
Jag läste med intresse 
Paula Örns insändare 
i  Alekuriren nr 34.  

Fascineras av att hur mycket 
fokus hon lägger på att 
förhindra SD:s inflytande i 
fullmäktige. Kanske skulle 
även skola och välfärd må 
bra av hennes uppmärk-
samhet. Lustigt då vi lever 
i en representativ elektiv 
demokrati (enl vår grundlag 
om regeringsformen), där 

allas röst är lika värd. Än 
mer uppseendeväckande 
blir det hela när man läser 
skolverkets preliminära sta-
tistik 13/14 för åk 9. Trodde 
inte det var möjligt men det 
blir ännu sämre och även 
om statistik inte än finns för 
individuella kommuner så 
misstänker jag att skolorna i 
Ale inte lyckats bättre.

Under perioden inför 
valet förra veckan frågade 

jag alliansföreträdare och 
socialdemokrater vad de 
egentligen genomfört för 
åtgärder, men fick dessvärre 
inget svar. Träffade Paula 
Örn (S) innan valet såväl 
i Nödinge som i Älvängen 
och blev positivt överraskad 
av henne. Hon presenterade 
sig som ”expert” och lärare, 
vilket gjorde mig mycket 
glad, eftersom jag tycker 
att vi saknar politiker med 

lärarerfarenhet. 
Hur som helst är jag 

glad att vi får en politisk 
företrädare som Paula Örn 
som är både politiker och 
har erfarenhet från skolsek-
torn, är säker på att vi med 
detta lägger grunden för en 
mycket bättre skola i Ale. 
Således hälsar jag med gläd-
je Paula Örn välkommen att 
förbättra skolan i Ale.

Sven Nicolaisen

Miljöpartiet har 
utsett Sonny 
Landerberg till 

ny gruppledare. Sonny tar 
över efter Peter Rosen-
gren som varit partiets 
gruppledare de senaste 
åren.

Vi väljer att göra det här 
bytet i samband med valet 
så att den nya gruppleda-
ren är med och utformar 
arbetet inför de kommande 
fyra åren.  

– Jag meddelade vår 
styrelse i våras att jag inte 
kandiderar till uppdrag 
nästa mandatperiod, säger 
Peter Rosengren. Jag fick 
mina första politiska 
uppdrag efter valet 2006 
och det har varit en oerhört 
intressant resa som gett 
otroliga erfarenheter. När 
nu mandatperioden löper 
ut ser jag det som en bra 
brytpunkt även om det 
med valresultatet i handen 
finns en dragningskraft att 
fortsatta.  

– Klimatfrågorna, fler i 
arbete och skolutveckling 
är viktigt för oss i Ale att 
jobba med de kommande 

åren, säger Miljöpartiets 
nya gruppledare Sonny 
Landerberg. Vi måste 
minska utanförskapet. De 
sociala klyftorna i samhället 
har ökat de senaste åren. 
Här måste vi i Ale göra vad 
vi kan för att få mer balans i 
samhället.

Miljöpartiet vill tacka 
alla som lade sin röst 
på oss. Vi fick ett större 
förtroende av väljarna i det 
här valet och ökar med ett 
mandat i kommunfullmäk-
tige. Miljö- och klimatfrå-
gorna är oerhört viktiga att 
arbeta med. 

- Ja, tydligen har vi gjort 
något bra i Ale eftersom 
vi fick fler röster, säger 
ordförande Carlos Trisch-
ler. Trenden från EU-valet 
där miljöfrågorna fick stort 
fokus, och gav Miljöpartiet 
ett starkt stöd, håller i sig. 
Väljarna prioriterar klimat- 
och energifrågorna mer nu, 
även om det är svårare i ett 
sådant här val med många 
stora frågor i debatten.

Peter Rosengren
Sonny Landerberg
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Vi i Vättle scoutkår har startat upp 
vår verksamhet för terminen  

– kom och var med oss!

För mer information, ring eller mejla:
Malin Johansson 0733-32 29 93 (Spårare, 8-10 år)

Johanna Lysholm 0708-65 33 03 (Upptäckare, 10-12 år)
Niklas Lysholm 0705-87 16 10 (Äventyrare, 12-15 år) 

vattlescout@yahoo.se 

… eller ta en titt på vår hemsida: www.vattle.scout.se

 
torsdagar kl. 18.15-19.45  

Reflektioner av valresultatet

Ny gruppledare i Miljöpartiet

Åh sån glädje.... Sån 
stolthet, sån ödmjuk-
het, sån tacksamhet, 

vet knappt vad jag ska säga! 
För den känsla jag känner 
inombords är så stor och 
lyckosam att den är svår att 
förmedla!

Chocken från valet i sön-
dags börjar släppa. Jag har 
brutit ihop och nu kommer 
jag igen! Ja, vi har fått gå i 
opposition, vi har förlorat 
en förstklassig statsminister 
och finansminister. Vi har 

förlorat vår partiledare! Men 
här i Ale förlorade vi inte 
valet... vi blev inga vinnare 
på så sätt att vi fick en massa 
mer mandat, men vi fick 
fler röster än i valet 2010 
och det visar att våra väljare 
gillar oss och tycker att vi 
tänker rätt!

