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Ale

Fler lärare i skolan framför nytt kommunhus!

Mindre klasser i skolan för att skapa ordning och trygghet.

Hemlagad mat till våra äldre!

Alla ska vara garanterade en plats på äldreboende efter 85 år.

Antalet omsorgspersonal som besöker äldre i hemmet ska minimeras. 

Krafttag mot nedskräpning och skadegörelse.

En äldreomsorg värd namnet

En kunskapsinriktad och trygg skola

En småskalig samhällsbyggnad

VI KANDIDERAR TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e

NÖDINGE. Ett berg av 
kartong, papper och 
annat skräp.

När renhållningens 
personal kom till åter-
vinningsstationen på 
Rödjans väg i måndags 
trodde de knappt sina 
ögon.

– Jag har sett mycket 
genom åren, men det 
här tar priset, säger Ste-
fan till lokaltidningen.

I Ale kommun fi nns 16 åter-
vinningsstationer, som lyder 
under FTI – Förpacknings 
& Tidningsinsamlingen. 
Undantaget är två stationer 
som Ale kommun ansvarar 
för, Kilanda och Hålanda.

– Övriga är FTI:s anlägg-
ningar. Hämtning av olika 
material lägger de ut på en-
treprenad. Vi är en av en-
treprenörerna som tömmer 
plast och plåt på samtliga 
återvinningsstationer, för-
klarar renhållningschef Ca-
rina Åberg.

Tyvärr är det alltför 
många invånare som miss-
brukar den fi na service som 
erbjuds och istället för att 
slänga tidningspapper, kar-
tong, glasfl askor och annat 
återvinningsmaterial som 
hör hemma på anläggning-
arna så dumpas material som 

istället ska köras till Sörmos-
sens återvinningscentral i 
Bohus.

– Det är lathet och tyvärr 
tenderar situationen att bli 
värre och värre. Folk ställer 
saker som defi nitivt inte hör 
hemma på en återvinnings-
station. I måndags var det 
någon person som hade ställt 
ett piano på återvinnings-
stationen i Hålanda, suckar 
Stefan.

– Ytterst nonchalant och 
ansvarslöst!

De två värsta exemplen på 
hur illa det kan vara är Röd-
jans väg i Nödinge och Tole-
redsbacken i Älvängen.

– Den här måndagen 
var jag tvungen att ha hit 
en av kommunens sopbilar 
till Nödinge. Det låg skräp 
överallt, säger Stefan och vi-
sar en utsliten gammal soffa 
som någon dumpat.

Carina Åberg tycker det 
är synd att en liten grupp 
invånare förstör för kollek-
tivet.

– Det är Ale kommun som 
på uppdrag av FTI sköter 
städningen på återvinnings-
stationerna. Renhållningen 
är taxefi nansierad och när 
städningen innebär mer-
arbete för vår personal får 
det naturligtvis ekonomiska 
konsekvenser.

– Samtidigt vill jag tacka 
de alebor som sänder in bil-

der till oss, som vi i vår tur 
vidarebefordrar till FTI. 
Ibland får vi uppgifter om 
registreringsnummer på 
bilar som varit på en åter-
vinningsstation och dumpat 
skräp. Nedskräpning är ett 
brott som kan medföra böter 
eller i grova fall fängelse, av-
slutar Carina Åberg.

JONAS ANDERSSON

Så här såg det ut när renhållningspersonalen kom till återvinningsstationen på Rödjans Väg i Nödinge i måndags.

– Det värsta vi har sett!
Renhållningspersonalen:

En uttjänt gammal soffa som 
definitivt inte hör hemma på 
återvinningsstationen. 

 Carina Åberg, renhållnings- 
 chef i Ale kommun. 
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