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Det är ingen hemlig-
het att det finns en 
rejäl baksida med 

det som alliansen kallar för 
kommunal fastighetsavgift. 
Att regeringen inte svänger 
i samklang med övriga Sve-
rige är ingen hemlighet vid 
detta laget så vida inte Sve-
rige endast består av Täby, 
Danderyd eller Lidingö som 
av en händelse är kommu-
ner i Stockholmstrakten där 
minst antal hushåll får en 
höjning av fastighetsskatten.

Att det blir en höjning för 
många fastighetsägare verkar 
vara en väl bevarad hemlig-
het som inte framgick i Sune 
Rydéns insändare för ett tag 
sedan. Enligt Villaägarnas 
riksförbund som gjort en 
undersökning utifrån Sta-
tistiska centralbyråns siffror 

kommer elva procent av vil-
laägarna i hela Sverige få en 
höjning av fastighetsskatten. 
Variationerna är dock stora i 
landet om vilka som drabbas 
av den nya skatten. Ja en skatt 
är det, även om alliansen 
inte ville kalla det så trots att 
många tunga jurister tryckte 
på.

I Ale visar det sig att 23% 
av villaägarna får en höjd fast-
ighetsskatt år 2008 i jämfö-
relse med 2007. Det innebär 
att vi kommer på sjätte plats 
av alla kommuner i Västra 
Götaland där flest hushåll får 
en höjning av skatten.

Alliansens anledning till 
att ändra fastighetsskatten 
har påståtts vara att män-
niskor som har låga inkom-
ster inte skall behöva flytta 
bara för att de har så hög 

skatt. Förslaget innebär dock 
att kommuner med många 
höginkomsttagare som t.ex. 
Täby i Stockholmstrakten 
har minst andel villor som får 
en höjning. Man säger en sak 
och gör något helt annat. Vår 
finansminister Anders Borg 
gick ut och sa ”Alla hus får en 
sänkning jämfört med idag. 
Hela landet tjänar på det”. 
Med facit i hand ser vi att det 
är fullständigt trams. Många 
Alebor får en ny ekonomisk 
smäll och kommuner med 
många höginkomsttagare 
slipper ta smällen. En sådan 
politik handlar inte om foku-
sera på arbete utan om miss-
gynna de människor som inte 
lever ett miljonärsliv i Täby, 
det vill säga de flesta. 

Andreas Hector
Socialdemokraterna i Ale

Var fjärde villaägare i Ale 
fick högre fastighetsskatt

Är sedan drygt ett år, 
nyinflyttad i denna 
kommun. Har trots 

min ringa ålder, (under tret-
tio) bott i tre olika kom-
muner och län, innan jag 
och min sambo fick möjlig-
heten att köpa ett under-
bart hus på Skårdalsvägen 
i Bohus. Vad som emeller-
tid slagit mig och min sambo 
under denna korta tid vi bott 
i Bohus, är hur dåligt de nya 
30-vägskyltarna är placera-
de och hur vissa trafikanter i 
detta samhälle kör som krat-
tor. Hinner tyvärr inte läsa 
Alekuriren varje vecka, men 
råkade faktiskt läsa nummer 
4 och nummer 9, där två in-
sändare är inne på samma 
spår som jag. Där fram-
förs bland annat hur dåligt 
de nya 30-skyltarna i Bohus 

är placerade och jag håller 
med, framförallt de i södra 
och norra infarten. Jag vet 
inte, men jag tror att de kom 
upp någon gång i höstas 
eller tidigt detta år. Så själv 
tillhör jag de som har över-
skridit hastigheten en viss 
tid, då jag plötsligt en dag i 
början av detta år såg en 30 
skylt vid norra infarten. Tog 
genast kontakt med Vägver-
ket och undrade om det inte 
bör vara två 30 skyltar, en på 
var sida om vägen, när en ny 
hastighet inträder. 

Till svar fick jag ”Beroen-
de på vägbredd och vilken väg 
det är så kan det förekomma 
att hastighetsskylt 30 endast 
står på en sida och då vanli-
gast på höger sida, om det är 
tillfyllest ur trafiksäkerhets-

synpunkt”. Jag som boende 
i detta samhälle tycker dock 
att de bör komma och gran-
ska båda infarterna, för jag 
anser att de inte ”är tillfyllest 
ur trafiksäkerhetssynpunkt”. 
Samma problem lyfte, för 
några veckor sedan i Alekuri-
ren, trafikingenjörerna Ken-
neth Gustavsson och Sara
Johansson från kommunen, 
som jag själv varit i kontakt 
med angående parkerings-
problematiken på Skårdals-
vägen (mer om det senare). I 
deras artikel/insändare fram-
förde de att Vägverket varit 
här och sett över situationen. 
Men än så länge inga nya pla-
ceringar eller två skyltar för 
den delen vid norra infarten. 

