
NUMMER 28         VECKA 32| 23INSÄNT

Vi i Folkpartiet 
tycker att det nu 
är dags att satsa 

ordentligt på Lödöse! Vi 
vill skapa goda förutsätt-
ningar för utvecklingen i 
och omkring Lödöse. 

Ökad infl yttning. Lilla 
Edets kommun har den 
fjärde största infl yttning-
en i landet och det är till 
Lödöse de unga familjerna 
fl yttar! Bra kommunika-
tioner till Göteborg är en 
stark drivkraft för många, 
men då krävs det en kraft-
full satsning i Lödöse för 
att locka fl er att fl ytta hit! 
På sikt generar infl yttning-
en bättre skatteintäkter, 
arbetstillfällen och tillväxt 
för kommunen.

Järnvägsstationen. 
Sommartid är det enkelt 
att vänta på tåget utomhus, 
men på vintern behövs 
det en väntsal och en bra 
övergång mellan per-
rongerna! Därför vill FP 
att det byggs en väntsal i 
anslutning till stationen 
och en broförbindelse 
över järnvägen på samma 
sätt som på stationerna 

närmare Göteborg! Vi ser 
också ett stort behov av 
kontorslokaler för de små 
företag som börjar växa 
upp i Lödöse med omnejd 
och därför vill vi att vänt-
salen kan kombineras med 
ett kontorshotell eftersom 
det ligger nära allmänna 
kommunikationer.

Fritid. När man fl yttar 
till Lödöse får man ”gott 
om tid”, som många vill 
använda till promenader 
och naturupplevelser! 
FP vill utveckla trevliga 
promenadstråk längs Göta 
älv och Gårdaån, gärna i 
kombination med olika 
rekreationsmöjligheter 
som platser där man kan 
umgås, grilla och äta eller 
motionera. FP vill också 
att det på sikt byggs en 
fullstor idrottshall med bra 
anslutning till allmänna 
kommunikationer, så att 
den blir lätt tillgänglig 
för idrottsutövare och 
besökare.

Service. Det behövs 
även bättre samhällsservice 
till Lödöseborna. Vård-
central med tandläkare 

och apotek. Bredare och 
bättre utbud av handel. Ett 
kulturhus för alla genera-
tioner. 

Skolan. Vi vill satsa på 
skolan och dess resultat! 
Viktigaste är att vi lägger 
våra skattepengar på duk-
tiga pedagoger och inte i 
dyra lokaler eller adminis-
tration! 

Turism. Vi behöver ock-
så fl er besökare i Lödöse! 
Det skapar arbetstillfällen 
och tillväxt, inte minst för 
våra ungdomar! Många tu-
rister passerar på Göta älv 
under sommaren, därför 
vill FP att det skapas goda 
förutsättningar för en gäst-
hamn och en campingplats 
i Lödöse. Området runt 
muséet vill vi utvecklas 
med caféer, resturanger 
och butiker för att tillgo-
dose besökarnas behov. 

Eva Lejdbrandt
Kultur och fritidsnämnden

Ulf Wetterlund
Kommunstyrelsen

Satsa på Lödöse!

Ett eget jobb är viktigt. 
Det ger frihet och 
trygghet. Det ger 

möjlighet att försörja sig 
själv. Det hjälper till att 
skapa mening och struktur. 
Det är också viktigt för 
ekonomin, att alla som kan 
ska försörja sig själv och 
betala skatt.

För Ale och Sverige är 
hård konkurrens ingenting 
nytt men det slår hårt mot 
svensk arbetsmarknad. Vi 
måste rusta oss mot konkur-
rensen, både som individer, 
kommun och som nation. 
Det viktigaste steget är att 
öka investeringen i kunskap.

För den som nyligen har 
gått ut skolan, kan trös-
keln till arbetsmarknaden 
vara för hög. För unga 
människor som saknar 
arbetslivserfarenhet blir 
det lätt moment 22: Utan 
erfarenhet, inget jobb. Utan 
jobb, ingen erfarenhet.

För att underlätta för 
ungas anställning har Folk-
partiet och Alliansreger-

ingen gjort många viktiga 
reformer. Vi har halverat 
arbetsgivaravgifterna för alla 
ungdomar och infört stora 
skatterabatter för den som 
anställer någon som står 
långt från arbetsmarknaden. 
För unga utan erfarenhet 
har vi drivit på för så kallade 
yrkesintroduktionsavtal. De 
ger jobb och utbildning på 
arbetsplatsen till en något 
lägre lön under introduk-
tionen. Vi har också infört 
Yrkeshögskolan som för-
bättrar den eftergymnasiala 
yrkesutbildningen.

