
Moderaterna, 
Centerpartiet, 
Kristdemokra-

terna och Aledemokraterna 
uppvisar en skrämmande 
okunskap om livsvillkoren 
för många människor i vår 
kommun. För väldigt många 
är en hundralapp hit och en 
hundralapp dit stora pengar. 
Om du har små inkomster 
och fl era 
barn, som du 
dessutom vill 
ge en rik fri-
tid trots små 
ekonomiska 
möjligheter, 
så är några 
hundralappar 
faktiskt inte 
växelpengar. Vi accepterar 
inte att vissa barn alltid är 
”sjuka” när klassen ska göra 
något roligt. Att sedan M, 
KD, C och AD raljerar och 
driver med detta faktum 
att det fi nns hushåll med 
små inkomster är oför-
skämt. ”Ska skolan köpa 
in cyklar och skidutrust-
ning”, undrar dessa partier 
i Alekuriren. Självklart inte! 

Håll er till rimliga propor-
tioner! Men inget barn ska 
behöva avstå från viktiga, 
pedagogiska och intressanta 
aktiviteter i skolan på grund 
av att föräldrarna inte har 
råd!Heder åt Folkpartiet i 
Ale som ser barnens villkor i 
denna fråga.

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet 
och Miljö-
partiet har-
dessutom ett 
finansierat 
förslag till 
hur barnen 
till föräldrar 
med små 
inkomster 

ska kunna följa med klassen 
på viktiga studiebesök och 
aktiviteter. Vi vill ge varje 
klass en klasskassa. Om inte 
ens sjuåringarna ges lika vill-
kor i skolan 
kan man 
undra vart 
Ale är på 
väg?

 

Dennis Ljunggren
Socialdemokrat
Vice ordförande

Utbildningsnämnden Ale

alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   2012INSÄNT4

Under den gångna 
helgen möttes Folk-
partiets Länsför-

bunds styrelse för uppladd-
ning och kraftsamling inför 
den stundande valrörelsen. 
Styrelsen hade anlitat en 
processledare som med-
verkade till ett sprudlande 
engagemang och vilja att 
uppnå alla de förväntningar 
som styrelseledamöter ut-
tryckte för att få ett ökat 
stöd för liberal politik i EU 
som på nationell nivå. 

Att de liberala värdering-
arna om människors lika 
värde samt frihet kopplat 
med socialt ansvar fortfa-
rande kändes brinnande 
aktuellt var alla rörande 
överens om. Liksom att det 
fortfarande, trots många 
liberala segrar under det 
senaste seklet, finns många 
fortsatta utmaningar- inte 
minst inom integrations- 
arbets- och utbildningsom-
rådet. 

Länsförbundets ordfö-
rande Anita Brodén ser 
framtiden an med stor till-
försikt och räknar med ett 
fortsatt intensivt arbete i 
länsförbundets 13 kommun-
föreningar.

Michelle Winkel
Ordförande

Folkpartiet Liberalerna
Lödöse/Lilla Edet
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Nu har protesterna 
som organiserades 
av Alefjälls Natur-

skyddsförening gett resultat, 
och det blir ingen vindkraft 
på Alefjäll.

När jag läste om protes-
terna första gången undrade 
jag varför det inte kommit 
någon information om saken 
från Naturskyddsföreningen 
(också känd som SNF eller 
Svenska Naturskyddsför-
eningen). Jag är nämligen 
medlem av dess Ale-krets, 
Naturskyddsföreningen 
i Ale. Sedan gick det upp 
för mig att Alefjälls Natur-

skyddsförening inte har ett 
dugg med Naturskyddsför-
eningen att göra, utan är en 
helt fristående organisation. 
Detta framgår dock, såvitt 
jag vet, inte i något enda 
inlägg från Alefjälls Natur-
skyddsförening. Inte heller 
i det som andra skrivit om 
ärendet.

Mina undringar är därför:
• Blev de som tillfrågades 

om att skriva på uppropet 
mot vindkraft på Alefjäll 
tydligt informerade om att 
Alefjälls Naturskyddsfören-
ing inte har något samband 
med Naturskyddsföreningen 

eller Naturskyddsföreningen 
i Ale?

• Vad än svaret på den 
frågan är, så kvarstår nästa: 
varför har denna informa-
tion inte gjorts tydlig i inläg-
gen i Alekuriren?

