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Kristdemokrater-
na har dragit igång 
en debatt om verk-

lighets folk och nu har de-
batten kommit till Ale. Vad 
menar vi? Kristdemokrater-
na i Ale vill ge en förklaring. 
Vad menas med verklighe-
tens folk? 

Verklighetens folk är 
människor som lever sina liv 
som folk gör mest. Du och 
jag. Det är alla vi som gjort 
livsval som vänstern tycker 
är fel. Som tycker det är okej 
med familj, att arbeta, ta 
semester, ha fredagsmys och 
titta på ”Så ska det låta” på 
TV. Som inte vill att politi-

ker lägger sig i våra liv och 
vår vardag för mycket och 
som inte ser varje val i livet 
som ett resultat av förtryck-
ande strukturer.

Verklighetens folk ser inte 
världen genom ideologiska 
glasögon i första hand. Verk-
lighetens folk har självklart 
ideologiska uppfattningar, 
men skriver inte nödvän-
digtvis andra på näsan hur 
de ska göra och tycka eller 
tycker att alla åsikter ska 
resultera i en ny lagregle-
ring, ett nytt förbud eller ett 
nytt styrande bidrag. 

Vanligt folk är obekym-
rade över märkliga teorier 

om hur livet ska levas, men 
blir förskräckta när politiker 
vill ta till lagstiftning för att 
ändra deras livsstil. 

Vad vill Kristdemokra-
terna säga med resone-
manget om verklighetens 
folk? Kristdemokraterna 
vill ge människor mer frihet 
att göra sina egna val. Sätta 
stopp för synsättet att bara 
ett livsval är riktigt, och att 
alla måste välja på samma 
sätt för att passa in i mallen. 
Politiken ska syfta till att ge 
människor bästa möjliga för-
utsättningar att själva styra 
sina liv. Ett exempel är att 
olika former av barnomsorg 
ska stödjas och föräldraför-
säkringen inte ska kvoteras. 
Politiken ska inte ta till lagar 
för att detaljstyra männis-
kors livsval.

Kristdemokraterna pekar 
på problemet att det finns en 
klyfta mellan vanliga män-
niskor och en elit som lever i 
en egen, ideologiserad verk-
lighet. Denna nya åsiktselit 
skapar ett samhällsklimat 
där bara ett sätt att leva god-
känns. De respekterar inte 
människors livsval, trots att 
de påstår sig vara toleranta. 
Dessutom finns det en fara 
i att folk vänder den offent-
liga debatten ryggen, när de 
uppfattar att den upptas av 
elitens förkärlek för ideolo-
giska krumbukter.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Verklighetens folk

Ett tryggare

Vi samlas i Skepplanda bibliotek och börjar med fika. Tänk på bekväma, 
varma skor och kläder. Gratis reflexvästar så länge lagret räcker.

Vill du veta mer? Kontakta Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare 
på Ale kommun, telefon 0303 33 01 21.

Trygghetsvandring den 5 november kl 19.00Trygghetsvandring den 5 november kl 19.00

Skepplanda Vilka tycker du ska fi nnas 
med på Kristdemokraternas 
fullmäktigelista i Ale 2010? 
Du väljer parti – Vi ger dig möjligheterna
Alla kan lämna förslag på lämpliga personer fram till fredag 30 oktober 2009.
De föreslagna personerna kommer att kontaktas och tillfrågas om de står till 
förfogande till valet 2010. Skicka ditt förslag med namn, adress, telefonnummer 
och ev  e-postadress till:
Kristdemokraterna i Ale, C/O Roland Axelsson, Länsmansv 17, 446 32 Älvängen
E-post: roland.axelsson@kristdemokraterna.se

”På stubben” är namnet på vår kortkurs i skogsskötsel för 
ökad lönsamhet och tillväxt.

Kursen behandlar skogsskötselåtgärder för ökad produktion 
och effektiv naturvård under en omloppstid, från föryngring 
till avverkning. Upplägget omfattar en dag inomhus samt en 
dag utomhus på Kraftsamling Skogs demonstrationsgård i 
Maryd, då vi ägnar oss år praktiska övningar. 

Startdatum: 7-8 november kl.10-15
Var: Studieförbundet Vuxenskolan Alingsås och demonstra-
tionsgården i Maryd
Ledare: Alf Gustavsson
Anmälan senast: 28 oktober till Studieförbundet Vuxen-
skolan, Anna telefon 0513-501 70 eller www.sv.se/sjuharad

Välkomna!

På Stubben

www.sodra.com

Den 8 oktober träffades vi, 
en kulen dag och kväll. Det 
var ett riktigt busväder, med 
åska regn och hagel. Nog 
om detta.

Kulturkommittén med 
Anna Lisa Johansson i 
spetsen, hade ordnat en 
riktig höstafton med fest-
ligt dukade bord och besök 

av Herrljungastollarna, 
en grupp av tio personer, 
åtta damer och två herrar. 
Damerna bar vidbrättade 
hattar och långa kjolar.

