
Budgetfullmäktige 
och politisk ledning 
är på plats. Det blev 

precis som socialdemokra-
terna förutsåg efter valet. 
Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna skulle 
stötta en gruppering. De 
stöttade den röd-gröna 
sidan. Det vi nu upplever 
är en väldigt bräcklig majo-
ritet som utgörs av Paula 
och Pressfeldt. Det är 
oroväckande att en budget 
har klubbats igenom som 
formats för att tillmötesgå 
varandra istället för en 
offensiv politik för Ales 
bästa. 

Samarbetet mellan S och 
Aledemokraterna vinner 
kanske Pressfeldt på kort-
siktigt. S har alltid varit 
tydliga med att det som är 
bra för Pressfeldt är dåligt 
för Ale kommun. Andra 
värderingar verkar ha styrt 

och inte minst utökningen 
i samhällsbyggnadsnämn-
dens arbetsutskott som S 
förslår skvallrar om det. 

Budget och verksamhet 
innehåller ändå en del bra 
saker. Vi har fått gehör i 
vår budget för näringslivet, 
föreningslivet, trygghets-
paket och tvärpolitiskt 
drogförebyggande forum. 
Det sistnämnda plockade 
AD-sossarna med i sitt 
förslag vilket är myck-
et glädjande. Framtid 
i Ale gillar sänkningen 
av borgensavgiften för 
Alebyggen. Dessvärre kom 
förslaget väldigt sent från 
S vilket gjorde att vi inte 
kunde överblicka konse-
kvenserna i vår budget vid 
ett bifall. Vår förhoppning 
är att sänkningen kommer 
Alebyggens hyresgäster 
till del!

Med tanke på den sköra 

majoritet vi ser så ställs 
krav på alla partier att ta 
ansvar för Ale kommun, 
med genomarbetade och 
skarpa finansierade förslag. 

Framtid i Ale välkomnar 
trots allt läget som det ser 
ut i fullmäktige och nämn-
derna. Alla kommer att bli 
tvungna att prata med alla. 
Förslag kommer att testas 
och omformuleras för att 
få stöd. Visst hade framtid 
i Ale kunnat ge sina två 
mandat till de röd-gröna. 
Vilket hade inneburit egen 
majoritet. Hade S då varit 
så noga med att poängtera 
samverkan och samarbete? 
Självklart inte! 

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Budget med flera sidor

Det rådde länge stor 
osäkerhet om vilken 
budget och verk-

samhetsplan Ale kommun 
skulle få 2015. Nu är dock 
budgeten antagen. S, V och 
MP gjorde upp med ärke-
fienden Aledemokraterna. 
Men hägrande makt brukar 
överbrygga kilometerbreda 
klyftor. Även Sverigedemo-
kraterna röstade med. Vi 
blev anklagade för att inte 
vilja vara med och ta ansvar. 
Barockt! 

Alliansen + Fia hade en 
träff med de rödgröna om 
samverkan men vi beslutade 
att lägga en egen budget och 
vara en stark och ansvarsfull 
opposition – en blåslampa 
i ”häcken” på majoriteten. 
Det är svårt att samverka 
med partier som ej vill ha 
tillväxt (MP) och partier 
som vill avskaffa valfriheten. 
Vi kallar vår verksamhets-
plan ”Tillsammans för 
tillväxt”.

Det är individen som ska 
bestämma över sitt eget liv 
och dess innehåll – inte poli-
tikerna!

Några av Folkpartiets 
hjärtefrågor i vår budget:

Ale kommun ska vara 
en öppen kommun som 
välkomnar nya invånare, 
en kommun där vi oavsett 
ursprung skapar en gemen-
sam framtid. Möjligheten 
till egen försörjning är 
nyckeln till god integration. 
Kommunen ska hjälpa alla 
som flyttar hit att få de 
nödvändiga kontakterna 
med näringslivet och den 
utbildning som behövs. Vi 
ska också fortsättningsvis 
ta emot ensamkommande 
flyktingbarn och utveckla 
vårt arbete med mottagande, 
och vidare stöd, så att de 
unga människorna får en 
trygg tillvaro och möjlighet 
till en bra framtid. De röd-
gröna har överhuvudtaget 
inget om integration i sin 
verksamhetsplan. 

