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Läste för några veckor sedan i 
Alekuriren att Göran Karlsson 
(V) vill avskaffa hemläxor. Karls-

son verkar helt ha missat syftet med 
läxor. Meningen med läxor är att el-
verna skall få tid på sig att repetera och 
fördjupa kunskaper inhämtade i skolan. 
Det finns även fler fördelar såsom att 
eleverna övar sin förmåga att arbeta 

självständigt vilket minskar steget in i 
vidare studier. Med fördjupad kunskap 
ökar även intresset för att välja att stu-
dera vidare samtidigt som valet av fort-
satt inriktning blir lättare för ungdo-
marna.

För elever som inte har möjlighet 
att få hjälp med läxor i hemmet, tycker 

vi Sverigedemokrater att skolan skall 
erbjuda stöd i de ämnen som är nöd-
vändigt. För de elever som redan har 
det svårt i skolan borde väl dessa pro-
blem lösas under ordinarie tid, men 
Karlsson och hans RödGröna vänner 
har kapitalt misslyckats med skolpo-
litken. Därför finns dessa omfattan-
de problem. Att ens komma på tanken 
att ta bort läxor när det finns verkli-
ga problem att ta tag i. Vi ser en hög 
andel(16,6%) som inte är direkt behö-
riga till gymnasieskolan, 29,9% klarar 
inte målen för något/några ämnen. 
Samtidigt som många elever mår psy-
kiskt dåligt. Vi Sverigedemokrater 
anser att skolan skall vara trygg och 
lugn. Skolans främsta uppgift skall vara 
att ge eleverna kunskap således dess in-
riktning. Att fösöka vara populistisk i 
sin politik som Karlsson går nog föga 
hem hos de röstberrätigade i Ale.

Till dig Göran, gå hem och gör din 
läxa innan du tar bort elevernas. Då 
kommer våra framtida studenter vara 
bättre rustade både inför framtida stu-
dier och genom hela livet.

Robert Jansson
Sverigedemokrat i Ale

Göran Karlsson (V) behöver göra sin läxa!

Folktandvården

Information till våra patienter på 
Folktandvården Skepplanda och 

Älvängen 

Torsdag 17/6 
uppdateras vårt telefonsystem. 

Det kan innebära att det kan vara 
svårt att nå oss under dagen.

Detta gäller tel.nr 74 33 00 till 
Älvängen och 74 33 20 till Skepplanda.

Patienter med akuta besvär 
och olycksfall hänvisas till 

076 2950721.

Vänliga hälsningar Personalen

För oss socialdemokrater är ekonomin och jobben grun-
den för välfärden. Alla ska ha ett jobb att gå till.  Idag går 
utvecklingen åt fel håll. 100 000 jobb har försvunnit. Fler 

och fler möter stängda dörrar. Klyftorna växer. Vi har stor bo-
stadsbrist i Sverige – trots det byggs det få nya bostäder. Vi vet 
att vårt boende påverkar både vår livskvalité och hur vi formar 
våra liv. Trygghet, tillgänglighet och möjlighet till många olika 
sorters boende är viktigt, både för den enskilde och för samhäl-
let. I det rödgröna samarbetet är vi överens om att Sverige be-
höver en ny bostadspolitik med högre ambitioner. 

För många familjer i Sverige utgör bostaden en stor kostnad 
i hushållsekonomin. Många husägare känner också oro för att 
den borgerliga regeringens misslyckande med jobben nu leder 
till stigande räntekostnader. Det ska inte behöva vara så att 
villaägare ovanpå denna oro också känner en osäkerhet över 
fastighetsskatten. Därför är det för oss socialdemokrater viktigt 
ge tydliga besked om vår politik när det gäller fastighetsskatten. 
De förslag som vi tagit fram tillsammans med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet gör att de 99 % av småhusen får oförändrad eller 
sänkt skatt. 

Regeringens nuvarande system – att ett småhus beskattas på 
samma sätt som en jättevilla i Djursholm – är inte rimligt eller 
rättvist. Vi vill ha en bättre balans. Vi tycker att de som äger 
de allra högst värderade husen behöver bidrar mer. Därför vill 
vi öka beskattningen av villor med ett taxeringsvärde över 4,5 
miljoner vilket motsvarar ett marknadsvärde över 6 miljoner 
kronor. Skatten är 1 % på det taxeringsvärde som överstiger 4,5 
miljoner kronor. 

