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Den moderatstyrda 
regeringens arbets-
linjepolitik bygger 

på passivitet inför arbetslös-
het, som äventyrar samhälls-
utveckling. 

En halv miljon människor 
har trängts ut ur a-kassan, 
för att den blivit för dyr, för 
dålig och för krånglig. Vi 
skapade a-kassorna av två 
skäl. För det första att den 
som förlorat sitt jobb skall 
ha en inkomst att leva på, 
tills den drabbade hittat ett 
nytt jobb. För det andra att 
ingen av nöd skall tvingas 
att bjuda under arbetskam-
raterna i lönekrav. A-kassan 
är därför inte bara en väg 
vidare mot det nya jobbet 
för individen, utan också en 
gemensam försäkring för 
fortsatt hög produktivitet.

Det är en skam av reger-
ingen att inte ta vara på indi-
videns önskan och möjlighet 
att få jobba och därmed 
bidra till samhällsutveck-
lingen. 

Den moderatstyrda reger-
ingens arbetslinjepolitik 
bygger på orättvis särbe-
handling av dem som har 
problem med hälsan eller är 
arbetslösa.

Arbete är grunden för den 
egna försörjningen – och för 
hela samhällets försörjning. 
Många drivs ut från arbets-
marknaden på grund av sjuk-
dom eller för att de slitits ut 
av sitt arbete, psykiskt eller 
fysiskt. Att ytterligare pre-
miera de som är friska och 
har ett jobb skapar ett osoli-
darisktsamhälle som bygger 
på att pensionärer, sjuka, och 
arbetslösa ska straffas genom 
högre skatter och minskade 
nettoinkomster. 

Den moderatstyrda 

regeringen arbetslinjepoli-
tik bygger på en ansvarslös 
politik och det ideologiska 
experiment som utmanar 
välfärden. 

Det är oacceptabelt att 
låta borgarna fortsätta med 
nedmontering av välfärden 
och att skapa en differentie-
rad samhälle. Vi är alla med 
och finansiera tryggheten 
via våra skattepengar. ALLA 
skall få ta del av en hög kva-
litativ välfärd.

Vi i kräver av regeringen:��Sluta att experimentera 
med ansvarslös politik, detta 
medför inget positivt för 
vare sig arbetstagare, före-
tag eller samhälle. På sikt 
kommer samhället drabbas 
av kraftigt ökade kostnader 
av en lägre tillväxt, samtidigt 
som det ekonomisk och 
psykiskt lidandet för den 
enskilde ökar.��Sluta att försämra arbets-
rätten för löntagarna.��Avgifterna till a-kassan ska 
inte vara beroende av risken 
för arbetslöshet. Alla ska ha 
råd att vara med i A-kassan.
Vi vill sänka den enskildes 
totala avgift till a-kassan 
kraftigt. Dessutom vill vi 
höja taket i a-kassan
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Sluta att sparka på 
dem som ligger! ”Här bodde svarva-

ren Stig Lundin” står 
det på en stor lapp. 

Den är ordentligt inplas-
tad och fastsatt med silver-
tejp som delvis täcker texten 
på en skylt där det står ”Här 
bodde konstnären Ivar Aro-
senius”. Skylten finns på 
Göteborgsvägen i Älvängen.

Kommentaren är rolig för 
uppsättningen av sådana här 

minnesskyltar brukar inte 
vara projekt i jämlikhetens 
namn. Men här är kritiken 
missriktad. För Arosenius 
var ingen mäktig man som 
gjorde sig rik och bred på 
andras bekostnad. Han 
drog sig aldrig för att i text 
och bild kommentera den 
rådande ordningen. Han var 
en udda, fattig och humoris-
tisk figur som verkligen såg 

och kunde återge det under-
sköna i landskapet kring 
älven. Arosenius hade gillat 
den upptejpade lappen, men 
troligen önskat att man i en 
känsla av samförstånd hade 
satt upp den bredvid hans 
namn istället för ovanpå.

Vänliga hälsningar, 
Skyltmakerskan 

Lena Frantzén

Missriktad kritik
76 av landets kommuner, 

varav Ale är en del, får 
nu dela på 70 miljoner 

kronor. Pengarna ska använ-
das för att stödja föräldrar. 

Undersökningar från 
WHO har tidigare visat 
att svenska ungdomar mår 
psykiskt sämst i Norden. Nu 
satsar regeringen 70 miljo-
ner på så kallat föräldrastöd, 
för att ta fram en strategi för 
stöd till föräldrar ända tills 
barnen fyller 18 år. 

– Många föräldrar har 
problem med hur de ska 
hantera sina tonåringar som 
de tror kanske har problem 
med droger, eller är oroliga 
för vilka kontakter barnen 
har via datorn. Vi såg att det 
fanns en stor efterfrågan från 
föräldrar, säger folkhälsomi-
nister Maria Larsson (KD). 

Folkhälsoinstitutet har 
efter ett regeringsuppdrag 
fördelat pengarna till projekt 
för frivilligt föräldrastöd 
över hela landet som ska 
pågå fram till våren 2012. 

Projekten utvärderas av 
olika universitet för att säkra 
kvaliteten. Intresset för att 
delta har varit stort både från 
kommuner och föräldrar. 

– Jag hade inte förväntat 
mig att så många kommuner 
ville samarbeta med varan-
dra när det gäller föräldra-
stöd. Det är ofantligt roligt, 
säger Maria Larsson (KD). 

