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Obegripligt att kalla 
vårdnadsbidraget för 
rättvist. Det innebär 

att en förflyttning av skat-
temedel till att uppmunt-
ra kvinnor att hålla sig borta 
från arbetsmarknaden och 
bli beroende av männens in-
komst. Inga pensionspoäng 
på de 3000 kronor som fö-
reslås för kvinnan. Är det en 
valfrihet att bli hemmafru? 
Rent statistiskt är det kvin-
nor som kommer att använ-
da sig av detta bidrag. Hur 
rättvist är det?

Villkoren för fullt vård-
nadsbidrag är att barnen 
inte utnyttjar den offent-
ligt finansierade barnom-
sorgen, Kd säger att det inte 
kommer att kosta kommu-
nerna något medan Fp säger 
att det kan kosta 5-6 miljar-
der för kommunerna.

För mig verkar det som 
ett sätt att dra undan arbets-
tillfällen för kvinnor och för-
sämra deras löneutveckling. 
Om du efter den tid du varit 
hemma med ditt barn skall 
in på arbetsmarknaden igen 

har du ett mycket sämre lö-
neläge - och vem har det 
bättre löneläget? Jo den som 
varit kvar på arbetsmarkna-
den det vill säga mannen.

Dessutom kan man inte 
kombinera vårdnadsbidraget 
med föräldrapenning eller 
a-kassa, vem är det då som 
kan leva på 3000 kr i måna-
den? Det finns bara ett svar 
de som är ekonomiskt välbe-
ställda redan innan.

I Finland har detta bidrag 
lett till en sämre löneutveck-
ling för kvinnor som efter 

cirka tre år skall tillbaka till 
arbetslivet. Det går inte att 
rakt av jämföra finska och 
svenska förhållanden men 
det är lönt att snegla på 
deras förhållanden. De har 
ett högre bidrag men slut-
satsen är den samma kvinnor 
får det sämre. De blir bero-
ende av sin partner. Se upp 
kvinnor för denna fälla!

Det finns gott om under-
sökningar som säger att Sve-
rige är det bästa landet att 
vara småbarnsförälder i, låt 
det förbli så. Det går heller 

inte att jämföra den pedago-
giska delen som vår svens-
ka förskola bidrar med, med 
vård av egna barn. Ingmarie Torstensson

Gruppledare för 
Vänsterpartiet i Ale 

Bevare mig väl för vårdnadsbidraget

INFLUENSA-
VACCINATION

Nu är det dags....

Älvängens vårdcentral kommer att ha öppen 
drop-in mottagning för influensavaccination 

följande datum:

Måndag den 8/10 mellan kl 17-19

Torsdag den 11/10 mellan kl kl 17 -19

Lördag den 20/10 mellan kl 10-12 

Torsdag den 25/10 mellan kl 17-19

Välkomna in!
Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

… och över 100 andra tandprodukter.

139:--

Mot dålig 
 andedräkt.
SB12 Munskölj, 250 ml. 

Nyhet! 44:50

Plackers Twin Tandtråd 
med hållare, 35 st. 

Nyhet!

46:--

2 st huvarpå köpet!

Zendium
Classic Tandkräm, 
100 ml.

30:--

Listerine 
Fluoride, 
Munskölj,
500 ml.

59:--

Nyhet!
Flux
Fluorskölj, Cool Mint,  
0,2%, 500 ml.

68:--

GUM Soft-Picks med rese-etui, 40 st.

Dentan Mint Fluorskölj, 0,05%, 500 ml. 56:50
Fluorette Tuggummi, 0,25 mg, 90 st. 58:–
Dentirol Sugtabletter, Svartvinbär, 0,25 mg, 240 st. 69:50
Fludent Sugtabletter, Mint, 0,25 mg, 200 st. 59:–

TePe
SuperNova Tandborste, 4-pack.

49:50

Förstärk
med fl uor!

Visste du att tandborsten 
bara gör halva jobbet?
Om du vill ha en riktigt fräsch mun räcker det inte att 
bara borsta tänderna. Gör även rent mellan tänderna 
med tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste. 
Avsluta med munskölj (det fi nns med fl uor, mot plack 
och mot dålig andedräkt). Säg till så hjälper vi dig!

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

>>För mig verkar det som ett sätt att dra undan 
arbetstillfällen för kvinnor och försämra deras 
löneutveckling. Om du efter den tid du varit 

hemma med ditt barn skall in på arbetsmarkna-
den igen har du ett mycket sämre löneläge - och 
vem har det bättre löneläget? Jo den som varit 

kvar på arbetsmarknaden det vill säga mannen.<<

I lördagens V75-
omgång på Åby blev det 
hög utdelning på sju rätt. 
En kupong inlämnad hos 
Allans Bok & Pappershan-
del i Älvängen gav hela 
106.625 kronor. Kupong-
en, som kostade mer än 1 
000 kronor, var en av totalt 
52 kuponger som lyckades 

pricka in sju rätt. Förutom 
en rad med sju rätt innehöll 
kupongen 25 rader med sex 
rätt och 425 rader med fem 
rätt.

���

Storvinst till Älvängen 

– Vann 106.625 kronor på V75


