
alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   2011INSÄNT4

Centerpartiet behöver en 
partiledare som entusiasme-
rar, engagera och ingjuter 
ny kraft i hela partiorganisa-
tionen. En partiordförande 
som genom att ange ton 
och riktning återigen tar 
oss mot de dubbelsiffriga 
opinionssiffrornas höjder. 
Vi är övertygade om att 
Annie Lööf är den av de tre 

partiledarkandidaterna som 
bäst kommer att lyckas med 
det och Centerpartiet i Lilla 
Edet förordar därför henne 
till ny partiordförande.

Annie Lööf har förmåga 
att entusiasmera och enga-
gera medlemmar i hela 
landet, hon har en organi-
satorisk förmåga vilken hon 
bland annat visat genom 

att bygga trovärdighet och 
förankring i sitt hemlän – 
inte bara under valåret, utan 
också under mandatperio-
den. Hon har erfarenhet av 
att bedriva framgångsrika 
valrörelser och att förvalta 
sitt personvalsmandat så väl 
att hon blivit omvald samti-
digt som hon byggt upp ett 
gediget stöd i riksdagsgrup-

pen och den övriga med-
lemskåren. Lööf har en fast, 
ideologisk grund, kommuni-
kativ lyskraft och förmågan 
att leda Centerpartiets fort-
satta förnyelse.

Ove Parkås
Ordförande/gruppledare

Centerpartiet 

Centerpartiet i Lilla Edet förordar Annie Lööf till ny partiordförande
Under sommaren har 

jag noterat att det 
i Bohus blivit mer 

och mer motorcyklar, mo-
peder och liknande fordon 
som kör alldeles för fort 
genom samhället. Dessutom 
av individer som definitivt 
inte har åldern inne. Mo-
torcyklarna, vilka oftast är 
motocrosscyklar, saknar re-
gistreringsnummer och får 
därför endast användas på 
för dessa avsedda banor. Nu 
blåser de fram genom villa-
områden och mellan hyres-
hus och har ingen koll på 
om det kommer en männis-
ka eller annat fordon runt 
hörnet. Frågan är inte om, 
utan när det kommer hända 
en olycka. 

Uppenbarligen förstår 
varken ungdomarna eller 
deras föräldrar vad som kan 

hända och vad konsekven-
serna kan bli. I grund och 
botten är det ju föräldrarna 
som har ansvar för sina barn 
och vad de sysslar med. 
Hoppas inte föräldrarna har 
glömt detta, utan att de vet 
och bryr sig om sina barn. 
Man kan dessutom fråga sig 
var polisen håller hus. Jag 
har inte sett någon polisbil 
i samhället under somma-
ren. Visst, brottet ”Olovlig 
körning” är kanske inte så 
allvarligt och har kanske inte 
hög prioritet hos polisen, 
men igen konsekvenserna 
kan i längden bli riktigt 
ödesdigra, om ett litet barn 
blir påkört. 

Jag är själv småbarns-
förälder och jag är mycket 
oroad över utvecklingen den 
senaste tiden i Bohus.

Orolig småbarnsförälder

Mopeder buskör i Bohus

LEDIGA TJÄNSTER

Världskonjunkturen 
tycks vara inne i en 
berg- och dalbana. 

På tv och radio hör vi om 
arbetslösheten och statsskul-
derna som är stora orosmoln 
i södra Europa och även i 
USA. I Sverige har vi klarat 
oss bättre men det är uppen-
bart att ekonomin inte är 
någon evighetsmaskin som 
går på av sig själv. Har Sve-
rige rätt förutsättningar för 
att klara framtidens konkur-
rens?

Småföretagen är rygg-
raden i Sveriges ekonomi. 
Över 99 procent av alla före-
tag har färre än 50 anställda, 
och sedan 1990 har de 
minsta företagen skapat 9 av 
10 nya jobb. Framgångsrikt 
småföretagande är därför 
nyckeln till tillväxt och väl-
stånd.

Glädjande är att så många 
unga, 80- och 90-talister, 
är positivt inställda till eget 
företagande. Tillväxtverkets 
Entreprenörskapsbarometer 
från 2008 visade att fyra av 
tio unga mellan 18 och 30 år 

hellre vill bli företagare än 
anställda. Men tyvärr är det 
alldeles för få som gör slag 
i saken och förverkligar sin 
dröm. För detta krävs att vi 
sätter in åtgärder.

Allra viktigast är nog 
att vi anpassar regelverket 
till småföretagen och före-
tagarna – inte som idag 
tvärtom. Det måste bli lätt-
tare och mer lönsamt att 
driva företag. Svenska regler 
ger inte tillräckliga incita-
ment till riskfyllt företa-
gande. Alltför ofta glömmer 
vi bort att det bakom varje 
företag finns en företagare 
av kött och blod, som satsar 
tid, pengar och ofta också 
sätter sin personliga trygg-
het på spel. Som ung har 
man oftast inte heller till-
gång till ett stort kapital.

