
Kors i taket. Det är tre 
år till nästa valrörelse, 
men debatten tycks 

redan vara igång. Två hela 
sidor med insändare, inte 
bara från politiska företrä-
dare, utan även invånare gör 
sin röst hörd. Heja! Det är 
klart att debatten ständigt ska 
leva och väljare ska absolut 
uttrycka sin åsikt fler gånger 
än vart fjärde år. Reak-
tionerna på att Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) 
har flyttat sin verksamhet och 
slagits samman med Kungälv 
har väckt känslor nu. Det 
borde naturligtvis ha skett 
redan förra året när förslaget 
väcktes. Samtidigt är det vik-
tigt att påpeka att beslutet är 
regionalt, således inget som 
Ale kommun medverkar till. 
Däremot tycker jag att berör-
da föräldrar gör helt rätt som 
uttrycker sin oro på de lokala 
debattsidorna eftersom även 
Ale har regionpolitiker. 

I förra veckans nummer 
bekräftade regionpolitikern, 
Jarl Karlsson (S), ett viktigt 
faktum. Om resan till BUP 
i Kungälv utgör ett problem 
för någon ska personalen er-
bjuda att åka till lämplig plats 
i Ale. Det är en möjlighet 
och ett alternativ som det 
kanske inte har informerats 
tillräckligt mycket om, därför 
var det bra att det framkom. 
Kan BUP-personalens ge-
mensamma kompetens utgå 

från en plats i Kungälv/Ale 
samtidigt som den är mobil 
i de fall där det är motiverat 
kan förändringen vara ett 
steg i rätt riktning. Återi-
gen är naturligtvis dialogen 
mellan personal och berörda 
familjer helt avgörande. 
Skulle det inte kännas rätt 
eller fungera ska detta 
framhållas för politiken. Jag 
tror inte alla är helt 100% 
övertygade om att detta är 
den optimala lösningen, var-
för det finns ett stort intresse 
att följa verksamheten. Tveka 
därför inte att höra av er till 
politiker eller varför inte till 
lokaltidningen...

Dialogen stod också i cen-
trum när Ales båda kommu-
nalråd, Paula Örn (S) och 
Mikael Berglund (M), fick 
föredra för andra kommun-
politiker i södra Sverige. 
Det skedde på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv som varje 
år rankar näringslivsklimatet 
i landets 290 kommuner. 
Ale har gjort en närmast 
sensationell förbättring och 
har utsetts två år i rad till 
årets klättrare. Ale har gått 
från plats 241 till 61. Alla 
är naturligtvis nyfikna 
på hur detta gick till. 
Det enkla svaret stavas 
dialog och stora öron. 
Ett recept som vilken 
kommun som helst kan 
kopiera. När problemen 
väl är identifierade ser det 

självklart olika ut beträffan-
de vilka åtgärder som bör 
vidtas. I Ale har man valt 
att stimulera företagarnas 
engagemang och vilja att vara 
med i näringslivsarbetet. Två 
gånger i rad har de medver-
kat och haft en avgörande 
roll i rekryteringen av ny nä-
ringslivschef i Ale. Det är ett 
konkret och tydligt sätt för 
kommunen att visa att man 
litar på företagarna. Jag näs-
tan rös när Paula och Mikael 
föredrog om Ales resa, sam-
tidigt var det frustrerande att 
media inte tilläts närvara när 
övriga goda kommunexempel 
berättade om sin utveckling. 
Jag trodde Svenskt Närings-
livs syfte var att sprida goda 
idéer och på den punkten är 
media oslagbart...men dörren 
var låst och skulle så vara. 
Mycket märkligt.

Dialog och stora öron

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

Allt för häst, ryttare, hund och katt

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel* 

 

 KR
Upp till 5 liter Mobil1 motorolja 
och oljefilter från Mann ingår.

ENDAST:

Måndag 9 feb kl 19.00
I Starrkärrs Bygdegård

Vi gästas av Riksdagsledamot
Annika Qarlsson

som bland annat berättar om 
Decemberöverenskommelsen.

Alla är välkomna!
Även icke medlemmar

/Styrelsen

Energideklaration 1750:- 
inkl. moms och resa

Nils Eriksson Tel. 0738-11 11 03
nils@energideklarationer.nu
www.energideklarationer.nu

Nils Energideklarationer AB

E id
Nils

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Årsmöte
I Medborgarhuset, Ledet

Onsdag 11 februari kl 15.00

Parentation 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

 Semla med kaffe/the
Bannuwakören underhåller 

Lotteri

Varmt Välkomna!

Veteranpoolen är 
din hjälp i hemmet!

Ring: 0303-587 20

Vi servar Ale & Kungälv

www.veteranpoolen.se

Öppet: måndag-fredag 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN  TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 19 februari
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 10/2 & onsdag 11/2

kl 12-15
Fri entré. Materialkostnad 10 kr.

Tag med eget glas eller köp för 10 kr. 

Fika 
finns att 

köpa!

Kvarnvägen 6 i Surte

Åsbräcka Bygdegård, Lilla Edet 
Lördag 7 februari kl 19.00

Nostalgi Rock´n roll show  
med The Cadillac Band, Little Gerhard,  
Janne Lucas Persson, Claes-Göran Hederström, 
Erica Larsson och Medina Karatas m.fl.

För biljetter: 0736-38 85 14 eller 0702-78 67 77, 
alt. boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
 
För mer info: www.tcband.se (Reservation för ändringar)


