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Telefon: 0303-190 80 • Ytterbyvägen 2, Kungälv

Vi erbjuder:
• Gratis värdering av Din bostad 

• Värdefulla tips inför en försäljning 

• Beräkning av reavinstbeskattning 

• Säljande annons i tidningar och på internet 

• Visning med kunnig fastighetsmäklare på plats 

• Tillgång till bank- och försäkringsspecialister 

• Ekonomisk och juridisk rådgivning

SÄLJA DIN BOSTAD ?
Rabattcheck 10.000:- för nya uppdrag t.o.m. 30/4

DRA NYTTA AV VÅRT 
BREDA KONTAKTNÄT!
Vi är en del av Länsförsäkringar

VÄRDECHECK
Denna check ger dig rabatt på ordinarie mäklararvode om du låter Länshem 

Fastighetsförmedling i Kungälv sälja din villa / fritidshus / bostadsrätt. 

Tio tusen kronor / (10 000 kr)
Länshem Fastighetsförmedling, Ytterbyvägen 2 Kungälv.

Checken gäller t o m 30 april 2008
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www.lanshem.se

Kom in till oss och prata
bolån och försäkring. 
Vi finns på Ytterbyvägen 2
442 10 Kungälv.

ALMI
FÖRETAGSPARTNERAle kommuns näringsbolag

Inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
FÖR ALLMÄNHETEN 
OCH FÖRETAGARE

Vem får utmärkelsen
FÖRETAGARE I ALE – 2007?

NYFÖRETAGARE I ALE – 2007?

HEDERSOMNÄMNANDE – 2007?
Du hälsas välkommen att medverka vid premiering!

Men innan dess kommer övergripande projektledare Bo Larsson BanaVäg i Väst
att tillsammans med några av sina medarbetare att berätta om vad som händer 

idag och under de närmaste åren i Ale. Att det jobbas intensivt med väg och 
järnväg har väl inte undgått någon. Men går det enligt planerna, har man stött 
på svåra problem, hur påverkas ni av det som kommer att hända de närmaste 
åren? Nu bjuds ni unik möjlighet att lyssna till dom som leder detta gigantiska 

projekt, och få en titt in i framtidens Ale med hjälp av VR-teknik.

ALEMÄSSAN
LÖRDAG 19 APRIL Kl 08.00 – 09.45

ALE ARENA, BOHUS

Kl 08.00
Frukost!

Kl 08.30
Bo Larsson, Anders Mikaelsson, 
Peter Sundbom, BanaVäg i Väst.

Kl 09.20 
Premiering av Årets nyföretagare i Ale 

2007, Årets hedersomnämnande 
2007 och Årets företagare i Ale 2007.

OBS! Ingen anmälan.

Vi bjuder på frukost 08.00 – 08.30 
Du bjuder på din närvaro!!

Alla barn och ungdomar 
har rätt till skydd mot 
våld. Varje misshandel 

är ett misslyckande både från 
misshandlarens och sam-
hällets sida. Andelen föräld-
rar som säger att de knuffat, 
huggit tag i och ruskat om 
sina barn har ökat kraftigt. 

Det är uppenbart att de 
insatser som gjorts till skydd 
för barn och unga inte är till-
räckliga.

Vi måste stärka det före-
byggande arbetet mot miss-
handel och se till att de barn 
och ungdomar som utsatts 
för våld får den hjälp och det 
stöd de har rätt till. 

Det är kusligt att ta del av 
att minst 20 000 barn i Sve-
rige ofta blir slagna av sina 
föräldrar, att ett hundra-
tal spädbarn allvarligt skadas 
genom häftig omruskning 
och att tre till fyra procent 
av barnen har utsatts för all-
varlig kroppslig bestraffning. 
Detta trots att det sedan 
nästan trettio år tillbaka är 
förbjudet att aga barn. 

Många föräldrar står 
ganska ensamma med ansva-
ret för sina barn. Inte minst 
trötthet och stress kan leda 
till konflikter mellan för-
äldrar och barn. Föräld-
rar måste våga söka hjälp 
när det urartar hemma och 
det måste finnas hjälp att få. 
Men bara ett fåtal kommu-

ner erbjuder något föräldra-
stöd efter småbarnstiden. 

Folkpartiet och Allian-
sen vill att ett frivilligt för-
äldrastöd ska kunna erbju-
das alla föräldrar under bar-
nets hela uppväxt. Det är en 
av de bärande tankarna i Re-
geringens folkhälsoproposi-
tion, som nu ligger på Riks-
dagens bord. Ett första steg 
är den nationella strategi för 
föräldrastöd som ska tas fram 
under året. 

Allra störst risk att bli 
slagna löper barn i familjer 
där mannen utsätter kvinnan 
för våld. 

Många av dessa barn blir 
både vittne till och själva ut-
satta för misshandel. Polis 
och socialtjänst måste upp-
märksamma barnets behov 
av skydd och stöd i dessa 
fall. Lärare, skolsköterskor 
och andra som arbetar med 
barn och familjer måste bli 
bättre på att tyda signaler på 
att barnetkan vara utsatt för 
våld.

Ett sätt att ge barn en 
barnvänlig, rättssäker utred-
ning och ett samlat stöd är 
genom

barnahus. I ett barna-
hus slipper barnet att slussas 
runt. Istället kommer myn-
digheterna till barnet i en 
barnanpassad miljö. Erfaren-
heterna av barnahusen är po-
sitiva. Barnperspektivet har 

stärkts.
Försöksverksamhet med 

Barnahus har pågått i Gö-
teborg, Linköping, Malmö, 
Stockholm, Sundsvall och 
Umeå. Samtliga har nu per-
manentats.

Fem barnahus har eta-
blerats därutöver. De finns 
i Uppsala, Lund, Borlänge, 
Trollhättan och Västerås. 

Barnahus behövs över hela 
landet för att stödja de barn 
som utsatts för våld sam-
tidigt som ett stort arbete 
måste ske för att stärka det 
förebyggande arbetet. 

På senaste Kommunfull-
mäktigemötet fick vi en re-
dogörelse om ungdomsenkä-
ten Lupp 2007 ( Lokal upp-
följning av ungdomspoliti-
ken ). Det sades att de flesta 
ungdomar i Ale mår bra men 
det var uppenbart att även 
ungdomar har en massa pro-
blem: stress, mobbing, ut-
frysning, kriminalitet, främ-
lingsfientlighet, sysslolöshet, 
otrygghet etc.

Vi måste ta detta på störs-
ta allvar!!!

Folkpartiet Liberalerna Ale 
Rose-Marie Fihn

Allt våld mot barn och ung-
domar måste förhindras!


