
Vi svenska medborga-
re är på många sätt 
olika varandra, och 

därför är det så viktigt att vi 
slår vakt om det som vi har 
gemensamt. Och det som 
samtliga svenska medborga-
re har gemensamt är ju vår 
blågula flagga. Därför är det 
anmärkningsvärt att man 
numera ser svenska med-
borgare som flaggar med ut-
ländska flaggor, istället för 
den svenska flaggan. 

En nationsflagga är en 
symbol för samhörighets-
känslan medborgare emel-
lan, och flaggan är ett medel 
för att minska motsättning-
arna mellan olika grupper. 
I Finland har det alltid fun-
nits en motsättning mellan 
svensktalande och finskta-
lande, men den blåvita flag-
gan är en enande symbol. 
Om finlandssvenskar-
na skulle kassera Finlands 
flagga och istället flagga 

med svenska flaggor, så 
skulle detta väcka en enorm 
vrede. Alla finländare vet 
att en lojal finländsk med-
borgare sätter inte upp en 
svensk eller annan utländsk 
flagga på sitt hus i Finland. 
Då borde ju även alla svens-
ka medborgare begripa att 
en lojal svensk medborgare 
inte sätter upp en finsk eller 
annan utländsk flagga på sitt 
hus i Sverige.

Alebo

Flagga svenskt

Vart har vårt ordspråk 
tagit vägen, ”Mitt är 
mitt och inte ditt”. 

Det känns tråkigt det som 
hänt med vårt samhälle att 
man inte kan se att andra 
ha  något som man själv inte 
har. Då tar man utav denna 
person, så att man själv har 
denna sak.

Vi är inte de enda som 
blivit drabbade tyvärr, utan 
det känns som om att detta 
är på väg att bli vår vardag.

Att jag 
skriver denna 
insändare är 
för att min 
dotter var i 
Nödinge och 
hade det trev-

ligt, till dess att någon eller 
några förstörde hennes kväll 
och säkert andra ungdomars 
som äger ett gott hjärta.

Vi föräldrar vars dotter 
råkat ut för detta grova brott 
är väldigt upprörda över det 
inträffade,

Det är på vilket sätt man 
gör stölden som är så uppen-
bart fräckt, man stoppar ner 
sin hand i min dotters jacka 
och bara tar hennes iPhone, 
stänger av den fortast möj-
ligt och går  därifrån med 
något som inte är hans eller 
hennes.

Vart tog skammen vägen, 
uppenbart tycker jag att 
dessa människor som kan 
göra sådana här saker måste 

sakna hjärta. Jag vill genom 
denna insändare tala om för 
andra människor som har 
varit förskonade mot detta 
att tyvärr så existerar denna 
typen av ungdomar i Ale. 
Sedan vill jag att vuxna runt 
omkring ungdomar, föräld-
rar, lärare eller andra vuxna, 
talar om för ungdomarna att 
tänka på att man uppför sig 
mot varandra. Det kanske 
finns ungdomar som läser 
detta, som vaknar till liv och 
får en fundering på vad har vi 
gjort och aldrig gör om detta 
mot någon annan. Föräld-
rar ta en diskussion med era 
ungdomar! Man undrar ju 
var vårt samhälle är på väg. 
Vi kan inte fortsätta blunda, 

nästa gång 
kanske det är 
ert barn som 
blir drabbad 
utav denna 
stöld. Vi kan 
inte acceptera 
detta med att 
stjäla från var-
andra. Kom 
igen och ta 
fram era goa 
sidor, gott 
folk!

Från en ledsen 
medborgare

Mitt är mitt!

Ale kommun är en 
framtidskommun som 
har stora möjligheter 

att bli en stark del av Gö-
teborg. Detta tack vare den 
utbyggnad av väg och järn-
väg med pendeltågstationer 
som pågår i vår kommun. 
Många byggprojekt pågår 
och planeras.  Men den 
saktfärdiga majoriteten har 
lyckats förhala processen så 
att lågkonjunkturen hann  
ifatt oss innan vi kom igång 
med byggnationen. 

En skattehöjning är inte 
ett bra sätt att skapa intresse 
för människor att flytta till 
Ale eller för att få byggbolag 
att engagera sig i Ale. En 
skattehöjning är inte att 
utveckla en kommun utan 
att skjuta kommunen i sank!

