
Jag vill uppmärksamma 
den brutala nedskräp-
ningen som pågår i 

kommunen. Det sätts upp 
en massa skyltar om valet 
som kommer på söndag, 
men kommer dessa skyltar 
att tas ned i samma utsträck-
ning? Jag tycker inte att det 
får gå till på det här viset.

Sedan är trafi ken påver-
kad. Ta rondellen vid OK/
Q8-macken vid Ale Torg där 
vägstolpar nedlusats av skyl-
tar som skymmer sikten för 
trafi kanten. Man måste öka 
tiden som man tittar efter 
medtrafi kanter och det ökar 
risken för kollisioner, vilket 
jag nyligen såg ett tillbud på. 
Den främre bilen åkte sakta 
och den bakomvarande satt 
och ansträngde sig för att se 

andra bilister. Han missa-
de då att den främre bilen 
stannat och lämnat företräde 
för bil i rondellen och en 
tvärbromsning till följd för 
att undvika kontakt mellan 
bilarna. Flertalet bakomva-
rande bilar fi ck bromsa hårt 
för att rädda situationen.

Jag börjar bli trött på 
all slapphet och ”se genom 
fi ngrarna-mentalitet”. Om 
ett företag på Ale Torg satt 
upp denna mängd reklam-
skyltar för att visa deras 
senaste REA-priser så hade 
det företaget fått bekosta 
nedtagningen samma dag 
och sedan påföljande böter. 
Men det är väl ”skillnad” nu 
förstår jag, era kompisar/
kollegor är ju på skyltarna...

Boende i Ale kommun

Brutal nedskräpning i kommunen

Golf är ”världens 
sjukaste friskvårds-
fråga”. Vi är idag 475 

000 aktiva golfspelare. Dessa 
människor är diskriminera-
de av våra riksdagspolitiker 
alltsedan friskvårdsavdraget 
infördes år 1988. Boxning 
till exempel är godkänt som 
friskvårdsaktivitet men inte 
golf. Det är i högsta grad an-
märkningsvärt att golfspor-
ten ännu inte godkänts som 
friskvård. Så många andra 
motionsformer mm har pas-
serat och godkänts av riksdag 
och Skatteverk för företags 
gynnande av sina anställdas 
friskvårdsaktiviteter. Det är 

i högsta grad rimligt att se 
över regelverket och ome-
delbart godkänna golf som 
friskvård.

 Det handlar om friskvård 
och folkhälsa.

Partierna i riksdagen har 
olika inställningar i frågan.  
Kristdemokraterna och Folk-
partiet har utan förbehåll 
uttalat att de snarast vill ut-
vidga friskvårdsavdraget till 
att omfatta även golfsporten. 
Nu har vi möjlighet att avgö-
ra frågan genom att rösta på 
de partierna i riksdagsvalet.

 Jan-Erik Olsson
Pensionär med god hälsa
och som spelar golf ofta

Val, vallöften och 
valfrihet att välja. 
Trött på alla val? Du 

vet säkert hur du vill ha det 
men har svårt att se vilket 
parti som kan ge dig det. Ta 
ett steg tillbaka. Antagligen 
känner du om det lutar åt 
höger eller vänster och vilka 
partier du absolut inte vill 
rösta på. Valet gäller fyra 
år framåt. Då är partiernas 
grundtankar kanske vikti-
gare än vem som lovar vad i 
enskilda frågor idag. 

Miljöparitet står för med-
mänsklighet och långsiktig 
hållbarhet framför kortsik-

tiga vinster. Klimatfrågan, 
skola och jobb är våra 
största frågor. Jämställdhet 
och omställning till ett mer 
socialt hållbart samhälle är 
viktigt för oss.

Leta upp röstkortet och 
stoppa det i fi ckan. Då kan 
du rösta så fort du ser en 
skylt om förtidsröstning. 
Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal du vill. Du 
kan även förtidsrösta utan 
röstkort men det blir lite 
omständligare. På söndag är 
sista dagen att rösta. 

Carlos Trischler (MP)
Jenny Sandkvist (MP)

Till dig som inte bryr dig om valet

Golf är friskvård

Köper du pizza ibland? 
Det gör jag. Inte så 
nyttigt men ganska 

gott.  Jag besöker ofta Nols 
Pizzeria, ibland Bella Mia 
i Nödinge eller Da Mille i 
Älvängen. Har du tänkt på 
att det ofta jobbar ganska 
många på pizzeriorna och 
att antalet pizzerior är gan-
ska många?

 Nu är så att du har ett 
val att göra. De rödgröna 
partierna vill höja momsen 
på restaurangmat från 12 till 
25% och höja arbetsgivar-
avgiften för de som är under 
26 år. En pizza blir därmed 
omedelbart cirka en tia dy-

rare. Att höja priset på något 
minskar efterfrågan. 

