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LEDIGA TJÄNSTER

På Ale kommuns hem-
sida informeras kom-
muninvånarna om att 

det kött och den köttfärs som 
kommunen köper in är av 
Svenskt ursprung, citat ifrån 
kommunens hemsida  Kött 
och köttfärs köper vi från två 
olika leverantörer vilka båda 
garanterar ett svenskt ur-
sprung”. Likaså informeras 
de som besöker hemsidan om 
att kommunen enbart köper 
in svensk kyckling.

Sverigedemokraterna har 
gått igenom inköpslistorna 
för alla köttprodukter som 
köpts in under föregående 
år. Listorna vittnar om att 
kommunen köper in kött-
produkter ifrån en rad länder 

vilket strider mot de riktlinjer 
kommunen har satt upp. 
En anmärkningsvärd andel 
kommer ifrån öriga Europa, 
men även USA och Urugay 
kan stoltsera som leverantö-
rer till Ale kommun. Vid en 
genomgång av inköpslistorna 
för kyckling hittar vi produk-
ter med ursprung ifrån Israel, 
Thailand, Danmark och 
Brasilien. När det kommer till 
kalkon har kommunen uteslu-
tande valt att köpa in kalkon 
av brasilianskt ursprung. 
Huruvida den skall anses som 
närproducerad överlåter vi till 
läsarna att bedöma.

I kommunens miljöpro-
gram som bland annat inne-
fattar kommunens miljöpolicy 

Jag bor på Grafitvägen i 
Bohus. Mellan min fast-
ighet och en angränsad 

hästhage finns en bit mark 
som är kommunens. Denna 
markbit underhåller inte 
kommunen! 

Jag har under snart ett års 
tid jagat ansvarig på park-
förvaltning för att få dem att 
komma och titta på marken. 
Jag har ringt, utan svar. Jag 
har mailat, utan svar. Jag har 
ringt kommunens växel och 
bett dem meddela ansvarig 
att ta kontakt med mig, utan 
svar. Vid två tillfällen har jag 
faktiskt kommit fram och då 
fått besked att ”vi skall kolla 
på detta”. Har de kommit? 
Nej. Jag har även mailat 
ansvarig nämndordförande 
men utan att få något svar. 
Jag har även pratat med 
ansvarig tjänsteman på kom-
munen om att jag kan överta 
markbiten. Jag fick då till 
svar att det skulle kosta mig 
20 000 kr och så dog den 
diskussionen.

Jag läste Per-Anders 
Klöversjös senaste ledare i 
Alekuriren om dialog mellan 
folkvalda politiker och kom-
munala tjänstemän gente-
mot den enskilde invånaren. 
Då gällde det vindkraft och 
ett mycket större projekt, 

men jag har samma känsla 
här. De folkvalda politikerna 
och de kommunala tjänste-
männen försöker tiga ihjäl 
problemet.

Skälet till att jag vill att 
kommunen skall kolla och 
titta på och röja sin mark, är 
att det växer sly och ogräs 
och det växer in på min 
tomt. För mig känns det inte 
som en stor uppgift eller 
uppoffring för kommunen 
att åtgärda detta. Vad har 
jag då gjort ytterligare? Jag 
har själv tillsammans med 
min 70-årige pappa hyrt en 
röjsåg och röjt upp själva. Vi 
har använt mitt egna kort 
till soptippen på Sörmossen 
för att bli av med avfallet. 
Är detta hur det skall gå till 
i en modern kommun 2012? 
Är det så vi skall locka invå-
nare till kommunen? Finns 
detta med i prospekten som 
skickas ut till de som vill 
flytta in till Green Village i 
Surte? Har inte kommunen 
pengar nog att hålla efter 
sina markområden blir jag 
ganska rädd för vart utveck-
lingen av vår kommun är på 
väg.

