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BREDBAND
I HELA ALE

EN ÄLDREOMSORG

I vårt Ale ska trygghet vara en självklarhet för de äldre!

All omsorgspersonal ska behärska god svenska

Alla skall vara garanterade en plats på äldreboende efter 85år

Hemlagad mat till våra äldre

Avskaffa straffskatten för pensionärer

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska 

minimeras

Ale
Läs vårt lokala valmanifest på ale.sverigedemokraterna.se

Vill du som Alebo ha 
tillgång till nöd-
vändiga och viktiga 

mediciner?
Ska apoteken satsa på 

skönhetsmedel?
Ska vinst och profi t vara 

viktigare än vårdtagarens be-
hov?

Ska skattepengar gå till 
riskkapitalister?

Är det okey att göra vinst 
på sjuka människor? 

Vård före vinst!
Tommy Gustafsson 

Vänsterpartiet Ale

Vad tycker du?

Vår nya traktor på 
Skepplanda BTK 
går inte in i det 

gamla traktorgaraget 
därför står den innanför 
stängslet vid den inhäg-
nade konstgräsplanen. Vi 
satte upp ett nytt staket 
runt planområdet för 
att skydda planen. Där 
vid gjordes tre stycken 
ingångshål för spont-
anfotboll när grindarna 
är låsta. Nu har det vid 
några tillfällen stulits 
diesel från traktorn. 

Detta är inte kon-
stigare än att det stjäls 
bensin från bilar ut på 
samhället. Det tråkiga 
är att tjuvarna har klippt 
av och sönder det nya 
nätet och även undertrå-
den bara tio meter från 
den gjorda ingången för 
spontanfotbollen. Detta 
kommer att kosta klub-
ben mycket mer att laga 
staketet än vad all diesel 
vi blivit av med. 

Till dem som sysslar 
med denna verksamhet 
kan jag meddela att vi 
fyller numera bara den 
diesel vi kör slut på 
för dagen. Vid behov 
kommer vi att sätta upp 
övervakning. Det har 
även vid några tillfällen 
varit inbrott i bilar på 
parkeringen, den mot 
vägen, utslagna rutor och 
stulna värdesaker. Det 
är ledsamt när sådant 
händer, därför uppmanar 
Skepplanda BTK publi-
ken om uppmärksamhet. 

Om Ni misstänker 
något skumt, agera på 
något sätt, samt att lägg 
inte saker i bilen som 
kan locka tjuven. Det 
kan bli så att vi måste 
ha vakter som går på 
matcherna.

Sven Rydén
Anläggningsansvarig

Skepplanda BTK

Från
Skepplanda
horisont

Allt är
frestande 
att stjäla!

Valets viktigaste fråga 
diskuteras inte!

Det är kris i Ales grundskola men...

Under Socialdemo-
kraternas sista 16 
år vid makten i 

Ale sjönk de pedagogiska 
resultaten i den kommunala 
grundskolan till botten-
placering bland Sveriges 
290 kommuner. Ingenting, 
absolut ingenting gjordes 
för att förhindra katastrof-
siffrorna. Ales grundskole-
elever gick ur skolan med 
så dåliga betyg att nästan 
25% av våra elever saknade 
behörighet att komma in 
på språngbrädan ut i livet: 
gymnasieskolan!  Att vända 
denna utveckling på ett par 
år blev naturligtvis omöj-
ligt för den nya borgerliga 
ledningen och när siffrorna 
fortsatte att dala och Ales 
pedagogiska resultat ham-
nade på plats 260 av landets 
290 kommuner för året 
2013, trots att skolbudgeten 
höjts från år 2010 med 100 
milj kr på årsbasis, insåg alla 
att vi kommit till vägs ände. 
Något dramatiskt måste till 
för att vända utvecklingen.

