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Kristdemokraterna 
vill ge barnfamiljer-
na frihet och rättvisa 

över föräldrars rätt till barns 
tid. Kristdemokraterna vill 
införa ett kommunalt vård-
nadsbidrag som ett komple-
ment till den statliga för-
äldraförsäkringen. Trots det 
fortsätter vänsterkartellens 
skribenter att hävda att vi vill 
avskaffa föräldraförsäkring-
en och att familjer skall leva 
på en lön. Föräldraförsäk-
ringen skall inte röras, men 
kompletteras med ett vård-
nadsbidrag. Om det beror på 
okunskap att vänsterskriben-
terna hävdar det, dålig re-
search eller brist på läsförstå-
else låter jag vara osagt, men 
likaväl är det trams eller po-
litiks propaganda. Föräld-
rar till barn mellan ett och 
tre år ges ett vårdnadsbidrag 
som kan användas till vad fa-
miljen själva vill, till exempel 
minskad arbetstid eller mins-
kad tid  på förskolan. 

Kristdemokraterna tror 
att familjen själv kan avgöra 
hur man skall utnyttja vård-
nadsbidraget. Vänsterkar-
tellens företrädare (s) och 

(mp) vill inte låta familjen 
få den möjligheten, utan vill 
styra barnfamiljernas val till 
det politiskt korrekta. Vän-
sterkartellen är rädda för att 
barnfamiljerna kommer att 
väljer att utnyttja vårdnads-
bidraget (som familjer gjorde 
94) och då minskar givet-
vis den statliga politiska styr-
ningen. Det är klart att för 
en socialist är det svårt att 
tänka sig att barnfamiljerna 
vet vad som är bäst för den 
egna familjen.

Mp vill införa barntid som 
skulle ge 2500 kr till de som 
arbetar och går ner i arbets-
tid. Alla andra som inte gör 
som (mp) vill får fortvarande 
0 kr. Enligt (mp) är barntid 
bättre för då kan man styra 
familjens val mer, politiskt 
korrekt. Kristdemokraterna 
ger 3 000 kr till alla barnfa-
miljer med barn mellan 1-3 
år, som vill ta emot ett frivil-
ligt vårdnadsbidrag. 3000 kr 
är trots allt mer än 2500 kr. 
Vad säger (s) och (v) om att 
ge barntid, är det att införa 
hemmafru/man? Eller vet 
alla att (mp:s) familjepolitik 
aldrig kommer att genom-

föras hos (s).
Före detta socialdemokra-

ten och miljödebattören Per 
Kågesson lämna nu (s) på 
grund av av familjepolitiken. 
Han säger att alla undersök-
ningar visar att socialdemo-
kratiska väljare är positiva till 
vårdnadsbidraget, men inom 
(s) går det inte att bedriva en 
familjepolitik. 

I Alekuriren säger Tyrone 
Hansson (s), att Ale kommun 
styrs av ett fåtal personer 
som inget vet om hur de där 
nere har det. De där nere är 
barnfamiljerna. Vi kristde-
mokrater vill hjälpa barnfa-
miljerna i vardagen med att 
införa ett kommunalt vård-
nadsbidrag för att öka frihe-
ten i vardagen.

Vänster skribenterna drar 
den ena historien efter den 
andra om hur dåligt ett vård-
nadsbidrag är, vad är man 
rädd för? Först var det norr-
män, sedan de rika och nu 
hemmafruar. När kommer 
Bellman?

Tony Karlsson 
kristdemokrat i BoU

Kristdemokraterna stöder barn-
familjerna och deras frihet

Svar till insändare från vänsterkartellens företrädare:

I trafikgruppen arbe-
tar vi utifrån den trafik-
plan som tagits fram för 

Ale kommun. I trafikplanen 
står tydligt att vi ska sträva 
efter att utforma samhället 
efter vad människan tål. När 
en trafikolycka inträffar skall 
inte krockvåldets storlek leda 
till att olyckan får en alltför 
allvarlig konsekvens. 

