
NUMMER 08         VECKA 09| 35INSÄNT

Med anledning av 
den pågående 
planen att ta bort 

två bostadsgårdar på Norra 
Klöverstigen och ersätta dem 
med fyra flerfamiljshus vill vi 
fråga er politiker, ni förtroen-
devalda av oss Alebor om det 
verkligen är på det här sättet 
som ni vill öka invånarantalet 
i kommunen och förtäta vårt 
Nödinge?

I Kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan för 2014 
kan vi läsa att man har tre 
prioriterade strategiska mål-
områden; ökad bildningsnivå, 
bättre folkhälsa och hållbar 

tillväxt. Under hållbar tillväxt 
finns ett prioriterat mål att 
befolkningsstorleken ska öka 
med 1,5 % årligen. Detta 
kan man uppnå bl.a. genom 
förtätning av våra samhällen.

Vi undrar om man i sina 
planer vid förtätning, över 
huvudtaget, tar hänsyn till 
folkhälsan, ett av de tre prio-
riterade målområdena? Och 
vi undrar om det finns en 
strategi för hur man på bästa 
sätt förtätar Norra och Södra 
Klöverstigen då detta är ett 
utsatt område?

Vi förutsätter annars att 
den planerade förtätningen 

av Norra Klöverstigen enbart 
är början på en förtätnings-
process där viktiga grönytor 
och bostadsgårdar kommer 
byggas bort, varför skulle 
man annars vilja tränga ihop 
4 stycken flerfamiljshus på en 
sådan liten yta? Dessa gårdar 
är dessutom inte på något vis 
de största i området och de 
används flitigt. 
Det är även skamligt att som 
närmast placera ett flerfa-
miljshus endast 3,5 meter 
från närmaste radhusfastighet 
i Överstegården. Vill man 
bygga en friggebod får man 
inte bygga närmare än 4,5 

meter från tomtgräns utan 
grannens tillstånd. Det är 
också skamligt mot Alebyg-
gens befintliga hyresgäster att 
tränga in två nya flerfamiljs-
hus mellan 3 befintliga och 
endast lämna 8,5 meter kvar 
på bägge sidor från husvägg 
till husvägg. 

Vi vill uppmana samtliga 
politiker i Ale kommun att 
ta med sig detaljplanen för 
Nödinge 1:31 och besöka 
området samt att ni väl på 
plats frågar er om det, i dessa 
valtider, är så här ni vill förtä-
ta vårt Nödinge?

Nödingebor

Monica Sellin 
kristdemokratiskt 
regionråd var 

inbjuden gäst på Kristde-
mokraternas i Ales årsmö-
te. Monica berättade att i 
september 2009 motionerade 
Kristdemokraterna om en 
översyn av antalet vårdplatser 
i Västra Götalandsregionen. 
Motionen, som bifölls i re-
gionfullmäktige, resulterade 
bland annat i en utredning av 
konsultbolaget MC Kin-
sey och beslut i hälso- och 
sjukvårdsutskottet att uppdra 
regiondirektören att säkra 
antalet vårdplatser.

I en revisionsrapport date-
rad 5 februari 2014 konstate-
rar revisionen att det saknas 
en gemensam strategi för att 
hantera de överbeläggning-
ar som finns på regionens 
sjukhus och ger fyra rekom-
mendationer som gäller 
överbeläggningar och antalet 
vårdplatser. Monica berättade 
att hon ställt en fråga till den 
politiska majoriteten (s, v, 
mp) i regionen. Min fråga till 
regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S) 
är:

– Kommer 
regionstyrelsens 
ordförande följa revisionens 
rekommendationer och 
intensifiera arbetet med 
att komma till rätta med 
överbeläggningarna på 
regionens sjukhus?

Monica Sellin berättade 
att nyligen beslöt Hälso- och 
sjukvårdsutskottet att inrätta 

ett regionalt barnskyddsteam 
vid halvårsskiftet – ett beslut 
som bygger på en kristdemo-
kratisk motion i regionfull-
mäktige. Satsningen går ut på 
att göra hälso- och sjukvården 
samt tandvården bättre på att 
upptäcka och hjälpa barn som 
far illa. Flickor och pojkar 
som till exempel utsätts för 
fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp samt fysisk 
eller psykisk försummelse 
måste få bästa möjliga hjälp.

Samhället har ett vik-
tigt ansvar att se till för att 
säkerställa alla barns och 
ungas rätt till en god uppväxt. 
Här spelar många av Västra 
Götalandsregionens verksam-
heter en viktig roll. Mödra-
hälsovården, barnhälsovården 
samt barn- och ungdom-
standvården når ungefär 99 
procent av alla barn i Sverige. 
Därutöver kommer bland an-
nat elevhälsan, ungdomsmot-
tagningarna, vårdcentralerna 
och den specialiserade vården 
i kontakt med många yngre.

