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Spara i premieobligationer! Du kan vinna en miljon och får alltid minst 
pengarna tillbaka. Med andra ord, vara försiktig och ändå få uppleva 

en massa trevlig spänning. Köp Premieobligation 14:1 senast 8 april 
på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos vissa banker och 

fondkommissionärer. Man måste inte våga för att vinna!

En miljon.
Utan att bita 
på naglarna.

  Vinst: 

 1 miljon! 
Alltid pengarna 

tillbaka. 

Nödinge Röda Kor-
skrets årsstämma 
2013-03-03 gick 

av stapeln i Bohushallen i 
Bohus.

Deltagarantalet var lite 
snålt, men 17 st trogna 
kom. Till mötet valdes Iris 
Johansson till ordförande. 
Årsstämman löpte fi nt och 
inget fanns att anmärka på 
det gångna årets rapporter 
och ekonomin befanns vara 

i sin ordning. Medlemmar 
i styrelsen är nu 11 stycken 
tidigare var vi 12. I hela 
Nödinge kretsen fi nns 152 
betalande medlemmar.

 Vi hade inbjudit Charlott 
Klug från kommunen som 
informerade om brott och 
säkerhet.

Det var mycket hörvärt 
och vi fi ck fl era tips om hur 
man skulle förfara för att 
slippa brott. Statistiken i 

kommunen var väl inte så 
positiv, men ingen skall gå 
och vara rädd, för Ale är 
ändå en ganska säker kom-
mun enligt Charlott Klug.

 Mötet avlutades med ett 
konstituerande möte som 
vår ordinarie ordförande 
Ylva Hagman avslutade.

Vid datorn
Rose-Marie Danhage

Styrelseledamot

Röda korsets årsmöte

Moderaterna i Ale gästades av EU-kandidaten Cecilie Tenfjord-Toftby. Hon togs emot av Isabell 
Korn, Carina Zito och Mikael Berglund.

I veckan avslöjades att 
regeringen, efter Annie 
Lööfs lyckade budget-

förhandlingar, skjuter till 
hela 2, 8 miljarder kronor 
till landsbygdsprogrammet 
i vårbudgeten. Pengarna 
till bredband kommer att 
fördubblas, från ca 1,6 
miljarder till 3, 25 miljarder 

kronor och satsas där mark-
nadskrafterna inte alltid 
räcker till. Centerpartiet i 
Ale har bara en sak att säga: 
Hurra! Äntligen tar man 
från nationellt håll krafttag 
för att vi på landsbygden 
också ska ha möjlighet att 
surfa snabbt och med hög 
prestanda.

Något som är alldeles 
nödvändigt för att man ska 
kunna driva företag och 
skapa jobb utanför tätorter-
na. En sak är säker – Hela 
Ale tillåts växa sig stark med 
närodlad centerpolitik. 

Elena Fridfelt
Centerpartiet

Centerpartiet fi xar efterlängtad bredbandsutbyggnad 

Måndagen 24 mars 
gästades Mo-
deraterna i Ale 

av EU-kandidaten från 
Västsverige, Cecilie Ten-
fjord-Toftby.

Cecilie berättade väldigt 
engagerat om varför vi ska 
rösta i EU-valet 25 maj och 
varför det är viktigt att rösta 
på Moderaterna.

Vi Moderater förstår Eu-
ropafrågorna bäst! Friheten 
har alltid varit en hjärtefråga 
för oss. Eftersom Sverige är 
och förblir en del av Europa, 
kan inte frågeställningen 
vara om EU ska fi nnas eller 
inte, utan snarare vilket 
Europa vi vill ha och vara en 
del av. Vi i Moderaterna vill 
vara en stark del av EU sam-
arbetet för att kunna värna 
svenska intressen, och för att 
fortsätta att värna den fria 
rörligheten för människor, 
varor, tjänster och kapital. 
Vi tror att Sveriges invånare 
vill fortsätta att arbeta och 
studera i Europa och vi tror 
på fortsatt stark export för 

Svenska företag. 
Vi ser även att oppositio-

nens politik vill försvåra och 
begränsa denna frihet. Tänk 
om tyska, spanska, franska 
fackförbund skulle i likhet 
med LO gå ut och hindra 
alla EU-medborgare rätten 
att söka jobb? Det är idag 
deras förslag till Europa 
parlamentet. 

