
Aledemokraternas 
huvudnummer i 
årets valrörelse tycks 

vara försäljning av hela AB 
Alebyggen och härigenom 
skulle sesam öppna sig för 
den kommunala verksam-
heten.

Sune Rydén (KD) har i 
förra veckans Alekuriren på 
ett förtjänstfullt sätt beskri-
vit hur ekonomiskt kort-
siktigt detta synsätt är och 
vilken viktig roll Alebyggen 
kan spela som ett kommu-
nägt verktyg i den samhälls-
utveckling som nu är på 
gång i Ale. Det är inte heller 
tillåtet att sälja tillgångar 
och använda pengarna för 
driften varje år, man måste 
klara sig på varje års skatte-
intäkter i en kommun. 

Aledemokraterna tycks 
dessutom inte vara insatta 
i den sociala betydelse som 
ett kommunägt bostadsfö-
retag som Alebyggen har 
i den dagliga kommunala 
verksamheten.

I Alebyggens direktiv 
från kommunen står att 
bolaget skall ta ett tydligt 

socialt ansvar och arbeta 
med trygghet, trivsel och 
social sammanhållning och 
Alebyggen har ett i det 
närmaste dagligt socialt 
samarbete med kommunen. 
Motsvarande samarbete 
fi nns inte med en enda pri-
vat fastighetsägare i Ale.

Hur kan Aledemokrater-
na tillse att en privat köpare 
av Alebyggen fortsätter det 
viktiga arbetet med:

genheter

arbete.

Kommunen har genom 
sina ägardirektiv också 
angivit att lägenheter skall 
fördelas till bostadssökande 
”utan ekonomisk och/eller 
social rangordning”

– Hur kan Aledemokra-
terna förhindra att en privat 
ägare av Alebyggen inte 
väljer att välja hyresgäster 
rangordnade efter inkomst? 
Högst inkomst=först i kön.

(Det är vanligare på den 
privata bostadsmarknaden 
än vad de fl esta vet)

Aledemokraterna har 
ofta enkla och kategoriska 

skulle man spara 40 miljoner 
i den kommunala admi-
nistrationen, mest genom 
minskning av antalet chefer. 
Några sådana besparingar 
har självklart inte skett när 
Aledemokraterna nu styr. 
Mest för att kommunen 
knappt lägger 40 miljoner 
på administration. 

Aleborna har även i 
bostadsfrågan anledning att 
vara skeptiska till Alede-
mokraternas förenklade 
verklighetsbild och förenk-
lade syn på konsekvenserna 
av deras förslag.

Stina-Kajsa Melin (S)
Vice ordförande i Alebyggen

Aledemokraterna
svamlar om Alebyggen Är du trött på alla 

vallöften? Låt mig 
återkomma till det 

lite längre fram.

välfärd bygger väldigt myck-
et på tanken att ett samhälle 
där alla har det ganska bra är 
ett gott samhälle för alla att 
bo i. Om den som har det 
sämst ställt trots allt har ett 
bra skyddsnät att falla tillba-
ka på så håller vi kriminalitet 
och fattigdom i någorlunda 
schack. Dessutom bygger vi 
ett varmare och mänskligare 

detta behöver vi självklart 
aktiva och framgångsrika fö-
retag, som i sin tur behöver 
välutbildade och välmående 
anställda. 

genom åren varit bra på att 
balansera marknadskrafter 
och socialt ansvarstagande 
på grund av att hela idén 
bygger på att ingen ska 
glömmas bort. Denna kultur 
sitter i ryggmärgen hos 
socialdemokratiska politiker 
och fi nns alltid i bakgrunden 
när beslut ska fattas. 

A-kassan. Där skiljer sig 

fundamentalt från Modera-

ternas, som inte vill se höjt 
tak i A-kassan. Deras idé är 
att pressa människor hårdare 
för att anstränga sig mer att 
hitta ett arbete. Arbetslinjen 
kallar de det för och tycks 
bygga på tron att människor 
helst inte vill arbeta. Men 
A-kassan är inte en inkomst 
för en längre tid. Den är en 
försäkring som skyddar dig 
från att behöva sälja ditt hus 
eller fl ytta till en billigare 
lägenhet om du råkar bli 
arbetslös en period. Känner 
du dig trygg när det börjar 
pratas om neddragningar 
eller sjunkande kundunder-

tvingas sälja ditt hus för att 
du under en period inte har 
jobb?

