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1. Hur vill ert parti förbättra
villkoren för föreningslivet?

2. Vilken är den enskilt viktigaste åtgär-
den för att vända skolresultaten i Ale?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:

INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Vi vill utveckla föreningslivet, 
bl a genom diskussioner i fören-
ingsrådet men också i enskilda 
samtal med föreningarna. Det var 
tillsammans med föreningslivet 
som vi byggde 4 konstgräsplaner 
och så vill vi fortsätta. Förening-
arna är oerhört viktiga för kom-
munens tillväxt. 

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!”

Paula Örn (S):
1. Vi vill fortsätta med vår idé om 

att dela ut större investeringsme-

del till föreningarna om ekono-

min tillåter i slutet av året. Vi vill 

också satsa på bredd i förenings-

livet som kräver flera olika inves-

teringar. I vår budget ligger för-

slag om att se över föreningsbi-

dragen.

2. Det är att vi står fast vid att 

samarbeta över blockgränserna 

och att inte svartmåla vår skola. 

Tillsammans med vår duktiga per-

sonal och mer resurser jobbar vi 

långsiktig för att höja resultaten i 

Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 

i skolan.

Elena Fridfelt (C):
1. Vi vill höja aktivitetstödet med 
4 kr per sammankomst under 
mandatperioden och att aktivtets-
stödet ska gälla mellan 2-20 år. 
Det är viktigt att vi får ett forum 
där kommunen och föreningslivet 
kan diskutera olika frågor för att 
säkerställa föreningslivet i kom-
munen

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktigt för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Ale har redan ett mycket bra 

stöd till föreningslivet. Det vill vi 

utveckla. Ett rikt föreningsliv är 

en tillgång för hela kommunen 

och privata initiativ skall därför 

stödjas och uppmuntras.

2. Det är att vi står fast vid att 

samarbeta över blockgränserna 

och att inte svartmåla vår skola. 

Tillsammans med vår duktiga per-

sonal och mer resurser jobbar vi 

långsiktigt för att höja resultaten i 

Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 

i skolan.

Sune Rydén (KD):
1. Ale har ett rikt och starkt för-
eningsliv med en mängd dugliga 
ledare. Vi ser att ett stort behov 
finns och det är att öka investe-
ringsbidraget för att förening-
arna ska kunna utveckla sin verk-
samhet.
  
2. Vi står fast vid att samarbeta 
över blockgränserna och att inte 
svartmåla vår skola. Tillsammans 
med vår duktiga personal och mer 
resurser jobbar vi långsiktigt för 
att höja resultaten i Ales skolor. 

”Alla barn ska få lyckas i skolan!”

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Ungdomsverksamhet är viktig 

men även aktiva seniorer. Slopa 

krav på ungdomsverksamhet för 

att få kommunalt bidrag – möjlig-

gör för seniorer att vara aktiva, 

vilket ger ökad livskvalitet och 

främjar folkhälsan.

2. Höj statusen på alla pedagoger. 

Detta bidrar till bättre kontinuitet, 

fler stannar kvar som ger en ökad 

trygghet för eleverna som i sin 

tur ger bättre studieresultat. Kor-

tare beslutsvägar och avgörande 

inflytande hos skolledning. 

Carlos Trischler (MP):
1. MP stödjer satsningarna som 
gjorts i anläggningar och Ales 
stöd till föreningslivet. I budget-
förslaget från MP, S, och V finns 
satsningar på ridhus i Jennylund 
och konstgräsplan i Nödinge. 
Tjejer och kvinnors fritidsintres-
sen ska få samma förutsättningar 
som killars och mäns.

2. Det är att vi står fast vid att 
samarbeta över blockgränserna 
och att inte svartmåla vår skola. 
Tillsammans med vår duktiga per-
sonal och mer resurser jobbar vi 
långsiktig för att höja resultaten i 
Ales skolor. Alla barn ska få lyckas 
i skolan!

