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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!

Choklad-, Vin-, Champagneprovning
i Lyx, Njuta & Romantikens tecken

• logi • frukost • Spabehandling
• temaspecifi k aktivitet • entré spa

 • middag • lunch • musikunderhållning 

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

Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp
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JOBB, JOBB, 
JOBB…

Alla medlemmar hälsas välkomna 

till en studiecirkel om 

arbetsmarknadspolitik. 

Vi möts torsdag 20 september 
kl 18.30 på Folkets hus i Nol.

MEDLEMSMÖTE
Ale arbetarekommun kallar till 

medlemsmöte på Folkets hus i Nol 
torsdag 27 september kl 18.30. 

Nominering av kongressombud, val 

av valberedning och motioner till 

kongressen behandlas.

Det talas mycket om livspusslet i Sveriges familjer idag. Jobb, 

hem, barn, stress. 

Tiden räcker inte till, barnen hamnar i kläm.

Vi kristdemokrater har lyssnat på föräldrarna. Våra förslag ska 

ge barnen mer tid med båda sina föräldrar.

Kristdemokraterna föreslår:

FÖR BARNEN
TID

www.kristdemokraterna.se

Ökad valfrihet inom barn-
omsorgen och en förbätt-
rad kvalitet i förskolan är 

viktiga frågor för kristdemokra-
terna när vi tog beslut om en ny 
barntidsreform. Kristdemokratisk 
familjepolitik syftar till att stödja 
familjerna, möjliggöra mer tid för 
barnen, öka familjernas frihet och 
att bidra till en trygg familjeeko-
nomi, inte minst för de ekonomiskt 
mest utsatta familjerna. Det är det 

vi kristdemokrater i Ale kommer att 
arbeta för.

Familjen är den viktigaste 
gemenskapen i samhället. Fungerar 
inte familjen som en trygg bas fung-
erar inte heller samhället. Mammor 
och pappor känner sina barns behov 
bättre än politikerna. Därför ska vi 
låta föräldrarna bestämma.

Kristdemokraterna har arbetat 
fram en ny familjepolitik som utgår 
ifrån den mångfald av önskemål, 

åsikter och livssituationer 
som svenska föräldrar 
företräder idag. 

Tid för familjen – en barntidsre-
form. Utbyggd föräldraförsäkring 
med möjlighet flexiblare uttag
• Antalet föräldrapenningdagar ska 
utökas med 30 stycken.
• 30 dagar ska kunna sparas och 
användas under hela barndomen.
• Grundnivån och lägstanivåda-
garna i föräldraförsäkringen ska 
höjas från 180 kr/dag till 250 kr/
dag.
• Den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) samt den föräld-
rapenninggrundande inkomsten 
skyddas i tre år från barnets födsel.
• Föräldrarna ska ha rätt till tjänst-

ledighet på heltid tills barnet fyller 
3 år
• Alla dagar ska fritt kunna överlå-
tas mellan föräldrarna.

Barnomsorgspeng för egna 
barn. Den barnomsorgspeng som 
idag finns för dem som tar hand 
om egna och andras barn i hemmet 
ska även ska kunna ges för enbart 
omsorg om egna barn.
• Kommunerna ska ge bättre 
information till föräldrarna om 
barnomsorgspengen och att den 
kan användas till förskola, pedago-
gisk omsorg eller omsorg om egna 
barn i hemmet.

Förbättrad kvalitet i förskolan. 
Sverige har i mångt och mycket en 
väl fungerande och utvecklad för-
skola. Då förskolans primära upp-
gift är att ta hand om barnen när 
föräldrarna själva inte kan, är det 
avgörande att kvaliteten i förskolan 
är av högsta klass.
• Det ska vara obligatoriskt för 
varje kommun att fatta beslut om 
maxtak för barngruppernas storlek.
• Införande av en oberoende kvali-
tetsuppföljning av förskolan. 
• Föräldrar ska kunna få tillgång 
till öppna jämförelser av förskolor 
med viktiga nyckeltal.
• Maxtaxans utformning bör ses 
över med målet att koppla avgiften 
till vistelsetiden samt att avgiftsta-
ket anpassas till kostnadsutveck-
lingen i förskolan.