Såväl hälso- och sjukvår-
den som tandvården har en 
lagstadgad skyldighet att göra 
en anmälning till Social-
nämnden vid kännedom eller 
misstanke om att barn far 
illa. Men enligt Socialstyrel-
sen görs inte anmälningar i 
tillräckligt hög omfattning i 
dessa verksamheter. Därför är 
det angeläget att stärka barn-
skyddsarbetet inom Västra 
Götalandsregionen – det är 
en starkt prioriterad fråga för 
Kristdemokraterna.

I hälso- och sjukvårds-
avdelningens utredning 
ges flera förslag på yrkes-
grupper kan ingå i det nya 
barnskyddsteamet: läkare, 
sjuksköterska, socionom och 
psykolog. Teamet ska bland 
annat utgöra en rådgivande 
funktion för vårdpersonal vid 
misstanke om misshandel av 
barn i Västra Götalandsre-
gionen.  Det ska också vara 
behjälpligt i anmälnings- och 
utredningsprocessen samt 
arbeta med utbildning och 
kompetenshöjning inom 
barnskyddsområdet. Teamet 
organiseras i anslutning till 
pediatrisk regionvård. 

Arbetet kommer att ske 

i samverkan med berör-
da verksamheter som till 
exempel barnmottagningar, 
primärvård, länssjukhus och 
barnahus. Många barn lever 
i utsatthet. Till exempel tar 
Polisen emot flera tusen 
anmälningar om barnmiss-
handel varje år. Samtidigt 
bedöms det finnas ett stort 
mörkertal i statistiken som 
rör barn som på olika sätt far 
illa. Särskilda satsningar är 
nödvändiga för att kunna nå 
fram med hjälp till de som 
lider i det tysta. Därför är det 
glädjande att Västra Göta-
landsregionen stärker detta 
arbete genom att inrätta ett 
barnskyddsteam. 

Monica Sellin gästade KD:s årsmöte

Regionrådet Monica Sellin flankerad av Sune Rydén och Jonathan Sundéen i samband med årsmö-
tet för Kristdemokraterna i Ale.

Politiker, är det verkligen så här ni vill förtäta Nödinge?

För de som skall 
besöka Skepplanda 
simhall och idrotts-

hall finns det gott om 
parkeringar på Albotor-
get. 2-timmars parkering-
ar närmast men också för 
längre tids vistelse. Dessa 
P-platser ligger dock 
några hundra meter från 
sim- och idrottshall.

Under de senaste åren 
har allt fler kommit att 
köra in via Odalvägen 
och parkera olagligt på 
baksidan av simhallen 
(Gäller ej fordon med 
handikapptillstånd på 
avsedda platser). Detta 
har fått till följd en ökad 
trafik genom samhället på 
Odalvägen genom befint-
ligt bostadsområde, där 
det bl.a. finns korsande 
cykel och gångbana där 
mycket barn passerar. Det 
har också fått till följd att 
det vissa dagar är blocke-
rat av bilar runt simhal-
len med en risk för att 
utryckningsfordon inte 
kan ta sig fram om något 
allvarligt skulle hända. 
Vägarna inne i Skepp-
landa samhälle är inte 
anpassade för denna öka-
de trafik och den ökade 
olycksrisk det innebär. 
Därför satte kommunen 
satt upp ”bommar” på 
yta ovanför simhallen 
för att förhindra denna 
parkering. De har dock 
inte hindrat många upp-
finningsrika som nu kör 
förbi ”bommarna” över 
gräsmattor (och förstör 
dessa) eller parkerar 
direkt på gatan/gångvä-
gar. Vår uppmaning till 
dig som brukar besöka 
idrotts- eller simhallen i 
Skepplanda - Respektera 
förbudsskylten som är 
uppsatt ”Förbud mot 
trafik med fordon” och 
använd istället befintliga 
parkeringar vid Albotor-
get.  
Om du inte orkar gå 
dessa extrameter till par-
keringen kanske du kan 
simma 25 meter kortare 
och lägga den energin på 
att ta dig till den lagliga 
parkeringen.

Skepplandaboende

Parkering 
- Simhallen

Mindre grupper och 
klasser är det mest 
önskvärda för att 

lyfta resultaten i den hårt 
kritiserade svenska skolan, 
enligt en undersökning 
som Sifo gjort på uppdrag 
av Lärarförbundet. Vi är 
glada över att svenska folket 
verkar dela vår syn på att 
det behövs mer resurser i 
skolan för att kunna lyfta 
resultaten.

Vi i Ale har genom nya 
regler i utjämningssystemet 
fått ett långsiktigt bud-
gettillskott på närmare 20 
miljoner kronor. Vi rödgrö-
na partier föreslår nu att vi 
gör ett omtag av budgeten 
efter de regler och förutsätt-

ningar som gäller idag. Vi 
ser därmed att man skulle 
kunna göra ett långsiktigt 
tillskott till skolans budget 
på minst 10 mkr. 10 miljo-
ner motsvarar ca 20 tjänster 
som så väl behövs för att vi 
i Ale ska komma närmare 
rimliga tal för lärartäthet 
och gruppstorlekar. 