Vi måste också se över 
trygghetssystemen så att 
de faktiskt fungerar för den 
enskilde företagaren. De 
är nu utformade enbart för 
anställda, liksom så mycket 
annat av regelverket.

En tredje viktig åtgärd är 

lägre arbetsgivargivaravgif-
ter. Lönekostnaderna är den 
helt dominerande kostnaden 
och avgör i hög grad kon-
kurrenskraft och tillväxtmöj-
ligheter. Höga kapitalskatter 
och oerhört krångliga regel-
verk slår på småföretagarnas 
lönsamhet och minskar 
tillgången till kapital för 
nya och växande företag. Vi 
måste snarast sänka skatten 
på företagande.

Framtiden avgörs i små-
företagen och av enskilda 
företagare. Sverige behöver 
fler företagare – och fler 
unga företagare. Det går 
inte att peka ut framtidens 
vinnande företag eller sek-
torer. Men en sak är säker: 
nyföretagandet, småföre-
tagen och företagarna blir 
allt viktigare. För att vi ska 
lyckas behöver vi fler unga 
som vågar och vill ta steget 
att bli företagare!

Peter Tifelt
Ordförande Företagarna Ale 

Maria Derner
Regionchef

Företagarna Västra Götaland

Sverige behöver fler unga företagare

Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet
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Temahelg eller konferens 

med SPA
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Ny medarbetare sökes!
Vi söker dig, gärna boende i Ale som vill vara med och utveckla 
vårt företag tillsammans med oss i nutid och framtid.

Heltidstjänst som består av varierande uppgifter såsom inleverans av gods, utleverans/ 
orderläggning av varor till företagskunder, beställning, arbete i butik. Körkort är ett krav. 

Svar med CV och referens skickas till: 
info@axums.se
Eller till Axums Järn Ab, 
Postvägen 4, 446 32 Älvängen

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00 | www.axums.se

Du bör vara:
• Social, utåtriktad
• Tekniskt intresserad

• Flexibel
• Problemlösare
• Serviceinriktad

I hög hastighet körde en bil av vägen, voltade i ett 
dike för att därefter gå rakt in i husväggen tillhö-
rande Grönnäs Autoservice i Skepplanda. Olyckan 
inträffade vid halv tre-tiden på fredagseftermid-
dagen. Det blev en våldsam smäll och bilen blev 
totalt demolerad. Räddningstjänsten fick klippa 
upp fordonet och plocka ut två personer. Det tog 
en dryg timme att få ut personerna, som fördes till 
sjukhus med okända skador. Bilverkstaden var be-
mannad vid olyckstillfället, men ingen av de perso-
ner som befann sig inne i fastigheten skadades.

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik

Bil voltade och 
körde in i husvägg

LÖDÖSE. Centerpar-
tiet ifrågasätter ned-
läggningsbeslutet av 
Lödöse brandstation.

De anser att ärendet 
borde diskuterats i 
miljö- och byggnämn-
den eller i fullmäktige.

– Stängningen är inte 
politiskt förankrad och 
det vänder vi oss emot, 
säger Ove Parkås, 
gruppledare för Center-
partiet i Lilla Edet.

Att det inte går att rekryte-
ra brandmän till stationen i 
Lödöse kan Centerpartiets fö-
reträdare, Ove Parkås och 
Jörgen Andersson, ha förstå-
else för. Däremot tycker de att 
nedläggningsbeslutet borde ha 
varit uppe till diskussion i det 
politiska rummet.

– Stationen stänger utan 
någon politisk förankring. När 
Hjärtums brandstation stäng-
des 1997 fattades beslut i full-

mäktige, med den föresatsen att 
stationen i Lilla Edet respektive 
Lödöse skulle finnas kvar, säger 
Jörgen Andersson.

Rolf Svensson, en av vete-
ranerna på Lödöse brandsta-
tion, menar dock att problema-
tiken varit känd sedan många år 
tillbaka.

– Ingen politiker kan påstå att 
de inte känt till nedläggnings-
hotet, hävdar Rolf.

Jörgen Andersson anser dock 
att ansvarig tjänsteman, i det här 

fallet Paul Mäkelä, borde ha 
lyft frågan till nämnden.

– Så länge man inte hör 
något, så utgår man från att det 
finns personal, säger Jörgen.

Om det blir en tillfällig eller 
permanent stängning av Lödöse 
brandstation återstår att se.

– Jag efterlyser en handlings-
plan och ett datum för när man 
tänker öppna stationen i Lödöse 
igen, avslutar Jörgen Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

Lödösestationens stängning upprör
– Centerpartiet kritiserar handläggningen

Centerpartiet i Lilla Edet, här representerade av Jörgen An-
dersson och Ove Parkås, anser att stängningen av Lödöse 
brandstation borde diskuterats politiskt. Till höger ses 
brandmannen Rolf Svensson.


