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STUDENT 2007STUDENT 2007Ale Arbetarekommun 
firade 100 år
NOL. Ale Arbetarekom-
mun höll sitt hundrade 
årsmöte i lördags.

Till ny ordförande 
valdes Eva Eriksson.

Kvällen avslutades 
med en jubileumsfest, 
där celebra gäster som 
bland andra förra kom-
munalrådet Evald Malm 
närvarade.

1907 bildades Surte Arbetar-
ekommun av 35 medlemmar. 
Dess första ordförande blev 
Axel Rudén. Ett sekel senare 
har klubben bytt namn till Ale 
Arbetarekommun, tillika So-
cialdemokraterna i Ale, och 
medlemsantalet är nu 498.

Sittande ordförande, Hasse 
Andersson hälsade alla väl-
komna och gav sedan en his-
torisk återblick. Under de 
efterföljande årsmötesför-
handlingarna kunde en stor 
förändring noteras. Hasse An-
dersson lämnade över ordfö-
randeklubban till Eva Eriks-
son efter drygt 15 år. 

Ombudsman
– Jag sitter kvar som ombuds-
man, men känner att det är 
dags att lämna över ordföran-
deklubban i partiet. Mycket 
av rutinerna sitter i huvudet 
på mig och det är inte bra när 
saker går i slentrian, säger 
Hasse Andersson till lokal-

tidningen.
Under årsmötet gavs också 

rapporter från riksdagsarbe-
tet, där Ale Arbetarekommun 
finns representerat genom 
Christina Oscarsson. Hon 
medgav att regeringsskiftet 
medfört stora förändringar i 
arbetet.

– Det är ovant att plötsligt 
trycka på nej-knappen i kam-
maren och att överhuvudta-
get jobba i motvind, berätta-
de Christina Oscarsson.

Behov av hyresrätter
Lokala arbetsgrupper för  
skola, välfärd och bostäder re-
dogjorde för sitt arbete. Det 
konstaterades att behovet av 
hyreslägenheter är en förut-
sättning för att Ale kommun 
ska kunna fortsätta sin expan-
sion. Därför ser man allvar-
ligt på regeringens beslut att 
slopa byggsubventionerna till 
nya lägenheter.

Årsmötet leddes av Mikael 
Andersson från partidistrik-
tet. Förhandlingarna föran-
leddes av lite underhållning 
signerad trubadur, Lars-Erik 
Frendberg.

En jubileumsfest i Med-
borgarhuset senare på lör-
dagskvällen avslutade 100-år-
sjubileet. Här bjöds det på god 
mat och dryck arrangerat av 
Folkets hus föreningen. 

Riksdagskvinnan Britt 
Bohlin-Olsson var en av 

många talare. Efter ett kupp-
liknande initiativ lyckades 
toastmaster, Lars-Gunnar 
Wallin, även få upp Evald 
Malm i talarstolen.  Evald 
satt som kommunalråd i Ale 
mellan 1978-1987. Han var 
inte ensam som föredetting. 
Många tidigare ordföranden 
och kommunalråd gästade 
festen däribland Arne Adiels, 
Bertil Lundgren och Inga-
Lill Andersson.

Celsis orkester anförda 
av Kent Karlsson bjöd på 
musik, sång och roliga vitsar 
långt in på småtimmarna.

Ett nytt sekel har nu börjat 
för Ale Arbetarekommun.

Eva Eriksson valdes till ny 
ordförande för Ale Arbetar-
ekommun. Hon efterträdde 
Hasse Andersson.
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Mellan 10/4 och 24/4 
kostar det bara

Gäller 135-fi lm (24 & 36) och APS-fi lm (25 & 40) 59:-
Vill du ha dubbla 
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