Underhållningen bestod 
av sketcher, dikter, musik på 
dragspel och gitarr. Gunnar, 
som var både ledare och en i 
gruppen, bjöd också på skön 
vissling, bland annat ”I en 
klosterträdgård”.

I kaffepausen, där kul-
turkommittén bjöd på en 
smörgås med mycket gott 
på och en underbart god 
banankaka, berättade vår 
ordförande Stig Andersson 
en rolig historia och redo-
gjorde för de av oss plane-
rade resorna.

Underhållningen fortsatte 
ytterligare en stund och 
sedan vidtog lotterierna. En 
härlig kväll inne, men fort-
farande blött ute. Så kan en 
kulturkväll se ut, varmt och 
skönt inne med all gemen-
skap som glädje och närhet 
skapar.

Monica

Kultur och trivselkväll hos PRO Ale Norra

SSYMÄSSAN 09
Göteborg
Kviberg, Pjäshallen 

(Gamla regementet • Ö. Kaserngården 8)

23-25 oktober
Fred. 10-19, Lörd. 10-17, Sönd. 10-16
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INSPIRATION • NYHETER • WORKSHOPS
Utställare: Yinde Design, Indukta Progenta AB, Stilrent AB, MG Tyger

Monas Idé & Design, Svenska mönster, ViKanGarn, SquareLiz, Katma, 
Korps - Ravencraft, Qviltex, Garnhuset, Canvas, Lindbo Textil, Tyger & Ting, 
E-Slöjd, Janome, MA Design & Idé, Tygaffären, Ludmila Spets, Olsgården

Mailorder Sweden, Broderi & Garn, MMH Barnkläder, Lapptäcksverkstaden,
Lapphexorna, Italienska Modetyger, Bernina, LEGIO, Mineral & Smycken,
Modesäljaren, Kuberna, LG Sömnad, Fingerfärda, Symaskinsagenturen,

Dekorationsverkstan, Bunka broderier, Irina Design, Bolla, JH Svensk Friskvård 
Fässbergsgymnasiet, Tillskärarakademin, BambooIsGreen, Fyndhörnan, 

Sticka Sv stickförening, Atelje Elisa Skinn & Design, Syster Gubbla

Mässpriser Symaskiner
Bernina, Janome, Toyota m.m.

Info & vägbeskr. se www.symaskinsagenturen.se
Södra Vägen 51, Göteborg • Tel 031-18 82 02

Mäss
priser

Rose-Marie Fihn anser 
att ortsutvecklings-
mötena partipolitise-

ras när inte vice ordföran-
de på resp orter finnns med 
som undertecknare av an-
nonserna.

För Bohus del och även 
för Surtes del är det inte 
något som socialdemo-
kraterna har ”politiserat”. 

Rose-Marie Fihns ”Alians 
för Ale” har sagt att en vice 
ordförande skall finnas på 
varje ort.

Surte och Bohus problem 
är att vi vet att det skall 
finnas men ingen har sett 
någon.

Jag kan lova att vi skall 
bättra oss och fortsättnings-
vis i annonsen meddela att i 

Surte och Bohus finns ingen 
vive ordförande och att det 
inte är ett socialdemokra-
tiskt politiserande.

För Bohus Ortsutvecklings-
mötes presidium

Rolf Engström och 
Lisa Forsberg 2:e vice ordförande

Inget frivilligt partipolitiserande

Måla på glas eller prova 
att slå rep på höstlovet. 
Som vanligt erbjuder Glas-
bruksmuseet i Surte och 
Repslagarmuseet i Älvängen 
speciella aktiviteter för hela 
familjen under totalt fyra 
dagar under lovveckan. 

Glas kan användas på 
många sätt. På tisdag 27 och 
onsdag 28 oktober mellan 
klockan 13 och 16 inbjuder 
Glasbruksmuseet alla att 
få vara med och måla på 
glas. Ta med eget glas eller 
köp på museet. Det går bra 
med vilket glas som helst; 

senapsburkar, glasskivor 
eller pressade glasfat. Det 
färdigmålade glaset tar du 
med hem och bränner fast 
färgen i vanlig ugn. 

Repslagarmuseet öppnar 
sina portar för barn och 
vuxna torsdag och fredag  29 
och 30 oktober mellan 
klockan 11 och 14. Då får 
alla prova att slå rep på 
gammaldags vis. Repslagare 
Bernt hjälper till och visar 
hur man gör. Repen slår 
man i naturmaterial och man 
får givetvis ta med sig det 
hem. Det brukar bli tillräck-

ligt långt för att användas 
till hopprep eller att göra 
knopar med. 

Dessa dagar har båda 
museerna gratis entré för 
alla som vill delta. Kost-
naden för att vara med på 
någon av verkstäderna är 
endast materialkostnad, 10 
kronor för glasmålning res-
pektive repslagning. 

Passa även på att besöka 
museernas utställningar eller 
njut av en god fika. 
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Höstlov på museerna i Ale 