• Det bör införas system för in- 
och utcheckning i förskolan. 

Graviditetspeng. Kristdemo-
kraterna vill införa en generell 
graviditetspeng under den sista 
månaden i graviditeten i syfte att 
öka tryggheten för gravida kvinnor. 

Förbättrade förutsättningar för 
barn med särlevande föräldrar

Många barn med särlevande 
föräldrar skulle få betydligt bättre 
ekonomisk standard om föräld-
rarna samarbetade bättre i ekono-
miska frågor som rör barnet. 

Kristdemokraterna vill att:
• Föräldrar som vill använda sig av 
Försäkringskassans transfererings-
system för underhållsstöd ska först 
kunna visa att de försökt nå en fri-
villig överenskommelse sinsemel-
lan genom kommunens samarbets-
samtal eller på liknande sätt.
• Om föräldrarna inte bor tillsam-
mans, och barnet bor varaktigt 
ungefär lika mycket hos båda för-
äldrarna, ska barnbidraget kunna 
lämnas med hälften till vardera 
föräldern efter anmälan av endast 
en av dem.
• Reglerna för folkbokföring och 
för bidrag där folkbokföringen 
spelar roll ska ses över, med inrikt-
ningen att minska risken för kon-
flikter mellan föräldrarna.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraternas nya familjepolitik

Ryktet har nått oss att kommunen 
sagt upp lokalerna i Bohus Ser-
vicehus. Här har vi pensionärer 

en samlingsplats där vi träffas och fi kar 
i ”vår” cafeteria. Dagens ljuspunkt som 
bryter mångas ensamhet. Förutom detta 
bedrivs massor av kurser, cirklar, bingo 
med mera. Vi har fester och möten med 
underhållning i matsalen.

Lokalerna har blivit navet i hela pen-
sionärsverksamheten. Alla vi pensionärer 
är oroliga för att detta skall tas ifrån oss. 
Det känns som vi mest är i vägen och kan 
behandlas hur som helst.

Om ryktet är sant hoppas vi att för-
nuftet tas fram och  beslutet rivs upp.

Pensionärerna i Surte-Bohus genom PRO 
Surte-Bohus

Rör inte ”våra” 
lokaler i Bohus!

ÄLVÄNGEN. Polisen berät-
tar om en mycket lyckad 
mopedinsats i Ale i torsdags 
där man hade stor nytta av 
motorcyklar och helikop-
ter. Flera mopeder/motor-
cyklar försökte smita från 
polisen, men i stort sett alla 
kunde ändå stoppas. Insat-
sen resulterade i samman-
lagt 27 stoppade mopeder.

Nästan samtliga som 
hade brister blev rappor-
terade. Ett fåtal trimmade 
mopeder fick dock rapport-

eftergift efter att föräld-
rarna bedyrade att de skulle 
åtgärda problemet.  

I Ale skrevs det 9 ord-
ningsbot och 5 primärrap-
porter med sammanlagt 
21 förseelser. Bland annat 
var fyra olovliga körningar 
(trimmade mopeder), tre 
saknade skylt, två för att de 
inte stannat på polismans 
tecken och en som saknade 
hjälm.

JONAS ANDERSSON

Lyckad mopedinsats i Ale

En olycka, med tre bilar inblandade, inträffade på E45 i höjd med Repsla-En olycka, med tre bilar inblandade, inträffade på E45 i höjd med Repsla-
garmuseet i Älvängen på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten fi ck lar-garmuseet i Älvängen på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten fi ck lar-
met klockan 07.11. Två personer fi ck föras till sjukhus med lättare skador.met klockan 07.11. Två personer fi ck föras till sjukhus med lättare skador.

– Vi fi ck stänga av vägen för all trafi k under 45 minuter vilket skapade – Vi fi ck stänga av vägen för all trafi k under 45 minuter vilket skapade 
långa köer, berättar styrkeledare Kristoffer Säwström.långa köer, berättar styrkeledare Kristoffer Säwström.
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Trebilskrock i ÄlvängenTrebilskrock i Älvängen
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