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Testa dina lungor 

I morgon uppmärksammar vi världsKOLdagen 
genom att välkomna dig som är eller har varit  
rökare att gratis testa din lungfunktion hos oss.

Välkommen till Kungälvs sjukhus 
den 16 november kl. 10.00–15.00  
(skyltat från huvudentrén).

KOL är en lungsjukdom som för med sig 
att man får svårt att andas, kan känna 
trötthet och att orken blir nedsatt. 
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

Testa dina lungor
Onsdag den 14 november uppmärksammar 
vi världsKOLdagen genom att välkomna dig 
som är eller har varit rökare att gratis testa 
din lungfunktion hos oss.

Varmt välkommen!

KOL är en lungsjukdom som för med sig
att man får svårt att andas, kan känna
trötthet och att orken blir nedsatt.
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SKEPPLANDA. PRO Ale 
Norra hade höstens frisk-
vårdsträff i Skepplanda 
Bygdegård torsdagen den 
18 oktober. Ett 80-tal per-
soner kom till bygdegården 
där friskvårdskommittén 
serverade en lätt förtäring 
bestående av nyttiga frukter 
och grönsaker. Efter detta 

serverades kaffe med hemba-
kad äppelkaka.

Därefter blev det mode-
visning av PRO:s alldeles 
egna mannekänger, men 
där insmög sig även man-
nekänger direkt från Paris. 
Kläderna som visades kom 
från Senior Shop som hade 
mycket kläder för oss senio-

rer, där hugade spekulanter 
kunde göra inköp efter vis-
ningen.

Två timmar rinner snabbt 
iväg och vi tackar frisk-
vårdskommittén för ett trev-
ligt arrangemang.

Eva Carlsson

Friksvårdsträff i Skepplanda

Jag har ett fl ertal gånger 
mailat och ringt polisen 
angående det problem 

som fi nns i Bohus och Surte 
med hastigheten på både 
bilar, bussar och mopeder.

Hastigheten mellan Bohus 
centrum och Skårdal är 30 
km/t, men många fordon kör 
betydligt fortare, säkert upp 

till 60 km/t. Den största pro-
blematiken är att det ligger 
en förskola på den här vägen 
och där finns barn från 1 år.

Jag förstår inte hur lite 
skolan och föräldrar verkar ta 
i ansvar angående mopedister 
som både kör vårdslöst och 
utan hjälm till bland annat 
skolan. Min fru var nära att 

bli påkörd med barnvagn 
för ett tag sedan. Det borde 
finnas en polisstation här i 
kommunen som har runt 30 
000 invånare. 

Kommunen, skolan och 
polisen bör se till att agera 
innan ett litet barn eller 
någon annan råkar illa ut!

Orolig förälder

Agera innan någon råkar illa ut

På förra utbildnings-
nämnden togs det 
ett beslut som kallas 

avgiftsfri skola. S, V och 
MP, med stöd av FP, röstade 
igenom ett förslag som 
innebär att föräldrar inte 
får bidra med en liten slant 
exempelvis till en bussresa.

I Sverige har vi en avgifts-
fri skola enligt lag. Skolin-
spektionen tillåter dock att 
små summor får tas ut vid 
enskilda tillfällen. Nu har 
vänsterminoriteten med 
stöd av FP valt att vi, inom 
just det här området, ska ha 
strängare regler än vad skol-
inspektionen medger. 

Konsekvenserna av detta 
beslut är osäkra, men vi är 
rädda för att de kommer att 
bli dyra. I Umeå har man 
tagit ett likadant beslut och 
där har man tolkat det så 
att skolan nu är tvungen 
att köpa in skidutrustning 
till alla elever för att de ska 
kunna vara med på frilufts-
dagar. Vad betyder då detta 
beslut för oss i Ale? Ska vi 

köpa in cyklar för att skolan 
ska kunna fortsätta be elev-
erna ta cykeln till olika akti-
viteter? Ska vi köpa idrotts-
kläder för både inomhus-
och utomhusbruk för att 
eleverna ska kunna vara med 
på idrottslektionerna? Listan 
kan göras lång och vänster-
minoriteten har inga svar. 

