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Naturvårdsverket har 
nyligen frågat svensk-
arna vad de anser om 

sig själva och klimatet.
Resultatet visar en nation 

med höga tankar om sig själv. 
Nio av tio svenskar anser sig 
vara klimatmedvetna och var-
annan får (ibland) dåligt sam-
vete när man gör något som 
påverkar klimatet negativt. 
Siffrorna i undersökningen 
bekräftar bilden att vi är en 
nation som är miljö- och kli-
matmedvetna. I alla fall när vi 
får beskriva oss själva.

Men verkligheten stämmer 
inte alltid med vår egenbild. 
En annan färsk undersökning 
har gjorts av Trygg-Hansas 
moderbolag. Nio länder har 
granskats vad gäller konsu-
menters inställning till klimat-
frågan, till hållbar utveckling 
och hållbara produkter när 
man köper vitvaror (kyl- o 
frys, disk- o tvättmaskiner, 
spisar) och elektroniska pro-
dukter, t ex TV-apparater. 
Bäst nation är Kina där hela 
84 procent valde att köpa de 
mest energieffektiva produk-
terna. Danmark hamnar på 
andra plats med 77 procent 
medan Sverige hamnar på näst 

sista plats med 68 procent.
Många tycker att det är 

svårt att veta vilka produkter 
som är mest energisnåla och 
därför bäst ur klimatsynpunkt. 
För vitvaror finns en bra 
märkning från A (bäst) till 
G (sämst). Om alla valde att 
enbart köpa A-märkta produk-
ter skulle både hushållskassan 
och klimatet vinna på det. Lite 
dyrare när man köper men 
snart intjänade pengar. Det 
säljs ca två miljoner vitvaror 
varje år i Sverige men av dessa 
är det bara fem procent som 
tillhör de två bästa klasserna.

Kvinnor bryr sig mer om 
klimatet än vad män gör. Det 
bekräftas i de flesta undersök-
ningar,  även när det gäller 
konsumtion, alltifrån köp av 
bilar till matvaror. Att handla 
närproducerat är också ett sätt 
att handla klimatsmart. Men 
det är bara två tredjedelar som 
prioriterar närproducerade 
livsmedel, de flesta kvinnor. 

Låt kvinnan i familjen 
påverka levnadsvanorna mera. 
Det gynnar klimatet.

Per Olov Blom (c)
Ordförande i Miljönämnden i

Västra Götalandsregionen

Handla klimatsmart Svensson
Vi får telefonsam-

tal, brev och e-post 
från svårt sjuka per-

soner och deras anhöriga. 
Dessa börjar ofta med hjälp 
eller snälla lyssna/läs åtmins-
tone min historia. Det är pa-
tienter som är mycket sjuka. 
Det är den moderatledda re-
geringen som, via riksdags-
beslut, har fastställt regel-
verket för Försäkringskassan 
och hur dessa sjuka patienter 
bedöms kunna söka ett hel-
tidsarbete. 

Detta är inte värdigt ett 
välfärdsland som Sverige! 
Hur gick detta till? Hur kan 
det komma sig att vi år 2009 
har en sjukförsäkring, där 
svårt sjuka patienter inte får 
vara sjuka längre.

Ja, en sak är säker: ansvaret 
vilar inte på Försäkringskas-
san! Dess personal följer 
bara de regler som den 
moderatledda regeringen 
beslutat om. Det är alltså 
regeringen Reinfeldt som är 
ytterst ansvarig för att alltfler 
svårt sjuka nu förlorar sin 
sjukpenning och tvingas ut 
och söka nytt arbete. I Ale är 
prognosen - att det 62 Alebor 

som drabbas – svårt sjuka 
människor.

När beslutet togs av riks-
dagen, redan år 2008, var-
nade vi socialdemokrater för 
förslagets konsekvenser – och 
vi fick rätt. Men att få rätt i 
denna fråga är inte det vik-
tigaste, utan att det gemen-
samma samhället ställer upp 
för de mest sjuka – detta gör 
inte regeringen Reinfeldt.

Med lite kosmetika kvart 
över tolv försöker regeringen 
skyla över sina beslut att 
straffa redan sjuka människor 
– ett kallt moderatlett sam-
hälle.  

Vi socialdemokrater 
kräver att regeringen inte 
genomför detta orättvisa för-
slag - utan börjar om  med en 
seriös diskussion om männis-
kovärdet i sjukförsäkringen. 
Vi kommer inte att acceptera 
en ny stor grupp försäkrings-
lösa i Sverige. Alla individer 
har rätt till en rättssäker och 
förutsägbar behandling.

Christina Oskarsson (S) 
Riksdagsledamot

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelseordförande

Under det senas-
te halvåret har vår 
förening, Skepplan-

da BTK, utsatts för uppre-
pade inbrott och mängder 
med skadegörelse på vår 
anläggning Forsvallen.
Senaste dagarna har vi i 
vårt klubbhus haft inbrott 
vid två olika tillfällen. Den 
ena gången
försökte besökarna tända 
eld på byggnaden. Som tur 
var spred sig inte elden ut-
anför det rum där den an-
lades, detta skulle kunnat 
få förödande konsekvenser, 
men de skador som upp-
stod är tillräckligt jobbiga 
att reda ut.

