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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?
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Ale | Nol Bäckvägen 1

Accepterat pris 2 850 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 1 008 kvm Byggt 2010
Visas Mån 23/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

Ale | Skepplanda Slittorp Marielund 300

Accepterat pris 750 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 69 kvm Tomt 1 508 kvm Byggt 1929
Visas Tis 17/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

3:a Ale | Bohus Sörgårdsvägen 10

Accepterat pris 995 000 kr Avgift 3 851:-/mån (inkl värme, VA, Kabel-Tv) Boarea 84,5 kvm
Vån 3 av 5 (Hiss) Visas Ons 18/6 17.30-18.30 Mäklare Joakim Olsson 0708-446312

2:a Ale | Surte Göteborgsvägen 97 D

Utgångspris 770 000 kr Avgift 3 200:-/mån Boarea 54,5 kvm Vån 3 av 5 (Hiss)
Energiprestanda 117 kWh/kvm år Visas Ons 18/6 18.45-19.15 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Lokal medvind. Moderaterna i Ale känner, trots de nationella opinionsundersökningarna, att det blåser 
positiva vindar. ”Huspriserna stiger, näringslivsklimatet pekar brant uppåt, inflyttning har skapat till-
växt och vi kan nu genomföra stora satsningar på skolan. Jag tror inte aleborna vill ändra på den här 
trenden” säger Mikael Berglund och Isabell Korn.

Moderaterna ger svar på tal
ALE. Tillväxten är god i 
Ale kommun.

Fler invånare och 
fortsatt god infl yttning 
innebär ökade skattein-
täkter.

–Det är efterlängtade 
pengar som till stora de-
lar kommer att tillföras 
skolan, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Moderaterna i Ale kän-
de sig manade att kalla till 
pressträff med anledning av 
de rödgrönas utspel om sin 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i förra veckans tid-
ning.

– När de påstår att vi för-
söker undanhålla väljarna 
information om vår politik 
blir jag irriterad. Vi driver 
hela utvecklingen av Ale 
tillsammans med aleborna 
– allt sker mer eller mindre 
i dialog med näringslivet, 
skolpersonalen, föreningsli-
vet och ortsborna. Att vi inte 
lägger en budget för 2015 
beror på att valet i september 
kan kasta omkull alla förut-
sättningar. Vi vet ingenting 
om vilka som kommer att 
styra och att då tvinga tjäns-
temännen att riva upp allt ar-
bete känns meningslöst. Nu 
tar vi budgeten i november 
när den politiska kartan för 
de kommande fyra åren är 
klar, säger Mikael Berglund.

Att det rödgröna alter-
nativet skulle innebära mer 
pengar till skolan köper han 
inte.

– Nej, och det var just den 
här debatten vi skulle skydda 
skolan från. Vi har en bred 
politisk överenskommelse 
om skolan och den ligger 
fast. Tillsammans med skol-
personalen diskuterar vi nu 
åtgärderna och skjuter till de 
pengar som behövs. Skolan 
är nummer ett. Hur många 
gånger ska vi behöva säga 
det?

Att berätta vad som väntar 
vid ett eventuellt fortsatt Al-
liansstyre har han heller inga 
problem med.

– Vi är inne i en mycket 

positiv och expansiv fas. Det 
hoppas jag alla alebor kän-
ner. Det har tagit tid, men nu 
är vi vid den punkten där in-
tresset för Ale kommer av sig 
själv. Byggare ringer kom-
munen, göteborgare fl yttar 
hit och etablerare söker lä-
gen. Det här skapar tillväxt 
och möjlighet för kommuen 
att satsa nya miljoner i till ex-
empel skolan. Därför är det 
inte svårt för oss att matcha 
de rödgrönas förslag om 30 
nya miljoner kronor till sko-
lan. Det har vi varit överens 
om över blockgränsen, men 
vi prioriterar lite olika för 
att få fram pengarna. 19 Mkr 
kommer från ökade skattein-
täkter, 5 Mkr från besparing-
ar inom missbruksvården 
och sedan lägger vi ett läg-
re resultat än oppositionen. 
Faktum är att vi skulle vilja 
lägga ännu mer resurser till 
skolan, men tjänstemännen 
har rekommenderat oss att 
göra detta stötvis. Förvalt-
ningen ska också få möjlig-
het att anpassa organisatio-
nen på ett vettigt sätt. Målet 
är att elevpengen i Ale ska 
motsvara genomsnittskom-
munen i framtiden. Den har 
varit underfi nansierad för 
länge, men vi tar det steg 
för steg, förklarar Mikael 
Berglund.

Lika lön för lika arbete
Jämställdhetsdebatten och 
diskussionen om lika lön för 
lika arbete menar Berglund 
att Alliansen varit en motor i.

– Vi har gjort mer under 
de senaste fyra åren än vad 
Socialdemokraterna lyck-
ades med under sina 16 år. 
Inför lönerörelsen 2014 fö-
reslog vi att ta ytterligare ett 
steg för att höja vårdbiträ-
denas löner. Det stoppades 

av kommunal, eftersom vi 
ansåg att det kunde ske ge-
nom att hålla igen på redan 
högavlönade grupper inom 
fastighetssidan som vi före-
slog skulle få en lägre höj-
ning.

Planerna för Ales utveck-
ling den kommande man-
datperioden är tydliga. Mo-
deraternas valledare, Isabell 
Korn, har många kort att 
spela ut.

– Näridrottsplatserna som 
vi nyligen invigde i Nödinge 
och Älvängen är en succé. 
Därför vill vi nu bygga fl er 
på övriga orter i Ale. Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem. Vi vill 
stötta spontanidrotten. Alla 
ungdomar vill inte vara or-
ganiserade i en förening och 
de behöver också en plats i 
samhället, säger hon. Nä-
ridrottsplatserna ökar kom-
munens attraktivitet och 
bidrar till möten mellan ge-
nerationerna.

Vidare avslöjar Isabell 
Korn att idén om ett centralt 
bibliotek i Älvängen tar allt 
fastare form.

– Vi vill ha ett som är be-
läget vid Gustavas plats, gär-
na vägg i vägg med ett café. 
Precis som övriga folkbibli-
otek i Ale ska detta vara ett 
så kallat meröppet bibliotek 
med högsta tänkbara till-
gänglihet. 

I Älvängen planeras också 
ett nytt äldreboende i cen-
trum. Det ska stå klart 2018.

Är era idéer detsamma 
som Alliansens?

– Nej, nu är det valrörel-
se. Vi är i grunden fyra olika 
partier, men som kan regera 
tillsammans. Nu ska väljarna 
ge oss nytt förtroende och då 
måste varje parti vinna sina 
röster, säger Isabell Korn.
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