
Majoriteten som nu 
har ordförande-
posten i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämn-
den påpekar i förra veckans 
insändare att alliansen borde 
lämna valrörelsen bakom 
sig och ta ansvar för Ales 
utveckling. Som gruppleda-
re för Moderaterna i Ale vill 
jag stolt berätta att vi gör 
exakt det som vi lovade våra 
väljare inför valet i septem-
ber 2014. Vi klarar nämligen 
av att göra båda delarna!

Redan fredagen efter 
valet var vi ute och mötte 
våra väljare på Ale Torg. Vi 
påbörjade då valrörelsen 
2018, med sikte att tillsam-
mans med våra alliansvänner 
ta tillbaka majoriteten i Ale 
kommun. Ni tycks ha missat 
det då så nu glädjer det mig 
att ni uppmärksammat att 
den här oppositionen inte 
ligger på latsidan och vi 
kommer fortsätta bedriva 
valrörelse 2018 och synas 
såväl som i insändare som på 
gator och torg varje fredag!

Att detta skulle stå i kon-
trast till att vara med och ta 
ansvar för Ales utveckling 
blir för många med mig 
ett märkligt påstående! Vi 
har valt att vara ett parti i 

opposition som tar ansvar. 
Vi samverkar i de frågor 
där ideologi inte skiljer oss 
nämnvärt i. 

En sådan fråga där vi inte 
har samma ideologi, rätten 
till individens valfrihet till 
exempel, har vi svårt att enas 
i. I vissa andra enskilda frå-
gor, rätten till arbetskläder, 
är vi överens i.

 Ibland tvistar vi i vem 
som kom på frågan först och 
detta är ju en del av politi-
ken, att lägga fram idéer, att 
fatta beslut för Ales bästa, 
för att våra invånare ska 
känna att vår vision Ale – lätt 
att leva, ska genomsyra deras 
vardag! Majoriteten och 
alliansen har redan beslutat 
att samverka i andra, för Ale 
kommun, viktiga frågor som 
vi kan läsa om i Alekuriren.
Beslut där både majoriteten 
och oppositionen tagit an-
svar för Ales utveckling!

Till sist måste jag passa 
på att svara ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden och ledamö-
terna som undertecknade 
förra veckans insändare när 
ni tycker att det är märkligt 
när vi tycker att ni agerar 
allt annat än handlingskraf-
tigt. Man kan vara hand-

lingskraftig i 28 dagar, men 
man kan även förväntas att 
vara handlingskraftigt i ett 
eller flera beslut. 

Min åsikt i frågan är att 
här handlar det om besluts-
fattandet, inte själva tidsper-
spektivet. Det återkommer 
vi till om vi ser någon 
leverans!

Carina Zito Averstedt
Gruppledare Moderaterna
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Ale är inne i en de-
struktiv period vad 
gäller skadegörelse 

och inbrott. Det är väldigt 
hög tid att politiken i Ale gör 
gemensam sak och infriar 
människors förväntan. I valet 
förra året fick Framtid i Ale 
gehör för trygghetsfrågorna 
och vår ide om trygghetspa-
ket gillades av alliansen och 

fick stöd av den röd-grö-
na majoriteten. Vi måste 
gemensamt omgående gå 
till handling och ta fram ett 
brett trygghetspaket med så 
stor politisk uppslutning som 
möjligt. När det handlar om 
alebornas trygghet finns inget 
höger eller vänster.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Har du tänkt köpa en 
ros till någon du 
tycker om på alla 

hjärtans dag? Vad bra! Då 
finns nämligen tillfälle att visa 
dubbel omtanke. Omtanke 
om den du tycker om och 
omtanke om den som odlat 
och skördat rosen.

I Sverige är så myck-
et som var fjärde ros som 
säljs Fairtrade-märkt. Vilka 
rosor vi väljer att köpa, har 
stor påverkan på odlare och 

anställda i de länder där rosor 
odlas. Fairtrade-märkningen 
är ett sätt för oss konsumen-
ter att genom våra dagliga 
val i butiken vara med och 
bekämpa fattigdom. Handel 
är ett oerhört kraftigt verktyg 
för att lyfta människor ur 
fattigdom, om den sker på 
rättvisa villkor.

Genom att välja Fairtra-
de-märkta rosor vet jag att de 
som odlat råvaran har fått ett 
garanterat minimipris som 

överstiger produktionskost-
naden, plus en extra premie 
som till exempel används för 
att bygga skolor, sjukhus eller 
att borra brunnar.

Så när du vill visa omtanke 
om någon du håller av, välj en 
schysst ros. På det sättet kan 
vi tillsammans säga; Hej då 
till fattigdom!

Michael Olausson
Fairtrade-ambassadör, Surte

Moderaterna klagar 
i förra veckans 
tidning på att vi 

i majoriteten inte la några 
tilläggsförslag till vårt eget 
budgetförslag i Omsorgs-
nämnden. 

Vi i majoriteten har med 
hjälp av tjänstemännen arbe-
tat fram förslaget till nämnd-
plan o budget. I nämndpla-
nen har vi då arbetat in det 
som fullmäktige beslutat om 
i den verksamhetsplan från 
de rödgröna med stöd av 
Aledemokraterna som var 
den plan som fullmäktige 
beslutade ska gälla 2015.

Det är alltså vår politik 
som ligger till grund och vi 
lägger inte tilläggsförslag till 
eget förslag. Detta borde du 
känna till Isabell efter några 
år i politiken.

