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Premiär för boken:
Så byggde de förr
En bok om byggnationen av vikingahuset i Ale

Köp den på Ale vikingamarknad 7-8 maj

Så såg jag det. De första solstrålarna kysste liv 
och värme i en myrstack. Det började myllra. 
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Jörgen Johansson
” ”

Påskuppropet mot ut-
försäkringarna bör-
jade bland diako-

ner som mötte människor 
som drabbats av oförutsedda 
ekonomiska problem sedan 
de blivit utförsäkrade. Och 
ett brev från Sveriges kristna 
råd, i ämnet till den borger-
liga regeringen gav knappt 

en fnysning till svar.
Också jag får samtal från 

Alebor som har noll på sin 
s j ukpenn inggrundande 
inkomst och är livrädda i sin 
svåra situation. 75 000 perso-
ner kommer att utförsäkras 
i Sverige under 2011 (i Ale 
mer än 100 personer), det 
är inte bra i ett rikt land som 

Sverige. 
Vi har redan kunnat läsa i 

media om tragiska fall med 
dödlig utgång och om män-
niskor som skickas mellan 
olika instanser och utreds 
om och om igen, trots att de 
har intyg om ohälsa. Detta är 
inte människovärde!

Jag har blivit kontaktad 

av Alebor som tvingas ut ”i 
arbete” trots att de är sjuka. 
Dessa männi-skor känner 
sig fråntagna sin värdighet, 
ifrågasatta och kränkta av 
en myndighet som saknar 
klara riktlinjer för hur den 
ska utöva sin makt över män-
niskornas dagliga liv. Själv-
klart försö-ker jag ge tips och 

idéer på olika åtgärder, men 
regeringens uppdrag till För-
säkringskassan ger knappt 
någon möjlighet, då den 
sjuke idag möts av absurda 
tidsgränser, oavsett läkarin-
tyg och hälsotillstånd. 

Att leva på försörjnings-
stöd innebär att sälja hus och 
bil och inte ha ett öre bespa-

ringar kvar. 
Nya grupper hamnar i en 

permanent fattigfälla, vilket 
inte minst drabbar barnen. 
Jag vill för-ändra denna 
omänskliga politik! Gemen-
skap och solidaritet behövs!

Jarl Karlsson (S)

Upprörande regler utförsäkrar och tvingar sjuka att arbeta

Världens Bästa Välfärd
utan vinstintresse

Rösta i om    alet 15 maj

Ingmarie
Thorstensson
Kandidat till 
regionfullmäktige

NÖDINGE. Rot och 
Rut, kärnkraft, Libyen, 
arbetslöshet, kollektiv-
trafik – och artistskatt 
för fotbollsspelare.

Vänsterpartiets 
ledare Lars Ohly fick 
bekänna färg under sitt 
besök i Ale.

130 elever pepprade 
den karismatiske politi-
kern i Ale gymnasium.

I torsdags var det finfrämmat 
i Ale. Lars Ohly, en av landets 
mest omskrivna politiker, 
mötte aleborna på Ale Torg 
och även under ett kvällsmö-
te i Ale gymnasium. Där hade 
han redan varit under dagen 
och värmt upp sig.

– Jag blir ständigt förvå-
nad över hur medvetna frågor 
dagens ungdomar ställer. 
Någon hade snokat reda på 
att jag uttalat mig om beho-
vet att se över förutsättning-
arna för svensk elitfotboll. Jag 
tycker inte det känns bra att 
våra talanger åker till Norge 
och Danmark för att ut-
vecklas. Eleven undrade hur 
rättvist det vore om vi gav 
proffsspelare skattelättna-
der. Frågan är självklart be-

fogad, men jag har bara sagt 
att jag vill se en utredning och 
gärna en dialog med Svens-
ka fotbollsförbundet om vad 
vi kan göra för att få behål-
la våra talanger längre, säger 
Lars Ohly när lokaltidningen 
får en pratstund.

Utnyttja röstsedeln
Skälet till besöket var annars 
regionomvalet, något han 
försökte tala med aleborna 
om. 

– Det är alltid svårt att 
prata politik spontant med 
människor, särskilt svårt blir 
det när de inte ens vet att det 
stundar ett val, konstatera-
de han efter några despera-
ta försök på Ale Torg.

Hur ser du på omvalet?
– Det är det enda rätta att 

göra om valresultatet inte är 
tillförlitligt. Problemet blir 
om valdeltagandet blir kata-
strofalt dåligt. Vi riskerar att 
få en parlamentarisk ordning 
som inte heller går att lita på, 
men vi har ingen undre gräns 
utan resultatet den 15 maj blir 
det som kommer att gälla. 
Demokratin bygger på de 
som går och röstar, det enda 
vi kan göra nu är att överty-
ga så många som möjligt att 

utnyttja sin röstsedel, menar 
Lars Ohly.

Personligen försöker han 
fokusera valrörelsen på sjuk-
vård och kollektivtrafik. 

– Vi vill skapa världens 
bästa sjukvård, utan priva-
ta vinster. Vi vill avreglera 
alla privata vårdinrättning-
ar. Vi vill satsa 1 miljard på 
förebyggande arbete i pri-
märvården. Det ska motver-
ka folksjukdomar som diabe-
tes och kol. I skolorna måste 
vi nå ut med budskapet om 
vikten av fysisk aktivitet. För 
oss handlar det inte bara om 
att ha världens bästa sjukvård, 
nummer ett är att verka för att 
invånarna i så liten utsträck-
ning som möjligt ska behöva 
uppsöka läkare.

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken vill Lars 
Ohly utveckla i Västra Göta-
landsregionen som han anser 
har kommit efter.

– Här åker knappt 20% 
kollektivt, motsvarande 
siffra i Stockholm är 40%. 
Om fler använder kollektiv-
trafiken kan kostnaden sänkas 
och utbudet öka. Vi vill gärna 
ha en enhetstaxa, förslagsvis 
runt 15 kronor oavsett var du 

Ohly mötte väljarna i Ale
– Svagt intresse för omvalet oroar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lars Ohly, Vänsterpartiets ledare, var på besök i Ale förra torsdagen. Det blev både samtal 
med elever i Ale gymnasium, alebor på Ale Torg och med kamrater på ett kvällsmöte.

åker i regionen. Självklart så 
kostar det här pengar och det 
måste det få lov att göra. Ska 
kollektivresandet öka krävs 
en bättre turtäthet, ett lägre 
pris och en högre pålitighet, 
menar Lars Ohly som inte 
skäms för att använda ordet 
skattehöjning.

– Nej, en kraftigt utvecklad 
kollektivtrafik innebär san-
nolikt en höjning med 20 öre.

Vänsterpartiets ledare 
kommer att vara mycket aktiv 
i regionomvalet. De sista tio 
dagarna före valet tillbringas 
i Västra Götaland.

– Det är ett ödesval. Vi är 

på väg mot ett system där de 
som har råd får vård först, de 
andra får stå i kö för att få en 
sämre vård. Det vill jag be-
strida så långt det går.


