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NOL
Villa 11/2 plan från 1970. 158 kvm boarea. Smakfullt renoverad och i mycket 
gott skick. 3-4 sovrum, vardagsrum med utgång till altan. Nytt badrum, 
fräscht ekkök med utgång till stor altan med tak. Nyinstallerad värmeväxlare
= låg driftskostnad. Garage. Tomt ca 603 kvm. Utgångspris 1.895.000 kr
Ring för visning söndag 12/8 alt. måndag 13/8

PRÄSSEBO
Utsikt mot Bodasjön och fina badmöjligheter.
Villa 11/2 plan från 1978. 151 kvm boarea. 4-5 sovrum, vardagsrum med 
utgång till stor altan. Nyrenoverat kök, badrum och toalett. Tvättstuga med 
grovingång. Pelletskamin= låg driftskostnad. Dubbelgarage samt gäststuga.
Tomt 1.707 kvm. Utgångspris 1.425.000 kr. Ring för visning söndag 12/8.

Vägbeskrivning
Kör från Göteborg mot Lödöse. Från Lödöse via Nygård mot Prässebo,
sväng av vänster vid skylt Sjöboda. Följ våra skyltar.
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eye q™ är det mest vetenskapligt 
undersökta omega-3 tillskottet för 
barn och ungdomar i skolmiljö.

eye q förbättrar 
koncentrationen och minnet

Lördagen den 4 au-
gusti höll Folkpar-
tiets avgående par-

tiledare tillika utbildnings-
minister Lars Leijonborg ( 
LL ) sitt sista sommartal på 
Societetshuset  i Marstrand. 

Lars talade bland annat 
om Alliansens jobbfokuks 
som innebär att:
•  Fler jobb ger färre i utan-

förskap och det är i allra 
högsta grad socialliberalt

•  Sverige (och den som ar-
betar) blir rikare

•  Vi är förberedda inför en 
kommande lågkonjunk-
tur (och den kommer förr 
eller senare)
Vidare lyfte LL fram en 

liberal jämställdhetspolitik, 
en generös biståndspoli-
tik, en engagerad EU-poli-
tik, solidaritet och vikten av 
att identifiera grupper som 
har det svårt (t ex utsat-
ta barn, psykiskt sjuka och 
äldre människor). Att hjälpa 
dem är en hederssak för oss 
liberaler!

LL. fick frågan: ”Vad är 
Du mest stolt över att ha 
uträttat?” Lars svarade att 
det är: 
•  att ha slagit larm om 

krisen i sjukförsäkrings-
systemen och att också ha 
åtgärdat de flesta proble-
men samt att det nu ska 
bli finansiell samordning

•  att ha räddat de 80 pro-
centen i sjukförsäkringen

•  att Folkpartiet leder de-
batten om skolan

• att ha satt integrationsfrå-

gan i fokus
•  att Folkpartiet står emot 

införande av fler karens-
dagar

•  att Folkpartiet har gjort 
skillnad! Folkpartiet har 
satt och sätter avtryck i 
den svenska historien!

•  att ha fått vara med om 
att sjösätta en politik som 
förändrar livet för män-
niskor av kött och blod!

På frågan om vilka 
av alla politiska händelser 
- som han varit med om - 
har varit de största svara-
de Lars:
•  Apartheids avskaffande i 

Sydafrika.
•  Att de Baltiska länderna 

blev fria från Ryssland.
•  Rimliga förhållanden i 

Indien.
Apropå alla påhopp om 

sk. ”kravliberalism” contra 
socialliberalism lyfte LL 
det personliga ansvaret; att 
det handlar om frihet under 
ansvar! Ett parti MÅSTE 
säga det som måste sägas! 
Partierna har inget egen-
värde. Det är idéerna som 
har värde inte skalet!

Leijonborg om det eko-
nomiska läget:

Kortare studietider 
minskar brist på arbets-
kraft! Huvuduppgiften är 
att få fram fler människor 
som kan söka det rekord-
stora antalet lediga jobb. 
Om vi inte lyckas med det 
hotar överhettning. Re-
former som på olika sätt 

ökar utbudet av arbets-
kraft måste i det här kon-
junkturläget ha prioritet. 
Det behövs ett större jobb-
avdrag, reformer för snab-
bare genomströmning i ut-
bildningssystemet och nya 
grepp för att få sjukskriv-
na snabbare tillbaka i ar-
betslivet.

 En väg att få fler att 
söka de lediga jobben är 
att se till att den tid stu-
denterna tar på sig fram till 
examen minskar. Svenska 
ungdomar kommer ut i ar-
betslivet senare än ungdo-
mar i andra länder.

En annan väg att stimu-
lera eleverna att bli färdi-
ga i tid är att införa en ex-
amenspremie. Den idén 
kommer att utredas av den 
studiesociala utredning som 
regeringen planerar att till-
sätta i höst.

På frågan om vad han 
ska göra i framtiden valde 
LL att inte svara.

På den kommunpolitis-
ka fronten håller Allians 
för Ale sedan flera måna-
der på med att arbeta fram 
Ale kommuns budget för 
2008. Folkpartiet kommer 
att fortsät-
ta priorite-
ra arbete, 
kunskap och 
trygghet!

Folkpartiet Liberalerna i Ale
Rose-Marie Fihn

Det ska löna sig att arbeta!


