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i Folketshus i Nol

På dagordningen:
Rikshems intresse för köp

av Alebyggens fastigheter

som inrymmer

äldreboende och boende

för  funktionshinder.

S-GRUPP
Måndag 16/9 kl 19.30 

i Folketshus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!
Eva/Elaine

Jag vet inte om det är 
en utbredd hysteri som 
råder när vi föräldrar 

inför höststarten i skolan 
ska fylla i kontaktuppgifter 
på diverse blanketter och 
jag hyser den största respekt 
för de tankar du för fram 
om förenklingar och miljö-
besparingar.

Själv hade jag gärna fyllt i 
några blanketter till om det 
hade gjort att mina ungar 
fått de subventionerade bus-
skort de kunde gagna förra 
året för att ta sig till sin lilla 
fristående skola i Kungälv. 
Nu är den subventionen 
borttagen för de ca 30 Ale-
barn vars föräldrar av olika 
skäl valt att sätta sina barn i 
en grundskola utanför Ale 
kommuns gränser. 

Jag hoppas att ditt upp-

drag till utbildningssektorn 
att skynda sig att se över alla 
dessa blanketter verkligen 
blir en stor besparing för 
vår kommun! Framför allt 
känns det tryggt att du vill 
bespara oss denna hysteri. 
Jag är jättetacksam!

Samtidigt passar jag på 
att be om ursäkt för att 
jag av ekonomiska skäl 
inte kommer att köpa de 
Ungdsomskort jag blev 
tipsad om att göra, då detta 
kommer att kosta vår familj 
1400:- i månaden, utan 
istället kommer att spy ut 
en del ogynnsamma ämnen 
ur bilen då jag och maken 
kommer att köra barnen till 
och från skolan.

Maria Bergérus
Hålanda 

Sveriges tillväxtmotor 
är små och medelstora 
företag. Det är där 

fyra av fem nya jobb skapas. 
Att underlätta för jobbska-
parna kommer de som söker 
jobb till godo. Det handlar 
om sänkta egenavgifter, 
minskade kostnader för 
sjuklöneansvaret och bättre 
tillgång till kapital för att 
fl er småföretag ska kunna 
växa och skapa jobb.

Det är glädjande att 
regeringen nu aviserar en 
satsning där små och väx-
ande företag totalt får en 
halv miljard kronor i lägre 
kostnader via sänkta egen-
avgifter. Totalt omfattas 
180 000 företag som nu kan 
expandera, utvecklas och 
skapa fler arbetstillfällen. 
För Ales kommun rör det 
mellan 700 till 800 företag 
som får större ekonomiskt 

utrymme att satsa.
Nu införs också investe-

raravdraget så att små och 
växande företag får bättre 
tillgång till kapital. En skat-
terabatt ges upp till 195 000 
kronor per person och år. 
Det ger incitament till att 
investera och ger småföretag 
bättre tillgång till kapital. 
Nystartade företag och till-
växtföretag kan ha svårt att 
hitta extern finansiering, har 

ofta sämre tillgång till lån 
och saknar eget kapital. Som 
Centerpartister ser vi inves-
teraravdraget som ett förslag 
av stor vikt om man vill 
stimulera de jobbskapande 
småföretagen runt om i hela 
landet. Regeringen satsar 
800 miljoner kronor per år 
till detta.

Dessutom lovar reger-
ingen att snabbutreda en 
modell för högkostnads-

skydd för sjuklöner riktat 
mot små företag. Att minska 
kostnaderna vid sjukdom hos 
personalen är särskilt viktigt 
för de minsta företagen som 
har små marginaler och 
kanske bara ett par anställda. 
Att minska sjuklönekostna-
derna för småföretag var en 
viktig fråga för Centerpar-
tiet i budgetförhandlingarna. 

Dessa satsningar på 
sänkta egenavgifter, mins-

kade kostnader för sjuk-
löneansvaret och bättre 
tillgång till kapital som nu 
föreslås är en nyckel för att 
små och växande företag ska 
kunna fortsätta att anställa 
och skapa fler jobb i hela 
Sverige.

Annika Qarlsson
Riksdagsledamot Centerpartiet 

Boel Holgersson
Ale kommunfullmäktige

Centerpartiet

Svar till Elena Fridfeldt vecka 36:

Tacksam för förenklingar 
och miljöbesparingar

Bättre villkor för småföretag – för fl er jobb

En motorcyklist omkom sedan han kört in i en personbil och voltat på 
gamla E45 i höjd med Grönnäs på torsdagseftermiddagen. Olyckan inträf-
fade strax före klockan fem. Motorcyklisten körde in i personbilen, voltade 
runt och gled över vägbanan. Motorcykeln fattade också eld. Föraren av 
motorcykeln hamnade i diket, men hans liv gick inte att rädda. Föraren av 
personbilen klarade sig utan allvarliga skador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Motorcyklist omkom i Grönnäs

Två trafi kolyckor på E45
En singelolycka inträffade på E45 i Grönnäs vid lunchtid på onsdagen. 
En bil körde av okänd anledning in i mitträcket i södergående riktning. 
Tidigare på dagen, strax efter klockan sju, skedde ytterligare en 
singelolycka på E45. Den här gången var det en kvinnlig bilist 
som körde in i mitträcket i Alvhem i norrgående körfält. 
Kvinnan var oskadd men chockad när räddningstjänsten 
kom till platsen.

Text: Jonas Andersson    Foto: Christer Grändevik

Bli medlem enkelt! 
www.mp.se/bli-medlem

STÄRK 
DE GRÖNA 

KRAFTERNA I 

KYRKOVALET!

Rösta på Miljöpartister 

i Svenska kyrkan  

senast 15 sept!

ALE

För ungdomsverksamheten
För medmänskligheten
För grön förvaltning av mark och egendom

Mer än bara lokaltidning
Printshop • Filmproduktion

Webbproduktion • Reklambyrå

Stödföreningen Vaken har sedan årsmötet 
2013 valt att hålla samtliga styrelsesam-
manträden ute hos föreningslivet. Hittills 
har Ahlafors IF, Bohus IF friidrott och Nol-
Alafors kulturförening fått stå värd och 
berätta om sina verksamheter.

– Ett väldigt bra sätt för oss att komma 
ut och träffa föreningarna. Det ger oss nya 
perspektiv, säger styrelseledamot Niclas 
Angrell.

Nästa anhalt blir förhoppningsvis Älv-
ängens IK den 1 oktober.

Vaknafonden Vaknafonden 
på turnépå turné


