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Måndag 15/4 kl. 18.00

i Folkets hus i Nol
Utåtriktande aktiviteter.

Fullmäktigemöte kl. 20.00
Fika

Alla medlemmar är

välkomna!

Men det fi nns hopp. 
Våren skulle ju till 
exempel vara något 

nytt. Nja, all hundskit, som 
slöa hundägare låter ligga, 
är ju inget nytt. När nu snön 
smält bort så ligger skiten där 
i all sin bruna glans. För ett 
tag sedan blev jag likaså irri-
terad över alla cigarettfi mpar 
som kommit fram. Utanför 
min fastighet kunde jag för 
några dagar sedan räkna in 
14 st ! Varför just här. Kanske 
någon som tänder ciggen 
hemmavid och sedan rökat 
färdigt (kanske på väg till 
bussen) just utanför mitt. Det 
är ju bara att släppa fi mpen på 
gatan, kanske inget nytt det 

heller.
Nu har man börjat den 

årliga städningen av gator 
och vägar. Kanske en del läm-
ningar då försvinner. Hund-
skiten på gräsmattorna sprids 
väl ut som någon form av icke 
önskad gödning när gräsklip-
parna kommer igång igen. 
Tacksam att man slipper köra 
dessa maskiner.

Man kan ju undra vad 
hundägare och rökare har för 
självpåtagna rättigheter. Ta 
med er skiten hem !

I min förra “krönika” 
ondgjorde jag mig över en 
medlem/fastighetsägare 
som håller Vägföreningens 
styrelsen sysselsatt med sina 

skriverier. 
Han har inte 

slutat. Nu senast kom det 
en skrivelse, faktiskt bara 2 
A4-sidor denna gång, enligt 
uppgift. Nu är det förening-
ens hemsida som sågas jäms 
med gräset. Alltså inget nytt 
där heller.

Kanske kan det kommande 
ortsutvecklingsmötet den 16 
april i Bygdegården komma 
med något nytt ! Låt oss 
hoppas.

Om jag och Alekuriren 
orkar så kommer nästa “krö-
nika” att handla om alla slöa 
husägare.

Som avslutning, ett tack till 
“Skyltverket” (fast det kanske 
heter Trafikverket) för att ni 
fixade skyltningen till Skepp-
landa.

Inge Nytt

Du har varit dina parti-
kamraters ombud på 
den socialdemokra-

tiska partikongressen i Gö-
teborg några dygn och varit 
delaktig i framtagande av ditt 
partis nya ”Framtidskontrakt” 
som ni skall gå till val på nästa 
år. Säkerligen en spännande 
och intressant upplevelse 
och ett hedersuppdrag som 
du är väl lämpad till, socialt 
engagerad som du är.

Men: är det inte ett stort 
steg tillbaka ni tagit i det 
stora socialdemokratiska 
arbetarpartiet SAP när vän-
sterfalangen i ert parti, under 
hård ledning av LO, så tydligt 
präglat många av de viktiga 
framtidsfrågorna? Låt mig ta 
några exempel av era beslut 
som återgivits och kom-
menterats i massmedia, bland 
annat av Aftonbladets ledar-
skribent Lena Melin:

Tyrone: Ni är emot vin-
ster i välfärden, det ska bara 
vara ”non-profit-företag” 
som skall få lov att utföra 
vårdtjänster i den socialde-
mokratiska företagsvärden. 
Men vad händer när utövarna 
inte får avkastning (ränta) 
på det kapital som satts in i 
vården för investeringar i nya 

metoder och nya effektiva 
operationsutrustningar som 
de offentliga vårdcentralerna 
och sjukhusen idag inte 
mäktar med? Hur många nya 
kreativa vårdgivare får vi då? 
Och vad händer med de redan 
befintliga vårdcentraler och 
sjukhus som idag drivs av pri-
vata företag, oftast synnerli-
gen effektivt och som ger vård 
åt 100.000-tals människor i 
vårt land? Och varför ger ni 
er på den kvinnodominerade 
vården, som ger 10.000-tals 
kvinnor kvalificerade jobb 
i Sverige? Att ert tidigare 
mantra om ”feministiskt 
parti” har upphört förstår jag 
mycket väl! Men: ni är ju inte 
helt emot vinster i närings-
livet, eller ”profit” som era 
bokstavstrogna säger. Eller? 
För det tycks vara helt okej 
att bygga nya sjukhus, skolor, 
arenor, vägar, järnvägar, 
kraftverk av privata kunniga 
och kompetenta storföretag 
med stor kapitalbas (det fanns 
tidigare fackföreningsägda 
och även statliga men de blev 
snabbt bortkonkurrerade 
när deras monopol tvinga-
des upphöra!) Lite kuriosa: 
Byggjätten NCC, ett av dessa 
byggföretag, gjorde förra året 

en vinst på drygt 800 miljoner 
k! Och NCC Roads (som 
bygger och underhåller vägar) 
gjorde en vinst på 413 milj kr! 
Då hördes inga protester eller 
krav på ingripanden från vän-
sterhåll eftersom alla innerst 
inne vet att det bara är vinst-
givande företag med stort 
eget kapital (som kommer 
från gjorda vinster) som kan 
överleva. Jag ser med mycket 
större oro på det faktum att 
moderbolaget till det kvinno-
dominerade Care och Carema 
Sjukvård och Bemanning som 
driver sjukhus och vårdcen-
traler runt om i Sverige enligt 
senaste årsredovisningen 
redovisade en förlust om 230 
miljoner kr. 

