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I våras hade Alekuriren en 
artikel om att jag återvän-
de till politiken som Alede-

mokrat. Per-Anders Klö-
versjö och jag talade bland 
annat om att jag är mycket 
borta från Ale och då spende-
rar den mesta tiden på Got-
land. Det dröjde inte längre än 
till den 26 mars 2010 förrän 
DU, som inte vågade stå för 
dina bekymmer, anonymt an-
mälde till skattemyndigheten 
att jag var bosatt på Gotland 
under större delen av året. Vad 
ville du uppnå med anmälan 
? Varför skickade du med ar-
tikeln som berättade att jag 
ställde upp för Aledemokrater-
na? Du var dum nog att hand-
skriva din anonyma anmälan 
på ett utdrag ur ENIRO, som 
visade att vi hade en adress på 
Gotland. Genom din handstil 
kommer du att avslöjas förr 
eller senare. Du undrar kanske 
varför jag tar upp det här strax 
innan valet, det är ju snart ett 
halvår sedan du gjorde anmä-

lan. Svaret är att skattemyn-
digheten tydligen ansåg att 
det inte var något prioriterat 
ärende och tog upp det först 
nu. Man avskrev det genast.

Tror du att jag inte känner 
till det regelverk som reglerar 
var man skall vara folkbok-
förd? Jag kan lova dig att 
jag klarar med god marginal 
regelverket för att vara folk-
bokförd i Ale. DU får nog 
försöka ett annat grepp för att 
mota bort mig från Politiken 
i Ale. DU kunde t.ex. träda 
fram med ditt namn så kan vi 
debattera de frågor vi är oense 
om. En fråga som vi tydligen 
inte är överens om - är  att det 
är bra för Ale om vi kunde öka 
invånareantalet.  DU vill ju 
hellre ta en offentliganställd 
tjänsteman på skatteverket till 
hjälp för att mota bort Alebor. 
Eller var det så att DU var 
rädd att jag skulle avslöja nya 
lögner, förvaltningsbrott och 
mygel i Ale Kommun ? Då 
har du all anledning att vara 

orolig. Men det är bättre att 
DU ställer dig på vår sida  i 
Aledemokraterna  och hjälper 
till att bekämpa detta bete-
ende. 

Vi i Aledemokraterna 
värnar om den enskildes rät-
tigheter och möjligheter, Vi 
ställer upp för företag och 
enskilda som trakasseras på 
olika sätt i samband med kom-
munens myndighetsutövning. 
Vi ser till att den lagstiftning 
som reglerar kommunens 
förvaltning och annan verk-
samhet följs. I dag är samhäl-
let fyllt av kontrollanter som 
springer runt och synar det 
mesta men det finns ingen 
kontroll över hur offentlig-
hetsanställda tjänstemän beter 
sig. Den kontrollen får var och 
en stå för själv. Vi i Aledemo-
kraterna hjälper dig gärna. Vi 
är två före detta kommunalråd 
i partiet som har mycket goda 
kunskaper om hur det går till i 
Ale kommuns förvaltning. 

Leif Gustafsson

Öppet brev till dig som anonymt 
anmälde mig till skattemyndigheten

Skolan. Barn och ungdomar 
i Ale har rätt till bra skolor 
oavsett om de väljer att gå i 
en friskola eller en som drivs 
av kommunen. Ale kommun 
har styrts av en vänster-
majoritet i 16 år. Det har 
resulterat i att Ale kommun 
är nummer 264 av 290 kom-
muner när Lärarförbundet 
nyligen presenterade sin 
ranking över Sveriges bästa 
skolkommuner. Lärarförbun-
det skriver så här om Ale på 
sin hemsida: ”Ale kommun 
faller nio placeringar jämfört 
med förra året. Kommunen 
ligger i botten av Sveriges 
kommuner. Av 290 kom-
muner är vi på 264:e plats.” 
Rankingen bygger på en rad 
kriterier som speglar grund-
skolans och gymnasieskolans 
resultat, andel barn i förskola, 
hur kommunen fungerar som 
arbetsgivare och resurser till 
undervisningen. Det finns 
14 olika kriterier där kom-
munerna rankas 1-290 och 
detta vägs sedan samman till 
ett samlat resultat. För Ale 
del är resultatet alltså att vi 

är bland de sämsta i landet 
och att det har försämrats 
sedan förra året. Den här 
utvecklingen måste vändas 
så att Ales skolor i stället ska 
kunna mäta sig med de bästa 
i landet.

Miljö och klimat. Många 
Alebor är engagerade i miljö- 
och klimatfrågor. Kommu-
nens uppgift är att göra det 
lätt att leva miljövänligt. Det 
kan handla om att se till att 
det finns bra kollektivtrafik 
över hela kommunen och 
att stimulera till att tänka 
miljövänligt i vardagen till 
exempel när det gäller käll-
sortering och sophantering. 
Kommunen ska också föregå 
med gott exempel tycker jag. 
Därför är det oacceptabelt 
att det inte finns möjlighet 
att källsortera i alla kommu-
nens lokaler. Kaffet ska inte 
serveras i engångsmuggar i 
kommunala sammanhang. 
När kommunfullmäktige har 
bestämt att kommunens bilar 
ska vara miljöklassade så ska 
kommunens tjänstemän följa 
det beslutet och vi politiker 

har ansvaret att följa upp att 
det blir gjort. 

