
Moderaterna borde 
lyssna på Ekono-
mifakta, en del av 

Svenskt Näringsliv, när de 
berättar hur man ska beskri-
va arbetslöshetssiffror för att 
det ska bli trovärdigt.

”Ungdomsarbetslösheten 
har stora säsongsvariatio-
ner och jämförelser mellan 
olika månader ska göras med 
försiktighet…..Ska man 
jämföra arbetslösheten mellan 
olika månader, annat än med 
samma månad tidigare år, 
borde därför den säsongsrensa-
de statistiken användas.” 

Moderaterna jämför i sin 
insändare medvetet januari 
med april. Det beror på 
att aprilsiffrorna varje år 
är mycket lägre än januari-
siffrorna. Man väljer också 
medvetet att lyfta fram 
antalet istället för andelen. 

Det beror på att gruppen 
ungdomar har minskat 
mellan 2011 och 2014. Med 
detta siffertrixande försöker 
man hävda att arbetslöshe-
ten bland unga minskat med 
25 % under moderatstyret i 
Ale. Det är helt enkelt inte 
sant. I procent, mellan jäm-
förbara månader, har den 
ökat med 3,5-4 % under den 
period man lyfter fram.

I tabellen presenterar jag 
siffrorna, både i antal och i 
andel samt för såväl januari 
som för april 2011 och 2014. 
Sedan kan ju ni alebor själva 

avgöra vilket parti det är 
som försöker vilseleda er?

PS. Vi socialdemokrater 
vill fortfarande satsa upp 
emot 8 miljoner kronor på 
att bekämpa arbetslösheten 
bland våra unga. DS

 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Svar till Berglund och Mörner:
Moderaterna siffertrixar – 
Socialdemokraterna satsar!
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Vad skall politikerna 
lova aleborna nu när 
de fått lokaltåg till 

kommunen? Några försöker 
väl som vanligt lova jobb åt 
alla ungdomar, men jobben 
fi nns inte längre på Tudor 
i Nol utan ungdomsjobben 
fi nns i Norge. Dit går det 
dock inga ”pendeltåg”. 

Men av allt att döma 
kommer det i vinter sättas 
in ett nytt tåg till Oslo åt 
jobbpendlarna avsett för 
Trollhättebor och Väners-
borgare. Det kommer avgå 
från Göteborg 04.45 med 
ankomst Oslo 08.22, men 
aleborna får så klart inte åka 
med. Åt andra hållet kör 
man ett nytt tåg från Oslo 
15.28, det skall – hör och 
häpna –  stå stilla i Lödöse 
/ Alvhem 19.02-19.16 för 
förbikörning. Men det är 
inget som Aleborna kommer 
att få åka med i alla fall.  

Tågförbindelser till en 
nordisk huvudstad har fl era 
kommuner med långt under 
10 000 invånare lyckats för-
handla sig till med järnvägs-
bolagen. Men Ale har ju inte 
ens försökt, därför kör tågen 
bara förbi oss och Ale ligger 
därmed inte på kartan. Så, 
vilka partier kommer jobba 
för att Aleborna ges tillgång 
till goda kommunikationer? 

 
I slutet av 80-talet blev 
jag intresserad av Ales 
kommunpolitik, kanske 
främst på grund av att det 
var i princip omöjligt att 
genomföra resor från kom-
munen utan bil. När man 
som ungdom på den tiden 
försökte prata med kom-
mungubbar eller politiker 

om behovet av tågförbin-
delser till Trollhättan eller 
Karlstad blev svaret ungefär 
alltid detsamma ”det är inga 
som behöver åker dit, vi hör 
till den expansiva göteborgs-
regionen”. 

Nu när det fi nns lokaltåg 
så visar det ju sig att folk 
faktiskt åker till Trollhättan 
och Trollhättebor pendlar in 
till Ale vet vi också.  Tur att 
det blev Västra Götalandsre-
gionen och inte ett isolatio-
nistiskt elvakommuners GR, 
eller hur, gammelpolitiker?

Men har man ärenden 
till Värmland, Norge eller 
Bergslagen så är det ju kasst 
att åka från Ale, Västtrafi k-
tågen ger en dyr anslutning 
med tidsödande byten. Ett 
slag i ansiktet mot affärs-
resenärer som krånglar sig 
hem från Oslo Gardermoen 
att behöva sitta och vänta 
på en öde centralstation i 
Trollhättan och inte kan bli 
avsläppt i Älvängen trots att 
det bara är ett fåtal resenärer 
kvar på de sena tågen efter 
Trollhättan. 

Ale kommun och dess 
företrädare har i alla år visat 
ointresse att skapa goda 
tågförbindelser. På Västtra-
fi ks så kallade delregionala 
ägarråden har politikerna 
mest fi kat. Eller så resone-
rar man på samma sätt som 
under 90-talet ”Karlstad 
Universitet, nej där skall 
inte Ales ungdomar gå. Och 
Norge där jobbar bara de 
Som bor i Dalsland, allt vi 
behöver fi nns ju i Göteborg, 
helst vill vi ju  bliva en del av 
Göteborgs kommun för vi 
har så låg självkänsla i Ale.”  

 
Nu är det valrörelse 
2014 och nästan alla gamla 
politiker har gått i pension, 
kanske de nya orkar jobba 
för bra kommunikationer?

