
En ny mindre rolig 
iakttagelse har fl era 
alebor, mig inklusive, 

noterat på Ale Torg i Nö-
dinge. Tiggare utanför fl era 
av butikerna är ett fenomen 
vi har varit befriade från 
i Ale tidigare, men samti-
digt som de har blivit fl er i 
Göteborg har de också sökt 
sig ut till de mindre orterna. 
Tiggeri är en fråga som gör 
oss konfunderade. Ska vi ge 
eller titta bort och hop-
pas att problemet löser sig 
självt? Ger vi, hur stora är 
chanserna att det ändå leder 
till något gott? Får tiggaren 
överhuvudtaget ta del av 
pengarna eller är de orga-
niserade i någon form av 
kriminell gruppering? Per-
sonligen har jag svårt för att 
titta bort, men jag har också 
svårt för att ge... Jag lider 
med att se dem och tror 
inte att någon egentligen 
frivilligt sätter sig på torget 
med en kopp i handen. Det 
borde vara självklart att ge, 
men i Sverige är vi uppväxta 
med insikten att de som är 
i behov av hjälp alltid kan 
få det. Vi har rätt till tak 
över huvudet och mat för 
dagen. Socialtjänsten i varje 
kommun har det ansvaret. 
Därför blir det svårt att ge 
när vi samtidigt vet att det 
ändå inte räcker. Vetskapen 
om att det också kan vara 
tal om ett sytematiskt och 
uträknat tiggeri gör nog oss 
alla extra fundersamma.

När vi verkligen ska tänka 
till är när barn är inblan-
dade. Polisen har bekräftat 
att det är vanligt och har 
barnen framgång leder det 
till att det kommer att få 
fortsätta tigga. Det ska vi 
inte bidra till.

Debatten har hettat till i 
Ale kommun och inte helt 
ovanligt gäller det skolan. 
Oppositionen anklagar Alli-
ansen för att inte satsa några 
nya miljoner, de rödgröna 
satsar det de har hittat, men 
det gör varken från eller till 
enligt majoriteten. Pengar 
självklart en förutsättning 
för all verksamhet, men så 
länge det bara handlar om 
några miljoner i en budget 
på över 600 miljoner känns 
det magstarkt att tro på 
någon revolution. Jag önskar 
istället att debatten lyftes 
en nivå och kom att handla 
om hur vi ska jobba i skolan, 
vilken pedagogik och 
metodik som ska använ-
das samt vilka verktyg 
som bör tillämpas. Den 
diskussionen har stått 
helt still, åtminstone 
känns det så. Någon 
försöker uttala något 
om entreprenöriellt tän-
kande, men den chansen 
slarvades bort när pro-
fessor Roger Mumby 
Croft, tidigare Oxford 
Brookes University, 
erbjöd sin hjälp utan att 
få respons.

Samtidigt 

är Utbildningsnämnden där 
alla förutsättningar klubbas 
ute på stormigt hav. Nämn-
dens ordförande Elena 
Fridfelt (C) har idag inte 
ens majoritet för sin politik. 
Aledemokraternas Heléne 
Ahlberg har flera gånger 
röstat med oppositionen, 
vilket skapar en osäker styr-
ning. Om inte kaptenen 
längre styr skeppet, hur vet 
besättningen då vart det är 
på väg? 

Det är särskilt alarme-
rande att den politiska 
styrningen har havererat 
för skolan, den verksamhet 
som behöver den starkaste 
ledningen. En bra början är 
kanske att söka ett bredare 
politiskt stöd för skolans 
utveckling i Ale, då kanske 
vindarna mojnar och havet 
lugnar sig.
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela  Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 000 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av 
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå 
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
KAPPMETERVARA 29-85:-/m

VAXDUK 30:-/m

MÖBELTYG 99:-/m LINNE   85:-/mMetervara

MOLN- & STJÄRNTYG  
Många färger

INREDNING FÖR  
HELA HEMMET

600m² gardintyg,  
modetyg, inredning & kläder70:-/m

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska bär m.m. Vi kommer varje lördag med 

preliminär början 20/7 t o m 21/9. För närmare 

information se vår hemsida eller ring.   

VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Lördag 29 juni Göteborg
TRÄDGÅRN/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 

Biljetter: nojet.se, ticnet.se, 077-170 70 70

NÖJET KONSERT / LIFELINE ENTERTAINENT / KOTTE MANAGEMENT 

PRESENTERAR

BO KASPERS
ORKESTER

ELDKVARN

Tel: 0303-404500

Välkommen till  
vårt gamla apotek  

med det nya namnet 
Lloyds Apotek i Bohus.

Vi har öppet som vanligt  
under hela sommaren.

Måndag-Fredag 8-19
Lördag 10-16

Vi har
nysorterad jord!

Orkidé
Th ai Massage

Lars Svensgatan 5, 463 30 Lilla Edet

Tel. 0767-01 84 50

thaimassage.orkid@gmail.com

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

0766-51 39 43
skrapkompaniet@hotmail.com

VI TAR HAND 
OM DINA 

GROVSOPOR
Prisexempel:

Flyttkartong 75:-
Soffa 530:-

Kylskåp 750:-

SNABBT, ENKELT, BILLIGT

8 juli - 29 juli
Kupan öppnar åter 30 juli

Tis – fre 10 – 18 • Lördag 10 – 14

SEMESTERSTÄNGT