Villaägare i Bohus

Nu har vi läst två 
nummer av Alekuri-
ren där socialdemo-

kraterna kritiseras för att vi 
har begärt återremiss i kom-
munfullmäktige och att vi 
gjort det för att förhala och 
försena beslut i två ären-
den. Skälet till att vi begärde 
återremiss var definitivt inte 
att fördröja besluten utan 
för att vi vill följa de demo-
kratiska spelregler som full-
mäktige har fattat beslut om. 
OM AD+Alliansen gjort rätt 
från början hade vi inte fått 
en förlängd process. Gör om 
– gör RÄTT! 

Det handlar dels om SD´s 
motion om en insynsplats i 
kommunstyrelsen dels ett 
förslag om en kraftig föränd-
ring av partistödet. 

Fullmäktige har i enighet 
beslutat att det ska finnas 
”en fast beredning, Demo-
kratiberedningen, som 
arbetar övergripande inom 
området demokrati och 
medborgarfrågor”. I denna 
beredning är samtliga partier 
i fullmäktige representerade.

I båda ärendena, som är 
av demokratisk karaktär, 
skulle självklart Demokrati-
beredningen fått möjlighet 

att yttra sig. Detta har inte 
skett trots att Mikael Berg-
lund säger att ”Det här är en 
demokratifråga” angående 
motionen från SD. Jan A 
Pressfeldt säger att ”motio-
nen berör kommunstyrel-
sen” och skulle därmed inte 
behandlas av någon annan/
Demokratiberedningen.

Vi anser att kommunsty-
relsen inte är undantagen 
från den demokratiska pro-
cessen i de frågor som ligger 
inom området demokrati. 

Partistödet hör lika natur-
ligt till området demokrati 
och borde också ha beretts 
av Demokratiberedningen. 

Vi socialdemokrater 
kommer att ta slutlig 
ställning till ovanstående 
ärenden i sakfrågan när 
Demokratiberedningen 
har behandlat frågorna på 
det sätt som fullmäktiges 
arbetsordning föreskriver. 
Hoppas att vi slipper begära 
återremiss fler gånger för att 
demokratin satts ur spel.

Stefan Hagman (S)
Vice ordf demokrati-

beredningen
Inga-Lill Andersson (S)

Ledamot i demokrati-
beredningen

Ale kommun köper utländskt kött – mot sina egna regler
står det att läsa följande: 
”miljöarbetet skall ständigt 
förbättras och integreras i 
den ordinarie verksamheten 
genom att miljöfrågorna sär-
skilt beaktas vid all upphand-
ling av varor och tjänster”. I 
miljömålen för kommunen 
står det vidare: "I övrigt skall 
närproducerade livsmedel 
vara ett mål”. Det dokumen-
tet är reviderat och antaget 
senast 2006. Att kommunen 
under alla dessa år inte lyckats 
styra över till att enbart köpa 
in köttprodukter med svenskt 
ursprung är minst sagt 
anmärkningsvärt. 

Vi Sverigedemokrater 
anser inte det vara försvar-
bart att kommunen köper in 
livsmedel som fraktas runt 
halva jordklotet. Vi anser 
att kommunen skall vara en 
föregångare när det kommer 
till upphandlingar och fram-
förallt av livsmedel. Kraven 
på kommunens leverantörer 
borde skärpas och ambitions-
nivån höjas när det gäller 
något så vitalt som inköp av 
livsmedel till våra unga och 
äldre i kommunen. I samman-
hanget är det också anmärk-
ningsvärt att kommunen valt 
att köpa in ritualslaktad kyck-
ling i detta fall halalslaktad. 
En slaktprocess där djuren 
utsätts för onödigt lidande 

och en hög stressfaktor precis 
innan djuret avlider. Allt detta 
samtidigt som djuret är vänt 
åt ett visst håll och en person 
med religös bakgrund överva-
kar alltsammans. Att köpa in 
kött som slaktats på ett sådant 
barbariskt sätt är väl inte vär-
digt en kommun som Ale?

