
Vi i Sverige får ingen 
Zlatan eller Meraf 
Batha utan invand-

ring. Vi får inte se Zlatans 
konster på fotbollsplanen 
eller att Meraf springer 
hem ett EM guld. Nu får 
vi glädjas åt dem i Svenska 
landslagets tröjor. 

Visst skall principen gälla 
för invandring till Sverige 
”ta seden dit du kommer” 
och det är viktigt att lära sig 
svenska för att få ett jobb.

Men idag sprider sig 
invandringsmotståndet över 
Europa och även i Ale och 

främlingsfientliga partier 
driver de andra framför sig.

Men migration är i själva 
verket en av vår tids starkas-
te krafter, som både den som 
flyr och landet hon kommer 
till kommer att tjäna på. 

Migration ger människor 
skydd mot krig och förföl-
jelse och är utan jämförelse 
den mest effektiva fattig-
domsbekämpare vi känner. 
Om våra system krockar 
med invandringen är det 
systemen vi ska ändra på. 
Människan i sig kan aldrig 
utgöra problemet. Som kris-

ten och kristdemokrat har vi 
svårt att se att Sverige inte 
ger skydd åt världens mest 
förföljda grupper inte minst 
”de kristna”. 

Kan arbetslinjen upp-
rätthållas samt Alliansens 
Sverigebygge genomföras, 
finns alla möjligheter att 
invandrare får jobb och 
kommer in i samhället, och 
de kommer att behövas 
inom företagande och den 
offentliga sektorn både i Ale 
och i hela landet. 

Kristdemokraterna

Ingen Zlatan i Ale utan invandring

Det är dags att ga-
rantera äldre som 
känner otrygghet 

och ensamhet i sitt hem 
en plats på äldreboende. 
Kristdemokraterna vill med 
utgångspunkt i den värde-
grund som vi infört inom 
äldreomsorgen ta nästa steg 
och utforma en boende-
garanti för de som begär 
en plats. På riksnivån så är 
Kristdemokraternas förslag 
att de som är över  85 år 
gamla ska garanteras plats

En plats på begäran i Ale
Att vi i Ale vill ta ett steg 

till beror på att det kan 
finnas någon som är under 
85 som av olika skäl önskar 
och har behov av ett plats på 
äldreboende. På samma sätt 

som att många som är över 
85 inte önskar någon plats 
utan kan och vill bo kvar 
hemma. Vi tror inte att detta 
skulle driva kostnaderna då 
dom flesta önskar bo kvar 
hemma. Men det innebär att 
man själv får bestämma och 
bara vetskapen om att det 
ska finnas en plats på äldre-
boende när man upplever att 
man behöver det kommer 
att öka tryggheten för äldre. 

Vi lever allt längre och 
de flesta är också friska 
allt längre upp i åldern. 
Det är en stor framgång 
för välfärdsstaten Sverige. 
Men med stigande ålder 
ökar ohälsan liksom risken 
för ensamhet. De flesta 
kommunerna väger in detta 

i bedömningen av omsorgs-
behovet, men det finns 
även exempel på motsatsen. 
Ansökan om en plats är en 
oviss process med risk för 
avslag och överklagande 
kanske i flera led. För en 
person i hög ålder är det en 
orimlig påfrestning. Därför 
vill Kristdemokraterna infö-
ra en äldreboendegaranti.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Inför en äldre-
boendegaranti 
i Ale kommun

Är det ok med vindkraftsin-
dustri i Aleskog? 
Väldigt många Alebor säger 
nej och har fått nog! 
De ”rödgröna”  i Ale, 
Står nu inför ”vale”. 
Är det för mycket begärt att 
ni skall svara? 

Ett tydligt nej till vind-
kraft på fjället bara!                                                               
Försök inte svänga er genom 
att utreda och förhala mer,                                             
Väljarna vill ha raka svar så 
de vet vad politikerna anser! 
S, MP, V ta nu sista chan-
sen, 

Förena er med AD, SD och 
Alliansen! 
Tro inte att frågan blåser bort 
framöver, 
vi kommer påminna er i höst, 
både systrar och bröder! 

Roy Jansson 

En rak fråga till S, MP och V angående 
förslaget på förändrad vindbruksplan

Vindkraft? Kommen-
tar till MP, V och S 
angående vindbruks-

planen
Ett Ja till den nu ändrade 

vindbruksplanen innebär 
inte ett Nej till vindkraft. 
Däremot så innebär det ett 
nej till att placera vindkraft-
verk på högst olämpliga 
ställen och det innebär ett 
slut på den oro som många 
berörda i område C, D och 
E fortfarande bär på.

