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Mycket god stäm-
ning, en entu-
siasm som inte 

gick att ta miste på, ett vär-
digt och mycket varmt av-
tackande av Lars Leijon-
borg var utmärkande för 
Folkpartiet liberalernas 
Landsmöte i Västerås förra 
helgen. Han fick en stor 
gåva att vidarebefordra till 
Diakonia. Pengarna ska an-
vändas till att ge flickor i 
Bangladesh möjlighet att gå 
i skola. 

Ett lika varmt men också 
förväntansfullt mottagan-
de av Jan Björklund präg-
lade Folkpartiets Lands-
möte. Jan sa i sitt ”Jungfru-
tal” bland annat: ”Visst har 
vi hjälp av konjunkturen 
men man bedömer att en 
tredjedel av de nya jobben 
beror på den nya politiken. 
2009 kommer 70.000 fler 
människor att ha jobb än 
vad det hade varit om sos-
sarna fortsatt att styra. De 
som sade att ”Alla ska med”  
lämnade 70.000 människor 
bakom sig på perrongen.

Svenska låg- och medel-
inkomsttagare får nu under 
de närmsta åren de snab-
baste och största reala stan-
dardförbättringarna nå-
gonsin i modern tid. Fler 
jobbar och de får mer i 
plånboken. 

Min uppmaning till 
Mona Sahlin, Per Nuder 
och Marita Ulvskog: Sluta 
sura! Upp med mungipor-
na! Var lite glada! De ni 
säger Er kämpa för får det 
äntligen rejält bättre! Tro 
inte att det var bättre förr! 

Folkpartiets mest fram-
gångsrike partiledare var 
Karl Staaff. Han fick över 
40 % av rösterna i andra-
kammarvalet 1911. Han 
sade så här om partiledar-
jobbet 1915: En partileda-
re skall för det första vara 
fanförare och gå i spetsen, 
för det andra buffert och 
ta emot stötar - inte minst 

från olika meningsriktning-
ar i partiet - och så tjänst-
göra som spottlåda.

Alla kan inte leva på 
bidrag men alla kan bidra 
med något.

I Sverige lider vi av ål-
dersnoja. Varför uppskattas 
inte erfarenhet och visdom? 
Det är dags att åldersdiskri-
minering förbjuds i lag!

Jag känner stor tacksam-
het och ödmjukhet. Jag kan 
bara lova en enda sak: Jag 
ska göra mitt bästa. Om det 
räcker får vi se.” Slut citat!

Det blev ett nytt avstamp 
för Folkpartiet där många 
liberala hjärtefrågor togs 
upp. 
Folkpartiet liberalerna har 
fått en vitamininjektion och 
en vitalisering. 

Mötet med Alliansens 
ledare, Fredrik Rein-
felt, Maud Olofsson och 
Göran Hägglund under 
söndagen vittnade om att 
samarbetet kommer att 
fortsätta på ett bra sätt. 

Marit Paulsen – som 
fick Karl Staaff-plaketten 
i guld sade: ” Du kan göra 
mycket för väljarna men 
Du kan inte kissa åt dem. 
De vill klara sig själva! Tar 
Du ansvaret ifrån dem tar 
Du också friheten!”

Miljöfrågan hamnade
mer i fokus än tidigare år 
eftersom Gröna libera-
ler kommer att finnas re-
presenterade i partistyrel-
sen, miljö och naturpro-
grammet revideras samt ett 
uttalande att partiledning 
och partistyrelse mer aktivt 
skall arbeta för att synliggö-
ra och kommunicera Folk-
partiets natur- och miljö-
politik. 

Arbetsrätten diskuterade 
livligt. Landsmötet beslu-
tade att det så kallade två-
personersundantaget i LAS, 
skall utvidgas och gälla alla 
arbetsgivare, att en arbets-
grupp tillsätts för att ana-
lysera eventuella behov av 

förändringar av svensk ar-
betsmarknadslagstiftning. 

Bistånd: 1-procentmålet 
ligger fast. 

Skola: Fortsatt hög am-
bition på skolområdet. Det 
blev tyvärr avslag på en 
motion om att återinföra 
staten som  huvudman. 

Ett viktigt ”psykiatripro-
gram antogs” 

En viktig betoning på 
vår grundläggande ideo-
logi framfördes av många 
talare. För att tydliggöra 
kopplingen namn/ideologi 
beslutades att hela namnet 
”Folkpartiet liberalerna” 
ska användas mer konse-
kvent. 

Förslag om en lag mot 
åldersdiskriminering mötte 
stor entusiasm. 

Ett krav på tredelad för-
äldraförsäkring vann inte 
Landsmötets gillande. Vi 
förordar en större valfrihet 
för föräldrarna samt hoppas 
att jämställdhetsbonusen 
ska bli  en viktig morot i 
strävan att uppnå ett mer 
jämställt föräldraansvar. 

Ett fortsatt stort arbete 
för att uppnå en god inte-
gration diskuterades också 
livligt. Landsmöten är 
maffiga tillställningar. På 
söndag morgon slutade de-
batten klockan 05.30 för att 
återupptas 08.30. Själv stod 
jag i talarstolen och dis-
kuterade demokratifrågor 
klockan 03.30!

Rose-Marie Fihn
Ombud för Folkpartiet 

liberalerna i Norra Älvsborg

Nytändning!

Jag har inte sagt något om 
Ahlafors Fria Skola. Jag 
har en åsikt om den, men 

det var inte det saken gällde. 
Jag höll med Jan Björk-
lund numera partiledare för 
Folkpartiet. För de barn som 
går på Ahlafors Fria skola 
hoppas jag att det är bra.
Kommer vi sedan till det 
fria valet har vi förmodligen 
inte samma åsikt om hur vi 
skall utnyttja de knappa re-

surserna, då ingår inte fri-
skolan i min tankar.

