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Kryssa

Ella Bohlin
Kristdemokraternas kandidat nr 1
i Valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Ett tryggt Europa – vår väg dit.
www.ellabohlin.eu

BAN AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H ÄT TA N

Ny infartsväg vid Alvhem
Plankorsningen vid Alvhem-Västergård tas ur bruk den 4 juni 2009. 

Boende på Kullängen får ny infartsväg, som kommer att ligga ca 100 meter 
norr om den stora plankorsningen i Tingberg vid E 45. Informationsskyltar 
kommer att ställas ut längs vägen för att förtydliga för trafikanter.

Mer information: Telefon 020-40 35 00,  www.banavag.se

Vi har idéerna för 
att göra EU ännu 
bättre:

• Vårdval Europa!
Alla patienter ska ha rätt 

att söka planerad vård i 
andra EU- och EES-länder 
- utan förhandsbesked. 
Hemlandstinget ska stå 
för kostnaden och ersätta 
vårdgivaren direkt. Lands-
tingen ska informera om 
möjligheterna till vård i 
övriga EU.
• Fortsätt slå vakt om tradi-
tionella varor!
Folkpartiet har sett till 
att traditionella matvaror, 
som exempelvis surström-
mingen, får framställas på 
sedvanligt sätt – även om 

det inte följer EU:s övriga 
regelverk. Snus ska få säljas 
i Sverige, även om det är 
förbjudet i övriga unionen. 

Det europeiska samar-
betet ska vara ett samarbete 
mellan olika kulturer och 
inte ett likriktningens 
Europa.
• Samarbete för miljön!
Europas länder kan hejda 
klimathotet och minska 
utsläppen genom att satsa 
på kärnkraft och förnyelse-
bar energi.
• Samarbete mot brott!
Skapa ett europeiskt FBI 
som tar krafttag mot män-
niskohandel, terrorism och 
organiserad brottslighet!
• Samarbete för säker mat! 

Samma höga krav på 
bra varuinformation och 
märkning ska uppfyllas i 
hela EU.
• Ja till euron!
Krisen visar vilken risk vi 
tar genom att stå utanför. 
En ny folkomröstning 
måste hållas senast 2011.
• Modernare Europa! 
Avskaffa jordbruksstödet. 
Reformera regionalpo-
litiken och satsa på ett 
modernare och effektivare 
Europasamarbete. 

Allt detta påverkar Ale-
bornas vardag!

Folkpartiet Liberalerna i Ale
Rose-Marie Fihn

Svar om linje 454 till 
Jeanette Rehn, Helen 
Carlsson, Carina Pe-

tersson och Cecilia Karls-
son (föräldrar till gymnasie-
elever på Mimers Hus).

Vi på Västtrafik förstår 
att goda kommunikationer 
är en av många viktiga fak-
torer för att locka elever till 
gymnasieskolorna nu när de 
fritt val av skola. Vi är också 
medvetna om att aleborna av 
tradition i många fall vänder 
sig mot Kungälv, inte bara 

när det gäller gymnasievalet.
Nu är det så att resandet 

har minskat på de direktbus-
sar som idag finns mellan 
kommunerna på linje 454. 
Därför väljer vi från hösten 
2009 att lägga de resurserna 
på andra linjer där resandet 
ökar.

Dessutom finns redan 
många bra förbindelser 
mellan Ale och Kungälv. 
Förutom linje 401, som 
pendlar mellan Bohus och 
Kungälv, finns också linje 

402 från norra delen av 
Ale. Med byte i Eriksdal till 
Grön express är dessa båda 
linjer ett mycket bra alter-
nativ. Vi hoppas och tror att 
våra nuvarande resenärer på 
linje 454 ska hitta rätt bland 
de möjligheter som finns 
med de båda linjerna 401 
och 402.

Gunnel Hammar
Informationsavdelningen

Västtrafik

Arbetslösheten stiger 
nu med rasande fart 
i Sverige. Samtidigt 

har högerregeringen sabbat 
A-kassan. Regeringens sänk-
ning av avgiften med 50 kr 
är till föga hjälp. De flesta 
a-kassor kommer tvärtom 
att tvingas höja avgifterna 
nästa år. 

På tvärs mot den folkli-
ga opinionen beslutade hö-
gerregeringen att försäm-
ra A-kassan efter valet 2006. 
Resultatet blev att kassorna 
tappade en halv miljon med-
lemmar under ett år.  

Arbetslöshetsförsäkring-
en har blivit sämre, dyrare 
och mer orättvis. Idag står 
en tredjedel av löntagarna 
utan inkomstrelaterat skydd 
vid arbetslöshet. Andelen ar-
betslösa som inte har rätt till 

arbetslöshetsersättning har 
ökat från 30 procent 2004 
till 45 procent 2008. Endast 
var fjärde ung har rätt till 
ersättning. De som står utan 
arbetslöshetsersättning är 
hänvisade till socialbidrag 
eller ersättningsnivåer som 
understiger riksnormen för 
socialbidrag. 

