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Som många insända-
re tidigare påtalat, 
så är planeringen av 

busstrafiken i vår kommun 
verkligen bristfällig. Jag 
vet inte hur många tomma 
bussar jag har sett passe-
ra på lokalbanan. De är åt-
skilliga. Finns det passage-
rare så är de lätträknade.

Två bussar går samti-
digt, en lila och en lokal-
buss Nödinge-Alafors 
och vice versa. Inte minst 
mornar, kvällar och vecko-

slut gapar stolarna tomma.
Har det inte gjorts 

någon som helst analys 
av behovet med dessa 
turer? Varför sponsrar Ale 
kommun Västtrafik på 
detta sätt?

Det hade blivit billigare 
att låta de få personer det 
berör att åka taxi (och dess-
utom bättre för miljön). 
Förväntar mig en föränd-
ring vid nästa upphandling.

Observatör utmed 
lokalbanan i Nol

Ale kommun – 
Västtrafiks bästa sponsor?

ÅRSMÖTE
Onsdag 24 februari Kl.18.30
Plats: LaPlaza i Älvängen.

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

Underhållning: Daniel

Anmälan till sektionen senast 18 februari
0303-330 423 eller 330 273
E-postadress: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST

Öppet som vanligt!
Jourcentralen på Kungälvs sjukhus

Öppen och tidbokad mottagning

Vardagar kl. 17.00–22.00.
Lördagar, söndagar samt helgdagar kl. 10.00 –16.00.

Vill du slippa att spendera tid i väntrummet? 
Ring 0303-988 26 och boka tid så slipper du vänta!

Välkomna
Jourcentralen Kungälv
Kungälvs Sjukhus
442 83 Kungälv
Tfn 0303-988 26

1177 Rådgivning om vård på webb och telefon.
Tfn 1177, www.1177.se/vgregion

www.vgregion.se

Waldorfskolan i Kungälv

www.fredkullaskolan.se
Telefon 0303-63670

Varmt Välkomna på Infokvällar 
tisdag  2/3 & torsdag 11/3 

kl 18.30-20.00

Välkomna till den lilla mysiga 
skolan, där genomsnitts-

klassen består av 15-20 elever.

På Fredkullaskolan behövs ingenPå Fredkullaskolan behövs ingen 
stjärnkock. Här serveras god matstjärnkock. Här serveras god mat 

alla skoldagar, året om!alla skoldagar, året om!

Platser kvar...
Gitarr Nybörjare

Tisdag kl 19:00  

Vilken hund passar mig?
Månd.18.30 3 ggr

Tova
Tors. 18.30

Grunderna i digital 
fotografering nyb

mån kl 19:00

Havskajak
Anmälan 0303-748502 tis, tors

10-14 ale@sv.se
 www.sv.se/ale
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Just nu slåss de olika par-
tierna om pensionärer-
nas gunst. Såväl Allians-

regeringen som oppositio-
nen är överens om att sänka 
skatterna för pensionärerna, 
inte minst för garantipensi-
onärerna. Det är ett välkom-
met besked! Personligen så 
anser jag att detta skulle ha 
gjorts för länge sedan!

Man får dock inte låta sig 
luras av socialdemokraternas 
locktoner, då de med all san-
nolikhet kommer att vilja gå 
ännu längre än regeringen 
i sina löften om sänkt skatt. 
Men det ska finasieras, så 
med vänsterhanden sänker 
Mona Sahlin skatten för en 
del men med andra handen 
planerar hon att höja skat-
ten för en del som bor i eget 
hus.

Det kommer att innebära 
väsentliga skattehöjningar 
även för pensionärer med 
måttliga pensionsinkomster. 
I förmögenheten inräknas 
taxeringsvärden på hus 
minus eventuella lån. 

För en pensionär som 

köpte sin villa för ett par 
decennier sedan och som har 
amorterat av lånet kan den 
nya förmögenhetsskatten 
inklusive höjd fastighetsskatt 
innebära en rejäl skattesmäll.

Många av de 23.100 
enfamiljshusen i Västra 
Götaland bebos av äldre som 
har ägt huset under lång tid 
och som har betalat av lånet 
för att trygga sin ekonomi 
på äldre dar. Dessa kommer 
riskera att straffbeskattas.

Utöver dessa skattehöj-
ningar vill oppositionen höja 
skatten för alla som arbetar 
samt i många kommuner 
och landsting höja skatte-
satserna. När socialdemo-
kraterna talar om att det är 
”de rika” som ska få högre 
skatt stämmer det inte. Det 
blir många, många fler - inte 
minst många äldre.

