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Då var det dags. Re-
gionpolitikerna har 
bestämt att vårdcen-

tralen och folktandvården i 
Älvängen ska fl ytta eller som 
verksamhetschefen säger: ”Vi 
får ändamålsenliga lokaler 
som är mer lämpliga för 
verksamheten”.

Vilket skitsnack!

Kundperspektivet är det 
ingen som har frågat om.

Det enda skäl som är plus 
är att apoteket kommer när-
mare, om nu detta har varit 
ett stort problem?

Flytt till ett köpcenter 
innebär trångt och stökigt 
med mycket folk i rörelse och 
säkert trångt om parkeringar.

Att behöva åka hiss till 
vårdcentralen och tandläkaren 
upplevs nog negativt för äldre 
patienter.

Ale kommun är en expan-
derande kommun med ökad 
befolkningstillväxt. Då gör 
landstinget tvärtom och 
minskar lokalytan. Se på 
Torslanda som ökat och ökar 
i befolkning, där ligger vård-
central och tandläkare mellan 
Torslanda Torg och Amhult 
centrum. Det fungerar 
utmärkt. Flytten kostar, det 
är inte gratis och det är som 
vanligt vi skattebetalare som 
står för notan.

Låt vårdcentralen och 
folktandvården vara kvar, 
lokalytan behövs med en ökad 
befolkning.           Uno Boström

Det var ett formida-
belt påhopp vi fi ck 
bevittna i insändar-

spalten i förra veckans num-
mer av Alekuriren. Både 
politiker och tjänstemän gör 
gemensam front mot en f 
d lärare på Ale gymnasium. 
En lärare vars analys gav en 
unik inblick i Ale gymnasi-
ums förvaltning. Av reak-
tionen att döma har denne 
klarsynte man trampat på 
en av kommunens ömmaste 
tår, skolförvaltningen. Vilket 
inte minst bevisas av det 
kraftiga personangrepp som 
den f d läraren utsätts för.

Istället för att sakligt 
bemöta den kritik som 
framförs förs debatten ner 
på sandlådenivå med nedvär-
derande påståenden som att 
den f d läraren ”är en bitter 
och grinig man”. Detta 
visar tydligt hur just denne 
politiker värderar de kom-
muninvånare och väljare han 
fått förtroende att företräda. 
Denna arroganta attityd 
känner jag och en annan för-
älder igen då vi själva försökt 

lyfta upp och belysa problem 
som finns inom grundskolan 
i Ale. Ansvariga tjänstemän 
tål inte kritik, smäller igen 
dörren och vägrar föra en 
konstruktiv dialog. Som tur 
är tror jag att denna härskar-
teknik är på väg bort en då vi 
både hos Mikael Berglund 
och Paula Örn mött en 
mer öppen och inbjudande 
inställning till oss föräldrar. 
Det gäller nu bara att få 
ut denna nya approach till 
berörda politiker och tjäns-
temän. 

En stor del av proble-
men med Ale gymnasiums 
minskande elevunderlag 
har sannolikt sitt ursprung i 
grundskolan. Hade grund-
skolan varit väl fungerande 
med goda resultat hade för-
sörjningsbasen till gymnasiet 
varit stabil. Med en svajande 
grundskola har många för-
äldrar haft svårt att sakligt 
motivera sina barn att välja 
kommunens gymnasium. 
Faktum är att allt färre 
elever har haft möjlighet att 
söka gymnasiets teoretiska 

linjer då deras avgångsbetyg 
från grundskolan varit för 
låga. Det är en stor förlust 
att Ale gymnasium läggs ner 
och det påverkar definitivt 
våra ungdomars valfrihet 
och kommunens attrakti-
vitet. Många hävdar att en 
skola i Göteborg bara ligger 
en kvarts tågresa bort. Men 
i verkligheten blir det minst 
ett par timmar i extra restid 
per dag då man räknar in 
väntetider i samband med 
spårvagns- och bussanslut-
ningar. Det blir långa dagar, 
den saken är klar.

Allt är dock inte elände 
i Ales skolor, tvärtom. Här 
finns fantastisk personal, 
begåvade elever och engage-
rade föräldrar. Men för att 
rätta till bristerna måste våra 
folkvalda och tillsatta tjäns-
temän (som är både tillsyns-
män och leverantörer) börja 
lyssna på sina uppdragsgi-
vare, kavla upp armarna och 
börja ta fram konkreta hand-
lingsplaner.

Per Dyvermark

Vid Miljöpartiets 
årsmöte på Vadbacka 
Gästgiveri valdes 

Carlos Trischler till ny 
ordförande för Miljöpartiet 
de Gröna i Ale. Carlos efter-
träder Marcus Larsson som 
varit ordförande de senaste 
sex åren.

Under 2012 har Miljö-
partiet främst varit aktiva 
i debatten om skolan och i 
klimatfrågan. 2012 blev ett 
år där Miljöpartiet tydligt 
visade att vi är Alepolitikens 
gröna röst då vi vid ett flertal 
tillfällen haft heta debatter 
om människans klimatpå-
verkan och vad Ale kommun 
borde göra för att minska 
våra utsläpp.

Miljöpartiets styrelse för 
2013 består av ordförande 
Carlos Trischler, sekreterare 
Peter Rosengren, ledamö-
terna Tim Öberg, Angelina 
Saaranen och Jenny Sand-

kvist. Tim Öberg är även 
språkrör för Gröna Studen-
ter i Göteborg.

Under årsmötet avtacka-
des avgående ordförande 
Marcus Larsson med bland 
annat ett symboliskt träd 
i Iglekärrs gammelskog 
och för allt engagerat och 

betydelsefullt arbete under 
åren. Arbetet i Miljöpartiet 
fortsätter ha stort fokus på 
skolsituationen och klimat-
frågan. Den nya styrelsen 
har flera viktiga frågor att 
arbeta med i budgeten för 
2014 och valrörelsen.

