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FÖRÄLDRAR  
VET BÄTTRE ÄN  
POLITIKER.

NEJ TILL TVÅNGSDELAD FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING!

8 av 10 säger     till tvångsdelad föräldra försäkring.  
Det bryr sig vänsteroppositionen inte om. De vill inte 
låta föräldrarna bestämma själva.

För oss har politiken sina gränser. Vi vill ge famil-
jerna mer makt och mer frihet. Makt att ta egna be-
slut och frihet att styra över sin egen tid. Därför säger 
vi nej till tvångsdelning. Gör det du också. Rösta på 
Kristdemokraterna den 19 september.

ETT MA..NSKLIGARE SVERIGE

göran hägglund
partiledare för Kristdemokraterna

I senaste numret av Ale-
kuriren kunde vi läsa - 
jag citerar: ”Bara några 

veckor innan dess röstar Mo-
deraterna och andra mer jäm-
likhetsfientliga partier i kom-
munfullmäktige för att det 
skall riktas en anmärkning 
mot politikerna som ansva-
rar för gymnasiet för att man 
gjort så stora budgetunderskott 
under 2009.”

Folkpartiet liberalerna är 
ett av de partier som röstade 
för att Utbildnings- och 
kulturnämnden (UKN) 
skulle få en anmärkning. 
Det är ju inte första gången 

som UKN inte håller bud-
geten. Det är inte heller 
första gången revisorerna 
vill ge en anmärkning åt 
nämnden. Ansvarsfrihet ville 
de dock bevilja. Vi litar på 
revisorerna och följer deras 
förslag. 

Jämlikhetsfientliga partier 
omnämndes ytterligare en 
gång i insändaren.

Andreas Hector – släng 
inte ur Dig sådana ord utan 
att ge exempel på vilket vis vi 
skulle vara jämlikhetsfient-
liga. Upp till bevis! Bevisa 
också huruvida Ni är mot-
satsen!

Låt oss få en ärlig och 
snygg valrörelse utan smuts-
kastning och förtal! Folkpar-
tiet liberalerna och jag har 
jag som motto: ”Ha kul! Var 
bäst! Spela snyggt!”

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Replik till Andreas Hector (S):

Man blir inte större av att 
försöka förminska andra!

År 1991 lämnade staten 
över ansvaret för 
skolan till kommu-

nerna och därmed också an-
svaret att fördela pengar. 
Resultatet visar sig nu! 
Den rödgröna majorite-
ten här i Ale klarar uppen-
barligen inte av detta! Läste 
i Ale-kuriren, att Allian-
sen och de Rödgröna skulle 
börja samarbeta och lösa 
problemen i skolan. Tro det 
den som vill, de har inte 
gjort det under de 3,5 år jag 
har suttit i kommunfullmäk-
tige, så varför skulle de röd-
gröna börja samarbeta nu?

Problemet i skolan har inte 
börjat nu! Det har bara 
blivit sämre och sämre med 
åren.

Sverigedemokraternas för-
slag är:
• Ett återförstatligande av 
den svenska skolan. Kom-
munaliseringen av den 
Svenska skolan har visat sig 
leda till alltför stora orättvi-
sor och regionala obalanser. 
Alla svenska barn skall ha 
rätt till en likvärdig och hög-
kvalitativ utbildning oavsett 
var de bor.
• En satsning på fler vuxna 

i skolan. 
För att bekämpa otrygghet 
och psykisk ohälsa bland 
eleverna och för att avlasta 
lärarkåren, som idag tvingas 
ägna alltför mycket tid åt 
andra saker än ren kun-
skapsförmedling, vill Sveri-
gedemokraterna genomföra 
en satsning på fler vuxna i 
skolan i form av bland annat 
fler skolsköterskor och kura-
torer samt en utveckling av 
klassmorfarverksamheten.

Sverigedemokraterna i Ale

En trygg och kunskapsinriktad skola

Nu förstår jag 
varför det inte 
händer något i Ale 

kommun. Andreas Hector 
(S) säger sig leta efter en 
vattentät lösning och påstår 
att den är svår att finna. Jag 
är ledsen, Andreas, men en 
sådan lösning finns inte ef-
tersom kommunens invå-
nare inte är 
en homogen 
grupp utan 
olika indivi-
der med olika 
behov och 
önskemål. 
Trovärdighet 
och förtro-
ende får man 
inte genom 
att låta bli 
att agera när mätning efter 
mätning visar på att kom-
munen inte fungerar. Skolan 
rasar och företagsklima-
tet likaså. Var är handlings-
kraften? Att sitta och skissa 
på ett nytt kommunhus när 
kommunens grundläggande 
funktioner rasar inger inte 

förtroende. Du har helt rätt 
i att politiker inte är ofelba-
ra, men detta betyder inte 
att man ska låta bli att göra 
något, utan snarare att man 
ska erkänna det som blir fel 
och rätta till det.

Vi moderater i Ale gör 
bedömningen att barn- och 

fritidspro-
grammet 
ska vara 
kvar på 
gymnasiet. 
Varför?   
Eftersom 
program-
met de se-
naste åren 
blivit fyllt 
av elever 

måste man dra slutsatsen att 
niondeklassarna onekligen 
uppskattar detta program. 
Hur kan det vara dålig eko-
nomi i att ha ett program 
som år efter år fylls med 
elever? Blir det billigare att 
skicka dessa elever till skolor 
utanför kommunen? Reso-

nerar ni likadant kring de 
övriga programmen på gym-
nasiet?

Vidare skriver Andre-
as Hector att hans parti stäl-
ler upp för andra människor 
oavsett vart i livet man be-
finner sig. På vilket sätt har 
man ställt sig bakom barnen 
i grundskolan? För oss ser 
det ut som om barnen står 
ensamma på 280:e plats. 
På vilket sätt har man ställt 
sig bakom de gamla som 
tvångsmässigt har placerats i 
Alingsås? För oss ser det ut 
som om de sitter ensamma 
på sina rum, långt ifrån sina 
nära och kära. På vilket sätt 
har man ställt sig bakom ni-
ondeklassarna som vill läsa 
barn- och fritidsprogram-
met? För oss ser det ut som 
om de sitter ensamma på 
väg till en annan kommun.

Elisabeth Mörner (M)
Mikael Berglund (M)

Kommentar till Andreas Hectors insändare vecka 19

"Nu förstår vi varför det råder 
total handlingsförlamning i Ale"

Att sitta och skissa på 
ett nytt kommunhus när 
kommunens grundläg-
gande funktioner rasar 
inger inte förtroende.

Elisabeth Mörner (M)
Mikael Berglund (M)

Glöm inte

Mors Dag
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Bjud henne på middag 
i en fantastisk golfmiljö.

3-rätters middag 265:- 

Boka bord på Alfhems Wärdshus på 
0303-33 65 70 eller på Golfkrogen 
Backa Säteri på 0303-122 92

SÖNDAG 30 MAJ