Mindre efterfrågan leder 
till mindre arbete och där-
med minskar behovet av att 
ha anställda. Om du som jag 
tycker att den politik som 
förs ska leda till fl er riktiga 
jobb, inte färre, så rösta på 
Sveriges arbetarparti, Mode-
raterna.

Erik Karlsson (M)
Företagare

Vill du betala mer 
för pizzan?

Vi  står inför ett vägval. 
Den 14 september ska 
Ales framtid avgöras.

   Ale är en fantastisk 
kommun som har gjort en 
spännande resa de senaste 
åren. Vägen och järnvägen 
har blivit färdig och allt fl er 
kommer till Ale och upptäck-
er vår kommuns fi na sidor. 
Man kan promenera från 
pendeltågsstationen med en 
picknick-korg på armen och 
sätta sig på en äng bara 500 m 
bort. Man kan vandra bland 
våra fjäll, fi ska i våra sjöar och 
promenera i vår urskog. Det-
ta är vår storhet. Allt fl er vill 
fl ytta till Ale och bli en del av 
oss, bli Alebor. Det möjliggör 
ökad handel, mer varierad 
byggnation, liv och rörelse 
och större investeringar i våra 
skolor, äldreboenden och vårt 
kulturliv. 

  Trots att rörligheten 
mellan Göteborg och Ale är 
positiv på många sätt fi nns 

det baksidor vi inte får blunda 
för. Det är nu lika lätt att ta 
sig från Ale till Göteborg, 
som för göteborgarna att ta 
sig till Ale. Skadegörelse, 
misshandelsfall och drogerna 
fi nns även i vår kommun och 
det kan vi inte blunda för. Vi 
måste rikta strålkastarlampan 
mot de mörka skuggor som 
lurar i vårt samhälle och göra 
insatser för att öka trygghe-
ten. Vi måste jobba för att 
polisen ska öka sin närvaro 
här i Ale, sätta in mer väktar-
resurser, ha kameraövervak-
ning i otrygga områden men 
framförallt tänka smart när vi 
förtätar våra orter. Vi måste 
bygga så att liv och rörel-
se, trivsel och glädje, fi nns 
dygnet runt  så att tryggheten 
alltid fi nns där. Genom att 
arbeta med olika verktyg och 
skapa meningsfulla syssel-
sättningar kan vi minska 
otryggheten. I det ligger våra 
förslag med skatepark, fl er 

näridrottsplatser och ett rikt 
kulturliv.

   Vi har visat under fyra 
år att vi är kapabla att styra 
kommunen. Att leda kom-
munen mot en positiv och 
ljus framtid. Vi har ökat vår 
befolkning, vi har byggnation 
som aldrig förr, vi har ett 
näringslivsklimat som rusar i 
höjden, ett stärkt förenings-
liv, breddat kulturliv och en 
äldreomsorg som får oerhört 
goda kvalitetsstämplar i 
mätningar. Vi är samspelta 
i alliansen, har tagit ansvar 
för Ale och är överens om 
politiken. Det står mot ett 
alternativ som splittrats till 
följd av interna strider, som 
inte är överens om en gemen-
sam politik och som med bara 
nya företrädare aldrig tidigare 
suttit i majoritet tillsammans.

   Vi är bekymrade över 
konsekvenserna av hur det 
skulle bli om oppositionen 
fi ck förtroendet i valet. Vi 

vill att människor ska få 
bestämma över sina egna liv. 
Vi vill att man ska få bosätta 
sig på landsbygden och att 
fi berutbyggnaden ska komma 
alla till del. Vi är nydanande, 
modiga och vill att Ale ska 
fortsätta utvecklas, så som 
när vi byggde näridrottsplat-
ser och införde meröppna 
bibliotek. 

   Vi är måna om vår kom-
mun. En del av oss har fl yttat 
hit, en del av oss är födda och 
uppvuxna här. Oavsett vart vi 
kommer ifrån vill vi att Ale 
ska må bra även i framtiden.  
Jag vill att vi tillsammans 
förbättrar, och tar Ale in i 
framtiden. 
Du gör va-
let den 14 
september.  

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Låt oss fortsätta förbättra!

Vill du ge våra ungdomar en 
chans till en bra framtid?
Ungdomsarbetslös-

heten har minskat 
med mer än 27% i 

Ale kommun sedan 2011. 
Bara det senaste året har den 
minskat med 13,4%! Detta 
är något som vi är fantastiskt 
glada över men vi är inte 
nöjda än.

Ett stort problem idag är 
att våra ungdomar inte alltid 
har så stor kännedom om de 
olika arbetena som fi nns när 
de ska välja gymnasieinrikt-
ning eller universitetsutbild-
ning. Dilemmat blir då att 
våra ungdomar inte utbildar 
sig till något konkret, eller 
inte alls, och att de därmed 
får svårt att hitta jobb. Utan 
motivation och inspiration är 

det lätt att fastna i arbetslös-
het. Vi ser att en av lösning-
arna på det här problemet är 
obligatorisk prao.

