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Massor av utvalda
kvalitets-&
märkeskläder
reas ut!
Dam-, herr &
ungdoms-
kläder

Jackor, byxor, kavajer, tröjor, skjortor
Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 
Tenson, Park Lane, 4 you, Jack & Jones

HERRKLÄDER

DAMKLÄDER

ÖPPETTIDER UNDER REAN
Onsdag 9 – 19 • Torsdag – Fredag 9 – 18 • Lördag 9 – 14

från 298:-
från 398:-
från 498:-

JEANSREA

börjar onsdag 10/1

Jackor, byxor, kavajer, kjolar, tröjor, toppar
Esprit, Jackpot, Vero Moda, Signature, Ted Nicol, 
Westerlind, Ze-Ze

REA
Göteborgsvägen 99A • 0303-74 62 75 Öppet: vard. 9.30-18, lörd 9.30-14

– Din skobutik för hela familjenMona Susanne

– Det har varit bra. Jag har 
väl fått det mest på plats. 

Hur har du förberett dig 
inför rollen som kom-
munens ytterst ansvarige 
politiker?
– Jag har fått en bra intro-
duktion av Inga-Lill Anders-
son. Sedan oktober har jag 
varit med i alla beredningar, 
sammanträden och gruppe-
ringar som har varit nya för 
mig. Inga-Lill har satt mig in 
i de mest aktuella frågorna, 
så det känns väldigt bra.

Du har varit med i mak-
tens korridorer sedan lång 
tid, vad är nytt i den här 
rollen?
– Det nya är att man kommer 
in i alla frågor mycket tidi-
gare. Du får möjlighet att 
styra i ett första skede.

Vilka frågor är mest aktu-
ella just nu?
– Nu handlar det om att ana-
lyser bokslutet för 2006 och 

med det som grund blicka 
fram mot budgetarbetet 
inför 2008. Den budgeten 
ska vi ta i juni. Dessutom 
följer vi noga utvecklingen 
av ekonomin för 2007. Vi är 
beredda att göra justeringar 
i budgeten eftersom vi inte 
har haft kännedom om vilka 
konsekvenser den borgerliga 
regeringens beslut får för 
kommunen och Aleborna.

Vilken fråga blir på sikt 
den viktigaste?
– Hela älvdalen kommer att 
präglas av ett stort infra-
strukturarbete i samband 
med att både väg och järn-
väg byggs ut. Det kommer 
självklart att vara den största 
enskilda frågan. Jag har haft 
förmån att följa arbetet tidi-
gare, men nu blir det mer 
konkret.

Förutom väg- och järn-
vägsutbyggnaden då?
– Vi sitter just nu med slut-
justeringarna i översiktspla-

nen. Den ska ställas ut en 
sista gång i mars-april och 
om allt går som det ska kan 
kommunfullmäktige anta 
planen i juni.

Är det något som oroar?
– Ja, självklart är vi oroliga 
för konsekvenserna av de 
nya A-kassereglerna. Hur 
kommer de att påverka Ale-
borna? Till sist blir det ju 
kommunerna som får hjälpa 
de svagaste som nu verkar bli 
de som drabbas hårdast av 
regeringens förändringar.

Känner du förväntningar?
– Det gör jag, men jag är 
inte ensam. Mitt mål är att 
som vanligt jobba med en 
bred delaktighet bland såväl 
politiska kollegor som tjäns-
temän. Tillsammans ska vi 
göra ett redan bra Ale ännu 
bättre och här ska det vara 
tryggt att leva i alla skeenden 
av livet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Jarl Karlsson, 56, socialdemokrat och 
kommunstyrelsens nya ordförande i Ale 
sedan årsskiftet, då han efterträdde 
Inga-Lill Andersson.

Hur har de första dagarna varit?
Carola-Butiken

Västra Gatan 66, Kungälv
Tel. 0303-181 30   
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