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Tänk om du under ditt 
liv investerat, un-
derhållit, renoverat 

och amorterat på ditt hus. 
När du blir äldre så kommer 
helt plötsligt en mäklare 
och säljer ditt hus. Dessut-
om tar han vinsten och ger 
till köparen. Tycker du att 
det skulle vara ok? Natur-
ligtvis inte, så kan man väl 
inte göra. 

När jag i Västnytt under 
valrörelsen 2010 hörde att 
Moderaterna vill sälja våra 
sjukhus i Västra Götalands-
regionen, så blev det en 
bekräftelse på det som idag 
håller på att hända i andra 
delar av Sverige.

Varför vill Moderaterna 
i Västra Götalandsregionen 

slarva med våra gemen-
samma pengar, för det är 
ju precis vad som händer 
om de får bestämma. Våra 
gemensamma pengar som 
vi investerat i bland annat 
sjukhus, vill Moderaternas 
företrädare Johnny Magnus-
son att någon annan skall 
göra vinst på.

Socialdemokraterna har 
en annan ide om hur man 
kan hantera skattepengarna.

Vi vill fortsätta utveckla 
en rättvis sjukvård i världs-
klass. I socialdemokrater-
nas Västra Götaland sätts 
valfrihet för patienten före 
vårdföretagens rätt att välja 
patienter.

Vi vill att den som är i 
behov av vård skall känna 

trygghet vid inskrivningen 
och stolthet vid utskriv-
ningen från vårt gemen-
samma sjukhus. Det gör vi 
genom att ställa tydliga krav 
på max 1 timmes väntan på 
akuten innan du får träffa en 
läkare. Vi vill införa jourbi-
lar för hembesök hos barn 
och äldre och vi vill fortsätta 
satsa på närsjukvården med 
bättre samverkan mellan 
kommunens sjukvård, pri-
märvården och sjukhusen 

I regionvalet den 15 maj 
är det du som avgör hur den 
rättvisa sjukvården ska se ut i 
Västra Götalandsregionen.

Jim Aleberg (S)
Socialdemokraterna i Ale 

Regionfullmäktigeledamot

Pengar till vård – inte till vinster

Innan du eldar upp din 
lövhög i trädgården eller 
tänder brasan på påsk-

afton, flytta högen några 
meter. Det kan vara så att 
en igelkott i höstas fann 
att lövet och riset skulle bli 

en alldeles utmärkt boplats 
under vintern. Många igel-
kottar mister livet på det här 
viset. Elda inte upp din!

Birgitta Gustavsson

Elda inte upp igelkotten!

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 1 MAJ 2011
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Förslag om stadgeändringar
• Firande av Nationaldagen 2011

Föreningen bjuder på förtäring
Dagordning samt övriga handlingar delas 
ut vid årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Hugo Wallberg 

Göteborgsv 68B, 446 32 Älvängen.

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell 
förening som bygger på frivillighet. Du som önskar 

stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds 
Hembygdsgård är välkommen som medlem. 

Medlemsavgift 50:-/enskild medlem, 100:-/familj. 
Postgiro 492 55 83-9.

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE
Onsdagen den 30 mars 2011 kl 18.00

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Den 15 maj är det 
omval till Region-
fullmäktige i Västra 

Götaland.
När man talar om sjuk-

vård  är det för oss liberaler 
självklart att insatserna i 
vården – operationer, medi-
cinering, rehabilitering – ska 
utföras professionellt och 
med vetenskapligt belagda 
metoder. Men bra vård 
handlar inte enbart om med-
icinsk vetenskap utan också 
om mänskliga värderingar.

Frågan om hur vi bemöter 
olika patienter är en sådan 
värderingsfråga. Vilken 
beredskap har vården för 
det moderna Sverige, där en 
femtedel av befolkningen 

Efter några hektiska 
veckor av diskussioner i 
Kommunstyrelsen och 

Utbildningsnämnden kan val-
rörelsens löften om skolan ut-
värderas. I somras lovade alla 
partier mer pengar till skolan. 
Moderaterna lovade mest och 
det var de som till slut vann 
valet. Så, hur blev det till slut?

