
Under Utbildnings-
nämndens samman-
träde i april månad 

redovisade sektor utbild-
ning en negativ ekonomisk 
prognos på 6,2 miljoner 
kronor, vilket innebär en 
uppsägning av 12-15 tjänster 
i skolan för att få en budget 
i balans 2014. Detta trots att 
nämnden i mars månad fick 
ett ekonomiskt tillskott på 
10,5 miljoner för satsningar! 
Är detta en satsning från 
skolmajoriteten på den 

psykosociala arbetsmiljön 
för skolans personal som är 
ett av två prioriterade mål i 
nämndplanen? 

Tyvärr är dessa uppsäg-
ningar faktiskt bara en konst-
gjord andning för verksam-
heterna. För inför 2015 står 
skolan åter inför ett negativt 
budgetunderskott och ytter-
ligare krafttag krävs. Om ing-
et görs nu kommer det nega-
tiva resultatet följa med in i 
2016 års verksamhetsbudget. 
Grundskolan får alltså ännu 

mindre resurser att höja kun-
skapsnivån inom Ales grund-
skolor.

Därför vill Aledemokra-
terna ha svar på om majori-
teten kommer att säga upp 
ytterligare personal i skolan 
eller är det fler nedläggningar 
av en eller flera skolor och i så 
fall vilken/vilka?  

AD vill också tydliggöra 
varför inte vi deltar i överens-
kommelsen.

I november månad 2013 
får Aledemokraterna ett mejl 

från nämndens ordförande 
med en inbjudan till en press-
fotografering redan nästkom-
mande dag. En fotografering 
inför offentliggörandet av en 
skolöverenskommelse över 
blockgränserna. Det visade 
sig dock att en presskonfe-
rens hade hållits flera dagar 
innan inbjudan mejlades ut 
till oss! AD bad upprepade 
gånger att få en redovisning 
av innehållet i överenskom-
melsen, men redovisningen 
uteblev och AD valde att stäl-

la sig utanför skolöverens-
kommelsen. Trots flera för-
frågningar både till politiken 
och tjänstemannasektorn har 
vi fortfarande inte fått någon 
information om innehållet i 
överenskommelsen. Och ing-
en annan heller! AD deltar 
gärna i blocköverskridande 
arbete och processer, men vi 
vägrar köpa grisen i säcken. 

Nej upp till bevis: det är 
dags att offentliggöra inne-
hållet av överenskommelsen 
för oss och väljarna! För den 

måste ju bestå i något mer än 
att säga upp lärare och lägga 
ner skolor? Eller?

Helené Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Ingela Nordhall (AD)
Ledamot kommunstyrelsen

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Vad tänker skolmajoriteten Alliansen + S, V och MP göra åt den ekonomiska 
krisen i Utbildningsnämnden/grundskolan i Ale och åt skolresultaten?
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BOHUS. I lördags 
genomfördes Bytar-
dagen på Sörmossens 
återvinningscentral.

Arrangemanget åter-
kommer i höst.
– Vi kommer fortsät-
ta arbetet med att ut-
veckla konceptet inför 
nästa tillfälle i septem-
ber, säger koordinator 
Annica Jansson. 

Elva kommuner i Västsve-
rige slog i lördags ett extra 
slag för återanvändning. 
Det var nämligen återan-
vändning som stod i fokus 
under Bytardagen på Sör-
mossen.

– Vi är överlag nöjda 
med dagen. Fantastiskt 
sommarväder och många 
andra arrangemang samma 
dag ledde till att besöka-
rantalet var något blyg-
samt. Dock fick vi en hel 
del positiva reaktioner från 
våra besökare, säger Anni-
ca Jansson.

– En del hade uppmärk-
sammat Bytardagen och 
planerat in sitt besök, an-
dra gjorde spontanbesök i 
samband med att de skulle 
besöka återvinningscentra-
len. Ett stort tack till våra 
kommunmedborgare som 
kom förbi denna dag, av-
slutar Annica Jansson.

JONAS ANDERSSON

Annica Jansson, Stefan Ahlenius, Lennart Johansson och 
Peter Johansson var Ale kommuns representanter på plats 
när Bytardagen arrangerades på Sörmossens återvinnings-
central i lördags.

Bytardag som återkommer

Dagens pensionärer är ett 
aktivt släkte. Nyligen var 
ett tjugotal medlemmar i 
SPF Alebygden i Rom och 
Sorrento. Samtidigt gjorde 
ett femtiotal medlemmar en 
endagsresa till påskliljeod-
lingen i Fagerås. Trots att 
den tidiga våren gjorde att 
mycket var utblommat fick 
man en fin upplevelse.

Förra veckan deltog 
ett fyrtiotal i den traditio-
nella poängpromenaden 
i Prästalund. Folkhälso-
kommittén under ledning 
av Arne Boge och Gösta 
Mårdborg stod för arrange-
manget. Lagom svåra frågor 
och det faktum att alla fick 
pris gjorde samtliga nöjda.

Månadens träff arrangera-
des av kontaktkommittéerna 
i Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
Som underhållare hade man 

engagerat GUBE två trevli-
ga sångare och musiker från 
Dalsland. Vinsterna med 
extra plus för det hembakta 
var prisvärda.

Veckans vandring gick 
runt delar av Sävelången 
i Stenkullen. Sammanlagt 
gick vi nio kilometer i gan-
ska plan terräng. Den mulna 
och något kyliga morgonen 
byttes till sol när vi fikade 
nedanför Nääs slott. När 
Gösta Mårdborg berättade 
om slottets historia kom 
samtidigt två rådjur förbi. 
Snacka om timing.

Vårens sista träff på 
Backavik är den 20 maj. 
Vi träffs igen 3 september.  
Nästa fredagsvandring går 
av stapeln vid Östad den 23 
maj.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden flyger och far

HÄLJERED. Äskas Belö-
ning visas just nu på Ale 
Vikingagård.

Sista chansen att se 
det festliga teaterspelet 
är nu till helgen, tors-
dag-söndag.

– Vi håller tummarna 
att vädret är med oss, 
säger Tina Friis Hall-
berg, manusförfattare 
och regissör.

Utomhusteater är förenat 
med risken att behöva ställa 
in. Hittills har arrangören 
till Äskas Belöning tvingats 
kasta in handduken vid två 
tillfällen.

– En gång var det hällregn 
och andra gången var det 
risk för åska, förklarar Tina 
Friis Hallberg.

I söndags när lokaltid-
ningen fanns på plats var det 
emellertid uppehåll. Låt vara 
att det kom några få droppar 
under den första akten. 

– Spelplatsen uppe vid 
vikingagården är underbar 
och miljön storslagen, säger 
Tina.

Äskas Belöning är en fri-
stående uppföljare till Äskas 
prövning. Publiken tas med 
på en resa bakåt i tiden när 
vikingarna härjade som värst.

– Det är flera ur publi-
ken som kommit fram och 
berömt manuset. Det känns 
naturligtvis väldigt hedran-

de, säger Tina Friis Hall-
berg.

JONAS ANDERSSON

Storslaget gille. Äskas Belöning tar publiken med på en resa tillbaka itiden. Det är festligt och mycket underhållande i Häljered.

Äska lyssnar och begrundar.

Munkarna har anlänt.

Festligt teaterspel i Häljered
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 Äskas belöning... 

 Även munkar gillar gott öl. Vad har han under särken? 