Ale kommun agerar an-
svarsfullt när man lyssnar på 
sina medborgare samt även 

tar hänsyn till all den forsk-
ning som har tillkommit 
inom detta område sedan 
den ursprungliga planen 
lades.

Ale kommun skall givetvis 
vara öppen för att diskutera 
ansvarsfullt projekterad 
vindkraft i lämpliga områ-
den, redan mer bullerutsatta 
eller längre ifrån bebyggelse 
än tidigare utpekade områ-
den. Att anta den plan som 
nu ligger förhindrar på intet 
sätt detta.

Men medans planen om-
arbetas i denna riktning som 

ni själva säger att ni vill, bör 
givetvis de tidigare utpekade 
områdena C, D ochE (som 
ändå ej längre kommer att 
vara aktuella) direkt strykas 
enligt nu liggande planför-
slag.  

Oavsett vilken majoritet 
som Ale har efter valet så är 
därför vår uppmaning till 
alla politiker att anta planen 
i nuvarande förslag och 
lägga all partipolitik åt sidan 
i denna för så många oerhört 
viktiga fråga.

Mattias Andersson
Fredrik Johansson

Kommentar till S, V och MP om vindkraften

Ett ja är inte ett nej!

Trots att arbetsmark-
nadens parter har 
diskuterat jämställ-

da löner mellan män och 
kvinnor i avtalsrörelse efter 
avtalsrörelse tjänar män 
som utför samma arbete 
som kvinnor fortfarande 7 
procent mer. Skillnaden blir 
förstås ännu större om man 
istället jämför traditionella 
mansyrken med traditionella 
kvinnoyrken. En hantverka-
re tjänar i snitt 4000 kronor 
mer än en undersköterska 
och en ekonom i snitt 5000 
kronor mer än en förskollä-
rare. Lägg sedan till bilden 
att kvinnor jobbar deltid i 

betydligt högre utsträckning 
än män och det blir uppen-
bart att genomsnittskvinnan 
har betydligt mindre pengar 
att röra sig med än genom-
snittsmannen.  

Män värderas helt enkelt 
högre än kvinnor på arbets-
marknaden och det är bland 
annat därför som en femi-
nistisk politik är nödvändig. 
Inte för att missgynna män 
till förmån för kvinnor utan 
för att kvinnor och män ska 
ha samma förutsättningar 
i arbetslivet. Tillsammans 
med S och MP har Vänster-
partiet därför öronmärkt 
pengar i kommunens budget 

för att satsa på att nå jäm-
ställda löner. Ale kommun 
skall vara en föregångare 
i arbetet för jämställda 
löner och vägen dit går via 
politiska prioriteringar. 
Inte som vissa andra partier 
föreslår, genom att saker 
och ting skall lösa sig av sig 
själv. Vi i Vänsterpartiet tror 
på ett samhälle som aktivt 
vågar fördela resurser för att 
motverka orättvisor, inte stå 
bredvid och låta dem fortgå. 
Feminism med socialism!   

Johnny Sundling      
Lisa Gustafsson 

Vänsterpartiet Ale  

Fyra konstgräspla-
ner, två meröppna 
bibliotek, fler inrikt-

ningar i kulturskolan, 4,8 
miljoner extra i bidrag till 
vårt föreningsliv och två 
näridrottsplatser. Detta 
är några av de saker vi i 
Moderaterna är mest stolta 
över att ha varit med och 
fattat beslut om inom 
kultur och fritid den gångna 
mandatperioden. Vi har 
kunnat göra allt det här 
samtidigt som vi har haft 
ordning och reda i ekono-
min. Mycket har alltså hänt, 
men vi är inte nöjda än. 

  
En av våra stora framgång-
ar har varit just näridrotts-
platserna, en i Älvängen och 
en i Nödinge. I Älvängen 
arbetade vi tillsammans med 
föreningslivet för att skapa 
en yta för spontanidrott där 
alla åldrar, killar och tjejer, 
får utrymme att mötas och 
idrotta på egna villkor. I Nö-
dinge byggde vi näridrotts-
platsen tillsammans med 
ett gäng ungdomar, som i 
samma veva fick arbetslivs-
erfarenhet och referenser till 

sina CVn. Vi tror att vi kan 
åstadkomma bäst resultat 
när vi jobbar tillsammans. 
Tillsammans förbättrar vi 
Ale!

