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Leif Andersson, Skepplanda.
– Det blir varmt och skönt.

Janne Liljenberg, Göteborg.
– Det är skönt att värmen kommer 
och självklart solen. 

Sven-Erik Faggered, Skår.
– Det bästa är nog att snön för-
svinner.

Erena Persson, Nödinge.
– Det är härligt att solen kommer 
fram. Man känner sig piggare och 
man får energi! 

Eila Liné, Älvängen 
– Solsken och att människor ler!

Vad är det bästa
med våren?

Sammanställt av: Hannele
Andersson & Vendela Berndtsson

Kristdemokraterna i Lilla 
Edet har haft sitt årsmöte 
i Dye, Tunge. Vid årsmö-

tesförhandlingarna omvaldes Jens 
Nielsen som ordförande, Anders 
Karlsson från Lödöse till ny vice 
ordförande och Marie-Louise 
Nielsen som lokalavdelningens se-
kreterare samt omval på den övriga 
styrelsen.

Marianne Munther, Krist-
demokraternas kommunrevisor i 
Lilla Edets kommun var årsmötets 
inbjudna hedersgäst och blev upp-
vaktad och hyllad på sin födelsedag.

Kristdemokraternas årsmöte hade 
även särskilt bjudit in Sune Rydén 

från Ale, nationell specialist på alko-
hol och tobaksfrågor vid Tullverket. 
Sune Rydén höll ett informativt 
anförande om hur den illegala 
införseln av alkohol och tobak till 
Sverige kunde se ut och där han 
belyste de olika konsekvenserna av 
hanteringen. Smugglingen är ofta 
organiserad av kriminella ligor. 
Smuggelgods av tobak och alkohol 
är lukrativ och genererar betydande 
summor till de kriminella ligorna 
som är verksamma och det skapar 
ytterligare möjligheter till annan 
grov brottslighet.                                                      

Jens Nielsen
Ordförande KD

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 20 mars 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 18.00. Observera tiden!

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Ansökan om medlemskap i Norra 
Älvsborgs Räddningsförbund

•  Taxor och avgifter för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar

•  Årsredovisning 2012
•  Revisionsberättelse
•  Motion om cykelväg i Västerlanda
•  Motion om gång- och cykelbro i Göta

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
13 mars 2013.

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Lilla Edet

Sune 
Rydén, 
Kristdemo-
kraternas 
ordfö-
rande i Ale, 
gästade 
årsmötet 
hos parti-
kollegorna i 
Lilla Edet.

Centerpartiet ska försöka hitta tillbaka
ÄLVÄNGEN. När Cen-
terpartiets nya idépro-
gram läckte ut ham-
nade partiet i fokus.

Inte på det sätt man 
egentligen önskade, 
men debatten kan ha 
varit positiv.

– Vi skapade ett en-
gagemang vi inte sett 
på många länge och det 
är motorn i politik, sa 
Anna Jonasson, poli-
tisk sakkunnig i C.

Åke Niklasson valdes till ny 
ordförande för Centerpartiet 
i Ale, men dessförinnan fick 
årsmötet chansen att ven-
tilera sina tankar kring den 
turbulens som arbetet med 
det nya idéprogrammet har 
skapat i vinter. 

Anna Jonasson, politisk 
sakkunnig, och Elin Sköl-
dulf, med fokus att utveckla 
partiets skolpolitik, berät-
tade om vad som hänt och 
vilka effekter det har fått.

– Först kändes det väldigt 
jobbigt, men i efterhand kan 

vi konstatera att så stor upp-
märksamhet har inte Cen-
terpartiet haft sedan Fälldins 
dagar, menade Anna Jonas-
son och tillade:

– Nu gäller det att vi gör 
något positivt med det och 
tar vara på alla de krafter som 
väckts till liv.

Bakgrunden till partiets 
förnyelsearbete vilar på den 
valanalys som gjordes 2010. 
Centerpartiet har bestämt 
sig för att gå från ett förval-
tande och försiktigt parti till 
att bli mer modigt och visio-
när samt att vara det mest 
öppna partiet.

I vinter har har ett särskilt 
fokus riktats mot skolan. 
Elin Sköldulf berättar att den 
skolresa som nu genomförs 
har som mål att finna goda 
exempel runt om i landet.

– Vi har så mycket att lära 
av varandra och vi hoppas 
kunna göra konkret politik 
av vår skolresa. Vi delar inte 
Moderaternas uppfattning 
om betyg från årskurs tre, 
det är inte långsiktigt håll-
bart och påvisar inte heller 

att resultaten blir bättre, för-
klarade Elin Sköldulf.

