Förtidsrösternafortsätter att strömma in i strid
ström. Fram till och med
onsdag kväll hade 6 675
förtidsröster lämnats

i Skövde och nu pekar
mycket på att noteringen
från 2006 år val om 8 300
förtidsröster kommer att
passeras även i Skövde.

Äldreboende fick gåva
En privatperson har testamenterat 50 000 kronor till
Billingsdals äldreboende i
Timmersdala. Önskan är
att pengarna ska användas till terapiverksamhet.
– Enhetschefen och
personalen kommer att

använda pengarna enligt
testamentets vilja, säger
omvårdnadsförvaltningens chef Lennart Hagberg.
Även Sörbacka i Värsås
har fått pengar efter ett
testamente. Här handlar
det om 2 070 kronor

13 partier ställer
upp i regionvalet
1 497 namn på 149 olika
listor har registrerats
inför regionvalet. Totalt
ställer 13 olika partier
upp.
Förutom de åtta regionfullmäktigepartierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Folkpartiet, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sjukvårdspartiet Västra
Götaland, ställer fem andra
partier upp i valet.

X

X

Fortsatt många förtidsröster

Kommunistiska partiet
har en lista bestående av 30
namn.
Piratpartiet har också en
lista, som består av 18 namn.
Rättvisepartiet Socialisterna har 21 namn på sin
lista. Sveriges pensionärers
intresseparti har fått ihop
13 namn på sin enda lista.
Sverigedemokraterna har
totalt sex registrerade listor,
varav två i Skaraborg.
På en av listorna finns
Staffan Gising, som hoppade
av från partiet, men på den
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Värmande gåva. Hjälpstickans Ann-Louise Sör-

man (höger) har till Kvinnohuset Tranan i Skövde skänkt
ett 150-tal stickade plagg. Elisabet Hätting och Britt-Marie Lundbergtog emot plaggen som stickats såväl lokalt
som ute i landet. En del gåvor har kommit med avsändare, andra utan: ”Den som anonymt skänkte en fullpackad
flyttkartong hade gärna fått ett tackkort ”. Kvinnohuset
fördelar gåvan mellan sig och lägenheten i Falköping. Även
Frälsningsarmén fick en gåva i går.
FOTO: ANITA ENOCKSSON

Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sjukvårdspartiet
Sv Pensionärers Intr.
Sverigedemokraterna
Övriga

procent
23,12
7,40
8,82
7,55
33,81
6,38
5,20
3,63
0,54
2,68
0,87

mandat
36
11
14
12
52
10
8
6
0
0
0
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andra saknas hans namn.
De åtta fullmäktigepartierna har fem listor var.
Listorna gäller för de olika
kretsarna i länet; Skaraborg, Älvsborg norra, Älvsborg södra, Bohuslän och
Göteborg.
Totalt har partierna 149 listor som innehåller totalt 1 497
namn. Flera personer finns
dock med på flera listor och
Sverigedemokraterna har ju
två nästan identiska Skaraborgslistor med 30 namn.

Det gäller 149 platser
Valet gäller de 149 platserna
i regionfullmäktige och för
att komma in krävs tre procent vilket garanterar sex
mandat. Vid det senaste
valet fick Socialdemokraterna 52 mandat, vilket var
en nedgång med tre. Moderaterna fick 36, vilket var en
uppgång med 12.
Sjukvårdspartiet fick sex
mandat men under mandatperioden hoppade fem ledamöter av och blev politiska
vildar.

I regionen är 1 240 515 invånare berättigade att rösta,
varav 7,1 procent är förstagångsväljare. 22,9 procent är
65 år eller äldre.

Oförändrad skattesats
Skattesatsen är oförändrad
sedan 2005 då den höjdes
från 10,25 till 10,45. Inför
årets val är det bara Miljöpartiet som sagt att det kan
tänka sig en skattehöjning.
Under 2009 gjordes, enligt
regionens hemsida, varje
dag 12 096 besök på vårdcentralerna i regionen och 7 680
besök på sjukhusen. Västtrafiks fordon körde 33 000
mil och 1 842 besökte regionens museer.
ALF EHN
0500-46 75 66
alf.ehn@sla.se

DJURSKYDDET SKARABORG
0506-141 74, 0506-143 09
Djurhemmet 073-92 42 672