I Ale lovar vi socialdemo-
krater att alla ungdomar ska 
få sommarjobb. Alliansen 
tycker att det i huvudsak 
är näringslivets sak att 
lösa detta. Och visst är det 
underbart med företag som 
anställer ungdomar under 

Men om dessa jobb inte 
räcker till alla måste vi som 
kommun ordna feriejobb. 

erfarenheten av att stiga upp 
i ottan, dra på sig arbetsklä-
der, lära sig hur det fungerar 
på en arbetsplats och få en 
löneutbetalning i slutet av 
månaden. Arbetslivserfaren-

vallöften och tänker att det 
inte skiljer så mycket mellan 
olika partier bör du tänka 
på följande; I alla små beslut 
ligger en underton av hur vi 
ser på samhället och männ-

demokraternas idé är att vi 
vill bygga ett samhälle som 
håller ihop och där investe-
ringar som leder till arbete 
och välfärd är långt mycket 
viktigare än skattesänkning-
ar för lånade pengar.

cialdemokraterna på söndag 
viktig för att vända välfärds-

Stefan Hagman
Socialdemokraterna

 Bakom alla vallöften… 

i socialdemokrater 
är stolta över vår 
blocköverskridande 

majoritet i Utbildnings-

att få fortsätta arbetet med 
att förverkliga de förslag 
som personalen och tjänste-
männen nu arbetar fram.

presenterat en budget där 
det tydligt framgår för alla 
alebor hur vi prioriterar 
pengar och att 30 miljoner, 
utöver löneökningar, för-
stärker Utbildningsnämn-
den nästa år. Det har tyvärr 

inte Moderaterna eller 

man idag styr kommunen 
har man inte lyckats ta fram 
en budget där man kan visa 
hur eventuella satsningar ska 

Istället låtsas man att man 
under nuvarande mandat-
period har satsat på skolan. 
65 miljoner. Det låter ju 
bra tänker säkert ni alebor. 
Problemet är att man inte 
redovisar vad pengarna har 
gått till. 

Löneökningarna under 
samma period är ca 40 mil-

joner kronor, det vi betalar 
för elever som går i andra 
skolor än kommunens har 
ökat med 20 miljoner och 
lokalkostnaderna har ökat 
med ca 2,3 miljoner. 

65-40-20-2,5= 2,7 miljo-
ner. Det bidde inte ens en 
tumme till fl er lärare eller 

brett i Utbildningsnämnden 
men vi ska också se till att 
nämnden har pengar för 
att kunna genomföra de 
förbättringar som vi tillsam-
mans över blockgränserna 

väljer att prioritera. Det 
är socialdemokraterna en 
förutsättning för. 

Rösta på socialdemokra-
terna så att skolan får de 

Dennis Ljunggren (S)
Kandidat till gruppledare

i Utbildningsnämnden

Moderaternas ”satsning” gick 
från 65 miljoner till 2,7 miljoner

Många Alebor 
säger att de är 
bekymrade över 

ungdomsgängen som håller 
till vid pendelstationerna, 
klotter och busliv och även 

mar är oroliga för att råka 
ut för något i skolan eller på 
bussar och tåg. Det är inte 
acceptabelt. Kommunen 
måste sätta till resurser för 
att stoppa detta och göra det 
gemensamt med polis och 
andra myndigheter. 