Åhörarna på Centerpar-
tiets årsmöte menade att mil-
jöfrågorna måste tas tillbaka. 
Det anses tidigare ha varit 

partiets paradgren, men att 
Miljöpartiet helt har tagit 
över desssa.

– Miljö- och klimatfrå-
gor är ett av våra fem prio-
riterade områden. De övriga 

fyra är jobb åt unga, regional 
utveckling, hållbar välfärd 
och utbildning, avslutade 
Anna Jonasson.

Finfrämmat. Elin Sköldulf och Anna Jonasson från Centerpartiets riksorganisation gästade 
Centerpartiets årsmöte, där ordförande Boel Holgersson i år avtackades till förmån för Åke 
Niklasson som nu har tagit över klubban.

– Besök från riks när Åke Niklasson valdes till ny ordförande

Den 26 februari fi ck 
vi föräldrar med 
barn i klass 1 gul på 

Nödingeskolan ett brev från 
rektor Ulrika Andersson som 
handlar om att splittra en 
klass och fördela eleverna till 
övriga klasser.

I brevet står det att anled-
ningen till splittringen är att 
det inte bär sig ekonomiskt. 
Det får oss föräldrar att gå 
i taket. Att våra barn skall 
behandlas på detta sätt på 
grund av ekonomiska skäl är 
inte okej. Det måste gå att 
lösa så att alla våra skolbarn 

skall känna trygghet och vara 
i en miljö som de kan utveck-
las i. 

En fråga vi skickade till-
baka till rektorn var: Vilka 
resurser är det som har fått 
extra då 1:orna får mindre? 
Svaret: Det är inte säkert att 
1:orna får mindre resurser, 
men vi behöver möjlighet att 
fördela resurserna på ett mer 
effektivt sätt. 

Känslan är att Nöding-
eskolan inte ser barnen utan 
det är ekonomin som styr allt.

Om det fortsätter så här 
kommer vi inte att ha barn 

som lär sig och utvecklas 
utan otrygga barn som skapar 
negativ uppmärksamhet. Vi är 
oroliga att detta kan påverka 
våra barn i en negativ rikt-
ning utveckllingsmässigt och 
socialt.

I ledaren i förra Alekuriren 
citerar Per-Anders Klöver-
sjö Mikael Berglund: ”vi 
kan inte erbjuda en service 
som inte efterfrågas, då är det 
bättre att satsa på att förstärka 
grundskolan som vi vet behö-
ver mer resurser”. Det står 
även i Moderaternas vision 
om Ale att de vill erbjuda det 

bästa till barnfamiljerna, de 
vill att skolorna skall bli de 
bästa i landet, känna stolthet 
i kunskapskvalitén i skolorna, 
men framför allt står det att de 
vill genomföra mindre barn-
grupper så att allas behov bli 
tillgodosedda.

Med det som bakgrund 
finns det inget annat alterna-
tiv än att låta åk 1 i Nöding-
skolan vara 5 klasser och att 
lärarna i respektive klass får 
fortsätta  så att de kan följa 
sin klass hela den väg som är 
tänkt från början.

 Föräldrar i 1 gul

Splittra inte klassen – se till barnens bästa

SPF Göta Älvdalsbyg-
den har haft årsmöte. Kjell 
Hansson, ny ordförande 
i distriktet sedan ett år, 
ledde mötesförhandling-
arna och klubbade snabbt 
igenom dagens ärenden.

Dick Bergström avgick 
på egen begäran ur styrel-
sen och till ny styrelsele-
damot valdes Ove Svens-
son. Kerstin Andersson 
omvaldes som ordförande. 
Styrelsen består förutom 
dessa av vice ordförande 
Gunilla Wallstedt, kassör 
och medlemssekreterare 
Birgitta Karlsson, sekre-
terare Gull-Britt Kihl-
ström, Birgitta Foxér, 
Mats Berglund, Chris-
ter Grönvall och Britt-
Marie Thorén.

Mötet avslutades med 
samkväm varvid SPF-
kören sjöng och Kjell 
Hansson informerade om 
förbundets och distriktets 
arbete. 

Årsmöte hos 
SPF Göta 
Älvdalsbygden

Ove Svensson, ny ledamot 
i SPF Göta Älvdalsbyg-
dens styrelse.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