Egentligen skulle vi väl 
säga till en del av Aleborna: 
skyll er själva! Ni har faktiskt 
röstat fram dem. 

Vi skall ge Er en redogö-
relse över vad socialdemo-

krater, vänsterpartister och 
miljöpartister har kostat Er 
den senaste månaden. 

De har beslutat om tax-
ehöjningar på ca 7 miljoner 
kronor för att följas av en 
skattehöjning på 14 miljoner 
kronor – 30 öre per skatte-
krona. För att uttrycka det i 
procent, så är bara ökningen 
på renhållningstaxan 16 % 
och inom vatten och avlopp 
ungefär lika mycket. 

Hyreshöjning
Hur ska invånarna klara 
skattehöjning, taxehöjningar 
samtidigt som Alebyggens 
krav på hyreshöjning är ca 8 
%? Har vänstermajoriteten 
funderat på det? Nej, det 
verkar inte så. Speciellt job-
bigt kommer det att bli för 
pensionärerna, som i början 
av sommaren fick sina 
matkostnader höjda med 
300:-/månad. Också det en 
”present” från  vänstermajo-
riteten.

Allians för Ale säger 
bestämt nej till dessa höj-
ningar!

Vi tror inte att den 
enskildes ekonomi tillåter 
detta utan det kommer att 
bli nerdragningar i övriga 
utgifter det vill säga vanlig 
konsumtion. 

Detta leder i sin tur till 
att företagen kommer att gå 
sämre och att fler människor 
kommer att sägas upp och 
lågkonjunkturen blir därmed 
än djupare. Är det vänster-
majoritetens målsättning att 
göra folk beroende av bidrag 
för att försäkra sig om deras 
röster kommande val. 

Orsakar panik
Vad menar vi med att vän-
stermajoriteten orsakar 
panik? Jo, det är rätt att 
väldigt många har varslats 
om uppsägning men det är 
väldigt få som hittills har 
fått gå ifrån sina arbeten. 
Med dagens försäkrings-

system innebär det att vi inte 
kommer att få ett genomslag 
mot den kommunala ekono-
min förrän 18 månader efter 
det att människor  eventuellt 
har fått lämna sina jobb. Ale 
kommun kommer inte att 
drabbas förrän tidigast våren 
2010.

 Vänstern skyller på extra 
arbetsmarknadsinsatser 
inom kommunen. Detta är 
en statlig angelägenhet! Det 
är självklart att inte intäk-
terna räcker om man betalar 
andras utgifter. 

 Ale kommun är nog enda 
kommunen i Sverige som 
sitter på kammaren och 
fattar sådana här beslut. I 
alla andra kommuner för 
man en diskussion med 
oppositionen om förslag till 
åtgärder innan man lägger 
förslag på skattehöjningar 
men inte  majoriteten i Ale. 

Det vänstern har missat 
är att de tunga förslagen de 
håller på och jobbar med nu 

är gamla borgerliga förslag 
och motioner . 

Ett exempel på detta är 
servicedeklarationerna, avtal 
med utomstående parter. 
Nu när arbetet görs så håller 
de oss medvetet utanför. Vi 
kommer att ha oerhört svårt 
att ta ställning till dessa avtal 
när de kommer till besluts-
bordet, vilket kommer att 
innebära förseningar och 
ökade kostnader - en onödig 
utgift. 

 I ljuset av detta kan vi 
förstå varför de vill höja 
skatten.  

 Lösningen på problemen 
är att ta bort kostnader som 
inte är en kommunal ange-
lägenhet. Vidare finns det 
massor av luft i den kommu-
nala organisationen. Andra 
exempel är dels att minska 
antalet förvaltningar och 
nämnder, vidare att skära 
ner administrationen till 
en gemensam organisation, 
lägga ut verksamheter på 

entreprenad, minska eller 
senarelägga investeringar 
t.ex det föreslagna nya kom-
munhuset etc.

Slutligen vill vi göra 
en enkel jämförelse med 
övriga Göteborgsregionen. 
Vi ligger redan näst högst i 
skatteuttag. Våra skolor är 
bland de sämsta skolorna, vi 
har en gymnasieskola som 
går på knäna, vi ligger efter 
med investeringar på vatten 
och avlopp. Exemplen 
skulle kunna göras oändliga. 
Varför har inte Alingsås, 
Stenungsund, Kungälv, 
Kungsbacka, Lerum, Par-
tille, Mölnda,l Härryda, 
Tjörn och Orust de här pro-
blemen? 

