
Även Jeanette Linde (s) 
lämnar sina politiska uppdrag. 
Hon entledigas som ledamot i 
Barn- och ungdomsnämnden 
samt från uppdraget som full-

mäktigeledamot.
Skälet är förändrade arbets-

villkor.
Eva Eriksson (s), ordfö-

rande för Vård- och omsorgs-

nämnden, lämnar uppdragen 
som kontaktpolitiker och ord-
förande för ortsutvecklings-
mötet i Surte. Hon ersätts av 
Stina-Kajsa Melin.
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NÖDINGE - Hägers gränd 16
Letar du ett bekymmerfritt boende? Här i populära Backa Säteri hittar du detta ljusa och bekväma hus 
(-06) med moderna och praktiska lösningar. Bostaden erbjuder dig 4 rum och kök i ett plan. Friliggande 
carport och förrådsbyggnad. I området finns en lekplats och föreningslokal. Intill området finns den nya 
golfbanan. Boa 109 m² Avg 4.755:-
Pris 1.575.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 0303-180 58
Mobil 0739-50 47 67

Var vill du bo?

www.m2.nu

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 

KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50 

Ett smart sätt att skydda säljare och köpare av både bostadsrätter och villor. Ring oss så berättar vi mer.

SURTE - Göteborgsvägen 97C
Smakfull nyrenoverad lägenhet med fräcka 
detaljer. Helrenoverat badrum. Utsikt över Surte 
centrum och Göta älv. Boa 77,7m² Avg 3.232:-
Pris 950.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 0303-180 58
Mobil 0739-50 47 67

SURTE - Fridhemsvägen 5
Charmigt 50-tals hus med stora möjligheter. Här 
erbjuds du ett boende med ett mycket bra läge i 
Surtes norra delar. Garage. Boa 102m² + 52m²  
Pris 1.490.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 0303-180 58
Mobil 0739-50 47 67

SURTE - Grangärdesvägen 19B
Mysig nyrenoverad vindslägenhet i populär 
bostadsrättsförening. Här erbjuds du ett fräscht 
boende med vardagsrum, badrum, sovalkov och 
kokvrå allt i nyskick!  Boa 32,3m². 
Pris 420.000:- som utg.bud

m2 Marie Nord 0303-180 58
Mobil 0739-50 47 67

NYGÅRD - Gård 127
Välplanerat och luftigt hus! Stort kök, generösa 
sällskapsutrymmen med vardagsrum och gilles-
tuga. Stort hobbyrum och mycket bra förvaring-
sutrymmen. Boa 169m² + 76m²
Pris 1.490.000:- som utg.bud

m2 Susanna Mouvitz 0303-180 55
Mobil 0706-95 27 73
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NÖDINGE. Socialdemo-
kraten Tyrone Hansson, 
38, lämnar politiken.

Han har begärt att 
få bli entledigad omgå-
ende från sina uppdrag 
i Barn- och ungdoms-
nämnden och Arvodes 
och demokratigruppen 
samt vid årsskiftet från 
kommunfullmäktige.

– Jag måste känna 
att det ger något till-
baka. Att bara sitta 
på en stol och inte bli 
tagen på allvar är inget 
för mig, säger Tyrone 
Hansson (s).

Tyrone Hansson har varit po-
litiken och socialdemokra-
terna trogen sedan 1991, där 
fick han ett uppdrag i Nö-
dinge kommundelsnämnd. 
1994 gjorde han debut i Ale 
kommunfullmäktige och har 
sedan haft olika nämndupp-
drag. På sina arbetsplatser har 
han varit mycket fackligt en-
gagerad och bland annat haft 
positionen som LO-ordföran-
de i Ale. Efter valet 2006 fick 
han förnyat förtroende att sitta 
en andra mandatperiod i Barn- 
ungdomsnämnden.

– Eftersom jag har sex barn, 

varav fem är inne i skolsystemet 
så har det varit frågor jag känt 
mycket för. Jag har inte gillat 
neddragningarna i skolan och 
de försämringar som jag anser 
sker successivt. Vi har lovat 
att inte försämra för barn och 
unga i Ale, men det är precis 
vad vi gör, säger Tyrone Hans-
son som inte tycker sig få något 
gehör för sina idéer.

– Att bara sitta och nicka, 
aldrig få någon respons, det 
gillar inte jag. Just nu är det 
mest ord och väldigt lite hand-
ling i politiken. Det kanske är 
mig och mina tankar det är 
fel på och då är det bättre att 
någon annan får ta över min 
plats.

Hans begäran om entledi-
gande är inget förhastat beslut 
enligt honom själv och ska inte 
heller uppfattas som ett kniv-
hugg mot socialdemokratin.

– Nej, jag är fortfarande so-
cialdemokrat, men jag känner 
att det är bättre att engagera 
sig i ett färre antal projekt än 
att vara med överallt.

Tyrone Hansson har begärt 
att omgående få bli entledigad 
från sina uppdrag som ledamot 
i Barn- och ungdomsnämnden 
och Arvodes- och demokrati-
gruppen. I fullmäktige sitter 

han kvar året ut.
Är det inte ett misslyckan-

de för partiet när en tämligen 
”ung” politiker lämnar sina 
uppdrag för att han inte känner 
något gehör?

– Den motivering jag har 
fått är att Tyrone var tvung-
en att rensa bort ett antal upp-
drag för att klara av allt. Det 
kan jag förstå. Sen är det alltid 
tungt när unga aktiva personer 
inte känner att de orkar fullföl-
ja sina uppdrag. Vi måste alltid 
se över våra arbetsformer för 
att göra det möjligt som ung att 
vara engagerad, säger Hasse 
Andersson för socialdemo-
kraterna i Ale.
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Tyrone Hansson (s) lämnar 
politiken.

Tungt avhopp för Social-
demokraterna i Ale

Och här är fler förändringar
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Har funnits i Ale sedan 2001
Auktoriserat och godkänt av Länsstyrelsen

Internationell Säkerhetsservice 
info@is-ab.com

Certifierade av SOS Alarm för: 
Jourlarm, Egendomslarm

WisDom
inbrottslarm

• Larmutryckning

• Uniformerad bevakning

• Civil bevakning

• Ordningsvakter

• Rondering

• Bostadsbevakning

• Störnings-Jour

• Fastighets-Jour

VI UTFÖR

Ring oss för mer information 
0303-74 82 80

Endast

2.995:-
inklusive
montering

”Det intelligenta 
         inbrottslarmet”


