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DIALOGMÖTEN
Är DUDU inte heller nöjd med servicen

 i Ale kommunAle kommun

Älvängen 17 nov kl 19 Smyrnakyrkans foajé

Skepplanda 18 nov kl 19 Församlingshemmet

Nödinge 19 nov kl 19 Ale gymnasium

Du bjuder på din närvaro och dina frågor. 
Vi bjuder på fi ka!

Välkommen!

?
Allians för Ale genomför nu tre lokala dialogmöten för att få 

reda på vad ortsborna tycker om skolan, vården, 
omsorgen och den allmänna servicen i Ale kommun. 
Under hösten kommer vi att besöka samtliga orter. 

Vi vill veta för att kunna påverka framtiden!framtiden!

Lite bakgrund: Under cirka fem års tid har 
en grupp entusiastiska människor med 
ambition

att få ett rikare och framför allt friskare liv 
under ledning av Monica Stillers utomordent-
liga ledning träffats upp till fyra gånger i veckan 
för att tillsammans gå så kallad stavgång – som 
numera till och med för vissa  är receptbelagd.

Från att ha varit bara ett fåtal så har nu grup-
pen växt till 75 deltagare. Deltagare med olika 
bakgrund, någon sjukdom, pensionär, men med 
samma ambition – att sköta sin hälsa både men-
talt och fysiskt.

Vad det handlar om är att Monica under 
cirka åtta timmar i veckan finns till förfogande 
för att leda och organisera gruppen med råd och 
stöd och en sund inställning till en för många 
bättre, innehållsrikare och friskare vardag.

Monica har fram till idag varit ekonomiskt 
ersatt av kommunen som nu säger stopp.

Vi har inte råd att betala längre uppger Bir-
gitta Friden med hälsning från ansvarig, Jan 
Karlsson.

I denna veckas nummer av Alekuriren läser vi 
om Birgittas ambitioner, men det känns då inte 
som om att det stämmer med verkligheten?

 För gruppen är detta ett mycket märkligt 
beteende hos ansvariga i kommunen. Okej att 
det kostar pengar, men gör det verkligen det om 
man ser saken i ett större perspektiv?

Att alla dessa deltagare i stavgången just 
genom detta faktum får en betydligt bättre 
hälsa och fysik känns ju som att dessa få kronor 
många gånger sparas in i till exempel en allt mer 
ansträngd sjukvård.

Så hur tänker Ni kära politiker – gäller Ert 
uppdrag bara Er egen lokala budget – har Ni 
inte något ansvar för samhället i stort? I så fall 
så känns det som det har missats någonstans på 
vägen.

Alltså blir beskedet till Er – kom ut ur Er 
egen vrå – se på situationen och verkligheten 
utanför Er egen skrivbordskant och Ni skulle 
på något sätt ta det ansvar som vi väljare för-
väntar oss att Ni skall ta, nämligen att göra en 
av de bästa affärer som kan göras genom att låta 
stavgången fä fortsätta i nuvarande form och 
finansiering och på så sätt spara stora summor 
för andra delar av samhället.

Vi kräver i och med detta att verksamheten 
kan fortgå oförändrat!

Med vänlig hälsning från en allt större, fris-
kare, skattebetalande, grupp människor i Ale 
kommun.                                  Göran Andreasson

Kom ut ur er egen vrå och ta ansvar

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Västerlanda bygdegård, 
Västerlanda, onsdagen den 18 november 
2009, kl 19.00

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av taxor och avgifter i 
 Lilla Edets kommun
- Justering i Mål- och Resursplan 
 för 2010

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 11 
november 2009.

Kristdemokraterna har 
länge arbetat för att förbättra 
ekonomin för Sveriges pen-
sionärer, särskilt de med de 
lägsta inkomsterna. I år sänks 
skatten med 2 miljarder och 
2010 sänks den med ytterli-
gare 3,5 miljarder kronor. 

Det vi hittills åstadkommit 
saknar motstycke historiskt 
sett, 5,5 miljarder i sänkt skatt 
på pensionerna. För första 
gången sedan garantipen-
sionen infördes har skatten 
sänkts för dem med lägst 
pensioner.

Under mandatperioden 

har skatten sänkts för en 
garantipensionär med drygt 
3500 kronor per år och för 
en pensionär med 150 000 
kronor i årsinkomst med 
2 750 kronor.

På grund av finanskrisen 
och bromsen i pensionssys-
temet som slår till så  hade 
de flesta pensionärers net-
toinkomst sänkts med 3 % 
om inte alliansregeringen 
samtidigt sänkt skatten. Den 
sänkta skatten kommer att ge 
lättnader för alla pensionärer. 

Bromsen i pensionssys-
temet är ju tillfällig men de 

skattesänkningar som allians-
regeringen är permanenta.

Utan Kristdemokraterna 
hade det inte blivit någon 
skattesänkning. Vi har 
kommit en bit på vägen i 
överenskommelser med de 
andra allianspartierna, men 
vill gå vidare med ytterligare 
förbättringar.

