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NÖDINGE. Lördagen den 31 
augusti hade Vänsterpartiets 
Älvsborgsdistrikt halvårs-
konferens i Ale. Johnny 
Sundling, Ingmarie Tor-
stensson och Christer 
Pålsson var valda att repre-
sentera Vänsterpartiet i Ale.

Mikael Gustafsson, som 
är Vänsterpartiets represen-
tant i EU, var huvudtalare 
på en konferens som också 
handlade om förberedelser 
inför nästa års kongress och 
EU-, region- och kommu-
nalval.

EU-valet blir en kraft-
mätning mellan vänster och 
höger, i Sverige och i EU. 
Det är viktigt att inte skicka 
fler ja-sägare till Bryssel. 
Vänsterpartiet står för vän-
sterpolitik och EU-kritik 
och har varit pådrivande i 
att förbättra EU:s politik för 
jämställdhet, miljöregler och 
för löntagarnas intressen.

– Vi blir mer effektiva 
i det arbetet just för att vi 
är EU-kritiska och inte ser 
EU som en lösning på alla 
problem, säger Mikael Gus-
tavsson.

– Vi vill omförhandla det 
svenska EU-medlemskapets 
villkor. Vi vill skriva in Sve-
riges undantag från Euron 
och EMU i EU-fördraget. 
Vi vill ha ett bindande soci-
alt protokoll. Vi vill sätta 
hänsyn till miljön före före-
tagens rätt att sälja sina varor 
och införa en rätt för Sverige 

att gå före på miljöområdet. 
Vi vill undantas från EU:s 
jordbrukspolitik och ha lägre 
medlemsavgift i EU. Sve-
rige ska inte bli ett län i en 
framväxande EU-stat. Vårt 
långsiktiga mål är att Sverige 
lämnar EU.

Birgitta Andersson
Vänsterpartiet i Ale

– Mikael Gustafsson och Rossanna Dinamarca 
på plats

Vänsterpartiet höll
halvårskonferens i Ale

EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson var huvudtalare på Vänsterpartiets Älvsborgsdi-
strikts halvårskonferens i Ale gymnasium.

Riksdagsledamot Rossanna Dinamarca.

ÖPPET

7-23 
ALLA DAGAR

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Matbutiken i Älvängen

Välkommen önskar ICA Supermarket!

BEHOV AV KONTANTER?
ICA Supermarkets Uttagsautomat 

• Inomhus
• Ljust

• Skydd mot väder och vind
• Alltid personal i närheten

• Bekvämt
• 13 P-platser utanför dörren

• Tryggt

• Öppen 7-23 som butiken

www.vgregion.se

Regionfullmäktige sammanträder

Tisdagen den 24 september sammanträder regionfullmäktige i 
Vänersborg. Under sammanträdet ges kort information om Västtrafiks 
nya biljettsystem. Under dagen delas också Västra Götalandsregionens 
kulturpris 2013 ut.

Tid:   Tisdagen den 24 september kl. 09.30. 
Information om Västtrafiks nya biljettsystem kl. 09.30. 
Utdelning av Västra Götalandsregionens kulturpris 2013 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 010-441 01 42.

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

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information www.vgn.nu. Det går 
också att se och höra sammanträdet 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. 

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 15 sept

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR


