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Ironin över Eje Eng-
strand (S) och mig i 
senaste Alekuriren tänker 

jag inte bemöta. Jag sänker 
mig inte till den nivån! Man 
kan själv bilda sig en upp-
fattning vad Ejes och min 
debatt handlade om genom 
att läsa de aktuella tidningar-
na (fi nns på nätet).

Såväl ledamöter som 
ersättare i rådet för funk-

tionshinderfrågor gör ett 
mycket gott arbete för Ale 
kommuns funktionshin-
drade invånare. Det hade 
Du vetat om Du hade varit 
närvarande lite mer.  Du har 
inte deltagit i arbetet sedan 
den 16 september 2013! 
Din ersättare från Samhälls-
byggnadsnämnden har också 
dålig närvaro.

Det fi nns ett otal frågor 

från funktionshinderfören-
ingarna, som Du har fått 
i uppgift att ta reda på i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
som Du representerade.

Eftersom vi inga svar har 
erhållit på länge beslutade 
rådet på sammanträdet den 3 
mars  - det vill säga innan vi 
visste att Du hade lämnat S 
- att till nästa sammanträde 
bjuda in Samhällsbyggnads-

nämndens ordförande för att 
få svar.

Lycka till!

Rose-Marie Fihn
Ordförande i rådet för
Funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i

Svar till Tyrone Hansson:

Välkommen att samverka!

Moderaderna delade 
upp sig i två 
partier varav ett 

missnöjes-/egentligen ett 
enpersonsparti. Det vill säga 
missnöjda moderater, utan 
anknytning i region och 
eller riksdag!

 Nu kommer motsvarig-
heten inom S (kanske fi nns 
enstaka V och Mp som är 
med).

Om vi nu vill ha en Röd-
grön majoritet var hamnar 
då Framtid i Ale?

Kommer de enligt ”den 
rationella” dagspolitik 
som gäller i kommun i en 
eventuell vågmästarroll  
stödja Alliansen och därmed 
Sverigedemokraterna? 
Hemska tanke!

Personligen har jag inte 
något större agg till Framtid 
för Ale. Ser dessa kompeten-

ta människor uttrycka fasan 
över att det som drivs för 
närvarande är långt ifrån idé 
till praktisk politik!

Idag är det mycket hej-
och-hå politik. Egentligen 
vad berör en Hisingsbro om 
13-15 meter Ale kommun? 
Skall vi ha en container-
hamn i Ale?

Populistisk politik är ing-
et vi har utrymme för i Ale.

Småstadsbyggnation i 
tätorterna är något att ta 
fasta på.

Niovåningshus i Äl-
vängen – passar inte in på 
Gustavas plats! 

Nej bästa initiativtagare 
i Framtid Ale – tänk ett par 
varv till, tillsynes verkar ni 
splittrande knappast enande.

Kent Lillfors
Älvängen

Behöver vi ett 
nytt ALE-parti?

Nu börjar över-
budspolitiken om 
väljarna. Nu skall vi 

politiker överträffa varandra 
med allt möjligt för att vara 
störst bäst och vackrast. Vi 
skall överträffa varandra 
om allt. Bjuda på så mycket 
som möjligt för stunden, 
en hel vante, som kanske 
blir till en tumme. Detta 
kallar jag mycket snack och 
lite verkstad. Det bästa för 
samhället vore tvärt om. Vi 
aledemokrater arbetar för 
att få något gjort, vilket inte 
är lätt alla gånger, när man 
motarbetas från annat håll. 
Har man inte den absoluta 
majoriteten, får man jämka 
på sina idéer och mål. När 
nu det sunda förståndet 
har försvunnit ur många 
politikers medvetande, är 
det bästa att försöka arbeta 
tillbaka det, det fi nns fort-
farande hopp, då den gamla 
generationen i viss mån 
har fört det vidare. Ett sunt 
tänkande är det enda vettiga, 
det kan föra samhället fram-
åt. I dagens samhälle är det 
bara pengar som styr, i stort 
som smått. Vi aledemokrater 
har sunda visioner för att 
föra Ale kommun framåt. 

Förhoppningsvis får vi 
fl er mandat i valet, vi kom-
mer att arbeta för en bättre 
disciplin i skolan, vilket är 
nödvändigt, för att lära sig 
måste det vara ordning och 
reda. Kontakten mellan 
föräldrar och skola är ett 

måste. Föräldrarna bör ta 
mer ansvar för sina barn. Då 
får skolan lättare för att lära 
barnen.

Äldrevården där bör 
köken återinföras, och 
varm mat skall serveras av 
hemtjänsten en gång per 
dag. Fler vårdbiträden och 
mindre chefer skulle för-
bättra arbetsklimatet, samt 
underlätta besluten. Det 
fi nns även en annan lösning 
på problemet, att låta per-
sonalen driva äldrevården, 
de vet vad som behövs, då 
skulle vården drivas mer 
rationellt, och intresset stör-
re bland personalen, samt 
roligare. Det skulle troligen 
bli kvalitetshöjande. 

Sjukvården lever sitt 
eget liv det är Landstinget 
Västra Götalands regionen, 
en koloss på lerfötter, som 
bestämmer och mycket 
fungerar dåligt. För att säga 
inte alls, i många fall.

Det fi nns mycket som 
behöver ses om inom den 
kommunala sektorn. Det 
skulle vara bättre med dri-
vande personal och mindre 
chefer. Snabbare besluts-
vägar effektiviserat arbets-
klimat, detta skulle medföra 
ett roligare och socialare 
arbetsliv. Piggare personal 
presterar bättre. Det ger 
mindre sjukfrånvaro. 

