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Nu är det dags att sätta ned foten och 
ta det föräldraansvar som hänger 
ihop med att ha barn/ungdomar. Ska-

degörelse och andra så kallade ungdoms-
brott ökade under januari med över 50%. 
Det är förenat med enorma kostnader att re-
parera allt detta som era små ungdomar för-
stör när ni har annat att göra än att se efter 
dem. De kostnader som läggs ner på detta 
skulle snart kunna finansiera både mötesplat-
ser och massor av aktiviteter till ungdomar. 
Men nu får pengarna gå till att reparera allt 
från busskurer till skolor. De senaste veckor-
na har jag roat mig med att åka runt i sam-
hällena på kvällarna och till min fasa så upp-
täcker jag i stort sett inte en enda vuxen. Det 
verkar som om att efter klockan 20:00 så ägs 
gator och torg av ungdomar. Det är dags för 
oss vuxna att släppa Tv:n och istället gå ut och 
se vad de unga sysslar med. Jag såg en kväll 
utanför gymnasiet en kille som kanske var 16 
år hög som ett  höghus. Vad skall det bli av en 
sådan kille. 

Kommunen kan inte ta ansvar för era barn 
på fritiden också utan ni som föräldrar måste 
sätta gränserna. Som ni alla känner till så är de 
polisiära resurserna ytterst begränsade efter 
klockan 17:00 i vår kommun, så vi vuxna får 
ta på oss lite av deras uppgift också. Nämligen 
att synas på gator och torg. 

Väl mött på gator och torg efter klockan 
20.00.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Det är faktiskt marknaden som bygger. 
Oavsett hur mycket ni socialdemokra-
ter planerar så är det marknaden som 

avgör om det finns lönsamhet i projektet och 
att se har möjlighet att investera just då. I vissa 
delar av din insändare håller jag med dig, fram-
för allt i de delar du talar om vikten av servi-
ce och samhällets utseende. Jag kan också hålla 
med om att vi måste ta hänsyn till jordbruks-
mark som är lönsam att bruka. Men i min in-
sändare talade jag om Kronogården som varit 
planerad sedan 1993 och om Bohus skansar . 
Ingen av dessa områden berör någon bevaran-
devärd jordbruksmark utan vad gäller Krono-
gården så slyar området igen. 

Så Rolf om man tror på marknaden och skapar 
förutsättningar för den så och kombinerar detta 
med sunt förnuft och en dos planering så fungerar 
samhällsutbyggnaden. Jag skulle vilja rekomen-
dera dig ett studiebesök i Vellinge, Lomma  och 
Kävlinge kommun. Förvisso kommuner som är 
borgerliga men prata med dina partikamrater i 
dessa kommunerna de kan lära er massor av sam-
hällsplanering.

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Var rädd om 
våra barn!
Det är många i Bohus som bryr sig angående 
30-skyltar. I rimlighetens namn borde väl bilvä-
gen till och från Bohusskolan vara ordentligt skyl-
tad med skola och 30-skyltar.

Det går 400 elever på skolan. De flesta barnen 
till små-, förskola och fritids transporteras av bil-
burna föräldrar. Många av dessa framförda fordon 
tycks inte ha kännedom vad som numera gäller 
för hastighet i Bohus.

Har man tänkt på de övriga barnen som tar 
sig till skolan gåendes? Det finns givetvis trot-
toar och gångväg. Hur många barn går där? Var 
rädd om våra barn!

En som också bryr sig

Öppet brev till de 
föräldrar det berör

"Vi behöver 
marknaden"

Svar till Rolf Gustavsson

Vi gör det enklare att börja ett nytt liv.
Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 590 000:-

v Boyta 78 kvm

v Avgift 4.076:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

v Hiss: Nej.
v Adress: Byvägen 19 B

v Visas tor 14/2 17.30-18.00

Fräsch o trevlig lägenhet med bästa läget i

området.Stor hall. Renoverat kaklat badrum.