Vi har med anledning av 
det regelvidriga agerandet 
valt att via en interpellation 
fråga ansvarig politiker varför 
Ale kommun väljer att vilse-
leda kommunens invånare om 
att all kyckling och allt kött är 
av svenskt ursprung när kom-
munen inte säkerställt att man 
lever upp till det samt om 
man anser det vara försvarbart 
att kommunen köper in kött 
från andra sidan jorden även 
fortsättningsvis. Vi önskar 
också få svar på varför kom-
munen väljer att köpa in 
halalslaktat kött enligt islams 
påbud och därmed kött ifrån 
djur som utsatts för onödigt 
lidande samt om det är de 
styrandes vilja att halalslak-
tat kött enligt islams påbud 
ska få förekomma inom Ale 
kommuns verksamheter. Vi 
hoppas få svar på dessa frågor 
under kommande kommun-
fullmäktigemöte. 

Robert Jansson(SD)
Rune Karlsson(SD)

Var rädd om vår demokrati 
– ta den på allvar

Kommunens förfall?

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till 
företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela 
tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa 
våra hyresgästers behov Vårt kontor ligger i Kungälv, och med 30 
medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen 
av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 

Vi söker nu:

Uthyrare av lokaler
Du hyr ut lokaler och är även ansvarig för relatio-
nerna med våra befintliga hyresgäster under hela 
hyrestiden. I arbetet ingår marknadsföring och att 
svara för de affärsmässiga avtalen med hyresgäs-
terna vid ombyggnader och uthyrningar.

Du är duktig på att vårda relationer. Du har mycket 
stort driv i att göra affärer, och god erfarenhet från 
säljande befattningar. Med dig har du kunskaper i 
juridik, fastighetsförvaltning eller ombyggnationer.
 
Skicka din ansökan senast 24 juli till:
mats.berntsson@ytterbygg.se  

Torsdagen den 31 
maj var det dags för 
Röda Vinbäret från 

Hövägens förskola att ha 
sin makalösa avslutningsfest 
på Folkets hus i Älvängen. 
Röda Vinbärsbarnen är 6 år 
eller ska snart fylla 6 år. En 
dag i början av april bestäm-
de de att de ville göra en cir-
kusföreställning för föräld-
rarna. De har själva hittat 
på alla nummer och tränat 
mycket tillsammans. 

På torsdagen var hela Fol-
kets hus till brädden fyllt av 
barnens föräldrar, syskon 
och släktingar. Barnen in-
ledde med sånger på teck-
enspråk, engelska, spanska 
och japanska! Sedan fram-

förde de flera magiska trolle-
ritrick. Publiken höll andan 
när barnen trollade bort en 
flicka och fram kom det istäl-
let en superhjälte. Spänning-
en fortsatte med att det trol-
lades fram katter och hundar 
ur en magisk tunnel. Efter 
detta nummer så visades ett 
riktigt läskigt trolleritrick där 
ett av barnen blev sågat mitt 
itu! Publiken höll andan, oj 
oj, hur skulle det gå? 

Jodå Röda Vinbärsbarnen 
har tränat mycket inför denna 
dag så de lyckades med att 
trolla ihop sin kompis igen. 
Efter detta häpnadsväckande 
nummer fortsatte föreställ-
ningen lika spännande. Nu 
var det dags för ormtjusaren 

En magisk avslutning av Hövägens förskola
och hennes medhjälpare. Or-
marna var läskiga men dansa-
de så snyggt. 

Efter detta bjöd barnen 
sina familjer på två lärorika 
nummer som handlade om 
hur man gör när man råkar 
ut för en olycka och behöver 
hjälp. Barnen visade hur man 

ringer 112. Hela kvällen av-
slutades med att alla fikade 
tillsammans. Det var en 
lyckad kväll med stolta barn 
och lyriska föräldrar som app-
låderade oavbrutet, tänk vad 
förskolebarn kan! 
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