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Folkpartiet har, med 
jämställdhetsminister 
Nyamko Sabuni (fp) 

i spetsen, tillsammans med 
övriga partier i Alliansreger-
ingen slagit fast att arbetet 
med mäns våld mot kvinnor 
är ett prioriterat mål! Mäns 
våld måste med kraft bekäm-
pas! Detsamma gäller heders-
relaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönande re-
altioner!

Regeringen har därför lagt 
fram en omfattade handlings-

plan som innehåller 56 kon-
kreta åtgärder som ska ge-
nomföras under mandatpe-
rioden.
Det handlar om att:
o öka skyddet och stödet 
till våldsutsatta kvinnor och 
deras barn
•  stärka det förebyggande ar-

betet
•  förbättra rättsväsendets in-

satser och bemötande av 
brottsoffer

•  utveckla insatser för män 
som utövar våld

•  öka samverkan och kun-

skaper
Att samverkan mellan olika 
myndigheter behöver för-
bättras tydliggörs av BRÅ:s 
utvärdering av besöksförbu-
det, som visar att endast en 
liten minoritet av de kvinnor, 
som ansökt om besöksförbud 
har kontaktats av socialtjäns-
ten och erbjudits stöd. Den 
bristande samverkan drabbar 
också barnen. Endast en fem-
tedel av de kvinnor som har 
barn och som har ansökt om 
besöksförbud har haft kon-
takt med socialtjänsten med 

anledning av den upplevda 
hotsituationen. 

BRÅ skriver vidare att rätts-
väsendet ofta försummar att 
underrätta socialtjänsten när 
barn riskerar att fara illa.
Män som hotar och miss-
handlar måste stoppas från 
att fortsätta med våld. En 
statlig utredning ser nu över 
lagen om besöksförbud för 
att stärka kvinnans och bar-
nens skydd. De tittar bland 
annat på möjligheterna att 
införa kontroll av besöksför-

budet med hjälp av elektro-
nisk fotboja. 
Folkpartiet anser också att 
det är rimligt att utvidga om-
rådet för besöksförbud så 
att kvinnan och hennes barn 
kan besöka butiker, prome-
nera och röra sig fritt i sitt 
område utan risk att springa 
på den man som förföl-
jer henne. I särskilt allvarli-
ga fall bör vistelseförbudet 
för mannen kunna omfatta en 
hel kommun, som en form av 
omvänd kommunarrest.

Folkpartiet liberalerna 
Ale är tacksamma för att re-
geringen gör denna sats-
ning för att medverka till att 
stärka tryggheten för alla ut-
satta kvinnor och barn som i 
dag upplever både ångest och 
rädsla såväl hemma som på 
gator och torg. Det är en väl-
kommen satsning för många.

Rose-Marie Fihn (fp)
ordförande för kommunpolitiska 

rådet i norra Älvsborg
gruppledare i Ale

Alliansregeringens handlingsplan ger ökad trygghet!

Klipp ut och klistra in 
i din webbläsare! 
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I uppror mot Vägverkets förslag
– Kärraborna kräver annan sträckning av lokalvägen
KÄRRA. Byborna är 
enade och vill nu få 
Vägverket att tänka 
om.

Det skall ske med 
kommunpolitikernas 
hjälp.

I torsdags hade 
boende och företagare 
bjudit in Lilla Edets 
makthavare till en prak-
tisk information om hur 
lantbruket och boen-
det i Tunge vid Kärra, 
Gropen och Tungetorp 
blir påverkade av 
ombyggnaden av E45 
och den tillhörande 
lokalvägen.

Boende och företagare i Kärra 
är bekymrade över framtiden. 
Oron ligger i ombyggnaden 
av E45 vid Tunge norr om 
Lödöse och Vägverkets för-
slag till lokalväg.

– Det är ett budgetförslag 
som Vägverket har lagt fram, 
inget annat. Vägverket räknar 
enbart pengar, vi ser till lång-
siktigt hållbara lösningar som 
också har ett pengavärde, 
säger Hans Åkesson.

– Bygden har nu enats om 
ett konstruktivt motförslag 
till Vägverkets förslag till lo-
kalväg. Markägarna upplå-
ter mark för en lokalväg i 
direkt anslutning till den nya 
E45:an istället för att få lo-

kalvägen med bland annat 60 
bussar per dag genom Kärra 
by, Gropen och Tungetorp, 
fortsätter Hans Åkesson. 

De boende i området anser 
inte att Vägverket kan skapa 
en säker lokalväg för fordon, 
gång och cykeltrafikanter 
genom Gropen, Kärra by och 
Tungetorp utan att begränsa 
framkomligheten för trakto-
rer, tröskor med mera.

Ingen säkerhetsaspekt
– Säkerhetsaspekten har Väg-
verket inte tagit någon som 
helst hänsyn till i sitt förslag. 
Vi är väldigt bekymrade, inte 
minst för barnen som bor 
längs den aktuella sträckan, 
säger Tina Åkesson.

– Vi har känt på den tunga 
trafiken sedan i början av året, 
då det går transporter till Ban-
verket på den här vägen. Det 
har givit oss en försmak av 
vad som komma skall och det 
känns fruktansvärt. Jag dröm-
mer mardrömmar om barnens 
säkerhet. I framtiden beräk-
nas det gå 20 000 bussar per 
år på lokalvägen, säger Tina 
Åkesson.

Av de inbjudna politiker-
na märktes bland andra kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jörgen Andersson (c) och 

kommunalrådet Bjarne Färj-
hage (c).

– Att Vägverkets förslag är 
ett budgetprojekt, det är en 
talande beskrivning. Det som 
vi har fått presenterat för oss 
här och nu är utan tvekan en 
väsentligt mycket bättre lös-
ning. Jag vet dock inte riktigt 
hur vi från kommunen skulle 
kunna påverka Vägverket. 
Jag var mer optimistisk tidi-
gare än vad jag är idag, sade 
Färjhage.

– Ni måste ta ert fulla 
ansvar! Har Vägverket inte 

råd att bygga enligt den här 
lösningen ska man avstå helt 
och hållet, dundrade Hans 
Åkesson.

LRF Väst backar upp de 
boende i Kärra by så långt 
som det behövs och Ronny 
Johansson, vice ordförande i 
LRF Väst, säger så här:

Dåligt förslag
– Det alternativ till lokalväg 
som Vägverket presenterat 
är ett dåligt förslag. Det för-
svårar kraftigt för företagan-
de och ger en kraftig försäm-

rad boendemiljö. Kommunen 
har tagit beslut om att motor-
vägen skall ligga i Göta älv-
dalen och då måste man göra 
det bästa av situationen, det 
vill säga försämra förutsätt-
ningarna så lite som möjligt 
för företagande.

Fortsättning följer i den 
här infekterade frågan.

Hans Åkesson är upprörd över Vägverkets förslag till lokalväg genom Kärra by, Gropen och 
Tungetorp.

I tisdags hade Kärra by med omnejd bjudit in politiker från 
Lilla Edet till en informationsträff för att visa hur lantbru-
ket och boendemiljön kraftigt försämras om Vägverket driver 
igenom sitt förslag till lokalväg. På bilden ses kommunsty-
relsens ordförande Jörgen Andersson och kommunalrådet 
Bjarne Färjhage.
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