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ÅRSMÖTE
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I ALE

Söndagen 10 mars kl 13.00
Vadbacka Gästgiveri, Skepplanda
Hållplats: Forsvallen

• Traditionella årsmötesförhandlingar

• Hur jobbar vi 2013-2014?

• Vi bjuder på lättare lunch

GAMLA OCH NYA MEDLEMMAR HÄLSAS 

VÄLKOMNA
Bli medlem enkelt! 
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ALE. Utbildningsnämn-
dens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S) 
nekas ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
då han åkte med på 
en resa till Sydafrika 
gällande skolutveck-
lingsprojektet ”Star for 
life”.

– Inte rimligt, menar 
nämndordförande Elena 
Fridfelt (C). 

Det var i mitten av februari 
som en delegation från Ale 
kommun, politiker, tjäns-
temän och lärare reste till 
Sydafrika efter att ha blivit 
inbjudna av SKL – Statens 
kommuner och landsting, 
som bekostade resa och 
uppehälle. 

Syftet var att skapa ett 
utbyte med sydafrikanska 
skolor och hämta inspiration 
för att realisera skolutveck-
lingsprojektet ”Star for life” 
på Bohusskolan och längre 
fram även på fler skolor i 
kommunen. 

Arbetssättet går bland 
annat ut på att stärka elever-
nas självkänsla genom dans 
och musik. 

Dennis Ljunggren tackade 
ja till erbjudandet om att åka 
med på resan till Sydafrika. 

Han anser att han före-
trädde nämnden på resan 

och därför ska ersättas för 
fem dagars förlorad arbetsin-
komst, ett förslag som avsla-
gits.

– Star for life är ett fan-
tastiskt projekt som vi är 
med och stöttar. Det har vi 
redan bestämt att vi ska göra 
och därför gynnar inte resan  
nämnden. Hade det däre-
mot varit ett projekt där vi 
stod och vägde om vi skulle 
vara med eller inte, då hade 
det varit en annan femma. Vi 
är tacksamma över att SKL 
bjöd in oss, men vi som poli-
tiker har alltid ett ansvar att 
fundera över på vilket sätt 
det gynnar eleverna. Det 
här gynnar eleverna, men att 
avsätta sex arbetsdagar för 
att titta på ett projekt som vi 
redan stöttar, det är inte rim-
ligt, säger ordförande Elena 

Fridfelt. 
Dennis Ljunggren menar 

att han som representant för 
Ale kommun borde få ersätt-
ning för förlorad arbetsin-
komst.

– Jag har begärt fem dagars 
lön och jag bad om pengar 
för att få det att gå runt. Det 
här är ett skolutvecklings-
projekt som ska implemente-
ras i en skola med 400 elever 
och förhoppningsvis på alla 
skolor framöver. Vi blev 
bjudna av SKL som betalade 
för allt och det blev mycket 
uppskattat. Vi knöt kontak-
ter med både företagare och 
representanter för skolan 
och andra som var intresse-
rade. Det var en resa som på 
många sätt gav perspektiv på 
ens egen tillvaro.

JOHANNA ROOS

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

– Dennis Ljunggren 
(S) är upprörd över 
beslutet

Nekas ersättning för utbytesresa

Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden,

ALE. Mohammed El 
Assir från Bohus ville 
göra något för Ales 
ungdomar.

Då föddes idén om 
ett rabatthäfte med er-
bjudanden från enbart 
lokala företag där mer 
än häften av intäkterna 
går till föreningslivet 
samt Vaknafonden.

– Helt genialt, menar 
Thomas Berggren på 
Vakna.

Många känner nog igen 
Mohammed El Assir från 
bland annat SVT:s drama-
serier ”Andra Avenyn” och 
”Orka! Orka!”. Han har även 
haft en roll i ”Johan Falk-fil-
merna”.   

Han började sin skådespe-
larbana på Ale gymnasiums 
estetprogram och har där-
efter medverkat i en rad tv-
serier och filmer. 

Under en sjukskrivning 
för en nackskada började han 
fundera på hur han skulle 
kunna använda sin tid till att 
göra något bra för ungdomar 
i Ale. 

– Min tanke från början var 
att träffa ungdomar och samla 
idéer för att tillsammans göra 
en film om något samhälls-
problem. Men allt kostar 
pengar och det var då jag bör-

jade fundera på att göra ett 
lokalt rabatthäfte.

Han kontaktade Thomas 
Berggren på Vakna – tillsam-
mans mot droger, som genast 
nappade på idén.

Alehäftet går ut på att 
lokala företag kostnadsfritt 
får annonsera ut olika erbju-
danden som är giltiga i ett 
halvår. 

Försäljningen sköts av för-
eningar och mer än 50 pro-
cent av intäkterna delas lika 
mellan föreningslivet och 
Vaknafonden, där de används 
till aktiviteter för ungdomar.

– Det är pengar som går 
direkt tillbaka till ungdo-
marna, medan resten används 
till tryck och administra-
tiva kostnader. Jag har först 
vänt mig till de större ung-
domsföreningarna, förklarar 
Mohammed.

Stärker näringslivet
Alehäftet, som är i fickformat, 
har tryckts i 2000 exemplar 
och får man sålt allihop inne-
bär det ett tillskott på 80 000 
kronor till Vaknafonden och 
lika mycket till föreningslivet. 
Om ett halvår är sedan tanken 
att ge ut ytterligare ett häfte. 

Thomas Berggren är 
imponerad av Mohammed El 
Assirs idérikedom.

– Det här är så klokt och 

spännande. En ung män-
niska som ser ett behov och 
är beredd att satsa och arbeta 
hårt för att hjälpa till. Det 
är helt genialt. Dessutom 
stärks det lokala näringsli-
vet när man uppmuntras att 
handla på hemmaplan, men 
det finaste är att så mycket 
går tillbaka till barn och unga 
i Ale kommun. Ungdomar 
behöver goda exempel och 
kloka förebilder, något som 
verkligen visas här. 

Att få företagen med sig 
har inte varit särskilt svårt och 
tack vare den kostnadsfria 
annonseringen har man istäl-
let kunnat ge mer generösa 
erbjudanden. 

– Många tyckte nästan att 
det lät för bra för att vara sant, 
säger Mohammed El Assir.

Närmare 50 företag nap-
pade på idén och häftet som 
säljs för 150 kronor styck 
innehåller rabatter motsva-
rande över 4000 kronor.

– Det här får bli en testom-
gång och jag har inte haft 
möjlighet att kontakta alla 
företag. Nu har jag fokuserat 
på de större torgen i kom-
munen, men till nästa runda 
hoppas jag på att ännu fler vill 
vara med.

– Mer än häften av intäkterna går till 
ungdomsverksamhet

Alla vinner på Alehäftet
Vinn-vinn. Thomas Berggren från Vakna är imponerad av Mohammed El Assirs idé om Ale-
häftet och gläds åt ett välkommet bidrag till Vaknafonden.
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