Förra veckan valde den 
moderatstyrda Alliansen att 
säga nej till det rödgröna 
förslaget att använda pengar 
som faktiskt finns för att satsa 
på förskola och skola. Konse-
kvensen blev att majoriteten 
i Utbildningsnämnden klub-
bade en budget som innebär 
att förskolan och skolan får 4,4 
miljoner kronor mindre att röra 
sig med jämfört med 2010. Hur 
Mikael Berglund vill använda 
de pengar (16 miljoner) han har 
kvar på i Kommunstyrelsen vet 
vi inte. Det enda vi säkert vet är 
att utbildningsförvaltningen nu 
börjar arbetet med att minska 
antalet förskollärare och lärare i 
kommunen. På vilket sätt inne-

Nu heter det anpassningar?
bär mindre pengar att skolans 
resultat kommer högst upp på 
agendan?

Våren 2010 uppmärksam-
made en föräldragrupp oss 
politiker på hur situationen var 
på Madenskolan i Älvängen. Så 
här svarade Mikael Berglund 
(M) dessa oroade föräldrar. 
”Jag har länge saknat offent-
liga vittnesmål från föräldrar 
och lärare om läget i barnens 
skola. Nu hoppas jag att fler 
föräldrar skriver och berättar 
om just deras situation. Det är 
ju tyvärr inte bara Madenskolan 
som gång efter gång har blivit 
drabbad av vänstermajoritetens 
osthyvelsbesparingar i verksam-
heten”. Nu svarar Peter Kor-
nesjö (M) att; ”Självklart sker 
anpassningar i förhållande till 
antalet elever på varje enhet”. 
När moderaterna skickar 
mindre pengar till skolan (sam-
tidigt som man har 16 miljoner 
kvar i potten) heter det tydligen 
”anpassningar” och inte bespa-
ringar. 

Konsekvensen av den 
Utbildningsbudget mode-
ratalliansen antagit är att vi 
kommer få några ytterligare 
Madenskolor i kommunen. 
Andra skolor och förskolor 
kommer att drabbas av ”osthy-
velsbesparingar i verksamhe-
ten”. Mikael Berglund har en 
grannlaga uppgift att förklara 
för föräldrar på dessa förskolor 
och skolor att deras barn ska 
tvingas ta konsekvensen av att 
han hellre vill behålla pengar 
hos Kommunstyrelsen istället 
för att göra de prioriteringar 
han lovade i valrörelsen! Man 
kan också konstatera att det 
känns magstarkt att först lägga 
en budget med ”anpassningar” 
i miljonklassen för eventuellt 
senare i vår återkomma med 
pottens miljoner och kalla detta 
för en satsning. 

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (Mp)
Johnny Sundling (V)

15 maj är det val – igen!
har sina rötter i andra 
länder? Ett exempel på detta 
är faktiskt vilken mat som 
serveras på sjukhusen.

Det är numera möjligt 
att starta och driva privata 
vårdcentraler utan att det 
kostar patienten något extra. 
Det ger oss en otrolig möj-
lighet att driva nya idéer och 
erbjuda en vård som passar 
den enskilda individen. 

Vi måste värna valfri-
het, utveckling och till-
gänglighet.  Vi får dock 
inte glömma varifrån vi får 
pengarna som gör att vi kan 
erbjuda vården. De kommer 
ifrån skattebetalarna. Därför 
är det viktigt att vi arbetar 
för en lösning som gör att 
vården bara blir effektivare 
och tillgängligheten bättre 
när vi släpper fram privata 
aktörer. Det tror jag är en av 
våra stora utmaningar!

Det är hög tid att inse att 
meddelarskydd behövs i all 
offentligt finansierad väl-
färdsverksamhet – även den 
som drivs av privata företag. 
Det är hög tid att reger-
ingen agerar!

Förebyggande arbete: 
• Felanvändningen av 

läkemedel beräknas kosta 
någonstans mellan 10 och 
20 miljarder per år. Den 
går att åtgärda med bättre 
utbildning av läkarna. 
Läkarna behöver dessutom 
tillräckligt med tid för att 
med patienterna föra en 
mer ingående diskussion om 
läkemedelsbehandlingen och 
för att följa upp handlingsre-
sultaten än vad de har idag. 

