
är både kommunalråd och 
småbarnsförälder och att 
det inte betyder att man inte 
tycker att våra äldre i Ale är 
viktiga. 

När skolan och äldre-
omsorgen skriker efter mer 
resurser måste vi granska 
hur vi använder våra pengar. 
Missbruksvården är dyrare i 
Ale jämfört med kommuner 
i vår storlek med liknande 
förutsättningar. Det tyder 

på att andra kommuner gör 
något som är effektivare 
och då ska vi ta efter. Varför 
ska vi betala mer för samma 
verksamhet i Ale?

Jag tror nog att alla skatte-
betalare vill att pengarna 
ska användas så klokt och 
genomtänkt som möjligt. 
Att vi ska lägga egna kreativa 
förslag, men också ta lärdom 
av andra. Vi går till val för 
en klokare användning av 

våra gemensamma resurser. 
Det är jag övertygad om att 
en majoritet 
av aleborna 
kommer att 
rösta för!

Paula Örn (S)
Aktiv i politiken i Ale sedan 2008
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Läser i Alekuriren för 
vilken gång i ordning-
en vet jag inte om 

allt som Paula Örn lovar oss 
alebor inför valet 2014.

Allt ska bli så mycket bätt-
re med Paula och Socialde-
mokraterna vid makten, vän 
av ordning undrar förstås hur 
detta ska gå till. Socialdemo-
kraterna har haft makten i 
kommunen i sammanlagt 33 
år vid denna mandatperiods 
utgång, tror du, Paula, på 
fullt allvar att de borgerliga 
har sabbat allt under sina 
totalt sju år?  Skolan har ditt 
parti undergrävt under alla år 
och nu plötsligt så vaknar ni 
och vems är felet, jo de bor-
gerligas. Det är inte bara att 

pumpa in 30 miljoner från 
oss skattebetalare och säga 
fi xa det. Som alebo vill jag 
veta hur många specialpe-
dagoger/lärare har vi, hur är 
de tjänsterna fördelade över 
kommunen och hur många 
lärare fi nns det i Ale med 
vidareutbildning i dyslexi/
dyskalkuli? Hur många lärare 
har vi som inte har adekvat 
utbildning? Rikta pengarna!

Sedan lovar du att nu ska 
vi få en modern renhållning 
för den vi har är en katastrof, 
ingen sopsortering och så 
vidare. I sakfrågan har du 
helt rätt, men Paula en enkel 
fråga, varför fi xade inte ni 
renhållningen under alla era 
år? Våra kranskommuner 

och kommunerna i andra 
län började med detta för 20 
år sedan. Bostadssituatio-
nen är bedrövlig inte minst 
för våra unga och vad gör 
Socialdemokraterna? Jo, ni 
säljer husen i Älvängen som 
stod ivägen vid motorvägens 
byggande till det facila priset 
av 1 krona samt bortfor-
sling. Dessa hus med sina 26 
lägenheter står nu i Lödöse 
och det är de säkert glada 
för, men vi skattebetalare i 
Ale hade hellre sett att husen 
stannat i kommunen och 
bidragit till en förbättrad 
bostadssituation. 

Sedan har vi äldreomsor-
gen där du lovar att nu ska 
alla få hemlagad mat, först 

ska vi kanske reda ut vad som 
menas med hemlagad mat? 
Sedan lovar du att detta ska 
inte kosta en enda skattekro-
na extra, en ekvation som de-
fi nitivt inte går ihop, ge oss 
en konsekvensbeskrivning av 
detta, vilka arbetsuppgifter 
som ska tas bort från våra 
gamla och vem ser till att de 
äldre får i sig den näring de 
behöver? Ska vår hemtjänst-
personal få vägledning av 
dietister eller ska de själva 
göra matsedel och räkna ut 
näringsinnehållet? 

De gamla ska bemötas 
med respekt och värdighet, 
de ska få sin röst hörd. Börja 
på att lyssna till SPF och 
PRO, men du visade ju tyd-

ligt vid mötet i Medborgar-
huset genom ditt agerande 
att den gruppen inte är 
särskilt viktig för dig.

Hur har du sedan mage 
att ta upp vad missbruksvå-
rden kostar och att det ska 
sparas 10 miljoner på den? I 
samma stund slår du dig för 
bröstet över att alla ska få 
plats i vårt samhälle, att slå 
på dem som redan ligger ner 
och peka ut dem på detta sätt 
är mer än häpnadsväckande 
och dessutom väldigt fult. 

Nybyggnation ska tydli-
gen i din värld bara ske i våra 
tätorter för utomplans be-
höver man ju två bilar för att 
få vardagen att gå ihop och 
det innebär ju miljöförstö-

ring. Vi behöver en levande 
landsbygd där människor får 
växa och gro, vi behöver att 
marken brukas producerar 
och hålls öppen så att vi har 
något att lämna efter oss till 
kommande generationer, nå-
got som även du bör fundera 
över. 

Paula Örn, skriv om 
Socialdemokraternas förslag 
till kommande val och sluta 
pajkasta dina politiska mot-
ståndare, stå för det du gör 
och redogör för vad alla era 
förslag kommer att kosta och 
hur mycket ni tänker höja 
skatten med. 

