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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 12 september har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Kommunservice i Stenungsund – Förslag 
till bolag ägt av kommunerna i SOLTAKS-
samarbetet 

•  Revidering av lokala torgföreskrifter

•  Revidering av regler för arbete i/på 
kommunal mark

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
5 september 2012. lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Till alla barn, ungdomar 
och vuxna som precis 
har återvänt till skolan: 

Om Du ser någon som kämpar 
för att få vänner, blir mobbad 
för att de inte har så många 
vänner eller för att man är blyg 
eller inte klädd i de mest coola 
kläderna, vänligen ställ upp! Säg 
hej eller åtminstone le mot dem 
i korridoren eller på skolgår-
den. Du vet inte hur den perso-
nen har det utanför skolan. Din 
godhet kan göra stor skillnad i 
någons liv!
En viktig förutsättning för en 
bättre framtid är en bättre skola. 
Det är därför den stora omlägg-
ning som pågår av svensk skol-
politik måste fullföljas. Nya lä-
roplaner, nya betyg, ny gym-
nasieskola, ny lärarutbildning - 
bland annat.

Några elever klagade i en 
tidningsintervju nyligen över 
att det har blivit mer krävande i 
skolan och att man måste jobba 
mer. Ja, det har det blivit. Och 
det är avsikten. Vi når inte höga 

kunskapsresultat i Ale eller 
övriga Sverige utan att eleverna 
anstränger sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. Att så många 
elever har misslyckats i den 
svenska skolan har bidragit till 
klyftor och utanförskap.

Socialdemokraternas skolpo-
litik har gått ut på att skapa jäm-
likhet på två sätt; först genom 
att i grundskolan och gymnasiet 
skall samma låga krav ställas på 
alla. Därefter 
kräva att alla ska 
vara högskole-
behöriga. Det är 
självklart att det 
inte går ihop. 
Många ungdo-
mar slås ut.

Allra värst har 
socialdemokra-
tisk skolpolitik 
varit mot de barn som kommer 
från hem utan studietradition.  
Det är inte en kravlös flummig 
skolpolitik som skapar jämlikhet. 
Jämlikhet skapas av en kunskaps-
skola.
Sverige har varit världsledande 
i forskning. Men vi har tappat. 
Men som var och en förstår så är 
det avgörande på 2000-talet för 
våra kunskapsintensiva företag 
att vår forskning håller spjut-
spetsnivå.

En av de skatter som borde 
sänkas är bolagsskatten. San-
ningen är att den har stor bety-
delse när stora företag skall välja 
i vilka länder man etablerar sig. 
Sverige har numera en högre 
bolagsskattesats än övriga Väst-
europa och väsentligt högre om 
man jämför med genomsnittet 

för hela Europa. Detta är en 
avgörande nackdel för Ale och 
Sverige i konkurrensen om jobb 
och investeringar

Från Folkpartiets sida menar 
vi att en sänkning på någonstans 
mellan två och fem procenten-
heter inom några år på ett posi-
tivt sätt skulle bidra till styrkan 
i vår ekonomi och därmed vår 
förmåga att genomföra ange-
lägna välfärdsreformer.

Det är ingen 
tvekan om att 
vårt skattesystem 
är skapat för 
fabrikssamhället. 
Om ett företag 
köper en maskin 
så kan man göra 
stora avdrag på 
skatten. Om ett 
företag i stället 

vill anställa en kunnig människa 
så betalar man högst skatter i 
världen.

Folkpartiet liberalerna är 
ett idéparti. Flera av de andra 
partierna har grundats av en 
viss social gruppering i samhäl-
let, för att partiet ska gynna 
just den egna gruppen. Så inte 
Folkpartiet. Vår lojalitet riktas 
inte mot en speciell intres-
segrupp, utan mot våra idéer, 
socialliberalismen. Vi fladdrar 
inte med vinden. Vi står upp för 
europeiskt samarbete oavsett 
politisk vindriktning. Vi står 
upp för invandring även när 
det är motvind. Vi säger som 
det är om energipolitiken; att 
kärnkraften behövs för klimatets 
skull. Vi vågar säga att det är en 
kunskapsskola med krav, inte en 

flumskola där allt ska vara kul, 
som jämnar ut klasskillnader.

Andra partier tycker att 
ideologi är pinsamt. Fråga en 
socialdemokrat om socialismen 
och han skruvar på sig. Fråga en 
vänsterpartist om kommunis-
men och han rodnar. Fråga oss 
folkpartister om liberalismen 
och vi sträcker på oss. 

Utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) sa i sitt som-
martal att Stefan Löfven (S) 
är rädd för två saker just nu och 
jag tror att det är likadant med 
Socialdemokraterna i Ale. Det 
ena är att gå till val 2014 utan ett 
rödgrönt gemensamt alternativ. 
Det andra är att gå till val 2014 
med ett gemensamt rödgrönt 
alternativ.

Väljarna måste känna sig 
trygga i att en röst på Folkpartiet 
i kommunalvalet också är en röst 
på en stark välfärd. 

Att göra ålderdomen trygg 
och att göra så att skolan är till 
för alla är honnörsord för Folk-
partiet – Välfärdspartiet!

Folkpartiet
Liberalerna Ale

Rose-Marie Fihn

Skola, arbete och välfärd

Alekuriren berättade förra 
veckan om att Ale och Lilla 
Edet utsetts till lokalt certi-
fierade Vård- och omsorg-
scollege. Tyvärr smög det 
sig in ett fel då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fick fel partibe-
teckning. Det ska självkart 
vara C och inte FP som det 
stod i bildtexten.

Vi ber om ursäkt för detta!

Rättelse!
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ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 
LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 
12 och 13 december
Kontakta: alelucia@live.se

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011
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Alla intresserade alebor är 

välkomna på 

ÖPPET MÖTE 
på Folkets hus i Nol 

torsdag 6 september kl 18.00

Socialdemokraternas  

talesperson i utbildningsfrågor 

Ibrahim Baylan 
är på besök i Ale

S-GRUPP
Måndag 10 september kl 18.30 
sammanträder  fullmäktigegruppen 

på Folkets hus i Nol. 

Alla medlemmar är 

välkomna!

Välkomna!

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

Vi når inte höga
kunskapsresultat i Ale 

eller övriga Sverige utan 
att eleverna anstränger 

sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. 

Rose-Marie Fihn 


