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I förra veckans klargör Mil-
jöpartiets kommunpolitiker 
tydligt var de står i frågan om 

Ale kommuns samhällsutveck-
ling. Det enda argument man 
förfäktar är som vanligt klimat-
hotet. Med världsalltets under-
gång för ögonen skrämmer man 
upp sina väljare samt mer eller 
mindre hotar sina motstånda-
re. Det krävs sannerligen modiga 
politiker till detta… Dessa stän-
diga hot om klimathot tror jag är 
ett stort strategiskt misstag som 
trängt undan en mängd andra 
angelägna miljöfrågor på både 
kommunal- och 

riksnivå.
När hörde man sist Miljöpar-

tiet i Ale tala om de höga parti-
kelnivåerna i stadsluft och kring 
motortrafikleder? Partiklar som 
varje år dödar tusentals svenskar 
i förtid. När hörde man senast 
Miljöpartiet tala om de enorma 
koldioxid- och partikelutsläp-
pen från kolkraften i Europa? 
För att bli trovärdiga måste 
man även diskutera lösningar på 
dessa frågor. Något som säkert 
många potentiella väljare skulle 
uppskatta. Här i Ale säger Mil-
jöpartiet rakt ut att man inte vill 

bebygga landsbygden ytterligare 
med bostäder. Man vill istället 
omvandla en stor del av denna 
tysta och natursköna landbygd till 
ett industriområde för vindkraft. 
Mer tydligare besked än så kan 
inte Ales landsbygdsbor få.

Miljöpartiets analys av Ales 
utveckling är tyvärr gravt fel då 
den saknar rätt ingångsvärden. 
Många av de barnfamiljer som 
flyttar till samhällena längs E 45 
gör det för att få tillgång till en 
unik stadsnära vildmark. Endast 
några kilometer från Europa-
vägen kan man på Alefjäll göra 

strövtåg i orörd natur 
och stöta på både tjäder, 
orre och älg. Att indu-
strialisera detta värdefulla 
rekreationsområde med 

storskalig vindkraft är sannerligen 
inte att ta ansvar för vare sig kom-
munens utveckling, inflyttning 
eller kommande generationer.

Redan nu är det många nyin-
flyttade barnfamiljer på Ales 
landsbygd som känner sig lurade 
då de före husköp inte blivit 
informerade om kommunens 
planer på en storskalig vindin-
dustripark på Alefjäll. Vad har 
Miljöpartiet i Ale att säga till 
dessa för kommunen så värdefulla 
nybyggare? Ni som folkvalda 
har ett demokratiskt ansvar att se 
era väljare i ögonen och komma 
ut och förklara er. Välkomna till 
ortsutvecklingsmötet i Starrkärr.

Utflyttad barnfamilj på Alefjäll

Miljöpartiet – välkomna till ortsutvecklingsmötet i Starrkärr

Äldrefrågorna är alltid 
aktue lla i Folkpartiet 
liberalerna såväl i Ale 

som i hela Sverige.
Vi måste börja se äldre som 

individer, inte som kollektiv! 
Se den åldrande befolkningen 
som en möjlighet för tillväxt 
och företagande till exempel 
när fler äldre ställer krav på 
nya smarta tjänster och högre 
livskvalitet. Så kommer det 
att bli när fyrtiotalisterna 
kommer att behöva omsorg. 

De kommer inte att ”stå 
med mössan i handen” utan 
kanske till och med stå på 
barrikaderna!

Ta vara på erfarenheten 
och kunnandet som finns i 
äldregruppen. Sluta betrakta 
de äldre respektlöst och som 
mindre tillräkneliga stofiler 
som den yngre allvetande 
generationen måste släpa på. 
Ni minns väl Per Nuders (S) 
uttalande om ”köttberget”?

I andra länder används 
sällan ordet 
gammal utan 
t.ex kunnig, 
beprövad, 

klok, van, rutinerad, bevan-
drad, övad, säker, garvad, 
skicklig, gammal i gamet, 
gammal i gården, försigkom-
men, mogen, avancerad, 
utvecklad.

Tillåt arbete längre – om 
man så vill givetvis. Uppmana 
politiska organisationer och 
föreningar att använda pen-
sionärerna som resurs. Vi 
måste lära oss se till individen 
och inte till åldern. 

Vi behöver 65- och 
70-åriga pedagoger som 
mentorer/läxhjälpare för 
elever som så önskar. Kanske 
finns också andra yrkesgrup-

per som vid pensionsgränsen 
kan bli mer involverade i att 
ta en sådan roll i att inspirera 
och stödja.

Låt dem som kan och 
vill arbeta, men en massiv 
kampanj är inte fel för att 
framhålla äldres kapacitet 
och kunskaper. Låt det bli 
modernt att anställa äldre 
som ger en lägre arbetsgivar-
avgift. Det behöver ju inte ses 
som att äldre tar yngres plats.

Det är så viktigt att ändra 
synen på äldre människor och 
där de ord vi använder för 
att beskriva människor som 
har levt många år är viktiga. 

Äldre är individer som har 
levt fler år än yngre.

Vi måste få till fler bostä-
der som är anpassade till äldre 
människors olika önskemål 
och behov. De som ansvarar 
för bygg- och planfrågor i 
kommunen måste samarbeta 
mer med dem som har ansvar 
för de sociala frågorna. Jag 
vill få in mjuka värden i hårda 
beslut.