Jo, den gemensamma 
nämnaren är att de styrs av 
borgerliga partier.

Allians för Ale
Jan Skog (m)

Rose-Marie Fihn (fp)
Roland Wall (c)

Sune Rydén (kd)

Inkompetensen lyser igenom och vänstermajoriteten orsakar panik!
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De värsta spökena i 
fredags hade inte 
ens mask. De flesta 

som kom och ringde på var 
precis som man förväntar sig 
av dagens små spöken och 
monster – lagom framfusi-
ga och fantasifullt utkläd-
da, kanske med lite mindre 
måttfullhet än då jag var 
barn ifråga om hur mycket 
det anses okej att ta för sig 
ur en framsträckt godisskål. 
Nåja, så långt är det väl okej.

Fast döm om min förvå-
ning när de påringande runt 
klockan 21 var två helt vanli-
ga, vardagsklädda killar, lite 
i äldsta laget för att gå runt 
och bus-eller-godis-tigga, 
men med en stor framsträckt 
påse: – Bus eller godis?

Jag hade välkomnat alla 
andra med godis och önskat 
trevlig Halloween, och sagt 
välkomna tillbaka nästa år, 
men jag vill väl åtminstone 
få se ett ”spöke” om jag ska 
bjuda på något tillbaka. Po-
ängen är väl just att vi firar 
detta nysvenska påfund med 
Halloween, inte att varenda 
latmask ska ta en påse och gå 
runt och hämta godis utan 
egen insats! Det vill jag inte 
se mer av, och tänker inte 
uppmuntra. Så jag tog inte 
fram någon godisskål den 
här gången, utan svarade:

– Nej, har ni inte klätt ut 
er får ni faktiskt inget godis. 
Då får jag väl hellre ta bus 
då.

Jag trodde det som slog i 

fönsterrutan var ett i ilskan 
upphittat äpple, men insåg 
morgonen efter att jag hade 
ett krossat, fastfruset ägg på 
rutan! Så trots att de var för 
lata för att ta på sig en mask, 
hade de orkat ta med sig ägg 
att kasta. Helt makalöst!

Vad jag satte för namn på 
de här ungdomarna, lämpar 
sig inte i tryck. Men var det 
någon som kände igen dessa 
två killar på Skårdalsvä-
gen i Bohus runt klockan 21 
fredag 31 oktober, skulle jag 
bra gärna vilja veta vilka de 
var. Jag har en gås oplockad 
med dem, och deras föräld-
rar borde få veta vad de hade 
för sig.

Bortsett från min föns-
terruta, som ju trots allt höll 
och ska gå att få ren, undrar 
jag: Ska folk tvingas köpa sig 
fria från skadegörelse nu-
förtiden? Börjar det funka 
på Halloween, har vi det väl 
snart över oss i vardagen 
också.                     

Linda 

Halloweenmarodörer

BIFIFORM BALANCE 
– en enkel väg till magens välbefi nnande
En väl fungerande mage och god matsmältning beror bland annat på en balanserad tarmfl ora. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad och balanserad kost och en sund livsstil.

www.bifi form.se

Har du problem med magen?
När magen är i balans, har du det bra 
och känner stort välbefi nnande. Men 
för att magen skall trivas behöver du
bland annat ett dagligt tillskott av 
mjölksyrebakterier.

Det är mjölksyrebakterierna, som kan skapa balans och
harmoni i mag- och tarmfl oran. För lite mjölksyrebakterier
kan resultera i magproblem och en olustig känsla.

Bifi form är ett naturligt tillskott av mjölksyrebakterier i tablett-
form. Bifi form kan bli starten till ny balans och harmoni i 
magen och därmed också ett nytt och större välbefi nnannde.

 Så kom till apoteket och komplettera 
 allt det goda gröna med Bifi form.

NYHET
på apoteket

Möte med
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 17/11 kl 19.00
Församlingshemmet Skepplanda

Peter Kornesjö från Handelsbanken i Älvängen,  
informerar om och svarar på ekonomiska och juridiska 

frågor som är viktiga för anhöriga.

Välkomna!

www.alekuriren.se


