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Kommunen har inom 
strukturstudien för 
centrala Nödinge 

långt framskjutna planer på 
att bebygga bobollsplanen 
norr om Kyrkbyskolan och 
Nödingeskolan och det om-
kringliggande grönområdet.

Bobollsplanen, omkring-
liggande gräsmattor och 
promenadstråken runt 
området riskerar att fyllas 
med hus, parkeringsplatser 
och tillhörande biltrafik. 
Den nuvarande planen inne-
bär ett antal bilvägar genom 
området och det skulle alltså 
kunna bli fråga om ökad 
biltrafik i ett område nära 
de befintliga skolorna, ett 
område där barn från både 
skolor och fritids idag rör sig 
i stor utsträckning.

Idag är området enligt 
kommunkartan inritat som 
fritids- och grönområde och 
de politiker som på 70-talet 
tyckte att ett bostadsområde 
behöver ett sådant and-
ningshål ska ha en eloge. 
Om planen är att centrala 

Nödinge ska få en förtätad, 
mer stadslik bebyggelse i 
framtiden så ökar ju snarast 
behovet av ett större, sam-
manhängande fritids- och 
grönområde och det här är 
det enda centralt belägna 
området.

Naturligtvis ska Nödinge 
fortsätta att utvecklas med 
bostäder åt folk som vill 
flytta hit, men nog flyttar 
många till Nödinge för att 
det ligger nära en stad men 
ändå inte känns som en stad? 
Grönområden som detta 
är en viktig del av varför 
Nödinge är attraktivt.

Läs mer på www.ale.se 
(sök på ”strukturstudie”) 
och var med och påverka 
och protestera genom kom-
munens medborgarpanel 
(anmäl er via hemsidan). Ni 
kan även kontakta medbor-
garkontoret, kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son eller kommunstyrelsens 
vice ordförande, Jan Skog.

Berndt Antonsson

Idag är omsorgen allde-
les för likriktad. Ingen 
kan bättre än Du och 

Dina anhöriga  bestämma 
vilket boende och vilken typ 
av hemtjänst etc.som är bäst 
för just Dig. 

Folkpartiet liberalerna 
arbetar för:

• Återinför en äldre-
ombudsman. Inrätta en 
handi kappombudsman. En 
del människor har svårt att 
hävda sin rätt. Det behövs 
någon som kan stå på deras 
sida.

• En god hemtjänst och 
hemsjukvård. En välutbildad 
personal, liksom fortlöpande 
utbild ning är ett måste. Vi 
vill ha en kommunal hem-
sjukvårdsläkare - en geriat-
riker.

• Du själv ska välja 
vad de beviljade hem-
tjänsttimmarna ska användas 
till.

• Anhörig vårdare och 
frivilligorganisationer skall 
få kommunalt stöd för sina 
värdefulla insatser. Inrätta 
en anhörigcentral.

• Mer tid för omvårdnad. 
De som arbetar i hem tjänst, 
servicehus och gruppbo-
ende måste vara så många 
att tiden räcker till för såväl 
praktisk omvårdnad som 
social aktivering. Alla har 
rätt till en värdig vård. 

• Arbetskläder åt vårdper-
sonal.

• Den som vill skall få bo 
kvar hemma.

• Utveckla dagcentra-
lerna.

• Nya centrala äldre-
boenden i Älvängen och 
Nödinge.

• Varm, näringsriktig, ny- 
och vällagad mat.

• Rehabilitering ska vara 
en rättighet.

• Inför en funktion som 
demenssjuksköterska.

• Utvidga ”Mångfixarna” 
så att även personer med 
funktionshinder kan nyttja 
dem.

• Parboendegaranti. 
Äldre par ska få bo tillsam-
mans i särskilt boende – om 
de så vill – även om endast 
den ene har behov av sådant 
boende.

• Utvidga gratis pen-
sionärsresor till att gälla 
angränsande kommuner.

