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Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimatet i Sveriges kommu-
ner visar att Alealliansens ”satsning” på 

att förbättra företagsklimatet har resulterat 
i att Ale hamnar på 241:a plats bland Sveri-
ges 290 kommuner, just före Lycksele i gles-
bygden.

Bra jobbat!
I valrörelsen ordades vitt och brett om 

vilka storsatsningar som skulle göras för att 
få ett företagsklimat i Ale kommun som var 
värt namnet.

Från år 2007 till årets utfall har Ale 
kommun rasat från 107:e plats till 241:a.

Snyggt jobbat Berglund!
I Alekuriren kan vi läsa att kommunalrå-

det Berglund anser att nu kan det bara bli 
bättre.

Fel igen, kommunalrådet, fel igen!
Det finns möjlighet att rasa ytterligare 49 

placeringar neråt.
Hur kan det bli så här med storsatsning 

och allt?
Mätningen gjordes dessutom innan Surte 
och Bohus skars av från 45:an.

I samband med väg- och järnvägsbygget 
genom Ale kommun har Surte och Bohus i 

det närmast ”isolerats från omvärlden”. Det 
kan bara bli värre om inget görs!

Det har blivit svårt att ta sig in i byarna 
om man kommer utifrån och ”har vägar-
na förbi”.

Självklart var alla medvetna om att be-
kymmer skulle uppstå en kortare tid, men 
det här blev alldeles för länge!

De företag som sysslar med handel och 
service håller på att förblöda.

Omsättningen hos många av företagen 
har gått ner med mer än 50 %.

När företagarna i sin förtvivlan kontak-
tar kommunen för att få hjälp och stöd fås 
beskedet att det blir bättre när projektet är 
invigt och allt har återgått till ”det normala”.

När detta är klart kanske det inte finns 
någon handel eller service kvar i byarna, fö-
retagen har gått i konkurs. I en situation där 
bara hyran kanske är 50 % av omsättningen 
har man inte möjlighet att vänta på att ”det 
skall bli normalt” igen.

Kommunens svar från sektor kommun-
styrelsen på förfrågan från företagen är i 
stort att om man anser sig drabbad av en 
skada, i det här fallet avstängd tillfart, är 
man skyldig att själv göra de anpassningar 
man kan för att minska skadeeffekterna.
Utskicket andas samma byråkratanda med 
förmodat syfte att få de drabbade företagar-
na att resignera och ”slå igen”.

De som drabbas förutom företagen är 
kommunens innevånare som mister service 
och möjlighet att göra inköp i butiker, caféer 
och apotek.

För att undvika sista platsen och kanske 
klättra ett ”pinnhål” är det lämpligt att man 
ser till att hjälpa till med byråkratin och 
hjälpa de företagare, som drabbats.

Byråkrati är ju en av sektor kommunsty-
relsens bästa grenar så här måste ju finnas 
oändliga resurser till hjälp för företagen, fö-
retagslots eller liknande.

Varför inte som ägare till centrumanlägg-
ningarna lämna företagen en eller flera hy-
resfria månader som plåster på såren och för 
att något hjälpa till i en svår situation och 
kanske få ett bättre rykte.

Det kallas för att visa god vilja och går att 
göra även för en fastighetsägare.
 

Rolf Engström
Ännu inte drabbad 

småföretagare i Bohus

Grattis Berglund!
Satsningen på näringslivet ”Bidde en tummetott” Klockarängen i 

Skepplanda har 
efter beslut i Om-

sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden förra året blivit 
ett boende för enbart de-
menta personer berät-
tar ordförande Boel Hol-
gersson (C) stolt för några 
veckor sedan i Alekuriren. 
Vad hon inte berättar är 
att äldre personer tack vare 
detta beslut nu i betydligt 
större omfattning måste 
flytta runt i vår kommun 
och inte får möjlighet att 
bo kvar i sin hembygd. 
Från södra delen måste de-
menta framöver i större ut-
sträckning ryckas upp och 
flytta norrut och personer 
som inte är dementa i norr 
men behöver ett trygg-
hetsboende får inte längre 
flytta in på Klockarängen i 
Skepplanda.

I hela norra Ale finns 

inte längre något trygg-
hetsboende för äldre utan 
demens.
Detta är djupt tragiskt då 
de äldre kan förlora kon-
takten med äldre vänner 
som kanske inte klarar att 
åka en längre sträcka för ett 
besök. Det handlar också 
om att ryckas upp ur sitt 
sociala sammanhang med 
kyrklig församlingsgemen-
skap, pensionärsförening, 
besöksgrupp med mera. 
Det känns som om politi-
kerna i kommunen inte alls 
tänkt på dessa konsekven-
ser, eller har de det ? 

Att de äldre flyttas ofri-
villigt på detta sätt känns 
inte humant och inte att ha 
de äldres bästa som priori-
tet. Vad tog allt tal om val-
frihet vägen? eller gäller 
bara valfriheten att de pri-
vata bolagen såsom Carema 
skall tjäna pengar på de 

gamla?  Nej, här borde väl 
verkligen valfrihet gälla –  
att alla äldre måste få möj-
lighet att bo kvar i sin hem-
bygd så långt det är möj-
ligt. Har pensionärsfören-
ingarna varit involverade i 
denna fråga?

Att få välja att bo kvar 
i sin hembygd är viktigt 
för de äldres sociala väl-
befinnande och kontakt-
nät. Därför borde det istäl-
let finnas mer småskaliga 
demensboenden (gruppbo-
enden) och äldreboen-
den i varje kommundel. Ett 
första steg borde omgåen-
de bli att återgå till att ett 
antal avdelningar på klock-
arängen åter reserveras för 
äldre utan demens så som 
det fungerat väl under en 
lång rad av år.

Boende i Ale

Äldre tvingas flytta runt i Ale

Öppet brev till Samhällsbyggnadsnämnden i Ale
I trafikplan för Ale 
kommun antagen i kom-
munfullmäktige 2011-11-
28 föreslås för Vallmovä-
gen i Älvängen en ökning 
av högsta tillåtna hastighet 
från 30 till 40 km/tim. Med 
tanke på att denna väg an-

vänds av barn och ungdo-
mar på väg till och från våra 
skolor samt dessutom ligger 
i direkt anslutning till Olof 
Persgårdens förskola är vår 
uppfattning att detta förslag 
knappast befrämjar trafiksä-
kerheten. Följaktligen är vår 

uppfattning att nuvarande 
begränsning på 30 km/tim 
skall bibehållas.

För Madens samfällighet
Nils-Olov Karlsson

Ordförande

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Effektiv 
metod för 
kroppsrening!
Det här är en effektivare kroppsrening för hela dig. 
Den speciella kombinationen av örter i  
MethodDraine DETOX driver ut gifterna som 
samlats i kroppen.
Den rena kroppen fylls av energi, 
får större motståndskraft och 
känns lättare att leva med.

Nu

199:-
+ Sportflaska

på köpet!

Ord 270:-

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Onsdag 23 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård
Årsmöteshandlingar, motioner 

och debiteringslängd kommer att 
finnas på Skepplanda Bibliotek 

samt på hemsidan 
www.vagforeningen.com 

senast den 2 Maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 6 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar
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Alla hundar och katter är välkomna för gratis kontroll av prickar, knölar och vårtor på huden.
Måndagen den 7 maj kl 18-20. 20% på allt foder i butiken under hela dagen. 
P.S. Husdjur som kliar sig kan ha smittsam ohyra och måste bokas till ordinarie undersökningstid.

Välkommen in på drop-in!
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på allt hundfoder 
i butiken 7 maj 


