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Vad var det för fel på 
föregående buss-
turer?

Då kom man till de olika 
orterna i kommunen och 
det var samförbindelse 
i Bohus om man skulle 

vidare till Kungälv.
Fler turer med Lila, bra 

men alla ska väl inte till 
Göteborg. 

Varför bilbälte i bussarna 
när man ändå får stå?

Karin

Bedrövligt att åka 
buss i Ale kommun

Bättre skoltrafi k längs 
Alingsåsvägen 
och nattrafi k i Alafors.o

Du som reser kollektivt i Ale har två nyheter att glädja dig åt.

Nya linje 409, som går mellan Kollanda och Himlaskolan ger 

skolbarnen två anpassade turer på morgonen och tre på 

eftermiddagen. Dessutom har du som bor i Alafors fått natt-

trafi k med Lila Express på fredagar och lördagar.

Gå in på www.vasttrafi k.se och hitta alla tider med hjälp av 

Reseplaneraren.

Två glada nyheter för dig som reser kollektivt i Ale:

Stödfamilj sökes

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Amina är en 10-årig tjej, 
som tar mycket ansvar 
hemma. Hon behöver få 
leka och göra roliga saker 
tillsammans med andra.

Är ni en stabil familj och har 
möjlighet att ta emot Amina 
eller något annat barn ett 
par helger i månaden?

Ni får ekonomisk ersätt-
ning, handledning och 
utbildning.

Sverige ska vara ett 
tryggt land att leva i! 
Invånarna i Ale och 

Lilla Edet ska känna säker-
het! Ett starkt rättsväsende 
är centralt för ett gott sam-
hälls-bygge – faktiskt en för-
utsättning för demokratin. 

Rättsstaten utmanas av en 
allt grövre och mer organi-
serad brottslighet. Samtidigt 
vet vi att den så kallade 
mängdbrottsligheten, som 
omfattar inbrott och cykel-
stölder skapar stor otrygg-
het för många människor. 
Våldet minskar tryggheten 
och mångas livskvalité. 

Alliansregeringen gick 
till val på att stärka brotts-
bekämpningen och öka 
tryggheten för människor. 
Nu tillför man därför en 
storsatsning på 4 miljarder 
till rättsväsendet i budgeten. 
Det resurstillskottet tillsam-
mans med det som  tidigare 
satsats på rättsväsendet 
saknar motstycke i modern 

tid.  
Polisen har en central 

roll i att ge skydd åt med-
borgarna. Fler och synligare 
poliser fungerar både brotts-
förebyggande och stärker 
polisens kapacitet. Fler brott 
upptäcks. Andelen uppkla-
rade brott kommer att öka. 
Vi kan intensifiera arbetet 
mot ungdomsbrottslighet 
och samtidigt stävja den 
grova organiserade brotts-
ligheten. 

 I valet för tre år sedan 
lovade vi att det ska finnas 
20 000 poliser år 2010 och 
det löftet säkerställer vi nu 
genom denna satsning. Sam-
tidigt ställer vi krav på verk-
samhetens effektivitet. Det 
pågår också inom polisen 
och även övriga rättsväsen-
det ett viktigt arbete för att 
effektivisera brottsbe-kämp-
ningen. Resurstillskott ska 
kombineras med åtgärder 
för ökad effektivitet.  

Men det räcker givet-

vis inte med satsningar på 
polisen. Hela rättskedjan 
behöver sin del för att 
rättsväsendet ska fungera 
eftersom förstärkningarna av 
polisen ökar trycket på hela 
rättsväsendet – fler utredda 
brott leder till fler åtal och 
att fler brottmål ska avgöras. 
Vi ökar därför resurserna till 
åklagar-myndigheten. Dom-
stolarna får höjda anslag 
då vi redan märkt av att de 
satsningar som genomförts 
på polisen lett till att fler mål 
kommer in till domstolarna. 
Trycket på kriminalvården 
ökar också. Därför tillför vi 
resurser. Kriminalvårdens 
arbete med att minska risken 
för återfall ska intensifieras. 
Tiden på anstalt måste bli 
en vändpunkt och inte en 
ändpunkt. 

Vi är mycket glada över 
den historiska satsning som 
nu görs på rättsväsendet. 
Tillsammans med det som 
redan gjorts under mandat-

perioden har rättsväsendet 
alla möjligheter att stärka 
sig. Det är viktigt! 

Vi vet att man inte löser 
brottsligheten endast genom 
mer pengar till polisen. Det 
stora brottsförebyggande 
arbetet sker framförallt 
genom en bra politik för 
jobb och skola och ett starkt 
föräldraengagemang. 

Genom att ge bra villkor 
till våra barn värnar vi deras 
framtid och investerar i 
trygghet. Men rättsväsendet 
behövs för att se till att rätt 
blir rätt när det har gått fel. 

Folkpartiet fortsätter att 
sätta rättspolitiken högt på 
dagordningen eftersom den 
är en kärnuppgift för staten 
och en av grundbultarna i 
vår demokrati. 

Johan Pehrson (FP)
 Rättspolitisk talesperson 

Rose-Marie Fihn
Gruppledare FP Ale

Michelle Winkel
Ordförande FP Lilla Edet

Inte helt överraskande 
hamnar, åter en gång, 
Ale i topp då det gäller 

fasta elavgifter. Med den 
icke smickrande ökningen 
på drygt 14 procent sig el-
föreningen i ensamt majes-
tät i topposition på Västra 
Götalandslistan.

Nu väntar vi konsumenter 

med spänning på Ale Elför-
enings bortförklaringar. 
Även på den fronten är 
man från Ale ekonomiska 
elförening klart ledande. De 
ekonomiska uttagen görs 
uteslutande när läget tillåter 
det; vad tillfälliga omstän-
digheter tyckes kräva tycks 
tidens politiker tillåta.

När ”övervakningen” är 
borta dansar de girigaste råt-
torna på bordet, till melodin: 
Ja se pengar, jag se pengar är 
till bekymmer, för fattig och 
för rik!

Kent Andersson
Skepplanda

Vi vill ha ett starkt rättsväsende!

Ingen smickrande topplacering Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

84 02 eller 
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Leaderinformation

VI TRÄFFAS PÅ SKEPPLANDA BIBLIOTEK ,MÅNDAGEN 
DEN 28 SEPTEMBER KL:19.00 OCH VI VÄNDER 
OSS TILL SMÅFÖRETAGARE, FÖRENINGSLIV OCH 
ORGANISATIONER INOM ALE KOMMUN.

Leader Göta Älv är en del av landsbygdsprogrammet 
2007-2013 och vi arbetar med att skapa en levande 
landsbygd inom Ale, Lilla Edet ,Trollhättan och 
Vänersborgs kommuner.
Leader är en metod om gör det möjligt för boende, 
föreningar, företag och offentliga sektorn att arbeta 
med lokal utveckling utifrån de behov som fi nns.

Du kommer att få information om de olika former av 
projektstöd som fi nns och träffa Ales representanter i 
styrelsen.
Har du frågor ring Thomas Sundsmyr, 
verksamhetsledare 
0704- 320 935

Välkomna till en intressant kväll - Vi avslutar ca 20.30 
med fi ka

www.leadergotaalv.se


