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Jag läste Paula Örns 
kritik mot att SD kan 
få infl ytande i Ale kom-

mun. Detta är en följd av att 
Ales väljare har sagt sitt. Det 
är 1 911 personer som röstat 
på dem. Det är tredje största 
parti i Ale och dem vill du 
ta infl ytandet från. Det 
är nästan som att förklara 

dessa väljare ”personer med 
mindre vetande”, vilket jag 
tycker är oförskämt. Sedan 
kan jag tycka vad jag vill om 
deras politik, men det står ju 
var och en fritt att tycka och 
tänka vad den personen vill, 
för min del är varje individ 
en människa som får ha sina 
egna åsikter. 

Personligen har jag i 
min umgängeskrets både 
zigenare och negrer, lesbiska 
som bögar – fattig eller rika, 
för mig är de lika. Den lek i 
sandlådan som förs på reger-
ingsnivå är inte värdig i Ale 
kommun. Har du en annan 
inställning behåll den för dej 
själv. Ditt parti, är ju även 

de för en demokrati. Att nu 
försöka att sparka undan SD 
är inte lätt, det skulle gjorts 
vid första debatten innan 
de blev etablerade. Då ville 
inte Socialdemokraterna stå 
vid samma sida som Jimmy 
Åkesson, då skulle debat-
ten förts, då hade de bara 
invandrarpolitiken, och då 

hade SD aldrig kommit in i 
riksdagen. 

Idag är de ett parti bildat 
i demokratisk ordning. 
För att återgå till Ale. Vad 
beträffar Tyrone Hansson 
en person med båda fötterna 
på jorden, som vet vad han 
vill. Jag har läst de insändare 
som spytt galla över honom, 

det är alltid svårt att bli av 
med en av de bästa spelarna 
i laget. Det är bara att ta nya 
friska tag. Måtte den bäste 
för Ales bästa vinna.

Sven Rydén 
Aledemokraterna

Angående Paula Örns kritik på alliansen och SD

PRO Ale Norra

PRO ALE NORRA

Kaffe med dopp

Kom och heja fram vårt lag!
Välkomna!

PRO Ale Norra
möter

PRO Trollhättan

I Ale Norras lag ingår medlemmar 
från Surte-Bohus och Ale Norra.

”PROvetarna”
En riksomfattande tävling 

mellan PROföreningar
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Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
NOL-ALAFORS

Onsdag 29/10 kl 18.00
Folketshus i Nol

Nomineringar till nämnder

MEDLEMSMÖTE
NÖDINGE S-FÖRENING

Onsdag 29/10 kl 18.30
Ale Kulturrum (fd gymnasiet) sal 105

Nomineringar till nämnder 
och styrelser.

I förra veckan kun-
de vi läsa att Mikael 
Berglund (M) fort-

farande är sugen på att få 
fortsätta regera och vägrar 
”kasta in handduken” trots 
sin och Alliansens valför-
lust. Alliansens fi ck 32,9% 
mot de rödgrönas 45,5%. 
Han behöver stöd från 
många – även SD för att 
få igenom valen till olika 
ordförandeposter bland 
andra kommunalråd samt 
budget. Diskussioner pågår 
och Aledemokraterna har nu 
banat väg för SD:s stöd för 
Alliansen. Framtid i Ale har 
också förvånansvärt allierat 
sig och Tyrone Hansson 
uttryckte förra veckan att 
SD:s eventuella stöd för 
Berglund innebär att han 
”inte behöver ursäkta sig”. 
M i Ale går helt emot sin 
partilinje centralt och de 
fl esta av Sveriges kommuner 

och öppnar för något nytt 
skrämmande försök – något 
unikt i Sverige. Varför be-
höver man överhuvudtaget 
fundera på hur man skall 
göra? Borde det inte vara 
en självklarhet att samverka 
över blockgränserna istället 
för med ett främlingsfi ent-
ligt parti?

Nu är frågan – var står de 
övriga ”Allianspartierna”? 
FP har till exempel haft en 
hög profi l (inte minst lokalt) 
i att inte bygga sin politik 
och regera med hjälp av SD. 
C och KD likaså och 
centralt måste dessa partier 
bäva för hur lokalpolitikerna 
nu kommer att agera. FP, C 
och KD – varför hör vi inget 
nu från er i denna fråga efter 
valet? Är ni verkligen be-
redda att också att till varje 
pris få sitta kvar och lägga 
budgetar med SD:s stöd 
och bli beroende av dem? 
Vi är många som är mycket 
besvikna på den brist på be-
sked som råder från er samt 
på oviljan att vilja ta ansvar 
för den uppkomna situatio-
nen och samverka över de så 
kallade blockgränserna. 