• Färdtjänsten är numera 

en del av kollektivtrafiken. 
Därför ska också färd-
tjänsttaxan motsvara kollek-
tivtrafiktaxan. Med hjälpare 
skall åka gratis. Den som har 
färdtjänst ska också ha rätt 
till Riksfärdtjänst

• Återinför en väl funge-
rande färdtjänst. Folkpartiet 
var enda parti som sa nej till 
en anslutning till Västtra-
fiks samresor. Folkpartiet 
kräver att klagomålen på 
färdtjänsten tas på allvar och 
att färdtjänsten omedelbart 
förbättras. Vi kräver en rese-
garanti likt den inom kollek-
tivtrafiken. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tyrone  skriver i Ale-
kuriren vecka 35: 
”Ta bort lagen om 

anställningsskydd hojtar 
borgar-alliansen.” Det är 
ren och skär lögn!

Folkpartiet liberalerna 
anser att dagens turord-
ningsregler i LAS, som base-
ras på anställningstid, ska 
vara huvudregel även i fort-
sättningen men att det finns 
behov av en modernisering. 

Folkpartiet har tillsam-
mans med övriga Allians-
partierna samt Miljöpartiet 
infört det så kallade två-
personersundantaget för 
småföretag med mindre än 
10 anställda. Folkpartiet vill 
att detta ska gälla alla företag 
oavsett storlek. Kompetens 
bör väga högre vid neddrag-
ningar.

Vidare skriver Tyrone: 
”Till nästa eventuella ung-
domsjobb så ser Maud och 
folkpartiet till att lönen för 
ungdomarna är rejält mycket 
lägre, precis som utlovat.”

Så här fungerar det 
Tyrone: Folkpartiet har 
föreslagit lägre ingångslö-
ner för ungdomar för att de 
överhuvudtaget ska få jobb. 
Klart som korvspad att det 
blir lättare att anställa out-
bildade ungdomar om de 
inte kostar fullt lika mycket 
som en utbildad vuxen.

Ungdomar i Ale får som-
marjobb – något alla partier 
står bakom. Men i det röd-
gröna Ale tjänar de mellan 
63 – 78:-/timma. Vuxna 
tjänar något mer eller hur?

I höstens val står två tyd-
liga alternativ mot varandra. 
Vänsterblocket, å ena sidan

 vill höja bidragen och 
göra det dyrare att anställa. 
Mot det står Folkpartiet 
och Alliansens politik för 
fler i jobb och ett växande 
välstånd.

Socialdemokraterna vill 
fördubbla arbetsgivaravgif-
ten för att ha en ung person 
anställd.

Det blir en chockhöjning 

av kostnaden för ung arbets-
kraft. Det ger inte fler unga 
jobb – utan färre. 

Folkpartiet och Alliansen 
har därför under mandatpe-
rioden halverat arbetsgivar-
avgiften 

för personer under 26 år. 
Unga personer utan erfaren-
het och med lägre utbild-
ningsnivå har tidigare ofta 
haft svårt att konkurrera om 
jobben. Därför har många 
istället fastnat i långvarigt 
utanförskap och arbetslös-
het. 

Från de rödgröna får man 
dessutom ofta höra att män-
niskor inte har råd att betala 
ca 400:- i arbetslöshetskassa. 
Det stämmer inte! De flesta 
har ju fått ca 1.700:- i jobb-
skatteavdrag. Den ekvatio-
nen går inte ihop!

Kryssa en Folkpartist den 
19 september – gärna mig!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tala sanning!
Replik till Tyone Hansson:

Det här gäller ett grönområde

Omsorgen är alldeles för likriktad

En multiarena är en 
anläggning avsedd 
för spontanidrott, 

där barn och ungdomar ska 
kunna ägna sig åt bollspel 
och lek under både skoltid 
och fritid. Platserna funge-
rar också som en samlings-
plats för boende i området, 
en uppmanade till alla att ”gå 
hit och ha kul tillsammans”.

