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Jag har likt många av 
er följt valet i år till 
riksdagen, landstinget 

och kommunen. Jag tror att 
ytterst få är nöjda med det 
parlamentariska läget som 
råder i Sverige och i Ale. 
Vi är många tror jag som 
inte är nöjda att makten i 
mångt och mycket ligger 
hos ett parti som ingen vill 
samarbeta med. Trots allt 
så har detta parti som är 
Sverigedemokraterna (SD) 
12,86% av rösterna i Riket, 
det motsvarar 801 178 röster 
och Ale så fi ck SD 10,64% 
av rösterna vilket motsvarar 
1911 röster. Detta parti har 
i stort dubblat sina röster 
och har en vågmästarroll i 
Riksdagen och i Kommun-
fullmäktige. Inte blir det 
bättre av att Aledemokra-
terna (AD) gör gemensam 
sak med SD i Ale, de blir då 
en ännu större maktfaktor i 
Ale. Det går att argumentera 
att 17,61% av invånarna har 
röstat på SD och ADK, om 
vi vänder på det så går det 
även att säga att 82,39% inte 
har röstat på deras politik. 

Vad hände efter valet?
Sedan har vi ytterligare ett 
parti som vuxit fram under 
2014 som i början gick ut 
med att verka för Ales bästa 
och det är Framtid i Ale 
(FiA). På deras hemsida 
samt det som de gick ut med 
när partiet skulle bildas står 
det angående Vad är Fram-
tid i Ale: ”Alltför många år 
har slösats bort på pajkast-
ning mellan befi ntliga par-
tier och politiker. Framtid i 
Ale vill vara den kraft som 
enar och pekar ut samverkan 
som viktigast.” Bra mening 
tycker jag och vilja, men 
vad hände efter valet? Jo, 
då gäller inte dessa vackra 
ord längre, utan nu vill de 
inte ha med S, MP och V 
att göra. Det är inte ens 
villigt att ta dialogen med 
S (det enda partiet som tog 
dialogen med S var FP, som 
träffade dom några gång-
er), men FiA var inte alls 

intresserade och så mycket 
var deras ord ”….samverkan 
som viktgast” värda. Mellan 
raderna kan man utläsa 
att de inte tycker om visa 
personer på vänstersidan 
och då framför allt Paula 
Örn. Och nu så ska de ingå 
i Alliansen istället för AD 
och jobba för att ta makten 
2018 eller redan i år, snacka 
om kappvändare och svikare 
mot de som trodde på deras 
välvilja tidigare i år.

Sak och person
I Kungälvs kommun har de 
lyckats att inte låta SD få 
en vågmästarroll genom att 
V, S, MP, UP och FP gör 
gemensam sak och får en 
majoritet, är det så himla 
svårt att göra det samma i 
Ale? Ja, tydligen! Detta tror 
jag beror på att man inte 
kan skilja på sak och person. 
Bland Ale politikerna fi nns 
det personer som inte tycker 
om varandra och det är 
mänskligt att inte älska alla, 
men när detta sätter stopp 
för att inte kunna enas, 
samverka, skapa majoritet 
etcetera så är den eller de 
politikerna på fel plats och 
borde inte företräda invå-
narna i vår kommun, utan 
istället avstå från sin förtro-
endeplats och lämna plats 
för de som förstår sig på 
samarbete över partigränser. 
Jag anser att man i första ska 
se över frågor som man är 
överens om och det kan jag 
lova er att det är många. Om 
partierna gör detta så är det 
betydligt lättare att ge och 
ta i frågor som man inte är 
överens om och det blir inte 
strider kring alla frågor utan 
man väljer mera noggrant 
sina strider. 

Vi har kunnat läsa i 
tidningar att Alliansen + 
FiA och SD+ADK troligen 
har en agenda att ”kup-
pa” i kommunfullmäktige 
och rösta fram Mikael 
Berglund som Kommun-
styrelsen ordförande. Detta 
bryter mot praxis för det är 
det största blocket som får 

posten som kommunstyrel-
sens ordförande och i det 
rödgröna är S största parti 
och då är det Paula Örn 
som är aktuell. Självklart 
kan kommunfullmäktiges 
ledamöter rösta som man 
vill, men att rösta in Mikael 
Berglund med hjälp av två 
främlingsfi entliga partier 
är inte så smart och inte 
ett långsiktigt tänkande. 
Vad Alliansen eller ett eller 
fl era partier nu ska göra är 
att komma överens med de 
rödgröna och ta den inviten/
utsträckta handen som S, 
MP & V välvilligt har bjudit 
in till. Allt annat vore att 
släppa in SD & AD i makten 
över kommunen. 