”Besviken boende i Ale”

Tänker alliansen 
regera till varje pris?

Jag läser på insändarsi-
dan och hör folk säga: 
”Alla ska/borde komma 

upp ur sandlådan”.
”Kom upp ur sandlådan, 

styr med oss”, får man höra 
från den rödgröna rörelsens 
anhängare.

”Alliansen är dåliga förlo-
rare, som inte kan/vågar låta 
de rödgröna styra” är andra 
ord jag också har hört.

”SD kan man inte styra 
med, för de är rasister”.

 

En liten undran, V (dess-
förinnan VPK = vänsterpar-
tiet kommunisterna) borde 
väl rimligen också städa ur 
garderoberna, innan de utta-
lar sig. Ryssarna (alltså kom-
munister) var ju inte direkt 
snälla under andra världskri-
get. De tog död på både Ju-
dar och Zigenare(romer), en 
förfärlig mängd människor. 
Eller, ta Kina där kommu-
nisterna styr. Vem kan säga 
att deras styrelseskick är till 
gagn för folket, som bor där. 

Det fi nns fl er exempel, men 
detta kan kanske räcka.

 ”Kom upp ur sandlådan” 
säger man. Ja, gör det. Låt 
alla komma till tals, alltså 
även SD.

I skolan försöker man 
pränta in i barn att det är 
fult att ”mobba” andra, men 
att som vuxen ”mobba” alla 
som delar SD:s åsikter är 
tydligen OK. Vari ligger 
skillnaden?

Dessutom, visst ska vi 
ta emot folk, som behöver 

komma hit av olika orsaker, 
men hur många klarar vi av?

Det är ju ändå miljontals 
fl yktingar ute i världen. Det 
kostar mycket att härbär-
gera alla, som kommer hit. 
Ponera att alla skulle vilja 
komma hit, nu vet vi att så 
inte är fallet, men om det 
nu vore så. Var ska vi sätta 
gränsen? Vid 1million/år, 
5millioner/år eller var ska 
gränsen sättas.

 
Bosse

Nu när regnet och 
höstmörkret har 
kommit in så skulle 

jag vilja rikta ett stort tack 
och några värmande ord 
till er som var inblandade 
kring organisationen kring 
avvecklingen av Himla-
skolans högstadium och 
utformandet av Da Vinci 
skolan. Visst blev både vi 
föräldrar och elever oroliga 
när beskedet kom, men det 
sköttes ytterst professionellt 
och Joakim Östling lyssna-
de in våra funderingar kring 
organisationen. 

Idag är min erfarenhet 
att jag inte hört en enda 

tonåring som uttryckt 
något negativt kring Da 
Vinci skolan utan snarare 
tvärtom, de är positiva och 
har bara gott att säga om 
skolan. 

Så till alla er lärare, rek-
torer och övrig personal på 
Da Vinci skolan som dagli-
gen tar hand om våra tonår-
ingar och försöker ge dem 
kunskap och erfarenheter 
inför livet – fortsätt med ert 
fantastiska arbete.

När man kommer hem 
och möts av ett gäng tonår-
ingar som lyriskt beskriver 
hur god mat de ätit idag i 
Da Vinci skolans bamba så 

blir man som förälder så 
glad. Tack till er i bamba 
som lägger ner sådant en-
gagemang i matlagningen 
och även ser till att de som 
önskar kan få frukost.

Nu ett ord till er politi-
ker, oavsett vem av er som 
nu kommer att besluta om 
budgeten så hoppas jag av 
hela mitt hjärta att ni står 
fast vid det ni sa innan valet 
och gör en budget där ni 
verkligen satsar på skolan 
i Ale kommun. Jag hoppas 
också att ni på allvar tagit 
del av projektet ” I Ales 
skolor vill vi lära oss mer” 

och lägger budget efter vad 
som framkommit under det 
arbetet.

Det är alltid så lätt att 
skuldbelägga någon när ett 
resultat inte visar det man 
hade hoppats på. Därför är 
det så oerhört viktigt att vi 
tar ett gemensamt ansvar 
att vända trenden om att 
skolan i Ale inte är i topp så 
med andra ord kan vi alla, 
politiker, elever, föräldrar 
och lärare,  tillsammans se 
till att vi får Sveriges bästa 
skolor i Ale kommun.

Förälder till elev på 
Da Vinci skolan

Värmande ord i höstmörkret 
till Da Vinci skolan

 Varför behöver 
man överhu-
vudtaget funde-
ra på hur man 

skall göra? Borde det 
inte vara en självklar-
het att samverka över 
blockgränserna istället 
för med ett främlings-
fi entligt parti?
”BESVIKEN BOENDE I ALE”

Låt alla får vara med – även SD!


