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Kristdemokraterna 
har drivit och fått 
igenom en satsning 

på en halv miljard till de 
sämst ställda pensionärerna. 
Detta trots att kristdemo-
kraterna är det minsta av al-
lianspartierna så har vi fått 
gehör för att pensionärerna 
måste få vara med och dela 
på det lilla reformutrymme 
som finns.  

Detta gynnar också 
många pensionärer i Ale. 
Bostadstillägget höjs med 
170 kronor per månad för 

de med lägst pension vilket 
innebär en sammanlagd 
förstärkning med nära 400 
kronor för de som har de 
allra minsta marginalerna.

– Jag är glad att vi i det 
ekonomiska läge som är har 
kunnat få gehör vår vårt 
vallöfte att förbättra eko-
nomin för de sämst ställda 
pensionärerna, säger Göran 
Hägglund.

– Det är ingen hemlighet 
att vi kristdemokrater har 
slagits för och hade varit 
gladare om vi fått med oss 

övriga partier på en sänk-
ning av pensionärernas skatt 
redan nästa år. När det inte 
var möjligt, har det varit 
viktigt att kunna ge besked 
till samtliga pensionärer att 
en sänkning av deras skatt 
inte är avhängigt ytterligare 
steg i jobbskatteavdraget. 
En sänkning av skatten på 
pension kommer att komma 
så snart det ekonomiska 
läget i världen stabiliseras. 
Kristdemokraterna kommer 
att fortsatt jobba aktivt för 
detta.

Alliansregeringen har 
genomfört skattelättnader 
för pensionärer vid tre till-
fällen, där det senaste steget 
togs vid årsskiftet. Samman-
taget har det gett pensionä-
rer 5 000 till 10 000 kronor 

mer i plånboken varje år. 
Alliansens ambition är att 
fortsätta sänka skatten för 
pensionärer. För åren 2013 
och 2014 lovar alliansen att 
genomföra en skattelättnad 
– om balans i de offentliga 
finanserna kan säkras. Detta 
fjärde steg i sänkningen av 
pensionärernas skatt är inte 
avhängigt ett kommande 
jobbskatteavdrag

I budgetpropositionen 
föreslås att ett skatteavdrag 
för penninggåvor till vissa 
ideella organisationer införs 
från den 1 januari 2012. 
Skatteavdraget blir högst 1 
500 kronor per person och 
år om man skänker 6000 
kronor.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

En halv miljard till de sämst ställda pensionärerna
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Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

50% rabatt på förstoring

Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA

fr. 1 496:-/pp 
(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp

Glada blev också de 
Aktiva Seniorer som 
besökte höstens första 
månadsmöte den 25 
augusti, då radioman-
nen Claes Astin hälsades 
välkommen som dagens 
föredragshållare. Claes har 
ett förflutet vid Radio Ska-
raborg. I mer än 40 år har 
han gjort radioreportage 
och intervjuat synnerligen 
jordnära och äkta männis-
kor. Ur denna fantastiska 
skatt bjöd han på smakprov 
av vitt skilda slag.

Landskapsmål och 
dialekter hade alltid legat 
Claes varmt om hjärtat. 
Det visade sig tydligt då 
han lätt gav prov på flera 
åhörares ursprungsdialek-
ter. John Liedholm var 
en poetisk handlare som 
var mycket uppskattad av 
Claes. Med stor inlevelse 
och på riktig västgötska 
deklamerade Claes en av 
hans dikter om hösten.

Vi fick lära känna Lid-
köpings siste åkare och 
hans häst. Denna berät-
telse ledsagades av ljudet 
av klapprande hovar och 
hästens olika läten. Att 

imitera var en annan av 
Claes förmågor förstod vi 
då. Gamla ord och uttryck 
är mycket intressanta men 
försvinner tyvärr i dagens 
brus, tyckte Astin. Han 
gav som exempel att ”ena 
åglömma” är en kvinna 
som förblivit ensam.

Efter att ha lyssnat till 
innerliga tolkningar av Alf 
Henrikssons och Rune 
Olssons lyrik avslutade 
Claes Astin sitt framträ-
dande med Bosse Parne-
viks eftertänksamma dikt 
”Vi invandrare”.

Tiden går fort när man 
har roligt. Lite informa-
tion hanns dock med. I maj 
månad erhöll Barncancer-
fonden 2 503 kronor. Tors-
dagsbridgen har plats för 
ytterligare två par. Anmä-
lan till Barbro Öberg. 
Yvonne Svensson, ledare 
för yogaverksamheten, 
efterlyste idéer för att 
utnyttja tiden i lilla salen. 
Marita Olsson redogjorde 
för aktiviteter under sep-
tember månad. Bengt 
Bülow informerade om 
resor under 2011/2012.

Inga Isaksson

Västgötahumor – 
något att bli glad av

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
2/10, 30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.
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Medlemmar och sympatisörer är 

välkomna till Soppa och politik, 

torsdag 15 september kl 18.00-20.00
i Nols folkets hus. Samir Racic från 

Arbetsförmedlingen berättar om FAS3.

VÄLKOMNA!

Hur fungerar 
FAS3 egentligen?
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Information om årets tilldelning mm.
Redogörelse för kommande jakt i nya 

Älgförvaltningen 2012 av Bertil Andersson

Torsdag 15 september Kl 19.00
Medborgarhuset i B salen

2011 ÅRS ÄLGJAKT I ALEKRETSEN

Styrelsen  i Ale Jaktvårdskrets
önskar alla välkomna!

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan.

STOR HUSBILSMÄSSA 
I SOLLEBRUNN!
ELMIA-SUCCÉN FORTSÄTTER 

I SOLLEBRUNN! 
Boka din Rapido eller Itineo 2012 nu för säker 
leverans till våren. Vi har ca 65 bilar i lager. 

Storupplaga vecka 39,
boka din annons i tid!

Tel: 0303-74 99 40
Kent: 0704-38 52 58

Samtliga hushåll och

företag i Ale och Lilla Edet

100% täckning

Kungsbacka kommun söker

Byggledare 
VA-inriktning

Gå in, läs mer och ansök på  
www.kungsbacka.se/jobb

Sista ansökningsdag 2011-09-19

till förvaltningen för Teknik. 

  

Vill du arbeta i ett team av byggledare med 

delaktighet i hela processen från projektering  

av byggnation till slutbesiktning?