Överenskommelsen
 Allianspartierna gjorde en 
”överenskommelse” med 
de rödgröna, alltså de som 
under åratal tillbaka lagt en 
solid grund för den nega-
tiva utvecklingen, om en 
nyordning. Ingen politiker 
vare sig på den borgerliga 
eller den rödgröna sidan 
hade en aning om vad denna 
överenskommelse innebar 
mer än att vara överens om 
att vara överens! Om vad? 
Ale-demokraterna kunde 
inte ställa upp på denna 

”överenskommelse”.  Vi 
krävde inför överläggning-
arna med de rödgröna ett 
detaljerat avtal om vad som 
skulle göras och hur. 

Ale-demokraternas 
utgångspunkt har varit 
att en helt ny skolledning 
krävs med bland annat en 
skolstyrelse som består av 
experter och att lärarkåren 
måste prestera bättre. Det 
är faktiskt lärarna som skall 
lära våra unga att läsa, skriva 
och räkna, inte politikerna! 
Men det måste också ställas 
direkta krav på föräldrarna, 
att de har ansvar för sina 
skolbarn! Vi kommer aldrig 
tillrätta med den oordning 
som råder på sina håll i 
klassrummen om inte upp-
fostran börjar i hemmet!

Ale-demokraternas pro-
gram att reformera grund-
skolan i Ale

betald kompetensut-
veckling i ett led att höja 
kompetensnivån.

skall ökas och för att vända 
trenden på våra skolor 
föreslår vi att till en början 
tillsätta ytterligare 15 
speciallärartjänster. 

lärarnas vidareutbildning 
i form av t ex stipendium 
införs.

dokumenterat pedagogiskt 
kunniga skolledare.

av lärarnas kompetens, 

ledarskap och förmåga till 
samspel skall genomföras, 
på integritetsskyddat sätt. 

göras av undervisningen 
genom en kvalitetsäkrings-
grupp.

råda i klassrummet och 
förutsättningar till elever 
och lärare skall tillgodoses.

i skolan.

varje elev görs varje år. 

tas för varje elev. De åt-
gärdsplaner som görs idag 
då eleven inte når målen 
har brister i uppföljning-

utan undantag följas upp 
var 6:e vecka.

skall ha till syfte att sti-
mulera studiemotiverade 
elever.

inriktning mot funktions-
nedsättning som skall 
driva det pedagogiska 
arbetet kring funktions-
nedsättningen.

ring skall förstärkas.

i riktat bidrag för nya 
läromedel.

Friskolor
Att den privata Ahlafors Fria 
Skola år efter år placerar sig 
bland Sveriges bästa skolor 
trots lägre lärarbemanning 
och lägre kostnader borde 
ge alla på den röda kanten 
en tankeställare och utgöra 
en förebild. Men så länge 
privatdriven verksamhet 
inom vård, omsorg och sko-
la utgör ett rött skynke för 

(vänsterpartiet exkluderar 
jag som ett hopplöst fall) 
har vi svårt se hur ett avtal 
mellan allianspartierna och 
de rödgröna skall kunna 
fungera i längden.  Vi vill 
som ett alternativ ge möj-
lighet att införa kommunala 
friskolor som drivs utan 
kommunalpolitisk styrning 
utan i stället av föräldrar, 
rektorer och lärare. 

Så här vill Ale-demokrater-
na förändra och förbättra 

som är så stor och viktig 

för vår kommun och som 
vanskötts i så många år 
måste debatteras öppet och 
demokratiskt. Och absolut i 
en valrörelse! För vad skall 
vi annars ha valen till? Vad 
vill Allianspartierna? Vad vill 
Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet 
i Ale? Tänker ni tiga ihjäl 
denna viktiga framtidsfråga? 
Väljarna har rätt att veta. 

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Ingela Nordhall  (AD)
Ledamot kommunstyrelsen

Helené Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving  (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Vad vill Allians-
partierna? Vad 
vill Socialdemo-
kraterna, Mil-

jöpartiet och Vänster-
partiet i Ale? Tänker ni 
tiga ihjäl denna viktiga 
framtidsfråga? Väljarna 
har rätt att veta. 

ALE-DEMOKRATERNA


