
Lagar och regler 
skapas av regeringen 
och hur de reglerna 

ser ut beror på vilken färg 
som får majoritet .

Som ett litet lokalt parti 
kan man ställa sig frågan, 
hur ska vi hantera regler 
som vi inte kan påverka 
själva. 

Vi har jobbat en hel del 
med verksamhetsutveckling 
och ett begrepp som dyker 
upp är” gräv där du står”. 
Vi kan göra saker i den 

nära miljön för att förbätt-
ra. Vi kanske inte kan nå 
ända fram till det optimala 
resultatet men vi kan nå en 
bit på väg.

Svenskt näringsliv har 
frågat 600 företag i Västra 
Götalands regionen vilka 
förutsättningar som behövs 
för att kunna växa och 
anställa fler. Svaren visar att 
en av de viktigaste frågor-

na  inför valet är bra förut-
sättningar för företagande. 
Företagarna tycker att det 
är många och svårtolkade 
regler,  långdragna byråkra-
tiska processer och attityder 
till företagande i själva 
myndighetsutövningen som 
hindrar tillväxten.

Vad kan vi i Ale göra åt 
detta? Jo vi kan gräva där 
vi står.

Vi tror att kommunen 
kan göra många saker för 
att underlätta för företagen. 
Genom att förbättra atti-
tyder till företagande och 
snabba upp hanteringen av 
olika tillstånd mm är man 
på rätt väg.

Det här är en spännan-
de utmaning som vi alla, 
företagare, tjänstemän och 
politiker tillsammans  kan 
gräva i.                

Lena Wingbro, Ina Näsmark
Framtid i Ale

Gräv där du står...

Kultur- och fri-
tidsnämnden har 
enhälligt beslutat 

om ett utredningsuppdrag 
för att utveckla konstgräs i 
Nödinge i samverkan med 
Nödinge SK som ansvarig 
klubb.

Under det gångna året 
har kommunen påbörjat 
ett mycket framgångsrikt 
arbete med utvecklingen 
av en näridrottsplats vid 
skolorna i Nödinge. Detta 
har skett i samarbete bland 
annat med ungdomar som 

bor i centrala Nödinge och 
har på så sett blivit deras 
näridrottsplats. S, V och Mp 
menar att det är precis såhär 
man ska arbeta med dessa 
frågor, i nära samarbete med 
de som är tänkta att nyttja 
anläggningen.

Vi förutsätter att arbetet 
med att utveckla konstgräs 
i Nödinge fortsätter på 
samma positiva sätt!

Vi ser att konstgräsplanen 
nära skolområdet i Älvängen 
används mycket ofta och ett 
liknande utnyttjande av en 

central plan i Nödinge skul-
le också svara upp mot delar 
av problemet med att områ-
det runt skolorna är tomt på 
kvällstid och därmed känns 
osäkert. 

Vi har också i våra samtal 
med nödingeborna och i 
de dialogprogram vi har 
fått in sett att många delar 
vår vilja att prioritera en 
ny förbindelse över bäcken 
från Patron Ahlmans allé 
till Storgårdens förskola. 
Detta skulle också bidra till 
en säker gång- och cykelväg 

till en ny central konstgräs-
plan samt bättre skolväg för 
många nödingebarn och 
ungdomar.

För Nödinges utveckling 
är det dags att utreda en 
centralt placerad konstgräs-
plan!

Monica Samuelsson (S) 
Vice ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden
Johnny Sundling (V) 

Gruppledare
Peter Rosengren (Mp) 

Gruppledare

Onsdagen den 12 mars 
höll DHR Ale sitt 
årsmöte i Aktivitets-

huset i Älvängen. Ordföran-
den Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. 

Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes 
Rose-Marie Fihn med Iris 
Wallengren som sekrete-
rare. Ur verksamhetsberät-
telsen för 2013 kan noteras 
att föreningen har anordnat 
fem medlemsmöten: bland 
annat grötfest hos DHR 
Lerum, årsmöte, gökotta 
och ett föredrag om servi-
cehundar.  Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
arbetsgrupp för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
genom deltagande i rådet 
för funktionshinderfrågor 
och en referensgrupp, 
besök på ortsutvecklings-
möten, trygghetsvandring 
och deltagande i etikpröv-
ningsnämnden. Man har 
arbetat med frågor som rör 
färdtjänst, riksfärdtjänst, 
tillgänglighet, personlig 
assistans, funktionshinder-
politisk plan med mera.