I våra samhällen arbetar 
vi med att införa en hastig-
hetsbegränsning på 30 km/
h. De första besluten angå-
ende detta har tagits i Bohus 
och Surte. Vi har valt att ha 
en hastighetsbegränsning på 
30 km/h eftersom säkerhe-
ten och framkomligheten för 
gående och cyklister är di-
mensionerande. Nio av tio 
fotgängare överlever om de 
blir påkörda i 30 km/h. Om 
hastigheten ökas till 50 km/h 

överlever endast två av tio.
Med en hastighet på 

30 km/h blir också miljön 
bättre. Bullret minskar och 
utsläppen av skadliga ämnen 
som kolväten och kvävediox-
ider blir mindre.

Normalt upprepar vi 
inte hastighetsskyltar. Upp-
repning av hastighetsskylt-
ning sätter vi endast ut på 
sträckor där det finns sär-
skilda skäl, som till exem-
pel vid platser med mycket 
trafik och mycket barn som 
passerar gatan. Bohussko-
lan ligger vid en återvänds-
gata med lite trafik och ma-
joriteten av de som trafike-
rar gatan känner till att det 
ligger en skola där. Klorvä-
gen ligger inne i 30-området 
och man kan inte komma dit 
utan att ha passerat en has-
tighetsskylt. Som bilist har 

man skyldighet att vara upp-
märksam på vilka lagar och 
regler som gäller på den väg 
man färdas på. 

Tyvärr finns det bilis-
ter som inte bryr sig om 
vilken hastighet som gäller. 
Är det stora problem med 
höga hastigheter finns möj-
ligheten att anlägga fysiska 
hinder, vilket handläggs av 
den som är väghållare.

30-skyltarnas placering 
vid infarterna från E45:an 
har setts över tillsammans 
med Vägverket som är väg-
hållare. Vägverket kommer 
att komplettera skyltningen 
vid infarterna från E45:an.

Miljö- och byggförvaltningen
Sara Johansson

Trafikingenjör
Kenneth Gustavsson

Trafikingenjör

Svar på insändare om trafikfrågor i Surte-Bohus

"Vi följer trafikplanen"

Biblioteket i Surte 
= kulturhus idag = 
hybrid i morgon? Så 

vill Peter Ohlsson (s) att 
det skall bli. Det vill inte 
den (av Peter Ohlsson) på-
stådda minoriteten av oss 
äldre med medelåldern 60+ 
! Vi vill ha ett fungerande 
och funktionellt bibliotek, 
som det fungerar i dag.

Du skriver om ”tråki-
ga övertramp”. Vad är då 
Ditt påstående om att ”du 
känner oro över att det 
trots allt är ett begrän-
sat antal medborgare som 
dessutom har en medelål-

der som med marginal är 
60+. Hur vet Du det? Vad 
är det för fel på oss äldre? 
Vi har ju åtminstone en viss 
erfarenhet.

Att Du sedan har syn-
punkter på ”Rubriksätta-
ren i Alekuriren” tycker 
jag inte anstår en politi-
ker. Tråkiga övertramp? 
Tjaaa...

IBO, Surte

Vad är det för 
fel på oss äldre?

Det har startats en ut-
svältning av bibli-
oteken i Ale. Den 

18 december 2007 besluta-
de Utbildnings- och Kultur-
nämnden att sänka service-
nivån på biblioteken. Orsak: 
Gymnasiet har inte hållit 
sin budget. Inköp av nya 
böcker har stoppats. Sedan 
en tid har biblioteket i Aro-
seniusskolan minskat sitt 
öppet hållande med en dag 
i veckan. Enligt nämndens 
konsekvensbeskrivning sker 
detsamma senare i år i Surte, 
Skepplanda och på skolbib-
lioteken.

För att stoppa utsvält-
ningen av skolbiblioteken 
har Centerpartiet lämnat 

in en motion till kommun-
fullmäktige där man föreslår 
att skolan skall upprätta kon-
trakt med den förvaltning 
som ansvarar för bibliote-
ken. Vårt bibliotek skall vara 
öppet så eller så mycket för 
att vi skall uppnå våra stu-
diemål. Är det inte konstigt 
att utomstående får fatta 
beslut i skolan?

