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INFLUENSA – ÄR DU VACCINERAD?
DEN NYA INFLUENSAN (SVININFLUENSAN)
Har du inte vaccinerat dig mot den nya infl uensan (svininfl uensan) 
fi nns det fortfarande möjlighet. Läs mer på 1177.se/vgregion eller 
kontakta din vårdcentral.

ANDRA DOSEN TILL BARN
Barn upp till 13 år erbjuds nu sin andra dos vaccin mot svininfl uensan. 
Barn från förskoleklass och äldre vaccineras via skolhälsovården, de mellan 
6 månader och 5 år på barnavårdscentralen (BVC). 

För dig med barn som snart blir sex månader, kontakta din BVC.

SÄSONGSINFLUENSAN
Du som tillhör en riskgrupp för säsongsinfl uensan är välkommen 
att vaccinera dig även mot den. Kontakta din vårdcentral för mer 
information.

Riskgrupper för säsongsinfl uensan:

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 13.00! Du bjuder på din närvaro!

PROGRAM
13.00 Vi bjuder på Lunch

13.30 Senaste Nytt från Ale kommun - Tiden och utvecklingen 
 har kanske aldrig varit så snabb som nu i Ale kommun. 

Kommundirektör Stig Fredriksson ger en kort information 
om det som sker och intresserar ur ett företagarperspektiv. 

Vd Lars Kjellberg, Ale Elförening - visar de nya lokalerna och ger insikt i 
hur man jobbar för att säkra eldistrubitionen i ansträngda lägen.

Kundansvarig Lars Lennartsson, BRG (Business Region Göteborg) 
 - Presenterar ett utmanande tillväxtprogram för ditt företag.

SOPPLUNCH
För företagare i Ale

Hälsar er välkomna till 

Plats: Ale Elförening, Alafors
27 januari 13.00-14.30

Värd: Handelsbanken

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Ridsporten i alla dess 
former engagerar 
massor av ungdomar, 

mest flickor. Men i avsak-
nad av bra ridvägar används 
hårt trafikerade vägar som 
absolut inte är lämplig plats 
för unga flickor med ibland 
ystra hästar att rida på. Tra-
fikolyckor med ofta tra-
gisk utgång är dessvärre inte 
ovanliga. För att söka änd-
ring på detta har vi, en liten 
grupp hästentusiaster, sedan 
något halvår tillbaka jobbat 
på att kolla förutsättningar-
na att skapa säkra ridvägar i 
vår kommun. På många stäl-
len löper nämligen urgam-
la kyrkstigar, bland annat i 
Nödinge, från Alvhem över 
Frövet till Skepplanda via 
Skönningared till Starrkärr, 
urgamla fägator som an-

vändes för att driva boska-
pen (fäna) till sommarbete-
na uppe i skogarna. Dessa 
stigar finns ofta inte kvar i 
naturen men är kvar juri-
diskt som samfällda vägar 
och kan bli ypperliga att 
knyta samman till ridvägar. 
God hjälp i detta jobb har vi 
fått från Lantmäteriet och 
vi har också stämt av med 
flera markägare och intres-
se finns. Frågan har också 
informellt tagits upp i kom-
munhuset och frågan måste 
bearbetas vidare. 

Frågor som finansiering, 
organisation, markåtkomst, 
samordning etc måste natur-
ligtvis redas ut ordentligt. 
Men med god vilja från alla 
håll skall vi säkert kunna lösa 
alla knutar. Målet att göra 

ridsporten mer trafiksäker 
och öka naturupplevelsen 
vägar tungt. I vår grupp har 
bl a ingått, förutom under-
tecknad,  Peter Tifelt, ordf 
för Företagarna i Ale, Lars 
Jönsson och Robert Bladh 
som jobbat med dessa frågor 
i andra kommuner. En sär-
skild hemsida med ridvägar 
i Ale kommer att läggas upp 
av Bo Larsen Media  som 
idag har ridguiden.se. Vidare 
medverkar Ale Djurklinik 
i Nödinge, Ale Ridsport i 
Starrkärr och Älvängens 
Ponnyranch i Älvängen 
och Nödinge. En motion 
i frågan kommer också att 
inlämnas till kommunfull-
mäktige i Ale.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Vice ordf Miljö- och Byggnämnden

”Säkra ridvägar i Ale !?”

