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LEDIGA TJÄNSTER

Som skattebetalare boende i den 
av byråkraterna i Ale kommun 
bortglömda delen Surte har jag 

ett förslag: fl ytta kommungränsen till 
norr om jordfallsbron. Surte och Bohus 
kommer då att tillhöra Göteborgs kom-
mun och detta kan omöjligt bli sämre! 
Byråkraterna i Ale (Älvängens) kommun 
kan då fortsätta som vanligt att engagera 
sig i Älvängen och Nödinge. Det senaste 
exemplet på den ojämna fördelningen av 
insatser i kommundelarna är fördelning-
en av 4 miljoner kronor till idrottsfören-
ingar där en förening belägen i Älvängen 
fi ck 1,5 miljoner medan den förening 
som fi ck näst mest fi ck 250 000kr. 

Känns inte engagemanget i kommu-
nens södra delar torftigt?

Claes Hagman

Innan jul presenterades ett 
nytt politiskt samarbete 
i Ale kommun. Socialde-

mokraterna och Aledemo-
kraterna har gjort upp om 
den framtida byggnationen 
på landsbygden med syfte 
att bygga fl er hus, långt från 
de nya pendelstationerna. 
Först och främst, bra att vi 
kan börja hitta blocköversti-

gande samarbeten där vi kan 
hitta gemensamma nämnare 
mellan partier över block-
gränserna. Det är bra för det 
politiska klimatet och för 
medborgarna. Vi i Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet tror 
att det fi nns goda möjligheter 
till fl er samarbeten inom 
viktiga området. Dock, det är 
högst beklagligt och förvå-

nande att Socialdemokratin 
väljer att samarbeta med 
Aledemokraterna i just den 
här frågan.   

Det är genom Över-
siktsplanen och ”Planen för 
byggnation på landsbygden” 
vi politiker kan skapa förut-
sättningar för en framtida 
bra klimatpolitik. Det är 
här vi kan skapa ett hållbart 
samhälle med få transporter 
och låga klimatutsläpp. Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet 
inser förstås att det finns ett 
stort intresse att bygga hus 
på vår fina landsbygd och att 
det kan kännas provocerande 
för många att politiker ska 
bestämma var folk ska få 
bygga hus. För oss är Klimat-
frågan dock så viktig att vi är 
beredda att stå upp för sådana 
beslut. Det borde den vara för 
Socialdemokraterna också. 

Miljöpartiet och Vänster-
partiet kommer naturligtvis 
inte att stödja den här upp-
görelsen. Vi kommer att 
presentera ett eget förslag till 
riktlinjer för landsbygdsbygg-
nation till nästa samhälls-
byggnadsnämnd med syfte 
att följa lagen om att inte 
bebygga jordbruksmark samt 
att minska kommunens kli-
matpåverkan. Om Socialde-
mokratin fortfarande tillhör 
den stora majoritet som tror 
på klimatkrisen får ni gärna 
rösta på vårt förslag istället.

Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)

Carlos Trischler (MP)
Ing Marie Torstensson (V)

Sven Engdahl (V)

År trött på att få betala 
extra taxa för att åka 
inom min egen 

kommun, jämfört med de 
allra fl esta andra i Västra 
Götaland som har en och 
samma taxa hela kommu-
nen. Förvisso är vi ett kul-
turhistoriskt betydelsefullt 
område, men inte särskilt 
stort jämfört med Göteborg 
eller många andra kom-
muner och zoner. Inte ens 
är vår zons namn angivet på 
zonkartorna! 

Under medeltiden kall-

lades vårt område för Skår-
dals skate och tillhörde den 
dansk-norska kronan för 
att de skulle kunna beskatta 
dem som for igenom älven 
eller på landsvägen från 
svenska Nödinge eller ännu 
längre norrut, till Älvsborg 
och västerhavet. 

Men sedan år 1658 har 
Viken slutat att vara stats-
gräns. Ingen behöver betala 
idag för att passera Viken på 
vattnet, men tar man pen-
deltåget så måste man fort-
farande betala för att ta sig 

från Surte till både den egna 
församlingens 1700-tals-
kyrka och gymnasium. 

Antingen får börja skriva 
ut att området heter Skårdal 
skate eller så skulle helst 
önskas att Skårdal skate får 
till fullo införlivas i Ale kom-
muns taxeringskartor, såsom 
gällde 1308 och vi andligt 
gjorde även under de 200 
åren under dansk taxering. 
Modernisera zonkartan!

Nicklas Sundberg
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Hälsas alla medlemmar välkomna 

till möte på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

Modernisera zonkartan!

