
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

Kristdemokraternas 
lokalavdelning i Lilla 
Edet var deltagare på 

Nygårds marknad i strålan-
de väder tillsammans med 
partiets riksdagsledamot för, 
Västra Götaland Norra, Pe-
nilla Gunther. Kristdemo-
kraternas primära syfte var 
att möta väljarna/marknads-
besökarna samt känna in 
opinionen inför valrörelsen 
till Europaparlamentet och 
riksdagsvalet senare i höst. 
Penilla Gunther passade på 
att gå runt på marknads-
platsen tillsammans med 
partikollegorna från Lilla 
Edet. Hon kunde ganska 
snabbt konstatera att fören-
ingsliv och småföretagande 
är en viktig och betydelse-
full bärande länk i ett litet 
samhälle. Penilla pekade ut 

över marknadsfältet och sa: 
”Tänk om inte ungdomarna 
på fotbollsplanen, försäljar-
na på marknaden och alla 
besökare varit här i dag. Då 
hade det inte heller funnits 
någon folkfest i Nygård. 
Alla goda krafter behövs”.

Även Nya Moderaterna, 
Centerpartiet och Miljöpar-
tiet från Lilla Edet var del-
tagare på marknadsplatsen 
Alevi i Nygård. Partierna 
hade därför goda möjlighe-
ter att presentera sig genom 
att vara på marknaden för 
att möta Nygårdsborna och 
övriga besökare på hem-
maplan.                                                  

De samlade samarbets-
partierna, M, C, KD och 
MP i Lilla Edets kommun 
tog därför tillfället i akt och 
delade ut valmaterial och 

övrig information från res-
pektive parti till de förbipas-
serande besökarna. 

Opositionsrådet Peder 
Engdahl (M) visade upp 
sig tillsammans med sina 
partikollegor. Även Nya 
Moderaternas riksdagsle-
damot, Camilla Walters-
son Grönvall, bevistade 
Nygårds idrottsplats på 
Alevi i genomförandet av 
sin marknadsturné. Kom-
munpolitikernas närvaro på 
Alevi i Nygård tycktes inte 
ha stört i någon nämnvärd 
riktning utan bidrog snarare 
till att det uppfattades som 
ytterligare ett naturligt men 
lite annorlunda komplement 
i det övriga marknadsvimlet.

Jens Nielsen
Ordförande KD Lilla Edet

Kristdemokraterna fanns representerade på Nygårds marknad.

Riksdagskvinnor på folkfest i Nygård
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Miljöpartiet vill 
att EU ska ta 
ledartröjan i det 

globala klimatarbetet. Vi vill 
se fl er hållbara transporter. 
Det måste bli billigare att ta 
tåget.  Vi vill ha en övergång 
till bilar som drivs med el 
eller förnybara drivmedel. 
Det ska löna sig att minska 
utsläppen! Det ger samtidigt 
nya jobb! En av Miljö-
partiets profi lfrågor i EU 
kommer att vara en hållbar 
fi skepolitik.

Miljöpartiet har vid fl era 
tillfällen föreslagit åtgär-
der för både fl er elbilar och 

bättre laddmöjligheter i Ale. 
Det har Centerpartiet och 
Alliansen konsekvent röstat 
emot. När vi gick in i den här 
mandatperioden hade vi två 
kommunala elbilar. Nu har 
Centerpartiet varit med och 
styrt i nästan fyra år. Vi har 
fortfarande bara två kommu-
nala elbilar. 

Stundtals har våra allmän-
na kommunikationer debat-
terats i kommunen. Det är 
märkligt att Centerpartiet 
inte är mer intresserade av 
att Ales pendlare har en 
fungerande tågtrafi k in till 
Göteborg utan att man mås-

te överrösta Miljöpartiet när 
vi påpekat investeringsbehov 
i järnvägstrafi ken. 

Gång på gång kommer 
rapporter om bekämpnings-
medel i mat och vedervärdig 
djurhållning.      Miljöpartiet 
har i både Ale och i EU tyd-
liga ambitioner för mer eko-
logisk mat. För Miljöpartiet 
är det oerhört viktigt vilken 
mat barnen får i sig i skolan. 
Även här bromsar Center-
partiet aktivt Miljöpartiets 
förslag. 

Peter Rosengren
Carlos Trischler

Miljöpartiet

 Miljöpartiet vill ha ett hållbart EU och Ale

NÖDINGE. Kristdemokraternas Lars Adak-
tusson var på besök hos Autoadapt i samband 
med sin EU valrörelse. Lars Adaktusson är 
intresserad av EU företag och företagande. 
Autoadapt utvecklar, tillverkar och levererar 
produkter för handikappanpassning av for-
don. De skapar livskvalité för rörelsehindra-
de, som genom deras produkter kan fortsätta 
att vara aktiva samhällsmedborgare, arbeta 
och fortsätta med att bidraga till den gemen-
samma välfärden.

Lars Adaktusson fi ck efter rundvandring 
i fabriken ta del av en märklig lagstiftning 
inom EU:s trafi kdirektiv som motverkar 
ombyggnad av fordon för rörelsehindrade. 
Dessutom är det fortfarande så att olika EU 
länder har olika regelverk och syn på om en 
rörelsehindrad ska få anpassa sin bil till sitt 
behov.

Lars Adaktusson kunde ta med sig fl era 
frågor som gällde lagstiftning och som behö-
ver både ändras och samordnas inom EU för 
att höja livskvaliteten för rörelsehindrade. 

Verkställande direktör för Autoadapt är 

Håkan Sandberg med rötter i Ale och med 
intressen i ETC, Nol. Autoadapt grunda-
des 1996 och sysselsätter idag 125 personer 
i Stenkullen och ytterligare 10 personer vid 
distributionscentralen i Nödinge.

Tony Karlsson Kristdemokraterna

Lars Adaktusson besökte Autoadapt

Lars Adaktusson hos Autoadapt.

Vi har glada grisar 
i Ale och Sverige 
jämfört med övriga 

EU. Vi har hållit fast vid de 
strängare svenska djur-
skyddsreglerna.

Fördelen är att svenska 
djur både mår bättre och 
smakar bättre. Nackdelen 
är att det gör det svårare för 
svenska grisuppfödare och 
mjölkproducenter att kon-
kurrera med de låga import-
priserna. Vi är stolta över det 
svenska djurskyddet. Och 
svenska konsumenter är ofta 
beredda att betala mer för 
svensk mat därför att de vet 
att kvaliteten är högre.

Inför valet till Europa-
parlamentet tävlar de andra 

partierna om vilket som är 
mest EU-skeptiskt.

Endast Folkpartiet libera-
lerna tar tydligt ställning för 
EU. Den som inte tycker om 
Europa och EUsamarbete 
bör rösta på något av de an-
dra partierna. Vi tror att det 
är bättre att arbeta för bättre 
djurskydd i hela EU än att 
sänka kraven här hemma.

Men det har hänt mycket 
med djurskyddet i EU de 
senaste åren. Det är framför 
allt Marit Paulsens för-
tjänst. Hon arbetar träget 
i Bryssel för att förbättra 
villkoren för både tamdjur 
och husdjur, som ansvarig 
för djurskydd i Europapar-
lamentets jordbruksutskott. 

Hon är bland annat ”mam-
ma till Eus djurhälsostrategi 
2012-2015.

För djurens skull i hela 
Europa – och för de svenska 
bönderna – rösta på Marit 
Paulsen i valet till Europa-
parlamentet den 25 maj!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet liberalerna Ale

Inga nassar i EU – bara glada grisar

www.bat t reb i l . se
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