Återigen till min enorma 
enorma lycka som bubblar 
i magen och blir som ett 
magiskt rus.... Igår blev 
personrösterna klara och 
ni kära älskade underbara 

kommuninvånare... Hela 
120 stycken personkryssade 
mig, fröken Zito! Det ger 
ståpäls att veta att ni önskar 
mig att företräda er röst i 
kommunen, en underbar 
känsla. Jag tackar 1000 
gånger tusen tack för ert 
förtroende. Lova mig nu att 
ni hör av er till mig både i 
sorg och glädje över våra 
kommunala frågor. Både 
stort som smått!

Vi moderater i Ale har ju 
funnits ute på gator och torg 

varje fredag de senaste två 
åren innan valet. Vi kommer 
att fortsätta att finnas ute 
med våra blåa jackor så att 
ni kan komma fram och 
diskutera era frågor. Vi ser 
fram emot en fortsatt dia-
log! Tillsammans förbättrar 
vi Ale!

Carina Zito Averstedt
Ledamot i omsorg- och 

arbetsmarknadsnämnden  (M)
Snart kommunfullmäktigeledamot

Tack så mycket fantastiska väljare!

Sverige ska år 2030 ha 
en ”fossilbränsleobero-
ende fordonsflotta”, det 

målet står både regeringen 
och den rödgröna oppositio-
nen bakom. När den statliga 
utredningen med samma 
namn nu remissbehandlats 
står det klart att förvänt-
ningarna är stora på att den 
avgasfria eldrivna bilismen 
ska stå för en stor del av 
omställningen. 

Det är bra! Men för att 
det ska förverkligas måste 
fem grundvillkor uppfyllas 
av riksdag, regering och 
ansvariga myndigheter:

1. Slå fast det långsikti-
ga målet. Målet om en 
fossilbränsleoberoende 

fordonsflotta år 2030 
är ännu inte klubbat i 
riksdagen. En tydligt uttalad 
politisk vilja behövs för att 
regioner, kommuner och 
olika marknadsaktörer ska 
våga göra de investeringar 
som behövs.

2. Bygg ut laddinfrastruktu-
ren. Danmark har ett hund-
ratal snabbladdare, Norge 
likaså. Men i Sverige har 
vi inte ens nått hälften så 
långt. Det betyder å andra 
sidan att vi kan dra nytta av 
grannländernas misstag och 
göra rätt från början. Till 
exempel bör vi erbjuda både 
växelströms- och likström-
sladdning, så att alla typer av 
elbilar kan snabbladdas.

 
3. Avsluta projekten och 
bygg broar mellan öarna. 
Den hittillsvarande utveck-
lingen av Elbilssverige har i 
hög grad varit projektstyrd. 
Det har gett värdefulla 
erfarenheter och är en viktig 
bas för det fortsatta arbetet. 
Men det har också inneburit 
att utvecklingen ser väldigt 
olika ut i olika delar av lan-
det. Kommande satsningar 
behöver inriktas på hela 
landet.

4. Sluta förlita er på entusi-
asm. Hittills har elbilsom-
ställningen i stor utsträck-
ning drivits av enskilda 
entusiaster, som har köpt de 
första bilarna och satt upp 

laddare. Dessa entusiaster 
förtjänar att hyllas – vi ägnar 
ett helt Almedalsseminari-
um åt just detta i början av 
juli. Men nu är det dags att 
formulera myndighetsupp-
drag och anslå resurser med 
det uttalade målet att elbilar 
ska bli ett verkligt alternativ 
för vardagsbilister i hela 
Sverige.

5. Säkerställ kortsiktig 
stimulans. Supermiljöbils-
premien, som ska uppmunt-
ra till köp av bland annat 
elbilar, löper ut till årsskiftet 
och i dag vet ingen vad 
den ersätts med. Den som 
beställer en elbil i dag kan 
inte vara säker på att få ta 
del av premien, de anslagna 

medlen kan vara slut redan 
till valdagen. Det behöver 
slås fast vad som gäller även 
i närtid för elbilarna.

Vi har bestämt oss. Vi vill 
bidra till en snabb omställ-
ning till en fossilbränsleobe-
roende fordonsflotta – och 
ju fler av fordonen som inte 
ens har avgasrör, desto bätt-
re. Men för att vi ska kunna 
förverkliga våra visioner 
behövs bättre regler och 
styrning på både kort och 
lång sikt. Nu behöver även 
politiken bestämma sig!

Mattias Goldmann, 
vd tankesmedjan Fores med 

2030-sekretariatet
Andreas Gyllenhammar, 

hållbarhetschef Sweco
Reine Lönn, 

expert på laddutrustning, Garo
Jon Malmsten, 

Solkompaniet och Elbilslandet Gotland
Martin Prieto Beaulieu, 

styrelseledamot Gröna Bilister
Sten Wetterblad, 

regiondirektör Akademiska Hus

Vi är laddade – nu måste även politiken börja stötta elbilarna!