Skolan är vår viktigaste 
prioritering. Skolan har 

ansvar för varje elev och ska 
ha tydliga mål med tydlig 
uppföljning. Det systema-
tiska kvalitetsarbetet måste 
fungera på alla nivåer och är 
prioriterat i varje lärares och 
rektors arbete.

Vi har en förskola med 
god kvalité i Ale men vi 
ska fortsätta sträva efter att 
minska barngrupperna i 
förskolan och öka personal-
tätheten.  Det pedagogiska 
arbetet i förskolan lägger 
grunden för ett livslångt 
lärande och det systema-
tiska kvalitetsarbetet måste 
fungera även för de yngsta 
barnen. Samverkan är avgö-
rande såväl inom politiken 
som mellan sektorerna.  

Forskning har visat att 
en avgörande faktor för vart 
man flyttar är kvaliteten på 
skolan vilket ställer krav på 
bättre skolresultat. 

Ett fortsatt arbete med att 
erbjuda alternativa utförare 
inom bland annat äldre-
omsorgen är viktigt. Vi vill 
att våra äldre ska kunna välja 
den mat de vill ha. Vi vill ha 
kvar Lagen om valfrihet.

Ett nytt äldreboende ska 
byggas centralt i Älväng-
en. Fram till år 2025 ökar 
antalet Alebor över 80 år 
med mer än 50 procent 
enligt prognosen. Offentlig 
upphandling ska göras av 
både ägandet av byggnaden 
och driften av verksamheten 
för att nå så hög kvalitet på 
verksamheten för våra äldre 
som möjligt, till en låg kost-
nad. En utredning ska göras 
om möjligheten att anställa 
anhöriga i stället för att ge 
anhörigbidrag. 

Reglerna för färdtjänst- 
och riksfärdtjänst håller 
på att ses över för att dels 
bättre harmoniera med de 
krav som finns, dels under-
lätta såväl handläggning som 
ansökan. Det välkomnas av 
många men det skulle ha 
varit klart i våras. Än har vi 
inget sett.

Vi vill ha ett nytt biblio-
tek centralt i Älvängen. Det-

ta nappade de rödgröna på 
och lade som tilläggsförslag 
till sin verksamhetsplan.

Det ska vara naturligt att 
vilja etablera sig i Ale. För 
att kunna möta näringslivets 
behov är ett aktivt sam-
arbete nödvändigt för att 
etablering inte ska erbjuda 
hinder utan möjligheter. 

Fler bostäder är också 
viktigt för att erbjuda ett 
bättre kundunderlag.

Även kultur och fritids-
utbudet är en faktor som 
spelar stor roll för vart 
människor och företag väljer 
att flytta. 

Vi arbetar med att vidare-
utveckla vårt goda närings-
livs- och företagarklimat 
som underlättar och stödjer 
nyetablering och utveckling 
av det befintliga näringsli-
vet.

Fler åtgärder måste vidtas 
för att öka tryggheten. 
Belysning längs med otryg-
ga stråk måste förbättras 
och en trygghetsplan ska 
arbetas fram. Nattvandra-
re och trygghetsvärdar på 
våra pendeltågsstationer 
gör viktiga insatser för att 
skapa ett tryggare samhälle. 
Nattvandrare ska stödjas och 
trygghetsvärdarna ska bli 
fler. För att öka tryggheten 
på våra tågstationer, i syn-
nerhet kring resecentrum i 
Älvängen, ska kameraöver-
vakningen utökas. Detta har 
enligt forskning inte bara 
en preventiv effekt, utan 
tjänar också som bevisning 
om olyckan är framme.  En 
utredning ska göras för att 
se om det är möjligt att an-
ställa medarbetare som kan 
skapa goda relationer med 
de unga personer som rör 
sig i vårt samhälle och som 
också har en ordningsvakts 
befogenheter. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ulla Wahlberg fanns på plats 
vid Furustugan i Alafors dit 
många kom för att promenera 
för Världens Barn.

