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Tryggare barn 
lär sig mera

- Krafttag mot mobbning på alla Ales skolor

Främre raden från vänster: Samira Samaha, Birgit Hansson, Chatarina Engström 
Bakre raden från vänster: Tage Lindström, Ingvar Arvidsson, Jonatan Sundeen, Sune Rydén, 

Kjell Klerfors, David Rydén

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rättvisa 
föreningsbidrag

Lennart Dahl

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Hjälp när du 
behöver det

Sten-Åke Overborn

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Använd 
förnyelsebar 

energi

Åke Niklasson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vi nöjer oss 
inte förrän 

Ales skolor är 
bland de bästa 

i Sverige

Elena Fridfelt

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Barn och äldre 
har rätt till 
trygghet och 
gemenskap!

Anitha Kristiansson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Nya äldreboenden 
i centrala Älvängen 

och Nödinge

Roland Wall

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Kärnverksamhet 
först 

- kommunhus sen

Boel Holgersson

Ta bort lagen om anställningsskydd 
hojtar borgar-alliansen. Vår egen 
Maud i Ale han hotar år ut och 

år in alla kommunanställda med sparken.  
Pressfeldt och center-Maud vill kunna 
sparka ut folk när som helst och från dag 
till dag. Efter mina 20 fackliga år kan jag 
konstatera att lagen om anställningsskydd 
fungerar väldigt bra. Den fungerar som 
en jätteviktig gemensam plattform för fö-
retag och fack när bemanning måste ses 
över. I 80-90% när det handlar om att 
förhandla om uppsägningar så frångår 
man lagen och gör en så kallad avtalstur-
lista, som ska passa företagets komman-
de behov men också ta stor hänsyn till de 
som sägs upp. Om borgar-alliansen och 
Pressfeldt skrotar LAS betyder inte det 
att företag och offentlig verksamhet slutar 
säga upp människor. En passande fråga i 
det sammanhanget är: Vilka tycker Press-
feldt med högerkompisar borde sägas 
upp? Är det bara de äldre? Eller kanske 
de som är föräldralediga? Kanske alla 
med utländskt efternamn SD? Eller är det 
kanske de som vågar vara skyddsombud 
som åker ut först??

När företag behöver dra ner på per-
sonal varslar man om det, sedan inleds 
skyndsamt förhandlingar. Det viktigas-
te är att kunna ge människor ett rättvist 
och snabbt svar om deras framtid. Press-
feldt har varslat kommunens anställda i 
åratal. År ut och år in ska han sparka bort 
människor från kommunen utan att ange 
vilka, eller vilka funktioner eller hur kon-
sekvensbeskrivningen ser ut. Detta om 
något ger en bedrövlig arbetsmiljö!!

Kom ihåg att LAS egentligen inte 
skyddar många unga, lagen behöver bli 
bättre på det området! Enbart de som 
står som fast anställda (tillsvidareanställ-
da) räknas in i lagen. Två anställningsfor-
mer är visstidsanställning och provanställ-
ning. I dessa grupper finns många ung-
domar och de åker ut först innan de ens 
fått chansen att hävda sig gentemot andra 
i sin kompetens. Borgarna vill förlänga 
dagens provanställning från 6 till 12 må-
nader innan man kan fastanställas. Tyvärr 
är det så att en arbetsgivare kan avslu-
ta en provanställning utan att ens behöva 
uppge skäl för detta. Tycker Pressfeldt 
och övrigt högerfolk att detta är ok? jag 
dristar mig till att svara på detta: natur-
ligtvis tycker de att detta är ok. I förläng-
ningen blir ungdomen utan jobb igen, 
med en a-kassa som moderater fördyrat 
och försämrat. Till nästa eventuella ung-
domsjobb så ser Maud och folkpartiet till 
att lönen för ungdomarna är rejält mycket 
lägre, precis som utlovat. 
Det är så att valet står mellan kyla och 
värme. Valet handlar om hur vi ser på 
varann i samhället.

Håll Högerpartierna borta i valet! 

Tyrone Hansson

Pressfeldt och övriga 
högerpartier svamlar!

Ny verkstad och bildelsbutik byggs i Nödinge

Sune Rydén och Pernilla Gunther från Kristdemokraterna hälsade på hos Jonas Henriksens 
verkstadsbygge på Rödjans väg i Nödinge.

NÖDINGE. Årets nyföre-
tagare, Jonas och Annica 
Henriksen, utvecklar 
anrika Everts bilverkstad 
vidare.

Nya lokaler reser sig nu 
mot skyn på Rödjans väg i 
Nödinge.

– 1 december hoppas vi 
vara inflyttade och klara, 
säger Jonas.

Företagets positiva utveckling 
uppmärksammades i veckan av 
Kristdemokraterna i Ale som häl-
sade på tillsammans med sin riks-
dagskandidat Pernilla Gunther.

– Vi gör inte den här satsning-
en för att expandera och bli sär-
skilt mycket större, däremot för-

bättrar vi vår och personalens ar-
betsmiljö väsentligt. Dessutom 
lyckades vi övertyga Mekonomen 
om att öppna en bildelsbutik vägg 
i vägg med vår nya verkstad. Det 
är en praktisk hyresgäst för oss, 
säger Jonas Henriksen och ler.

Pernilla Gunther frågade om 
behovet av lärlingar och eventu-
ella rekryteringsproblem.

Gärna lärlingar
– Vi har klarat oss bra hittills och 
lyckats hitta rätt personal. Vi för-
söker ta emot praktikanter hela 
tiden och det här med lärlings-
utbildningar är vi mycket positi-
va till, svarar Henriksen.

Det är två optimistiska företa-
gare som tar emot. Inte ens när 

Sune Rydén (KD) försöker ställa 
en ledande fråga om ett bristfäl-
ligt näringslivsklimat reagerar de.

– Nej, vi tycker det fungerar 
mycket bra i Ale kommun. Det 
har flutit på och det finns inget 
att klaga på. De har varit hjälp-
samma.

Vad vill ni skicka med Per-
nilla Gunther till riksdagen då?

– Sänk arbetsgivaravgiften! fö-
reslår Annica direkt och får om-
gående svar.

– Kristdemokraterna driver 
som enda parti linjen att sänka 
arbetsgivaravgifterna rakt av med 
10%. Vi är övertygade om att 
staten inte går förlorande ur den 
striden. Det skulle skapa många 
nya jobb och intäktsförlusten 

täcks av ökade inkomstskatter.
Everts Bilverkstad var en gång 

i tiden inriktad på Volkswagen, 
men servar idag som Mekono-
menverkstad alla bilmärken.

– Vi har fyra mekaniker och 
trivs bra med den storlek på före-
tag som vi är just nu. Vi vill gärna 
fortsätta vara den "lilla" verksta-
den. Det som blir nytt nu när vi 
har högt i tak är möjligheten att 
bättre ta hand om till exempel 
husbilar, säger Jonas Henriksen.

I december väntar förhopp-
ningsvis tårtkalas på Rödjans väg.
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