TH Johansson
Politiskt obunden alebo

Kasta inte sten när du själv sitter i glashus, Paula!

Vi kunde som oppo-
sitionsparti valt att 
sätta oss på läktaren 

och säga att allt som är fel 
med skolan är ”de andras” 
fel, lite som Alliansen gjorde 
i förra valrörelsen. Istället 
har vi socialdemokrater valt 
att vara med och ta ansvar 
över blockgränserna för att 
vi är övertygade om att det är 
vad våra skolor i Ale behöver. 
Vi har tillsammans med alla 
partier utom Sverigedemo-
kraterna, Aledemokraterna 
och Ales nyaste parti valt att 
lyssna på våra professionella 
i skolan. Vi har avsatt 30 
miljoner kronor för att nu 
kunna förverkliga några av 
de goda idéer som nu drygt 
150 av våra lärare, förskollä-
rare och rektorer tagit fram. 
Detta ska vi göra tillsammans 
över blockgränserna och till-
sammans med vår personal- 
för vi menar allvar med att 

skolan behöver politiker som 
tar ansvar. 

Sopsorteringen var på 
gång med en nyantagen 
motion i fullmäktige och en 
regional avfallsplan för alla 
kommuner runt Göteborg. 
Att det efter valet 2010 
tog över tre år att anta den 
regionala avfallsplanen och 
att ingenting har hänt med 
att förbättra sopsorteringen 
sedan dess får de som nu styr 
ta ansvar för. 

Att en duktig entreprenör 
låg steget före med en bra 
idé gällande lägenheterna 
kan man ju beklaga men ock-
så vara stolt över en duktig 
företagare som hittade en 
smart lösning! Nu är snart 
äntligen planen för Ängga-
tan i centrala Älvängen klar 
så att Alebyggen kan bygga 
ytterligare ca 75 lägenheter 
varav fl era förhoppningsvis i 
så kallat Trygghetsboende.

Eftersom fl era kommuner 
idag lagar mat hemma hos 
sina gamla utan högre kost-
nader än för kylda matlådor 
så verkar det vara rimligt 
att det ska gå att genomföra 
även i Ale. Däremot har vi 
avsatt ordenligt med medel 
för utbildning av persona-
len och för att genomföra 
förändringen på ett bra sätt. 
Det är trots allt så att 100 
% av de gamla som har fått 
frågan är mer nöjda med att 
få maten lagad hemma än 
med de kylda matlådorna. 

Ni menar att jag inte prio-
riterar de gamla eftersom jag 
var tvungen att lämna PROs 
debatt i medborgarhuset när 
den hade dragit mer än en 
timma över den tid som jag 
blivit informerad om. Jag var 
tvungen att gå för att hämta 
mina barn på förskolan. Jag 
hoppas att de fl esta alebor 
tycker att det är ok att man 

Svar till H Johansson:

Vi socialdemokrater vill fokusera på framtiden!

Miljöpartiets frågor 
inför valet är 
jobb, klimat och 

skola. Att satsa på skolan 
är att skapa jobb. Att satsa 
på järnväg och kollektiv-
trafi k är att skapa jobb. Att 
låta ROT-avdraget gälla 
även hyreslägenheter och 
bostadsrättsföreningar är att 
skapa jobb. Det fi nns mycket 
att göra. Ändå är många 
arbetslösa. Det är dags för en 
ny politik. 

Miljöpartiet vill reducera 
arbetsgivaravgiften för alla 
företag och särskilt för små-
företagen. Genom att införa 
Rut-avdrag för reparations-
tjänster vill Miljöpartiet göra 
det billigare att laga istället 
för att köpa nytt. I Ale vill 
vi stödja och utveckla ett 
hållbart näringsliv med fokus 
på förädling, service, tjänster, 

reparation, återanvänd-
ning, förnybar energi och 
energieffektivisering. Grön 
omställning skapar nya jobb.

Eleverna behöver mer tid 
med sina lärare. Varje elev 
ska få den hjälp som behövs. 
Vi vill ge lärarna både bättre 
förutsättningar och högre 
lön. Det är dags för en var-
mare skolpolitik. Miljöpartiet 
satsar i riksdagens skugg-
budget 11,7 miljarder mer 
på skolan än allianspartierna. 
För Ales del innebär det ca 
35 miljoner mer till skolan. 
En röst på Miljöpartiet i 
riksdagsvalet underlättar för 
oss i Ale att satsa på skolan.

Dagens matproduktion 
är långt ifrån hållbar. Det 
används alldeles för mycket 
bekämpningsmedel och 
kemiska tillsatser som sedan 
följer med i det vi serverar 

i skolor och äldreboenden 
samtidigt som ekosystemet 
rubbas. I Ale vill vi öka 
andelen ekologiskt i det 
som serveras på våra skolor 
och äldreboenden med fem 
procentenheter per år.