  
För att fortsätta göra 
Ale bättre vill vi bygga 
näridrottsplatser i så gott 
som hela Ale. Vi lovar ytor 
för spontanidrott i Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem. Sådana 
näridrottsplatser är viktiga, 
dels för friskare alebor, dels 
för att ge ungdomar sunda 
fritidsaktiviteter men också 
för att inte alla, unga eller 
vuxna, ska vara tvungna att 
organisera sig. Idrott ska 
man kunna utöva utan att 
vara med i en klubb och man 
ska ha bra förutsättningar 
att idrotta när det passar en 
själv, oavsett dag och tid på 
veckan. Vi gillar valfrihet! 
Den främsta anledningen till 
varför vi vill satsa på sponta-
nidrotten är för att förbättra 
folkhälsan. Den lilla inves-
teringspengen vi lägger idag 
på spontanidrotten återbeta-
las många gånger om på sikt, 
tack vare de hälsoeffekter vi 

kommer uppnå. 
   

Eftersom alla inte är 
intresserad av idrott vill vi 
också möta de behov som 
finns inom kulturområ-
det. Vi vill öppna ett nytt 
bibliotek i Älvängen cen-
trum, fortsätta bredda vår 
kulturskola, öka stödet till 
våra kulturföreningar och 
bygga en skatepark inomhus. 
Alla de här satsningarna vill 
vi genomföra tillsammans 
med alebor, våra föreningar 
och ungdomar. Vi vet att 
Ale fungerar som bäst när vi 
hjälps åt.

   Om vi får förtroendet 
den 14 september kan ni 
som bor i Ale räkna med att 
vi, tillsammans med er som 
bor här, 
kommer 
fortsätta 
göra vår 
kommun 
bättre.

Isabell Korn (M)
Ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden

Vi moderater tycker 
det är viktigt att 
Ale tar sitt soci-

ala ansvar för att minska 
ungdomsarbetslösheten. 
De ungdomar som oftast 
har svårast att komma in på 
arbetsmarknaden är de utan 
gymnasiebetyg och som 
inte fått jobb det första året 
efter att de slutade skolan. 
Därför är det extra viktigt 
att vi riktar in oss på de 
ungdomarna för att på allvar 
minska utanförskapet. 

I förra veckans Alekuri-
ren kan vi läsa om besöket 
från vår socialförsäkrings-
minister, Ulf Kristersson, 
som var i Ale och lyssnade 
till hur vi, vid bygget av 
näridrottsplatsen i Nödinge, 
ställde krav på att ett gäng 
arbetslösa ungdomar skulle 

anställas. Detta gav inte 
bara killarna som anställdes 
en möjlighet att lägga till 
arbetslivserfarenhet och 
referenser på sina CVn, det 
gav också en meningsfull 
vardag, en anledning att 
kliva upp på morgonen. Det 
som gjorde hela projektet 
möjligt var att kommun och 
företagare hjälptes åt. En 
av de viktigaste förutsätt-
ningarna för oss att bota 
ungdomsarbetslösheten är 
att vi arbetar tillsammans 
med näringslivet.

Vi vill i framtiden ställa 
krav, vid alla större bygg-
projekt som kommunen 
genomför, att entreprenören 
ska anställa ungdomar som 
står långt ifrån arbets-
marknaden av olika skäl. 
Vi vill också införa sociala 

anställningar, vilket innebär 
att kommunen vid nyan-
ställningar ska prioritera 
arbetslösa ungdomar för 
att de ska få ökad chans att 
få ett jobb. Det är viktigt 
att vi som kommun tar vårt 
ansvar och särskilt foku-
serar på långtidsarbetslösa 
ungdomar eftersom de 
annars riskerar att hamna i 
ett livslångt utanförskap. Vi 
tror att en kombination av 
sociala anställningar, själva i 
kommunen och i samarbete 
med näringslivet, kommer 
ge de ungdomar som har det 
svårast på arbetsmarknaden, 
en väg in i arbetslivet.

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Ekonomistuderande 

Jämställda lönerSociala anställningar kan 
ge fler ungdomar jobb

Vi vill fortsätta göra det bättre
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