I valet i höst står skiljelin-
jen mellan mer resurser till 
skolan eller moderaternas 
eviga mantra om att det ska 
gå att skapa bättre kunskaps-
resultat med mindre resur-
ser. I budget för 2014 ligger 
det 19 miljarder skattesänk-
ningar och 0.6 miljarder till 
skolan. Moderaterna med 
vänner satsar 30 gånger mer 

på att sänkta skatter än på 
skolan. 

Här i Ale är vi överrens 
om att vi över blockgrän-
serna och tillsammans med 
skolans personal och ledning 
ska ta fram de åtgärder för 
att förbättra skolan som vi 
alla kan ställa oss bakom och 
jobba långsiktigt för. 

Däremot är det tydligt 
att de resurser som behövs 
för att genomföra detta 
bara kommer att finnas om 
vi rödgröna får väljarnas 
förtroende att leda landet 
och Ale kommun!

Paula Örn (S) Kommunalråd
Peter Rosengren (MP) Gruppledare

Johnny Sundling (V) Gruppledare

Det gäller hållplatsen 
Björklövsvägen i Äl-
vängen. Våren 2013 

kom någon som bestämmer 
på att hållplatsen skulle flyttas 
ner till rondellen, på den 
nyanlagda vägen (tillfälligt). 
Då fick man sätta ut vakt om 
man skulle åka med buss 434 
upp till Hålanda/Skepplanda. 
Ibland körde bussen gamla 
rutten, ibland nyanlagda 
vägen. Dåligt!

Men så en dag kom det 
material att göra ett timglas 
för ny busshållplats uppe vid 
Björklövsvägen. Jättebra!

Under tiden byggs den nya 
handelsplatsen, som planerats 
i flera år, med Coop, läkar-
mottagning med mera. Ingen 

av makthavarna har tänkt så 
långt att man skulle ha ett 
timglas för buss där. Han-
delsplatsen invigs i november 
2013.

Då plötsligt vaknar någon 
upp, vi får ordna en busshåll-
plats där. Då tar vi buss 434 
som går Älvängen-Skepp-
landa-Hålanda, och vice 
versa, och tar bort hållplats 
Björklövsvägen. Skall man 
åka Skepplanda-Hålanda skall 
man gå ner till handelsplat-
sen. Kan man gå utan rollator 
och är pigg i benen är det 
inga problem. Annars blir det 
jobbigt!

Älvängen är ju på gång. 
Nybyggnation på Svenstorp-
sområdet norr ut från Folkets 

Hus, villor och verkstäder. Ni 
som planerar måste se framåt!

Hur kunde ni uteslu-
ta 434:ans buss att ha en 
hållplats i närheten av 
Björklövsvägen och Folkets 
Hus? I detta område finns 
två gruppboenden, ett dagis 
och ett stort antal villor som 
är i behov av en hållplats i 
närheten.

Jag vet att ni funderar på 
att göra timglaset norrut före 
infarten till Göteborgsvägen. 
Nu hoppas jag att ni gör en 
hållplats där. Då kan alla 
bussar (Kollanda och Lilla 
Edet) också stanna där, och 
Göteborgsvägen blir avlastad 
från busstrafik.

Lalla Jonasson

Sune Rydén (KD Ale) 
redogjorde för Alliansens 
skattesänkningar och välfärd 
Sune påpekade att allian-
sen sänkt skatten för både 
löntagare och pensionärer, 
samtidigt har det aldrig 
satsats så mycket på välfärden 
som i dag. Tvärtemot vad 
oppositionen påstår. Enligt 
SCB har resurserna till skola, 
vård och omsorg ökat med 25 
procent sedan 2006, justerat 
för inflationen. 13,5 procents 
ökning till grundskolan, 27 
procent ökning till hälso- och 
sjukvården och hela 30 pro-
cents ökning till äldreomsor-
gen. Detta känner alltför få 
till. Kristdemokraterna måste 
bemöta oppositionens bild 
och berätta att välfärd skapas 
av att fler kommer i arbete 
och därmed bidrar till välfär-
den. Under Alliansregeringen 
har över 200 000 fler fått ett 
arbete att gå till. Det trots 
krisen i Europa.

Efter inledningen följde 
årsmötes förhandlingar och 
val till fullmäktigelistan. Sune 
Rydén omvaldes som ordfö-
rande för Ales kristdemokra-
ter. Sekreterare blev Ingrid 
Hellberg.

Ales fullmäktige listan 
består av 22 namn och toppas 
av Sune Rydén, Jonathan 
Sundéen och Ingrid Hell-
berg. Sune önskade alla ett 
gott supervalår.

Tony Karlsson 
Kristdemokraterna

Öppet brev till er som har makten
att bestämma i vår kommun

Vi rödgröna vill ombudgetera
för mer resurser till skolan!


