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Vi vet att många småföreta-
gare lever ett otryggt liv.  

Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Besöksadress: Dalagatan 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Nu har vi sänkt medlemsavgiften

till 1
81 kr/månad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig 
trygg även om du skulle bli arbetslös. Försäkra dig 

i sveriges största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- 
eller branschorganisation, du måste också vara 
medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad 

arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök

www.smakassa.se och bli medlem.

Alla reaktioner uteblev 
på min förra insända-
re före jul gällande åt-

gärder att stävja brottslighe-
ten i kommunen genom att 
med stöd från kommuninvå-
narna ge resurser till fler po-
liser till kommunen, och på 
så sätt öka tryggheten i vår 
kommun.

Nu kan man läsa i Aleku-
riren nummer 2 att brotts-
ligheten fortsätter att öka. 
Alepolisen säger i tidningen 
att det inte finns resurser 
till förebyggande åtgärder 
genom att till exempel 
besöka kommunens skolor 
och tala med ungdomarna.

Man kan med hjälp av 
Alekurirens brottsstatistik 
beräkna att det sker drygt 2 
000 anmälda brott per år i 
Ale kommun, varav skade-
görelse 534, av dessa är140 
anmälningar gällande för-
skolor, skolor och busskurer 
och mörkertalet är säkert 
nästan lika stort då många 

som blir drabbade inte 
anmäler brotten eftersom 
man anser att det inte är värt 
besväret. Det är ju ganska 
irriterande att lyssna på poli-
sens telefonsvarare när man 
vill tala med en polis och det 
är bråttom.

För en tid sedan besökte 
jag McDonalds i Nödinge, 
det var vid 9-tiden på kväl-
len, medan jag väntade på 
min beställning skulle bli 
klar, kunde jag avlyssna en 
mobilkonversation högt 
och tydligt hur en ung man 
i 20-års åldern ringde till 
sin leverantör och beställde 
knark. Man kan väl milt 
förstå att brottslingen kände 
sig trygg här i Ale.

För att få någon rät-
sida på brottsligheten och 
vända trenden måste vi få 
brottslingarna att känna sig 
otrygga, och för att åstad-
komma detta måste vi få fler 
poliser. Poliser som patrul-
lerar i kommunen 24 timmar 

om dygnet, som har tid att 
besöka skolor i brottföre-
byggande syfte, att man skall 
kunna ringa polisen i Ale 
om man ser något misstänkt 
och de skall snabbt kunna 
var på plats. Det skall vara 
obekvämt att vara brottsling 
i Ale.

Det måste kosta kom-
munen och indirekt kom-
muninvånarna stora belopp 
att rätta till den skadegörelse 
som åsamkas av de cirka 100 
skadegörelse anmälningar 
som görs per år på kommu-
nens skolor. Dessa pengar 
skulle säkert kunna betala 
några extra poliser, och på 
köpet får vi leva i en tryggare 
kommun. Eller skall vi vänta 
till vi når 3 000 brott per år 
innan någon reagerar?

I ett demokratiskt sam-
hälle är det folket som 
bestämmer.

Christer Carlsson

Vi måste få fler poliser till Ale

I skrivande stund faller 
bomberna över Gaza. 
Mer än 1200 männis-

kor har mist livet (över 300 
barn!) och ännu fler har ska-
dats.

Gaza har länge kallats för 
världens största fängelse. 
Israel har under lång tid sett 
till att området varit avsku-
ret från resten av världen. 
Gaza har en yta som ungefär 
motsvarar ön Orust. Där bor 
det 1,5 miljoner palestinier.

Skolor, sjukhus, ambu-
lanser och FN-lokaler inne-
hållande hjälpsändningar 
bombas urskillningslöst. 
Förutom FN har exempelvis 
Svenska kyrkans klinik och 
SIDAs musikskola bombats. 
I denna musikskola drevs ett 
projekt där kristna, judiska 
och muslimska ungdomar 

jobbade tillsammans för 
fred.  

EU-parlamentet kräver 
(2009-01-15) att Israel drar 
sig tillbaka.

EU-parlamentet antog 
samma dag en resolution 
som fördömer Israels 
attacker i Gaza. Parlamentet 
kritiserar embargot mot 
Gazaremsan och konstaterar 
att Israel utövar ”en kollek-
tiv bestraffning som strider 
mot internationell humani-
tär lag”.

När grundläggande 
mänskliga rättigheter 
kränks, har vi alla ett ansvar 
att reagera och agera. Detta 
ansvar ligger på varje indi-
vid, kommun och nation. 

Ett sätt att försöka få 
Israel att upphöra med att 
kränka de mänskliga rättig-

heterna, är att utsätta dem 
för politiska och ekonomiska 
sanktioner. Det innebär att 
vi som Alebor kan göra en 
konkret insats för att öka 
möjligheterna till fred i 
området.

Vi som bor i Ale kan 
besluta oss för att inte 
handla produkter som har 
producerats i Israel.(Vi för-
utsätter att Ales handlare in 
märker om sina produkter, 
Sharon apelsiner har aldrig 
producerats i Spanien utan 
i Israel) Detta bör pågå så 
länge som terrorn och brot-
ten mot internationell rätt 
fortsätter.

Tommy Gustafsson
Johnny Sundling

Vänsterpartiet Ale

Alebo! Köp inte israeliska varor!

LE KOMMUNA Föreläsningar
för föräldrar 

och andra viktiga vuxna

”Dina barns säkerhet 
på internet”

Många barn och ungdomar mår dåligt 
av vad de råkar ut för på Internet. 

Föreläsaren ger handfasta och 
praktiska råd för att få kontroll.

Ulf Silling, 20 års erfarenhet 
av online-tjänster

2 februari kl 18.30-ca 20.00
Ale Gymnasium, teaterlokalen

Pris: 50:- 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge
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