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Sök lärlingsplats  
inom vård & omsorg

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. 

UTBILDNINGEN INNEBÄR: 

Sista ansökningsdag är 8 april. 

UTBILDNING

Vi är Er pålitliga och kompetenta partner på plats 
för värdering och rådgivning. 
GULDFAKTOR AB, Box 207, 232 23 Arlöv

vi köper guld och silver 
till höga dagspriser: 
smycken, skrotguld, 
guldklockor, guld- och 
silvermynt, tackor och 
bordssilver, tandguld 
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Eller ring oss och boka ett personligt besök 
Jolanta 070-611 37 59
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  BONUS

Onsdagen den 27 
mars avhöll Folk-
partiet liberalerna 

Ale sitt Årsmöte i samlings-
salen på Backavik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföranden 
Daniel Höglund, biträdd av 
Madeleine Olofsson och 
årsmötessekreteraren Klas 
Nordh.

Styrelsen för 2013:  Ord-
förande Madeleine Olofsson 
(nyval),  vice ordförande 
Lasse Carlbom (nyval), 
sekreterare och kassör 
Rose-Marie Fihn, övriga 
ledamöter: Eva Lans Samu-
elsson och Klas Nordh. 

Till revisorer valdes Jan 
Samuelsson och Daniel 
Höglund. Valberedningen 

består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 
såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Liberala 
kvinnor: Joanna Wolodar-
ska Nord,  Kommunalpo-
litiska rådet: Rose-Marie 
Fihn,  Liberala seniorer: 
Tore Berghamn och Gröna 
liberaler: Lasse Carlbom.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxen-skolan. 
Verksamhetsberättelsen 
visar på ett aktivt 2012.

Efter årsmötesförhand-
lingarna serverades exotiska 
fat med både kött och frukt, 
potatisgratäng, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 

Samuelssons hembakade 
påsktårtor. 

Vid kaffet informerade 
ombudsman Ulrik Hammar 
om nyheter från såväl Riks-
dagen, regionen som kom-
munerna. Joanna Wolodar-
ska Nord och Klas Nordh 
informerade från Kommu-

nala Riksmötet i Västerås.
En mycket trevlig kväll 

avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Madeleine Olofsson, Klas 
Nordh och undertecknad 
uppvaktades med orkidèer.

Rose-Marie Fihn

STARRKÄRR. Söndagen 
den 17 mars hade ett 40-tal 
personer samlats i försam-
lingshemmet i Starrkärr för 
att närvara vid föreningens 
ordinarie årsmöte.

Föreningens ordförande 
hälsade de närvarande väl-
komna, och vände sig sär-
skilt till Bo Björklund, som 
skulle kåsera om Kilanda 
med utgångspunkt från den 
bok om Kilanda han givit ut. 

Bo Björklund gav en 
levande och intressant 
skildring om släkterna runt 
Kilanda, Ekman – von 
Schèele – Klingspor, och 
vi fick en klar bild över hur 
stort Kilanda Säteri har 
varit.

Efter kåseriet bjöds på 
kaffe och goda smörgåsar, 
samt mycket välsmakande 
äggost. Därefter vidtog 
dagens egentliga ärende – 
årsmötet.

Till att leda årsmötet 
valdes Gerhard Andersson, 
och till mötessekreterare 
Margareta Lund. Inga-
Britt Karlbom redogjorde 
för verksamheten under 
det gångna året, och kas-
sören Birgitta Jönsson 
lämnade en redogörelse för 
ekonomin, och konstaterade 
att föreningen gjort en 
förlust under året med 185 
000 kronor, vilket i huvudsak 
beror på de underhållsåtgär-
der som satts in på byggna-
derna i Prästalunden.

Mötet beslutade, enligt 
revisorernas förslag, ge 
styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012.

Val till kommande års 

Bo Björklund kåserade om 
Kilanda i samband med års-
mötet för Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Årsmöte med Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening

LiberALErnas årsmöte

Ett 60-tal kristdemokrater 
från 13 kommuner i västra 
Götaland var samlade på Ale 
gymnasium för stämma och 
provval till EU parlamentet. 
Vår riksdagsledamot Penilla 
Gunther berättade om aktu-
ell politik på riksnivå. Penilla 
pratade om att arbetslöshe-
ten är en central uppgift för 
politiken, och en utmaning 
för Sveriges ekonomi.

Kristdemokraterna är och 
ska vara den sociala rösten 
i Alliansen. Genom att ta 
fram mest centrala i den 
kristdemokratiska ideologin: 
värnandet om det unika och 
lika människovärdet. Det 
innebär att se människor 
som unika personer med 
förmågor och kunskaper som 
kan tas tillvara i gemenskap 
med andra.

Grunden för den kristde-
mokratiska arbetsmarknads- 
och näringslivspolitiken är 
den sociala marknadsekono-
min, som visar på värden i 
samhället, större än vinster 
i kronor och ören. Arbets-
marknaden är beroende av 

ett företagsklimat som sti-
mulerar till att våga utveckla 
innovationer, affärsidéer och 
anställa fler. Ska den sociala 
marknadsekonomin fungera, 
behövs att alla som vill, ska få 
arbeta hundra procent av sin 
förmåga. Om det innebär två 
timmar, eller fyra timmar om 
dagen som exempel, är det 
den personens hundra pro-
cent. Fler ska kunna gå från 
bidrag till egen försörjning, 

Monica Selin, som är 
regionråd i Västra Götaland, 
pratade om att många krist-
demokratiska motioner hade 
beviljats senaste åren men 
att det finns mycket att göra 
inte minst inom psykiatrins 
område. Kristdemokraterna 
vill göra Västra Götalands-
regionen till den bästa och 
tryggaste regionen för barn 
och unga att växa upp i. 
Barnen är inte bara vårt 
ansvar, de är också vår fram-
tid. Satsningar på barns och 
ungas hälsa är investeringar 
för framtiden.

På våra sjukhus är patient-
säkerheten så bristande att 

var tionde bädd upptas av 
någon som skadats i vården. 
Det är naturligtvis inef-
fektivt och onödigt dyrt att 
bedriva vård som inte är 
säker. Därför måste patient-
säkerhetsarbetet stärkas och 
våra sjukhus måste komma 
tillrätta med problemen 
med överbeläggningar och 
patienter som utlokaliseras 
till avdelningar där den rätta 
kompetensen saknas.

Kristdemokraterna fort-
sätter att utveckla sin politik 
och tillsätter fem nya grup-
per inom områdena: det 
civila samhället, sjukvård, 
äldreomsorg, landsbygd samt 

bostadspolitik. Människors 
vilja att engagera sig ideellt 
är i dag större än någonsin, 
men sättet man engagerar 
sig på ser inte ut som för 20 
år sedan. Vi måste utveckla 
en politik för att underlätta 
människors engagemang och 
stärka civilsamhället.

Kristdemokraterna har 
sedan tidigare fokus på barn 
och unga och tar fram en 
politik för familjen, skolan, 
rättspolitik och ungdoms-
arbetslöshet. Nu tillsätter vi 
också grupper som stärker 
vår politik i på fler område

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Tisdagen den 16 april sammanträder region- 
fullmäktige i Vänersborg.

Tid: Tisdagen den 16 april kl 10.00 

Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljösti-
pendier 2013 sker kl 13.00. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Klas Nordh, Eva Lans Samuelsson, Madeleine Olofsson ny-
vald ordförande, Lasse Carlbom och Rose- Marie Fihn.

funktionärer medförde inga 
stora förändringar. Hugo 
Wallberg hade begärt bli 
befriad från styrelseupp-
drag, och i hans ställe valdes 
Barbro Söderström in.

Inga-Britt Karlbom tack-
ade för att hon fått fortsatt 
förtroende. Hon lämnade 
därefter en redogörelse över 
det kommande programmet. 
Hon vädjade till de närva-
rande att försöka värva nya 
medlemmar. Medlemsanta-
let minskar varje år, trots att 
medlemsavgiften hålls så låg 
som 100 kronor. Hon bad 
också de närvarande att ställa 
upp på midsommarfesten, 
vilket är föreningens största 
inkomstkälla. Slutligen över-
lämnade hon en blomma till 
Hugo Wallberg som tack 
för det arbete han lagt ner i 
föreningen.

Gerhard Andersson

Penilla Gunther, Sune Rydén och Monica Selin vid Kristde-
mokraternas distriktsstämma i Ale gymnasium.


