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Frågan är om inte Ales 
längsta solros återfi nns på 
Björkvägen i Alafors. Lilly 
Johannesson, som själv 
bor i området, gjorde lokal-
tidningen uppmärksam på 
den ståtliga blomman.
– Solrosen mäter 3,44 
meter, förklarar Lilly.
Är det rekord eller fi nns 
det någon motsvarighet på 
annan plats i kommunen?

Text och bild:
Jonas Andersson 

Sommaren börjar lida 
mot sitt slut. Hösten 
börjar infi nna sig 

och det är återigen dags 
att ta barnen till skolan på 
morgonen. För Folkpartiet 
liberalerna är klassrummet 
den plats där klassresan 
börjar. 

Under Folkpartiets led-
ning pågår den största för-
ändringen av den svenska 
skolan sedan mitten av 1800-
talet.  För att klassresan ska 
vara framgångsrik måste 
eleverna känna trygghet och 
få stöd och god undervis-
ning från lärarna. Lärarna 

är skolans viktigaste resurs. 
Folkpartiet har varit initia-
tivtagare till lärarlegitima-
tion, givit lärarna möjlighet 
att upprätthålla trygghet i 
klassrummen och lagt om 
lärarutbildningen  men det 
räcker inte. 

För att lärarjobbets status 
skall höjas krävs det att de 
får bättre betalt. Till höst-
terminen kommer karriär-
tjänster för lärare att införas. 
Det är en satsning som ger 
bra lärare bättre betalt.

 Kravet för att den kom-
munala arbetsgivaren skall 
få statsbidrag är att löne-

ökningen måste vara minst 
5000 kronor i månaden. 
Detta är en satsning som 
märks och syns bland hela 
lärarkåren. För Ale kommun 
innebär det bla. att statsbi-
drag ges för 10 förstelärar-
tjänster. Folkpartiet tror att 
satsningen på karriärstjäns-
ter är en bra väg för staten 
att bidra till att höja bra lära-
res löner. Denna satsning är 
en väg för att ge lärarna den 
status som yrket förtjänar.  

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ales längsta 
solros?

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga  
rättigheter och mot diskriminering?
Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på: 
www.vgregion.se/rattighet-kansli

Sista ansökningsdag är 1 november 2013.

Nyöppnad skönhetssalong i Nol

Välkomna in för en avkopplande stund!
Folketshusvägen 20 i Nol

Öppet: mån-tors kl 10-18 • Bokning 0736-64 55 99
www.endlessbeauty.se

SALONG 
ENDLESS BEAUTY

Öppningserbjudande!

Gäller 16/9-30/9 201330% PÅ VALFRI 
BEHANDLING

Bli medlem
enkelt! 
www.mp.se/bli-medlem

VÄLKOMNA 
TILL 

ÖPPET MÖTE

24 sept kl 18.00

Ale gymnasium, sal 125

ALE
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P.S.
Lördag 21 sept är vi 

i Medborgarhuset i 

Alafors och bjuder 

trollericirkusens  

besökare på godis.

Höj lärarlönerna!

Tisdagen 10 september 
hade PRO Lödöse-Nygård 
medlemsmöte i Alegården. 
Förhandlingar påbörjades 
vid två-tiden och därefter 
bjöds på kaffe med fralla 

och lottdragning. Till sist 
dagens dragplåster – man-
nekänguppvisning med 
efterföljande försäljning för 
Senior Shop.

Pia Ek

Mannekänguppvisning i Alegården

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

LOPPIS
PÅ REPSLAGARMUSEET 
SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Ring och boka bord på 
0303-74 99 10 eller maila till 
fotoarkiv@repslagarbanan.se

Femtio deltagare i SPF 
Alebygdens resa till St 
Petersburg fick en fantastisk 
upplevelse. Vi åkte med 
Rolfs Flyg och Buss till 
Stockholm för vidarebeford-
ran med färja till Helsing-
fors. Passagen av gränsen 
mot Ryssland gick smidigare 
än väntat.

Vägarna på den ryska 
sidan höll växlande kvalitet, 
men blev bättre ju närmare 
St Petersburg vi kom. Vi 
inkvarterades på hotell 
Moskva, i centrum vid stran-
den av floden Neva. Det var 
byggt på kommunisttiden 
men renoverats senare. Det 
rymde hela 825 rum. 

Under tre dagar besåg 
vi denna fantastiska stad. 
Nämnas kan Isakskatedralen 

vars kupol täcks av 100 kilo 
guld.

Eremitaget med sina 
många konstverk och Peter-
Pauls-fästningen som täcker 
en hel ö. Vi fick uppleva en 
folkloreuppvisning som var 
något alldeles extra med fan-
tastiska artister. En kvällstur 
på Neva med bifloder ingick 
i programmet liksom en dag 
på Petershof, tsarens som-
marpalats byggt efter modell 
av Versailles.

Man kunde inte tro att 
staden varit belägrad och 
beskjuten under 900 dagar i 
samband med andra världs-
kriget. Man har lagt ner 
åtskilliga miljarder på reno-
vering av kyrkor och andra 
byggnader. Överallt glänste 
guld.

SPF Alebygden i österled
Hemresan gick söder om 

finska viken och vi passerade 
gränsen mot Estland vid 
Narva. Vi hann ta en titt på 
Tallinn innan vi tog färjan 
till Stockholm.

Lennart Mattsson

VVi har vind i seglen och söker fler aktiva! 
 

Är du intresserad av att kandidera som  
kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Ale  

till valet 2014? 
 

Vi utbildar dig! 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 


