
Kommunfullmäktige 
valde i måndags 
Paula Örn (S) till 

Kommunstyrelsens nya ord-
förande. En tid av stor osä-
kerhet och politisk turbulens 
är därmed över? Nej, det 
har knappt börjat. Risken är 
överhängande att vi går en 
mycket stormig mandatpe-
riod till mötes i Ale. För att 
undvika detta krävs ett stort 
ledarskap, inte bara av Paula 
Örn, utan i samtliga partier. 
Vad händer om vi inte får 
någon styrning, ingen tydlig 
inriktning på vart Ale ska ta 
vägen de kommande åren? 
Ja, det kan ni nog själva 
räkna ut. Det kommer inte 
att hända någonting och det 
är det värsta scenariot för en 
kommun som strävar efter 
tillväxt.

Det parlamentariska läget 
är det inte mycket att göra 
åt. Valet har haft sin gång 
och förutsättningarna är 
de som nu råder. Jag skulle 
föreslå att partiledarna sätter 
sig vid bordet och försöker 
hitta åtminstone 30 punkter 
som de är överens om. 
Åtgärder som är viktiga för 
att Ale ska kunna fortsätta 
utvecklas. En handlingsplan 
som är brett förankrad och 
ja, jag tycker att den ska vara 
förankrad i samtliga politis-
ka partier i Ale kommun-
fullmäktige. Det är det som 
väljarna har bestämt. Det 

betyder att vissa frågor inte 
kommer att kunna kom-
ma upp på min föreslagna 
30-punktslista. Låt så vara. 
Det får bli en mandatperiod 
där frågor som har en skarp 
skiljelinje mellan blocken får 
ligga åt sidan. Ale kommun 
får driva de frågor som 
politiken kan vara överens 
om. Eftersom skolan är pri-
oriterad hos samtliga partier 
borde den gemensamma 
hållningen i osäkra politiska 
tider vara att storsatsa på 
utbildningssidan. Fokusera 
på områden där det fi nns 
en bred politisk samsyn. 
Undvik konfl ikterna. Dessa 
kan bara lösas om någon är 
i majoritet och något sådant 
råder inte i Ale just nu.

Det allra mesta inom 
politiken är våra folkvalda 
överens om. Det som är 
känsligast är egentligen vem 
som ska få sitta vid makten. 
Nu är det äntligen bestämt 
och den dramatiken är över. 
Det är dags att börja jobba 
för väljarna som sett till att 
ett antal personer fått 
förtroendeuppdrag att 
utveckla Ale fram-
åt. I valrörelsen var 
maten till våra äldre 
en het potatis, men 
jag tror inte att det är 
särskilt svårt att lösa 
problemet. Det är 
ingen ideologisk fråga 
och faktum är att både 

hemtjänsten och den lokala 
krögaren skulle kunna få 
uppdrag att laga mat. Det 
är bara att låta de äldre få 
bestämma. Så var den frågan 
löst.

Ingen ung utan jobb 
var en paradgren för S i 
valrörelsen. Jag tror inte 
Allianspartierna har svårt 
att acceptera ett antal 
nya åtgärder som kanske 
till stora delar dessutom 
fi nansieras av staten? Jag 
tror att det politiska kaoset 
är upp till våra politiker. Vill 
de komma överens så är det 
fullt möjligt att göra det, 
men är ambitionen att bara 
förstöra och göra det svårt 
kan det bli en riktigt jobbig 
mandatperiod.
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Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
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BROMSEXPERTEN
KAMPANJ!

DÄCKBYTE OCH VISUELL KONTROLL 
AV BROMSSYSTEMET FÖR BARA 

150KR
VI UTFÖR BYTE AV BROMSKLOSSAR
FRAMAXEL       400 KR inkl. moms/axel *
BAKAXEL         600 KR inkl. moms/axel*

* Material tillkommer. Bromsvätskebyte  550 kr  

för både material och arbete.

BROMSEXPERTEN, Älvvägen 9, 446 37 Älvängen
Tel: 0737-73 98 44

VERKSTAD FÖR BROMSSYSTEMET

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 15 nov kl 14

TERVETULOA!

Höstkonsert 
’Hela kyrkan sjunger’ 

 

  Lerum Surte 
Symphonic Band 

 

  med sångsolist  
 Karin Fritzon 

 

i Surtes Missionskyrka 
  Måndag 10 November 

kl. 19.00 
 

 Dirigent: Folke Taubner  
Fri entré , Välkomna 

 
                   Arrangeras tillsammans med 

Välkomna till

Höstfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 8 nov

Torsdag 13 nov kl 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

LEADER 
GÖTA ÄLV

Inbjuder Aleborna till diskussion  
om kommande Leader period 

Tisdagen den 4 november  
kl 18.00 i Nödinge Kommunhus 

Anmälan till thomas.sundsmyr@ale.se

Kvinnor och alkohol

Ulf Berggren, överläkare vid 
Kungälvs sjukhus, föreläser om 
bl.a. alkoholens effekter på 
hjärnan.

4 november kl. 18.00–19.30 
Hörsalen Magnolian,  
Kungälvs sjukhus

Mer information:  
www.vgregion.se/ks

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine,  

Gul mandel. KRAV-odlad Tolucapotatis. Svenska äpplen, 
morötter, fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-70% 
bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil  

LÖRDAG 1/11: Kungälv Vikingagrillen vid St1 

13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, Älvängen gamla busstorget 

14, Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . 

(ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se


