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Lilla Edet är en fi n ort 
och har varit en myck-
et positiv kommun att 

bo och leva i, fram till nu.
Hur tänker de styrande? Vi 

har ett fantastiskt fint badhus 
med en härlig simbassäng, 
som en grupp frivilliga har 
lagt ner flera års och många 
timmars arbete på att reno-
vera och rusta upp,  samt 
jobba  frivilligt på eftermid-
dagar och kvällar så alla skulle 
kunna bada bastu och simma. 
Även 

öppet dagtid så våra skol-
barn skall få chansen att lära 
sig simma, något som krävs 
för att få betyg i gymnastik.  
Nu orkade inte den frivilliga 
föreningen fortsätta  detta 
digra arbete, utan det över-
togs av gymföretaget Sport-

life, som drivit gym och även 
badhuset fram till dags dato. 
När de frågar vår kommun 
om barnen skall få fortsätta 
att komma dit för simlek-
tioner, så är det inte fallet, 
pengar saknas, så barnen får 
lära sig simma någon annan 
stans!  Är det rimligt? Nu har 
badhusets del stängt och bara 
gymdelen är öppen. Visst är 
det bedrövligt att ett gam-
malt gediget badhus inte skall 
finnas i Lilla Edets kommun 
mer, när kommuner runt om 
i vår närhet satsar miljoner 
på att bygga nytt eller rusta 
upp det befintliga badhuset. 
Skäms!  Så helt plötsligt finns 
det pengar till att köpa ishal-
len i Lödöse?  Blir man förvå-
nad? Nej Lödöse är ju enligt 
vår kommunledning den del 

som kommunen kommer 
satsa på, vi på huvudorten och 
övriga delar får ta skrapet och 
vara tacksamma över att vi 
får åka matarbuss till Lödöse 
och där invänta tåget! Det är 
så skrämmande att man blir 
mörkrädd.  Finns det någon 
som inte håller med mig i 
detta? Ja givetvis de som bor 
i Lödöse, men jag klandrar 
inte dem, utan tycker att alla 
kommunens invånare är lika 
värda!

Hoppas få lite reflektioner 
och synpunkter från många 
inklusive kommunledningen.

Kristina och Lennart Karlsson
Före detta ordförande

i Badhusföreningen Lilla Edet 
(huvudort – än så länge)

Sveriges äldsta badhus stänger och 
Lilla Edets kommun köper ishall… 

Jag har nu som förälder till 
skolbarn i Ale kommun 
stiftat närmare bekantskap 

med den avgiftsfria skolan 
som kommer att införas. 
Bekantskapen stiftades i 
samband när mitt barn skulle 
åka på badresa till Skepplanda 
simhall och skolan skulle stå 
för matsäcken. Matsäcken 
skulle ersätta lunchen den 
dagen i skolan.

När skoldagen var slut fick 

jag hem tre väldigt hungriga 
10-åringar. Den ersatta mat-
säcken hade bestått av två 
tunnbrödsmackor med ost 
samt en festis och en banan. 
Jag hade turen att just den här 
dagen vara hemma från arbe-
tet och kunde därför snabbt 
få fram ordentligt med mat 
på bordet så att de kunde äta 
sig mätta.

Jag som förälder anser inte 
att det är en näringsriktig 

eller en tillräcklig ersättnings-
lunch och vill därför ha ett 
tydligt svar på vad Ale kom-
muns matsäckar ska innehålla. 
Om det kommer att vara detta 
som ersätter lunchen kommer 
i alla fall jag att skicka med 
mitt barn en ordentlig och 
näringsriktig matsäck inför 
framtida skolutflykter. Eller 
är det så att man här ser ett 
sätt att spara in pengar?

