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Ireferatet från Aktiva Se-
niorers möte i slutet av 
februari fanns en för-

hoppning om att våren på 
allvar skulle ha gjort sitt in-
träde till vårt nästa månads-

möte den 26 mars. Men ack, 
idag när detta skrivs är natu-
ren klädd i full vinterskrud 
och vi får vänta lite till på 
våren.

Programmet idag gick 

emellertid ändå i vårens och 
fåglarnas tecken. Först fick 
vi göra bekantskap med den 
kände fågelskådaren Jan 
Stenberg som kåserade om 
och visade bilder på fåglar. 
Han startade med skatan, 
den vackra, men inte alltid 
älskade ”Tjuvaktiga skatan”. 
Smeknamnet fick vi lära oss 
är en myt. Varken silverske-
dar eller mobiltelefoner är 
den särskilt intresserad av, 
men småfåglarnas talgbollar 
gillas skarpt. 

Pilgrimsfalken, världens 
snabbaste fågel, som nästan 
varit utrotad, har nu tack 
vare ett fantastiskt arbete 
med ideella krafter blivit 
cirka 50-55 häckande par här 
på Västkusten. Sedan fick 
vi höra lite om diverse små-
fåglar. De flesta flyttar varje 
höst och vinter till Spanien 
och Afrika. De har en fan-
tastisk orienteringsförmå-
ga och flyger mest på natten 
bland annat över Saharaök-
nen. Det är miljontals fåglar 
som ger sig iväg men endast 
cirka 20-40 procent åter-
kommer på våren. Betänker 
man att de flesta väger sju-
åtta gram är det märkligt att 
några alls överlever. Vi fick 
höra om ugglor, tranor och 
andra skogsfåglar. Allt som 
berättades gjordes till lätt-
sam undervisning som kunde 
sporra till egna studier.

Ett varmt tack till Jan 
med Kungälvkex, passande 
för både föredragshållaren 

och kanske en del små hung-
riga fåglar.

Så fick vi god förtäring 
medan vi väntade på 40 
glada sångare i sånggruppen 
Humlan. Det var en fin syn 
när ridån drogs ifrån med 
alla sångarna klädda i vita 
skjortor/blusar och en hals-
duk i hallonrött. De leds av 
engagerade Sven Bengts-
son snart 88 år ung och 
med hjälp av två dragspe-
lare och en gitarrist. Kon-
serten startade med Hum-
lans egen signaturmelodi. 
Man hade också tre par som 
dansade fågeldansen med 
kören i bakgrunden. Sång-
erna, enkla men mycket väl-
ljudande, avlöste varandra. 
Gunnar Hansson sjöng om 
”Måseskärs fyr”. Den var 
skriven av en lärarinna där 
och sparad till eftervärlden 
av Gunnars mor. ”Vals på 
Ängön” och ”Nya Bohusval-
sen” sjöngs också innan det 
var dags för sista visan där vi 
alla fick vara med. Vi kunde 
verkligen med glädje sjunga 
”Tack för att alla finns”, både 
körsångare och publik.

Meddelanden om kom-
mande resor och utflykter 
samt lottdragning och pris-
utdelning avslutade dessa 
trevliga timmar på Kvarn-
kullen.

Ett varmt tack för idag 
och välkomna åter gav oss 
ordförande Sture Magnus-
son.

Ingrid Monié

Månadsmöte hos Aktiva Seniorer

Fastighetsskatten har 
varit en orättvis och 
oförutsägbar skatt som 

saknat folkligt stöd. Den 
har på ett orimligt sätt följt 
husets marknadsvärde och 
skatten har således bestämts 
av grannarnas husaffärer. 
Detta fick kristdemokraterna 
att redan före valet 2002 lan-
sera förslaget om en enhet-
lig kommunal fastighetsav-
gift relaterad till kommuner-
nas service. 

Kristdemokraterna gick 
därför till val på att avskaffa 
den statliga fastighetsskatten 
och ersätta den med en kom-
munal fastighetsavgift . 

Alliansregeringen har nu 
ersatt detta orättfärdiga skat-
tesystem med en kommunal 
avgift för småhus på högst 
6.000 kronor per år som tak 
eller på 0,75 procent av tax-
eringsvärdet om det är lägre. 
Detta innebär att småhus 
som har taxeringsvärden 
under 800.000 kronor beta-
lar 0,75 procent av taxerings-
värdet i kommunal fastig-
hetsavgift, medan högre tax-
erade småhus betalar 6.000 
kronor per år. För bostäder 
i flerbostadshus blir avgif-
ten 1.200 kronor per år, eller 
0,4 procent av taxeringsvär-
det om det är lägre. Att av-
giften görs kommunal blir 
ett bra incitament för kom-
munerna att stärka sin eko-

nomi med nya attraktiva bo-
stadsområden.