Miljöpartiet vill öka an-
vändningen av elfordon. För 
att lyckas med det behöver 
möjligheterna att ladda byg-
gas ut. Kommunens roll kan 
exempelvis vara att göra det 
möjligt att bygga snabbladd-
stationer vid våra köpcentra 
längs E45 och göra det 
möjligt för våra anställda 
att ladda på arbetsplatsen. 
Miljöpartiet vill att kommu-
nen ska erbjuda elbilar som 
tjänstebil för anställda och 
skapa ett antal elbilspooler. 

Carlos Trischler
Peter Rosengren

Miljöpartiet 

Att ibland beställa 
mat från våra lokala 
restauranger i Ale 

är för de fl esta av oss en 
självklarhet. Den självklar-
heten vill vi ska gälla även 
för våra äldre. I vårt Ale är 
det upp till dig som äldre att 
bestämma vad du tycker ger 
guldkant i tillvaron och vad 
du tycker du är värd efter ett 
långt liv! Tillsammans med 
krögarna vill vi förbättra för 
dig som är äldre i Ale!

För oss i Moderaterna är 
maten till dig en viktig fråga. 
Vi har varit med och arbetat 
för att förbättra maten för 
våra barn, ungdomar och 
äldre på våra förskolor, sko-
lor och äldreboenden. Men 
när det kommer till maten 
för vissa av er äldre, så når 
matupplevelsen tyvärr inte 
hela vägen fram. Visst kan 
man ställa sig frågan varför 
vi inte gjort några föränd-
ringar under de fyra år vi 
haft möjligheten? Det enkla 
och sanna svaret är att vi har 

velat undersöka olika alter-
nativ, ställa de mot varandra 
och kunna erbjuda något 
vi verkligen tror oss kunna 
genomföra. Vi vill inte lägga 
fram förslag som är ogenom-
tänkta och som vi inte kan 
fi nansiera. Valfl äsk är inget 
vi sysslar med! Matlådorna 
som en del får i nuläget är 
kylda och ger inte samma 
smakupplevelse. Maten blir 
tråkig och smaklös. Vi vill att 
ni äldre ska få tillbaka rätten 
att välja mat efter eget tycke 
och smak. Rätten att få välja 
vad man vill äta direkt från 
restaurangmenyerna hos våra 
lokala krögare. Ena dagen 
kanske man vill äta husmans-
kost, nästa dag currygryta. 

För övrigt märktes i 
förra veckans Alekuriren 
att valrörelsen hade startat 
på allvar. Det slängdes runt 
med siffror och procent, det 
debatterades högt och lågt 
från andra partier om vad vi 
i Moderaterna i Ale vill, med 
än det ena och än det andra. 

Vi är såklart väldigt glada 
över att vår politik lyfts fram 
och det hoppas vi verkligen 
kommer att fortsätta till den 
14 september. Jag kommer i 
alla fall hålla mig till vad vi 
i Moderaterna vill och jag 
kommer att hålla mig till 
sanningen. Vi som går och 
röstar den 14 september 
lägger förhoppningsvis våra 
röster på det parti som vill 
oss väl, som vill det bästa för 
Ale! Vi i Moderaterna vill 
göra Ale bättre, bland annat 
tillsammans med er äldre och 
med våra lokala krögare!

Tillsammans förbättrar 
vi Ale! 

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

 Bättre mat för äldre
tillsammans med krögarna

Jobb, klimat och skola för Miljöpartiet

Vi från de rödgröna 
partierna har hela ti-
den varit tydliga med 

hur vi vill hantera vindbruks-
planen. Följande text har 
funnits i det helt offentliga 
protokollet från Kommun-
styrelsen sedan i februari. 

”Kommunstyrelsen upp-
drar åt sektor samhällsbygg-
nad att genomföra en upp-
datering av Vindbruksplanen 
utifrån aktuell forskning och 
förutsättningar i branschen. 
Ambitionen ska vara oför-
ändrad vindkraftspotential i 
Ale enligt gällande vind-

bruksplan.”
”Vi anser att det är djupt 

oansvarigt att helt utan 
underlag eller motivering 
mer än halvera kommunens 
potentiella ansvarstagande 
för förnybar energiproduk-
tion. Vi vill istället omarbeta 
vindbruksplanen för att ta 
ett fortsatt ansvar med fokus 
på vad som är möjligt att 
åstadkomma i mer bullerut-
satta områden. Vi vill också 
att man utreder förändrade 
förutsättningar för säkerhets-
avstånd utifrån ny forskning 
om buller samt de högre 

höjder på verk som nu är 
praxis i branschen.”

De som däremot inte har 
svarat hur man ser på Vind-
bruksplanen är Centerpartiet 
eftersom man i februari 
valde att inte delta i beslutet 
och i juni inte hade någon 
närvarande representant 
när beslutet om granskning 
av planen togs. Ska vi i Ale 
också ta ansvar för klimatet 
eller är det upp till andra 
kommuner att ta ansvar för 
förnybar elproduktion?

 Peter Rosengren (MP) 
Johnny Sundling (V) 

Rolf Gustafsson (S)

Vi måste ta ansvar för klimatet
Svar angående vindbruksplanen:


