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CAMPUS VARBERG

EFTERFRÅGADE
UTBILDNINGAR
Det finns ett fåtal platser kvar till några av våra starkt efterfrågade 
yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningar framtagna i samarbete 
med näringsliv och offentlig sektor utifrån den kompetens de 
efterfrågar. Vi behöver ha din ansökan snarast.

Folkpartiet liberalerna 
tror inte att politiker 
kan lösa alla männis-

kors problem. Den enda rik-
tiga politiken bygger istället 
på enskilda människors vilja 
och för måga att ta ansvar för 
sitt eget liv. Ingen vet bättre 
än Du vad Du vill ha och vad 
som ger valuta för Dina skat-
tepengar.

Vi liberaler i Ale vill ha ett 
systemskifte. Vi vill att den 
enskilde Alebons infly tande 
över sitt liv blir så stort som 
möjligt. Konkret innebär 
detta att kommunen skall 
syssla med det som den måste 
syssla med.

Du ska bestämma vad Du 
vill göra på fritiden.

Ale har ett rikt förenings-
liv. Det finns goda möjlighe-
ter att utöva fritids intressen. 
Folkpartiet vill ytterligare 
satsa på: 

Uppmuntra goda initiativ.
Ett gott stöd till alla aktiva 

föreningar i kommunen.
Mötesplatser som tilltalar 

alla kommunens ungdomar 
i samtliga större orter. Dessa 
ska vara öppna fler kvällar i 
veckan. Fritidspedago ger och 
fritidsledare skall hålla i verk-
samheten tillsammans med 
frivilliga krafter.

Vi vill fördjupa och perma-
nenta VAKNA-projektet.

Kultur har en central plats 
i Folkpartiets politik eftersom 
den ger individen möj lighet 
till bildning och utveckling, 
visioner och livsglädje.

Projekt som har förverk-
ligats med kraftfullt stöd av 
Folkpartiet:

Ales kulturskatter såsom 
Glasbruksmuseet, Repslagar-
banan samt Arosenius verk 
visas för allmänheten.

Kulturfabriken i f.d. Ahla-
fors Fabriker

Nu satsar Folkpartiet 
vidare:
•  Utveckla kommunens samt-

liga bibliotek samt stödja 
biblioteksföre ningar. Öka 
tillgängligheten genom att 
återinföra bokbussen.

• Låt studieförbunden och 
kulturskolan fortsatt få vara 
viktiga kulturbärare i Ale 
kommun.

• Satsa på kulturaktiviteter i 
förskolan och skolan.

•  Stöd turism och friluftsliv 
med aktuellt informations- 
och kartmaterial.

•  Utveckla ett mångkulturellt 
Ale.

•  Stöd åt Nationaldagsfiran-
det.

•  Låt oss utveckla våra resur-
ser.
Ale kommun består av 

olika miljöer - älven och dess 
strandmarker, skogar och 
berg och dess sjöar, de öppna 
jordbruksmarkerna samt 
tätortsbe byggelse. Dessa 
områden ger kommunen dess 
särprägel, vilket vi bör vårda 
och utveckla.

Ale behöver ett starkt 
program för att utveckla våra 
rekreationsområden. Närhe-
ten till naturen är ett argu-
ment för att bosätta sig i Ale.

Folkpartiet anser att en 
god ekonomisk utveckling 
och hög teknisk förmåga i 
samhället är förutsättningar 
för att effektivt undanröja 
miljöproblemen.

Folkpartiet har tidigare 
drivit igenom bland annat:

Att hushållen själva kan 
sortera avfallet, kompostera 
och därmed få lägre renhåll-
ningstaxa.

Att även äldre och perso-

ner med funktionshinder ges 
möjlighet att källsortera och 
bli av med soporna.

Att Kroksjöreservatet har 
bildats.

Att skapa tätortsnära grön-
områden.

Nu när vägen och järnvä-
gen snart är utbyggda måste 
vi rusta upp våra samhäl-
len, så att de blir attraktiva 
och lockande. Folkpartiet 
kommer att fortsätta vara 
det parti som går från ord till 
handling. Det finns mycket 
som behöver göras och vi 
börjar med:

Att rensa upp vid älvkan-
ten, så att miljön blir attrak tiv 
både från land och från älven.

Att verka för att skrotpre-
mierna även kommer bil-
ägarna tillgodo (annars upp-
står problem med av ställda 
skrotbilar i naturen igen).

Att skapa fler naturstigar 
och värna strandskyddet.

Att bevara natur- och 
kulturhistoriskt intressanta 
gårdar, hus och områden. 
Dessa områden skall vara 
lättillgängliga för allmänhe-
ten.

Att verka för att detaljpla-
ner och områden som kom-
munen lagt ner pengar på 
kommer till an vändning.

Att verka för bra boende, 
eget inflytande och rim liga 
hyresnivåer.

Enkla bygglov skall garan-
tera svar inom en månad.

Införa en 
kommunal 
jourtelefon.

Kryssa en 
Folkpartist den 
19 september!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ingen vet bättre än du vad du vill ha!

Från den 1 september 
kan Du börja rösta och 
vi vågar påstå att årets 

val är ett ödesval, där två tyd-
liga alternativ står mot varan-
dra. Det handlar om grund-
läggande värderingar och om 
vilket samhälle vi vill ha. 