 Vi vill öka tryggheten för Sveriges husägare genom tydlighet 
och långsiktighet i fastighetsbeskattningen. Därför kommer den 
stora majoriteten av befolkningen att få oförändrad eller sänkt 
fastighetsskatt med vårt förslag. För den person som har en villa 
med marknadsvärde upp till 6 miljoner kronor så kommer inte 
skatten att förändras i jämförelse med dagens system. 

De som bor i hyresrätter och bostadsrätter måste också få en 
förbättrad fastighetsskatt. Med vårt förslag gynnas de som bor 
i bostadsrätt eller hyresrätt genom att skatten för flerfamiljshus 
sänks från 0,4 till 0,22 procent. Detta innebär enligt Riksdagens 
utredningstjänst sänkt fastighetsskatt för närmare en miljon 
lägenheter. 

Vi vill stärka skyddet för de husägare som har lägst inkomster. 
Man ska inte betala mer än fyra procent av sin inkomst i fastig-
hetsskatt. Därför utvidgar vi begränsningsregeln för fastighets-
skatt till att gälla alla. Det betyder att cirka 55 000 husägare med 
små inkomster får sänkt fastighetsskatt jämfört med idag. 

Vi vill att skattesystemet ska vara förutsägbart och lätt att 
förstå. Därför vill vi avskaffa regeringens retroaktiva skatt på 
uppskovsbelopp. På så sätt tar vi också bort en skatt vars enda 
effekt har varit att minska rörligheten på bostadsmarknaden. 

Vi har bett Riksdagens utredningstjänst (RUT) beräkna hur 
många hus i Ale kommun som får höjd fastighetsskatt med vårt 
förslag. Utredningen visar att med vårt förslag får endast åtta (8) 
av husen i Ale kommun höjd fastighetsskatt. De övriga nästan 
6 500 villorna får oförändrad eller sänkt fastighetsskatt jämfört 
med dagens system. 

De borgerliga partierna lovade i valrörelsen år 2006 att 
avskaffa fastighetsskatten. Det har inte skett, utan skatten är kvar 
men kallas idag för avgift. Att bara byta namn från skatt till avgift 
är inte hederligt. Väljarna förtjänar raka besked och en bostads-
politik som präglas av både förutsägbarhet och trygghet. 

Intresset och delaktigheten av bostadsbyggande i Ale är högt 
bland företagen, där Skanska och Veidekke bygger 400 bostäder 
i olika upplåtelseformer i Älvängen och Ale Höjd i Nödinge 
utvecklas tillsammans med Skanska, Derome och Sverigehuset 
samt tomter för självbyggaren, totalt 350 bostäder. Förtätningar 
i centrala Älvängen och Nödinge är också aktuella byggprojekt.   

Thomas Östros
Ekonomisk-politisk talesperson (S) 

Jarl Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)
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INTÄKTERNA GÅR 
OAVKORTAT TILL 
BEHÖVANDE KVINNOR 
OCH BARN I INDIEN.

MARKNADS- &
LOPPISDAG I USPASTORP

Söndag 20 juni mellan kl 12–15
Loppmarknaden är under tak.

Cafeteria (inomhus) och varmkorvförsäljning,
fiskdamm, fotbollsgolf, Uspastorps veterantraktorer,

poolbad + ytterligare aktiviteter.

TELEFON 0303 –74 51 26
FÖR VÄGBESKRIVNING SE WWW.USPASTORP.COM

En mindre villabrand utbröt i Surte vid 19.30-tiden i söndags. Räddnings-
tjänsten från Surte var snabbt på plats liksom ambulanspersonal. Bran-
den startade utanför ytterdörren, på en trappa, och spred sig sedan till 
husväggen. Även polisen befann sig på olycksplatsen med två patruller 
och förhörde de boende.                                          Foto: Christer Grändevik

Villabrand i Surte

En kollision mellan bil och moped inträffade på Gustav Larssons väg i 
Älvängen strax före klockan fyra på måndagseftermiddagen. Räddningstjäns-
tens personal från Nol var snabbt på plats liksom ambulans från Kungälv. 
Mopedisten avfördes till sjukhus med benskador.

Bil och moped krockade
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6timmars 
arbetsdag.
Vårt krav.
Vårt mål.

Maria Bergérus ale.vansterpartiet.se

Replik på uttalande i artikel vecka 22:


