
VECKA 50         NUMMER 46|10

önskar vi på Ale Torg!

God Jul & Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram
till jul och i mellandagarna.

Ale Torg • Tel 0303-33 67 30

handelsbanken.se/ale_torg

Så tycker de om nyvalet

Mikael Berglund (M):
Vi är förvånade över att S 
ger upp så snabbt och att 
man inte var bättre förbe-
red på en så viktig uppgift 
som att leda landet. Det 
förefaller som man ville ha 
makten, men inte visste vad 
man vill använda den till.

Vi har kampanjat sedan 
fredagen efter valet, det 
kommer vi givetvis att fort-
sätta med, men vi kommer 
utöka antalet tillfällen att 
möta aleborna för att kunna 
svara på frågor och ta emot 
synpunkter. Engagemanget 
är stort nu och vi får nya 
medlemmar som gärna vill 
ställa upp.

Elena Fridfelt (C):
Jag blev personligen för-
vånad över beskedet om 
extraval, men jag har också 
vänner inom partiet som 
inte blev förvånade. Helt 
överraskande var det ju 
inte, men det är en väldigt 
drastisk åtgärd. Nu när det 
har gått ett par dagar har 
beskedet landat och jag och 
Centerpartiet ser fram emot 
en valrörelse. Det är en hel 
del praktiskt som ska sättas, 
såsom nya riksdagslistor. 
Centerpartiet i Ale kommer 
inom kort att lägga upp en 
plan inför vårvinterns val-
rörelse. Vi kommer att vara 
mycket aktiva och berätta 
om hur vi vill arbeta för en 
mer närodlad politik.

Rose-Marie Fihn (FP):
Det var med blandade 

känslor som vi tog emot 

nyheten om nyval. De röd-

gröna gick dock till val på 

en antitillväxtpolitik som är 

direkt skadlig för Sverige. 

Högre skatter på jobb och 

företag ger mindre tillväxt 

och sämre välfärd. Det blev 

ett rödgrönt haveri. Alli-

ansen har ett ansvar inför 

våra väljare att driva den 

politik som vi anser vara 

bäst för Sverige. Valet är en 

möjlighet att skapa en stabil 

regering för framtiden. Det 

är en möjlighet att göra 

Sverige till ett mer liberalt 

land. Vi kommer givetvis att 

jobba för ett ökat liberalt 

inflytande i svensk politik.

F
Tyrone Hansson (FA):
Inte helt oväntat. Det finns 

ett politiskt vakuum där SD 

frodas ohejdat. Att börja 

prata med dom är nog ett 

måste annars riskerar Sve-

rige nyval var sjätte månad. 

Framtid i Ale engagerar 

sig säkert på något sätt, 

särskilt när det handlar om 

nya konstellationer och val-

deltagandet.

Robert Jansson (SD):
Efter att regeringen nu kört 

i diket och vägrat tala med 

såväl Alliansen som Sveriges 

tredje största parti mottog 

vi beskedet om ett nyval 

med stor glädje. Vi räds inte 

nyval, vi är övertygade om 

att det kommer att gynna 

oss. Det är helt uppenbart 

att regeringen inte klarar 

av att styra Sverige och få 

igenom sina förslag i riksda-

gen på grund av att man är 

oförmögen att förankra sina 

förslag. Sverige står inför 

ett vägval. Valet handlar om 

massinvandring eller väl-

färd! Svenska folket får nu 

en behövd folkomröstning 

om Sveriges invandrings-

politik.

Vi går in med full kraft 

och energi i nyvalrörelsen. 

Vi kommer att gå ”all in”. 

Vår valrörelse kommer att 

omfatta alla sedvanliga 

valrörelseaktiviteter så 

som att synas på gator och 

torg, flygbladsutdelning, 

insändare, affischering och 

annonsering med mera. Vi 

står redo och bättre rustade 

än tidigare. Vi har nu ännu 

fler aktiva medlemmar än 

före valet.