Kommunen inriktar 
mycket av det brottsfö-
rebyggande arbetet på 
ungdomar och det är bra. 

att också satsa på en bra 
missbruksvård eftersom 
missbruk av alkohol och 
droger ligger bakom en 
stor del av de brott som är 
vanliga i Ale. Missbruksvård 
är kostsamt och därför vill 
jag hålla kvar kommunens 

satsningar på missbruksvård 
på ungefär samma nivå som 
i dag. Att minska pengarna 

mkr från i år till nästa år 

innebära en minskning med 
mer än hälften. Det är helt 
orealistiskt och visar på en 
förskräcklig okunskap om 
kommunens arbete med 
missbrukare.

att förstöra missbruksvården 
i Ale. Den behövs för att 
minska langning av alkohol 
och droger till våra ungdo-

som står för en fortsatt sats-
ning mot missbruk i Ale.

Boel Holgersson (C)

Trygghet kräver resurser

Mycket viktigt 
att behovet av 
närpolis och 

stationerad polis i Ale blev 
valfråga. Partiet fram-
tid i Ale kände tidigt att 
otryggheten har fått fäste 

att alla partier skulle göra 
gemensam sak och jobba 
för att få hit fl er poliser, 
stationerad i Ale med när-

Ale är jätteglada för att fl er 
partier har dragit samma 
slutsats och vill öka trygg-

jobba över blockgränserna 
för att få ökad polisverk-

för att kunna göra detta 
ser ljust ut i samverkan. 

kommentarer som vi fått. 
Det har hjälpt oss att 
spetsa våra idéer.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Polisen blev valfråga!

Jsig, och protesterar 
mot att de styrande i 

bygga en lågbro över Göta 

förutspår att godsmängden 
på älven kommer att öka 

3 miljoner ton gods fram 
till 2030. Gods som idag 

kommer med en sådan bro 
att hindra sjöfarten på älven 
så kraftigt då den kommer 
att vara stängd 6 timmar 
om dagen för att bland 
annat kollektivtrafi ken skall 
fungera.

Broöppningarna som 
idag är cirka tre om dagen 

man har en lågbro, enligt 
beräkningar som är gjorda 
tar det 45 minuter innan 
fördröjning i trafi ken över 
bron lösts upp.

Minskar sjöfarten fi nns 
det inget intresse av att 

hättan, som har en livslängd 
som sträcker sig fram till 

på älven passerar det även 3 
000 fritidsbåtar i farleden 

Den mängd gods som 
idag går på älven motsvarar 

500 tåg per år, som kommer 
att passera genom bland 
annat Ale kommun 

Är det verkligen värt att 
bygga en lågbro i Göteborg 
som kommer att påverka Ale 
och många andra kommuner 
så negativt med ökad trafi k 
på vägarna, bara för att man 
vill frigöra mer mark att 
bygga på i Göteborg?

 

Lasse Bengtsson
Centerpartiet

Vem bryr sig om lågbro i Göteborg?

Det är uppseen-
deväckande att 
många partier idag 

de s.k. välfärdsföretagens 
rovdrift på våra skat-
tepengar. Det är också 
uppseendeväckande att 

som varor på en marknad, 
där det gäller att vara så 
lönsam som möjligt. 

inte ta emot vissa elever, 
därför att de har särskilda 
behov eller från en dag 
till en annan stänger igen 
p.g.a. konkurs; vårdgivare 
som f år betalt för antalet 
diagnoser de ger; förskolor 
som serverar barnen vatten 

vinsten – ja, listan kan 
tyvärr göras hur lång som 
helst. 

välfärden blir bättre om 

den styrs av omtanke och 
solidaritet, och inte av jakt 

na som vi har betalat in till 
vård, skola och omsorg ska 
gå till just detta. Det fi nns, 
och har länge funnits, al-
ternativ till offentlig sektor 
som bedriver vård, skola 
och omsorg utan vinstin-

personalkooperativ. 
Det stämmer alltså inte 

att om vi förbjuder vinster 
i välfärden, så tar vi bort 
möjligheten att välja skola 
eller vårdgivare. Det vi tar 
bort är möjligheten för 
företag att sko sig på våra 

set är inte en förutsättning 
för valfrihet och leder inte 
heller till bättre kvalitet. 

Lisa Gustafsson (V)
Tommy Gustafsson (V)

Vinstintresse är inte en 
förutsättning för valfrihet
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