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FÖR ETT 
LIBERALT ALE!

Rose-Marie Fihn Lars-Erik Carlbom

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

��� Folkpartiet liberalerna 
 Ale värnar miljön!

��� Vi affi scherar INTE!

��� Vi skänker istället 
 pengarna till 
 VAKNA-fonden!
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Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen
• 10 000 personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet 
 till jobb i den offentliga sektorn.

• Utveckla ROT och RUT avdragen till att omfatta 
 flera tjänster

• Främja företagande och fler jobb genom succesivt sänkta 
 arbetsgivaravgifter

• Avskaffa taxeringssystemet för bostadsfastigheter

• Prioritera det brottsförebyggande arbetet genom bättre 
 samverkan mellan polis, skola och kommunen

• Uppvärdera civilkurage genom att tydliggöra vårt 
 medmänskliga ansvar i en civilkuragelag.

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet
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LILLA EDET. I torsdags 
presenterade Socialde-
mokraterna sitt lokala 
handlingsprogram.

Efter åtta år av bor-
gerligt styre efterlyser 
man en förändring i 
Lilla Edets kommun.

– Vi vill bryta den 
negativa trenden som 
vi ser inom skolan och 
vi vill även få befolk-
ningsutvecklingen att 
vända uppåt, säger 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson, partiets 
förstanamn i valet till 
kommunfullmäktige.

På Café Sött & Nött pre-
senterade Socialdemokrater-
na, genom Ingemar Ottos-
son och John Nordling, sitt 
lokala valmanifest. Skolan, lä-
genhetsbeståndet och det of-
fentliga rummet är tre av hu-
vudspåren som S skjuter in 
sig på.

– Vi ser stora möjligheter 
att kunna utveckla Lilla Edet. 

Visst är det en hel del på gång, 
men man ska också komma 
ihåg att Socialdemokrater-
na varit pådrivande i många 
frågor. Ta bara utvecklingen i 
Lödöse som ett exempel. Det 
finns emellertid mer att göra, 
säger Ingemar Ottosson.

– Boendefrågan är ett 
sådant exempel. Man ska 
kunna välja sitt boende uti-
från behov och ålder i livet. 
Framförallt vill vi ge möjlig-
heter till fler hyresrätter. Det 
handlar mer om inriktnings-
beslut än om pengar. Vi har 
ett kommunalt fastighetsbo-
lag i Leifab där vi kan ge ägar-
direktiv, förklarar Ottosson.

Missnöje
Socialdemokraterna tar också 
tillfället i akt att uttrycka sitt 
missnöje över hur det offent-
liga rummet ser ut.

– Det är misskött precis 
som vi tycker att skolan är. 
Efter åtta år av borgerligt 
styre hoppas vi få medbor-
garnas förtroende att utveck-
la vår kommun.

Hur är känslan så här 
några veckor innan valet?

– Det känns väldigt inspi-
rerande. Jag har varit med i 
politiken i 27 år, men för mig 
personligen är den här valrö-
relsen annorlunda eftersom 
jag är etta på listan och ar-
betar som kommunalråd. Jag 
fokuserar mycket mer på vårt 
handlingsprogram och försö-
ker träffa så många männis-
kor som möjligt. Det är in-
tensivt men roligt.

Du tillträdde rollen som 
oppositionsråd i april, har 
du hunnit bli ordentligt 
varm i kläderna inför vals-
purten?

– Jag var medveten om för-
utsättningarna när jag gick in 
i det här jobbet och jag har 
varit med och lagt grunden 
till vårt valprogram, avslutar 
Ingemar Ottosson.

Vill se ett trendbrott i Lilla Edet
– S hoppas få medborgarnas förtroende 

PÅ CAFÉ SÖTT & NÖTT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingemar Ottosson och John Nordling presenterade Socialdemokraternas lokala valmanifest i 
samband med en pressträff på Café Sött & Nött i torsdags.
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