Fastighetsskattereformen
har inneburit att 3,1 miljon 
skattskyldiga har fått lägre 
fastighetsavgift 2008 jämfört 
med den socialdemokratiska 
modellen. I kronor handlar 
det om 8 miljarder kronor 
i lägre skattetryck på boen-
det jämfört med före valet 
2006, och i genomsnitt 2.600 
kronor per villaägare. Men, 
det kanske viktigaste, vi har 
nu ett system där ingen be-
höver flytta på grund av 
framtida prisstegringar på 
fastighetsmarknaden, efter-
som stigande taxeringsvär-
den framöver aldrig kan bli 
högre än taket för den kom-
munala avgiften. 

I Västra Götalands län 
sänks skatten med i genom-
snitt 1722 kronor och i Ale 
kommun med i genom-
snitt 2208 kronor. Det är 
en viktig och efterlängtad 
reform för många som drab-
bats hårt av den tidigare fast-
ighetsskatten.

Sune Rydén
Ordförande  

Kristdemokraterna i Ale

Fastighetsskatten är 
avskaffad och sänks 
med 2208 kronor i AleAllians för Ale vill skapa 

en skola där elever 
och föräldrar ska ha 

stora möjligheter att välja en 
utbildning som passar elev-
ens behov och önskemål. 
Varje skola ska ha möjlig-
het att skapa en egen profil 
och tillämpa ett eget arbets-
sätt. För att vi skall kunna 
öka kvalitetskraven på skolan 
krävs att de som verkar där 
ges bättre villkor. 

De som arbetar i Ales 
kommunala skolor idag 
- skolledning, lärare och 
elever - har alldeles för 
litet inflytande över skolans 
arbete. De som har det prak-
tiska ansvaret har mycket be-

gränsad möjlighet att fatta 
beslut om den egna verk-
samheten. Däremot har de 
som inte arbetar i skolan - 
politiker på olika nivåer - 
alldeles för stort inflytan-
de. Ansvaret och möjlighe-
ten att ta beslut måste flyttas 
till skolorna, där skolled-
ning och lärare tillsammans 
med barn och föräldrar, kan 
forma verksamheten.

Kommunerna har nu möj-
lighet att omvandla kommu-
nala skolor till ”kommunala 
friskolor”. Det sker genom 
att en lokal styrelse bildar en 
egen nämnd i kommunen.

En kommunal frisko-
la skall stå friare i förhållan-

de till kommunen än övriga 
kommunala skolor. Vi ser 
detta som en möjlighet att 
förbättra skolverksam-heten. 
Skolor som är självstyran-
de avseende beslut om hur 
resurser ska fördelas, vilken 
personal som ska anställas 
m.m., tenderar att bli fram-
gångs-rika skolor.

De mål som de nationel-
la läroplanerna sätter upp 
räcker som mål. Låt därför 
de kommunala skolor som 
vill få möjligheten att arbeta 
som friskolorna gör. Ge det 
fulla ansvaret för verksam-
hetens utveckling till sko-
lans medarbetare och led-
ning. Genom att ge ansvaret 

för styrning, ekonomi, fast-
ighetsskötsel, pedagogiskt 
arbetssätt, profiler m.m. är 
vi övertygade om att skolans 
kvalité kommer att bli högre.
Allians för Ale yrkar att 
Kommunfullmäktige beslu-
tar att de av Ales kommuna-
la skolor som så önskar ska 
få möjlighet att omvandla 
sig till självständiga enheter 
(kommunala friskolor). 

Allians För Ale
Rose-Marie Fihn, Gruppledare (fp)

Sune Rydén, Gruppledare (kd )
Roland Wall, Gruppledare (c)

Ingemar Serneby, Gruppledare (m)

Skapa möjligheter för kommunala friskolor!

VITSIPPSPRISET
för 2008

VITSIPPSPARTIET – KRISTDEMOKRATERNA
PARTIET FÖR ALLA

Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad Vitsippspriset. 
Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller organisation i Ale som på 
ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats för andra människor. Priset skall delas 
ut för 12:e året. Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag 
kan skickas till Kristdemokraterna, c/o Sune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol
eller klicka in på vår hemsida www.alekd.nu – senast 30 april 2008.

Solhaga by är nu inne i ett expansivt skede. 

Vi söker 
habiliteringsassistenter 
& habiliteringspersonal 
till särskilt boende och daglig verksamhet. 

Solhaga by bedriver LSS- verksamhet; boendestöd 
för barn/ungdomar och vuxna samt dagverksamhet. 
Verksamheten vänder sig till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, autismspektrumtillstånd och 
personer med vuxenhjärnskador. Solhaga by har verksamhet 
i Lilla Edet, Ale, Lerum och Göteborg. 
Solhaga by ingår i Solhagagruppen. som även driver LSS 
verksamhet i Stockholmsområdet. 
I Solhagagruppens verksamhet fi nns dessutom 
specialförskola och utredningsverksamhet.  Solhagagruppen 
har ca 450 anställda.

Se Solhaga by:s hemsida; www.solhagaby.se 
eller kontakta personalchef Claes Holmenäs 
på tel. 0520–47 47 93.

Vill du hjälpa
en medsyster?

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
startar under våren en utbildning 
om våld i nära relationer.

Är du intresserad och vill få mer information?

Ring 0303-249 250

LEDIGA TJÄNSTER