Peter Rosengren (MP) 

Ny ordförande i Miljöpartiet

Avgående ordförande Marcus Larsson tillsammans med Mil-
jöpartiets nya ordförande Carlos Trischler och styrelsemed-
lemmarna Peter Rosengren, Jenny Sandkvist och Angelina 
Saaranen.

Onsdagen den 13 
mars höll DHR 
Ale sitt årsmöte i 

Aktivitetshuset i Älvängen. 
Ordföranden Gunilla Wal-
lengren hälsade välkom-
men. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes Rose-
Marie Fihn med Iris Wal-
lengren som sekreterare. 
Ur verksamhetsberättelsen 
för 2012 kan noteras att 
föreningen har anordnat fem 
medlemsmöten: grötfest hos 
DHR Lerum, årsmöte, gök-
otta, underhållning av Kaf-
ferast och Luciafirande med 
Ale Lucia . Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad och 
glasfusingkurser. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst 
samt rådet för funktionshin-
derfrågor. Man har också 
ingått i Älvängens brukar-

råd. Ett samarbete mellan 
DHR och Västtrafik har 
möjliggjort att Gunilla Wal-
lengren kommer att vara 
testpilot under tre månader 
och lämna synpunkter på 
möjligheterna att resa med 
den nya Alependeln som 
funktionshindrad.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2013 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och riks-
färdtjänst.

Styrelsen för 2013: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren, vice ordförande 
Pia-Lotta Lagerlöf, kassör 
Rolf Johansson, Monica 
Sögaard, Iris Wallengren, 
Leif Hansson, Liz Sven-
fors och Kenneth Sven-
fors. 

Till revisorer valdes Lene 
Strandberg och Kerstin 
Hurtig Björklund.

En verksamhetsplan för 
2013 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktions-
hindrades delaktighet i 
samhället; bedriva opinions-
bildning kring dessa frågor 

samt att informera om vilka 
möjligheter och rättighe-
ter som finns när man har 
funktionshinder. Studie-
cirklar i bla glasfusing och 
akvarellmålning kommer 
att anordnas. Avdelningen 
kommer att fortsätta med 
sitt samarbete med andra 
funktionshinderföreningar i 
kommunen i för oss aktuella 
frågor. Styrelsen kommer 
även att delta i Rådet för 
Funktionshinderfrågor. Nya 
medlemmar hälsas välkomna 
med varm hand!

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”Vi ställer oss helt bakom 
”färdtjänstgruppens” för-
slag till nytt reglemente för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 
gällande Ale kommun och 
förväntar oss att förslagen 
behandlas skyndsamt!”.

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker orkidé. Kaffe med 
dopp serverades.   

Katarina Johansson tog 
oss via fotografier med på en 
underbar resa i Kenya.

Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet –DHR!
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MEDLEMSMÖTE
i samband med 

fullmäktigegruppen
Måndag den 25/3 kl 17.00 
i medborgarhuset i Alafors
Fyllnadsval  av kommunala 

och regionuppdrag

Välkomna!

Låt vårdcentralen i Älvängen vara kvar

Ales skolförvaltning – en riktigt öm tå

Ser med stor spän-
ning fram emot vad 
ni kommit fram till. 

Försökte tjuvkika i media 
om vad Reinfeldt sade om 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten 
men hittade inget. Kan inte 
ni vara så snälla att återge 
de förslagen i alekuriren 
istället. När jag ändå letade 
så fortsatte jag att kika efter 
skarpa förslag på hur den 
allt större bostadsbristen 
ska knäckas. Hittade inget 
där heller. 
Många föräldrar i Ale 
oroar sig ständigt över om 
barnen kommer att få ett 
jobb eller bostad. Återge 
gärna förslagen även på 
bostadsfrågan. A-kassan 
har ni smulat sönder totalt. 
En av tio får numera 80% 

i ersättning. Idag har bara 
fyra av tio arbetslösa rätt 
till a-kassa. Av de som sökte 
försörjningsstöd uppgav 
40% att skälet var arbets-
löshet. Se till så att folk kan 
ha råd med a-kassa och att 
långt fler än en av tio får 
ut 80%. Då blir det som 
tidigare, staten tar a-kasse-
ansvaret och Ale slipper ta 
pengar från eleverna och 
skolan för att betala försörj-
ningsstöd till arbetslösa. 

Naturligtvis hade vi 
sluppit tjata om detta om ni 
hade fokuserat på jobbpo-
litik istället. Återge gärna 
något om vad ni kom fram 
i Karlstad. Sverige behöver 
skarpa förslag nu och inte 
nästa år som Reinfeldt 
tycke räckte. Sossarna har 

kongress i början av april i 
Göteborg, kom gärna och 
besök mig Mikael Berg-
lund och andra moderater. 
Jag kan varken lova badbalja 
eller korv och bröd. Däre-
mot lovar jag en kopp kaffe 
och knivskarpa socialdemo-
kratiska förslag. 

Välkommen!

Tyrone Hansson
Kongressombud S

PS. Lämna Carl Bildt hemma, 
vi vill inte att hemligheter 

sipprar ut för tidigt.

Välkomna hem moderater!
– Från kommundagarna i Karlstad

Strax före klockan tolv på lördagsförmid-
dagen gick det ut ett larm om en större 
gräsbrand mellan Skepplanda och Hålanda. 
Ett stort fält med torrt gräs hade fattat eld 
och spred sig i den kalla vinden. Branden 
släcktes emellertid snabbt av styrkan från 
Nols brandstation.
Text: Jonas Andersson Foto: Christer Grändevik

Gräsbrand i HålandaGräsbrand i Hålanda