Personligen så vill jag – när 
jag blir äldre – bo kvar på min 
hemort. Det är väl ganska 
naturligt. Hur vill Du bo när 
Du blir äldre? För äldre blir 
vi alla om vi får leva och ha 

hälsan.
Det finns starka önskemål 

om ett äldreboende i centrala 
Älvängen. Det måste vi göra 
allvar av. Flera partier lovade 
detta i senaste valrörelsen! 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har initierat en 
uppfräschning av den tidigare 
genomförda 
boendeutred-
ningen.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Sluta betrakta äldre människor som mindre tillräkneliga stofiler!

På onsdag 28/3 behand-
lar riksdagen frågan 
om en kilometerskatt 

för tunga lastbilar. Modera-
terna och Alliansen tar starkt 
avstånd ifrån detta förslag 
som skulle innebära ökad 
skatt för åkeriföretag. Vår 
målsättning är att underlätta 
för svenska företag att växa 
fram, inte försvåra.

Kilometerskatten vore 
ett slag direkt riktat mot 
lokala svenska åkerier. Om 
förslaget går igenom skulle 
kostnaderna för ett litet 

lokalt åkeri med fyra lastbilar 
i Västra Götaland öka med 
ungefär en kvarts miljon 
kronor per år. Kilometer-
skatten hotar därför såväl 
befintliga arbetstillfällen som 
framväxten av fler svenska 
jobb på landsbygden.

För att vi ska vara fortsatt 
konkurrenskraftiga i den 
alltmer globaliserade världen 
ställs det höga krav på att vi 
i Sverige lyckas erbjuda våra 
företagare ett klimat som 
svarar upp mot nutidens och 
framtidens utmaningar. Det 

sista våra företagare behöver 
är fler pålagor. Redan idag 
är marginalerna små och det 
krävs hårt arbete för att få 
verksamheten att gå runt.

Det naturliga vore i detta 
läge att lägga fram förslag 
som lättar på bördor, snarare 
än förstärker dem. Alliansen 
har genom jobbskatteavdra-
get, halverade arbetsgivarav-
gifter för unga och minskad 
regelbörda för företagen, 
bit för bit strävat i denna 
riktning. Under mandatpe-
rioden ser även Alliansen 

över hur vi kan sänka bolags-
skatterna. Vår målsättning 
är att göra det lättare för fler 
jobb att växa fram och för att 
nå dit måste vi se till att det 
är enkelt att vara företagare 
i Sverige.

Goda villkor för transpor-
ter är av central betydelse 
för Sverige och svenska jobb. 
Inte minst på landsbygden 
finns det många små företa-
gare som har sin försörjning 
i eller är helt beroende av 
åkeribranschen. 

Tyvärr finns det de i Sve-

riges riksdag som inte delar 
denna ambition. Istället lan-
serar oppositionspartierna 
förslag, som fullt ut genom-
fört, riskerar öka kostnaden 
för den genomsnittliga 
svenskägda lastbilen med 
70 000 kronor per år. Dessa 
kostnader måste de små 
svenska åkerierna hämta hem 
och notan kommer i slutän-
dan att hamna i knäet på de 
svenska konsumenterna.

Moderaterna och Allian-
sens utgångspunkt är tydlig. 
För oss är det viktigt att hela 

landet ska kunna utvecklas. 
Vi vill värna företagen på den 
svenska landsbygden. Därför 
kommer vi att säga nej till 
jobbförstörande förslag som 
kilometerskatt och fokusera 
vårt arbete på att fler jobb 
ska växa fram i hela Sverige.

Henrik von Sydow (M)
riksdagsledamot, ordförande 
i riksdagens Skatteutskott

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot 

från Lilla Edet 

Kilometerskatten slår mot svenska företag

Trafi komläggning

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 

samt långsiktig planering av det samlade transport-

systemet.

Gång- och cykeltrafi k Bohus
Tisdagen den 10 april påbörjas arbeten i Bohus som 
innebär att gång- och cykeltrafi kanter inte kan ta 
sig mellan Bohus och Jordfallsbron via rondellen på 
den nya trafi kplatsen.

Från Bohus hänvisas de istället norrut via lokal-
vägen, över Ekabron som korsar vägen och järn-
vägen och därefter via trappan upp på Jordfallsbron. 
Tydlig skyltning fi nns på plats. Vi ber om överseende 
med de olägenheter detta medför. 

Omläggningen beräknas pågå till hösten och är en 
del i arbetet med att färdigställa den nya trafi k-
platsen i Bohus som ingår i projekt BanaVäg i Väst 
– utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan.

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

Minisemester med spa!
En skön påsk 
Påsklunch • entré spa • solrum

 
Två härliga påskdagar
logi • frukost • lunch • aftonsupé 
entré spa • 30 min spa-kur

 
Vårens temahelger    
logi • frukost • lunch • aftonsupé  
entré spa • temaaktivitet  
 

fr. 1 330:-/pp

fr. 1 305:-/pp

endast 595:-/pp

läs mer på lundsbrunn.se

Waldorfskolan i Kungälv

En bra skola väljer 
man bara en gång!

www.fredkullaskolan.se

Det blir bl a 
saga, ulltovning, loppis,

musik, mattelektion, café
- eventuellt också ponnyridning

Öppet Hus 
& Påskbasar

Tvetgatan 9 i Kungälv

Lördag 31 mars kl 10-15

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Kom in och fyll ditt 
påskägg med hudvård!

Ordinarie öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Skärtorsdag 08-19
Långfredag Stängt
Påskafton 10-15
Påskdagen Stängt
Annandag påsk 11-15