Inför valet 2006 lovade 
samtliga partier i Gö-
teborgsregionens kom-

munalförbund att antingen 
avvisa alla förslag att införa 
bilavgifter för att finansie-
ra utbyggnaden av infra-
strukturen i Göteborgsregi-
onen eller underställa frågan 
kommunala folkomröst-
ningar. Trots dessa löften 
har massiva kontakter och 
förhandlingar förts bakom 
ryggen på de 12 kranskom-
munerna mellan ledan-
de tjänstemän och tre poli-
tiker med staten om bland 
annat införande av träng-
selskatter i Göteborgsregi-
onen. Dessa skatter beräk-
nas ge 12 miljarder kronor 
under en 25-årsperiod och 
kosta kranskommunernas 
pendlare minst 1 500 kronor 
per månad.

Trängselskatten är en skatt 
för att påverka trafikmäng-
den, skapa större framkom-
lighet, underlätta för nä-
ringslivets transporter, för-
bättra miljön och förbättra 
situationen för kollektivtra-
fiken (lag 2004:629) och in-
fördes för Stockholms in-
nerstad den 1 januari 2005. 
Att denna till synes enkla lag 
var ett hafsverk visas genom 
att den hittills ändrats inte 

mindre än 14 gånger!

Att använda trängselskatt 
som finansieringskälla stri-
der mot förarbetena, pro-
positionen och huvudsyf-
tet med lagen. Och det finns 
ingen offentlig utredning 
om att införandet av träng-
selskatt i Göteborg skulle få 
någon som helst inverkan på 
trängseln i innerstaden. Men 
det är inte i innerstaden som 
det stora problemet i trafi-
ken finns. Det är avsaknaden 
av en ringled runt staden. 
All trafik på E6, E45, E20 
och Rv 40 kommer även i 
fortsättningen att mötas i en 
enda punkt: Marieholms/
Tingstadsmotet med i dag 
drygt 120 000 fordonsrö-
relser varje dygn, att jäm-
föra med de 60 000 motet 
byggts för.

Jag ifrågasätter också 
varför endast Göteborgs 
kommun är avtalspart med 
staten och inte samtliga 11 
kranskommuner till Göte-
borg, (Mölndal hoppade av). 
De har inte fått en avtalspo-
sition eller ens komma till 
tals. Detta strider mot alla 
kommunalrättsliga och de-
mokratiska principer.

I avtalets investeringar på 

30 miljarder finns ny tåg-
tunnel under Göteborgs 
cent-ral, Västlänken, med 
16 miljarder  ronor samt 
Marieholmstunneln med an-
slutningar om 4,2 miljarder, 
alltså två tredjedelar av hela 
paketet. Dessa var ju redan 
tidigare beslutade! Utan ny 
trängselskatt. Varför skall 
kranskommunernas pendla-
re betala detta en gång till? 
Samtliga satsningar i och 
runt Malmö med ny ringled 
och ny tågtunnel för när-
mare tio miljarder kronor 
har för övrigt bekostats med 
statliga skattemedel. Utan 
trängselavgifter. Den finans-
minister är inte född som 
inte tackar och tar emot när 
svaga politiker går med på 
att införa specialbeskattning 
av en hel landsända.

Denna fråga har skötts på 
ett amatörmässigt och opro-
fessionellt sätt. Att en liten 
klick heltidsanställda politi-
ker dess-
utom inte 
vågar ta 
en öppen 
debatt 
oroar.

Jan A Pressfeldt
Aledemokraterna

Amatörmässig trängselskatt

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder. Ge 
ett bidrag eller bli medlem, så bidrar du till deras ideella arbete 
med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från 
staten. Läs mer på www.ssrs.se 
eller ring 077-579 00 90.