Det finns en del liknande 
verksamheter i Kanada, 
Norge och England, men 
ingenting så omfattande som 
det här. Det som är spän-
nande är de projekt som 
spänner över kommuner 
med helt olika socioekono-
miska områden. I det projek-
tet ingår Ale kommun.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

70 miljoner 
ska stödja 
föräldrar

NÖDINGE VÅRDCENTRAL
Praktikertjänst

VACCINATIONSTIDER PÅ 
NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Fr o m 23/11-09 v 48 vaccinerar vi 
personer under 40 år på följande tider:

Måndag och onsdag kl 13,15-15,00
Tisdag och torsdag  kl 08,30-15,00 

lunch stängt 12,30-13,30

Fr o m 30/11-09 v 49 gäller ovanstående 
tider alla vuxna.

Barnvaccinationer måndag, tisdag och 
onsdag  v 48 kl 16.00-17.00

därefter enligt överenskommelse.

Vaccinationsmottagningen kan ställas 
in pga brist på vaccin.

Skolungdomar vaccineras via 
skolhälsovården.

Tidigare annonserade tider gäller 
ej fr o m v 48

www.vgregion.se/folktandvarden

Folktandvården

Du som är över 21 år kan få tandvård 
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar 
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast 
pris under tre år tar vi hand om dig och 
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper 
dig att hålla tänderna friska, från 35 
kronor i månaden.

Folktandvården Lödöse 
flyttar till Lilla Edet
På Folktandvården i Lilla Edet och Lödöse satsar 
vi nytt och rustar oss för framtiden. Därför 
koncentrerar vi vår verksamhet till en klinik i Lilla 
Edet där vi samlar personalen från de båda 
klinikerna under ett tak. 

Verksamheten i Lödöse flyttar till Lilla Edet i 
januari 2010. Från den 4 januari hälsar vi alla våra 
patienter välkomna till kliniken på Järnvägsgatan 8 
i Lilla Edet.

Ring oss på 0520-48 88 30 eller maila 
ftv.lillaedet@vgregion.se

Välkomna!

HÄLSOSPÅRET

Gå 9 gånger och skicka in ditt kort, 
så har du chansen att vinna en dag 
på Sankt Jörgen SPA i Göteborg.
Satsa 30 minuter och du får bättre 
hälsa och kondition på köpet. 
– I Hälsospåret är vi alla vinnare!

Kampanjveckor 48–51

Ditt kort hämtar du på: Medborgar-
kontoret vid Ale Torg, Nödinge Bibliotek, 
Vårdcentralen, Sportlife eller 
Folktandvården i Nödinge. 

Var med och tävla
om heldag på SPA!

i Nödinge 2,5 km

”Bevisat att mobilanvän-
dande ger cancer. Den 
omfattande Interphone-

studien visar skrämmande re-
sultat. Nya forskarrön visar 
att långvarigt användande av 
mobiltelefoner ökar risken 
för att drabbas av hjärntumö-
rer senare i livet.”

Relaterat
”Tidigare har liknande 

hypoteser avfärdats, men 
kopplingen har gjorts i en tio 
år lång studie. Världshälso-
organisationen väntas inom 
kort presentera de oroväck-
ande resultaten i Interphone-
studien om att användande av 
mobiltelefoner kan kopplas 
till cancer…” (nyheter24.se).
”Om du börjar använda 
mobilen när du är under 
20 år löper du upp till åtta 
gånger ökad risk att få en 
hjärntumör. Det är det all-
varliga senaste beskedet som 
kommer från forskarna Len-
nart Hardell och Michael 
Carlberg i Örebro …Risken 
att få hjärntumör av en 

trådlös telefon är i stort sett 
lika stor som av en mobil-
telefon… (Miljömagasinet 
090626).
96 procent av våra 12-16-
åringar har egen mobil 
och 77 procent av 9-12-
åringarna. I Frankrike har 
senaten nu tagit beslut om 
mobilförbud i skolorna och 
kommunansvariga har på 
flera håll förutom förbud för 
nya mobilmaster beslutat om 
förbud mot trådlösa datanät-
verk i skolorna.
Trådlösa telefoner så kallade 
DECT-telefoner nämndes 
ovan. Det är inte bara när 
man pratar i dem som man 
utsätts för strålning. Det är 
laddningsenheten som strålar 
mest. Den strålar 24 timmar 
om dygnet. Det är som att ha 
en egen mobilmast i hemmet. 
EU uttalade i april 2009: 
”Europaparlamentet anger 
att trådlösa apparater (mobil-
telefoner, WiFi, Wi-Max, 
Bluetooth, trådlösa DECT-
telefoner) är en källa till elek-

tromagnetiska fält som kan 
ha skadliga effekter på män-
niskors hälsa... Om mobil-
basstationer sa man ”…att 
åtminstone skolor, förskolor, 
pensionärs- och ålderdoms-
hem samt vårdinrättningar 
ligger på ett visst avstånd från 
denna typ av utrustning”.
Hur ser det ut med mobilan-
vändningen i Ales skolor?
Hur ser det ut med trådlösa 
datanätverk i Ales skolor?
Hur ser det ut med trådlösa 
DECT-telefoner i Ales 
skolor?
Hur mycket strålning utsätts 
barnen i Ales skolor för från 
närliggande mobilmaster? 

www.mobilsmog.se
www.monanilsson.se
www.vagbrytaren.se
www.feb.se

Carina Johnson, 
Strålningsinformatör 

och kommunansvarig i Ale kommun 
för Elöverkänsligas Riksförbund

Hur mycket strålning utsätts barnen för?
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