Folkpartiet och Allian-
sen vill istället möjliggöra 
för inte minst ungdomar 
att komma ut i arbetslivet. 
Vi vill ge alla människor 
med arbetsförmåga goda 
möjligheter att få ett arbete 

eller att starta företag för att 
tillskapa arbete åt sig själva 
och andra. 

Genom en sådan politik 
säkras också den ekonomiska 
tryggheten för pensionä-
rerna.

 Sjuka däremot ska hjälpas 
genom vård och/eller reha-
bilitering och inte tvingas till 
Arbetsförmedlingen. Inten-
tionerna från Allians för 
Sverige var god men det blev 
en del fel när reglerna skulle 
tolkas. Detta ses nu över.

 I Ale kommun har många 
äldre och handikappade det 
svårt. Jag återkommer om 
detta. Men några exempel: 
Friska äldre får åka gratis 
med kollektivtrafiken (vilket 
Folkpartiet röstade ja till i 
Kommunfullmäktige) men 
sjuka äldre och handikap-
pade får höjd färdtjänsttaxa, 
matleveranserna har höjts 
med 300:-/månad för äldre 
(Folkpartiet röstade nej), 
hemtjänst dras in eller mins-
kas  mm mm mm.

För övrigt anser jag att 
det ska vara nolltolerans 

mot mobbing även i Ale 
kommun! Hur ska vi kunna 
förvänta oss att våra ungdo-
mar ska sluta mobba när de 
i förra numret av Alekuriren 
kunde läsa hur ett socialde-
mokratiskt Kommunalråd 
och en som enligt skrivelse 
i Alekuriren kommer att 
placeras högt på Socialde-
mokraternas Kommunfull-
mäktigevalsedel i höstens 
val.skriver nedsättande om 
andra politiker? Att kalla 
utbildningsminister Jan 
Björklund för en ”självgod 
skolmajor” och kalla Mode-
raterna för Mauderaterna är 
bara TARVLIGT!

Diskutera gärna politik 
men ej personer!

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Kommunstyrelseledamot

Skattesmäll för pensionärer!

Vi människor, unga 
som gamla, behö-
ver naturen som re-

kreation. Det kan vi erbju-
da alla som kommer hit för 
att ta långa skogspromena-
der, plocka svamp, fiska eller 
paddla i sjöarna. Här i om-
rådet norr om Kilanda – 
Kollanda är det idealiskt att 
utveckla det växande intres-
set som finns i samhället för 
att bevara Sveriges fantastis-
ka natur. 

Enligt Naturvårdspro-
grammet som antogs av 
fullmäktige 2007-09-24 har 
Kollanda mosse fått klass I 
vilket innebär:
Det enskilda området har 

stor betydelse på regional 
och nationell nivå. Det finns 
få motsvarigheter i regionen 
och landet. I området finns 
god förekomst av signalarter 
och rödlistade arter. Dessa 
områden har oftast mycket 
viktig ekologisk funktion, är 
mycket viktiga spridnings-
centra och värdekärnor 
och oftast mycket svåra att 
återskapa.
Här finns även en uppräk-
ning av de unika växter, djur 
och fåglar som finns att se i 
området.
Gå gärna in på Ale kom-
muns hemsida och sök på 
Naturvårdsprogrammet. 
Här får man verkligen en 

fin uppfattning över den 
otroligt vackra, spännande 
kommun vi bor i.
Om Naturreservatet Risve-
den skriver man bland annat: 
Området ingår i natura 2000 
och är av riksintresse för 
såväl naturvård som frilufts-
liv. Även detta område har 
Klass I.
Vårt förslag är att satsa på 
korta välmarkerade vand-
ringsleder mellan sjöarna. 
Tryck upp kartor och dela ut 
till kommuninvånarna. Sätt 
två fågelskådartorn vid Kol-
landa mosse. Gör det möj-
ligt att sova över i vindskydd 
vid fler sjöar. Det är mycket 
populärt att paddla kanot i 

sjöarna, kanske en kanotut-
hyrning vore en bra idé. Gör 
någon sjö lättåtkomlig för 
rullstolsburna med mera.

Vi tror också på en 
förståelse från övriga kom-
muninnevånare när vi ber 
kommunen säga nej till en 
bullrande motorstadion. Det 
är få kommuninvånare, som 
utan att protestera, skulle gå 
med på att få en sådan i sin 
omedelbara närhet.

Lillian Wiik
Helen Johansson 

Lena Järkil
Pia Oveborn

Marie Olsson
med flera

Svar på Sven Rydéns inlägg angående motorstadion


