
Det blev en märklig budgetdebatt i 
kommunfullmäktige i måndags-
kväll. Det märkliga är nämligen 

att debatten uteblev. Det blev istället långa 
hyllningstal till tjänstemän som varit be-
hjälpliga och till allierade stödpartier. Det 
skulle kunna ses som ett sundhetstecken att 
man inte valde att klanka ned på motstån-
darnas idéer, utan mot alla odds valde att 
tala sig varm för sitt eget. Jag tyckte ändå 
att det kändes uppgjort. I år fanns det näm-
ligen en hel del att debattera även om det 
ofta är resultatlöst då utgången är given i 
ett fullmäktige med klar majoritet. Nu ute-
blev attackerna. Ingen ifrågasatte opposi-
tionsrådet Jan Skogs (m) utspel om kom-
munens svaga ekonomi och oförmåga att 
hantera den växande pensionsskulden. Inte 
heller var det någon som reagerade när 
Roland Wall (c) var uppe i talarstolen och 
funderade runt möjligheten att höja skatten 
för att komma till rätta med nämndernas 
underskott. Det var faktiskt ingen som re-
agerade. Budgetdebatten som brukar vara 
en av årets hetaste tillställningar i fullmäk-
tige passerade obemärkt förbi.

Minst lika underligt var det att inte 
heller antagandet av en ny översikts-
plan föranleddes av någon diskussion. Alla 
verkar just nu helt till freds med alla beslut. 
Översiktsplanen är förvisso ett resultat av 
en lång process där många tidigt har varit 
delaktiga, men att samtliga i slutändan är 
helt nöjda med utgången kan jag inte på-
minna mig om att ha upplevt tidigare. Det 
borde ha varit någon som stönat om att 
"kunde vi inte ha frigjort mer mark för in-

dustrietableringar" eller någon som ansett 
att "vi kan inte bygga bostäder överallt". 
Jan A Pressfeldt (ad) fick sent inskjutit ett 
förslag om att göra det lättare för markä-
gare att få bygga på landsbygden. I övrigt 
har det varit få synpunkter under anta-
gandet av den nya översiktsplanen i Ale. 
Kanske är detta trots allt ett styrkebesked – 
våra förtroendevalda är överens om kom-
munens framtida utveckling. Det är i så fall 
positivt, men eftersom det var lika tyst när 
budgetdebatten skulle ägt rum så tvivlar 
jag. Av någon anledning glömdes debatten 
bort. Det är långt till nästa val kan någon 
ha tänkt.

I veckans tidning utmärker sig aktiva 
tjejer. I Älvängen hittade vi Maria Zeniou 
som just nu uppträder inför fulla hus på 
Rondo i Göteborg. Hon är en av Joe Labe-
ros assistenter. Det var ett spännande möte 
med en tjej som definitivt vet vad spänning 
är. Som luftakrobat sitter hon sällan still och 
det gör inte heller kommunens förvaltnings-
chef för Barn- och ungdom. Vår utsände fick 
se en sida av Annika Sjöberg som jag tror 
få känner till. Det var inte utan att jag rea-
gerade när jag såg bilderna på förvaltnings-
chefen med både en volleyboll och en golf-
klubba i handen.
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Budgetdebatten som försvann
– Märkligt tyst i kommunfullmäktige

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ont i ryggen?
Göta Ryggklinik

På Göta Ryggklinik behandlas patienter som lider av 
nack-, rygg-, led-, muskel- eller cirkulationsbesvär. 

Smärta i axel, knä eller leder. 
Komplikationer i ryggraden samt idrottsskador!

Kiropraktor Jens Åkerhjelm
Skeppningsgatan 6 (Göta) Lilla Edet

0520-65 31 00 • Jourtelefon: 0708-40 43 13

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Tala 
  med 
      Ulla

Dipl. psykosyntesterapeut
mottagning Nödinge

Tidsbest: 070-425 84 82
ulla.andren

@pedagogiskresurs.se

Nyinkomna kläder fär hela familjen!
Heminredning!

Mängder av gardintyger 20:-/m

Linne 60-70:-/m, Fina möbeltyger 50:-/m

Gardinstänger & tillbehör
Färdigsydda gardiner, Paneler 20:-/m

Kvalitè till rätt pris! Välkomna!
Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16

Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

LAGERFÖRSÄLJNING JUST NU

LINGON - POTATIS
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela 
lådor. Nykokt hjortron- blåbärs- drottning-
hallon- tranbärs- och lingonsylt (60-65% 
bärhalt). Endast svenska bär. Allt i mån av 
tillgång. Säljes från lastbil. 

Lördag 29/9 
Nol vid BJ:s godislager 13.30, Älvängen vid 
vägkrogen 14, Lödöse P muséet 14.30, Lilla 
Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 3 veckor. 

0708-26 61 34 (ingen förbeställning)

SURTE SISUNSURTE SISUN
Alustava vuosikokousAlustava vuosikokous
20/10 KL. 14.0020/10 KL. 14.00

Tervetuloa!Tervetuloa!

BINGOPROMENAD
Start sönd 7 okt.

Start mellan kl 10-12
Start: Älvevi
Älvängens IK

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

BED & BREAKFAST BED & BREAKFAST 
POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Boka bord!
26 oktober

Vis & allsångskväll med 
Daniel & Anette

Var ute i tid! Boka ditt julbord NU

VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com
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bänkskivor i höst?
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