
Normalt sett undviker 
vi debattartiklar om 
rikspolitik, men vi 

gjorde ett undantag när vi 
lät Tyrone Hansson (S) 
ifrågasätta vad Moderaterna 
kommit fram till under sitt 
Sverigemöte i Karlstad. Det 
medförde att M fi ck svara 
och dessa inlägg kom då att 
främst beröra stora över-
gripande politiska frågor. 
I förra veckan ville Jan A 
Pressfeldt (AD) på samma 
sätt ifrågasätta S-kongres-
sens slutsatser och Ales om-
budsman Tyrone Hansson. 
Det gör nu att samme man 
också måste tillåtas bemöta 
kritiken. Jag skriver detta för 
att förklara varför vi släppt 
fram rikspolitiken på insän-
darsidorna ett antal veckor 
i följd. Vi anser egentligen 
inte att det fi nns utrymme 
för detta. Lokaltidningen 
ska bevaka de mindre och 
betydligt mer nära frågorna. 
Det är hela syftet med 
tidningen, så även när det 
gäller den politiska debat-
ten. Den ska också utgå från 
Ale. Samtidigt kan det vara 
kul att få läsa lite om de 
stora övergripande ämnena, 
men det får inte bli en vana 
och inte ske på bekostnad av 
den lokala debatten.

Jag gillar Socialdemo-
kraternas idé om att ingen 
ungdom ska behöva gå syss-
lolös i mer än 90 dagar, men 
gillar inte att de inte säger 
hur de ska sysselsättas. Är 

det med konstgjorda jobb i 
den offentliga sektorn så blir 
jag orolig. Finns det jobb 
där är det bara att anställa 
– på riktigt. Utan bidrag. 
Tanken att garantera ungdo-
marna sysselsättning är god 
och det är mycket riktigt 
som Tyrone skriver också ett 
drogförebyggande arbete, 
men sysselsättning är inte 
alltid detsamma som rik-
tiga jobb. Det är dessa som 
måste fram, men politiken 
eller rättare sagt strategin 
för att lyckas med det lyser 
med sin frånvaro på båda 
sidor om blockgränsen. Det 
bekymrar mig! 

I Älvängen skapas åtmins-
tone ett stort antal bygg-
jobb den närmaste tiden. 
Startskottet för det jättelika 
bostadsområdet Kronogår-
den, motsvarande 90 fot-
bollsplaner, gick i torsdags. 
400 nya bostäder ska fram. 
Även i Nödinge pågår 
större byggnationer 
och visionerna vittnar 
om mer centrala lägen-
heter samt en fortsatt 
centrumutveckling för 
Ale Torg. Det är sats-
ningar som dessa som 
skapar jobb och fram-
tidstro. Grunden för 
alla jobb bygger på just 
det – framtidstro. Att vi 
vågar handla, fortsätta 
konsumera, köpa nytt, 
satsa vidare. Det är 
det som får 
hjulen att 

snurra och ger fler syssel-
sättning. Där har den gode 
Hansson en poäng, frågan är 
bara vilken roll regeringen 
ska ha i jakten på de nya 
"jobben". Jag hoppas det blir 
en konstruktiv debatt om 
detta i valrörelsen 2014. Just 
nu känns det som att man 
bara sågar varandras förslag 
och särskilt mycket kreativt 
kommer inte. Moderaternas 
idé om sänkt arbetsgivar-
avgift för unga kritiseras 
av de röda. Det är kanske 
befogat, men vad är det som 
säger att en återgång till det 
ursprungliga är rätt? Facit 
ligger troligtvis någonstans 
mittemellan. Sänkningen 
kanske bara skulle ha varit 
hälften och den andra 
hälften skulle möjligen ha 
använts till utbildningsinsat-
ser och matchning.

Ett rödblått förslag med 
lite av varje, men så kan man 
väl inte göra...
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Allt för häst, ryttare, hund och katt
PRO Surte-Bohus

Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdagen den 18 april

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

BOBRA 
fastigheter

Lokal om 90 m2 uthyres 

i Älvängen, kan eventuellt 

delas till mindre förråd. 

För mer info ring: 
Percy 0706-848950, 
Peter 0730-792775

UTHYRES!

Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-körkort 

3400:-
Förarbevis 

1700:-
Kursstart 29/4 

kl 17.00

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

ALE & TORSL ANDA

Ale Torg 10, Nödinge. 0303-229433

BARNSKOR 
Köp 3 
betala 

för 2
Gäller på ordinarie pris

ÅRSMÖTE
Måndag 29/4 2013 kl 1830

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

Däckbyte och visuell kontroll av 
bromssystemet för bara 120 kr

Tel 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

0706-22 22 66 • www.kollandagrus.se

Det löser vi!
Ny avloppsanläggning?