Tillsammans står mot var 
och en. Fler jobb står mot 
ökade klyftor. Den borgerliga 
regeringen leder Sverige i en 
riktning som oroar. 

I Ale har vi tillsammans 
skapat möjligheter – när vi 
hjälps åt blir framgången stor 
för fler! Kom-binationen 
jobb och utbildning – direkt - 

har stärkt många. Det är skill-
nad i politikens inriktning.

Vårt Sverige är känt för att 
vara ett öppet och modernt 
land med små klyftor, med 
jämställdhet mellan män och 
kvinnor och med stor social 
rörlighet. I Sverige finns flera 
chanser för alla att förverkla 
sina drömmar och bli det 
man vill. Detta utvecklas med 
en rödgrön regering på alla 
samhällsnivåer.

Sverige har förändrats 
under de senaste fyra åren. 
Privata barnsjukhus växer upp 
liksom privata hjärtkliniker, 
dit Du är välkommen om 

Du tecknat en dyr försäkring 
eller dit Du kan köpa Dig 
plats med ett väntrum för Dig 
som betalar cirka 150 000 
kronor och ett annat väntrum 
för övriga – denna orättvisa 
försvarar regeringen. 

Vår socialdemokratiska 
politik handlar om allas lika 
värde, om rättvisa och om 
solidaritet. An-vänd din röst 
redan idag för att värna dessa 
grundläggande värderingar.

Christina Oskarsson (S)
Jim Aleberg (S)
Eva Eriksson (S)

Använd din röst klokt i höstens ödesval

Kraftigt minskade ut-
släpp av växthusga-
ser är målet i ett röd-

grönt Ale. En Klimatstrategi 
med målet att vi år 2020 släp-
per ut 40% mindre växthus-
gaser jämfört med 2008 har 
nyligen tagits fram. I Miljö-
partiets, Socialdemokrater-
nas och Vänsterpartiets plan 
och budget för de närmsta 
åren satsar och anpassar vi för 
att börja minskningen av våra 
klimatutsläpp.

 I vår gemensamma pla-
nering energieffektiviserar vi 
våra skolor och andra bygg-
nader för flera miljoner för 
att minska energikostnader 
och klimatbelastningen. Nya 
offentliga byggnader ska vara 
föredömen när det gäller 
energilösningar.

I vår gemensamma plane-
ring underlättar vi för resor 
med buss och kommande 
pendeltåg. Det finns pengar 

till pendelparkeringar och 
redan idag reser pensionärer 
gratis i Ale. Expressbussarna 
går numera på helger och 
kvällar och tätare i rusnings-
tid.

I Miljöpartiets program 
för de kommande åren vill 
vi även sänka taxan för van-
liga arbetspendlare, satsa på 
cykelvägar, erbjuda lånecyklar 
och givetvis cykelparkeringar.

Mycket handlar också om 
att tänka och planera rätt. 
Det ska vara nära till det man 
behöver. De beslut vi politi-
ker tar påverkar i slutändan 
den enskildes ekonomi och 
behov av tid och energi i olika 
former. Med låg energiför-
brukning när vi bygger nytt 
får Aleborna låga boende-
kostnader och bra marknads-
värde på sina fastigheter. Pla-
nerar vi rätt får vi ett hållbart 
samhälle där familjer får tid 
för barnen och Ale kommun 

på ett ekonomiskt sätt kan ge 
god service.

I Miljöpartiets Ale serverar 
vi vegetarisk och ekologisk 
mat med hög kvalité utan att 
kostnaden ökar. Ale skall vara 
föregångskommun när det 
gäller möjlighet att investera i 
hållbar energi som vind- och 
solkraft och ökad återvinning 
skall ge lägre taxa för sop-
hämtning. 

Satsningen på energiteknik 
i Ale har varit framgångsrik. 
I Miljöpartiets Ale bygger vi 
gärna vidare på det klimat-
vänliga företagskluster som 
erbjuder produkter och tjäns-
ter som ger oss en hållbar 
utveckling. Det är en väg att 
gå för att bli en fossilbränsle-
fri kommun.

I Miljöpartiets Ale är det 
lätt och lönsamt att vara kli-
matsmart! 

Peter Rosengren (MP)

Rödgröna storsatsningar på klimatet

Under våren var det 
en glädjens dag för 
oss alla Alebor, en ny 

och modern räddningsstation 
kunde invigas i Surte. I dagens 
samhälle är Räddningstjänsten 
en viktig och angelägen resurs 

som har att möta svåra 
situationer, såsom brand och 
olyckor, men också informera 
oss om olika faror som finns. 

Vi kan känna oss trygga med 
denna verksamhet och får bra 
hjälp om olyckan är framme.

Sedan många år tilldaka 
har Ale och Kungälvs kom-
muner samverkat för att ha en 
stark och effektiv Räddnings-
tjänst. Nu när ytterligare krav 
kommit är tiden mogen för att 
sammanföra verksamheterna 
i en ledningsorganisation för 

hela Räddningstjänsten i Ale 
och Kungälvs kom-muner från 
årsskiftet 2010/2011.

Naturligtvis kommer Rädd-
ningsstationerna i våra båda 
kommuner sonm finns idag , 
i Ale – Nol och Surte att vara 
kvar och utvecklas i den nya 
moderna organisationen.

Willy Kölborg (S)

Räddningstjänsten utvecklas i samverkan