Jag väntar på spänning när 
de ändrar placeringen av 30-
skyltarna, samt sätter upp en 
skylt på vardera sidan om in-
farterna. Så jag håller med den 
boende i Surte, som i sin in-
sändare saknade information 
om hastighetsändringen. Det 
hade kanske uppskattats av 
medborgarna i både Bohus 
och Surte, om kommunen nu 
valt att sänka hastigheten från 

50km/h till 30km/h på de cen-
trala vägarna i dessa samhäl-
len, att det skickas ut informa-
tion om detta. Fram till dess 
hoppas jag på allas respekt för 
oss som sett 30-skyltarna och 
håller 30km/h. 

Jag är inte världens bästa 
bilförare, men jag har de-
finitivt koll på vissa grund-
läggande saker man fick lära 
sig på körskolan. Kanske 
kan det ha 
och göra 
med att det 
enbart är 
tio år sedan 
jag tog kör-
kort och att 
det därför 
sitter kvar 
i skal-
len. Oav-
sett vilket, 
kan vi 
alla göra misstag och missa 
saker och ting, inklusive mig 
själv. Däremot inte sagt att 
det är okej att snedda med 
bilen in på en annans kör-
bana, så man måste ställa 
sig på bromsen. Nu berör 
detta framförallt trafikan-

terna på Byvä-
gen respektive 
Skårdalsvägen,
när man kör in 
och ut på dessa 
vägar. Dessa 
vägar är redan 
så smala som de 
är, så var god 
att inte snedda. 

Vad många 
heller inte 
verkar förstå 
eller se, är att 
det faktiskt är 
parkeringsför-
bud i zon hela 
vägen från Bo-
husleden upp 
till våran väg 
Skårdalsvägen.
Detta inne-
bär att man 
inte får parke-
ra längs med 
Klorvägen och 

bli ett hinder i trafiken för 
oss som ska vidare upp mot 
bland annat Skårdalsvägen. 
Gör man det, finns risken 
att man åker på böter. Väg-
skylten som påvisar att det 
är parkeringsförbud i zon, 
är väldigt illa placerad vid 
Netto på Bohusleden. Den 
är stationerad vid en björk, 
som nu snart kommer vara i 
full blom och då är det inget 
av skylten man ser. Så i detta 

fall bör 
kommunen
åka ut och 
granska
skyltplace-
ringen.

Att äldre 
herrar
(tyvärr
bara dem 
jag/vi råkat 
ut för) 
dessutom

tar sig friheten att konfron-
tera fordon på fel sida, när 
de egentligen borde stanna 
bakom hindret på sin sida 
(de felparkerade bilarna på 
Klorvägen), gör mig bara 
mer irriterad. Visst, bilarna 
som står parkerade längs 
med Klorvägen, står fel-
parkerade, men det innebär 
inte att man slipper stanna 
trots att man har hindret 
på sin sida. Vid minst 5 till-
fällen har vi stått front mot 
front med en annan bil ef-
tersom de inte kört in till 
höger bakom hindret, när vi 
kommer nedrullandes från 
Skårdalsvägen. Vad man tyd-
ligen inte förstår, är vanlig 
grundläggande kunskap från 
körskolan. Vi har gett vika 
alla gångerna och backat till-
baka, trots möte på vår väg-
halva, skärpning tack!!! 

Som om det inte skulle 
ta slut här, har vi, som min 
granne på Skårdalsvägen 75 
skrev i insändaren i nummer 
9, även problem med bil-
parkeringen på just vårat av-
snitt (nr 69-76a) av Skår-
dalsvägen. Vad hon fram-

för är helt rätt, att vissa hus-
ägare ställer sina bilar längs 
med sina hustomter och 
därmed står det bilar på 
båda sidor av vägen, vilken 
redan är så otroligt smal. 
Varken jag eller min sambo 
bidrar till detta trafikkaos 
som det ibland kan infinna 
sig på våran del av Skårdals-
vägen. Utan vi har på våran 
lilla tomt (500kvm) en par-
kering för min sambos bil 
samt ett garage för min bil. 
Vad vi har iakttagit, är att 
många som står parkerade 
längs med vägen, inte fullt ut 
utnyttjar sina uppfarter eller 
garage. Garagen och upp-
farterna verkar istället fylla 
en allmän förvaringsplats i 
form av andra ting än en bil.  
Hade folk använt sina parke-
ringsutrymmen bättre, hade 
vi sluppit detta problem. 