En annan stor skillnad 
mellan Moderaterna och 
Socialdemokraterna är att vi 
inte vill ha för mycket de-
taljstyrning från EU. Vi vill 
att Sverige ska fortsätta vara 
ett fritt och självständigt 
land – något som Socialde-
mokraterna inte håller med 
om. Deras politik skapar ett 
alltmer federalt, överstatligt 
EU. Hur vill du att EU ska 
se ut efter den 25 maj?

Det är heller ingen 
tillfällighet att man från 
Kiev, Ukraina, väljer 25 maj 
som sin valdag. Det är en 
tydlig markering till Putin. 
Det ukrainska folket ser sig 
som en del av Europa. För 

fred och frihet är europa-
samarbetet än viktigare. 
Vi i demokratiska Sverige 
har inte bara en rättighet, 
utan en skyldighet att rösta, 
då demokratin fortfarande 
inte är en självklarhet i alla 
länder i världen. 

 Var en stolt Alebo du 
med! Rösta 25 maj 2014! 

Det fi nns bara ett 
självklart parti att rösta på i 
EU-valet! Rösta på Mode-
raterna – det enda parti som 
garanterar frihet för den 
enskilde!

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Ale kommun

Isabell Korn (M)
Ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun

Topp tre, kommunfullmäktigelistan 
Moderaterna valåret 2014

EU-kandidat på besök
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Välkomna!

SOPPA & 
POLITIK

Torsdag 10 april kl 18.30
Folketshus i Nol
Tema: Regionpolitik

Sjukvård, kollektivtrafik, kultur

Lena Hult regionråd

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Kristdemokraterna hade kommun och 
landstingsdagar i Göteborg. 1 300 
kristdemokrater var där. Kristde-

mokraterna från Ale var närvarande med 
nio medlemmar för att tala politik och den 
kommande valrörelsen, samt EU. Krist-
demokraternas tre toppkandidater i Ale; 
Sune Rydén, Jonathan Sundeen och Ingrid 
Hellberg kunde välja på 24 seminarier om 
olika politiska frågor.

Sune Rydén, kristdemokrat från Ale och 
ordförande för Alebyggen, fi ck ett samtal 
med Stefan Attefall, kristdemokratisk bo-
stadsminister om möjligheterna till byggna-
tion i kommunerna och vad som kan göras 
för att öka byggandet. 

Stefan Attefall påpekade att under 
kristdemokratisk ledning pågår en mycket 
omfattande renovering av svensk bostads-
politik. Planprocessen blir tydligare, kortare 
och mer förutsägbar, byggregler förenklas 
och blir mer generella, skatter på byggande 
och boende har sänkts, bostadsförsörj-
ningslagen skärps, bullerregler samordnas 
och blir mer generösa och bostadsbidragen 
har förstärkts. Men åtskilligt återstår att 
göra för att skapa en hållbar bostadspolitik, 
såväl ur sociala, ekologiska och ekonomiska 
aspekter. Sune Ryden påpekade att nu ökar 
bostadsbyggandet.

Stefan Attefall informerade om det 
förbättra de ekonomiska förutsättningarna 
för kommuner att investera i nya bostads-
områden genom att det kommer att införas 
någon form av ekonomiskt stimulansstöd till 
kommuner som bygger nya bostäder.

Viktigt är att förenkla regelverket kraftigt 

i syfte att erbjuda fl er ungdoms- och stu-
dentbostäder till rimliga kostnader.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraterna från Ale i Göteborg

Sune Rydén, kristdemokrat från Ale och ordfö-
rande för Alebyggen, tillsammans med Stefan 
Attefall, kristdemokratisk bostadsminister.