Stöd kristdemokraterna 
om ni anser att det behövs fler 
insatser för landets och Ales 
pensionärer.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Skatten sänks för Ales pensionärer 

Allians för Ale har pre-
senterat ett förslag till 
strategisk plan med 

budget för2010 som inne-
bär en stor satsning på skola, 
barnomsorg och äldreomsorg 
i Ale kommun.

Det innebär en kraftfull 
politik för hur kommunen 
skall utvecklas för att möta 
framtidens krav. Kvaliteten 
i våra förskolor, skolor och 
inom äldreomsorgen måste 
förbättras. Kommunen ska 
bli effektiv och välorganiserad 
med fokus på den enskildes 
rättigheter och inflytande. 

Organisationsförändringar 
och ett långsiktigt tänkande 
frigör resurser!

Det är individen som ska 
bestämma över sitt eget liv 
och dess innehåll – inte poli-
tikerna! Därför vill vi införa 
valfrihet inom äldreomsorgen 
enligt lagen om valfrihetssys-
tem LOV.

Vår gemensamma framtids-
vision är ett Ale där:

* HELA kommunen sjuder 
av framtidstro och utveck-
lingskraft.

* Våra barn- och ungdomar 

ges bästa möjliga start i livet
* Äldre och funktionshin-

drade garanteras rätten till ett 
gott, fullvärdigt liv.

* Mångfald och nya möjlig-
heter präglar en samhällsanda 
där ALLA medborgare i vår 
kommun känner delaktighet, 
har möjlighet att bidra efter 
förmåga samt respekteras 
utifrån sina värderingar och 
livsval.

Vi vill också lyfta fram 
ungdomars behov av fritids-
aktiviteter som mer öppet på 
fritidsgårdar men också frågan 
om en skatebordanläggning/ 
park i stil med den anläggning 
som finns i Alingsås. Detta är 
en fråga som många ungdomar 
efterlyst och som skulle bli ett 
lyft och en samlingsplats för 
ungdomar i Ale. Vi politiker 
vill ofta styra alla aktiviteter 
till föreningslivet men vi tror 
att det finns många ungdomar 
som inte vill engagera sig i en 
förening men som skulle vara 
mycket aktiva i att utnyttja en 
sådan anläggning.

Vi tycker att det är bra med 
deras satsning på gratis kol-
lektivtrafik för vissa grupper 

under vissa tider. Allians för 
Ale vill utveckla detta .

Inom skolområdet vill vi 
bland annat: Se till att skolan 
tar ett särskilt ansvar för som 
de elever behöver extra stöd 
och att alla elever slutför sin 
utbildning med godkända 
betyg.

Då vi i dagsläget inte har så 
många yrkespraktiska linjer på 
vårat gymnasium måste vi öka 
samarbetet med näringslivet. 

Vi vill skapa en kunskaps-
skola i Sverigetopp, skapa val-
frihet för barn/ungdomar och 
föräldrar. Inte minst viktigt att 
stoppa den ekonomiska utarm-
ningen av skolväsendet i Ale.

Fullt ut genomföra en läsa 
– skriva - räkna satsning i låg-
stadiet. 

Välkomna Friskolor på 
samma villkor som kommu-
nala och se dem som viktiga 
pusselbitar av kommunens 
samlade skolväsen.

Jan Skog (m)
Rose-Marie Fihn (FP)
Boel Holgersson  (C)

 Sune Rydén (Kd)

Allians för Ale satsar på barn, ungdomar och äldre

Jul på Liseberg?
Buss 400 går direkt till entrén. Två turer varje lördag fram till jul.

Avgår Skepplanda kl 13.50 och 15.50. Avgår Liseberg kl 18.00 och 20.00.

Starta din resa på vasttrafik.se

400  Jul på Liseberg

Lördag

ANMÄRKNING H H

Albotorget 13.50 15.50

Älvängen centrum 14.00 16.00

Älvängens hotell x x

Frälsegården x x

Smedjebacken x x

Älvängens vårdcentral x x

Nol station 14.10 16.10

Södra vägen x x

Gallåsvägen x x

Trollevik x x

Norra Kilandavägen x x

Nödinge centrum 14.20 16.20

Bohus centrum 14.30 16.30

Liseberg 14.55 16.55

400  Jul på Liseberg

Lördag

ANMÄRKNING H H

Liseberg 18.00 20.00

Bohus centrum 18.25 20.25

Nödinge centrum 18.35 20.35

Norra Kilandavägen x x

Trollevik x x

Gallåsvägen x x

Södra vägen x x

Nol station 18.45 20.45

Älvängens vårdcentral x x

Smedjebacken x x

Frälsegården x x

Älvängens hotell x x

Älvängen centrum 18.55 20.55

Albotorget 19.05 21.05

NYHET!

ANMÄRKNING BRA ATT VETA

H Trafiken körs i samarbete mellan Västtrafik och Swebus AB. Ordinarie taxa gäller. Linjen körs av Swebus
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