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Inför valet den 14 
september fi nns det tre 
alternativa vägar att 

gå. En grupp som står och 
stampar på samma fl äck och 
inte får någonting gjort som 
för Ale framåt – vågar inte 
ta några initiativ som gör att 
Ale växer.

Den andra gruppen mot-
arbetar allt framåtskridande, 
men tror sig vara bäst på allt 
som rör Ale kommun. Bäst 
på att lösa krisen i skolan 
hur allt skall bli bra. Bäst på 
ungdomsarbetslösheten, inte 
en ungdom skall gå utan 
arbete.

Bäst på företagande, in-
frastruktur och byggnation.

Den tredje gruppen, är 
de som vill föra Ale framåt, 
som hela tiden vill att det 
skall hända saker, bättre 
företagsklimat, med snabba 
beslut så vi får företagen att 
söka sig hit. Ale skall vara 
en kommun, som företagen 
ska veta att här händer det 
saker. Inga långbänkar, bara 
positiva besked, så långt 
som möjligt, inga nejsägare 
här. Med företagen kommer 
arbetstillfällen. I Ale fi nns 
många småföretagare och 
hantverkare, som behöver 
uppmuntras med snabba 
svar och beslut på sina frå-
gor. Upphandling bör göras 
inom Ale när det gäller 
inköp och service, som fi nns 
inom kommunen. Vi måste 
ta vara på de både inhem-
ska, och utifrån kommande 
kapitalstarka företag, som 
vill igång med olika projekt, 
de kan inte vänta i åratal på 
kommunledningsbeslut, för 
att komma igång. De vänder 

sig i så fall till snabbare 
kommuner. Det är Ale, som 
behöver tillväxt på allt, även 
skattekronor. Vi måste se 
till att våra tjänstemän och 
kvinnor trivs, och får raka 
besked att jobba efter, de 
skall se möjligheter och inte 
vara negativa till nya saker. 
När det kommer ett förslag 
vad det vara månde, skola, 
vård och omsorg, indu-
strietablering, byggnation, 
affärsidéer, så upp på bordet 
med en gång, vad kan vi 
göra snabbt. 

Ale kommun har under 
cirka tre år sett ut som en 
byggarbetsplats, i positiv 
mening, det kallas infra-
struktur, nu är det färdig-
byggt med väg och järnväg, 
tänk vilket lyft för Ale.

Nu skall vi se en annan 
byggarbetsplats växa fram i 
ilfart. Byggnation, industri, 
handel, hantverkare med 
mera. 

Nu efter tre år av stiltje, 
för att invänta den färdiga 
kommunikationen, drar vi 
igång med fullt ös. Denna 
spark i baken, återkommer 
inte en gång till, nu måste 
nya friska tag tas. Ale kom-
mun skall marknadsföras, 
som något alla vill till. Alla 
långbänkar skall bort. Alla 
som tänker på Ale, skall veta 
att vi har förslag, som skall 
förbättra skolan, eventuellt 
till en kommunal friskola, 
med dessa friare möjlig-
heter. Ale måste ha en bra 
skola, för att få folk att fl ytta 
hit. Fin natur och nära till 
Göteborg fi nns på andra 
ställen.

Aledemokraterna är ett av 

de partier som bara har lokal 
förankring och som arbetar 
för hela Ale – det vi lovar 
skall vi hålla. 

Det går bra, att gå ut med 
annonser om mycket, vad 
gäller skola, arbetslösheten, 
med mera som låter bra, 
men det blir mycket snack 
och lite verkstad eftersom 
förslagen uteblir.

Aledemokraterna har 
förslagen och kontakterna 
med de som vill förverkliga 
våra idéer, bevisen fi nns 
redan i byggnationen och 
företagandet. Nu angriper 
vi skolan och äldrevården. 
För äldrevården har vi ett 
vårdförslag, som vi sett i full 
funktion i annan kommun.

Aledemokraterna är alltid 
på alerten när det kommer 
synpunkter, eller förslag, 
från vem som helst. 

Aledemokraterna är det 
parti som går från ord till 
handling, och ser framåt. 
Nejsägare och bakåtsträvare 
är inget för oss. Visioner 
och framtidstro är vår pa-
roll. Det fi nns mycket mer 
att skriva om, det kommer 
fl er tidningar innan den 14 
september, så var beredda på 
nya spaltmeter.

Detta från Skepplandas 
horisont, 
mitt i Ale.

Sven Rydén
Ale-demokraterna

Tänkvärt inför valet

Nya större uppstartade jobb 
inom samhällsbyggnaden:
1.  Fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Nödinge. Förtätning  

av bostäder nära pendeln, utveckling av Ale Torg.

2.  Fördjupad översiktsplanering (FÖP) för Älvängen. Förtätning 
av bostäder nära resecentrum, butiker och lägenheter i 
spännande nybygge, utökning av handelsplats Älvängen.

3.  Förändring av huvudmannaskapen (ansvaret) för allmänna 
platser, gator, vägar mm från Enskilt (vägföreningar) till 
Kommunalt ansvar. Klart hösten 2014.

VI LEDER SAMHÄLLS- 
UTBYGGNADEN I ALE!

Projektet med centrala lägenheter på 
gymnasiekullen i Nödinge skall påskyndas.

LÅT OSS 
FORTSÄTTA 

UTVECKLA ALE!

Nya bostäder centralt i Älvängen för att säkra tillväxten och därmed en 
fortsatt god kommunal service samt handel på orten.

– Vi snackar inte, vi agerar!

Vi menar allvar - för Ales skull!
Det pratas samarbete 

och samsyn. Det 
skrivs om tillsam-

mans och vi. Det har tyvärr 
blivit politiska slagord istäl-
let för att verka på riktigt. 
Under Framtid i Ales akti-
viteter har vi träffat många 
som undrar över skolan. 
Den återkommande frågan 
är ”hur kan partierna i Ale 
säga att man är totalt eniga 
om skolan när de inte ens är 

eniga om skolans viktigaste 
förutsättning, nämligen 
budgeten? 

En berättigad fundering 
vilket får mig att knyta an 
till överskriften. Det är 
allvar nu! Framtid i Ale är 
ditt lokala parti som har 
samverkan och gemensamt 
ansvar för Ale högst upp på 
dagordningen. Vi står fria 
från Stockholmspolitiken 
som efter Almedalsveckan 

verkar ha osämja och intri-
ger inristat i ryggraden. 

Framtid i Ale söker ditt 
stöd för Ales skull i höstens 
kommunval. 

Ha en 
fortsatt skön 
sommar!

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

EN ANSVARSFULL INVANDRINGSPOLITIK 
FRAMFÖR MASSINVANDRING! 

Den 14 september kan du säga ifrån!

Ale