Johnny Sundling (V):
Den första reaktionen var 

naturligtvis en stark besvi-

kelse över att budgeten som 

innehöll en tydlig satsning 

på de grupper i samhället 

som fått stå tillbaka de 

senaste åren blev nedröstad. 

Vi känner oss dock taggade 

att gå ut i en valrörelse som 

kommer att vara ett väldigt 

tydligt vägval för Sverige. 

Ett mer inkluderande och 

solidariskt samhälle där vi 

tar hand om varandra eller 

en fortsättning på den väg 

Alliansen lett landet och 

som skapat ökade klyftor i 

samhället. Jag tror att den 

turbulenta tiden efter valet 

visat väldigt tydligt vilket 

parti som är det säkra valet 

för den som vill rösta för 

solidaritet och mot vinster 

i välfärden. Vi får även en 

möjlighet att ta ett tydligt 

ställningstagande för de 

mänskliga rättigheterna. Och 

vissa att Sverige, ett av värl-

dens rikaste länder, står för 

medmänsklighet.

Paula Örn (S):
Det är en utomordentligt 

allvarlig situation när SD 

i sin vågmästarroll lovar 

att fälla alla regeringar 

som inte anpassar sig SDs 

främlingsfientliga politik. 

Det fanns som vi ser det 

ingen annan väg att gå än 

ett extraval, där väljarna 

får ta ställning i detta helt 

nya politiska läge. Självklart 

kommer vi socialdemokra-

ter här i Ale att möta väl-

jarna på alla möjliga sätt för 

att berätta om vår politik 

och vår vilja till blocköver-

skridande lösningar i poli-

tiken. Både i riksdagen och 

i Ale!

Jan A Pressfeldt (AD):
Varför släppte Alliansen 

fram Stefan Löfven (S) som 

statsminister utan att ge 

honom i vart fall indirekt 

stöd och varför lät man 

politisk prestige gå före 

Sveriges bästa? För medan 

våra riksdagsmän och – 

kvinnor från såväl Allians-

partierna som de rödgröna 

bråkar om hur man ska 

hålla Sverigedemokraterna 

borta från makten står 

Sverige stilla. Ett pinsamt, 

kostsamt och farligt spek-

takel utspelas i riksdagen, 

det svenska parlamentet, 

och drar ett löjets skim-

mer över all politik. Det 

är dags att dra huvudena 

ur sandlådan och komma 

överens om en politik som 

för Sverige framåt, precis 

som vi gjort i Ale kommun 

där Aledemokraterna och 

de rödgröna tagit ansvar 

och gjort upp om en politik 

för Ale kommuns bästa 

medan Alliansen valde att 

sätta sig på läktaren! Och 

en slutsats av både valet i 

september och den efter-

kommande och farsartade 

riksdagsbehandlingen visar 

med all önskvärd tydlig-

het att det är dags ta SD 

på allvar och börja prata 

med partiet.  Den makt 

riksdagspartierna till varje 

pris försöker hindra SD 

från att få, serverar man 

för varje misslyckande 

och för varje val, SD på ett 

silverfat när man vägrar 

inse att partiet finns. Och 

att inte ens diskutera det 

kanske största problemet 

vi har i Sverige idag, den 

stora invandringen och den 

totala avsaknaden av en 

integrationspolitik kommer 

att straffa sig ännu mer än 

vad den redan gjort. Vad 

händer efter extravalet om 

SD blir ännu starkare? Vad 

händer om valresultatet 

blir ungefär detsamma? I 

samtalet löser man pro-

blem!

Vi lät företrädarna för partierna i Ale kommunfullmäktige svara på frågorna om  
hur de reagerade på beskedet om nyval samt hur de planerar att engagera sig.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet har inte svarat.

Vi socialdemokrater har inga problem med 
att man ingår politiska kompromisser, men 
då får man också stå för vad man gör.
STINA-KAJSA MELIN (S)
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