Skolan
Och skolan, Tyrone! Vad har 
ni emot friskolorna? Är det 
för att de drivs rationellt eko-
nomiskt och oftast erbjuder 
en bättre pedagogik och som 
med sina resultat får de kom-
munala (offentligt) drivna 
skolorna i många fall att 
framstå som skräckexempel på 
dåligt ledarskap, dålig organi-
sation och misskötsel av eko-
nomi och resultatstyrning? 
Varför ge sig på ett system 

som fungerar ypperligt och 
som är ledande på många 
områden? Och ändå ger eko-
nomiskt överskott (”profit”)! 
Resultatstatistiken är oerhört 
talande. – Om LO får sin vilja 
igenom, det vill säga om (S) 
vinner valet nästa år så tvingas 
drygt 100.000 elever i den 
svenska grundskolan att byta 
till annan (oftast sämre) skola 
när deras friskola tvingas 
stänga.

Hemtjänsten
Och hemtjänsten, Tyrone! 
Varför är ni emot att den 
drivs av privata företag, 
oftast drivna av kvinnor? 
Förutom det praktiska, och 
självklara, att folk ska få välja 
vem som sköter och vårdar 
dem i deras hem så finns här 
en kuslig påminnelse om ett 
system som kollapsade 1989 
bakom Muren och taggtråd 
i det östra Europa. Nej, låt 
Vänsterpartiet ensamt behålla 
denna pinsamma koppling 
tillbaka i historien! Och 
varför, Tyrone, vill ni slopa 
avdragsrätten för hushållsnära 
tjänster (RUT-avdraget)? Vill 
ni att människor åter tvingas 
anlita svart arbetskraft när 
man av ålder och krämpor 

måste ha hjälp i hemmet? 
Och förresten, Tyrone: 

Restaurangmomsen vill ni 
höja till det dubbla. Okej, den 
sänkning som genomfördes 
av Alliansregeringen, trots era 
protester, kostade en hel del 
men den har redan helt klart 
skapat massor med nya jobb 
år unga människor, inte minst 
invandrare. Man kan nästan 
tala om succé! Varför ger ni er 
på ungdomar och invandrare 
och skapar ytterligare ung-
domsarbetslöshet??

Och du, Tyrone: Hur i 
hela fridens namn skall ni 
lyckas förmå arbetsgivarna att 
anställa oerfarna ungdomar 
under 26 år genom att för-
dubbla arbetsgivaravgifterna 
för dessa? Alternativet är ju 
att sänka lönerna men det vill 
ingen på den borgerliga sidan. 
Är det vad ni socialdemokra-
ter vill? Eller vill ni acceptera 
att ungdomsarbetslösheten 
biter sig fast ännu hårdare? 

Och hur har du det egent-
ligen med inställningen till 
företagsamheten, Tyrone? 
Röstade du emot alla stolliga 
förslag på (s)-kongressen, 
livligt påhejad av LO, mot 
privata alternativ och som 
kan komma att innebära den 

största nedläggningen av väl-
färdsverksamheter i Sverige 
någonsin? LO har skickligt 
fått det socialdemokratiska 
arbetarpartiet att åter sätta 
vinst och privat företagande i 
motsatsförhållande till välfärd 
och välstånd. Ett vinstförbud 
eliminerar helt enkelt det 
privata välfärdsföretagan-
det. Och kvar blir bara det 
offentligas välfärdsmonopol. 
Själv bytte jag till den privata 
ADINA-hälsan i Nol när 
jag för länge sedan trött-
nade på köerna och brist på 
kompetens hos de offentliga 
vårdcentralerna i Skepplanda 
och Älvängen och har ingen 
lust återgå när ni förbjuder 
de privata alternativen! Jag 
har dock hört att de blivit 
betydligt bättre, det har 
konkurrensen från de privata 
vårdgivarna tvingat fram! Och 
privat tandläkare, också skat-
tefinansierad, 
har jag alltid 
haft sedan jag 
slapp ur Folk-
tandvårdens 
käftar! 

Jan A. Pressfeldt
Aledemokraterna

Ännu inget nytt i Skepplanda

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 17 april 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/ 
Folkets hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. föl-
jande ärenden:

Information om hur energianvändningen 
påverkar dig i ditt liv.

Bert Åkesson Maria Olegård
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 10 april 
2013.

Välkommen hem, Tyrone Hansson (S)!

Den som vågar mest vinner!
Vi inleder kvällen med mat och mingel i den 

gamla herrgårdsbyggnaden, Refräng & Co 

är på plats och underhåller med sång och 

musik. Därefter bjuder vi på en fartfylld och 

engagerande föreläsning av Christer Olsson, 

som bland annat fick Stora Talarpriset 2010. 

Han kommer att prata om hur den som 

vågar mest vinner!

Slutligen kommer vi att dela ut priser till 

Årets företagare inom en rad kategorier.

 

Anmälan
Anmäl dig till Jannike Åhlgren, jannike.

ahlgren@ale.se, alternativt anmäl dig via 

den digitala inbjudan som går ut till vårt 

nyhetsbrevsregister. 

Anmälningsavgiften på 125:-/person betalas i samband med anmälan in på 

Företagarnas BG: 165-1934, uppge företagsnamn, samt namn på de personer 

som vill komma. Senast den 22/2 ska din avgift vara registrerad för att vi ska 

veta att du vill delta.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun

Vid frågor kontakta Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se
eller Barbro Ericson, ericson.barbro@gmail.com

 www.ale.se

,

Hjärtligt välkomna till en inspirerande kväll!

Onsdagen den 24 april kl 18.30 - 21.30 
i Klädkällarens lokaler i Stora Viken

NÄRINGSLIVSKVÄLL I ALE
Är du företagare i Ale? Välkommen på