När man praoar får man 
kontakt med arbetsplatser 
och branscher. Man får inspi-
ration och motivation till vad 
man själv vill göra i framti-
den. Man upplever skillnaden 
mellan jobb och skola och får 
testa på något annorlunda. 
Det fi nns ingenting som slår 
prao när det gäller kontakter 
med arbetslivet eftersom 
ungdomarna får en chans att 
vistas på en arbetsplats och 
vara en del av ett lag. Det 
ligger ju även i näringslivets 
intresse att få kontakt med 
ungdomar och skapa en po-

sitiv upplevelse kring just det 
yrket. Det säkrar företagens 
fortlevnad.

För att prao ska fungera 
på ett bra sätt krävs det att vi 
gör vissa satsningar. Vi vill 
stärka studie- och yrkesväg-
ledarna så att de har mer 
tid att vägleda ungdomarna 
rätt. Skolan ska ha ett tydligt 
samarbete med näringsli-
vet, för att en variation av 
praoplatser ska fi nnas som 
eleven sedan kan välja ifrån. 
Vi vill också se mer prao än 
vad som varit tidigare, samt 
att den ska vara obligatorisk. 
Man ska inte kunna välja att 
istället sitta i skolan. Det är 
tillsammans med skolan och 
näringslivet vi kan råda bot 

på ungdomsarbetslösheten.
Vi har de senaste veckor-

na lagt många olika förslag 
kring hur ungdomsarbetslös-
heten kan bli lägre. Förslagen 
från oppositionen uteblir. 
Moderaterna är dessutom 
det parti som de senaste 8 
åren skapat förutsättningar 
för fl er än 300 000 nya jobb i 
Sverige. Vill du också att ar-
betslösheten ska minska och 
att alla våra ungdomar ska få 
en chans till en bra framtid, 
rösta på Moderaterna den 
14 september. Tillsammans 
förbättrar vi Ale!

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Ekonomistuderande

Vi i Moderaterna 
gillar valfrihet. Vi 
vill att alla ska ha 

möjligheten att välja vilken 
vårdcentral som de vill gå 
till, även efter valet. Valfrihet 
är inte bara att få välja vilken 
vårdcentral man vill gå till. 
Valfrihet är också att välja 
bort det som man inte är 
nöjd med och som inte 
fungerar. Tänk om man 
var missnöjd med kvalitén, 

bemötandet och väntetiderna 
på vårdcentralen och inte 
hade något annat alternativ 
utan vara tvungen att stå ut. 
Så vill vi inte ha det. Vill du? 
Eftersom Vänsterpartiet vill 
ta bort de privata alternati-
ven helt, och Socialdemo-
kraterna samt Miljöpartiet 
vill begränsa vinst i verksam-
heten, är vi rädda att 3 av 
våra 4 vårdcentraler i Ale att 
försvinna. Adinahälsan i Nol, 
Bohuspraktiken i Bohus och 
vårdcentralen i Nödinge är 
nämligen privata.

   Vi bjuder här på ett litet 
tankeexperiment: Redan idag 
får man ofta till svar att det 
är fullbokat i läkarnas kalen-
drar fl era månader framåt 
när man som patient ringer 
till vårdcentralen. Vill man 
träffa en läkare så får man 

gå på drop-in istället. Lägg 
där till att vi är en ökande 
befolkning i Ale, alltså ännu 
fl er personer som då och då 
behöver besöka vårdcen-
tralen. Dessutom har vi en 
åldrande befolkning som allt 
oftare behöver hjälp av läka-
re. Under dessa omständig-
heter ska alltså tre av fyra 
vårdcentraler försvinna från 
Ale? Vi förstår om du inte får 
ihop detta som logiskt, för 
det får inte vi heller.

   Dessa uppskattade vård-
centraler är privata alternativ 
som verkar i kommunen i 
liten skala, och som varje 
år investerar en del av årets 
överskott i sina verksamheter 
för att förbättra kvalitén för 
patienterna. Vi är stolta över 
våra tre privata vårdcentraler 
och vill att de även i fortsätt-

ningen ska få ta hand om oss 
alla i Ale.  

  Genom att rösta på 
Moderaterna, i kommunen, 
regionen och i riksdagen, 
garanterar vi att din vård-
central får fi nnas kvar. Vi vill 
att alla Alebor ska få välja 
vart de ska få sin vård. Med 
tydliga regler och uppfölj-
ning ser vi att möjligheten 
att välja leder till högre och 
jämnare kvalitét, men också 
ökad tillgänglighet. Det 
gynnar patienten i slutändan. 
Tillsammans förbättrar vi 
sjukvården!

Ida Löfgren (M)
Regionkandidat

Erik Karlsson (M)
Regionkandidat

Vill du ha kvar din 
vårdcentral efter valet?
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Tänk om man 
var missnöjd 
med kvalitén, 
bemötandet och 

väntetiderna på vård-
centralen och inte hade 
något annat alternativ 
utan vara tvungen att 
stå ut. Så vill vi inte ha 
det. Vill du?


