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Ann-Sofie inleder diskussionen.
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Nödinge Sockens Hembygdsförening 
hade årsmöte på Surte församlingshem. Ett 
30-tal medlemmar deltog i de sedvanliga 
förhandlingarna med Hans Rutgersson som 
ordförande. Georg Alexandersson avgick 
förra året efter omkring tio års förtjänstfullt 
arbete som ordförande. Som ny ordförande 
valdes Göran Åkerlund. Efter förhandling-
arna serverades förfriskning i form av kaffe 
och musikunderhållning av Christer Pauls-
son, en skicklig multimusikant.

Valborgsmässoafton fi rades för första 
gången vid Backa trädgårdsmästeribostad 
med ett 30-tal medlemmar, eftersom bygde-
gården vid Vimmersjön brunnit. Efter sång 
av PRO-kören, som sjöng en rad välkända 
vårvisor, lyssnade vi till vårtal av Hans 
Rutgersson över vår historias betydelse 
för framtiden. Därefter blev det kaffe med 
hembakat i den vackra vårkvällen.

Den 4 maj gick vi den årliga promenaden 
utefter den vackra naturstigen i Vinningsbo-
dalar. Väl framme vid slåtterängen Björ-
kärrsäng njöt vi av medhavd skaffning i den 
varma vårsolen.
Under den lätta promenaden med kunnig 
guidning fi ck vi uppleva den rika vårblom-
ningen i lövskogen, lyssna till sång av fl era 
vårfåglar och berika oss med kunskap om 
ädellövskogens natur.
Nästa möte blir friluftsgudstjänst vid Dala 
Valfrids stuga, Bräckans väg Nödinge, den 
21 juni.

Åkerlund ny ordförande 
i Nödinge Sockens
Hembygdsförening
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POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.

TYCKER DU 
JOBBEN ÄR 
VIKTIGA?

DÅ ÄR EU-VALET 
VIKTIGT.

www.alesossarna.se

Paula och Åsa, ni har 
rätt i att vi räknat fel, 
för vi räknade på vad 

den verkliga kostnaden av 
att LAGA mat i hemmet 
skulle bli. Att ni inte delar 
vår syn på kvalitet vet vi re-
dan så för att vara noggran-
na kontaktade vi Munkedal. 
Mycket riktigt så är ju inte 
socialdemokratiska vallöften 
och verkligheten samma sak. 
Det visar sig att man i Mun-
kedal beräknar kostnaden 
för mat i hemmet baserat på 
att värma upp halv- och hel-
fabrikat i mikrovågsugnen!

Moderaterna i Ale har 
pratat med många pensionä-
rer som tycker att det vore 
trevligt att känna doften 
av hemlagad husmanskost, 
men när de fått veta att ert 
förslag innebär en mikrad 
”Dafgårdkartong” så tycker 
de att de kan mikra den själ-
va utan någon extra kostnad 
för att en personal måste 
ställa in kartongen och 
trycka in de minuter det tar. 
Ja just det, vi glömde… 

I Munkedal skalar ju 
hemtjänsten potatisen för de 
äldre som har fl era hem-

tjänstbesök om dagen. Tips 
från oss är att när man ändå 
passerar frysdisken för att 
köpa halv- eller helfabrikatet 
så kan man faktiskt köpa en 
påse fryst färskpotatis, den 
är jättegod! Så kan ju perso-
nalen istället lägga tid på att 
prata med den äldre eller till 
och med gå ut på en prome-
nad istället för att lägga tid 
på potatisskalningen. 

Våra äldre är defi nitivt 
värda kvalitet och guldkant 
i tillvaron och vi modera-
ter i Ale tycker att det är 
smartare att hitta sätt som 

gör att de faktiskt kan få det 
på riktigt, och inte som ni 
lura våra pensionärer att det 
kommer bli husmanskost 
lagad på den egna spisen.  

Vi lovar inte allt till alla, 
men vi lovar att vi lyssnar 
ödmjukt på förslag som våra 
invånare har och gör allt 
vad vi kan för att fortsätta 
förbättra Ale kommun efter 
det 16-åriga vanstyret vi fi ck 
ta över efter förra valet. 

Vi lyssnar på våra 
kommuninvånare för vi är 
övertygade om att det är till-
sammans som vi fortsätter 

att förändra och förbättra.  
Vi vill att alla som bor i vår 
kommun är stolta alebor! 
Endast tillsammans förbätt-
rar vi Ale!

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot Omsorgs- och arbetsmark-

nadsnämnden
Ida Löfgren

Ledamot omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden
Moderaterna

Våra äldre är defi nitivt värda kvalitet och guldkant i tillvaron!
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Slutreplik Paula Örn (S):

Rösta på Marit i Europavalet.

100 % är mer nöjda med 
Matlagning i hemmet än 
med kylda matlådor;
Synd att Moderaterna säger 
nej till ökad kvalitet och 
guldkant!

Det är inte utan att Mode-
raternas nya påhopp verkar 
ganska desperat. Man pratar 
i sin egen insändare emot sig 
själv. Först hävdar man att 
allt är halvfabrikat och sedan 
säger man att personalen 
i Munkedal skalar potatis. 
Följaktligen kokar och 
serverar man sedan denna 
potatis till de äldre. 

Ibland med Mamma Scans 
köttbullar, om det är det 
som den äldre har valt att 
köpa hem, ibland med hem-
gjord pannbiff. Precis som 
hemma hos dig eller mig. 

Jag tror att de fl esta av oss 
ibland lagar halvfabrikat till 
exempel falukorv. Men korv-
stroganoff hemma hos mig, 
med chilisås och dijonsenap 
är inte samma som hemma 
hos min syster med ketchup 
och soja. Och det är just det 
som är poängen, man ökar 
infl ytandet över hur man 
vill ha sin mat tillredd och 
kryddad. 

Idag får de äldre kylda 
matlådor värmda i micron 
varje dag. Moderaterna 
hävdar, helt felaktigt, att 
Matlagning i hemmet  inne-
bär att man ”bara värmer 
Dafgårds”. Det är helt 
enkelt inte sant. Ibland blir 
det mat som tar lite längre 
tid och ibland 
lite kortare. 
Både bero-

ende på tidstillgång och på 
de äldres egna val. De äldre 
väljer själva vilka råvaror 
de köper hem och står för 
kostnaden på samma sätt 
som man idag betalar för de 
kylda matlådorna. 

Självklart blir det inte 
matlagning som är precis 
som när man själv kunde 
laga den. Det är däremot en 
kraftig förbättring från att 
bara ha de kylda matlådor-
na att välja på. Det tycker 
åtminstone 100 % av de 
pensionärer i Munkedal som 
har fått de kylda matlådorna 
utbytta mot Matlagning 
i hemmet. Synd att Mo-
deraterna är emot samma 
förbättring i Ale. 

Konstigt också att 
Moderaterna i Munkedal 
har röstat för Matlagning 
i hemmet om de tycker att 
det är så dåligt?

Paula Örn (S)
Kommunalråd 

Synd att Moderaterna i Ale säger nej
– I Munkedal har de röstat för Matlagning i hemmet


