafors

I torsdags fylldes Skepp-
landa Bygdegård till brist-
ningsgränsen av intresserade 
medlemmar. Ordförande 
Laila Johansson hälsade 
välkommen och mötet 
startade med parentation, 
ett ljus tändes för varje bort-
gången medlem under 2011 
och en tyst minut hölls.

Professor Rolf Ekman 
hälsades välkommen och 
höll sedan ett bejublat före-
drag om våra hjärnor, även i 
vår ålder går det att vara ung 
i en gammal kropp.

Traditionella årsmötes-
förhandlingar hölls därefter, 

med Bo Björklund som 
mötets ordförande. Val-
beredningens förslag på 
ledamöter och funktionärer 
valdes enhälligt.

Efter detta smakade kaffet 
och goda smörgåsar gott. 
Blommor utdelades till de 
funktionärer som av olika 
anledning slutat sina upp-
drag.

Mötet avslutades efter att 
alla lotterivinster hittat till 
sina glada vinnare.

Nästa månadsmöte är den 
23 februari. Underhåller gör 
Flottans kavaljerer.

Olle Magnusson

Årsmöte i SPF Skepplanda Hålanda

Professor Rolf Ekman höll ett bejublat när SPF Skepplanda 
Hålanda höll sitt årsmöte i förra veckan.

Grattis
Vättle scoutkår 30 år!
Vi fi rar med öppet hus för 
gamla och nya ledare och 
scouter.

Lördag 25/2 kl. 13-16
i Furustugan, Alafors

Medtag matpåse, 
lägerbålsfi lt 
och sittunderlag.
Kläder efter väder.

Välkomna!

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!