Makthungern får aldrig 
bli så stor att man släpper 
lös farliga icke medmänsk-
liga krafter och blundar 
för deras verkliga agenda. 
Det hände under 30- och 
40-talet då en herre kom till 
makten i Tyskland som var i 
dålig form rent ekonomiskt, 
arbetslöshet etcetera. Fram-
för allt judar fi ck skulden (de 
ville ha någon att skylla på) 
och hur det gick vet ni alla. 
Jag har släktingar som blev 
tvungna att lämna sina hem 
i Österrike och tvingades att 
kriga för Tyskland eller bli 
skjutna och även släktingar 
som har suttit i koncentra-
tionsläger. Att höra deras 
historier är inget upplyf-
tande, men nödvändigt för 
oss alla att lyssna på så vi 
inte göra samma misstag 
igen. Släktingarna fl ydde 
till Sverige och bidrog till 
att bygga upp det svenska 
samhället och de är och var 
evigt tacksamma att de fi ck 
komma till vårt vackra land. 
Vi måste visa medmänsklig-
het och inte förakta någon 
som har en annan religiös 
tro eller annan hudfärg än 
oss själva. 

 Vi är alla människor och 
vi ska behandla varandra 
med omtanke och kärlek.

Per Carlsson

Nu har Ale kommun 
verkligen blivit syn-
lig i medierna. Ty-

värr är anledningen att det 
inte fi nns en överenskom-
melse om ett majoritetssty-
re. Detta är beklämmande 
då väljarna i kommunen har 
röstat och förväntar sig att 
deras politik kommer att 
implementeras. Personligen 
anser jag att riktig politik 
inte handlar om blockpolitik 
utan om den förmåga varje 
politiskt parti har att bilda 
grupperingar för att driva 
gemensamma frågor. 

Alla partier i riksdagen är 
överens om att vi inte kan 
göra avkall på det ansvar 
vi har när det gäller att 
inte släppa in och ge makt 
åt det parti som vill skapa 
splittring i samhället genom 
att dela samhället mellan vi 
och dem, i olika färger, tro 
och ursprung. I riksdagen 
har allianspartierna lagt ner 
sina röster för att inte ge SD 
makt som vågmästare.  

Här i Ale kommun är 
bevisligen denna fråga inte 
så viktig. Allianspartierna 
kan tänka sig att låta SD ta 
vågmästarplats för att med 
SDs stöd ta makten att styra 
kommunen. På det sättet 
ger de SD makt att driva 

och stödja de frågor som SD 
anser viktiga. Alltså, med 
sina 10 % skulle de kunna 
styra de 90 % av Aleborna 
som inte röstade på dem. 
Är det verkligen så vi vill ha 
det?

I Västra Götalandsregio-
nen har Miljöpartiet valt att 
samarbeta med Alliansen för 
att skapa ett stabilt region-
styre som inte gör SD till 
vågmästare trots att vi ser S 
som vår mest naturliga sam-
arbetspartner. Vi har valt att 
ta ansvar och att få infl y-
tande för vår politik. Det är 
trots allt så att våra väljare 
har röstat på Miljöpartiet, 
inte på Socialdemokraterna. 

Vi hade varit beredda att 
göra det också i Ale om vi 
hade kunnat skapa en ma-
joritet i kommunen. Detta 
är inte möjligt då det endast 
skulle ge en gruppering med 
6 partier med 21 mandat 
och fortsatt göra SD till 
vågmästare. Det vi tycker är 
konstigt är att Centerpartiet, 
Folkpartiet, Kristdemokra-
terna och Framtid i Ale inte 
är beredda att ta ansvar för 
att bilda en majoritet och få 
infl ytande för sin politik i en 
samverkan med S och MP. 
Era väljare har väl röstat 
på era partier och inte på 
Moderaterna? Varför är det 
då viktigare att hålla ihop 
med Moderaterna än att få 
infl ytande för er egen politik 
och kunna leda kommunen 
i majoritet? På köpet ett 
val som ger Sverigedemo-
kraterna stort infl ytande i 
kommunen.

Kan det vara så att 
det är de 
personliga 

frågorna bland de folkvalda 
väger tyngre inom allians-
partierna än kampen för ett 
fortsatt rättvist samhälle? 
Hur kan man annars tolka 
deras ovilja att samtala över 
blockgränserna? Är de som 
valde Folkpartiet, Centern, 
Krisdemokraterna, Fram-
tid i Ale och Moderaterna 
beredda på att Ale skall vara 
intimt förknippade med SD 
och dess värderingar?