Robert Jansson (SD):
1. Spontanidrotten är ett vik-

tigt inslag av våra ungdomars 

fritid. Vi vill fortsätta utbyggna-

den av näridrottsplatser. En sats-

ning på utegym i anslutning till 

näridrottsplatser och motions-

spår. Fortsatt satsning på säkra 

ridvägar.

2. Fler vuxna i skolan för större 

studiero och trygghet åt eleverna. 

Lärartätheten ska öka och klas-

serna hållas till max 25 elever. 

Stödlärare ska sättas in i ett tidigt 

skede för att hjälpa elever med 

behov att lyckas nå kunskapsmå-

len. Stärkt koppling mellan skola 

och arbetsliv.

Johnny Sundling (V):
1. Föreningslivet bygger tung på 

det ideella arbetet och skall så 

göra, men det vi kan göra är att 

hjälpa till med pengar till utrust-

ning(ex till tvättmaskin och lik-

nande). Vi vill titta på förenings-

bidraget så att idrotter med färre 

utövare kan få bättre förutsätt-

ningar utan att det påverkar de 

övriga föreningarna.

2. Vi står fast vid att samarbeta 

över blockgränserna och att inte 

svartmåla vår skola. Tillsammans 

med vår duktiga personal och mer 

resurser jobbar vi långsiktig för 

att höja resultaten i Ales skolor. 

Alla barn ska få lyckas i skolan!

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Generöst stöd till föreningsli-

vet för unga och gamla, i alla dess 

former: näridrottsplatser, konst-

gräsplaner. Särskild satsning på 

flicksporter: säkra ridvägar, reno-

vering av Jennylund. Fritidsgår-

darna skall endast vara öppna för 

skolungdomar till dess de gått ur 

gymnasiet

2. Krav måste ställas på föräldrar-

nas ansvar, lärarnas och rektorer-

nas kompetensnivå måste höjas 

genom kommunalt stöd till vida-

reutbildning, kvalitetskontroller 

av undervisningen, ordning och 

reda i klassrummen, åtgärdspla-

ner för såväl problemelever som 

de högt studiemotiverade.t

Mindre skolklasser i Ale?
ALE. Alliansen vill göra 
en nationell satsning på 
skolan redan nästa år.  

För Ale skulle det 
innebära cirka 9-11 
miljoner kronor från 
januari 2015.

Pengar som välkom-
nas. 

– Alliansen tar ansvar för 
svensk skola. Vi har ökat re-
surserna till skola och utbild-
ning med sju miljarder mer 
per år jämfört med 2006. 
Under nästa mandatperiod 
vill vi satsa ytterligare sju 

miljarder på mer kunskap, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall (M) från Lilla 
Edet, riksdagsledamot i Ut-
bildningsutskottet.

En stor del av skolsats-
ningen kommer att gå till 
att minska klasstorlekarna 
i lågstadiet. Men det hand-
lar även om mer personal i 
förskolan, läxhjälp för alla 
elever från årskurs fyra och 
sommarskola för de som be-
höver det från årskurs sex.

– Det omfattar även mer 
undervisningstid och vida-
reutbildning för lärarna. 

Alliansen vill att alla elever 
ska bli sedda i skolan för att 
alla ska få en bra start i livet, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Nationell satsning
Pengarna som Moderaterna 
föreslår ska fördelas till lan-
dets kommuner i en natio-
nell skolsatsning välkomnas 
av Ales kommunalråd Mi-
kael Berglund (M).

– Det är glädjande ny-
heter och det är ett viktigt 
initiativ som vi självklart 
välkomnar. Jag tycker det 

är viktigt att Moderaterna 
får fortsatt förtroende både 
i riksdag och kommun så vi 
kan fortsätta förändringsar-
betet. Det är mycket positivt 
på gång som jag hoppas vi 
får möjlighet att genomföra.

JONAS ANDERSSON

Camilla Waltersson Grönvall 
(M), riksdagsledamot från 

Lilla Edet berättar hur Mo-
deraterna redan till våren 
vill göra en nationell skol-

satsning.
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