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Ale

Rösta på Sverigedemokraterna i Eu-valet den 25:e Maj!

Sedan EU-inträdet har kostnaden för medlemskapet ökat väldigt kraftigt. Årets 
avgift var hela 37,7 miljarder kronor. För de pengarna kan vi exempelvis få 
10 000 lärare, 15 000 vårdplatser och 18 000 äldre- omsorgsplatser. Vår 
uppfattning är att dessa pengar hade gjort betydligt större nytta i den svenska 
välfärden än i Bryssel.

Vill du veta mer om vår EU-kritiska politik, besök www.sverigedemokraterna.se

BRYSSEL UT 
UR SVERIGE

EU ut ur Sverige - Verka för att EU skrivs ut ur grundlagen

Återupprätta gränskontroller för att motverka brottslighet

Nej till generell arbetskraftsinvandring

Stärkt konkurrenskraft för svenska bönder

Fredagen den 9:e maj 
är det hela Europas 
födelsedag. Vi fi rar 

att vår del av världen lever i 
fred och frihet även om det 
mullrar i Ryssland. Vi får 
aldrig glömma vår kontinents 
blodiga historia. Europadagen 
är en dag då befolkningarna 
i EU:s länder manifesterar 
samarbete och samhörighet. 
En dag för att uppmärksamma 
att Europa löser konfl ikter vid 
förhandlingsbordet och inte 
genom krig

Tidigare generationer av 
européer vande sig vid krig 
och konfl ikter. EU står inför 
stora utmaningar. Men ensam 
är inte stark! Vi behöver mer 
av samarbete - inte mindre.

I Kina, Japan och Sydko-
rea produceras fl er bilar än 
i Europa och Nordamerika 

tillsammans. De mest välutbil-
dade tonåringarna fi nns inte i 
Ale (även om vi jobbar på det) 
utan i Shanghai. Samtidigt 
har Europa världens bäst 
välutbildade hemmafruar. Ett 
enorm slöseri med kvinnors 
kompetens och skaparkraft. 
Det håller inte i längden. EU 
måste vara en kraft för moder-
nisering och tillväxt.

Folkpartiet liberalerna 
anser att EU behövs bland 
annat för:

EU-kommissionen beräknar 
att ett frihandelsavtal med 
USA kan lyfta EU:s BNP 
med en halv procent. I kronor 
räknat betyder det mer än 500 

miljarder kronor.
Folkpartiet liberalerna 

står upp mot det historielösa 
Europa. På många håll fi nns 
tendenser till växande främ-
lingsfi entlighet, antisemitism 
och annan intolerans. I vårt 
Ale/ i vårt Europa ska inga 
muslimer, romer, judar eller 
HBT-personer behöva drab-
bas av förföljelse. Folkpartiet 
står upp för människors lika 
och okränkbara värde, särskilt 
när det blåser snålt.

Att fi ra Europadagen visar 
att vi tar Europa på allvar.

Den 25 maj är det val till 
Europaparlamentet. Håll 
främlingsfi entliga partier 
borta från EU! Gå och rösta 
demokratiskt!

Rose-Marie Fihn 
Folkpartiet Liberalerna Ale

BURHULT. Söndagen den 
18 maj inbjuder Alefjälls 
Naturskyddsförening (ANF) 
till en vårvandring vid Lilla 
och Stora Lövsjön.

Vi kommer att följa en 
9 kilometer lång markerad 
vandringsled. Vandringen 
startar vid Ljungslätt som 
är beläget utmed grusvägen 
som går från Burhult till 
Gråbo. 

För de som inte vet var 
Ljungslätt ligger så fi nns 
också möjligheten till 
samkörning från Kilanda 
skola. Därefter åker vi ge-
mensamt till Ljungslätt.

Området vid Lilla och 
Stora Lövsjön bjuder på fi na 
naturmiljöer i ett varierat 
skogslandskap med fl era 
bra platser att rasta vid och 
beundra utsikten. Lövsjöarna 
innehåller ett rikt fågelliv. 
Kanske har vi turen att få se 
någon större rovfågel segla 
förbi. I området fi nns både 
Duvhök, Sparvhök och häck-
ande Fiskgjuse. 

Efter att vi kommit 
tillbaka till Ljungslätt fi nns 
möjligheten för den som inte 
har bråttom hem att göra 
ett besök i en mycket vacker 
Bokskog som fi nns alldeles 

intill Burhultsvägen några 
kilometer bort vid Sundasjön 
på vägen mot Kollanda. Vi 
kommer att ta våra bilar till 
Sundasjön, och därefter en 
mycket kort promenad till 
en Bokskog när den är som 
vackrast.

Låter det trevligt så packa 
din ryggsäck med en termos 
kaffe och smörgåsar och följ 
med. Glöm inte vattenfl as-
kan, det kan bli varmt!

Alla är välkomna att kom-
ma med, givetvis även de som 
inte är medlemmar i ANF. 
Välkomna hälsar vi i Alefjälls 
Naturskyddsförening.

Vandra i Lövsjöområdet på Alefj äll

Ensam är inte stark

I senaste numret av 
Alekuriren presenterar 
moderaterna en siffra 

om att vårt förslag om 
”Matlagning i hemmet” för 
våra äldre skulle kosta 16 
miljoner. Detta är en siffra 
helt tagen ur luften baserad 
på vad moderaterna själva 
anser att det skulle innebära 
att genomföra förändringen. 
Detta är väldigt märkligt, på 
gränsen till oärligt, efter-
som Matlagning i hemmet 
faktiskt är genomfört i Mun-
kedals kommun. 

Här fi nns riktiga siffror 
på vad det innebär och inte 
den typen av hemmasnick-
rade låtsasberäkningar som 
moderaterna ägnar sig åt. 
Man gissar och låtsas istället 
för att titta på fakta. Är det 
så man hanterar frågor om 
kostnader är det kanske inte 
så konstigt att man har svårt 

att få budgeten att gå ihop? 

Munkedals kommun 
driver sedan 2012 Mat-
lagning i hemmet för våra 
äldre. Vi har gjort en seriös 
ekonomisk utvärdering 
av en projektperiod innan 
vi införde verksamheten 
permanent. Den ekonomis-
ka utvärderingen fi nns att ta 
del av på alesossarna.se och 
hos Munkedals kommun. 
Det visar tydligt att kost-
nadsökningarna är inga eller 
marginella. Antalet personer 
med beviljad insats ökar inte 
och antalet timmar kopp-
lat till insatsen ökar inte. 
Ekonomin i hemtjänsten 
har inte försämrats sedan 
införandet. 

Andra siffror som också 
är viktiga för vår vilja att 
i Ale genomföra samma 
förbättring som i Munkedal 
är att 100 % av de gamla 

med hemtjänst är nöjdare 
med den mat de får nu än 
de kalla matlådorna. Därför 
lovar vi socialdemokrater 
Matlagning i hemmet för 
våra gamla!

Åsa Karlsson (S),
kommunstyrelsens ordförande i 

Munkedal
Paula Örn (S) 

kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande i Ale

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!

Moderaterna hittar på om 
matlagning hos äldre i hemmet

V få b i Al ?
Svar till Centerpartiet och Kristdemokraterna

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!

 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
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Socialdemokraterna svarar på 
insändaren från Carina Zito 
Averstedt (M) och Ida Löf-
gren (M).