Multiarena är en konst-
gräsanläggning där du kan 
utöva olika bollsporter och 
här går det alldeles utmärkt 
även att spela traditionella 
inomhusidrotter som t.ex. 
handboll, basket och inne-

bandy.
Vi har sett multiarenor 

etableras i flera kommuner, 
men ännu finns ingen i Ale 
kommun. Det vill vi krist-
demokrater motverka och 
menar att multiarenor är ett 
bra sätt att få igång sponta-
nidrotten. Anläggningar bör 
planeras tillsammans med 
elever från olika skolor i Ale.

Kristdemokraterna i Ale 
har en ambition om att det 
anläggs ett antal multiarenor 
i Ale under nästa mandatpe-
riod.

Sune Ryden
Kristdemokrat
Tony Karlsson
Kristdemokrat

När kommer Ale kommuns första multiarena?

Tyrone, du har rätt 
när det gäller LAS 
och unga!

Jag hittade en sak som 
stämmer i Tyrone Hanssons 
något osammanhängade 
insändare i förra veckans 
Alekuriren. Det är att LAS 
inte skyddar många unga 
och behöver bli bättre på det 
området. 

Det är ju precis det Cen-
terpartiet säger, nämligen 
att LAS (lagen om anställ-

ningsskydd) behöver göras 
om så att den inte fortsät-
ter att utestänga unga och 
invandrare från att få jobb. 
Nuvarande LAS skyddar 
dem som jobbat länge hos 
samma arbetsgivare och inte 
vill byta jobb. Ungdomar, 
invandrare och personer 
som inte vill arbeta hela 
livet hos samma arbetsgivare 
skulle gynnas av Centerpar-
tiets förslag.

Boel Holgersson (C)

Kommentar till Tyrone 
Hanssons insändare

Öka tillgängligheten till vården 
och skapa trygghet för Aleborna

Centerpartiet har ett 
bra program för att 
förbättra sjukvården 

och öka tillgängligheten och 
tryggheten.

Vi vill att sjukvårdsupp-
lysningen, 1177, får utökade 
resurser så de kan svara lika 
fort som när man ringer 112. 
De ska ge snabb vägledning 
och råd dygnet runt. Det 
ska gå att boka tid på vård-
centraler och jourcentraler i 
hela Västra Götaland genom 
sjukvårdsupplysningen 1177. 
Tider för provtagning och 
besök ska också kunna bokas 
via internet.

Ambulansverksamhet på 
nära håll hela dygnet är en 
viktig fråga för Centerpar-
tiet. I ett akut läge är det 
ofta ambulanssjukvårdens 
kvalitet som avgör om liv 

kan räddas. Därför måste vi 
ha en ambulansorganisation 
som snabbt kan vara på plats 
och göra en effektiv vård-
insats.

Ett bra samarbete mellan 
ambulansverksamheten, 
polisen och räddningstjäns-
ten är också viktigt. Därför 
ser Centerpartiet Ale posi-
tivt på att den kommunala 
räddningstjänsten ansluts till 
mobilsystemet RAKEL.

En fungerande ambulans-
verksamhet i kombination 
med en komplett sjukvårds-
upplysning kommer att leda 
till bästa möjliga sjukvård vid 
sjukdom eller olycka.

Stig-Olov Tingbratt (C)
Boel Holgersson (C)

Kandiderar för Centerpartiet
till regionfullmäktige
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HÖSTENS

KURSER
Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–
12.30 
Alvhem 4 ggr á 2h 
10-13 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 26 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor kl.18.30–
20.00
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 29 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Måndagar kl.18.00–19.00
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 20 september
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Söndagar kl.18.00–19.00
Älvängen, kulturhuset, lilla hallen
4-7 år Kostnad: 200: -
Start: sön. 26 september
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00-19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 28 september
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se

Meditation
Balansera din kropp
Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år Kostnad: 300: -
Start: tors. 23 september
Ledare: Håkan Winblad

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga 
smycken  av pärlor och band
Mån udda veckor kl.17.30-19.30
Alboskolan 
8-12 år  Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 27 september
Ledare: Therése Linusson

Sista anmälningsdag 
17 september

0303-23 77 75
0704-89 86 16

VÄLKOMNA!


