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FÖR DIG SOM TYCKER 
MILJÖ, SKOLA OCH 

ARBETE ÄR VIKTIGT!
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Centerpartister på besök. Elena Fridfeldt, Åke Niklasson och Boel Holgersson gjorde ett företagsbesök 
hos Helen Torstensson på Ale Hemstäd i Nol.

För Helen betyder Rut nästan allt
NOL. Ale Hemstäd sys-
selsätter 13 personer.

Om RUT-avdraget tas 
bort försvinner 75% av 
verksamheten.

– Det vore förödande 
och just osäkerheten 
runt RUT gör att jag nu 
avvaktar valutgången, 
säger företagaren Helen 
Torstensson.
Innan RUT-avdraget inför-
des för hushållsnära tjänster 1 
juli 2007 fanns det få företag 
i branschen. Från 2009 till 
2013 har antalet företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster 
ökat från 11 till 37.
– Reformen är helt självför-
sörjande och har gjort svarta 

jobb vita. Det är inte hel-
ler som så att avdraget bara 
nyttjas av familjer med höga 
inkomster. En kartläggning 
visar att det är smårbarnsfö-
räldrar med 32 000 kronor i 
månaden eller mindre som 
främst använder RUT, säger 
Elena Fridfeldt (C), som 
tillsammans med partikamra-
terna Boel Holgersson och 
Åke Niklasson hälsade på 
hos Helen Torstensson på Ale 
Hemstäd i Nol i onsdags.
I juni 2010 bestämde hon sig 
för att starta eget. Behovet av 
hemstäd visade sig stort och 
redan efter tre veckor fi ck hon 
göra sin första anställning.

– Idag är vi 13 anställda, 
heltid- och deltid, men för-

svinner RUT-avdraget går 
jobben förlorade. Det är 
mycket som står på spel, anser 
Helen Torstensson.

Boel Holgersson som tror 
på fortsatt Alliansstyre hoppas 
istället på en utveckling.

– I Ale skulle jag gärna se 
att vi delar upp LOV:en så att 
omsorg och service blir två 
skilda delar. Idag är det sam-
ma företag som utför båda 
tjänsterna. Hade vi delat upp 
städning för sig hade till ex-
empel Helens företag kunnat 
stå till förfogande.

Än så länge är det bara 
Vänsterpartiet som öppet 
deklarerat att de vill avveckla 
RUT.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Lödöse
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Central villa med stor tomt!

Välkommen till denna välplanerade villa i centrala 

med gångavstånd till pendeln mot Gbg/Trollhättan. Villan är i gott skick men erbjuder 
ändå stora möjligheter till egen prägel. Ett mycket prisvärt och trivsamt boende som 
absolut ska ses på plats!  72+72 kvm.

Trivsamt hus med lantligt läge!

Välkommen till detta trivsamma hus från 2007 
med perfekt lantligt läge tio minuter till Ale torg. 
Huset byggdes på en äldre timmerstomme och erbjuder otroligt mycket charm. 
Dubbelgarage med separat lägenhet om ca 60 kvm. Pefekt för verksamhet eller 
generationsboende. Rejäl tomt. Huset ska upplevas på plats! 130+5 kvm.

Pris 1.100.000:- som utgångspris.  
Visas 4/9. Tingbergsvägen 16.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.500.000:- som utgångspris.  
Visas 7/9. Damma 412.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  henrik@axelssonsfast.se


