FINN TIO FEL!
TÄVLING MED FINA PRISER!
DE RÖDGRÖNA PARTIERNA HAR
DE SENASTE 16 ÅREN STYRT ALE KOMMUN.
Resultatet efter dessa år sammanfattar vi i en liten
tävling där alla är välkomna att delta!
Finn 10 fel i dessa påståenden:
Rätt

Fel




 Nya, moderna äldreboenden har byggts både i Nödinge och i Älvängen
 Utbyggnaden av Ale Torg i Nödinge har skapat 100 fler parkeringsplatser och
förbättrat servicen och åtkomligheten till butikerna runt torget
 Betygsnivån i de kommunala grundskolorna i Ale är den högsta i
Göteborgsregionen efter att i många år legat i den absoluta botten
 Kraftfull satsning på lärlingsutbildning i den Praktiska Gymnasieskolan har
genomförts och skapat verklig framtidstro för många praktiskt lagda ungdomar
 Skatten i Ale har sänkts från att ha varit den högsta i Göteborgsregionen till att
vara den lägsta
 Företags- och näringslivsklimatet har genom medveten och skicklig satsning
blivit det bästa i Göteborgsregionen efter att i många år legat i den absoluta botten.
Nyföretagandet i Ale har därmed ökat från botten- till toppläge
 Turistnäringen har utvecklats enormt under denna tid med bl a camping- och
rastplats vid Vikingabyn och ny offentlig båthamn i Nödinge och marina i Älvängen
 Kommunledningens kraftfulla insatser har skapat ett helt nytt Handelscentrum i
Älvängen med fullgod service och företagsflykten från Älvängen har stoppats
 Säkerheten i Ale har förstärkts kraftigt med kommunala väktare i takt med polisens
minskade resurser och säkerheten har blivit markant bättre
 Planerna på att bygga nytt, glassigt kommunalhus i Nödinge har lagts på is för att i
stället möjliggöra satsning på skolan, vården och omsorgen. Och framtiden!











Skicka ditt svar till: info@aledemokraterna.se eller med post till: Box 2, 446 21 ÄLVÄNGEN.

De 1000 först öppnade rätta svaren får en present!
Vill du kolla Aledemokraternas ståndpunkt i dessa frågor går du in på vår hemsida:

www.aledemokraterna.se

…….vi har idéerna för Ale i framtiden!

