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De hundägare som 
inte kan gå ut med 
sina fyrbenta vänner 

i tid utan att de måste göra 
sina behov på gräsmattor 
och på gångvägar skall inte 
ha hund. Att inte kunna rasta 
sin hund i tid är djurplågeri. 
Är ni så lata att ni endast kan 
ta en promenad på gångba-
norna och låta hunden göra 
sina behov på gräsmattor-
na är ett oskick, det finns bra 
grässlänter öster om bostads-
området och fina skogsom-
råden ovanför backen. 

Har ni lite kännedom 
om en hunds luktegenska-
per måtte ni begripa att 
nästa hund vill markera sitt 

område med nya markering-
ar med bajs och kiss. Icke 
hundägare är trötta på dessa 
hundtoaletter. Det hjälper 
inte att plocka upp i bajspå-
se, dofter stannar ändå kvar. 
Dessutom finns det hundä-
gare som sedan slänger dessa 
påsar efter vägkanterna. Fy 
skäms! Tänk på miljön!

De som låter sina hundar 
göra sina behov på gångba-
norna borde bötfällas, här 
skall småbarn och gamla gå 
säkra för trafiken och får 
trampa i skiten. För hun-
dens bästa och allas trevnad: 
Ändra era vanor!

Hundvän

Tycker att rubriken är 
missvisande. För det 
första är fastighets-

skatten inte avskaffad, utan 
den har fått ett annat namn 
”kommunal fastighetsavgift”.
Man kan ju dessutom lätt 
få intryck av att alla i Ale 
kommun får en sänkning 
med 2208 kronor om året. 
Till exempel den som har ett 
taxeringsvärde på 560,000 
kronor (nuvarande skatt 1 
%). Får en sänkning med 
1,400 kronor. Den som dä-
remot har ett taxeringsvär-
de på 2 miljoner kronor 
får alltså en sänkning med 
14,000 kronor.

Varför har inte denna idi-
otiska skatt tagits bort helt? 
De 8 miljarderna i lägre 
skattetryck på boendet, hur 
skall de finansieras? Är det 
kanske Vi pensionärer som 
betalar högre skatt på in-
komst av tjänst (läs pension) 
än skattesatsen för dem som 

arbetar. Har inte Vi, alltså 
pensionärer och garantipen-
sionärer (mer än 50 % av alla 
pensionärer är garantipensi-
onärer), varit med och sub-
ventionerat tillräckligt till 
vår så kallade välfärd som ej 
längre finns kvar.. 

En uppmaning till Alli-
ansen, gör en kraftansträng-
ning till ett mera humant 
samhälle även för oss som 
arbetat i det här landet hela 
vårt yrkesverksamma liv för 
en ringa lön.  Vilket innebär 
att vi hamnar längst ner på 
välfärdens lista. 

Enligt Institutet för Pri-
vatekonomi av Förenings-
sparbanken gjord statistik, 
framgår att en garantipensi-
onär har haft en oförändrad 
köpkraft i fast penningvärde 
mellan åren 1989 och fram 
till 2006. 

Sverigedemokraterna Ale 
Kommunförening

Hundägare i Bohus Inlägg till Sune Rydèns 
artikel om fastighetsskatten

Är fastighetsskatten av-
skaffad? Men avgift 
har ju införts i stället! 

Det är ju egentligen också en 
skatt! Så hur stor är skillna-
den egentligen?

Det finns andra oklarhe-
ter i insändaren också värda 
att ventilera:

Fastighetsskatten reglera-
des med beaktande av pris-
utvecklingen på fastigheter i 
orten. Det är riktigt att den 
kunde höjas språngvis (om 
den inte frystes av staten) 
men innebar ju att även noll-
taxerarna fick betala skatt. 
Fastighetsskatten hade sina 
svagheter men med de be-
gränsningsregler som inför-
des så begränsades dess ne-
gativa effekt för de med lägst 
inkomst.

Är det bättre i dag med en 
kommunal avgift(skatt) som 
indexregleras. Index baserat 
på vad då? Hur hög blir ök-
ningen per år? 

Hur många är det i Ale 
som faktiskt får en höjning 
till följd av denna omlägg-
ning från skatt till avgift?

Det anges att 8 miljarder 
kronor har getts till fastig-
hetsägarna men vad som inte 
sägs är hur detta har finan-

sierats. Men vi vet att ett av 
Mats Odells första beslut var 
att slopa subventioner i ny-
produktionen till hyreslä-
genheterna.

Det redovisas inte att vi 
fått en ny skatt. En skatt på 
uppskjuten vinst uppkom-
men vid tidigare försäljning.

Sedan ”urminnes tider” 
har man efter försäljning av 
villa kunnat placera vinsten 
i ny villa för att sedan be-
skatta denna vid slutlig för-
säljning. Detta har varit ett 
bra sätt att öka nyproduktion 
av villor. Åtskilliga villaäga-
re har genom Odells beslut 
hamnat i det läget att an-
tingen engångsinbetala skatt 
på denna vinst (en vinst som 
inte finns tillgänglig förrän 
huset säljs) eller betala årsvis 
skatt baserat på denna vinst. 

Detta är ett avtalsbrott 
som får konsekvenser för 
förtroendet för staten och 
ingångna avtal. 

I politikens villkor ingår 
att ändra men givetvis skall 
det inte ske retroaktivt för 
detta försvårar väsentligt för 
den enskilde att planera sin 
ekonomi.

Vänligen
Lennart Sandkvist

Glättad insändare av 
Sune Rydén 13/08

NÄR DET HANDLAR 
OM SKRÄP ÄR DET 
EXTRA VIKTIGT ATT 
VÄLJA KVALITET.
Det är alltid bra att satsa på kvalitet. Särskilt viktigt 
är det när det gäller avfall, eftersom dina val inte bara 
påverkar dig utan både närmiljön och klimatet i stort. 
Vi på Renova arbetar hårt och målmedvetet för att 
förbättra varje detalj i återvinnings kedjan. Därför kan 
vi hjälpa dig och ditt företag att tänka längre och jobba 
smartare när det gäller avfall och miljö.

Enligt Västtrafiks alla 
aktuella tidtabel-
ler samt Reseplane-

raren, på deras hemsida, så 
finns det en hållplats som 
heter Åkersliden i riktning 
mot Albotorget i Skepplan-
da. Frågan är bara var denna 
hållplats håller hus, jag 
skulle hoppa av där för att gå 
till sonens skola, men ingen 
bussförare kan svara på var 
den finns. Det finns en håll-

plats med kur – i motsatt 
riktning, ja.

Det vore käckt om Väst-
trafik kunde se till att håll-
platsen sätts upp så man inte 
behöver hoppa av vid Vad-
backa eller Tegliden om man 
ska till Garnvindeskolan, när 
det enligt all trafikinforma-
tion ska finnas en hållplats 
rakt utanför skolan.

Claes Hedberg
Nyinflyttad Skepplandabo

Var finns håll-
platsen Åkersliden?

Vi beklagar verkligen att situ-
ationen ser ut som den gör på 
hållplatsen Åkersliden! Tyvärr 
saknas i nuläget utrustning på 
hållplatsläget mot Skepplan-
da/Albotorget. Vi kommer 
omedelbart att se över hur 
detta kan åtgärdas.

Oavsett utrustning ska fö-
rarna förstås alltid stanna på 

hållplatser som är godkända 
av Västtrafik. Vi har meddelat 
berörda trafikföretag detta, 
och hoppas att det kommer 
att fungera bättre framöver.

Västtrafik
Anna Hiller

Informationsavdelningen

Svar från Västtrafik

– Vi ses på Alemässan!