Till sist några sakupp-
lysningar till ert stöd. Alla 
tåg som kör förbi Ale utan 
att låta aleborna åka med, 
fi nansieras mer eller mindre 
av Västtrafi k – det vill säga 
alebornas skattepengar 
– oavsett om det står SJ,   

NSB eller Tågab. Oslotågen 
var nedlagda, men Västtrafi k 
räddade dem genom årligt 
anslag och vill låta dem 
stanna på ny station i Bäcke-
fors, då fi nns det garanterat 
fl er resenärer att hämta i Ale 
kommun, eller hur? 

Är det dessutom rimligt 
att de Karlstadtåg med färre 
än 50 resenärer inte alls 
kan stanna för resenärer i 
Älvängen? Svar nej. Jämför 
SJ:s snabbtåg Stockholm - 
Uddevalla, de stannar år ut 
och år in i Töreboda och 
Vara förenstaka resenä-
rer. På samma sätt med 
Oslotågens uppehåll i Dals 
Ed, genomsnittet lär ligga 
konstant på en eller två pås-
tigande. Givetvis kan bättre 
beläggning i Älvängen 
åstadkommas, men Västtra-
fi k vill hellre stanna tågen i 
Bäckefors, vilken ironi!

 
Hur skall till exempel 

Paula Örn i Socialdemo-
kraterna kunna uppfylla 
vallöftena om jobb åt alla 
ungdomar när de inte kan 
åka till jobben i Norge eller 
sina universitetsstudier i 
Karlstad och Oslo? 

Jag hoppas även Allian-
sen, SD, AD och Framtid 
i Ale besvarar frågan om 
de anser att Ale bör ha en 
station i Älvängen för tåg till 
och från Oslo, Karlstad och 
Bergslagen?

 

Daniel Rondslätt 
oberoende ledamot i 

regionfullmäktige

Vilka partier jobbar för 
riktiga tågförbindelser?

Tågförbindelser 
till en nordisk 
huvudstad har 
fl era kommuner 

med långt under 10 000 
invånare lyckats för-
handla sig till med järn-
vägsbolagen. Men Ale 
har ju inte ens försökt, 
därför kör tågen bara 
förbi oss...
DANIEL RONDSLÄTT

Är det dess-
utom rimligt att 
de Karlstadtåg 
med färre än 50 

resenärer inte alls kan 
stanna för resenärer i 
Älvängen? Svar nej. 
Jämför SJ:s snabbtåg 
Stockholm - Uddevalla, 
de stannar år ut och år 
in i Töreboda och Vara 
förenstaka resenärer.  
DANIEL RONDSLÄTT

Insändarskribenten vill se bättre tågförbindelser till jobben i Norge och studierna i Karlstand.
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Ring Kent 0704-38 52 58 
eller Björn 0704-80 63 91
eller Per-Anders 0704-92 35 07

TVÅ STORNUMMER!
Vecka 26 och 29 täcker vi både Ale och Lilla 
Edet! Passa på att synas hos ALLA hushåll 
och företag i ditt område.

JUST NU erbjuder vi sommarpaket – 
förmånligare än någonsin. 
Snacka annonser med oss!

Tillsammans förbättrar vi Ale!

2010 fi ck Moderaterna 
alebornas förtroende att för-
nya, förändra och förbättra 
Ale. Vi har tillsammans 
med våra alliansvänner på 
många sätt förändrat Ale i 
grunden, det här är ett urval 
av allt som har hänt den här 
mandatperioden;

har vi tilldelat skolan 65 mil-
joner kronor extra. Skolan 
är, och kommer alltid vara, 
vår viktigaste prioritering. 
Tillsammans med lärare och 
rektorer i projektet ”I Ales 
skolor lär vi oss mer” jobbar 
vi vidare med att förbättra 
resultaten.

har förbättrats med 166 
placeringar. Från plats 227 i 
Sverige år 2011 till plats 61 
år 2014. Tillsammans med 
näringslivet har vi arbetat 
för förbättring, och det ger 
resultat. 

maten på alla förskolor, 

utom två. För oss är det 
viktigt att våra barn får 
god, näringsrik och härligt 
doftande mat. 

är byggda tillsammans med 
fotbollsföreningarna, i 
Skepplanda, Älvängen, Al-
afors och Nol. Planeringen 
är i full gång för byggandet 
en femte konstgräsplan i 
Nödinge.

tek i Surte och Skepplanda 
är nu öppna. Vi planerar 
för fullt för meröppet även 
på vårt huvudbibliotek 
i Nödinge. Från 16,5 
timmar öppet i veckan är 
nu biblioteken öppna 105 
timmar. Tillsammans med 
personalen har vi skapat en 
mötesplats, ett vardagsrum 
för alla alebor. 

ridvägar i hela kommunen, 
valfrihet inom hemtjäns-
ten, två näridrottsplatser, 
anställda får lämna blod 

på arbetstid, föreningsli-
vet har fått 4,8 miljoner 
kronor extra, bred politisk 
samverkan inom skolan, en 
social investeringsfond och 
mycket, mycket mer. 

   Vi har gjort mycket, 
men vi vill göra mer! Vi 
moderater är stolta alebor. 
Vill du att Ale ska fortsätta 
på den inslagna vägen så 
behöver vi ditt förtroende 
den 14 september. 

   Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordf. kultur och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs- och 

arbetsmarknads nämden

– Vi har gjort mycket men vi vill göra mer


