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NÖDINGE. Kan man 
verkligen vara intres-
serad av skruvar?

Det är fullt möjligt!
Bosse ”Bildoktor” 

Andersson är ett 
levande bevis på det.

I torsdags eftermiddag hade 
Ale gymnasium besök av 
Bosse Bildoktorn från Vet-
landa, känd från både tv och 
radio. I drygt en timme före-
läste han om allt från skruvar 
och muttrar till bilar och 
motorer.

– När jag var tio år 
bestämde jag mig för att bli 
bilmekaniker och när jag 
var 13 år fick jag min första 
kamera. Vid 35 års ålder 
insåg jag att jag kunde kom-
binera mina olika intressen. 
Samtidigt som jag var bilex-
pert började jag fotografera 
och skriva. Jag har givit ut 
böcker om både bilar och 
whiskey, förklarade Bosse.

– Whiskey är nämligen 
min andra stora passion i 
livet. Jag älskar bilar och 
whiskey. Hur går det ihop 
brukar folk fråga sig.

Underhållande stund
Gymnasieeleverna fick san-
nerligen en underhållande 
stund tillsammans med Bil-
doktorn. Med oförtruten 
energi, inlevelse och spon-

tanitet berättade Bosse his-
torien om allehanda ting. 
Målsättning att locka till 
mer kunskap inom ämnena 
teknik, människa och sam-
hälle lyckades fullt ut.

– Hitta er egen nisch och 
gör det ni tycker är roligt, var 
Bosses uppmaning till ung-
domarna.

På avdelningen väder-
löst vetande fick åhörarna 
reda på att Lada har de bästa 
spolarmunstyckena och när 
Bosse fick upp en särskild 

avgasklämma ur sin portör 
blev han smått lyrisk.

– Jag njuter när jag ser 
saker som är snygga, hållbara 
och rationella.

Bosse Bildoktor avslutade 
med att berätta vilken som är 
den vanligaste frågan han får 
när han är ute och föreläser:

– Vilken är den vanligaste 
frågan du får?

Skruvat framträdande i Ale gymnasium
– Bosse Bildoktor höll låda

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bosse Bildoktor föreläste för Ale gymnasiums elever i tors-
dags eftermiddag.

Ett skruvat men intressant anförande som lockade ungdomarnas intresse. Bosse Bildoktor 
fick svara på en hel del frågor.

Bosse Bildoktor visade stolt upp sin portör som hans pappa tillverkat.

Jag skäms inte för att be-
rätta, att min familj 
använt RUT en gång, 

för flyttstädning. Jag har 
respekt för människor som 
vill hjälpa andra att ta hand 
om sitt hem på ett bra sätt, 
och att de jobben bidrar till 
pension och sjukersättning 
som alla andra jobb, när det 
skattas för inkomsten.

Att svarta jobb blir vita, 
borde vara varje politikers 
dröm, särskilt i den omfatt-
ning som ROT och RUT 
medfört. Men icke för de 
rödgröna. Som så ofta förr, 
gäller det att förbjuda och 
ta bort valmöjligheter för 
andra, men inte för dem 
själva!

Listan på prominenta 
socialdemokrater som använt 
skatteavdragen för hushålls-
nära tjänster är lång. Att som 
förre talmannen Björn von 
Sydow säga att ”lagen gäller 
även Socialdemokrater”, 
belyser bara det faktum, att 
många tycker detta är en bra 
åtgärd som skall användas.

Hur ställer sig nu de soci-

aldemokratiska riksdags-
ledamöterna i området till 
detta, när partiledaren Mona 
Sahlin kategoriskt talat om 
att RUT skall tas bort vid ett 
maktskifte i valet?

Hur förklarar Christina 
Oscarsson att man är emot 
att fler kvinnor får arbete, 
och att fler kvinnor startar 
företag tillsammans? Hur 
förklarar man att RUT är fel, 
men att de traditionellt man-
liga branscherna inom ROT-
avdragets hägn, är okay att 
fortsätta göra avdrag för?

Almegas rapport om 
RUT visar på att tre av fyra 
nyanställda kommer från 
arbetslöshet, många med 
invandrarbakgrund. De 
flesta brukar hävda att det 
bästa för att lära sig svenska, 
är att komma ut på arbets-
marknaden och praktisera 
språket. Det är först då som 
det också går att tala om en 
yrkeskarriär när man fått 
börja någonstans – att kunna 
bli arbetsledare, administra-
tör med mera.

Hitintills har Skatteverket 

betalat ut 495 miljoner kr i 
ersättning för hushållsnära 
tjänster för 2009, medan 
skatteintäkterna för momsen 
och arbetsgivaravgifter är 
ca 500 miljoner kr. Efter-
som skattesubventionen för 
kunden är femtio procent 
av arbetskostnaden, motsva-
rar det en omsättning på det 
dubbla för företagen. Genom 
att fler äldre och barnfamiljer 
börjar använda sig av tjäns-
terna, tros omsättningen öka 
till det dubbla under 2010 
– och därmed antalet arbets-
tillfällen.

Enligt Novus Opinion 
tycker hälften av Socialde-
mokraterna att RUT är bra 
och hälften att det är dåligt. 
Min handske är kastad till 
Christina Oscarsson, till 
vilken halva tillhör du? Låt 
väljarna få besked nu!

Penilla Gunther
Riksdagskandidat,

Kristdemokraterna
Västra Götaland Norra

Handsken är kastad för RUT, Christina!

Ditt stöd gör 
skillnad
i Afghanistan!

Sätt in din gåva på pg 90 07 80-8. 
Läs mer på www.sak.se Tack!

– men vi är 
långt ifrån 
nöjda

Ale Skomakeri & Nyckelservice

ÖPPNAR MÅNDAG 15 MARS!
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

På öppningsdagen 
måndag 15 mars har 
vi laddat upp med 
fi na presentartiklar, 
leksaker, dukar, m.m.

20% rabatt på allt 
arbete under april

(Erbjudandet gäller hela april månad)
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Hjärtligt välkomna!


