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Det är sant att 10,64% 
av väljarna i Ale 
kommun måste tas 

på allvar. Jag instämmer. 
Man bör också instämma 
i att 89,36% av Alebor-
na INTE röstade för SD 
utan röstade på de övriga 
partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

Ales invånare har valt! Jag 
kan bara säga att det är väl 
demokratiskt och tydligt?

När det kommer till frå-
gan om varför vi i MP väljer 
den 89,36% -delen av alebor 
är svaret enkelt. 

Vi är trogna rätten att 
sträva efter en bättre värld 
där några av dess hörnstenar 
kallas kunskap, tolerans och 

medmänsklighet. Tas dessa 
värden ifrån oss människor 
så är det inte mycket mer 
vi kan förlora förutom vår 
självaste rätt att leva. Jag kan 
påstå att vi har samma mål. 

Vårt arv
Som miljöpartist är jag stolt 
över vilka rörelser vi här-
stammar från, där vi värnar 
om miljö, fred, tolerans och 
jämställdhet. 

Hur var det med SD? 
Vilka rörelser växte de 
upp från? Vilka värden är 
det man skyddar förutom 
nordisk etnicitet och xeno-
fobi? Hur många gånger 
tidigare har inte ordet etni-
citet används för att starta 

konfl ikter, fördrivning, 
elände och hunger. På alla 
kontinenter? 

Samarbete
MP som del av de röd-gröna 
har en överenskommelse 
tillsammans med allians-
partierna om skolan i Ale. 
Varken SD eller AD ville 
delta i den överenskom-
melsen.  Men vi resterande 
90 % tyckte att vi behöver 
samla krafterna för att 
förbättra skolan. Det är ett 
riktigt samarbete! Vi 90 % 
fokuserar på förbättring 
genom samspel och inte 
genom splittring.

Den refl ektion som jag 
gör efter denna valrörelse 

och dess tvärkast är att 
denna storm har skapat ett 
klimat som ger utrymme för 
att diskutera de viktigaste 
och nödvändigaste åtgärder-
na för att vår kommun kan 
utvecklas till en skön, trygg 
och skapande gemenskap.

Carlos Trischler
Ordförande 

Miljö Partiet de Gröna i Ale

Svar på Roy Janssons insändare förra veckan:

Vad är demokrati för oss?

UTLOTTNING AV 10 EL CHOCO-
BÖCKER SOM SIGNERAS PÅ PLATS

SVENSKEN I BOLIVIAS 
MEST ÖKÄNDA FÄNGELSE

JONAS
”EL CHOCO”

ANDERSSON 
BERÄTTAR OM SITT LIV

FRI
ENTRÉ

ONS 12 NOV KL 18
RÖDA SCEN, UNKAN, ALE KULTURRUM

Arrangör: Vakna, Mini Mili & Ale Fritid

ÄLVÄNGEN. TV- och 
radioprofi len Harald 
Treutiger inspirerar fö-
retagare i Ale tisdagen 
den 11 november.

Svenskt näringsliv, i 
samverkan med kom-
munens näringslivenhet 
och företagarförening-
arna i Ale, arrangerar 
en lunch på Brogrens 
industries i Älvängen. 

Initiativet vill sätta 
ljuset på företagsklima-
tet och kraftsamla för 
att ta Ale till nästa steg.  

Under lunchen kommer 
Svenskt näringslivs regi-
onchef Elisabeth Sandberg 
presentera Svenskt n ärings-
livs ranking och diskutera 
möjligheter till utveckling. 
Samtalet modereras av Ha-
rald Treutiger, själv egenfö-
retagare, och som vet att det 
är ett liv fullt av utmaningar.

– Då vi i näringslivsrådet 
analyserade resultatet av ran-
kingen framkom tre områ-
den som vi nu i Ale vill foku-
sera på säger näringslivschef 
Pia Areblad. 

Dessa områden är:
• Attityder till företagan-

de bland kommunens tjäns-

temän och politiker
•  Allmänhetens attityder 

till företagande och fö-
retagsutveckling 

Lunchen vill etablera fl er 
mötesplatser mellan företa-
gare och politiker och där-
med skapa ökad förståelse 
för företagande vilket i sin 
tur ska bidra till utveckling-
en av Ales företagsklimat. 
Ales företagare är inbjudna 
till lunchen och kommunsty-
relsens ledamöter kommer 
bussas från kommunstyrel-
se möte samma dag, för att 
kunna delta i samtalet. Am-
bitionen är att två luncher 
med politiker och företagare 
ska hållas årligen i Ale. 

– Det är en viktig åtgärd 
att stärka kontakterna mel-
lan företagare och politiker i 
kommunen. Under mandat-
perioden är målsättningen 
att kommunledningen ska 
göra minst 100 företagsbe-
sök. Träffar mellan kom-
munstyrelsen och företagar-
na är ytterligare ett viktigt 
steg och jag själv kommer 
som kommunalråd att för-
söka praktisera en hel dag 
hos så många ”Aleföretag” 
som möjligt för att ytterli-
gare fördjupa mina kunska-

per om företagandes villkor 
i vår kommun, säger Paula 
Örn (S) kommunalråd i Ale 
kommun.

– Dialogen och samver-
kan mellan företagare och 
kommunens politiker och 
tjänstemän är framgångsre-
ceptet i Ale, säger Mikael 
Berglund (M) oppositions-
råd i Ale kommun. Viktigt 

för framgångarna under 
de senaste fyra åren, då Ale 
klättrat 166 placeringar på 
rankinglistan, har varit att 
det råder en politisk enighet 
på alla punkter som rör nä-
ringslivet. Det ger en lång-
siktighet som är nödvändig 
för företagarna.

TREUTIGER
om livet som företagare
–Gäst på företagarlunch i Ale

Harald Treutiger som själv är egen företagare gästar Ales entre-
prenörer på en företagarlunch tisdag 11 november. 
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