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Brasdag på Stures Spisar i Alafors 
Torsdag 2 februari har vi leverantörer på plats 

som svarar på era frågor om braskaminer. 

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Köp design & vinn design!

Vinn ägget!
Köp en eldstad från Scanspis och  
vinn designklassikern Ägget  
designad av Arne Jacobson 
(värde 53 000 kr). 

www.scanspis.seOriginalet Fritz Hansen Æg™ designad av Arne Jacobsen

Scanspis 64-4 
Nu 21 400:–
rek. ord. pris 23 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Scanspis 64-3 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!
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Gåva! Höganäs frukostset 
för 4 personer medföljer vid köp 
av kampanjkamin. Värde 1400:-
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Alla 7 kampanj-
modeller hittar 
Du på 
www.contura.se

Mer 
mys vid 
brasan

CONTURA 35T:1
Ord. pris 32.900:-

JUST NU 
31.900:-

Vårt bästa 
spartips.

Monterat och klart:
Spiskassett 510 P fr 00.000:–

I montaget ingår:

Gör din öppna spis till en pålitlig 
 värmekälla. Fler modeller på keddy.seSver iges mest så lda sp iskasse t t .

Monterat o klart 17.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

VÄLJ BLAND 7 
MODELLER OCH 

SPARA UPP TILL 

4800:-

NOL. Regionstyrelsens 
ordförande, Gert-Inge 
Andersson (S), gästade 
Socialdemokraternas 
medlemsmöte i fre-
dags.

I fokus för samtalet 
stod Saabkonkursen, 
arbetslösheten och 
regionens ekonomiska 
situation.

– Det är tuffa tider 
och jag önskar att det 
fanns en större förstå-
else för att regionen 
behöver mer pengar till 
vården, sa Gert-Inge 
Andersson.

När s-politikern Karl-Pet-
ter Thorwaldsson fick tacka 
nej till att besöka Ale, då han 
istället kallats till Stefan 
Löfvens informationsträff i 
Stockholm, fick Gert-Inge 
Andersson rycka ut. Det var 
självklart en värdig ersättare 
med tanke på den turbulenta 
utvecklingen i regionen, inte 
minst på arbetsmarknaden.

– I samband med Saabs 
konkurs stiger arbetslöshe-
ten från 7,3% till 8,3 % sett 
till hela Västra Götalands-

regionen. Vissa säger kanske 
att det ”bara” är en procent, 
men det rör många männis-
kor och det rör yrken som är 
svåra att ersätta. Nu måste 
vi skapa förutsättningar för 
att fyrbodal förblir en indu-
striregion.  Från regionens 
sida satsar vi nu 90 miljoner 
kronor i näringslivsutveck-
ling och förstärkt pendling. 
Det är vi politiskt överens 
om, vilket känns bra, berät-
tade Gert-Inge Andersson 
för ett välbesökt s-möte i 
Nols Folkets Hus. Pengarna 
ska fördelas jämnt för tre år.

– Dessutom har reger-
ingen lovat 75 miljoner 
kronor i ett särskilt stöd. 
Fortfarande lever dock 
hoppet om att hitta en 
köpare till Saab och att delar 
av verksamheten kan starta 
upp på nytt.

Gert-Inge Andersson 
talade också öppet om regio-
nens övriga utmaningar. Det 
krävs tuffa prioriteringar för 
att få ihop budgeten och får 
den inte gehör i juni, tänker 
han inte hymla om fortsätt-
ningen.

– Vinner vi inte fullmäk-
tiges förtroende och får 

majoritet för vår budget kan 
vi inte sitta kvar. Det krävs 
stöd från något av allianspar-
tierna, underströk han.

Det riktades också kritik i 
riktning mot Stockholm och 
regeringen Reinfeldt.

– Det hade varit intressant 
att se vad vi hade kunnat göra 
för de 120 miljarder kronor 
som regerings sänkta skat-
ter har inneburit från 2006. 
För så mycket pengar får 

man ganska mycket skola, 
vård och omsorg. Kamrater, 
vi måste bil bättre pedago-
ger och få väljarna att förstå 
att det krävs skatteintäkter 
för att rädda välfärden och 
för att skapa världens bästa 
skola.

En fråga om högkost-
nadsskyddet som många av 
landets regioner bestämt sig 
för att höja dök upp i slutet 
av mötet.

– Det kan nog bli så även 
i vår region.  I april ska vi ta 
ställning till förslaget att höja 
högkostnadsskyddet med 
200 kronor.

Gert-Inge Andersson 
uttryckte också en tydlig 
glädje över att IF Metalls 
ordförande Stefan Löfven 
tackat ja till uppdraget som 
partiledare för Socialdemo-
kraterna. Det gjorde även 
regionpolitikern Jim Ale-

berg (S).
– Det är en samhällsen-

gagerad och eftertänksam 
ledare som har en personlig-
het som kan samla laget. Vi 
kommer också få bästa tänk-
bara möjlighet att ta tillbaka 
jobbfrågan.

Tuffa tider för regionenTuffa tider för regionen
– Gert-Inge Andersson (S) 
talade för Ales s-medlemmar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, talade för Socialdemokraternas medlemmar i Ale i fredags. Han berör-
de Saabkonkursen, regionens ekonomi och arbetslösheten.


