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Välkommen till Ullstorp Uppegård i Kungälv
på lördag kl 13–15 och se var vi planerar nya BoKlok 
lägenheter. Välj mellan 2 RoK - 52 kvm, 3 RoK - 69 kvm 
eller 4 RoK - 81 kvm. Vår kundansvarige Fritz Nicklasson, 
tel 031-771 14 52, fi nns på plats och kan svara på 
dina frågor. Läs mer på www.boklok.se/ullstorp.
Infl yttning är planerad till sommaren 2009.

*Kalkylen baserar sig på ränteläget den 9/12 2008 och att lånet har en bind-
ningstid på två år. Månadsavgiften baserar sig på bostadsrättsföreningens lån 
och driftkostnader. Hushållsel tillkommer.

Trea på övre våningen ............................................. 935.000 kr
Kontantinsats (15 %) ................................................. 140.000 kr
Lån (85%) ................................................................... 795.000 kr
Ränta (egna lån) efter skatteavdrag per månad* ..... 1.800 kr
Månadsavgift (inkl värme, vatten) per månad .......... 4.600 kr
Amortering per månad ..........................................................0 kr
Boendekostnad per månad .................................6.400 kr

Vägbeskrivning: Kör E6 norrut mot Kungälv, ta av vid Rollsbomotet 
och sväng vänster. Tag rakt fram i rondellen. Kör upp för backen och 
sedan vänster i nästa rondell. Följ våra skyltar till Ullstorps Västergård 
där visningen sker. Se även Gula Sidorna (sid 7 karta B1).

Visning
på lördag 
kl 13–15!

i Skanskas visningshus 
Ullstorps Västergård

Nybyggd 3:a för 6.400 kr/mån!

Öppet hus
Lör 17 jan 09 
11.00-14.00

www.goteborg.se/mtg

Till er som sitter i 
kommunen och be-
stämmer över oss 

på gräsrotsnivå i Ale, försök 
sätta er in i den bestört-
ning vi drabbades av när vi 
vid årets första möte fick 
ett besked som berörde de 
flesta äldre och en del han-
dikappade.
Vi har varit glada över att 
kunna mötas och trivas på 
Aktivitetshuset i Älvängen 
en gång i veckan. Nu är vi 
bortkörda därifrån. Hur 
känns det i samvetet, ni som 
har bestämt detta?
Ni kan väl inte sätta er in 

i hur det känns för de som 
sitter ensamma i varsin 
lägenhet och har haft en dag 
att se fram emot. Jag kan 
försäkra er att våra glädje-
stunder inte är så många. Vi 
skulle också vilja att någon 
eller några som har varit 
med och  bestämt om detta 
ställer upp på en frågestund 
och ger oss riktiga svar på 
våra frågor som är ganska 
många – och säkert besvär-
liga för er. Jag lovar att vi 
inte kommer att släppa taget 
förrän vi har fått godtagbara 
svar.

Eva Johannesson

Öppet brev till Vård- och omsorgsnämnden:

Har ni inget samvete?

0303-23 08 04. Mobil 0705-29 34 81. 
Dumpersgatan 2. Kungälv

SKEPPLANDA-SLITTORP
Visning lördag 17/1 kl. 11.00 - 12.00
Jordbruksfastighet om ca 6 ha Åker/bete.

Fiskerätt i Slerboån. Välvårdad 11/2 pl. villa m. källare 
byggt-73, om 170 kvm boa, 110 kvm bia. Förd. 7 rok.

Uthus med ”renov. behov”. Passande gård i västerläge 
för den hästintr. 15 min till centrum, bra bussförbindelser 

till Gbg. Pris 1.800.000:- eller bud. Vägbesk: Kör 
från Skepplanda ca 3 km mot Hålanda, jag skyltar.

En bil gick genom isen i Hålanda i söndags eftermiddag. Två 
personer i 25-årsåldern lyckades ta sig ur fordonet, innan 
stora delar av bilen sjönk ner i Hålsjöns iskalla vatten. Ingen 
person kom till skada. Olyckan inträffade då föraren åkt för 
nära en åmynning.

Text: Jonas Andersson

Foto: Petra Sandberg

Bil gick genom isen på Hålsjön

Tillhör de som brände 
ut mig under 90-
talet.

Har nu varit sjuk i 10 år, är 
såpass dålig ännu att jag inte 
skulle anställa mig själv.
Jag vet inte hur jag mår om 
4 timmar, bla latent pani-
kångest. Det intiament som 
fyrklövern införde för att 
jag åter skulle börja arbeta 
med ca 1.000 kr mindre i 
skatt än att fortsätta tillhöra 
”utanförskapet” - garanterar 
ingen vill ha mig.
Känner mig diskrimenterad 
på grund av att jag beskattas 
hårdare på grund av att jag 
har blivit sjuk på mitt arbete!
Känner mig marginalise-
rad för att jag skall tillhöra 
”utanförskapet” och mår 
sämre av denna anledning 
också
 
Anser inte mig tillhöra 
utanförskpet, jag vet att 
jag tillför samhället sam-
hällsnytta bara att jag är 
engagerad (som ordförande) 
i hyresgästföreningen med 
det höga arvodet av noll 
kr/år. Här har jag möjlig-
heten att ”jobba med det 
jag orkar och när”.  Visst 
tillför jag och många andra 
med ”sjuk-, förtids- och 

ålderspension” värden till 
samhället även om vi tillhör 
det ”tärande släktet numera” 
värt att beakta som straff 
skattemässigt, villebråd! 
Bort med straffskatten för 
oss som blivit sjuka, är senio-
rer och uppbär någon form 
av pension. Vilken pension 
vi än har, har vi betalat den 
som försäkring ”i premien” 
ingick inte ”straffskatt som 
extra sjävrisk”.

Jämför själv:
”Du har en bil med rest-
värde 100.000 kr, den stjäls 
och återfinns samt går inte 
att reparera utan skrotas, 
men m.a.p. att du har sjuk-, 
förtids- eller ålders pensin 
reduceras ersättningen för 
din bil med 10.000 kr (Än 
så länge är det inte så men...
försäkringsbolagen har 
tankar i dessa banor)
Du tillhör ju ”utanförska-
pet”! Du har inte rätt till full 
ersättning - skyll dig själv du 
har ju valt utanförskapet
Är det rättvisst, men det är 
så vi drabbas, har du skulder 
hos kronjack blir din försäk-
ring högre för bilen trots att 
du har 25-30 skadefria år!

 
Kent Lillfors, Älvängen

"Jag förstår inte!"

Vill du hedra minnet av en bortgången släkting eller vän? 
Ge då en minnesgåva via Cancerfonden. De anhöriga får en
hälsning från dig – och cancerforskningen får ett välkommet
stöd i kampen mot cancer. Meddela oss den avlidnes namn 
och adressen till närmaste anhörig.

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Tänk på Cancerfonden!

Jag har rätt till utbildning

Att få gå i skolan och lära sig läsa och skriva är långt ifrån
självklart för många barn. Biståndsorganisationen IM arbetar 
för att utbildning ska bli tillgänglig för alla oavsett kön, 
ursprung eller intellektuella och fysiska förutsättningar.
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SMS:a IM till 72950 och bidra med 50 kr
(ordinarie SMS-taxa)

Medmänsklighet förändrar världen!
IM arbetar med: utbildning • hälsa • försörjning • socialt arbete
rättvis handel • humanitära insatser • opinionsbildning
pg 90 07 06-3 • www.manniskohjalp.se

Ditt stöd behövs nu! 

www.alekuriren.se


