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Den 22 augusti var PRO 
i Ale inbjudna till en festlig 
dag i Flunsåsparken i Göte-
borg. Det var dags att samlas 
inför valet 2014 för att visa 
politikerna att vi är många 
som vill se en förändring.

Dagen började med 
ganska vackert väder, solen 
tittade fram mellan molnen 
när bussen hämtade upp 
PRO-are från Skepplanda 
i norr till Surte i söder. 
Förväntningarna var stora 
när bussen stannade vid 
Flunsåsparken. Många hade 
varit där tidigare, men för en 
del var det en ny upplevelse, 
med en gammaldags park 
med en utomhusscen och 

sittplatser i långa rader. 
Det fanns kaffe/bulle och 
korv med bröd och mycket 
mer att köpa i den mysiga 
kiosken.

Klockan 13 hälsades 
vi välkomna av PRO i 
Göteborg som stod för 
arrangemanget. Lerums 
Ukulelezällskap (LUZ) 
inledde med att spela och 
sjunga välkända melodier. 
Därefter fi ck vi mer sång av 
Johanna Hjort, en fantas-
tisk sångerska som sjöng allt 
från Evert Taube till Ella 
Fitzgerald och hon sjöng till 
Dan Lindéns orkester.

Därefter var det dags för 
PRO:s ordförande Curt 
Persson att tala. Han tog 
bland annat upp om den 
orättvisa skatten för pen-
sionärer, att det är väldigt 
tyst i valdebatten på riksnivå 
om äldreomsorgen och om 
byggandet av bostäder för 
äldre.

Så hade klockan blivit 15 
och politikerutfrågningen 

mellan Lars-Arne Staxäng, 
representant i riksdagen 
för Moderaterna Bohuslän 
och för Socialdemokraterna 
Anna Johansson, riksdags-
kandidat och lokalpolitiker, 
Göteborg. Utfrågare var 
PRO:s presschef Johanna 
Hållén. Frågorna berörde 
bland annat skatten för 
pensionärer, bromsen i 
pensionssystemet, vård och 
omsorg för äldre, boende-
frågan och hemvården. På 
frågan om lön och pension 
skall beskattas lika svarade 
Moderaterna nej och Social-
demokraterna ja.

Kommer pensionssys-
temet att ses över så att 
”bromsen” inte slår till så 
hårt att pensionerna sänks? 
I stort sett vill båda förändra 
”bromsen” så att variatio-
nerna inte blir så stora, även 
om den inte kan tas bort 
helt.vEU:s fattigdomsgräns 
ligger under 10 800 kr/mån. 
Det är framförallt kvinnor 
som får sin pension under 

den gränsen.
På frågan om vården och 
omsorgen om äldre skall 
prioriteras och ges mera 
resurser svarade båda ja, 
fast förslagen att åtgärda 
detta varierade. Att fl er äldre 
skall kunna erbjudas plats 
i särskilt boende var båda 
överens om.

Efter avslutad politikerut-
frågning var det dags för 
nästa artist. Som grädde på 
moset kom Shirley Clamp 
in som en frisk fl äkt! En ro-
lig och underhållande artist! 
Det svängde i publiken när 
Shirley Clamp sjöng sin hit 
”Min kärlek”. Vad gjorde det 
att det regnade ibland, publi-
ken gick hem med ett leende 
på läpparna och kanske fun-
deringar på hur man skulle 
rösta den 14 september.

Vår chaufför Ralf från 
Surtebuss väntade med bus-
sen för att transportera oss 
tillbaka till Ale efter en fi n 
dag i Flunsåsparken.

Eva Carlsson

PRO-are i Ale på resa till Flunsåsparken
PRO:s ordförande Curt Persson talade i Flunsåsparken.

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

Söndagsgudstjänst i Nödinge kyrka 
Söndag 7 september kl 17

Blue n’ Joy Gospel
med kompbandet Real Groove och Åke Andreasson.

NÖDINGE FÖRSAMLING

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Nu har du möjlighet att utforska 
livets mening. Församlingen star-
tar en ny Alpha-kurs vilken är en 
grundkurs i kristen tro. 

Kursen börjar den 11 sept.
kl 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Mer information och anmälan 
finns/görs på mittiale.se eller 
till församlingsexpeditionen 
0303-444 000.
Anmälan senast 9 september!
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Är du nyfiken 
på vem Jesus är?  Finns Gud – ja, nej, kanske!

Älvängens gospelkör övar 

torsdagar kl 19.00-21.00 
med start 11 sept. 

Kontakt: Karin Fryxelius 
0303-444 023.

Sjung
gospel!

Älvängens blå kyrka

Folkpartiet liberaler-
na Ale säger ja till 
vinster i välfärden för 

att det ska vara möjligt att 
tjäna pengar på sitt företag 
även inom kvinnodomine-
rade yrken som vård och 
omsorg. Möjligheten till 
vinst är en sporre och en 
drivkraft i all företagsam-
het. Men den som vill ägna 
sig åt kortsiktig spekula-
tion ska välja andra bran-
scher. Vi säger istället nej 
till vänster i välfärden för 
att en socialistisk politik 
innebär mindre chans för 
kvinnor som arbetar inom 
offentlig sektor att byta 
arbetsgivare och därmed 
kunna påverka sin lön.
Folkpartiet har i riksdagen:

De kommunistiska 
skygglapparna sitter säkert 
fast på Jonas Sjöstedt. V 
och han vill förbjuda vin-
ster i välfärden. En lag mot 
vinstuttag kan vara på plats 
2017 om de kommer till 
makten. Med detta utspel 
slår V undan benen på de 
40% som valt privat vård-
givare. Hundratusentals 
elever får inte välja skola. 

Många invånare i Ale 
kommer att drabbas hårt!

Varför är vinsten ett 
problem? Motsatsen är 
ju förlust som skapar hål 

i kommunala och priva-
ta budgetar. Det är väl 
snarare kvaliteten på de 
utförda tjänsterna som ska 
betygsättas och inte vem 
som utför tjänsten.

En kommunal och 
privat utförare får lika 
stor summa pengar för att 
utföra tjänster inom väl-
färden. Om då den privata 
utföraren med bibehållen 
eller bättre kvalitet kan få 
vinst på sin verksamhet 
så visar ju detta att även 
kommunen kan effektivise-
ra sin verksamhet. 

Vinsten hos den privata 
aktören beskattas på van-
ligt sätt och ger pengar 
åter till det offentliga. På 
detta sätt blir det mera 
resurser till vår gemen-
samma välfärd. Brister 
förekommer såväl inom 
kommunen som de privata 
aktörerna. Det är dessa 
brister vi ska ha ögonen på 
för att skapa bättre kvali-
tet. Inte vinsterna som ger 
mer resurser till välfärden.

I ett socialistiskt samhäl-
le vet det offentliga alltid 
vad brukaren tycker och 
tänker. I det alliansstyrda 
Ale och Sverige sätter man 
människan i centrum. Det 
tycker vi i Folkpartiet är 
högst rimligt.

Kryssa en folkpartist!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Ja till vinster i välfärden!

NU BÖRJAR SMYRNAKYRKANS 
VERKSAMHET FÖR BARN OCH 

UNGDOMAR!

TORSDAGAR
18:15-20:30 Hobby (7-12 år)

Storsamling och roliga aktiviteter i 
smågrupper

FREDAGAR
19:30-23:00 Greenhouse - 

Ungdomssamling från årskurs sju

SÖNDAGAR
11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Storsamling och smågrupper 

Se www.smyrna.nu 
för fullständigt program.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 17 sept.
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande


