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LILLA EDETS KOMMUN
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www.gryning.se
Gryning har ett trettiotal verksamheter i Västra  Götalands län 
och är landets största företag inom hem för vård och boende.  
Gryning ägs gemensamt av länets kommuner och är ett icke  
vinstdrivande företag. Eventuella överskott används för att  
utveckla verksamheten. 

Vi har en ökad efterfrågan på platser för barn och ungdomar i alla åldrar 
och behöver därför utvidga verksamheten med flera familjer, både som 
jour- och familjehem. 

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

Ersättning som gör det möjligt för en person att vara hemma på 
 hel-  eller deltid

Regelbunden handledning  

Återkommande utbildningsdagar

Stöd från ett erfaret jour- och familjehem den första tiden

Tillhörighet i en arbetsgrupp av konsulentstödda jourhem och 
 familjehem 

Gemensamma konferensresor och sociala aktiviteter 

Vill du veta mer – ring gärna någon av familjehemskonsulenterna vid Gryning 
Vård, Familjehem Göteborg eller se vår hemsida www.gryning.se

Stefan Larsson, 031-703 39 59, 0703-21 21 86, stefan.larsson@gryning.se 

Ulla Olsson Lesage, 031-703 39 51, 0761-16 63 34, ulla.olsson.lesage@gryning.se

Känner du engagemang och 
intresse för barn och ungdomar?

Enligt de uppgifter jag 
har fått så kommer 
minst en butik i 

Älvängen att läggas ner på 
grund av att lokalfrågan inte 
är löst. Den butikens nuva-
rande lokal i norra delen av 
Älvängens centrum ska rivas 
på grund av väggbygget 

genom kommunen. Jag har 
också hört talas om att det 
varit mycket långdragna dis-
kussioner mellan fastighets-
ägaren och kommunen och 
att dessa inte lett fram till 
någon lösning. Det är inte 
första gången detta händer 
i Ale kommun eftersom det 

Fråga angående tillgången på butikslokaler i Älvängen

Pensionärerna beta-
lar mer i skatt än lön-
tagare – vi är alla lika 

mycket värda, därför ska 
skatt på pension och arbete 
var lika mycket eller lika lite 
vid samma inkomst, en själv-
klarhet för oss socialdemo-
krater. Denna för oss själv-
klara princip ställer två bor-
gerliga företrädare i långa 
insändare inte upp på.  

Skattediskussioner kräver 
solidaritet och vi delar båda 
de stora pensionärsfören-
ingarnas (PRO och SPF) 
uppfattning dvs samma skatt 
för samma inkomst.

Lars-Gunnar Wallin (S)
Jarl Karlsson (S)

Pensionärernas 
skatt igen och igen

till Göteborg 

Bokning & information: 
www.goteborg.com/skolresan  
skolresan@goteborg.com  
Tel: 031 368 41 10

1000:-
RABATT

Årets häftigaste dagar
När kommer ni?

Att jag inte svarade 
på det berodde inte 
på avsaknad av svar 

utan på att jag inte har det 
behov som några andra i 
KF har, attt få sista ordet, 
särskilt inte i en debatt 
som handlar om annat än 
vad vi egentligen disku-
terade.

Men allvarligt talat 
Boel Holgersson (C) 
anser du att det är en 
solidarisk fördelning av 
skattesänkningar som ger 
en fjärdedel av skatte-
sänkningen till de 50 000 
rikaste i landet?

Medan en fjärdedel 
sedan går till dom 25 % av 
befolkningen som har de 
lägsta inkomsterna.

Tycker du att det är 
solidariskt att den pensio-
när som har möjlighet att 
arbeta ihop över 300 000 
ovanpå pensionen får en 
extra skattesänkning, som 
staten dessutom lånar till.

Jag känner inte igen det 
parti där Gunnar  Hed-
lund en gång sa att det var 
småfolkets parti, och nu 
springer ni i högerns led-
band, för maktens skull.

Eje Engstrand (S)

Allvarligt 
talat Boel?

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Insändaren som Lars-
Göran Wallin och Jarl 
Karlsson Socialdemo-

kraterna står för i Aleku-
riren nummer 13 låter ju 
väldigt bra. Allt som lovas 
med rättvisa skatter och 
jämlikhet med mera. 

Lika skatt för inkomst 
av tjänst är inte förhand-
lingsbart, det är ett måste!
Insändaren är ju bara val-
propaganda, då skattepoli-
tiken är en riksangelägen-
het. 

Den enda skatt som 
socialdemokraterna kan 
påverka är ju kommunal-
skatten och det gör Ni ju 
genom att höja den. År 
1994 när Göran Persson 
kom till makten bestämdes 
att pensionärerna skulle 
vara med och rätta till de 
dåliga statsfinanserna. Men 
lovade samtidigt att de 
senare när det blir ekono-
miskt utrymme skulle kom-
penseras.

Inför valet 1998 uppre-
pade Göran Persson samma 

löfte till pensionärerna om 
kompensation krona för 
krona. Vilket han senare 
förhandlade bort och som 
vi fortfarande inte har sett 
röken av.

Alltså lita på socialde-
mokratiska vallöften som 
aldrig uppfylls det har vi 
medborgare varit med om 
under alla år som de har 
haft makten. Sedan 1930-
talet har Socialdemokra-
terna i stor utsträckning 
dominerat svensk rikspoli-
tik. Resultatet i dag är den 
rödgröna röran och det 
multikulturella samhället, 
vilket vi som medborgare 
inte har bett om att få. Vi 
har inte ens blivit tillfrå-
gade om vi verkligen vill 
ha ett sådant samhälle, som 
har blivit följden av detta. 
Men att få diskutera eller 
ens prata om dagens stora 
problem i samhället är ju 
tystat och tabubelagt.

Sverigedemokraterna
Rune Karlsson

Pensionärsskatten igen

var en liknande situation i 
Nol tidigare.

Min uppfattning är att 
det är viktigt för ett samhäl-
les utveckling att det finns 
många olika typer av butiker 
och verksamheter. Ett bra 
utbud gör det mer intressant 
att bosätta sig på orten även 
om jag tror att till exempel 
bra skolor och förskolor 
kan vara ännu viktigare för 
många. Det gör det viktigt 
exempelvis för kommunen 
och för dem som nu plane-
rar för att bygga bostäder i 
Älvängen att det finns god 

tillgång till lokaler både för 
butiker och för annan verk-
samhet.

Med anledning av det 
jag beskrivit ovan ställer jag 
följande frågor till kommun-
styrelsens ordförande Jarl 
Karlsson (S):

Anser du att det 
finns risk att servicen i 
Älvängen försämras på 
grund av lokalbrist? 

Vad gör du i så fall för 
att motverka detta?

Boel Holgersson
Centerpartiet