Betygspoängen är inte den 
enda barometer att mäta om 
skolan har nått ett bra resul-
tat för sina elever, för mig är 
det vad eleven faktiskt kan. 
Centralproven är en av dessa 
barometrar. Rent teoretiskt 
kan man  höja sin skola till 
skyarna genom att ge högre 
betyg än vad eleven i själva 
verket har.

Vårt skolsystem är inspi-
rerat av Montessoripedago-
kik sedan länge. 

Tack för en god debatt, 
härmed får detta vara det 
sista inlägget denna gång.

Vänsterpartiet i Ale
Ingmarie Torstensson, 

gruppledare

Svar till Sven Nicolaisen om skolor

Efter långa förhand-
lingar i positiv anda 
kan årets budgetför-

handlingar summeras. Det 
är med stor glädje vi miljö-
partister kan konstatera att 
budgeten och den strategiska 
planen för Ale den komman-
de treårsperioden innehåller 
tre viktiga steg mot ett grö-
nare Ale; satsning på nya pe-
dagogiska initiativ i skolan, 
kollektivtrafik och ekologiskt 
byggande. 

Mer pengar till nya pe-
dagogiska initiativ i skolan. 
Många förknippar Miljöpar-
tiet med miljöfrågor, men 
ett grönt samhälle innebär 
så mycket mer. En viktig del 
av grön skolpolitik är över-
tygelsen att barn och unga, 
precis som 
vi vuxna, har 
rätt att välja 
sin egen väg 
för att nå sina 
mål. Möjlig-
heten att nå både kunskaps-
mål och sociala mål förbätt-

ras när vuxna och elever i 
förskola/skola har en ge-
mensam syn på lärandet. 
En sådan pedagogisk vär-
degrund skall Ales skolor 
arbeta med och kommunen 
skall uppmuntra skolorna 
att våga testa ny pedagogik 
och nya sätt att arbeta. För 
att stimulera förskolor och 
skolor till nya initiativ inom 
pedagogisk utveckling samt 
satsningar på barn och unga 
med särskilda behov avsät-
ter majoritetspartierna sam-
manlagt 10 miljoner kronor 
under den kommande treårs-
perioden. 

Billigare bussresor skall 
utredas. Miljöpartiet Ale 
vill att det ska bli billiga-
re att resa kollektivt. Det 

första stegen 
är att en resa 
inom Ale, 
precis som 
i Göteborg, 
endast skall 

kosta två kuponger och unga 
ska kunna åka på skolkor-

tet även på kvällen. Att välja 
bort bilen skall löna sig eko-
nomiskt! Därför är det gläd-
jande att majoriteten beslu-
tar att möjligheten att sänka 
priset på resor inom Ale nu 
skall utredas samt att ökade 
anslag i de kommande årens 
budgetar ger ekonomiska 
möjligheter till en sänkning.

Mer ekologiskt byggande.
Passivhus, det vill säga hus 
utan energikrävande upp-
värmning, bör enligt kom-
munens nya direktiv utgöra 
en betydande andel av ny-
byggnationen. Tillsammans 
med andra energieffekti-
va lösningar inom bostads-
byggandet och att planering-
en av bostadsområden styrs 
efter möjlighet till kollektiv-
trafik kommer kommunens 
klimatpåverkan att minska 
och föra oss närmare Miljö-
partiets de Grönas långsik-
tiga målsättning, ett klimat-
neutralt Ale.

Nu ser vi fram emot att i 
våra olika nämnder fortsät-
ta arbetet med att styra Ale 
mot en grönare framtid. Har 
du frågor om vår politik eller 
vill diskutera något speci-
ellt ärende, ta gärna kontakt 
med oss. 

Torbjörn Köre
KF, Kommunstyrelsen

Åsa Kasimir-Klemedtsson
KF, Miljö och bygg             
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Det är vi som är Axelssons!  •  www.axelssonsfast.se

Jan Erik
Axelsson

Arbetsledare bygg/anläggning

Utbildningen för dig som jobbar i branschen  
och vill utvecklas eller bygga på din byggutbildning.  
En fjärdedel av utbildningen sker ute på arbetsplats. 

Utbildningen är 2-årig och startar januari 2008.  
Ansök på: www.studera.nu
Sista ansökningsdag är 15 oktober 2007.
 
Kontakta Martin Lindmark 070 - 640 17 42 
martin.lindmark@ltu.se

www.ltu.se/shb/yh

LJUNGBERGS SNICKERIER AB

Nu söker vi en

Ekonomiassistent
till vårt huvudkontor i Älvängen

Arbetsuppgifter: Löpande ekonomiadm., främst fakturering.

Kvalifikationer: Kunskaper i de vanligaste datorprogrammen; (Visma Spcs), 
behärska engelska i tal och skrift.

Varaktighet: Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas. Tillträde: Snarast 

Arbetstid: 2 dagar/vecka. Måndag, tisdag

Övrigt: Fast månadslön, kollektivavtal finns, skriftlig ansökan till adress:

Ljungbergs Snickerier AB är ett företag som tillverkar emballage.

Ett flertal fabriker i Sverige även USA och Belgien.

Högstorp Pl 105, 446 97 Älvängen,
Tel 0303-74 90 40, fax 0303-74 91 12
info@ljungbergs-snickerier.se

Fackliga företr.:
Sv. Trä. arb. förb. avd. 15

031-13 68 88

>>Att välja bort bilen skall 
löna sig ekonomiskt!<<