• Ett annat område är 
rökningen som kostar sam-
hället 30 miljarder per år för 
sjukvård, produktionsbort-
fall och sjukfrånvaro. Insat-
ser för att förebygga att unga 
människor börjar röka och 
för att hjälpa människor att 
sluta röka är en självklarhet 
att kraftsamla på i skolorna, 
på arbetsplatserna, i vården 
för att frigöra pengar som 
kan användas t.ex. för vården 
och omsorgen om äldre.

För en bra 
vård - lägg 
Din röst på 
Folkpartiet 
liberalerna 
den 15 maj! 
Vi vill mer!

Rose-Marie Fihn (FP)

Bohusläns kristna soci-
aldemokrater har varit 
samlade till årsmöte 

i Kungälv. Under årsmötet 
diskuterade vi bland annat 
det öppna brev som inläm-
nats från Sveriges Krist-
na råd när det gäller utför-
säkrade.

Det är inte värdigt ett 
välfärdsland att behandla 
svårt sjuka människor på det 
sätt som idag sker i sjukför-
säkringssystemet.  Många 
allvarligt sjuka hamnar 
utanför systemet och tvingas 
till svåra ekonomiska upp-
offringar. Vi delar därför 
det öppna brev som lämnas 
till regeringen från Sveriges 
Kristna råd (SKR).  SKR 
kräver snabba förändringar 
så att inte fler drabbas av 
social och ekonomisk under-
gång. Diakoner och andra i 
kyrkan möter den verklighet 
som finns utanför kyrkan. 
Kyrkan får ge pengar till mat 
och de allra nödvändigaste. 

De sjukaste kommer 
också att drabbas hårdast av 
den höjning av högkostnads-
skyddet som nu föreslår 
av Kristdemokraterna. En 

höjning av läkemedelskost-
naderna med över 20% blir 
ett svårt slag för människor 
som redan drabbas hårt 
ekonomiskt av sjukdom. 
När apoteken avreglerades 
skulle det bli billigare med 
medicin, menade socialmi-
nister Göran Hägglund 
(KD). Istället förespråkar nu 
samme Hägglund en höjning 
av läkemedelskostnaderna. 
Var det inte meningen att 
kostnaderna för läkemedlen 
skulle minska vid avregle-
ringen och ökad konkurrens?

Klassklyftorna har ökat.  
Arbetslösheten är fortfa-
rande rekordhög och de 
unga drabbas värst. Fat-
tigdomen har brett ut sig i 
Sverige.  Detta sker trots att 
Sveriges ekonomi är mycket 
stark.

Politik är att välja.  Den 
moderatledda regeringen 
väljer skattesänkningar före 
rimliga försäkringssystem 
för sjuka. Vi frågar oss om 
Moderaterna och Kristde-
mokraterna tycker att det är 
värdigt ett land som Sverige?

Jan Åke Simonsson
Ordförande

Det behövs mer rättvisa i politiken

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad Expanderar 
och söker därför en CNC-Operatör till vår skärande avdelning

Arbetet innebär att du självständigt skall kunna programmera, 
och köra våra fleroperationsmaskiner

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha teknisk utbildning och gärna några års 
erfarenhet av att köra fleroperations maskiner, och om du har 
arbetat med Mazak och MasterCam är detta ett stort plus

Vi erbjuder dig:
- Självständiga arbetsuppgifter med en spännande och omväx-
lande vardag.
- Möjligheter till personlig utveckling 

Arbetstid:
- Dagtid, men såväl skiftarbete som arbete på helger kan bli 
aktuellt.

Tillträde:
- Snarast.

Ytterligare information om jobbet kan ges av Mats Runesson 0303-97 561.
Du är välkommen att sända in din ansökan till mats@wika.se
Eller via post till Rödjansväg 1, 44934 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha senast 2011-04-15

Hundcoach i Väst

Valp/unghund/
vardagslydnadskurs
Startar april i samarbete med Studiefrämjandet och 
Aleveterinären. Info & anm Marianne 0707-132328
marianne@hundcoachivast.se


