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EN KOMPLETT BANK
– vardagsservice i världsklass

Det lokala kontoret med den breda kompetensen

Välkommen till oss i Surte!
Mikaela, Allison och Lovisa

ÖPPET: måndag 10-18, tisd-fredag 10-15.30
Du kan självklart också boka en tid som passar dig

Handelsbanken Direkt: dygnet runt alla dagar, tel 0771-77 88 99

Handelsbanken Surte Tel 031-336 15 80

NU ÄR OMBYGGNADEN KLAR!

Tommy   _ Jennie   _ Aline   _  Malin

Alla behandlade 
kunder får en  
kvalitétsprodukt  
från Lanza och  
American Crew!
Barnen får godis!

Alla behandlade la behan e 
kunder får enrdkunder får

Vi bjuder passa på
VÄRDE 
150–200:-

Gäller veckan ut (v.46)

BOKA
74 64 71

"Vi är överens om att vara överens"
Politisk kraftsamling för att vända skoltrenden i Ale

LÖDÖSE. Det sista av 
sju ortsutvecklings-
möten runtom i Lilla 
Edets kommun blev 
också det mest välbe-
sökta.

Över 100 personer 
tog plats i Tingbergs-
skolans matsal i 
torsdags kväll.
Ortsutvecklingsmötet för 
Lödöse tilldrog sig det 
hittills största intresset. 
Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) och sam-
hällsbyggnadsnämndens 
vice ordförande, Jörgen 
Andersson (C), hade säll-
skap i presidiet av Daniel 
Åhman, mark- och exploa-
teringschef. Medverkade 
gjorde också representan-
ter från Norconsult samt 
Trafikverket.

Åhörarna fick ta del av 
den fördjupade översikts-
planen för Lödöse. Ganska 
snart övergick frågorna till 
att beröra gamla E45, från 
Göta till Lödöse Södra. 
Mötesdeltagarna uttryckte 
sin tydliga begäran om en 
belyst separerad gång- och 
cykelväg på den aktuella 
sträckan.

Det klagades om efter-
satt asfaltsunderhåll på 
kommunala vägar i Lödöse, 
vilket togs till protokollet.

En uppföljning av tors-
dagens sammankomst 
efterlystes och Ingemar 
Ottosson utlovade en åter-
koppling.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt ortsmöte

ALE. Den uteblivna 
resultatförbättringen 
i Ales skolor har enat 
politikerna.

Nu tas ett samlat 
grepp över blockgrän-
serna för att försöka 
vända trenden.

– Vi är överens om 
att vara överens, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Den moderatledda Alliansen 
är överens med Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara eniga 
i den lokala skolpolitiken. 
Den ska inte längre smuts-
kastas i debatten, utan nu är 
målet att samlas och formu-
lera en gemensam strategi för 
skolans framtida utveckling i 
Ale.

– Egentligen finns det få 
konfliktytor och egentligen 
inga ideologiska skillnader 
heller när det gäller hur vi ser 
på skolan lokalt. Vi har redan 
inlett arbetet med en nämnd-
plan och tillhörande budget 
för Utbildningsnämnden. 
Det går hittills smärtfritt. 
Båda sidor förstår vikten av 
att vara överens, kan alla dra 
åt samma håll kommer vi 
nå snabbare resultat, säger 
nämndordföranden, Elena 
Fridfelt (C). 

I valrörelsen 2010 kri-
tiserade Allianspartierna 

skolan kraftfullt. Efter tre år 
vid makten erkänner Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), att 
han nu ser annorlunda på 
saken.

Missbedömde kraften
– Vi missbedömde kraften i 
att vara eniga. Skolans pro-
blem måste lösas långsiktigt, 
det är inget du gör över en 
natt. Vi har också tagit del 
av SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, vars rapport är 
tydlig med att kommuner där 
politiken är enig har haft stor 
framgång i sitt förändringsar-
bete med till exempel skolan, 
säger han.

Att skolan i Ale har haft en 
negativ resultatutveckling de 
senaste mandatperioderna är 
besvärande för kommunen i 
stort.

– Skolan är för viktig för att 
bråka om. Därför var det inte 
svårt för oss att besvara Alli-
ansens invit. Vi kommer att 
behöva stå eniga för att fatta 
de klokaste besluten, säger 
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Vad som ska göras mer 
konkret för att vända resultat-
utvecklingen i skolan åt rätt 
håll vill ansvariga återkomma 
till.

– Jag har länge saknat den 
kommunövergripande analy-

sen. Den försöker vi ta fram 
nu. Lika så vill vi att våra 
beslut vilar på fakta från den 
vetenskapliga forskningen. 
Nu har vi skjutit lite från 
höften, gjort lite si och så. Om 
ett par veckor hoppas vi kunna 
redovisa en åtgärdsplan med 
ett tydligt fokus på vad vi vill 

prioritera i skolan fram över, 
säger Elena Fridfelt.

A l e d e m o k r a t e r n a 
bestämde sig på måndags-
kvällen för att inte ingå i den 
politiska överenskommelsen 
rörande skolan i Ale. Om 
detta får några konsekven-
ser för Alliansens och AD:s 

övriga samarbete återstår 
att se. Sverigedemokraterna 
bjöds aldrig in.
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Eniga om skolan. En bred politisk uppgörelse för att kraftsamla kring skolan i Ale är på plats. 
Alla partier förutom Aledemokraterna och Sverigedemokraterna är med på tåget. Från vän-
ster: Tony Karlsson (KD), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Ingmarie Thorstensson (V) 
och Elena Fridfelt (C). Främre raden från vänster: Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), 
Dennis Ljunggren (S) och Fredrik Johansson (M). 


