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Språket är en språng-
bräda till samhället. 
När människor som 

invandrar till Sverige inte lär 
sig svenska är det förödande 
både för samhället och för 
den enskilde individen. För-
äldrar som tvingas ta hjälp 
av sina barn för att tolka i 

kontakt med myndigheter 
etc  är i dag en verklighet.

Tyvärr fungerar undervis-
ningen i svenska för invand-
rare inte så bra som det var 
tänkt. Det handlar inte om 
bristande engagemang hos 
dem som undervisar, utan 
om att undervisningen inte 

är tillräckligt anpassad efter 
eleven och till yrkeslivets 
krav.

Folkpartiet och reger-
ingen vill nu råda bot på 
detta. Undervisningen i 
svenska måste kunna ske 
parallellt med jobb och prak-
tik. För många nyanlända 
invandrare är nyckeln till att 
lära sig svenska möjligheten 
att ha arbetskamrater att tala 
med. En utredare ska därför 
titta på om Arbetsförmed-
lingen ska få upphandla sfi 
för att bättre kunna kombi-
nera svenska och jobb, hur 
undervisningen kan indi-
vidanpassas och om sfi ska 
avskaffas som egen skolform 
och föras in i den kommu-
nala vuxenutbildningen.

Sverige ska ta vara på de 
människor som flyttar eller 
flyr till vårt land. De behövs 
på våra arbetsplatser i Ale 
och resten av Sverige, som 
nyföretagare eller på uni-
versitet. Alliansregeringen 
med Folkpartiet i spetsen 
har under senare år i grun-
den förändrat den svenska 
integrationspolitiken. Fokus 
har flyttats från bidrag och 
omhändertagande till jobb 
och egenmakt. Och vi behö-
ver fortsätta arbetet för att 
skapa en politik så att de som 
kommer till vårt land snab-
bare kommer i jobb och lär 
sig svenska.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Den 9 december 
skedde, som bekant, 
stora förändringar 

i lokaltrafi ken i både Ale 
och Lilla Edets kommuner. 
Förutom att en ny pen-
del mellan Älvängen och 
Göteborg invigdes öppnades 
även en station i vid Lödöse 
södra. När det gäller Lilla 
Edet har förbindelserna 
med Göteborg snabbats 
upp något. Nackdelen är 
att resenärer mellan Lilla 
Edet och Göteborg måste 
byta till tåg i Lödöse södra 

eller Älvängen. Älvängen 
har fl er förbindelser mot 
Göteborg. Eftersom Lilla 
Edet har anknytning till 
Göteborg bör pendeltågen 
utsträckas från Älvängen 
till Lilla Edet. Spåret som 
idag går från strax väster om 
nuvarande Lödöse södra kan 
fl yttas närmare nuvarande 
station och befi ntliga spåret 
till Lilla Edet rustas upp 
samt elektrifi eras.

Tågen bör stanna vid 
nya stationer vid Lödöse 
museum, Göta samt Lilla 

Edet. Fördelen med detta 
förslag är kortare restid 
mellan Lilla Edets kommun 
och Göteborgsområdet. 
Anpassning av tågtiderna i 
Lödöse mot Tvåstad möjlig-
gör en expansion av Lilla 
Edets kommun.

Arbetstillfällen skapas 
bland annat med upprust-
ningen av järnvägen. Alla 
orter som har snabb pen-
deltrafik expanderar och bli 
attraktiv att leva och bo i.

Christer Wilhelmsson
Resenärsforum

Språket som språngbräda

Låt pendeltågen gå till Lilla Edet!
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Nödinge S-förening

Söndagen 24/2 kl. 15.00

Södra klöverstigen 31

Välkomna!

Mer än bara lokaltidning

Ansökan om bygglov för en panncentral 

på fastigheten Utby 2:202 i Älvängen har 

inkommit från Göteborgs energi till Sektor 

Samhällsbyggnad, Plan och bygg. Panncentralen 

har till syfte att förse Älvängen med omnejd med 

värme i perioder som det är kallare än – 10 grader. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan genom 

att byggnadens skorsten överskrider tillåten 

byggnadshöjd med 13 meter. Planen medger en 

byggnadshöjd av 7 meter, men med anledningen 

att man vill leda röken från panncentralen högre 

upp finns önskemål om att göra en avvikelse från 

detaljplanen. Handlingarna finns tillgängliga på 

Sektor samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors.

Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade  

senast 2013-03-06 till adressen: Sektor 

Samhällsbyggnad Plan och bygg, Ale kommun, 

Ledetvägen 6, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

KUNGÖRELSE

Är du företagare i Ale? Välkommen på

FRUKOSTMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
Onsdagen den 20 februari kl 07.45 - 09.00 

hos Klädkällaren, Stora Viken, Bohus

Välkommen till Klädkällaren Stora Viken!

Vi börjar med frukost och mingel från klockan 07.45.  

Därefter hälsar oss Peter Lindberg, Klädkällaren välkomna och berättar 

om nyetableringen.  

Klockan 08.20 blir det information av Arbetsförmedlingen och strax före 

09.00 avrundar Jannike Åhlgren, näringslivschef i Ale.

Sedan tid för en kort rundvandring för de som vill.

Programvärd: Arbetsförmedlingen i Ale & Ale kommun

 

Mer information och anmälan till: jannike.ahlgren@ale.se

Datorer till alla barn i skolan. Detta 
är inte en framgångssaga. Detta 
är istället ett sätt att slå ut en hel 

generation.
Forskningen visar enhälligt att den tråd-

lösa tekniken är farlig för människan. Men 
den är allra farligast för de växande barnen. 
Bioinitiativrapporten 2012, visar klart och 
tydligt att den trådlösa tekniken orsakar;
Inlärningsproblem
Koncentrationsproblem
Huvudvärk
Minnesproblem
Psykisk ohälsa (nedstämdhet, ångest)
Hjärtproblem och stress
Cancer

Alla dessa ohälsoproblem utsätter vi 
barnen för i skolorna genom att hävda att 
datorer gynnar läsförståelsen. Hur går detta 
ihop?

Har de som beslutar inte satt sig in i den 
hyllade teknikens baksidor?

Det blir mycket skolorna får stå till svars 
för när de utsätter barnen för så stora hälso-
risker. Inte konstigt att ett av fyra barn inte 
klarar grundskolan i Ale.

Föräldrarna gör samma sak som skolmi-

Vad gör vi med våra barn?
nistern och Ales skolledning. De har WiFi 
i hemmen för trådlös uppkoppling för 
datorerna, trådlösa telefoner samt mobiler. 
Barnen får även egna mobiler som de använ-
der som leksaker.

Så våra minsta utsätts nu 24 timmar om 
dygnet för en mikrovågsstrålning som är 
destruktiv för hela deras organism. Hemma, 
på väg till skolan med mobilmaster överallt 
samt i skolan med datorer som förutsätter en 
trådlös uppkoppling till internet.

Hallå! Vad gör ni! Är det ingen som rea-
gerar? Detta är precis vad mobilindustrin 
jublar över. Deras ekonomiska vinster är 
enorma! Men våra barn och vi själva utsätts 
för ett gigantiskt experiment som kommer 
att betyda enorma ohälsoproblem.

Vad kan man göra?
Vi kan ha fördelarna med den nya tekni-

ken kvar. Men det innebär att de trådlösa 

systemen måste tas bort och ersättas med 
kablar. Skrota de trådlösa telefonerna och 
ersätt dem med de gamla säkra sladdtelefo-
nerna. Minska effekterna på mobilmasterna 
till den lägsta nivå som krävs för att systemen 
skall fungera (ALARA-principen). Använd 
hörlurar med sladd till mobilerna och stäng 
av dem på nätterna så att kroppen får vila. 
Ryska hälsomyndigheten hävdar att barn 
under 18 år och gravida kvinnor inte skall 
använda mobiltelefoner.

Ta varningen på allvar!
Bara för att myndigheterna har struntat 

i sitt ansvar att skydda invånarna är det 
inte ofarligt med mikrovågsstrålning. Vi 
måste själva ta ansvar för barnens och vår 
hälsa innan det är för sent. Vakna upp ur 
ert mobil- och datorberoende och förstå att 
denna teknik har allvarliga hälsorisker. 

Kicki Rosenberg


