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Vi kristdemokrater 
välkomnar skolmi-
nister Jan Björklund 

hållning om kristendomens 
särställning i religionsveten-

skapen. Det 
får dock inte 
reduceras 
till en kun-
skapsfråga 
- grundläg-
gande krist-
na värde-
ringar som 
alla män-

niskors lika värde måste ge-
nomsyra hela skolans verk-
samhet. 

Att känna till sin egen 
kultur och tradition är en 
förutsättning för att kunna 
förstå och respektera andra 
länders kulturer och tan-
kesätt. Ingen kan förneka 
att kristendomen har betytt 
oerhört mycket för Sveriges 
kultur och värderingar. Att 
detta även fortsättningsvis 
ska betonas i kursplanen för 
religion är därför naturligt. 

Skolan handlar inte bara 
om kunskap, värdegrundsar-
betet är en av skolans huvud-
uppgifter. Inte minst i ljuset 
av den senaste månadens 
händelser är kristna värden 
som alla människors lika 
värde oerhört centrala för 
såväl grundskolan som gym-
nasieskolan att lyfta fram.

Tony Karlsson 
Sune Ryden

Kristdemokrater i Ale

Det finns ett stort 
behov av student-
bostäder i Göte-

borgsregionen. Många stu-
denter har ingen bostad och 
Ale har inga studentbostä-
der.

Kristdemokraterna i Ale 
vill att vi börjar bygger stu-
dentlägenheter. Detta skulle 
bidra till att lösa bostadspro-
blemet, göra Ale mer känt 
bland studenter samt höja 
utbildningsnivån i Ale. Vårt 
strategiska läge gör att det är 
lätt att nå högskolorna samt 
kultur- och nöjesutbud ( 10 
min från Surte in till cen-
trum). De förestående sats-
ningarna på väg och järnväg 
kommer att ytterligare för-
bättra dessa möjligheter.

Kristdemokraterna 
har i en motion från 2002 
framfört en önskan att Ale 
kommun skall bygga stu-
dentbostäder i Ale, om inte 
annat för att göra Ale mera 

känt, med en ny majoritet 
finns nu den möjligheten. 

Det krävs nu att både 
staten och kommunerna tar 
sitt ansvar för högskolestu-
denternas bostadssituation. 
Den långsiktigt viktigaste 
förändringen som behövs 
för att studenter ska kunna 
skaffa egna bostäder är ett 
ökat byggande totalt sett. 
Det är bristen på bostä-
der i samhället i stort som 
försämrat studenters boen-
desituation. Genom Krist-
demokraternas generella 
bostadspolitik med lindrad 
beskattning och ett förenklat 
regelverk skulle, framfö-
rallt på längre sikt, också 
studenters bostadssituation 
betydligt förbättras bl.a. bör 
fastighetsavgiften för stu-
dentbostäder avskaffas. 

Tony Karlsson
kristdemokrat

Nu har det varit val 
och nu är det upp 
till bevis! Många 

står och lovar innan valet, 
att ni ska satsa på exempelvis 
skolan. Varsågoda, satsa nu!

Jag tycker att ni ska 
besöka Alboskolans fyror. 
Ni borde vara med dem en 
hel dag i deras hårt efter-
satta lokaler, som inte är 
anpassade för 30 elever i ett 

klassrum. Sedan så kan ni 
förklara hur ni tror att elev-
erna ska ha en chans att lära 
sig något, i ett litet illaluk-
tande klassrum med 30 barn 
packade som sillar.

Ni har tre alternativ:
• Låt barnen slippa stor-

grupperna genom att ge mer 
pengar till lärartid. Då slip-
per ni renovera och anpassa 
lokalerna.

• Bygg om och renovera 
lokalerna, så att de blir 
anpassade för 30 elever i 
samma klassrum.

• Håll vad ni lovat och 
satsa på eleverna. Fixa loka-
lerna och se till så att det 
finns mer pengar till lärartid.

Jag hoppas inte att ni 
lägger pengar på att reno-
vera kommunhus och era 
kontor innan ni satsar på 
våra barn. Eller tänker ni på 
er själva först?

Tur är i alla fall att vi har 
väldigt bra lärare för våra 
barn, för annars så hade 
snart allt hopp varit ute. De 
är guld värda, men de ska 
orka också.

Så Ale kommuns politiker: 
Nu får det vara barnens tur. 
Besök skolorna i kommunen 
och satsa på dem först!