Förälder i Ale kommun

Avgiftsfri skola i Ale kommun

Som förälder i Ale kom-
mun ska man tydligen 
aldrig upphöra att förvå-

nas. Beslut som fattas ur ”rätt-
viseperspektiv”, genererar inte 
sällan nya orättvisor när de 
ska omsättas i praktiken. Det 
senaste utspelet om en avgifts-
fri skola är ett bra exempel på 
just detta. Vid de skolutfl ykter 
som hittills gjorts under ter-
minen har det tydligt påpekats 
till oss föräldrar att skolan 
står för matsäck och att egen 
medhavd mat inte är tillåten. 
En fl aska vatten har dock varit 
okej. Vad händer då vid första 
utfl ykten till skogen? Jo, 
sonen kommer hem, arg och 
besviken över det vatten jag 
i all välmening skickat med, 
och förklarar klart och tydligt 
att klasskamrat X minsann 
haft med sig en termos med 
varm choklad, någon annan 
en festis och en tredje en 
fl aska saft. Att då förklara för 
nioåringen att hans mamma 
endast följt uppställda regler, 
blir i sammanhanget nästintill 
löjeväckande. De andra mam-
morna verkar mycket snällare, 
klagar sonen. 

Nästa utflykt går till sim-
hallen. Samma information till 
oss föräldrar. Samma scenario 
när dagen sammanfattas. Alla 
andra, naturligtvis en san-
ning med modifikation, hade 
minsann haft med sig frukt, 
bullar, pannkakor, eller något 
annat att fika med. Du är så 
orättvis mamma, tycker sonen, 

som snällt ätit matsäcken 
som skickats med från skolan. 
Trots att han hatar vitt bröd.

Med utgångspunkt från 
detta måste jag ställa mig 
frågan vem som överhuvud-
taget har önskat en avgiftsfri 
skola. Är det verkligen föräld-
rarna till dem ni kallar fattiga 
barn, eller handlar det om ett 
påhitt inom era partier, eller 
känslan av att behöva ge mer 
än andra? Under mina två 
barns sammanlagda 12 år i 
skolan har jag aldrig upplevt 
medhavd matsäck som ett 
problem. Den som har glömt, 
missat eller i undantagsfall 
inte haft råd, har generöst 
blivit erbjuden mat och dryck 
från sina klasskamrater. Att 
dela med sig är något som 
dagens barn tränas i redan på 
dagis. Jag har varit med på 
många utflykter under åren 
och aldrig någonsin har något 
barn blivit utan mat.

Insamling till busspengar 
kan förstås vara ett något 
känsligare ämne, för visst är 
det tyvärr så att 20 kronor kan 
vara en belastning för vissa 
familjer. Men inte heller här 
har jag under alla år sett något 
egentligt problem. De flesta 
barn har betalat, vissa (och 
oftast de samma) aldrig. Mig 
veterligen har emellertid inte 
kommunen skickat kravbrev 
på obetalda busspengar till 
dessa barns föräldrar, så vari 
ligger problemet? Att det är 
orättvist att vissa betalar och 

andra inte? Den orättvisan 
kan jag, kära politiker, leva 
med. Jag vet också att klass-
lärarna informerar föräldrar 
som har det ekonomiskt svårt 
om att pengar till aktiviteter 
som dessa kan sökas från Maj-
blommans fond. Om så sedan 
inte sker, bör hur som helst 
inte samtliga barn bestraffas. 
För visst vore det bättre om 
eventuella extrapengar till 
skolan gick till fler lärare än 
till busspengar och socker-
höga mellanmål? Det tror jag 
nog alla föräldrar är överens 
om, oavsett privatekonomins 
beskaffenhet.

