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I en insändare refererar 
ni er partimotion om in-
tegration i Alekuriren 

vecka 44.
Börjar med det vi kan vara 

överens om! Vi sverigedemo-
krater delar er oro över de 
illdåd som skett och sker mot 
invandrare i Sverige.

Dock begränsar sig vår 
oro inte bara till invandrare. 
Vi reagerar även över illdåd 
som riktas mot svenskar av 
invandrare, Sådana förekom-
mer nämligen, och har så gjort 
nu, under ett antal decennier.

Erfarenheten visar också 

hur judar utsätts för trakas-
serier av muslimer i Malmö. 
Medan muslimer förföljs 
i Södertälje, en stad som 
domineras av kristna irakier. 
Detta visar att den mångkul-
turella visionen kommer att 
förbli en dröm!

Som Tysklands förbunds-
kansler Angela Merkel kon-
staterat: det mångkulturella 
projektet har misslyckats. 
Detta gäller lika mycket i 
Sverige som i Tyskland och 
övriga Europa.

Problemen kan inte lösas 
med ett intensifierat kampan-

jande av Ale Kommun, för att 
“uppfostra” svenskarna. Ska 
en lösning finnas måste man 
gå till roten med problemet. 

Roten till den havererade 
mångkulturella drömmen, är 
en alltför stor okontrollerad 
och kravlös invandring av 
bidragssökande från fjärran 
kulturer.

Minska invandringen med 
90%. Vilket innebär att vi 
följer ingångna konventioner.

Börja se verkligheten!
Rune Karlsson

Sverigedemokrat
Ale Kommunfullmäktige

Strax efter klockan sex på torsdagseftermiddagen fick räddningstjänsten larm om en vil-
labrand i Surte. Rökutveckling syntes från husets två våningsplan. Branden släcktes 
snabbt av räddningstjänstens personal och ingen person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Villabrand i Surte

Ökad verklighetsförankring

Svar till Minna Ljunggren och Peter 
Rosengren, Miljöpartiet:

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Valberedningens förslag klart för S
NOL. Socialdemokra-
terna har ett antal 
positioner som vice 
ordförande att besätta.

I fredags offentlig-
gjorde valberedningen 
sitt förslag.

Dennis Lunggren (S), 
37, föreslås som vice 
ordförande i den stora 
Utbildningsnämnden.

För att undvika spekulatio-
ner valde Socialdemokrater-
na att redovisa vad de kommit 
fram till. Dennis Ljunggren 
blir om medlemmarna väljer 
honom också vice ordförande 
i arbetsutskottet för barn 0-16 
år. Peter Olsson vill valbered-

ningen se som vice ordföran-
de i arbetsutskottet för frivil-
liga skolformer.

I samhällsbyggnadsnämn-
den är Tyrone Hansson (S) 
valberedningens förstanamn. 
Han får också förtroendet i 
samhällsbyggnadsutskottet. 
Till det tekniska utskottet fö-
reslås Catharina Eliasson (S). 
Eva Eriksson (S) och Monica 
Samuelsson (S) vill valbered-
ningen se som vice ordföran-
de i Omsorgs- och arbets-
markndsnämnden respektive 
Kultur- och fritidsnämnden.

Den 1 december har Soci-
aldemokraterna sitt beslutan-
de medlemsmöte.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

 Ta tag i din framtid!

Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska

Matematik

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andra språk

Sfi

Sista ansökningsdag är den 9 januari

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C

Matematik A, B, C, D

Samhällskunskap A , B

Svenska B

Svenska som andra språk B

Historia A

Biologi B

Fysik B

Kemi B, Kemi breddning

Naturkunskap A, B

Psykologi A

Religion A 

Datorkunskap

Högskoleprovet förberedande kurs

För mer info och anmälan:  

www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid:  24 jan  -  10 juni 

Grundkurser: Gymnasiekurser:


