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VÄLKOMMEN!

Kostnadsfritt, 

för dig med Coop MedMera-kort

STÄMMA 10 APRIL

Vägbeskrivning: Spårvagn 13 mot 
Marklandsgatan eller 4 mot 
Mölndal, stig av på Korsvägen. 
Gratisbussar avgår från Borås, Skara, 
Skövde och Vårgårda. Anmälan krävs.

Föreningsstämma: Lördag 10 april kl: 11–14 (ca) 
Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 20, Göteborg 
Anmälan: info@kfvast.se eller telefon 031-742 82 80
Dagordning och motioner fi nns på www.kfvast.se

Möte, mat och trivsel på Svenska Mässan!

Vi bjuder på fi ka! Utställare fi nns på plats.

Lars Idermark, VD KF och 

ordförande i Coop, berättar 

om Coops framtid.

Harald Treutigerär konferencier och håller i trådarna.

Anmäl 
dig senast 

1 april!
Att leva med en ständig 

oro för att pengarna 
inte ska räcka till, en 

evig klump i magen för att 
något oförutsett ska spräcka 
planeringen och en sorg att 
inte kunna ge det man vill 
till sina barn när helger, lov 
och semestrar infinner sig är 
nedbrytande. 
Så lever var fjärde ensamstå-
ende mamma i Sverige idag. 
Efter en dramatisk ökning 
de senaste fyra åren är det 
idag 57 000 ensamstående 
kvinnor med sina barn, 
alltså en dryg fjärdedel av 

alla ensamma mammor, som 
lever under den relativa fat-
tigdomsgränsen. 
Med relativ fattigdom menas 
när hushållets disponibla 
inkomst understiger 60 
procent av samtliga hushålls 
inkomst.
Det här är ovärdigt. 
Ska vi med stolthet kunna 
säga att vi i Sverige har värl-
dens bästa välfärd, och ska 
vi lyckas knipa förstaplatsen 
igen som världens mest 
jämställda land, måste vi 
höja underhållsstödet med 
200 kronor per månad, och 

indexreglera det så det följer 
prisutvecklingen. Vi måste 
skapa en modern sjukförsäk-
ring utan stupstock. Inför 
riktiga ersättningsnivåer i 
A-kassan och möjligheten att 
deltidsstämpla. Lagstifta om 
rätt till barnomsorg på obe-
kväm arbetstid och rätten till 
fasta jobb på heltid.
Så kan vi ge ensamstående 
mödrar och deras barn rätt 
till ett bra liv med goda eko-
nomiska förutsättningar.

Ingmarie Torstensson 
gruppledare för Vänsterpartiet

En dramatisk ökning av barnfattigdom

Onsdagen den 10 
mars höll DHR 
Ale sitt Årsmöte i 

Aktivitetshuset i Älväng-
en. Ordföranden Gunil-
la Wallengren hälsade väl-
kommen. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes under-
tecknad med Iris Wallen-
gren som sekreterare. Ur 
verksamhetsberättelsen för 
2009 kan noteras att för-
eningen har anordnat sex 
medlemsmöten förutom 
årsmötet. Styrelsen har 
sammanträtt 12 gånger. 
Medlemmarna har deltagit 
i konferenser som anord-
nats av distriktet samt olika 
aktiviteter såsom smärt-
grupp, betonggrupp och 
glasfusingkurs. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst, 
framtagande av funktions-
hinderpolitisk plan, fokus-
grupper för framtagning av 
servicedeklarationer i Ale 
kommun samt Rådet för 
funktionshinderfrågor. Man 
har också ingått i Kungälvs 
sjukhus brukarråd och del-
tagit i trygghetsvandring i 
Skepplanda.

En stor inkomstkälla 
för föreningen är lotterier 

varför styrelsen riktade ett 
särskilt tack  till alla som 
skänkt vinster och alla som 
köpt lotterna. 

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2010 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet i 
samhället.

Styrelsen för 2010: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren,  Rolf H Johans-
son,  Pia-Lotta Lagerlöf, 
Evy Johansson, Monica 
Sögaard, Iris Wallengren 
och Leif Hansson – samt-
liga omval. 

Till revisorer valdes 
Katarina Johansson och 
Lene Strandberg.

En verksamhetsplan för 
2010 fastställdes. Där fast-
slås bla att avdelningens 
ändamål är att arbeta för 
funktionshindrades delak-
tighet i samhället; bedriva 
opinionsbildning kring 
dessa frågor samt att infor-
mera om vilka möjligheter 
och rättigheter som finns 
när man har funktionshin-
der. Studiecirklar i glas-
fusing och smärtlindring 
kommer att anordnas.  
Avdelningen kommer att 
fortsätta med sitt samarbete 
med andra handikappför-
eningar i kommunen i för 
oss aktuella frågor. Styrel-
sen kommer även att delta i 
Rådet för Funktionshinder-
frågor, Färdtjänstgruppen, 

Tillgänglighetsgruppen i 
Ale kommun samt Fokus-
grupper. 

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”DHR hoppas att så många 
som möjligt ska besvara remis-
sen om den nya funktionshin-
derpolitiska planen! DHR 
anser att samma krav som 
gäller för kommunen ska gälla 
näringsidkare!”.

Christer Frank infor-
merade om senaste nytt från 
DHR-distriktet.

Familjen Dahlbäck – 
Katharina, Johan och 
Felicia - från Mauritsberg, 
samt Ellinor Emilsson spe-
lade musik från många tider 
och många länder: irländsk 
musik, finsk tango, Fred-
mans epistel, Så skimrande 
var aldrig havet mfl.

Styrelsen tackades för ett 
väl utfört arbete. En trevlig 
kväll avslutades med kaffe, 
smörgås och kaka.

 Rose-Marie Fihn

"Delaktighet, handlings-
kraft och rörelsefrihet!"

Årsmöte i Ale DHR

Gunilla Wallengren sitter 
kvar som ordförande i Ale 
DHR.

NÖDINGE. Johnny 
Sundling blev på nytt 
ordförande för Vänster-
partiet i Ale.

Det fastslog årsmö-
tet i Bohus servicehus i 
början av februari.

Särskilt inbjuden 
var riksdagskvinnan 
Rsanna Dinamarca.

Vänsterpartiets årsmö-
te antog också kommun-
fullmäktigelistan inför nästa 
mandatperiod. Den toppas av 

Göran Karlsson och Ingma-
rie Torstensson. Listan inne-
håller totalt 22 namn. Rosan-
na Dinamarca berättade om 
samarbetet med Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet på 
riksplanet. 

Johnny Sundling fick för-
nyat förtroende som ord-
förande och Ann-Kathrin 
Abelsson fortsätter som 
kassör. Nedan följer listans 
tolv första namn.

Göran Karlsson toppar Vänsterpartiets lista

VÄNSTEREPARTIETS LISTA
1. Göran Karlsson
2. Ingmarie Torstensson
3. Tommy Gustafsson
4. Johnny Sundling
5. Maria Bergérus
6. Leif Hansson

7. Ann-Kathrin Abelsson
8. Marcelo Erhamre
9. Camilla Hallgren
10. Mohammad Nashabat
11. Ann-Jeanette Ferm
12. Lisa Forsberg

Pernilla Gunther, Riks-
dagskandidat för 
Kristdemokraterna 

har frågat mig vad jag tycker 
om RUT-avdraget. 

Jag vill börja mitt svar 
med att tydliggöra att män-
niskor gärna får köpa tjäns-
ter till hemmet, det skapar 
arbetstillfällen och kan vara 
ett stöd för många att få 
vardagen att fungera . Men 
frågan är om  dessa tjänster 
ska  subventioneras av våra 
gemensamma skattepengar?

Den borgerliga reger-
ingen där även Kristdemo-
kraterna ingår vann valet 
med löften om fler jobb. 
Men under Er regeringstid 
har istället 100.000 fler blivit 
arbetslösa.

Minst 25.000 jobb har 
hitills försvunnit i kommu-

ner och landsting och majo-
riteten av dem som förlorat 
jobbet är kvinnor- välfärds-
arbetare inom skolan-vården 
och omsorgen.

Många av dessa jobb 
hade kunnat räddas om 
regeringen hade prioriterat 
resurser till offentlig sektor 
istället för stora skattesänk-
ningar.

Kristdemokraterna till-
sammans med de övriga bor-
gerliga partierna gör nu ett 
stort nummer av att RUT-
avdraget  skall vara den 
åtgärd som skall få, speciellt 
kvinnors arbetsmarknad att 
blomstra. 

Subventionen av hus-
hållsnära tjänster  är en dyr 
åtgärd för staten som i bästa 
fall ger ett par tusen jobb. 
Som lösning på arbetslös-

heten är det inte mycket att 
komma med, särskilt inte i 
ljuset av de mångdubbelt fler 
jobb som samtidigt försvun-
nit i välfärdssektorn under 
regeringens tid.

Inget jobb är finare än 
något annat. Men jobb inom 
handel, restauranger, frisö-
rer, hantverkare, lokalvård 
och liknande måste kunna 
stå på egna ben och bygga på 
kundernas efterfrågan.

Vi kan inte skapa en sund 
och uthållig ekonomi genom 
att subventionera fram jobb 
i den privata sektorn. Däre-
mot kan tillfälliga stimulan-
ser under en lågkonjunktur 
vara motiverade men att 
göra en hel bransch perma-
nent beroende av bidrag är 
inte ekonomiskt hållbart 
eller ekonomiskt rimligt.

Svar på Pernilla Gunther's fråga till mig om Rutavdraget
Våra gemensamma skat-

tepengar skall användas 
där behoven är som störst.
Det handlar om att det ska 
finnas bra skolor , förskolor, 
omsorg om våra äldre, att 
hemtjänsten fungerar och att 
säkerställa kvalitén i sjukvår-
den. Vi väljer att investera 18 
miljarder mer än Kristdemo-
kraterna och de övriga bor-
gerliga i regeringen, i kom-
muner och landsting under 
de tre närmaste åren.

Som sagt,det är inget fult 
eller fel att köpa tjänster till 
hemmet men den fråga som 
vi alla, inklusive Pernilla 

Gunther, måste ställa oss är  
vilket som  är viktigast- att vi  
kan köpa städtjänster billigt 
eller att vården, omsorgen 
och skolan får mera resurser  
och därmed kan hålla högsta 
kvalité

För mig som socialde-
mokrat är valet enkelt, våra 
gemensamma skattepengar 
skall gå till vår gemensamma 
välfärd.

Christina Oskarsson 
Riksdagsledamot (S) från Surte

Boel Holgeersson 
Centerpartiets etta
Centerpartiet i Ale fastställ-
de sin kommunfullmäktige-
lista 15 februari. Den inne-
håller totalt 23 namn. Här 
är de 13 främsta.
1. Boel Holgersson
2. Anihta Kristiansson
3. Åke Niklasson
4. Sten-Åke Oveborn
5. Elena Fridfelt
6. Lennart Dahl
7. Roland Wall
8. Bo Carlsson
9. Inger Zackrisson
10. Pierre Torwald
11. Leif Andersson
12. Ingemar Othzén
13. Gert Billingsdal