Äldreboende i Älvängen. 
Kommunfullmäktige i 
Ale har bestämt i äldrebo-
endeutredningen att nya 
äldreboenden ska byggas i 
Nödinge och Älvängen. Efter 
förseningar så pågår nu för-
beredelser för att upphandla 
byggande och drift av ett 
nytt äldreboende i Nödinge. 
Centerpartiet säger fortfa-
rande att ett nytt centralt 
äldreboende ska byggas i 
Älvängen och det finns med 
i Alliansens strategiska plan. 
Vänstermajoriteten S-V-MP 
har ingenting om det i sin 
strategiska plan. Jag kan inte 
tolka det på annat sätt än att 
de tänker strunta i kommun-
fullmäktiges beslut som de 
själva har varit med och tagit 
och inte längre vill ha ett nytt 
äldreboende i Älvängen.

Rösta på Centerpartiet 
och se till att det blir en för-
ändring till det bättre i Ale 
kommun!

Boel Holgersson (C)

Dags för något nytt!
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Nu lyfter vi Ale!

LÖDÖSE. Centerpartiet 
vill att vårdcentralen i 
Lödöse ska öppna.

Med den fria etable-
ringsrätten hoppas 
partiet att verksamhe-
ten ska kunna komma 
igång igen.

– Det är inget själv-
ändamål att regionen 
ska driva vårdcentralen 
utan det får gärna bli 
en privat aktör, säger 
Julia Färjhage från 
Lilla Edet, tredje namn 
på Norra Älvsborgs 
lista till riksdagen.

I juni 2003 fattade Hälso- 
och sjukvårdsnämnden i 
Trestad beslut om att stänga 
vårdcentralen i Lödöse. 
Anledningen var ett bespa-
ringskrav som ålåg nämnden.

– Nu händer det dock 
mycket i Lödöse med en 
omfattande bostadsbygg-
nation, ny järnvägsstation 
och E45 som görs om till 

fyrfältsväg. En utveckling 
som kommer att ge ett 
ökat patientunderlag för en 
vårdcentral i Lödöse, säger 
Carina Andersson (C), 
ledamot i Omsorgsnämnden 
i Lilla Edet.

Stig-Olov Tingbratt 
(C) från Vårgårda och första 
namn på distriktets val till 
landsfullmäktige, besökte 
Lödöse i förra veckan. Han 
tycker definitivt att det finns 
anledning att ompröva det 
beslut som fattades 2003.

– Vi säger oss ha världens 
bästa sjukvård ändå känner 
sig människor otrygga. Det 
har med tillgängligheten att 
göra, anser Tingbratt.

Öka makten
Centerpartiet är en pådrivare 
av VG Primärvård, Västra 
Götalandsregionens vårdval 
för primärvården, som star-
tades 1 oktober i fjol.

– Målsättningen är att öka 
makten och valfriheten för 
människor genom möjlig-

heten att välja vårdcentral. 
Vårdvalet innebär också fri 
etableringsrätt för privata 
alternativ. Vi ser det som en 
stor möjlighet för Lödöse 
och hoppas på att en privat 
aktör satsar på att starta 
verksamhet här, säger Julia 
Färjhage.

– Lilla Edet är en kommun 
på omkring 13 000 invånare 
och då finns det underlag för 
två vårdcentraler, säger Stig-
Olov Tingbratt.

Centerpartiet ser emeller-
tid ett allvarligt hot mot en 
ny vårdcentral i Lödöse.

– Den rödgröna opposi-
tionen är emot den etable-
ringsfrihet som vårdvalet 
vilar på och vill riva upp vård-
valsreformen om de vinner 
regeringsmakten. Det är ett 
stort hot mot möjligheten 
till en vårdcentral i Lödöse, 
avslutar Julia Färjhage.

Centerpartiet vill ha vårdcentral i Lödöse
– Och det får gärna bli en privat aktör

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Centerpartisterna Stig-Olov Tingbratt, Carina Andersson och Julia Färjhage kämpar för att 
få en vårdcentral i Lödöse.

Kristdemokraterna och 
Alliansen vill införa 
vårdnadsbidrag i Ale 

efter en valseger, en reform 
för valfrihet för de föräldrar 
som önskar vara hemma lite 
längre med sina barn. Vänste-
ralliansens alternativ  till detta 
är en kvoterad föräldraförsäk-
ring. Ett förslag som ligger 
helt i strid med vad svenska 
folket önskar. 85 % säger nej 
till en kvoterad föräldraför-

säkring. 
Vet då inte föräldrar vad 

som är bäst för sina egna barn? 
Jo så kan det ju vara säger vän-
stern men om man väljer fel så 
måste politikerna styra föräld-
rarna dit man vill. 

Det är i samma anda de röd-
gröna angriper vårdnadsbidra-
get. Man vill inte att folk ska 
ha utrymme att göra val som 
riskerar att störa de politiska 
modellerna. Inte ens när det 

gäller människors egna barn.
Med denna inställning är 

det inte konstigt att alliansens 
motion om vårdnadsbidrag i 
Ale avslogs av vänstermajorite-
ten. För att det ska bli en verk-
lighet med vårdnadsbidrag och 
valfrihet i Ale krävs att Krist-
demokraterna och alliansen 
vinner valet.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Vårdnadsbidrag i Ale


