VIKTIGT MEDDELANDE
TILL ALES VÄLJARE.
Under socialdemokratisk ledning de föregående 4 mandatperioderna (i 16 år)
rasade alla väsentliga välfärdsparametrar i Ale mot botten i Sverigestatistiken.
Ale kommun förföll. Några dyra exempel:
1.	Grundskolans resultat och kvalitet sjönk för varje år till att bli
bland Sveriges sämsta. Inga som helst åtgärder vidtogs för att
komma tillrätta med skolfiaskot.

13.	Industriområdet vid Lilla Viken tilläts bli och vara en sopstation
för gamla lastbilar och allsköns bråte, alldeles intill E45:an. En
skammens skylt för Ale kommun.

2.

 ymnasieskolans resultat var lika bedrövliga, ungdomarna
G
flydde från skolan. Gymnasieskolan tvingades till nedläggning.

3.

I skolorna fanns ett utbrett missnöje med ledningen.

14. V
 immersjön i Nödinge, en av våra populäraste badplatser,
tilläts växa igen år efter år utan några som helst åtgärder
– med årliga badförbud som följd.

4.

F öretags- och näringslivsklimatet i Ale utarmades till att bli
sämst i Västsverige – utan företag, inga nya jobb! Stora
företag flyttade sin verksamhet till andra kommuner – folk blev
utan jobb.

5.	
Ett evigt bostadsplanerande men nästan inga nya
bostadsområden skapades! Jätteområden lades under så
kallat planprogram = ingenting hände!
6.

 et kommunala vatten- och avloppssystemet tilläts förfalla år
D
efter år. Mängder av ledningsbrott varje år med stor risk för
magsjukeepidemier.

7.	 Nästan ingen nysatsning på näridrottsanläggningar och
konstgräsplaner gjordes.
8.	
De kommunala fastigheterna för skolor och daghem
tilläts förfalla – inga förebyggande underhållsarbeten
gjordes. Mögel och fuktproblem blev vardag. En jättelik
underhållsskuld, 70 – 80 milj kr, lades i knäet på den nya
borgerliga majoriteten 2010.
9.	
All matlagning till skolor och förskolor skulle ske i centralköket
– en ordning som självkorrigerades av verkligheten!
10.	
Översiktsplanen (ÖP) (som styr bostadsbyggande och annan
markanvändning) uppdaterades en enda gång på 17 år – och
slutade fungera som styrdokument – bygglov och planläggning
av bostäder gjordes godtyckligt. Eller nekades. En ÖP skall
uppdateras varje mandatperiod (4 år).
11. D
 et offentliga rummet förfulades – klotter och nedskräpning
överallt blev vardagsmat.
12.	
Carlmarks Industriområde tilläts förfalla så att området blev
livsfarligt: byggnaderna rasade undan för undan, flera
byggnader utsattes för mordbränder, området blev ett tillhåll
för langare och hälare, inte ens väktare vågade gå in där. En
skammens skylt för Älvängen från Göta Älv-sidan.

15. E
 tableringen av Handelsplats Älvängen förhalades i 14 år
– dåvarande (S)-ledning ville inte ha hit denna etablering med
200 arbetsplatser!
16. P
 lanläggningen av Kronogården i Älvängen med 450
bostäder förhalades i flera år – och viktig nyinflyttning med
nya, viktiga skatteintäkter för Ale kommun försinkades.
17.	
Landsbygden utarmades – det var godtycke och ibland rent
lotteri om man skulle få lov att bygga eller inte. Och djur,
speciellt hästar, utgjorde särskilda skäl att säga NEJ!
18. L ivsfarlig tung trafik genom Alafors samhälle sågs som helt
naturligt. Väntade (S) på att något skolbarn skulle skadas
allvarligt när bussar tvingades mötas på trottoarerna innan
man tänkte åtgärda problemen?
19. Ingen planerad bostadsbyggnation tillkom under dessa
16 år i Skepplanda, Alvhem, Hålanda eller Starrkärr och
nästan ingen alls i Alafors eller Surte. All byggnation skulle
koncentreras till Nödinge.
20.	
Alla gator, vägar, lekplatser, parker och andra allmänna
platser i Ale kommun drivs sedan 1930-talet av
vägföreningar/samfälligheter, ett omodernt system som håller
på att braka ihop. Varför har (S) låtit detta fortgå under alla
dessa år?
21.	
( S) medverkade till, utan politisk förankring, att införa
Trängselskatter till och från Göteborg, något som slår hårt
mot de arbetspendlare i Ale som inte har något annat, vettigt
alternativ än bil.
22. Jennylunds kommunala ridanläggning tilläts förfalla och måste
nu tillföras 10-15 milj kr för att sättas i acceptabelt skick. Det
kallar (S) nu för ”Satsning på Jennylunds ridhus”!

Under den gångna mandatperioden har inte ett enda vettigt förslag
lagts av den (s)-ledda oppositionen. All oppositionspolitik har gått
ut på att säga NEJ. Oförmågan till konstruktiv politisk dialog för
Ales bästa ledde till att det Socialdemokratiska Arbetarpartiet i
Ale sprack - unikt i Sverige! De är inte värda er röst!

RISKERA INTE EN UPPREPNING AV
FÖRFALLET – (S)LÄPP INTE IN DEM IGEN!