Vad kommer det här 
beslutet att dessutom inne-
bära för skolornas ekonomi? 
Vänsterminoriteten vill att vi 
tar 1 miljon kronor av sko-
lans pengar till det här. De 
pengarna skulle kunna räcka 
till bussbiljetter, men räcker 
naturligtvis inte till cyklar, 
skidutrustning eller idrotts-
kläder. De pengarna skulle 
vi kunna använda till att 
anställa till exempel två 
lärare eller specialpedago-
ger. Något vi så väl behöver i 
Ales skolor. Fråga lärare och 
förskolepersonal vilket de 
tycker är viktigast, att kunna 
göra riktiga satsningar för 
barnens lärande eller att 
hitta pengar i en ansträngd 

budget för en bussresa? 
I Ale har vi fortfarande en 

lärartäthet som inte är till-
räckligt bra. Vi kämpar och 
vänder på varje krona för 
att kunna får ner barngrup-
perna i förskolan och för att 
anställa fler pedagoger. Men 
i det läget väljer alltså S, V 
och MP, med stöd av FP, att 
besluta att vi ska skärpa reg-
lerna inom ett område som 
redan är lagstyrt och där 
Ale utan problem håller sig 
inom de befintliga reglerna. 
Det enda vettiga att göra 
hade varit att ta fram riktlin-
jer för skolorna i Ale utifrån 
det som står i skollagen, och 
vad skolinspektionen säger, 
och sen se till att alla skolor 
följer dem. Nu har vänster-
minoriteten, med stöd av 
FP, tvingat oss att prioritera 
bussbiljetter istället för en 
ökad lärartäthet.

Centerpartiet
Moderaterna

Kristdemokraterna
Aledemokraterna

Bussbiljetter istället för ökad lärartäthet?

ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier tvingas 
hälla ut 1 700 liter öl.

Anledningen är att en 
färdig tank av Ahlafors 
Ljusa fått en bismak av 
rengöringsmedel.

– Det kan hända att 
några backar kommit 
ut på marknaden, men 
vi tror inte det, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg.
Det är antingen i filtrerings- 
eller tappningsprocessen 
som skadan uppstått. Exakt 
vad som har hänt kan inte 
Christer Sundberg svara på.

– Tack och lov upptäckte vi 

felet i ett tidigt skede. Vi har 
hämtat hem öl från System-
bolaget och från de krogar 
som vi levererar till. Vi har 
också kvar öl på bryggeriet 
som vi kommer att hälla ut. 
Är det någon konsument 
som har köpt Ahlafors Ljusa 
nyligen och som är osäker 
om det kan vara något fel på 
produkten är de välkomna 
att höra av sig till oss, säger 
Sundberg.

Ahle Julöl riskerar inte 
att gå samma bittra öde till 
mötes?

– Nej, absolut inte! Tapp-
ningen pågår för fullt och i 
mitten av november släpps 

det till försäljning på Sys-
tembolaget, avslutar Chris-
ter Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Ljusa har återkallats

Den senaste brygden av Ahla-
fors Ljusa har fått en bismak 
av rengöringsmedel. 1 700 
liter går därmed till spillo.  

Välkommen till Västsveriges Upphandlingsdag

Måndag 19 nov, kl 09:00 - 16:30
Plats konferenscentrum Wallenberg, 
Medicinaregatan 20 A, Göteborg

Kom på inspirerande seminarier och spännande 
möten med Västsveriges största upphandlare på 
Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg och lär 
dig mer om hur du kan få del av denna marknad.

Har du råd att inte komma?

Bäste företagare!
Visste du att den offentliga 
sektorn handlar för 
500 miljarder kr per år?
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