
alekuriren  |   nummer 7  |   vecka 8  |   2013INSÄNT4

SYMÄSSAN VÅREN 2013
Sy- och inspirationsmässa

22-24 februari, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 70:-

Info & vägbeskrivning:

www.symaskinsagenturen.se

Tel 031-18 82 02

Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Mäss-
priser!

Tusen Idéer, AnnAn Design, Garnhuset, Eslöjd, Quiltameva, 
Universalis International AB, Bakfi ckan, Lindbo Textil, 

Quiltex, Garn och vävmix i byn, Kulturstickan, 
Broderi & Garn, Sanuk Design, Tygaffären, Modetyger, 

Symaskinsagenturen, Janome, Elna, Scrap butiken, 
Ingrids Ateljé, Pagoni, ZNOK, Don Marc Sweden AB, 
Italienska Modetyger, Rosa Kompaniet, Lilla Pärlan, 
Fru Pärla, Dekorationsverkstan, Bamboo Is Green, 

Fyndmontern, 3exter, Kuberna, Lapptäcksverkstaden, 
Nordic Elite, Toppmurklan, Svenska Mönster, 

MMH Barnkläder, Karma, UllBoxen

Tack till Johan Hans-
son för vad du skrev 
i denna tidning 

vecka 3, 2013. Har du fått 
någon respons? Nej, tänkte 
väl det. Inget nytt! 

Den nya vägen blev bra, 
fast skyltningen är under-
målig och i vissa fall felaktig. 
Vi får se hur lång tid det 
tar innan man flyttar en del 
skyltar. Bland annat hänvi-
sar man trafiken i den nya 
rondellen vid Skönningared 
mot Skepplanda åter ut på 
45:an! Det finns en grund-
regel i Trafikförordningen 
som anger, att skyltar skall 
placeras på höger sida i 
färdriktningen. Det har man 
glömt på vissa ställen. Trå-
kigt för de som inte är från 
trakten, att inte komma till 

Skepplanda utan att “snurra 
runt” i området. Väl framme 
i Skepplanda hänger en 
kvarglömd skylt som pekar 
tillbaka mot Älvängen för 
“tillfällig 
genomfart”, 
alltså med 
orange hän-
visning! 

Om man 
nu lyckas ta 
sig fram mot 
centrum, så 
möts man av 
en omgiv-
ning som är sunkigt ned-
skräpad. Kanske fastighetsä-
garen till centrumbygget 
åtminstone någon gång på 
året kunde städa. Tacksamt 
när det har snöat, då syns 
inte skiten. Inget nytt!

Vägföreningen sköter 
sina åtaganden och rensar av 
grönytorna från skräp. Nu 
senast tog man bort en hel 

del rester 
efter nyårsfi-
randet. Skall 
det vara så 
svårt att 
“firarna” tar 
bort detta 
själva? Inget 
nytt!  

Ja, apropå 
vägfören-

ingen, den enskilde medlem 
som tidigare utmärkt sig 
med allehanda skrivelser 
och annat till styrelsen, 
fortsätter oförtrutet sitt 
“värv“. Nya skrivelser om 
hur han anser föreningen 

skall skötas inkommer med 
jämna mellanrum. Vad vill 
han egentligen med detta? 
Undrar hur länge den delvis 
nyvalda styrelsen skall orka. 
Inget nytt!

Det finns mer. Johan 
nämnde lanthandeln i 
Alvhem, men varför har man 
inte skyltat var man skall 
köra av till Lödöse Södra? 
Javisst, det är en annan 
kommun, glömde detta.

Det krävs en allmän upp-
ryckning av både folkvalda 
och innevånare i de norra 
delarna av kommunen. 
Om inte, så kommer vi att 
långsamt tyna bort som 
samhälle.

Inge Nytt

Inget nytt i Skepplanda!

Som inbjuden gäst och 
talare kom Benny 
Strandberg, Kristde-

mokraternas regionledamot 
från Kungälv. Benny talade 
utifrån att Kristdemokra-
terna kan, vill och vågar. 
Han talade om Kristde-
mokraternas regionpolitik, 
att Kristdemokraterna inte 
är ett litet parti, utan en 
förutsättning för alliansen. 
Kristdemokraterna har lagt 
ett budget-
förslag med 
namnet ”se 
människan” 
och har en 
annan syn på 
människo-
värde i poli-
tiken. Benny 
informerade 
om att sedan 
2007-2011 har kristdemo-
kraterna lagt 34 motioner i 
Västra Götalandsregionen 
och att 50 % av motionerna 
nu är genomförda, andra 
är besvarade och några är 
avslagna. Bra jobbat för ett 
litet parti.

