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happy

Vi gör plats för 
säsongens alla nyheter!
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Vepor

49,-

Gäller t.o.m. 19/4 2009 med reservation 
för slutförsäljning och lokala avvikelser. Gäller på 

ord. priser. Kan ej kombineras med andra erbjudanden  
www.hemtex.com

Enkla
förändringar

Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00
Göteborgsvägen 58, Älvängen • 0303-74 68 73

ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CCYKELYKEL
www.alvangencykel.se

KÄNDA MÄRKEN RÄTT PRISER 

TÅL ATT JÄMFÖRAS

Specialmodell
Navgenerator, korg, godkänt lås

3-vxl 4.995:-

VÅRT PRIS

3.995:-

7-vxl 6.295:-
VÅRT PRIS
4.995:-

EXTRA ÖPPET I PÅSK
Påskafton 9:30-14:00

Annandag påsk 11:00-14:00

Den moderatstyr-
da regeringen tog 
över en stark eko-

nomi. De hade en historisk 
chans att investera i det som 
bygger Sverige starkt, men 
istället prioriterades sänkt 
skatt. Mest för dem som 
tjänar bäst och redan har 
mest. Mitt i den ekonomis-
ka krisen saknas nu pengar 
till jobb inom den offentli-
ga sektorn!

För oss (S, V, MP) är det 
självklart att kvalitén i skola 
och barnomsorg går före 
stora skattesänkningar. Vi 

säger nej till regeringens 
politik att låna till skatte-
sänkningar för dem som 
tjänar bäst. Vi kräver istället 
ökade statsbidrag till kom-
munerna och ett Sverige som 
återigen investerar i kunskap 
och omsorg om våra barn 
och ungdomar. 

Över hela Sverige höjs nu 
röster för att inte låta skolan 
falla isär på grund av reger-
ingens ovilja att göra de prio-
riteringar som krävs. Föräld-
rar och elever protesterar. 
Såväl oppositionspolitiker 
som borgerliga företrädare 

i kommuner och landsting 
kräver mer resurser och 
lärarna och deras fackför-
bund vittnar om hur krisen 
nu slår mot undervisningen. 
Den röd-gröna majoriteten 
i Ale kommer att göra allt 
vi kan för att stärka skolan 
och förskolan i kommunen. 
I svåra tider krävs dock att 
landets regering också tar sitt 
ansvar. 

Vi välkomnar Jan Skogs 
uppvaknande i Alekuriren. 
Ale kommun måste alltid 
jobba för att anpassa verk-
samheten så att kostnaderna 

inte överstiger intäkterna. 
Det var bland annat därför 
vi föreslog en skattehöjning i 
slutet av 2008, när det visade 
sig att kommunens intäkter 
dramatiskt skulle minska 
under 2009. En skattehöj-
ning som Jan Skog inte ansåg 
nödvändig då. För några år 
sedan tog majoriteten det 
tuffa beslutet att förändra 
skol- och förskoleorganisa-
tionen, med nedläggningar 
och flytt av skolor och för-
skolor som följd. Omorga-
nisationen innebar bespa-
ringar som vi redan då ansåg 

nödvändiga för att anpassa 
kostymen efter förändrade 
förutsättningar. Enligt en 
motion till kommunfullmäk-
tige vill oppositionen öppna 
de aktuella byskolorna igen. 
Hur rimmar det överens med 
den nya insikten att pengar 
måste sparas?

M a j o r i t e t s p a r t i e r n a 
kommer att pröva alla vägar 
för att använda skattebetalar-
nas pengar på bästa sätt. I det 
arbetet kommer naturligtvis 
kostnader för administra-
tion, ledning och nämnder 
att granskas. Ansvarfull poli-

tik i kristider är dock att inte 
enbart söka de enkla lösning-
arna. Vi minns den ekono-
miska oredan under början 
av 1990-talet i borgerlighe-
tens Bildtregering – det tog 
många och svåra år att repa-
rera detta. Välfärd kräver 
utveckling och ökade statsbi-
drag är ett av incitamenten.

