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Fler säkra gång- och cykelvägar
– Tydligt svar på S dialogprogram

Surte/Bohus,
Nödinge,
Nol-Alafors,
Älvängen,
Skepplanda och ett särskilt
dialogprogram för landsbygden delades ut i mitten av februari. Drygt 240 alebor har
svarat, prioriterat och kommenterat socialdemokraternas förslag till förbättringar
på respektive ort.
– Det är alltid svårt att
veta hur utfallet ska bli, men
att nästan 250 personer har
ägnat tid åt att fylla i programmet och lägga det på
brevlådan visar på ett stort
intresse, menar Stefan Hagman.
Valledningen har bara
gjort en grov sammanställning av svaren. Nu tänker
de djupdyka för att få en
tydligare bild av ortsbornas
åsikter.
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NOL. Fler säkra gångoch cykelvägar, men
ingen större lekplats.
Aleborna har varit
tydliga när de har besvarat Socialdemokraternas dialogprogram
som har delats ut i sex
olika områden.
– Vi är positivt förvånade över gensvaret.
Engagemanget för att
påverka utvecklingen i
Ale är påtagligt, säger
Stefan Hagman (S).

S-toppen i Ale respektive Göteborgs kommun. Paula Örn och Annelie Hultén känner medvind inför
årets valrörelse.
Analys av dialogprogram. Björn Norberg och Stefan Hagman
ingår i den grupp som nu ska sammanställa vad de alebor som
skickat in dialogprogrammet tycker. Drygt 240 svar har anlänt,
vilket Socialdemokraterna är nöjda med.

– Vi har lovat att återkoppla och presentera svaren
under våren. Det vi har sett
är att alla är överens om att
prioritera säkra gång- och
cykelvägar. Det råder heller
ingen tvekan om att aleborna helst ser att kommunen
använder så kallad passivhusteknik när nya förskolor och
äldreboenden ska byggas.
Just i Nödinge kunde vi se
att förslaget om en ny bro
över bäcken mellan gamla
Nödinge och Backaområdet
delas med ortsborna.
En sida handlade mer
allmänt om Socialdemokra-

ternas politik och här har
de svarande uttryckt sitt
fulla stöd för att förverkliga
nollvisionen för ungdomsarbetslösheten och att alla
ungdomar ska erbjudas sommarjobb i Ale.
– Däremot var intresset
för vår idé om en större lekplats någonstans i Ale svalt,
likaså ansågs det heller inte
så angeläget att utveckla
ungas möjligheter att resa
fritt med kollektivtrafiken
både i Ale och till Göteborg,
avslutar Stefan Hagman.
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S känner medvind
– Annelie Hulthén gästade Socialdemokraternas årsmöte i Ale
NOL. Valet avgörs på
gator och torg.
Därför uppmanade
Kommunstyrelsens
ordförande i Göteborg,
Annelie Hulthén (S), sina
kamrater i Ale att ta
debatten och mana folk
att rösta.
– EU-valet i maj får
inte glömmas bort, vi
er rödgröna
politiker i EU-parlamentet.
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Annelie Hulthén satte lite
extra röd färg på Socialdemokraterna i Ales årsmöte i Nols
Folkets hus i lördags. Som en
bekräftelse på den medvind
som partiet nu känner inför
årets valrörelse valde hon att
ta cykeln från hemmet till
Nol.
– Det gick lättare än jag
trodde och vi får hoppas att
medvinden håller i sig till september. Borgarna är sugna på
att ta makten i Göteborg. Att
vinna i storstadsregionerna är
viktigt för att behålla mandaten i riksdagen. Det gäller att
vi står upp och försvarar vår

ställning, sa Annelie Hulthén
inledningsvis.
2014 beskrivs som ett
supervalår med valet till
EU-parlamentet 25 maj och
kommun-, region- och riksdagsvalet i september.
– Dessutom ska ju Göteborg alltid vara värst, så vi har
kryddat med en folkomröstning om trängselskatten. Personligen känns den väldigt fel.
Vi har som parti redan tagit
ställning i frågan och det har
även Moderaterna gjort, men
de vågade inte stå upp för det.
Folkomröstningens utfall blir
ändå bara rådgivande och vad
som händer efteråt får vi se.
Det viktigaste blir att föra
ut budskapet om varför vi
tvingats införa trängselskatt.
Vikten av att genomföra det
västsvenska infrastrukturpaketet har kommit i skymundan. Ska Göteborg fortsätta
utvecklas krävs kraftfulla insatser och dessa måste finansieras. Trängselskatten är ett
sätt, menade Hulthén.

90-dagars garanti
Vid en socialdemokratisk
valframgång i september har
partiet lovat SSU att genomföra en 90-dagars garanti.
Ingen ungdom ska behöva
vänta längre än tre månader
på en utbildning eller ett
jobb.
– Detta måste vi redan nu
börja fundera på hur vi löser
rent praktiskt. Det handlar
både om ekonomi och organisation, underströk Hulthén.
Hon passade också på att

tala om den pinsamma resultatutvecklingen i landets
skolor.
– Jag hoppas vi är överens
om att botten är nådd. Vi kan
inte fortsätta släppa ut barn
och ungdomar utan godkända betyg. De måste vara garanterade en kunskapsnivå
som innebär att man kan läsa,
skriva och räkna när man
lämnar grundskolan. Vi måste skapa en skola som fungerar för alla. Skälen till varför
svensk skola inte längre håller
måttet är nog en kombination
av en rad olika beslut. Det
fria skolvalet skulle jag vilja
att vi analyserar närmare och
tittar på vad det har betytt.
Likaså det totala frisläppet av
friskolor, funderade Annelie
Hulthén.
På årsmötet fastställde
Socialdemokraterna i Ale en
komplett
fullmäktigelista.
Paula Örn (S) toppar som
väntat listan, följd av Björn
Norberg, Kristina Raad,
Klas Karlsson och Inga-Lill
Andersson.
– Jag känner mig glad,
stolt och ödmjuk inför förtroendet. Vi har både tagit
ansvar och lyckats påverka i
opposition, men jag ser fram
emot en socialdemokratiskt
ledd majoritet i Ale. Vi lyckades hålla Ale Arena öppet, vi
såg till att föreningslivet fick
ett ordentligt tillskott av investeringsmedel när det fanns
utrymme och vi har drivit
på för att tillföra skolan mer
pengar. Nu senast blev det
drygt 10 miljoner kronor, säger Paula Örn nöjt.