Besviken förälder 

Influensa- 
vaccination
Inför årets influensasäsong rekommenderar vi 
alla som löper ökad risk att drabbas av allvarlig 
influensasjukdom
att vaccinera sig.

Riskgrupper för influensa
• Alla som har fyllt 65 år

•  Personer (oavsett ålder) med kronisk hjärt- 
eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes 
mellitus, kronisk lever eller njursvikt, nedsatt 
infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling), 
extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom som 
påverkar andningen

• Barn med flerfunktionshinder

•  Gravida som inte vaccinerades mot 
svininfluensan 2009

Om du tillhör någon av dessa riskgrupper, 
kostar det 100 kr.

VC Älvängen har drop-inmottagning vid 
följande tillfällen: 
Måndag 18/10 mellan kl 16.00-19.00, 
tisdag 19/10 15.00-17.00, Måndag 25/10 16.00-19.00 
och tisdag 26/10 15.00-17.00
VC Skepplanda har drop-inmottagning 26/10 
mellan kl 15.30-17.30

www.1177.se/vgregion

Till alla politiker i Ale kommun

Studentbostäder i Ale!

Kristendomens särställning – inte bara en kunskapsfråga

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 27 oktober kl. 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

-  Mål- och resursplan 2011. Ärendet 
behandlar den långsiktiga utvecklingen 
i kommunen och kommunens budget.

-  Tertialrapport 2, ekonomisk uppföljning 
för januari-augusti 2010.

-  Fastställande av tomtpriser, 
Smörkullen

 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 20 oktober 2010.

Maria 7 år är en glad och 
livlig flicka. Hon gillar att 
klättra och rita. 
Maria och flera andra 
barn behöver komma till 
en trygg familj en till två 
helger i månaden

Har ni lust och möjlighet 
att hjälpa till? Ni får 
ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Stödfamiljer sökes

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 35 14  

eller 031-365 22 23
familjehem.nordost@goteborg.se

Alla föreningar är lika viktiga i 
ett socialdemokratiskt Ale
Moderaten Peter 

Kornesjö gick ny-
ligen ut i flera an-

nonser i Alekuriren med ett 
klart budskap, nämligen att 
partiet vill bygga fyra konst-
gräsplaner i Ale.
Olika siffror gällande kost-
nader har nämnts under 
de åren som jag nu har 
varit ledamot i Barn- och 
ungdomsnämnden, och det 
mest troliga är ändå att det 
kommer att handla om en 
kostnad på 4-5 miljoner 
kronor per plan, alltså totalt 
cirka 20 miljoner kronor.
Det är stora pengar som 
våra klibbar inte klarar av 
att finansiera själva, då är 
det självklart att kommunen 
ska vara med och stöjda. 
För den sakens skull får vi 

inte glömma Ale kommuns 
övriga föreningsliv som 
engagerar många männis-
kor i olika åldrar. Många 
föreningar är i behov av nya 
investeringar för att kunna 
bedriva sina verksamheter 
vidare. 2008 låg investe-
ringsbudgeten på 300 000 
kronor, det kom in ansök-
ningar på knappt 6 miljoner. 
2009 låg investeringsbudge-
ten på 100 000 kronor, det 
kom in ansökningar på 1,7 
miljoner.

Som föreningsmänniska 
vet jag att det finns en stark 
vilja ute i klubbarna, som 
gör att man på ett eller annat 
sätt får det att fungera, det 
trixas och fizas och lagas för 
fullt, men någon gång måste 

det till nytt också.
Kommunen ska behandla 
alla medborgare lika och då 
är det en självklarhet för mig 
som socialdemokrat att alla 
våra föreningar som har ett 
investeringsbehov ska få sin 
sak prövad. Ale Fritid och 
dess personal har under åren 
fört en bra dialog med våra 
olika föreningar och en hel 
del klubbar har helt enkelt 
skjutit fram behovet av nyin-
vesteringar på framtiden när 
pengar finns.

De föreningar som har 
haft störst behov har fått 
ta del av investeringspeng-
arna, så är det i en kommun 
som strävar efter att vilja 
behandla alla medborgare 
lika.

Att Moderaterna i Ale nu 
har skapat en "gräddfil" i det 
fallet till fotbollen i Ale är 
oansvarigt och ett sven mot 
alla våra övriga idrotts- och 
kulturföreningar som fåt stå 
tillbaka under de kommande 
fyra åren för att fotbollen 
ska få sina konstgräsplaner.

Jean Altun
Ledamot 

Barn- och ungdomsnämnden

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva www.ssrs.se 

eller 077-579 00 90