Eva Eriksson (S)
Ingmarie Torstensson (V)

Marcus Larsson (MP)

Vi vill investera i kunskap!

Regeringen (M, C, 
FP, KD) har lämnat 
besked om att den 

kommunala sek-torn inte får 
något resurstillskott i form 
av ökade statsbidrag 2009. 

Vi ser nu tydliga bevis 
på strategin med ett sys-
temskifte! undergräva den 
gemensamma sektorns eko-
nomi – för att på så sätt skapa 
efterfrågan på försäkringslös-
ningar, kommersialisering av 
välfärdstjänster och gräddfi-
ler i hälso- och sjukvård.

Detta ställer vi inte upp 

på – alla människor är lika 
mycket värda – solidaritet 
finns i vår politik, ett varmt 
klimat människor emellan är 
vår politik, säger Jarl Karls-
son (S).

Den ekonomiska ned-
gången hotar välfärden. Ale 
kommun såg detta i sina ana-
lyser hösten 2008 och beslu-
tade att justera skattesatsen. 
Denna skattehöjning är nu 
”guld-värd” för att försöka 
att minimera regeringens 
försämringar, anser Göran 
Karlsson (V).

Hur välfärden ska kunna 
försvaras när intäkterna 
minskar och kostnaderna 
ökar. Det är det dilemmat vi 
får hantera. Hur ska vi kunna 
berika kunskap när lärarna 
blir färre? Hur ska vi kunna 
ge våra äldre en givande och 
värdig vardag när vårdbi-
trädena blir färre, frågar sig 
Peter Rosengren (MP)

Vi anser att det är dags att 
ge mer statsbidrag till kom-
munerna, så att välfärdssek-
torn utvecklas. Att ge större 
statsbidrag till kommu-

nerna är ett effektivt sätt att 
utveckla hela samhället!

Regeringen har råd att 
låna till skattesänkningar för 
högavlönade, men inte att 
för-hindra varsel i kommu-
nerna. Regeringens politik 
ökar arbetslösheten – detta 
är fel politik!

Jarl Karlsson (S)
Göran Karlsson (V) 

Peter Rosengren (MP)

Minskad välfärd signerad regeringen

Den 20 september har du som 
medlem i Svenska kyrkan chan-
sen att välja vilka som skall repre-
sentera dig på olika nivåer i kyr-
kans ledning de kommande fyra 
åren. Du som bor i Skepplanda och 
Hålanda församlingar kommer för 
första gången kunna rösta på en 
partipolitiskt obunden gruppe-
ring, Kyrkans väl.

Den gemensamma nämnaren för 
våra kandidater är ett engage-
mang i och för Svenska kyrkan i 
Skepplanda kyrkliga samfällig-
het. Eftersom vi är en lokal, parti-
politiskt obunden, nominerings-
grupp så har vi inte ett detaljerat 
program men en valplattform som 
består av fem punkter. Här nedan 
kommer punkterna, som förklaras 
närmare på vår hemsida www.kyr-
kansval.se

•  Kyrkan ska stå för att Bibeln är 
Guds ord

•  Kyrkan ska vara en naturlig 
mötesplats

•  Kyrkan ska vara en föregångare i 
miljöarbetet

•  Kyrkoavgiften ska inte höjas
•  Kyrkans anställda och frivil-

liga skall känna sig behövda och 
uppskattade

Känner du, som bor i någon av 
Skepplanda kyrkliga samfällighets 
församlingar, att du vill engagera 
dig kyrkopolitiskt med vår platt-
form som grund? Då är du varmt 
välkommen att ta kontakt med 
oss, arbetet med att ta fram kan-
didater pågår för fullt.

Markus Larsson
Slittorp

Kyrkovalet i 
september