Högerregeringen har 
också höjt och differentierat 
avgifterna. Numera måste 
medlemmar i A-kassor med 
hög arbetslöshet betala 
högre avgifter än medlem-
mar i A-kassor med låg ar-
betslöshet. Systemet är djupt 
orättvist och har bland annat 
resulterat i att Hotell och 
restaurang anställdas för-
bund har tappat en fjärdedel 
av sina medlemmar sedan 
2006. Högerregeringens po-

litik tvingar människor att 
gå ur A-kassan och facket av 
ekonomiska skäl.  

För att rädda ansik-
tet på regeringen besluta-
de den borgerliga majorite-
ten i riksdagen nyligen att 
sänka avgiften till A-kassan 
med 50 kr per månad. Det 
är dock till föga hjälp. Enligt 
A-kassornas samorganisa-
tion måste de flesta A-kassor 
höja sina avgifter nästa år på 
grund av den stigande ar-
betslösheten. De som drab-
bas värst av den stigande ar-
betslösheten tvingas betala 
mest. 

Högerregeringens åtgär-
der för att minska den eko-
nomiska krisen i Sverige är 
helt otillräckliga. Till och 
med ekonomerna i reger-
ingens egna finanspolitiska 

råd är kritiska. Lars Calm-
fors och de andra ekono-
merna har nyligen förslagit 
att arbetslöshetsersättningen 
borde höjas tillfälligt. 

Vi i Vänsterpartiet 
kämpar för alla männis-
kor rätt till jobb och rätt 
till ekonomisk trygghet när 
man blir arbetslös. Vi vill 
höja taket och ersättnings-
nivåerna i arbetslöshetsför-
säkringen. Dessutom vill vi 
ha en solidarisk finansiering. 
Ingen ska behöva betala mer 
än 100 kr per månad för 
medlemskap i en A-kassa. 
Alla som har behov ska ha 
råd att vara med. Så enkelt 
är det. 

Johnny Sundling (v)
Ingmarie Torstensson (v)

"Vi hoppas du ger din röst till Alf Svensson"
Den 7 juni är det val. 

Vi svenskar får möj-
lighet att utse 18 re-

presentanter till Europa-
parlamentet. Alf Svensson 
ställer upp för kristdemo-
kraterna, det vill vi kristde-
mokrater i Ale uppmärk-
samma. Men detta val har 
inte fått den uppmärksam-
het som det förtjänar, varken 
av politiker, massmedier 
eller allmänhet. Vi är över-
tygade om att valet är viktigt 

men att valet av rätt person 
är ännu viktigare. Det är 
rentav avgörande. 

I Bryssel behövs personer 
som har ett starkt förtroende 
och samtidigt upp arbetade 
kontakter utanför vårt lands 
gränser. Personer som kan 
det politiska hantverket och 
har den integritet som krävs 
för att kunna driva en egen 
men rättfärdig linje.

Alf Svensson är för oss 
den givne kandidaten och 

han lever upp till dessa krav. 
Under 31 år var han Krist-
demokraternas partiledare, 
vilket är europeiskt 
rekord. Alf Svensson förde 
sitt parti in i både riksdagen 
och regeringen år 1991, 
vilket i sig saknar motstycke. 
I Carl Bildts regering var 
Alf Svensson bistånds- och 
människorättsminister och 
biträdande utrikesminister. 
För att förstå vad Alf Svens-
son har betytt och gjort kan 

nämnas att han för tre år 
sedan fick motta den finaste 
utmärkelsen som en svensk 
medborgare kan få av HMK 
Carl XVI Gustaf, detta för 
sina insatser i svenskt sam-
hällsliv.

Alf Svensson har även 
varit verksam utomlands. 
Sedan 1981 har han funnits 
med på National Prayer 
Breakfast i Washington där 
han lärt känna världsledare 
och personligen träffat 

Ronald Reagan, George 
HW Bush, Bill Clinton 
och George W Bush. Lägg 
därtill en rad europeiska 
presidenter, premiärminist-
rar och kyrkliga ledare så får 
Ni en uppfattning om vilket 
kontaktnät Alf Svensson har.

Europa har ett kristet arv 
som präglat vår kontinent 
och som vi vill ska få fort-
sätta spela en betydelsefull 
roll. Om vårt europeiska 
samhälle får byggas på en 

gemensam värdegrund kan 
EU bli känt för att unio-
nens länder är något av en 
trygghetens zon för våra 
barn och äldre. Och att vi 
har politiker i Bryssel som 
står för hederlighet, ordning 
och tolerans. Vi hoppas att 
Aleborna tycker det här är 
viktigt och ger Alf Svensson 
sin röst.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

7 skäl att rösta på Folkpartiet i EP-valet!Västtrafik svarar om linje 454

Alla har rätt till ekonomisk trygghet

Kristdemokraterna i Ale:

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