För fyra år sedan krävde 

Kristdemokraterna en över-
syn av antalet vårdplatser 
med syftet att tillgången på 
vårdplatser ska motsvara 
behovet av slutenvård. Vår 
motion vann bifall och en 
sådan översyn genomfördes. 
Resultatet av utredningen 
visade då att det varje dag 
saknades 229 utrustade och 
bemannade vårdplatser på 
rätt klinik med rätt kom-
petens i Västra Götalands-

regionen. 
Kristdemo-
kraterna 
undrar varför 
händer 
ingenting? 
För Kristde-
mokraterna 
är antalet 
vårdplatser A 
och O.

De systematiska överbe-
läggningarna på sjukhusen i 
regionen börjar bli en både 
sorglig och förödande föl-
jetång. Trots att en nationell 
jämförelse visar att Västra 
Götalandsregionen ligger 
150 procent över rikssnittet 

Sommarvikarier

www.lillaedet.se
Lilla Edets kommun har drygt 12.500 invånare 
och är lika förknippad med vatten och vacker 
natur som stark historia. Med ny motorväg och 
järnväg mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi 
in i en ny och expansiv fas. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Vi söker vikarier till äldreomsorgen och
funktionshinder i sommar. För vidare
information gå in på www.lillaedet.se

Välkommen med din ansökan!

PLATSANNONS

på antalet överbeläggningar 
per hundra patienter vägrar 
den politiska ledningen att 
se allvaret i frågan. 

Kristdemokraterna vill att 
attityden till psykisk ohälsa 
måste, genom ökad informa-
tion och kunskap, förbättras 
och bli mer öppen, förstå-
ende och tolerant. Den psy-
kiatriska vården skall präglas 
av tillgänglighet och flexi-
bilitet utifrån den enskilde 
patientens behov. Såväl akut 
sjuka som kroniskt sjuka 
patienter skall, utifrån den 
enskilde individens behov, 
beredas plats där de kan få 
vård dygnet runt, alternativt 
besök och vård under dagtid, 
inom närsjukvården.

Kristdemokraterna vill 
därför betona vikten av att 
alla de som lider av psykisk 
sjukdom eller av andra 
orsaker har behov av psy-
kiatrisk vård och alla dessa 
människors anhöriga måste 
kunna få sina behov tillgo-
dosedda genom individuella 
lösningar inom ett flexibelt 
system som ser brukaren, 

de anhöriga och de alldeles 
unika behoven och förutsätt-
ningarna. Den psykiatriska 
vården i vår region skall göra 
varje enskild person till ett 
mål i sig.

När det gäller årsmötes-

handlingarna så omvaldes 
styrelsen enhälligt med 
Sune Rydén som ordfö-
rande och Ingrid Hellberg 
som sekreterare. Deltagarna 
var mycket nöjda med den 
finna visningen av Backavik 

boende som gavs inlednings-
vis och framförde ett tack till 
personalen. 

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale 

Sune Rydén, ordförande för Kristdemokraterna i Ale, tillsammans med årsmötets gästtalare, 
Benny Strandberg, Kristdemokraternas regionledamot från Kungälv.

Kristdemokraterna i Ale höll årsmöte på BackavikKristdemokraterna i Ale höll årsmöte på Backavik

VÅLD I NÄRA 
RELATIONER

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale
Box 327
442 10 Kungälv
Tel: 0303-249 250
kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

VÄLKOMMEN 
hälsar vi på kvinnojouren! 

Kursen kommer att hållas på torsdagar 
klockan 18.00 - 20.00 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler i Kungälv med start 
torsdagen den 7 mars 2013
Vi kommer bland annat att lära oss om våldets 
normaliseringsprocess, härskarteknikerna samt 
kvinnojourens arbete.

För mer information och anmälan kontakta oss på 
telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post: kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas till alla och är kostnadsfri. 

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
anordnar en studiecirkel under våren 2013

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 27 februari 2013 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:

•  Redovisning av resultatet på mätningen 
Kommunens kvalitet i korthet

•  Permutation av Stiftelsen Oskar 
Anderssons donationsfond

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dag-
ordning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
20 februari 2013.

Kanske fastighetsägaren 
till centrumbygget 

åtminstone någon gång på 
året kunde städa. 

Tacksamt när det har 
snöat, då syns inte skiten. 

"Inge Nytt"

För kristdemokraterna är 
antalet vårdplatser A och O. 
De systematiska överblägg-

ningarna på sjukhusen i regio-
nen börjar bli en både sorglig 

och förödande följetång. 
Tony Karlsson 