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale och Sverige är fortfa-
rande för hög. Mer måste 
göras!

Turordningsreglerna i 
LAS behöver göras om så 
att de grundas på person-
lig kompetens istället för 
anställningstid. Utbildning-
ar behöver också formas i 
ett närmare samarbete med 
branscherna och närings-
livet.

Globaliseringen erbjuder 

enorma möjligheter. Miljo-
ner människor har kunnat 
höja sig ur fattigdom. Glo-
bal kommunikation föder 
nya idéer och berikar oss 
alla. Men globaliseringen 
innebär också utmaningar. 
Som liberaler har vi ett an-
svar att ta tillvara globalise-
ringens möjligheter och ge 
svar på utmaningarna.

Kommunstyrelsen i Ale 
har enats om att prioritera 
vissa områden 2014-2020. 
Där ingår bland annat att 
minska ungdomsarbets-
lösheten. Kommunen har 
dessutom ett antal projekt 
på gång.

Tillsammans kan vi göra 
Ale bättre!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Unga ska ha jobb!
Alliansen i Ale har 

gjort en hel del de 
senaste fyra åren 

som vi är väldigt stolta 
över. Ett litet urval av det 
vi åstadkommit är;

Näringslivsklimatet har 
klättrat från plats 227 till 
plats 61. 

Huspriserna stiger och 
Ale klättrade i år 71 platser, 
till plats 61, över bästa 
kommunerna att bo i. Vi 
har gett 

65 miljoner extra till 
skolan. På våra förskolor 
lagas maten av utbildade 
kockar. 

Vi har byggt fyra konst-
gräsplaner, med en femte 
på gång, och två näridrotts-
platser. 

Vi har två meröppna 
bibliotek och vi har gett 4,8 
miljoner mer till förenings-
livet.

Vi har hunnit göra en 
hel del, men vi är långt 
ifrån klara. Fyra år är en 
kort tid. 

Vi har många idéer och 
förslag om hur Ale kan 
fortsätta bli en ännu bättre 
kommun för alla som bor 

här, men då behöver vi ert 
förtroende.

Vi vill att alla våra äldre 
som idag får mat hemkörd 
till sig ska kunna välja fritt 
från våra lokala restau-
ranger. Vi tror nämligen 
på alla människors rätt 
att få bestämma över sina 
egna liv och att man även 
på äldre dagar ska få njuta 
av den där goda, nylagade 
favoriträtten. 

Vi vill bygga näridrotts-
platser i Surte, Bohus, Nol, 
Alafors, Skepplanda och 
Alvhem. Vi har redan byggt 
2 näridrottsplatser som 
blivit stora succéer och vi 
vill att alla i hela Ale, ska 
ha bra förutsättningar att 
idrotta, på sina egna villkor. 

Vi vill bygga en ska-
tepark inomhus. Vi har 
många ungdomar med 
ett brinnande intresse för 
skate och eftersom alla 
ungdomar inte är idrotts-
intresserade är det viktigt 
för oss att även se till andra 
intressen och önskemål. 

Vår absolut viktigaste 
fråga är ungdomsarbets-
lösheten. Även om den 

har minskat under våra 
fyra år i majoritet vill vi 
fortsätta hitta lösningarna 
tillsammans med närings-
livet och skolan. Vi vill 
hitta alla de vägar som är 
möjliga, och undanröja alla 
de hinder som idag står i 
vägen mellan en ungdom 
och ett jobb. 

Vi skulle vilja lyfta alla 
våra idéer och förslag i 
den här insändaren men 
utrymmet räcker inte till. 
Vi brinner för att göra Ale 
ännu bättre, att fortsätta på 
den inslagna vägen framåt. 
Kom gärna och träffa oss 
under valrörelsen så kan vi 
berätta mer. Vi har idéerna, 
vi har energin och vi har 
viljan att göra ännu mer.

Tillsammans förbättrar 
vi Ale.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Isabell Korn (M)
Ordf. kultur och fritidsnämnden

Carina Zito Averstedt (M)
Ledamot omsorgs och 

arbetsmarknadsnämnden

Vi vill fortsätta utveckla Ale!