 Avslutningsvis vill jag 
upplysa ansvariga politiker 
om att er vilja att skapa 
rättvisa i det här fallet endast 
genererat nya orättvisor. Vi 
”lydiga” föräldrar får hem 
ledsna barn, som inte förstår 
de nya orättvisorna, eftersom 
de aldrig sett problemet med 
busspengar eller innehållet 
i medhavd matsäck. Jag 
uppfostrar mina barn under 
samma devis som jag själv är 
uppväxt under, det vill säga 
till var och en efter behov. Då 
förstår man att livet inte alltid 
är rättvist, men också att livet 
blir bra mycket trevligare om 
vi kan hjälpa någon annan. 
Nästa gång ni ska fatta rättvisa 
beslut, bör ni nog höra er för 
bland föräldrar och barn.

En av oerhört många
besvikna föräldrar

i Ale kommun

Politisk vilja att vara rättvis skapar nya orättvisor

- En riktig akvarieaffär

Skolallen 4 a, NOL. Tel: 0303-33 22 41 
www.ciklidhobby.com

DECEMBER-ERBJUDANDEN
10 liter
54 liter

10 st
 10 st

Gäller t o m 23/12

Onsdag  13:00-19:00
Torsdag  Stängt
Fredag  13:00-19:00
Lördag  10:00-16:00
Söndag  11:00-16:00

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Karl Gustavsgatan 17
Göteborg
Tel: 031-701 08 70
www.rusthestore.se

Pernilla 
Wahlgren

besöker butiken
lördag 8 december 
kl 14.30 – 16.30
för att visa upp sin 
kollektion av klänningar.

Hon säljer och 
signerar sina böcker
”Pernillas jul” och 
”Pernillas praliner”

Välkomna!

Ungdomsfi entlig politik
I budgeten 2013 gör Alli-

ansen offensiva satsning-
ar. Vi ska alltid göra vårt 

yttersta för att stärka Sve-
riges ekonomi. När vi går 
in i en lågkonjunktur måste 
vi anstränga oss ytterligare. 
Sveriges robusta position 
ger oss goda förutsättningar 
för detta. Alternativen till 
Alliansens ansvarsfulla 
politik är dessvärre märkt 
av oppositionspartiernas 
splittring.

På grund av att vår eko-
nomi är exportorienterad 
påverkas den när omvärldens 
efterfrågan sjunker. Målet 
med Alliansens sjunde 
gemensamma budget är 
att minska krisens effekter. 
Vi gör stora satsningar på 
infrastruktur, forskning och 
innovation. Framförallt 
vill vi underlätta för företa-
gande och sänka trösklarna 
för unga människors in på 

arbetsmarknaden.
I denna osäkra situation 

vill Socialdemokraterna göra 
stora skattehöjningar på 
produktion och arbete. Med 
Stefan Löfven i spetsen 
landar notan för skattebeta-
larna på 30 miljarder kronor. 
I jämförelse med denna 
summa bleknar höjningarna 
som Mona Sahlin (S) och 
Håkan Juholt (S)föreslog.

Det är en ungdomsfientlig 
politik S för. Partiet vill göra 
det dyrare att anställa unga 
genom fördubblade social-
avgifter för unga och för-
dubblad restaurangmoms. 
Situationen ser än värre ut 
om vi lägger till Vänsterpar-
tiets budgetförslag. Vänstern 
föreslår skattehöjningar på 
90 miljarder kronor. Vilka 
av dessa kommer Löfven att 
tvingas att acceptera? Tyvärr 
råder det inga tveksamheter 

kring en sak. Hur än kravlis-
tan ser ut från partierna runt 
S kommer våra unga i kläm. 
Det enda som förenar de 
fyra splittrade oppositions-
partierna är en politik som 
urholkar möjligheterna till 
nya jobb och tillväxt.

Vi Nya moderater menar 
att vi måste vårda de refor-
mer Alliansen genomfört. 
Sverige har redan nu goda 
förutsättningar att stå starkt 
i den globala konkurrensen. 
Med Alliansens budget för-
stärks dessa förutsättningar 
ytterligare.

Mikael Cederbratt
Henrik Ripa

Camilla Waltersson Grönvall
Moderata riksdagsledamöter 

från Norra Älvsborg