Det är fruktansvärt känn-
bart för en förening som 
Skepplanda BTK att behöva 
lägga pengar, tid och energi 
på polisanmälningar, repa-
rationer, sanering etcetera 
som det innebär då detta 
elände inte tycks upphöra.
Skepplanda BTK är en 
ideell förening som bland 
annat verkar för att kunna 
ge bygdens ungdomar en 
meningsfull och utveck-
lande fritid. Vi jobbar aktivt 
för att låta klubben även i 
fortsättningen vara en bety-
delsefull del av vårt sam-
hälle, där vi välkomnar och 
engagerar alla sorters män-
niskor. Forsvallen skall vara 

en plats för möten mellan 
människor, barn som vuxna. 

Vi är medvetna om att 
skadegörelse och stör-
ningar, sker även på andra 
platser i Skepplanda, och 
detta är något vi alla måste 
hjälpas åt att komma till-
rätta med.
Med detta brev hoppas vi 
kunna göra fler uppmärk-
samma på vad som händer i 
vårt samhälle, och vi ber er 
alla att vara aktiva och våga 
bry er. 
Ni som har barn som rör sig 
i Skepplanda, fråga vad era 
barn gör ute, vem de umgås 
med och så vidare. Vuxen 
närvaro och engagemang är 

oerhört viktigt.
Skepplanda BTK 

kommer som sagt att fort-
sätta ge barn och ungdomar 
en vettig fritidsysselsätt-
ning, och vi hoppas att alla 
vill hjälpa till och stötta vår 
verksamhet.

Har ni information eller 
ledtrådar om den skade-
görelse och de inbrott vi 
utsatts för,
vore vi mycket tacksamma 
om ni hör av er till oss. Ni 
når oss dagtid på telefon 
0303 338561.

Tack på förhand!

Styrelsen
Skepplanda BTK

Låt sjuka vara sjuka

Öppet brev från Skepplanda BTK:s styrelse

I Hjärtum planerar EON 
att uppföra ett antal 
vindkraftverk. I dessa 

områden finns ett antal av 
skogsstyrelsen skyddade om-
råden, såsom biotopskydd 
– naturvårdsavtal – nyckel-
biotop och så vidare. Skogs-
styrelsen är en myndig-
het som arbetar på medbor-
garnas uppdrag för att lan-
dets skogar ska vårdas och 
biologisk mångfald bevaras. 
Gäller skogsstyrelsens regler 
inte alla?

Även miljöbalken ställer 
vissa krav, bland annat skall 
en anmälan för samråd göras 
om åtgärden kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön. 
Någon sådan anmälan finns 
inte idag enligt länsstyrelsen. 
Åtgärder i nyckelbiotoper 
samt byggande av skogsbil-
väg (som ingår i åtgärden) 

kräver också anmälan för 
samråd till skogsstyrelsen.

Om kommunens plan går 
igenom så undrar jag hur 
vi övriga skall ställa oss till 
regler som gäller för natur-
reservat och andra skyddade 
områden. Gäller dom eller 
inte? I dessa områden finns 
idag många naturstigar 
och vandringsleder som 
Hjärtumsbor och övriga 
kommuninvånare utnyttjar 
på fritiden. Vi måste även 
i framtiden ha tillgång till 
tysta skogsområden. Politi-
ker som stöder detta enorma 
ingrepp i naturen värnar 
enligt min uppfattning inte 
om landsbygden.

Arne Sjöberg, Hjärtum
Föreningen för ansvarsfull 

vindkraftsutbyggnad i Lilla Edet

Vindkraftpark i natur-
skyddade områden

God Jul och 

Gott Nytt År!

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20 • Kungälv • Öppet mån-fre 07-18

A Axén
SMÅDJURSAKUTEN AB

www.smadjursakuten.se

Julklappar!
Välkommen in 
i butiken, vi har 
många fi na 
julklappstips 
till alla 
fyrbenta
vänner!

Öppettider: 28/12 - 30/12 kl. 7-18
Jul- och nyårsafton stängt

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!

Dam med röd kappa 
och barn som lör-
dagen den 12/12 

”glömde” sin gröna cykel-
barnstol på Gallåsvägens 
återvinningsplats.

Efter allt skriveri i 
Alekuriren på senaste 
tiden om hur våra återvin-
ningsplatser ser ut undrar 
jag hur man med gott 
samvete bara kan lämna en 
cykelbarnstol på återvin-
ningsplatsen och gå däri-
från. Tyvärr hade jag bilar 
bakom mig när jag kom 
körande och såg detta och 
när jag väl fått vänt bilen 
var damen borta. 

Klagomål från privat-
personer på kommunens 
renhållningspersonal läser 
man ofta om. Klagomålen 

gäller alltid om hur dålig 
ordning det är på våra 
stationer som finns i kom-
munen. Allas vårt ansvar 
står det aldrig något om 
– ska det vara så svårt att 
förstå vad man får slänga 
på de stationer som finns 
ute i kommunen och vad 
man måste åka med till vår 
fina återvinningscentral, 
Sörmossen i Bohus. 

Jag har bara ett att säga 
till alla de som slänger skräp 
där skräp inte ska slängas 
– SKÄRP ER OCH TA 
ERT ANSVAR. Att slänga 
skräp på rätt ställe är för vår 
allas trevnad.

Marie
Boende i Nol och trött på alla 

som inte tar sitt ansvar

Släng skräp på rätt ställe!