Var med om att ge 
Ale en ny riktning. 
Vi brottas med 

svåra frågor som kräver 
nya angreppssätt. Tyvärr 
ser vi gårdagens försök till 
lösningar: prata skit om 
politiska motståndare, varna 
för att de andra är så mycket 
sämre och så vidare. Med 
din hjälp i kommunvalet 
laddar vi för framtidens 
Ale. Lilla Ale tampas med 

precis lika stora bekymmer 
som andra kommuner och 
partiet framtid i Ale inser 
att vi måste samarbeta för 
att komma vidare. Våra 
unga måste få klara skolan, 
få ett första jobb och första 
bostad. Pajkastning och 
tårtreklam löser inte det. 
Samarbete, prestigelöshet 
och ansvar kan lösa det. 

Vi fokuserar på skolan, 
företagandet, Våra äldre fö-

rebilder och byggnation och 
står fria från stockholmspoli-
tiken. Vi verkar i Ale!

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Nya lösningar för Ales skull!

I den senaste SCB under-
sökningen av partisym-
patier innan sommaren 

fi ck Moderaterna i vårt om-
råde bara stöd av 15,9 % av 
befolkningen. Det är i och 
för sig en undersökning med 
ganska litet underlag men 
det kanske kan förklara den 
desperation som nu verkar 
sprida sig inom Moderater-
na i Ale.

Vi rödgröna partier 
presenterade i juni ett fullt 
fi nansierat och i samarbete 
framtaget budgetförslag 
för Ale kommun. I detta 
fi nns bland mycket annat en 
satsning på, i första läget, 
två till tre ytterligare nä-
ridrottsplatser. En fråga som 
vi socialdemokrater också 
inhämtat alebornas syn-
punkter på i de dialogpro-
gram som vi i mars skickade 
till alla hushåll i Ale. 

Döm om vår förvåning 
när Moderaterna efter att ha 
läst vårt budgetförslag pre-
senterar att nu ska det byg-
gas näridrottsplatser precis 
överallt i hela kommunen. 
Kosta vad det kosta vill…

Vi socialdemokrater 
kunde också tillsammans 
med våra samarbetspartier 
presentera en omfattande 
skolsatsning i vårt budget-
förslag. Ungefär 30 miljoner 
kronor i helt nya pengar att 
satsa på till exempel mindre 
grupper och mer personal. 

Raskt lovar Moderaterna 
veckan efter att matcha vår 
satsning på skolan. För att 
ytterligare en vecka senare 
hävda att inte en krona ska 
sparas i omsorgsverksam-
heten. Det är kanske bra om 
Moderaterna pratar ihop 

sig om hur man ska matcha 
vår satsning utan att behöva 
göra en enda ompriorite-
ring? Känns inte särskilt 
trovärdigt. 

Till sist kommer vi till det 
socialdemokratiska förslaget 
om att förbättra matsituatio-
nen för våra äldre genom att 
införa matlagning i hemmet. 
En verksamhet som under 
fl era år pågått i Munkedals 
kommun och som 100% av 
de gamla upplever som en 
förbättring. 

Hellre än att ställa upp på 
ett förslag som de äldre upp-
fattar som mycket positivt 
och som är genomförbart 
utifrån att det redan görs i 
en mindre kommun i vårt 
närområde ska desperata 
moderater absolut hitta på 
något annat. 

Detta blir ”restaurang-
mat” till alla. Man hävdar att 
detta inte skulle bli dyrare 
utan att ta upp frågor om 
hur kostnaden för att köra 
ut mat i en långsmal kom-
mun med ganska få berörda 
eller hur man ska klara de 
varmhållningsregler som 
för länge sedan tvingade 
kommunerna att sluta med 
utkörning av varm mat från 
våra kök? 

Moderaternas nationel-
la påhitt om fi nansiering 
”krona för krona” verkar 
inte gälla i Ale. Här lovar 
istället stressade moderater 
att bygga vad som helst, att 
alla kan få mer pengar utan 
att behöva prioritera och 
helt orealistiska förslag om 
körningar av mat kors och 
tvärs i kommunen. 

För en seriös utveckling 
av kommunen föreslår vi 

att du lägger din röst på 
Socialdemokraterna den 
14 september. Då får du 
en ordentlig satsning på 
skolan, förbättringar av 
maten i hemtjänsten som 
de äldre som tillfrågats till 
100% står bakom och breda 
satsningar på föreningslivet 
som ridhus, friidrott och 
näridrottsplatser (inte bara 
mer konstgräs….).

Allt är dessutom fullt 
fi nansierat!

Paula Örn (S)
Kandidat till

Kommunstyrelsens ordförande

Desperata moderater 
lovar allt till alla

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. 

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

Mejla till
perra@alekuriren


