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Måndag den 19/8 kl 18.30 

i Folketshus i Nol
Fullmäktige hälsar alla 

medlemmar

Välkomna!

Vår närhet till en storstad 
är på många sätt posi-
tiv. Närheten och goda 

kommunikationer till storstaden 
innebär också att vissa negativa 
företeelser ökar i omfattning.  
Exempelvis en ökad kriminali-
tet, otrygghet samt företeelsen 
tiggeri. Något som tyvärr blivit 
allt vanligare i svenska städer är 
offentligt tiggeri, på senare tid 
har vi tyvärr även fått se det i 
vår kommun främst på Ale torg. 
Både affärsidkare och allmänhe-
ten drabbas av tiggeriet, de står 
utanför butiker och hoppar på 
folk med olika metoder . Vi kan 
inte tolerera sådana negativa och 

tråkiga inslag i den offentliga 
miljön som det faktiskt utgör. 
Den fria rörligheten inom EU, 
genom de tandlösa Schengen-
reglerna är en direkt konsekvens 
till tiggeriet i Sverige. Tiggeriet 
hjälper inte heller de verkligt 
drabbade utan är ofta ett cyniskt 
sätt för ligor att utnyttja utsatta 
människor. Ligorna är ofta in-
blandade i människohandel och 
andra kriminella aktiviteter. 
Även minderåriga utnyttjas i 
dessa syften. Det är en inte minst 
viktigt ur ett kriminalpreventivt 
perspektiv att vi stävjar det orga-
niserade tiggeriet både i Ale och 
övriga Sverige.

Sverigedemokraternas åsikt på 
både lokal och rikstäckande nivå 
är att ett förbud mot offentligt 
tiggeri måste till snarast möjligt. 
Vi anser att denna verksamhet 
skall motarbetas så kraftfullt 
som möjligt av kommunen och 
berörda myndigheter. För detta 
krävs bland annat att kommu-
nens samarbete med Polismyn-
digheten utökas och förbättras 
och att det i den kommunala ord-
ningsstadgan införs ett förbud 
mot offentligt tiggeri. För Ale-
bornas trivsel, välbefinnande och 
trygghet anser vi Sverigedemo-
krater att offentligt tiggeri skall 
förbjudas, men det skall självklart 

göras på ett sätt som är förenligt 
med rikets lagar där själva utfor-
mandet får utredas noggrant. Vi 
kommer till första kommunfull-
mäktigemötet efter sommaren 
att lämna in en motion där vi 
vill ändra i den kommunala 
ordningsstadgan så att det blir 
förbjudet med offentligt tiggeri 
i Ale kommun. Även gatumusik 
används som metod för att 
tigga pengar, därför föreslår vi 
att kommunen fortsättningsvis 
kräver tillstånd för insamling 
av pengar i samband med 
framförande av gatumusik.

Sverigedemokraternas
kommunfullmäktigegrupp i Ale

Den 9 december förra året invigdes 
nya E45 och den dubbelspåriga 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt ny infra-
struktur har satt både Ale och Lilla 
Edet kommun på kartan. Intresset 
för nyetableringar och bostadsex-

ploatering är stort. 
Den 7 september bjuder Ale 

och Lilla Edet kommun in till visning 
av vad som är på gång i Göta älvda-
len. Tillsammans med det lokala 
näringslivet och föreningslivet hop-
pas vi kunna ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor evenemangsdag 
och marknadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga som dist-
ribueras via GP och SDR (söndag 
1 september) till alla hushåll i Ale, 
Lilla Edet, Trollhättan, Kungälv och 
delar av Göteborg.

Se till att synas du också!

Destination Ale - Lilla Edet

– Specialupplaga via GP

Upplaga Upplaga 

200 000 ex200 000 exManusstoppManusstopp

fredag 16 augusti!
fredag 16 augusti!

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer

Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 
16 augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 

Unikt till fäll e!

Sverigedemokraterna vill sätta stopp 
för det offentliga tiggeriet i Ale