Kök med utsikt. 2 st.sovrum som är fria från

insyn. Vardagsrum med ekparkett o stor balkong

med tak i västerläge. Tel: 0303-74 62 50

Webbnr: 5410-1420

3:a BOHUS

v Utgångspris 1 295 000:-

v 5 rok, varav 4 sovrum

v Boyta 92 kvm, biyta 33 kvm

v Tomt 99 kvm Plan trädgårdstomt

v Byggt 1977
v Adress: Sjövallavägen 6

v Visas tis 19/2 17.00-18.00

Vi erbjuder ett charmigt radhus med äldre stil i

ett mycket populärt område centralt beläget i

Alafors. Här är nära till badsjö, skola, dagis och

kommunikationer. Ett bra område för en barn-

familj. Även den omtyckta friskolan "Ahlafors

Fria Skola" ligger alldeles i närheten.

Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1393

ALAFORS

Den 1 juli 2008 har Ale 
kommun möjligheten 
att införa det kommu-

nala vårdnadsbidraget. Vård-
nadsbidraget är en valfrihetsre-
form som ger föräldrarna själva 
möjlighet att välja barnomsorg 
för sina barn samt mer tid med 
barnen. Kristdemokraternas 
förslag till ett kommunalt vård-
nadsbidrag är ett viktigt steg på 
vägen mot en modern familje-

politik. En familjepolitik som 
utgår från att familjer är olika 
och självklart har olika önske-
mål och behov. Vårdnadsbidra-
get ger valfrihet och makt åt de 
som faktiskt vet bäst hur de vill 
forma sitt familjeliv - nämligen 
familjerna själva. Kristdemokra-
terna kommer självklart att fort-
sätta att arbeta för fler reformer 
som sätter familjerna och bar-
nens behov i centrum. 

Med hjälp av vårdnadsbi-
draget kan föräldrar välja om 
de till exempel vara hemma på 
heltid eller gå ner lite i arbets-
tid. Vårdnadsbidraget kan för 

många vara den pusselbit som 
behövs för att ge lite mer ut-
rymme under en pressad, men 
betydelsefull och rolig tid i livet. 

Reformen genomförs för att 
ge dig större valfrihet - möjlig-
heten att välja vad som passar 
dig och dina barn bäst. Med 
vårdnadsbidraget kan du som 
förälder tillbringa mer tid med 
dina barn. 

Vårdnadsbidraget gör det 
möjligt med en mjukare över-
gång mellan föräldraledighet 
och arbete. Med hjälp av vård-
nadsbidraget kan föräldrar lätt-
tare välja om de till exempel 
vill förlänga föräldraledigheten, 
eller gå ner i arbetstid. Det är 
föräldrarna och inga andra som 
vet vad som är bäst för dem och 
deras barn.

Vårdnadsbidraget innebär att 
kommuner får rätt att införa ett 
skattefritt bidrag – vårdnads-
bidrag – på max 3 000 kronor 
per månad till föräldrar med 
barn från 1 till 3 år. Bidraget ska 
trappas av mot nyttjande av of-
fentligt finansierad barnom-

sorg och det ska vara möjligt att 
kombinera vårdnadsbidrag med 
förvärvsarbete. 

Svar till BoU AU
Samtidigt med vårdnadsbi-

draget införs en jämställdhets-
bonus för att öka din familjs 
ekonomiska möjlighet att för-
dela föräldraledigheten mer 
jämlikt. Jämställdhetsbonusen 
kan utgå med 3 000 kronor per 
månad och tillförs föräldrar-
na genom kreditering av skat-
tekontot. Högsta möjliga jäm-
ställdhetsbonus erhålls om för-
äldrarna delar lika på föräldra-
penningen. 

Vårdnadsbidraget och Jäm-
ställdhetsbonus träder ikraft den 
1 juli 2008.

För kristdemokraterna
Tony Karlsson ledamot i BoU

Skriftlig reservation från kristdemokra-
terna till BoU beslut angående motionen 
om möjligheten att införa ett kommunalt 
vårdnadsbidrag

Nu inför vi vårdnadsbidraget!

Hedra minnet av 
någon nära!