Observera att det här inte 
är ett inlägg i vindkraftsfrå-
gan. Det ifrågasätter bara 
om man har rätt att låna ett 
välkänt namn för att vinna 
propagandafördelar. Inte 
heller skriver jag detta som 
representant för Natur-
skyddsföreningen i Ale, även 
om jag råkar vara medlem.

Helge Malmgren Hålanda

Måndagen den 26/11 
höll kommunfull-
mäktige sitt no-

vembersammanträde. Efter 
en återremiss i maj månad 
låg frågan om nya former för 
partistöd åter på fullmäktiges 
bord. I maj månad stod en 
majoritet av kommunfull-
mäktiges ledamöter bakom 
ett förslag som totalt sett 
besparade kommunen ca en 
halv miljon kronor vilket vi 
Sverigedemokrater ansåg 
som ett ekonomiskt ansvars-
fullt förslag.

Förslaget innebar också 
en mer rättvis fördelning 
partierna emellan där de med 
få mandat fick en marginell 
ökning och de tre största en 
rejäl sänkning. Med dessa 
argument ställde vi

Sverigedemokrater oss 
bakom förslaget i maj månad.

Frågan har vid ett par 
tillfällen varit uppe i demo-
kratiberedningen och åter-

remitterats. När ärendet 
väl kom upp i kommunfull-
mäktige igen var tankarna 
om mer jämnt fördelade 
partistöd som bortblåsta och 
ett helt nytt förslag låg på 
bordet. En total kostnadsök-
ning om 182.000 kr jämfört 
med ursprungsförslaget. I 
kommunens totala budget 
är det ingen stor summa 
pengar men skattebetalarnas 
pengar skall hanteras med 
försiktighet och skall komma 
kommuninvånarna till gagn. 
Framförallt är fördelningen 
av ökningen från ursprungs-
förslaget anmärkningsvärd då 
det enbart gynnar de största 
partierna. Varför skall kom-
muninvånarna bidra med 
oskäligt för mycket pengar 
till enbart de tre största 
partierna? I handlingarna 
till fullmäktige framgår det 
att förslaget föregåtts av 
politiska överläggningar 
i demokratiberedningens 
presidium samt mellan kom-
munens kommunalråd. Man 
kan undra vad moderaterna 
och övriga alliansvänner 
erhållit i utbyte mot sin idé. 
Fullmäktiges beslut är ett 
urvattnat kompromissförslag 
som inte vittnar på krafttag 
och förändring. Sverigede-
mokraterna eftersträvar ett 
försiktigt framåtskridande 
som baseras på varsamhet, 
eftertanke och långsiktigt 
ansvarstagande där vår över-
tygelse går först utan att låta 
andra partier sätta agendan 
framför de egna idéerna.

Robert Jansson (SD)
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Catharina Eliasson, Alafors
– Då säger jag julskinkan.

Lisbeth, Älvängen
– Svaret på den frågan blir skinkan.

Lucas Marin, Krokstorp
– Det är prinskorvar och naturligt-
vis julmusten.

Majken Nilsson, Älvängen
– Julskinkan såklart!

Gunnel Karlsson, Hålanda
– Åh kära hjärtanes, det är nog 
sillen, brunkålen och skinkan. 

Vad är viktigast
på julbordet?

Sammanställt av: Hannele 
Andersson & Emma Holmgren

Får en bofi nk se ut hur som helst?

Uppladdning 
i Folkpartiet

Skrä(m)mande okunskap 
om människors livsvillkor!

Har Moderaterna gett upp sina egna 
idéer om ekonomiskt ansvarstagande?

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

Heder åt Folkpartiet
i Ale som ser barnens 
villkor i denna fråga. 

Dennis Ljunggren (S)

Folktandvården

Vi beklagar att 
våra telefoner och 
vår e-post inte har 

fungerat under 
början av vecka 48.

Orsaken var ett IT-fel som  
nu är åtgärdat

Med vänlig hälsning
Folktandvården Älvängen
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LUCIAKRÖNING 
LÖRDAGEN DEN 8 DECEMBER KL 17.00 

SKER KRÖNINGEN AV ALE LUCIA. 

Ceremonin äger rum i samband 
med Ahlafors IF:s julmarknad i 

Furulundsparken.

Vill Ni njuta av mer julmusik är Ni välkomna 
kl 16.30 då Luciakören bjuder på sång och 
musik tillsammans med Jerry Jacobsson, 

Tommy Kindmark och Real Groove.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18