Ni lärare som är måna 
om skolbiblioteket bör agera 
nu. Det är ni som har störst 
möjlighet att försvara bib-
lioteket. Det är ni som bäst 
förstår bibliotekets betydelse 
för elevernas utveckling.

Ni elever som gillar bib-
lioteket och vill ha det kvar 
kan agera genom elevrådet. 

Ni kan också ställa krav i 
ungdomsfullmäktige.

Ni lärare i SO kan i den 
här tragiska såpoperan hitta 
ett utmärkt praktikfall som 
ligger nära elevernas verk-
lighet. Att forska i hur man 
i det politiska livet kan se ett 
klart samband mellan Ale 
gymnasiums dåliga ekono-
mi och elevernas eget skol-
bibliotek kan ge upphov till 
många aha-upplevelser.
 
 

Bibliotekets vänner i norra Ale
Surte-Bohus Biblioteks- och 

Kulturförening

Se upp lärare och elever!

Som representanter för 
vänsterpartiet i HSN4 
ser vi helst att vårdcen-

tralen drivs i offentlig regi. 
Det är idag inte en helt bra 
verksamhet därför tycker 
vi att man bör testa möjlig-
heten att driften för Bohus 
vårdcentral går ut på upp-
handling, för att invånarna i 
Bohus skall få en fungerande 
vårdcentral. Frågan drivs inte 
ensidigt från vänsterpartiets 
sida. Den drivs utifrån per-
spektivet att ha rätt till en bra 
nära primärvård med olika 
möjliga utvägar. 

Ingmarie Torstensson(v) 
Björn Saletti(v)

Ledamöter i HSN 4

Kommentar till 
Jan-Åke 
Simonsson om 
vårdcentral i 
Bohus

Som nybliven pensionär, 
har jag börjat intressera 
mig för kommunen jag 

växte upp i. Sålunda har jag 
skaffat ett flertal bra vykort 
över Alafors 1940-50-tal, där 
jag kan följa den utveckling/
förändring som finns där, 
men när det gäller att hitta 
liknande vykort eller bilder 

över Nol har jag misslyckats. 
Sista gången jag var på 

besök höll man på att ta bort 
ännu fler villor etcetera efter 
den gamla riksvägens sträck-
ning, på grund av väg och 
järnvägsutbyggnad.

När jag jobbade i Nol på 
1950-60-talet, låg ett pärl-
band av affärer och företag 

efter riksvägen och det lilla 
torget vid järnvägsstationen 
var också speciellt med taxi, 
bageri, presentaffär med 
mera. Om någon har en bra 
flygbild/vykort från tiden 
skulle jag bli jätteglad om ni 
hör av er på eira@johansson.ac

Jag letar bilder över gamla Nol

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS FIRANDE I ALE

Tisdag 18 mars 2008 kl 18.30
Aktivitetshuset i Älvängen

Föreningar som önskar erhålla fana/fl agga ombedes insända ansökan 
till Hugo Wallberg, Göteborgsvägen 68B, 446 32 Älvängen.

Föreningen Nationaldagens fi rande i Ale är en ideell förening som 
bygger på frivillighet. Du som önskar stödja fi randet av Nationaldagen 
vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem.
Medlemsavgift 50:-/enskild medlem, 100:-/ familj. Postgiro 492 55 83-9.

David 4 år har Downs syndrom, 
som medför en utvecklings-
störning. Han är en glad och aktiv 
kille, som älskar musik och tycker 
om djur. 

David behöver en stödfamilj en 
helg i månaden och en vecka 
under sommaren. 

Kan du och din familj ta emot 
David eller ett annat barn?

Det finns flera barn både med och 
utan funktionshinder som behöver 
en kontakt- eller stödfamilj.

Ring oss på telefon:
031-365 35 13, 031-365 35 14
eller 031-365 35 10

Stödfamilj sökes