Styrelsen för 2014: ordfö-
rande Gunilla Wallengren, 
Pia-Lotta Lagerlöf, Rolf 
Johansson, Monica Sö-
gaard, Iris Wallengren, Leif 
Hansson, Liz Svenfors, 
Kenneth Svenfors och 
Christel Olsson Lind-
strand.

Till revisor valdes 
Sven-Erik Björklund.

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2014 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och 
riksfärdtjänst. I verksam-
hetsplanen fastslås bla att 
avdelningens ändamål är att 
arbeta för funktionshindra-
des delaktighet i samhället; 
bedriva opinionsbildning 
kring dessa frågor samt att 
informera om vilka möjlig-
heter och rättigheter som 
finns när man har funktions-
hinder.       

Avdelningen kommer att 
fortsätta med sitt samarbete 
med andra funktionshinder-
föreningar i kommunen i för 
oss aktuella frågor. Styrelsen 
kommer även att delta i Rå-
det för Funktionshinderfrå-
gor. Nya medlemmar hälsas 

välkomna med varm hand!
Vill man vara välinfor-

merad ska man besöka 
hemsidan www.dhr.se

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. Mötesord-
föranden avtackades med 
en vacker tulpanbukett. 
Kaffe med dopp samt frukt 
serverades.   

Torbjörn ”TopZy” 
Åkesson tog oss med på 
en musikalisk resa i jazzens 
och swingens värld. Han 
sjöng gamla godingar såsom: 

”Summerwind, Fly me to 
the moon, I got you under 
my skin, Georgia on my 
mind och My way.”

När han sjöng ”Save the 
last dance for me” blev det 
vild rullstolsdans. Under-
hållaren anordnade också en 
sångtävling. Min ödmjukhet 
hindrar mig från att berätta 
vem som vann!

Trevliga kvällar tar slut 
alldeles för fort!

Rose-Marie Fihn

Konstgräs för Nödinges utveckling!

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

Tanum Strand ★★★★

Grebbestad tillsammans med Tanum Strand är en av de mest 
populära och familjevänliga semesterplatserna som vi har i 
Sverige. På hotellet finns vattenrutschbana, 25 meters bassäng, 
grottor, bubbelpool, barnpool och bastu. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/6 2014. 

 1.799:- 

1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-12 år ½ priset 

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/6 och 21/8-25/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

Outlet Neumünster
1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

Alpidyll i Österrike
8 dagar i Schladming

★★★★

Källor med så rent vatten att 
du kan dricka direkt ur dem, 
blommande ängar, kor med 
bjällror och fri entré till linbanor 
och äventyrsbad: En som-
mar på 4-stjärniga Alpenhotel 
Erzherzog Johann representerar 
det bästa av Österrike i fråga 
om naturscenerier samt tradi-
tioner i skön kombination med 
exklusiva faciliteter på detta 
familjeägda hotell. 

Pris per person i dubbelrum

4.349:-

(t.o.m. september)

(maj-september)

Ankomst: Valfri i perioden 
1/6-21/9 2014. 

1.899:-
2.499:-

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-5 år 60 % rabatt.
2 barn 6-12 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar totalt.

Kuravgift 2,50 EUR per person/dygn.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet – DHR!

Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn.

KUNGÄLV. I lördags avgjordes UKM:s 
lokala festival för Ale och Kungälv.

Tävlingen ägde rum på Mimers 
hus.

Urvalsgruppen bestämde sig för 
att skicka  Infamous,  The Jocal’s  och 
Sigrid Larsen Karlsson & Linn, samtli-
ga från Ale, till Regionfestivalen i 
Alingsås.

UKM (Ung Kultur Möts) arrangeras lokalt, 
regionalt och nationellt. Alla mellan 13-20 

år får vara med, oavsett vad det är för något 
man håller på med. Det finns plats för foto, 
breakdance, film, rap, balett, black metal, 
slöjd, jonglering, eller vad det nu kan vara. 
UKM är möjligheternas festival!

I lördags gick den lokala festivalen för 
Ale och Kungälv av stapeln. Av sexton täv-
lingsbidrag var det tre som tog sig vidare till 
Regionfestivalen i Alingsås i slutet av april. 
Infamous, The Jocal’s  och Sigrid Larsen 
Karlsson & Linn har nu chansen att kvalifi-
cera sig till den stora Riksfestivalen där Hal-
land står som värd.       JONAS ANDERSSON

 Infamous var ett av tre bidrag  
 som tog sig vidare från UKM:s  
 lokala festival, som avgjordes i  
 Mimers hus i lördags. 
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Framgångar för Ale på UKM


