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Den 25 maj kan du säga ifrån!

Ale

Den 25 maj är det 
val till EU-parla-
mentet. EU-valet 

är viktigt, inte minst då 
över 60 procent av besluten 
i kommunen påverkas av 
EU. Till exempel påverkas 
kommuners inköp av pennor 
och toalettpapper, städning 
av kontor och fritidsgårdar, 
byggandet av bostadshus 
och förskolor, samt bananer-
na, potatisarna och mjölken 
till skolköken och äldrebo-
enden.

Europaparlamentet är 
medborgarnas röst och vår 
plattform. Jag vill inte se 
ett eliternas Europa, utan 
ett medborgarnas Europa. 
Och nu har vi fått världens 
möjlighet att välja in en re-
presentant som står för det 
som är viktigt för oss.

Kent Johansson (C) är 
en skicklig politiker som 
får saker att hända. Han 
har lång politisk erfarenhet 
och goda värderingar som 
behövs i EU. Genom en 
aktiv bakgrund i studieför-
bund och folkrörelse har 
han också en god förankring 
i människors vardag. Han 
har erfarenheten, nätverket 
och inte minst folkligheten 
som krävs för att bygga en 
hållbar framtid.

Jag vill ha en representant 
som står för ett grönt, öppet 
och hållbart Europa som 
byggs underifrån – av 500 
miljoner människor, inte 
statschefer och ministrar i 
28 medlemsländer. Någon 

som arbetar för ambitiösa 
miljö- och klimatmål och 
som vill satsa på förnybar 
energi och gröna näringar. 
Någon som tycker att det 
är viktigt att ge människor 
möjlighet att jobba och 
studera i hela Europa. 
Någon som vill rensa upp 
bland EU-reglerna och ha 
vettiga bestämmelser för 
människor, mat och småfö-
retag.

Min röst går inte till (Fp) 
för jag vill inte ha Euron, 
mer kärnkraftverk eller en 
bankunion. Jag röstar inte 
på (M) för att jag vill ta mil-
jöfrågorna på allvar och inte 
satsa på kol och olja. Jag rös-
tar inte på (S) för att jag vill 
inte begränsa medborgarnas 
rätt till arbete i hela EU. Jag 
röstar på (C) för jag vill ha 
ett EU som satsar på miljön 
och klimatet, inte lägger sig 
i detaljer utan ger riktlinjer 
och skapar övergripande mål 
och säger nej till Euron.

Det är du och jag genom 
vår röst som bestämmer 
EU:s framtid. Man behöver 
inte vara expert på EU för 
att rösta, utan det handlar 
om att välja en kandidat som 
står upp för ens egna vär-
deringar. Mitt val är enkelt. 
Jag kommer att lägga min 
röst på Kent Johansson. Gör 
det du också!

Leif Andersson
Centerpartiet

Viktigt att rösta i EU-valet!

I en insändare och helsi-
desannons i Alekuriren 
ondgör sig Centerpartiet 

och Kristdemokraterna 
över Vänsterpartiet och 
Miljöpartiets engagemang 
för miljön och försöker få 
väljarna att tro att V och 
MP vill förbjuda folk från 
att leva på landet. Detta är 
naturligtvis inte sant, vilket 
såklart både C och KD är 
medvetna om. Vi vill varken 
riva nuvarande lantliga be-
byggelse eller sätta stopp för 
nybyggnation på landsbyg-
den. Det vi däremot inte vill 
är att bebygga fi n jord-
bruksmark eller skapa nya 
tätorter ute på landsbygden. 
Vad kommer det sig att vi är 
av den uppfattningen? 

Jordbruksmark som 
bebyggs är i princip för 
alltid otjänlig för att odla 
livsmedel. Det är inte alls 
säkert att Sverige för resten 
av all framtid kan förlita sig 
på att importera mat från 
utlandet. I en framtida värld 
där klimatovänliga trans-
porter är väldigt dyra är det 
inte alls orimligt att det är 
bättre för både miljön och 
plånboken för oss svenskar 
att odla egen mat igen – 
och då måste vi ha brukbar 
jordbruksmark att odla upp. 
Centerpartiet har historiskt 
varit av uppfattningen att 
det svenska jordbruket är 
värt att skydda. Nu vill man 
tydligen hellre bygga hus. 
Det tror vi är dåligt för 

svenska landbrukare och 
dåligt för framtiden. 