Surte fi nns

Socialdemokrater! 

Samarbeta för klimatet, inte mot!Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från Älväng-
en och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventilbrickor 
i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder också 
tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Vår senaste investering i två moderna UV-
printers, som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material, har slagit väl 
ut. Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda datakunskaper främst i program som Illustrator och 
Photoshop, är händig, självgående och servicemedveten. Eftersom tjänsten rör 
modern produktionsteknik tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Ansökan till tjänsten ska vara oss tillhanda senast 
25 januari 2013. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Nya Moderaterna driver sedan valet 2010 Ale kommun  
tillsammans med Allianspartierna och Aledemokraterna. Vi tror 
på ständig förnyelse, förändring och förbättring av de offentliga 

verksamheterna. Den positiva utvecklingen fortsätter 
och därför söker vi fler: 

KREATIVA OCH 
ENGAGERADE ALEBOR
Till förtroendeuppdrag som fritidspolitiker 
med syfte att utveckla Ale kommun till en 

bättre plats att bo, verka och leva i.
 

Vi söker dig som är engagerad, 
omtänksam och positiv.

Du bemöter andra med respekt, tillit 
och öppenhet.

 
För mer information om politiken

och vårt politiska uppdrag kontakta
Fredrik Johansson 0739-688 342

fredrik@ale.nu

www.ale.nu

I skollagen står det att vi 
har en avgiftsfri skola. Jag 
vill att vi följer skollagen 

och ser till att det fi nns regler 
och riktlinjer för våra skolor 
om det behövs.

Beslutet som S, V och MP 
med stöd av FP har tagit inne-
bär stora risker för missupp-
fattningar och onödiga kon-
flikter. Får skolan be barnen 
ta med sin cykel hemifrån när 
det är cykeldag? Ska skolan stå 
för gymnastikkläder?

Det var ett dumt och för-
hastat beslut. S, V och MP 

föreslog dessutom att man 
skulle ta 1 miljon kronor från 
budgeten för att finansiera 
detta beslut. Skolan har aldrig 
bett om 1 miljon kronor för 
detta. Ingen vet varifrån det 
här beloppet kom. Det jag 
vet är att det motsvarar två 
lärartjänster. Vi sliter hårt 
för att lyfta resultaten i Ales 
skolor, att öka lärartätheten. 
Då kommer S, V och MP med 
grundlösa beräkningar på att 
vårdnadsbidrag och att lägga 
ut delar av Ale matservice på 
entreprenad skulle spara 1 

miljon kronor. Det finns inga 
beräkningar på detta.  Att sen 
försöka få det till att jag skulle 
vilja höja skatten är huvudlöst 
och fånigt!

Ska debatten föras på en 
grundlös nivå som ni nu gör 
håller jag med om att det är 
färdigtjatat! Men räkna med 
att missnöjda och frågande 
föräldrar kommer att vända 
sig till er och kräva riktiga 
svar.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Elena Fridfelt (C) svarar oppositionen:

”Det enda ni har skapat är 
missuppfattningar och onödiga konfl ikter”

Ad, M, KD, C, undrar 
vilka två lärare som 
ska tas bort för att 

kunna fi nansiera en miljon 
till den avgiftsfria skolan. 
Vårt svar är självklart att 
man absolut inte ska ta bort 
lärare ur en av Sveriges 
lärarfattigaste kommuner, vi 
ligger i dag på plats 284 av 
289 i lärartäthet. 
Elena Fridfelt (C) vet 
redan att vi inte förslår ned-
dragningar på antal lärare, 

hon vet att vi inte prioriterar 
vårdnadsbidraget och att 
lägga ut Alematservice verk-
samhet på entreprenad. 
Dessa två omprioriteringar 
kommer att spara Ale kom-
mun ca 1 miljon kronor. 
Genom detta kan vi garan-
tera att Ale följer skollagen, 
och även kan göra de roliga 
sakerna i skolan.

Frågan som borde ställas 
kanske är: Vill Elena Fridfelt 
Centerpartiet tillsammans 

med ledamöterna i Alede-
mokraterna, Moderaterna 
och Kristdemokraterna 
återinföra skolavgifter 
på en miljon kronor. Det 
motsvarar mer än 10 öre 
i skattehöjning för många 
barnfamiljer!
Vi är glada att vi tagit bort 
denna avgift.

Nog tjatat om detta!

Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)
Dennis Ljunggren (S)

Angående Elena Fridfelts insändare vecka 51

Skolavgifter på en miljon