Förra söndagen var en 
typisk grå och lite råkall 
novemberdag. Men trots det 
så var det drygt 70 personer 
som vågade sig ut och gå 
för Världens Barn. Vi fick 
in 3 708 kronor sammanlagt 
i bössor och serveringar, 
vilket vi är mycket tacksam-
ma för.

På Jennylund var det 
bara ett fåtal personer som 
gick, men i Dammekärr och 
Furulund var det ganska 
många. På alla tre ställena 
kunde man köpa fika efter 
sin promenad. Några fikade 
till och med både före och 
efter sin långpromenad.

Kristina, som jobbar i 
Furustugan, var väldigt bra 
på att få med sina ”stav-
gångare”. Hon ser redan 
fram emot nästa tillfälle då 
vi kan göra något för barn i 
Furulund.

Varje gång som man 
träffar människor i samband 
med insamlingar till Värl-

dens Barn så får man frågan. 
Hur funkar det här med 
Världens Barn egentligen?

Världens Barnorga-
nisationen består av 21 
olika hjälporganisationer. 
I Ale har vi en Världens 
Barngrupp som består av 
representanter från Lions, 
PMU, Svenska kyrkan 
och Röda Korset och från 
och med november har vi 
också en representant från 
Rädda Barnen och två från 
Diakonia. 

Alla pengar vi får in 
skickas till Radiohjälpens 
Pg/Bg 90 1950-6 och märks 
med Världens Barn och Ale 
kommun. Sedan får varje 
organisation söka pengar till 
sina projekt.  Insamlingen 
pågår hela året ut.

Ett stort tack till alla 
som bidrar till insamlingen 
och gör livet lite lättare för 
många barn i Världen.

Världens Barn i Ale

3 708 kronor till Världens Barn
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Ale kommun äger en 
bergknalle, Döskullen i 
Nödinge, som gränsar 

mot ett område med tio par-
hus. Skogsbeståndet består 
av barrskog, men främst av 
ädelskog med allergiframkal-
lande lövträd såsom ek, lind, 
hassel, bok etcetera. Krönet, 
östra sluttningen och skiftet i 
övrigt ser ut som en ”rishög”! 

Stora allergiframkallande 
träd växer i parhusfastighe-
ternas absoluta närhet. Sedan 
byggnationen år 1993 har 
muntliga framställningar 
från de boende om åtgärder 
gått som en röd tråd genom 
områdets historia. Begärda 

åtgärder på krönet och östra 
sluttningen om nödvändig 
gallring, röjning och bro-
ssling, skulle ha minskat aller-
giproblemen och området 
skulle ha undvikit att gå in i 
ett successivt mörker, samt 
kunnat ge skiftet ett estetiskt 
vackrare intryck.

Problemen kan inte vara 
okända för Ale kommun. En 
numera sparkad kommunchef 
och diverse politiker har 
under årens lopp kontaktats 
och lovat att ”ta en titt”, men 
aldrig ”tittat”! Kommunala 
tjänstemän har liksom boende 
kommit och gått genom åren, 
men problemen kvarstår. För 

ett par år sedan avslogs en 
skriftlig begäran om nedtag-
ning av träd.

Ale kommun föredrar att 
låta sin allmänhets skog växa 
igen, med allergiframkallande 
träd och ett ständigt ökat 
mörker i området som följd. 
Istället för att ”stoppa huvu-
det i sanden” borde kom-
munen haft och ha som mål, 
att ge sina medborgare en 
ständigt förbättrad boende-
miljö/kvalitet, utan risker för 
fysiska och psykiska åkommor 
och obehag.

Anne-Marie Hedbom
Trollevik, Nödinge

Lätt att leva i Ale? Knappast!Tillsammans för tillväxt!

fd GeKå

Nu rear vi  
allt i ”gamla” butiken 

Minst 50% rabatt
ALLT SKA BORT INNAN JUL!
Endast kortbetalning gäller i våra butiker.

Derome Byggvaror Lilla Edet 
Måndag-fredag 6.30-16.30

slutrea! 

50-70%


