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Måndag 14/10 kl 18.30 

Folketshus i Nol
Dagordning:

Rikshems intresse för köp  av  
Alebyggens fastigheter som 
inrymmer äldreboende och 

boende för funktion nedsättning

S-GRUPP
Måndag 14/10 kl 19.30 

Folketshus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

VVälkomna till öppet möte  
Söndagen den 13 oktober kl 15:00 

Ale gymnasium, sal 106 
Vad står Sverigedemokraterna för egentligen? 

Föreläsning om vårt principprogram 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 

Extrahjälp för din familj,
ditt hem, ditt företag.

Vi söker alltid aktiva pensionärer
som vill jobba och utvecklas

i ett expansivt företag

0735-20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se 
www.pensionarspoolen.se

Efter att ha läst Pressfeldts förslag i de 
senaste numren av Alekuriren är vi många 
som undrar vart vi är på väg. När kommer 
nästa förslag om att flytta resterande förvalt-
ning till Älvängen? När kommer förslag om 
att byta namn för kommunen? Till Skön-
ningared kanske?

Snälla ni, innan ni gör dessa åtgärder, 
låt då Surte- och Bohus få bli överförda till 
Göteborgs kommun, då vi har mycket mer 
kontakter med dem än långt uppe i norr.

Nils Svensson
Bruksonge

Vad är viktigast i 
vårt samhälle? Vad 
är den viktigaste 

verksamheten av alla de 
som Ale kommun har 
ansvar för?

De allra flesta utgår från 
sig själva när man svarar på 
den frågan. Är man mitt 
i livet kan det vara kom-
munikationer. Är man äldre 
kan det vara hemtjänst.

Men för Folkpartiet 
liberalerna och mig är 
svaret givet – det är skolan! 
Skolan har inverkan på hela 
livet. Skolans verksam-
het berör så många andra 
verksamheter. En skola 
som inte fungerar ger pro-
blem på 
snart sagt 
alla andra 
områden i 
vårt sam-
hälle.

En skola 
som inte 
ger trygg-
het, för-
medlar och 
inspirerar till kunskap, 
lockar fram skaparkraften 
i individen – den skolan 
ger problem inom ett vitt 
spektra. På ena kanten 
leder den till utanförskap 
och de destruktiva krafter 
det kan släppa loss. På den 
andra leder den till brist 
på kompetent arbetskraft 
och däremellan en mängd 
annan problematik.

Därför är skolan den 

allra, allra viktigaste.  Att vi 
lyckas göra skolan till den 
trygga och inspirerande 
arbetsplats för våra unga 
som de har rätt till och 
behöver så väl. De är unga 
nu – just nu. Det går inte 
att låta deras ungdomsår 
gå i repris. Därför är det så 
viktigt med satsningar nu, 
genast.

Yrkesstolthet
De har inte bara rätt till 
en trygg och inspirerande 
arbetsplats. De har rätt att 
mötas av kompetenta och 
yrkesstolta lärare.

Därför är det så viktigt 
att ge lärare den erkänsla de 

förtjänar- 
men också 
ha tydliga 
krav på dem 
som arbetar 
med de 
viktigaste vi 
har – våra 
unga.

Skolan 
är viktig 
för hela 

Sverige. Nyckeln till ett 
Ale och Sverige som växer, 
där vi klarar välståndet och 
välfärden är kunskap. Men 
vi är inte ensamma om att 
förstå detta. Runt om i 
världen reser sig länder ur 
fattigdom. Gemensamt för 
dem är höga ambitioner 
vad gäller kunskap.

Ett land med höga ambi-
tioner måste ha ett utbild-

ningsväsende i världsklass. 
Folkpartiets skolpolitik 
med tydliga kunskapskrav i 
skolan, trygga klassrum och 
kvalitet i den högre utbild-
ningen är vägen till fram-
tida tillväxt och välfärd.

Stor förändring
Under Folkpartiets ledning 
pågår sen 2006 den största 
förändringen av vårt utbild-
ningssystem sedan den 
allmänna folkskolan inför-
des 1842. Våra reformer 
har fokus på tydliga kun-
skapskrav i skolan, trygga 
klassrum och högre kvalitet 
i den högre utbildningen. 
Mycket arbete återstår, 
stora förändringar tar tid.

Om Sverige under 2000-
talet ska vara lika fram-
gångsrikt som vi var under 
delar av 1900-talet måste 
vi också höja ambitionerna. 
Ale och Sverige ska ha 
världens bästa skola. Vi ska 
också börja vinna Nobel-
pris, inte bara dela ut dem!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ett projekt stött av EU, 
håller på att uppmärksamma 
den medeltida Pilgrims- och 
klövjestigen mellan Lödöse 
och Skara.

Den 9 maj anordnade 
kyrkan samt Lödöse- och 
Hålanda hembygdsfören-
ingar en Pilgrims/kultur-
vandring från Lödöse kyrka 
till Hålanda kyrka, med ett 
25-tal deltagare. Vandringen 
gick på den medeltida stigen 
mellan Lödöse och Hålanda.

Under sommaren och 
hösten har en fortsättning av 
leden markerats med stolpar 
och skyltar norrut genom en 
del av Hålanda. En grupp 
bestående av Åke Karlsson, 
Jan Larsson, Lennart Ern-
hede och Christer Damm 
från Hålanda Hembygdsför-
ening, har märkt och röjt en 
vandringsled från gränsen 
till Lödöse och upp till 
Getås i Hålanda.

Leden går på grusvägar 
från Boets Mader, genom 

Torpa, längs Östentorps by 
och Föstorp och passerar 
senare ett antal torpgrunder 
längs en röjd skogsstig. Vid 
Hålanda hembygdsgård 
tas en paus, vidare längs 
Grönån, över dämmet vid 
Mauritzberg och slutar vid 
Vadet.

Invigning av en del av 
leden kommer att ske lörda-
gen den 12 oktober och är 
cirka 6 kilometer. Start blir 
vid Hålanda kyrka. Tillbaka-
färd sker med Västtrafik från 
Getås.

Christer Damm
Hålanda hembygdsförening

Framtiden börjar i klassrummet

De har inte bara rätt 
till en trygg och inspi-
rerande arbetsplats. De 
har rätt att mötas av 

kompetenta och yrkes-
stolta lärare. 

Rose-Marie Fihn 

Vart är vi på väg?

Åke Karlsson, Jan Larsson, Lennart Ernhede och Christer 
Damm från Hålanda Hembygdsförening har märkt och röjt 
en vandringsled från gränsen till Lödöse och upp till Getås i 
Hålanda.

Ny vandringsled i Hålandasled i Hålanda

Kom till monter F03 74 på
Gymnasiemässan 8-10 okt och prata lärling!

Ett stort tack till våra gamla och 
nya värdföretag som är med 

och utbildar våra 100 lärlingar 
till skickliga yrkesarbetare! Älvängen


