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Det råder tveklöst 
ett politiskt makt-
spel för tillfället i 

Ale kommun. Det har det 
väl i och för sig gjort länge, 
för att inte säga alltid, men 
det är mer avancerat just 
nu med tanke på det osäkra 
parlamentariska läget. När 
budget 2012 klubbades valde 
Sverigedemokraterna att 
rösta på de rödgrönas för-
slag, vilket medförde att Al-
liansen med stöd av Alede-
mokraterna regerar efter op-
positionens villkor. Det är 
självklart inget optimalt sce-
nario och frågan är hur detta 
ska undvikas framöver. Hit-
tills har det varit frostigt 
mellan Sverigedemorkater-
na och Alliansen, men möj-
ligen har de ställt dörren på 
glänt nu. Alliansen har näm-
ligen meddelat att de tänker 
bevilja Sverigedemokrater-
nas motion om en insyns-
plats i Kommunstyrelsen. 
Den kommer inte vara för-
sedd med yttranderätt, ej 
heller arvoderad. Beskedet 
kommer emellertid en dryg 
månad innan budgetdebat-
ten för 2013 ska ta fart. Är 
det månnne ett försök från 
Alliansens sida att få stöd för 
sitt eget budgetförslag?

Enligt Socialdemokrater-
na är utspelet solklart, ett 
bevis på att Alliansen har 
gjort upp med Sverigedemo-
kraterna. Det går emellertid 
inte att bevisa och det opo-
litiska förslaget från tjäns-

temännen går helt i linje 
med vad Alliansen anser. 
Det kostar inte förvaltning-
en något och ur demokra-
tisynpunkt bör alla partier i 
kommunfullmäktige också 
ha insyn i hur diskussio-
nerna går i Kommunstyrel-
sen. Därför föreslår förvalt-
ningen att Sverigedemokra-
ternas motion ska beviljas, 
vilket nu också sker. Åter-
står att se om det var en tak-
tisk triumf eller en ren till-
fällighet. Onekligen är tid-
punkten för beskedet ytterst 
lämplig. Samtidigt har Al-
liansen ett ansvar gentemot 
sina väljare att försöka driva 
igenom sin politik och för 
att klara det måste de också 
få gehör för sin egen budget. 
Om det krävdes att ge ett 
demokratiskt valt parti in-
synsplats i Kommunstyrel-
sen är priset kanske trots allt 
inte jättehögt.

Musiken tog stort ut-
rymme i söndags. Först in-
vigde Streaplers Älväng-
ens vårmarknad och sällan 
har de centrala delarna varit 
så välfyllda som när Kenny 
och hans mannar tog ton. 
Jag som trodde att dans-
band snart var ett 
minne blott. Samti-
digt kändes det som 
om lite rättvisa ski-
pades när april 
månads fi-
naste dag 
blev just 

under den så väderkänsliga 
vårmarknaden.
Några timmar senare, inför 
en ironiskt nog betyd-
ligt mindre skara männis-
kor, flöt den tidigare världs-
artisten Dan Reed plötsligt 
upp på Vadbacka Gästgive-
ri i Skepplanda. Det blev en 
resa från livet som rockidol, 
in i de mörkaste av gränder, 
upp på vägen igen till ett liv 
i balans men med en rygg-
säck tung av livserfarenheter 
som han nu gladeligen delar 
med sig av. Livet tar onekli-
gen ut svängarna för en del. 
Från att ha stått på samma 
scen som Rolling Stones till 
att ha studerat med munkar 
i norra Indien till att plöts-
ligt svänga in på ett gästgi-
veri i Svedala.
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Välkomna!

SURTE IS IBK
hälsar välkomna till
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i Bohushallen

Motioner inkomna senast 10 maj
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)