Så jag ställer mig frågan; 
varför är det inte parkerings-
förbud på våran del av Skår-
dalsvägen, när det är parke-
ringsförbud andra hållet av 
Skårdalsvägen? Vad rör att 
brandbilar eller ambulansfö-
rare inte skulle komma fram, 
i och med detta kryssande 
med en mindre personbil, 
tog jag själv för flera måna-
der sedan, kontakt med an-
svarig inom brandförsvaret i 
Ale/Nol, Joakim Hermans-
son. Till svar fick jag, att 
de har typ en barriär längst 
fram på brandbilen som de 
använder och puttar på bi-
larna, om det skulle visa sig 
att de stod i vägen och det är 
bilägaren som får ta skadan 
på bilen. Jag har också vid 
ett tillfälle, både sett och 
hört, att Hemglassbilen tutat 
så att husägare fått komma 
ut och flytta på sina bilar. 
Hur det är när sopbilen 
kommer, vet jag inte, för då 
är jag på jobbet. 

 Anna Nilsson

Bättre skyltning och trafikvett efterlyses i Bohus

När jag för några år 
sedan skrev en in-
sändare i Alekuriren 

om anhörigvård, så blev re-
aktionen stark. Då gick inte 
kristdemokraternas förslag 
igenom, men nu har krist-
demokraterna en minister 
och då kommer förslaget om 
rätten till stöd.

Anhöriga till äldre, långva-
rigt sjuka och funktionshin-
drade ska få laglig rätt till stöd 
och hjälp av kommunerna. 
Från den 1 januari 2009 skärps 
lagen. Detta är ett förslag som 
den kristdemokratiske äldre- 
och folkhälsominister Maria 
Larsson lägger fram.

– Anhörigvårdarna gör 
en enorm insats, men de ska 
också vara trygga i att de kan 
få avlastning och stöd när de 
behöver det 70 procent av 
hjälpen till dem över 75 som 
bor kvar hemma ges av an-
höriga.

Merparten gör det för att 
de verkligen vill, men det är 
också ett jättetufft jobb där 
man ofta är i tjänst dygnet 
runt.

Idag är det frivilligt för 
kommunerna att ge stöd, även 
om det står i socialtjänstlagen 
att de bör göra det.

– Vi ändrar nu att de bör 
till att de ska, säger Maria 
Larsson.

Vilken betydelse får det? 
– Det är ett tydligare lag-

stöd för de anhöriga men även 
ett erkännande av vilken otro-
ligt viktig vårdinsats de står 
för. Lagändringen är också en 
tydlig signal till kommuner-
na. Många har kommit långt 
med att utveckla stöd till an-
höriga, nu är det dags att säga 
att de också har en skyldighet 
att göra det.

Finns det inte risk att 
kommunerna lastar över 
mer arbete på anhöriga?

– Det handlar det abso-
lut inte om - men den som vill 
stödja en nära ska veta att det 
finns hjälp att få.

Vad blir kommunerna 
skyldiga att erbjuda?

– Vi betonar att stödet 
måste vara individuellt utfor-
mat. Det måste skräddarsys i 
dialog med den anhörige och 
den som vårdas. Men det ska 

syfta till att underlätta anhö-
rigvårdarens situation, fysiskt, 
psykiskt och inte minst socialt, 
säger Maria Larsson.

– Många anhörigvårda-
re uppskattar också att få kun-
skap om sjukdomen.

Exempel på stöd är kort-
tidsplatser, dagvård, avlösning 
i hemmet eller att träffa andra 
i anhöriggrupper. Kvaliteten 
ska vara god, hjälpen lättill-
gänglig och flexibel och kunna 
styras av de anhöriga, enligt 
förslaget. När behovet av bi-
stånd bedöms väger en del 
kommuner in om det finns an-
höriga i närheten.

Får de göra det?
– Nej, anhörigvård måste 

alltid ges på frivillighetens 
väg, säger Maria Larsson.
Socialstyrelsen får i uppdrag 
att utforma en vägledning för 
hur kommunerna ska tilläm-
pa lagen.

Maria Larsson räknar 
med att 100 miljoner i stat-
liga pengar avsätts för 2009, 
liksom för 2008, främst till 
kommunernas anhörigstöd.

Tony Karlsson (kd)

Laglig rätt till stöd för anhörigvård

Medlemsmöte
Onsdagen den 16 april kl.18.00

Älvsalen, Folkets hus, Nol

Vi bjuder på kaffe och våffl or.

Välkomna
Styrelsen

Partisekreterare 

Marita Ulvskog
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>> Det hade kanske uppskat-
tats av medborgarna i både 
Bohus och Surte, om kom-
munen nu valt att sänka 

hastigheten från 50km/h till 
30km/h på de centrala vä-

garna i dessa samhällen, att 
det skickas ut information 

om detta. <<


