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Ska du flytta? Ring oss!
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Din bostad är som vackrast i 
sommarskrud. Skynda dig att 
visa den om du går i säljtankar.

Den 20 september är det 
Kyrkoval men Folkpartiet 
ställer inte upp! Däremot 
ställer nätverket Folkpartis-
ter i Svenska kyrkan (FISK) 
upp som nomineringsgrupp. 
Nätverket består av folk-
partister och andra liberaler 
som är engagerade i Svenska 
kyrkan. Valet är ett val på 
olika nivåer. FISK kandide-
rar centralt till Kyrkomötet 
och regionalt till Stiftsfull-
mäktige i Göteborgs stift. 
På den lokala nivån väljs 
bla Kyrkoråd och Kyrko-
fullmäktige och där ingår vi 
liberaler i Borgerlig samling 
(endast Starrkärr-Kilanda 
församling). 

Vad är då skillnaden 
mellan Folkpartiet och 
FISK? Folkpartiet tar som 
parti på riksplanet inte 
ställning i frågor som rör 
Svenska kyrkan. Engage-
manget och initiativet ska 
komma från medlemmarna 
själva, från dem som brinner 
för Svenska kyrkan och för 
kristna värderingar. Det par-
tipolitiska arbetet ska hållas 
utanför. Vi är många folk-
partister som känner samhö-
righet med Svenska kyrkan 
och står på kristen grund. 
Vi vill värna om Svenska 

kyrkan som folkkyrka och vi 
är beredda att ta ansvar för 
en sådan utveckling. Vi vill 
varken ha en politisk kyrka 
eller en elitkyrka. För oss 
folkpartister är ett nätverk 
sammanhållande och en 
styrka när ”partiappara-
terna” drar fram med sitt 
artilleri.

FISK är både ett nätverk 
och en nomineringsgrupp. 
Medlemskap i Folkpartiet är 
inte nödvändigt för att kan-
didera och inneha uppdrag 
för FISK. 

Vilka liberala frågor i 
Svenska kyrkan får folk-
partister att engagera 
sig i valen? Inom kyrkan 
finns det motsättningar 
när det gäller synen på att 
både kvinna och man kan 
vara präst i Svenska kyrkan. 
En annan het potatis är 
homosexualitet och kyrklig 
välsignelse av samkönade 
relationer. Rätt att välja för-
samling är en käpphäst som 
vi folkpartister driver också 
i år med en motion till Kyr-
komötet. 

Vilka är de viktigaste 
frågorna för FISK i hös-
tens kyrkoval? Vi vill ha en 
öppen och tillgänglig kyrka, 
en kyrka utan höga trösklar 

och lågt i tak. Vi vill inte ha 
någon elitkyrka och vi vill 
att Svenska kyrkan ska ha 
kvar vigselrätten. Vi vill se 
ett ökat personvalsinslag 
utan partipolitik. Vi vill 
ha en öppenhet mot olika 
samlevnadsformer och vi 
vill att Svenska kyrkan ska 
finnas med i det offentliga 
samtalet.

Min ena hand represente-
rar min kristna tro och mitt 
engagemang i Svenska kyrkan. 
Min andra hand står för min 
socialliberala människosyn. 
När jag knäpper mina händer 
förenar jag min tro med mitt 
samhällsengagemang. Där har 
Du de frågor som är specifika 
för FISK!

Rose-Marie Fihn
Kandidat till Kyrkofullmäktige i 

Starrkärr-Kilanda församling,
till Stiftsfullmäktige för Göteborgs 

stift och till Kyrkomötet

FISK ställer upp i Kyrkovalen!
Nu när den nya influensan 
A(H1N1), som tidigare 
kallades svininfluensan har 
börjat dyka upp, blir vi allt 
mer varse att vi är en del av 
en globaliserad värld. Det 
som händer i USA, Mexico 
och Australien, där influen-
san blivit besvärlig, berör 
även oss i Sverige. 

I likhet med andra influ-
ensor är den nya influensan 
A(H1N1) farligast för 
de yngsta, de äldsta och 
personer med medicinska 
riskfaktorer som exempel-
vis astma. Skillnaden mot 
den vanliga säsongsinflu-
ensan är att så många fler 
kommer att smittas och bli 
sjuka. Under ett normalår 
insjuknar några procent 
av befolkningen i vanlig 
influensa. Normalt dör 0,1 
procent av de insjuknade i 
en influensa. 

Det var dock värre förr. 
Spanska sjukan som drog 
in över landet 1918 dödade 
ungefär 3 procent av de 
drabbade. Bara i Sverige 
dog drygt 27 000 män-
niskor.

Från det att man blir 
smittad av nya influensan 
till dess man blir sjuk tar 

det 1-7 dagar. I snitt alltså 
3 dagar. För de flesta som 
blir sjuka handlar det om 
en veckas sjukdom. Vanliga 
symptom är feber, frossa, 
hosta, halsont, värk i krop-
pen, diarré, kräkningar 
samt trötthet. 

För att minska risken att 
smittas och att smitta andra 
finns några enkla regler:

1. Tvätta händerna ofta. 
Tvål och vatten räcker 
långt. 

2. Hosta och nys i arm-
vecket eller i en pappers-
handduk som du slänger 
direkt i soporna. Nys 
och hosta inte i handen. 
Peta inte med fingrarna 
i munnen, näsan och 
ögonen. 80 procent av bak-
terierna sprids via handen.

3. Om du är sjuk, stanna 
hemma. Då minskar du 
risken för att du sprider 
smittan vidare.
Om du har frågor kan du 
vända dig till din ordinarie 
vårdcentral. Du kan även 
ringa Sjukvårdsupplys-
ningen på 1177 eller söka 
på www.1177.se på webben. 
Kostnadsfritt ringer du 
020-20 20 00 och ställer 
frågor om influensan. På 

Ale kommuns hemsida 
www.ale.se finns informa-
tion och därifrån kan du 
länka dig vidare till de vik-
tigaste informatörerna.

När det hela är över blir 
det förhoppningsvis en 
härlig vinter att glädjas åt. 
Innan dess hoppas vi att du 
tar dig ut i skog och mark 
och tar vara på hösten med 
svamp, bär och alla härliga 
färger.

Birgitta Fredén
folkhälsoplanerare

Lotti Klug
brotts- och säkerhetshandläggare

Lugn i influensatider