En del har vi lyckats att 
genomföra på egen hand 
och med hjälp av förstående 
motståndare.

Vi är kanske lite burdu-
sa och rakt på ibland i vår 
framtoning, detta för att 
få upp ögonen på allmän-
heten. Vi arbetar efter det 
sunda förståndets principer, 
det underlättar i det långa 
loppet.

Vår paroll är snabbare 
beslut och enklare byråkrati, 
det gynnar allmänheten, och 
blir billigare. Kommunen 
och dess anställda skulle 
tjäna på detta, det skulle 
bli mer gjort till en mindre 
kostnad. Personalen skulle 
belönas med fl er nöjda och 
gladare kunder. Utrednings-
kostnaderna är ibland högre 
än själva jobbet.

Detta låter kanske för 
enkelt för att vara sant, men 
det svenska näringslivet 
fungerar på detta sätt. Var-
för då inte i en kommun?  

Låt oss försöka och få en 
trivsammare kommun.

Vi arbetar på till valet, för 
att med ett starkare Alede-
mokraterna efter valet höja  
Ale kommun på alla plan. 

Den fria skolan i kommu-
nen går bra, den kommunala 
skolan skall komma ikapp 
såsmåning om, allt tar sin 
tid, ju förr desto bättre.

Byggsidan driver vi på för 
allt vad tygen håller.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
och Kommunfullmäktige

Valåret 2014

Arbetarekommunens 
valberedning är nu 
klar med sitt förslag 

till fullmäktigelista. I full 
enighet och med stöd från 
samtliga S-föreningar före-
slår vi Paula Örn som kom-
munalråd och förstanamn på 
listan. Arbetarekommunens 
årsmöte 22 mars beslutar 

om att fastställa listan. 
Listan omfattar ett stort 
antal medlemmar både unga 
och äldre med stor kompe-
tens och erfarenhet, som 
är beredda att ta sig an det 
politiska arbetet att driva 
utvecklingen vidare i Ale.

Valberedningen (S)

Paula Örn toppar Social-
demokraternas fullmäktigelista

Kallelse till årsmöte med 
Ale Arbetarkommun

Lördag 22 mars kl 10.00 - ca 14.30 
- Folkets hus, Nol

 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

 Kommunfullmäktigegruppens rapport

 Ekonomisk berättelse

 Revisionsberättelse

  Valberedningens förslag till  
förtroendeuppdrag inom partiet

  Valberedningens förslag kommun- 
fullmäktigelista - med styrelsens  
yttrande över förslaget

Framtidsfrågor för en 
stark Göteborgsregion

- Så vinner vi valen!

Anneli Hulthén
Kommunstyrelsens  

ordförande i Göteborg,
VU-ledamot medverkar  

vid årsmötet

ÅRSMÖTEÖ E

Vid Miljöpartiets 
årsmöte återvaldes 
Carlos Trischler 

till ordförande för Miljöpar-
tiet de Gröna i Ale. Peter 
Rosengren återvaldes till 
gruppledare. 

Miljöpartiets årsmöte 
gästades av ordförande för 
Miljöpartiet i Västra Göta-
land, Joakim Larsson, som 
även är ordförande i styrelsen 
för Kungälvs sjukhus. Joakim 
gav bra information om par-
tiets satsningar och strategier 
inför årets val. Joakim fi ck se 
ett starkt Miljöparti i Ale med 
engagerade medlemmar och 
sympatisörer. Arbetet inför 
valrörelsen är igång.

Under årsmötet utsågs 
Miljöpartiets styrelse för 
2014. Styrelsen består av 
ordförande Carlos Trisch-

ler och ledamöterna Peter 
Rosengren, Jenny Sandkvist, 
Sonny Landerberg och 
Alfrida Johansson. 

I valet till kommunfull-
mäktige i höst toppas Miljö-
partiets lista av Carlos Trisch-
ler, följd av Jenny Sandkvist, 
Sonny Landerberg, Alfrida 
Johansson och Tim Öberg. 
Ambitionen är att få betydligt 
fl er mandat än idag.

 Miljöpartiet har ett starkt 
fokus på skolans utveckling. 
Miljöpartiet i Ale har under 
2014 redan föreslagit att sär-
skilda pengar ska föras över 
till elevhälsovård och under-
visningsstöd. Tillsammans 
med Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet i Ale föreslår 
vi att ytterligare 10 miljoner 
förs över till skolans budget 
för 2014. Miljöpartiets riks-

dagsbudget skulle ge Ale 70 
nya miljoner till skolan. 

Det är intressant att även 
regeringspartierna nu säger 
sig vilja gå Miljöpartiets väg 
och satsa på skolan. Tyvärr 
satsar de bara en tiondel så 
mycket på regeringsnivå och 
vi har inte sett några direkta 
initiativ här i Ale.

Under 2013 har Miljö-
partiet i Ale givetvis arbetat 
mycket med klimatfrågan. 
Det har varit ett tungt arbete 

eftersom den moderatledda 
ledningen i kommunen aktivt 
motarbetar på ett sätt som 
inte står att fi nna på fl era mil.

Arbetet i Miljöpartiet 
fortsätter ha stort fokus på 
skolsituationen, klimatfrå-
gan och de sociala frågorna. 
Bland de sociala frågorna vill 
vi särskilt uppmärksamma 
den kommunala personalens 
arbetssituation och arbetslös-
hetsfrågorna.

Peter Rosengren (MP)
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Miljöpartiets topptrio på fullmäktigelistan. Från vänster Sonny 
Landerberg, Jenny Sandkvist och på toppen ordförande Carlos 
Trischler.

Miljöpartiet laddar 
för fl er mandat