Vakna Ale! Ta kontakt 
med dina politiker oavsett 
parti och låt de veta din 
ställning i frågan. Vi har 
bara fram till kommunfull-
mäktige den 27 oktober för 
att få klarhet i hur vår kom-
mun kommer att utvecklas 
under nästa mandatperiod. 

 Carlos Trischler
Ordförande

Miljöpartiet de gröna i Ale

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 22 oktober 2014 har Lilla Edets 

kommunfullmäktige sammanträde i Stora

Salongen, Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande 

ärenden:

• Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e   

 vice ordförande i kommunfullmäktige

•  Tertialrapport 2, januari – augusti, 

 för Lilla Edets kommun

•  Bestämmelser om omställningsstöd och pension  

 för förtroendevalda

•  Antagande av fördjupad översiktsplan för Lödöse

Jörgen Andersson Maria Olegård
Ålderspresident Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 

handlingar finns att läsa på kommunkontorets 

kansliavdelning, kommunens webbplats och på 

biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 15 oktober 2014.

En märklig situation har 
infunnit sig i vårt lilla 
ankdamm, Ale efter 

valet. Vem skall styra fram-
över och tillsammans med 
vem? Vem är beredd att ta 
ansvar för den situation som 
nu uppstått? Nu verkar det 
vara mest käbbel och kamp 
för att få makten till varje 
pris – till och med med hjälp 
av Sverigedemokraterna. 

Vart tog alla vackra ord 
om samförstånd och breda 
lösningar vägen?

S, MP och V stärkte sin 
position och fi ck tillsammans 
ca 45,5% (+1 mandat) medan 
Alliansen backade till 32,9% 
(-2 mandat). 
Största parti blev S med 
33,6%. Aledemokraterna 
fi ck 7,0% och halverade sina 
mandat (-3 mandat). Sveri-
gedemokraterna fi ck 10,6% 
(+2 mandat) och Framtid i 
Ale 3,6% (2 mandat). 

Alliansen+ Framtid i Ale + 
Aledemokraterna fi ck totalt, 
21 mandat. 
S + V + MP fi ck totalt, 22 
mandat.

Nu läser vi att Alliansen 
och Framtid i Ale ändå 
verkar kunna inta reger-
ingsmakten i Ale med hjälp 
av Aledemokraterna och 
Sverigedemokraterna som 
förhandlat med varandra. På 
riksplanet lade Alliansen ner 
sina röster när man förlorade 
valet och släppte fram en ny 
statsminister. Men hur blir 
det i Ale? 

Kommer man som det 
nu verkar försöka fortsätta 
sitt regerande till varje pris 
och lägga budget, utifrån 
att ge Sverigedemokraterna 
infl ytande här? Och hur skall 
man lyckas förklara denna 
manöver för oss kommun-
invånare i så fall? I de allra 
fl esta kommuner med ett 

besvärligt parlamentariskt 
läge väljer man istället 
samförstånd och samarbete 
över blockgränserna men 
inte i Ale?

Kära politiker - Vad 
pysslar ni med? Är det inte 
dags att kliva ur sandlådan 
nu och börja ta ansvar för 
det valresultat vi har - och ta 
det ansvar som vi väljare har 
gett till er?

Sätt er ner, svälj stolt-
heten, förhandla och jobba 
gemensamt för ett bättre 
framtida Ale tillsammans. 
Det måste betyda samarbete 
över blockgränsen för att få 
majoritet eller åtminstone 
ett samarbete över block-
gränsen med budgeten där 
något eller några partier från 
varje block ingår. Detta är 
nog vad många kommunin-
vånare kräver och förväntar 
av er!

Besviken medborgare i Ale

Vem skall styra Ale?

Politiker ta ert ansvar!

Miljöpartiets väljare 
har röstat på oss! 
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LE

Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
ÄLVÄNGENS S-FÖRENING
Tisdag 21/10 kl 18.30
Älvängens Folketshus

Nomineringar

MEDLEMSMÖTE
Torsdag 23/10 kl 18.30

Folketshus i Nol
Nomineringar

– Har Fp, C, Kd och FiAs väljare 
röstat på Moderaterna?

Allianspartierna 
kan tänka sig 
att låta SD ta 
vågmästarplats 

för att med SDs stöd ta 
makten att styra kom-
munen. På det sättet ger 
de SD makt att driva och 
stödja de frågor som SD 
anser viktiga. 
CARLOS TRISCHLER

DEBATTERA 
GÄRNA!
Vi behöver ditt inlägg 
senast fredag kl 15. 
Bifoga gärna ett 
word-dokument till 
perra@alekuriren.se


