
Han kom till Sverige 
från Tyskland på 
självaste nationalda-

gen, den 6:e juni 1990 och 
startade eget på arbetarnas 
dag 1 maj 1992. Kanske en 
ren tillfällighet, men tveklöst 
en väldigt rolig sådan. 
Pizzeria Bella Mias ägare 
i Nödinge, Nail Yuksel, 
berättar sitt livs historia 
för de båda moderaterna, 
Mikael Cederbratt och 
Mikael Berglund, under 
deras studiebesök. Det blev 
en fascinerande stund med 
många kloka refl ektioner av 
mannen som knådat pizza 
nästan hela sitt liv. Rubriken 
för besöket var ”Pizza & 
Politik” och självklart kom 
vi in på ämnen som ar-
betsgivareavgifter, restau-
rangmoms och bolagsskatt. 
Nail Yuksel krånglade inte 
till det utan svarade att det 
aldrig kan vara för dyrt att 
anställa bra personal. ”Den 
som kan sitt yrke blir alltid en 
tillgång i företaget, oavsett vad 
han kostar”. I nästa andetag 
underströk han dock att po-
litiska beslut kan avgöra hur 
mycket man vågar testa. Jag 
tror säkert att de moderata 
politikerna drog samma slut-
sats som jag. Att med före-
tagare som Nail Yuksel fi nns 
det ingen politik som är mer 
rätt än den andra. Med en 
livsinställningen att allt är 
möjligt bara man försöker 
så överlever du oavsett vem 

som regerar. Kanske inte 
alltid en jätterolig slutsats att 
dra som politiker, men ack 
så sann.

Har blivit lite uppskrämd 
i veckan. På Vikadamms 
äldreboende i Älvängen pro-
testerar delar av personalen 
mot de förändringar som 
har skett. Det har medfört 
en överbeläggning på en av 
avdelningarna, samtidigt 
som det råder underbe-
manning. Fler att ta hand 
om med färre händer. Det 
skulle vara tillfälligt, men 
ser ut att vara bestående. Jag 
närvarade när Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
ordförande, Boel Holgers-
son (C) och vice ordförande 
Eva Eriksson (S), kom för 
att lyssna och prata med 
personalen. Mötet kändes 
angeläget, men tonläget 
skrämde mig. Ännu värre 
tycker jag nog att det blev 
när jag ville citera någon 
i personalen. Ingen vill 
framträda med sitt namn. Av 
rädsla för jobbet säger de.
Utan att ha undersökt saken 
närmare vågar jag lova att 
det inte kan vara sant. Inte i 
mitt Ale i alla fall. Vi kan väl 
omöjligt ha en personalpo-
litik, där medarbetare inte 
vågar kritisera sin ledning? 
Därmed inte sagt att per-
sonalen alltid har rätt, men 
dialogen om arbetsmiljön 
får ju inte hotas för att man 

är rädd att mista jobbet? 
Sedan tror jag det är helt av-
görande att en neutral part 
kommer in i samtalen när 
åsikterna går så kraftigt isär. 
Här vore det kanske befogat 
med en oberoende konsult 
som får gå med under ett 
dag- och nattskift? Det 
gäller att på något sätt ta sig 
ur de låsta positionerna.

På söndag går vi till 
vallokalerna och utför vår 
medborgerliga plikt. Att 
ta ställning och rösta för 
en kandidat till EU-parla-
mentet är viktigt. Ett högt 
valdeltagande skickar rätt 
signaler till Bryssel. Det 
är ingen lekstuga, vi bryr 
oss – och följer engagerat 
era beslut. Om vi misströs-
tar riskerar vi med all rätt 
oengagerade representanter 
– därför måste vi ge någon 
vårt stöd!
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perra@alekuriren.se 0704-92 35 07

Motionsorientering  
på Dammekärr
Ta chansen att testa  
orientering i vårfager natur
Start: tisdag 27/5 mellan kl 17.30-19
Plats: Dammekärr, vägskyltar från norra 
infarten Nödinge

Banor Öppen motion (ÖM) 
ÖM 3 - 2,5,3,0 km (gul) Lätt
ÖM 5 - 3,5-4,0 km (orange) Medelsvår
ÖM 6 - 5,0-6,0 km (orange/röd) Medelsvår
ÖM 7 - 3,0-3,5 km (blå) Svår

För mer information se  
www.alehof.se eller maila  
orientering@alehof.se

Avgift: vuxen 50:-, barn/ungdom (upp till 16) 30:-

Arr: Ale kulturskola, AKIF, Starrkärr-
Kilanda hembygdsförening, RUM, SV

SPELMANS 
STÄMMA  

i Prästalund, Starrkärr!

Söndag 25 maj  
kl 12:00 - ca 16

Scenframträdande på öppen scen och 
buskspel, hembygdsföreningen öppnar 
husen och guidar, fikaförsäljning, korv 

med bröd och lotteri. Fri entré!

Välkommen!

Ö

TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

VAXDUK nya mönster 30-40:- /m

MARKISVÄV  

95:- /m

Digitaltryck 150:-/m Linne 85:-/m

BARNTRIKÅ 

120:- /m

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 27 maj kl 19.00  

i Surte församlingshem.

GUIDAD NATURVANDRING
Ekliden (Risveden)
Söndag 25 maj, kl 10-15 
Samling på parkeringen vid Älv-
ängens pendeltågstation. Därefter 
är det samåkning till Risveden. 
Vandringen är gratis. Glöm inte 
fikakorgen. Välkomna! 
Västkuststiftelsen

Medicinsk fotvård i Nol
Unna dig egentid! Boka idag!

100kr rabatt
första besöket

ord. pris 450kr

Lena 0730-80 23 87

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Ale Klinik

Postvägen 4, Älvängen
TA MED KUPONGEN TILL BUTIKEN

PERMANENT  
MAKEUP

 1500kr
ord.pris 3999

62%
RABATT

Gäller t.o.m. 15/6

ÖPPETTIDER 
Mån–fred 08–19

Lörd 10–16

Handelsplats
 Älvängen

SALLADER

Pastarätter
GRATÄNGER
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