Man hävdar också att 
moderaterna ser till att 
personalen i omsorgen ska 
få arbetskläder. Det är ju 
väldigt märkligt att man 
inte har lyckats införa kläder 
i omsorgen medan man 
faktiskt bestämde de senaste 
fyra åren. Däremot har vi i 

den nya majoriteten redan 
sedan vi tog över makten i 
slutet av oktober infört per-
sonalkläder i barnomsorgen. 
Det tog oss mindre än två 
månader att klara det ni inte 
gjort på fyra år!

Personalkläder inom om-
sorgen är en lika viktig fråga 
och den står också redan 
med i den verksamhetsplan 
som fullmäktige beslutat om 
under avsnittet om personal-
politik, specifika uppdrag. 

Läs innantill i kommunens 
verksamhetsplan, Isabell! 

Tilläggsförslagen som ni i 
oppositionen hade diskutera-
de vi redan på arbetsutskot-
tets möte innan nämnden 
och vi valde då att arbeta 
in några av era förslag som 
kompletteringar.

Det är redan beslutat att 
de gamla ska få maten lagad 
i hemmet av hemtjänstens 
personal så som vi lovade 
i valrörelsen, men vi valde 
att lägga till ett förslag från 
er om att också titta på 
möjligheten att låta lokala 
krögare leverera mat. Det 
är ju synd att ni i era texter 

låtsas att alternativet till ert 
förslag skulle vara kalla mat-
lådor när ni vet att vi redan 
beslutat om att våra äldre 
ska få hemlagad mat istället 
för de gamla kylda lådorna 
som fanns under er tid vid 
makten. 

När det gäller sommar-
jobben blir det lika fånigt 
att moderaterna försöker ta 
äran av de förändringar vi nu 
genomför för att förbättra 
tillgången på vettig syssel-
sättning under sommaren 
för våra ungdomar. När mo-
deraterna styrde halverades 
sommarjobben från 500 till 
250. Vi har nu budget och 
förslag för att se till att alla 
Ales unga ska få möjlighet 
att jobba på sommaren också 
samtidigt förbättra samver-
kan med näringslivet kring 
sommarjobben. 

Dessutom är det så att 
om man från oppositionen 
lägger förslag så ska det 
finnas en tydlig finansie-
ring. Det gör det inte från 
moderaterna. Ni talade inte 
om vilka pengar som ska gå 
till era förslag 

men ni skrev en anteckning 
i protokollet om hur oroliga 
ni var för att pengarna i 
Omsorgsnämnden inte ska 
räcka till. Detta trots att ert 
eget budgetförslag innehöll 
5 miljoner mindre till nämn-
dens område.

Tack och lov antogs S-V-
MP-ADs budget av fullmäk-
tige. Annars hade det inte 
funnits pengar vare sig till 
arbetskläder, förbättrad mat 
eller fler sommarjobb. 

Vi i majoriteten tror på 
samverkan så långt det är 
möjligt och för oss är det 
självklart att både majorite-
ten och oppositionen med 
respekt ska arbeta med alla 
alebors bästa för ögonen. 
Det blir svårt för oss när ni 
istället för att påverka vill 
föra plakatpolitik i insändar-
form. Det är inte att vara en 
stark opposition!

Monica Samuelsson (S)
Ingela Nordhall (Ad)

Sonny Landerberg (Mp)
Christer Pålsson (V)

Ifredags när jag åkte på 45:an räknade jag 
till 53 trasiga glasrutor från södra Nödinge 
till Nol. I lördags var det totalt 126 glasade 

bullerskydd som krossats. Vet nästan inte vad 
jag ska säga om denna extrema skadegörelse. 
En sak är säker i alla fall. Tilltaget manar fram 
de mörka krafterna inom mig. Det är ingen 
skön känsla precis. Blir otroligt ledsen när jag 
ser denna kapitalförstöring. Dessa rutor måste 
ju ersättas med nya.

Hela tiden är det vi skattebetalare som 
får stå för notan. Jag vill inte peka ut någon 
särskild grupp av människor, men förmodligen 
är det ungdomar som ligger bakom. Jag 
kan inte se att det är vuxna klart tänkande 
människor som utfört dessa dåd.

De som gjort detta ska inte komma undan 
med att skylla på att inget ha att göra. Det är 
ondska mot vanliga människor.

Tommy Hagström
En väldigt bedrövad kommuninvånare

NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  Duo Lars underhåller. Fika och trevlig gemenskap. 
ONSDAG 18 FEB KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Utvalda delar ur konsertföreställning 
”Hopp”. Barnkörerna Singing Angels, 
Young Voices, Popkören, Singing Kids 
och kören Vokalerna samt Johanna 
Werder och Simon Ljungman.
TORSDAG 19 FEBRUARI KL 17  
I NÖDINGE KYRKA

Hopp - kan vi göra fel  
på ett bättre sätt?

Den nya majoriteten genomför det 
som moderaterna misslyckades med!

Svar till Isabell Korns (M) insändare vecka 6:

Skadegörelse 
efter 45:an

Förstörelse och inbrott

Visa dubbel omtanke med schyssta rosor
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Torsdag 19/2 kl 18.30

Folkets hus i Nol

- Motivationsboende i Bohus

- Aktuella kommunala frågor

- Information om  

Avfallsplan för Ale 

ÅRSMÖTE
NOL-ALAFORS

Söndag 22/2 kl 16.00  
i Nols Folkets hus 

 ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

Onsdag 25/2 kl 18.00
Skepplanda bibliotek 

ÅRSMÖTE
NÖDINGE

Onsdag 25/2 kl 18.00
Ale Kulturrum

Välkomna!
www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

TRO HOPP &

KÄRLEK

MUSIKGUDSTJÄNST

Trio Acantus sjunger egna och 
andras sånger. 

Fri entré.

(I samarbete med Sensus)

STARRKÄRRS KYRKA 
SÖNDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL. 18.00

Vi tänker fortsätta leverera!