En annan spaning vi i 
V och MP gör är att även 
privata transporter kommer 
att behöva minska i fram-
tiden. Nya tätorter ute på 
landsbygden skapar istället 
nya behov av transporter. 
Det låter kanske vackert att 
påstå att politiken behöver 
fokusera på drivmedlet, inte 
transporten i sig. Tyvärr är 
detta något som visat sig 
betydligt lättare att säga 
än göra. Vårt oljeberoende 
fortsätter att öka, trots att 
alliansen gång på gång säger 
att det ska minska. Det tycks 
helt enkelt inte räcka att 
säga. Man måste även göra. 
Det vill vi i Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet och det är 
det som tydligen upplevs 
väldigt farligt för några av 
allianspartierna. Kanske kan 
reaktionen förklaras med 
vilka de samarbetar med i 
Samhällsbyggnadsnämnden? 
Nämndens ordförande (AD) 
har inte gjort någon hem-

lighet av att han inte tror på 
forskarnas påståenden att 
människan påverkar klimatet 
och att det således inte fi nns 
någon anledning att anpassa 
samhällsbyggandet till ett 
mer energisnålt samhälle. 

Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet håller inte 
med, därför driver vi en 
annan politik i samhälls-
byggnadsnämnden. Det gör 
inte ni. Vi vill att Alebornas 
klimatpåverkan ska minska, 
inte öka. Vad vill egentligen 
Centerpartiet och Kristde-
mokraterna?

Johnny Sundling 
Vänsterpartiet Ale
Peter Rosengren 

Miljöpartiet Ale        

Var får man bo i Ale?
Svar till Centerpartiet och Kristdemokraterna

Nämndens 
ordförande (AD) 
har inte gjort 
någon hemlig-

het av att han inte tror 
på forskarnas påstå-
enden att människan 
påverkar klimatet.
JONNY SUNDLING (V)
PETER ROSENGREN (MP)

Nu gör S det igen! 
Kommer med 
”fantastiska” 

nyheter som ska gynna de 
äldre… Vi moderater tycker 
mycket om förslag som gör 
att livet blir bättre för våra 
äldre invånare, men det nya 
förslaget som S lanserar, 
att hemtjänstpersonalen 
helt plötsligt ska bli kockar 
(vilket för övrigt är en 

yrkeskategori i sig) fi nner 
vi i moderaterna som en 
märklig socialistisk utopi. 
Vår personal i hemtjänsten 
är utbildade i att ta hand om 
våra äldre och gör det på ett 
fantastiskt sätt, men hur blir 
det om hemtjänstpersonal X 
inte kan eller vill laga mat, 
något man överhuvudtaget 
inte är anställd för, får detta 
i ny arbetsuppgift? Dess-

utom så visar ekonomiska 
beräkningar att vi i Ale kom-
mun skulle behöva anställa 
ungefär 25 personal extra 
för att fi xa det som S vill. Ok 
låt oss säga att vi gör detta… 
men hur det blir det för 
våra äldre då? Visserligen 
god mat, men i övrigt ingen 
service alls för det kommer 
det ju inte att hinnas med! 
Vill vi ha det så?

Nytt socialistiskt  populistiskt utspel 
som drabbar våra äldre!

Första Maj
i Alingsås och Göteborg 

Kontakta medlemsansvarig i Ale för mer information:

christer.palsson@vansterpartiet.se

0703-37 40 99

Alingsås: Lilla Torget kl 11.00

Göteborg: Andra Långgatan kl 13.30

Riksdagsledamot Rossana Dinamarca
Göteborg och Vanja Larsson

Välfärden är 
inte till salu!

Vänsterpartiet
www.vansterpartiet.se

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

 Moderaterna i Ale har 
sett till att det fi nns kök i 
det nyaste äldreboendet 
Backavik och vi vill fortsätta 
att utveckla möjligheten 
för äldre att kunna få bättre 
mat. Oppositionens förslag 
kommer att kosta skatte-
betalarna cirka 16 miljoner 
kronor. Något de inte har 
fi nansierat. Detta innebär att 
man inte kommer att ha råd, 
så till syvende och sist så blir 
det de gamla matlådorna 
från centralköket som 
kommer distribueras. Under 
mandatperioden har mer 
eller mindre alla budget-
förslag som S lagt inneburit 
besparingar i omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
vart ifrån vill man ta peng-
arna den här gången? Är det 
kanske skolan som ska bli 
lidande? 

Tillsammans förbättrar 
vi Ale! Du, jag, vi kommer 
fortsätta att vara en #stol-
talebo, för vi är stolta, men 
inte nöjda. Tack för förtro-
endet att fortsätta göra Ale 
till en fantastisk kommun 
att bo i!

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot i Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden
Ida Löfgren (M)

Ledamot i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden
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