
VECKA 18         NUMMER 17|26

S
O

C
IA

LD
EMOKRATERN

A
 I A

L
E

S-GRUPP
Måndag 5/5 kl 18.30

Folkets Hus i Nol
Alla medlemmar välkomna!

SENIORER/
DAGLEDIGA

Torsdag 8/5 kl 10.30
Folkets Hus i Nol

Tema:  

EP-valet den 25/5

Ing-Britt Andersson och  

Jarl Karlsson inleder diskussionen

MEDLEMS-
MÖTE

Torsdag 8/5 kl.18.30
Folketshus i Nol

Dagordning

Antagande av kommunala  

handlingsprogrammet.

Information inför EP-valet.

Välkomna!
Valrörelsen för supervalåret 2014 har dragit igång. Det märk-
tes inte minst på Älvängens vårmarknad, där samtliga partier 
tog chansen att synas. Aledemokraterna tog det säkra för det 
osäkra och attackerade även från luften... Syns du inte finns 
du inte! 

Socialdemokraternas och IF Metalls Olle Ludwigsson sitter i Europaparlamentet 
sedan 2009 och kandiderar nu för ytterligare en period. I fredags gästade han Sjö-
vallen i samband med fotbollsmatchen Ahlafors IF mot Gunnilse. Här passade Olle 
på att prata jobb, solidaritet och välfärd.

   – Vi måste inse att Sverige är en del av Europa och att besluten som tas i Bryssel 
påverkar vår vardag i allt större utsträckning, därför är det viktigt vilka som repre-
enterar oss där, underströk Olle som kommer att majtala på Ale Torg på torsdag.

Supervalår 
på hög höjd
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Avspark för Olle Ludvigsson
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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 

Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15

www.karebybil.se
Mitsubishi köper man hos

ALAFORS. I onsdags bjöd 
PRO in till öppet möte.

120 pensionärer kom 
till Medborgarhuset för 
att ställa politikerna mot 
väggen.

– Glädjande att det kom 
så mycket folk, men det var 
svårt att hålla ordning på 
talarlistan, säger moderator 
Hans Hellman.

PRO har från centralt håll upp-
manat landets lokala föreningar 
att ta initiativ till dialogmöten 
med sina politiker.

– Vi upplever en orättvisa i 
beskattningen mellan löntagare 
och oss pensionärer, säger Hans 
Hellman.

Fullmäktiges partier fanns 
representerade med vardera två 
personer. Frågorna kom utöver 
”pensionärsskatten” att hand-
la om bland annat framtidens 
äldrevård i Ale, äldres behov av 
friskvård, lämpliga mötesplatser 
samt möjligheten för hemmabo-
ende äldre att få varm mat leve-
rerad och serverad.

– Det blev lite utdraget efter-
som så gott som alla politiker i 

panelen ville göra sin röst hörd. 
Sedan ville publiken på åhörar-
plats också ta tillfället i akt att 
ställa frågor.

Personalen på Vikadamm 
hade skickat ett brev till PRO:s 
öppna möte där politikerna fi ck 
kritik för rådande arbetssitua-
tion. I brevet stod att läsa: ”Den 
personal som arbetar idag är 
rutinerad och väldigt omtyckt, 
men håller på att brytas ner som 
människor fullständigt totalt. 

Denna personal som verkligen 
har älskat sitt arbete är på väg att 
säga upp sig på grund av att dem 
inte orkar mer. Det måste ske en 
förändring idag. Inte om några 
dagar, se till att få fram personal 
nu.”

– Alarmerande signaler som 
våra förtroendevalda måste ta 
på största allvar, avslutar Hans 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Kristdemokraternas Sune Rydén var en av många politiker som fanns på 
plats i Medborgarhuset för att svara på pensionärernas frågor.

Hans Hellman.

– Ställde politikerna mot väggen
Pensionärerna på hugget
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Vad tycker du?
Maila till perra@alekuriren.se


