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ALE-KILANDA
Lantligt belägen fastighet 
med trevligt kök och rymlig 
storstuga samt tre sovrum. Två 
toa varav en med bad. Isolerat 
garage ca 40 kvm m utrymme 
att meka. Stor gräsmatta med 
plats för lekar. Nära sjöar och 
fin natur. Utgångspris 
980.000:- 

LILLA EDET
Ett rymligt hus om 6 rum och kök 
i trevligt villaområde. Stort V-rum 
med utgång till altan i väster och 
med öppen planlösning mot köket. 
Ett sovrum och bad på bv. Två 
sovrum, möblerbar hall och toa på 
öv. Källare med bastu och dusch, 
tvättstuga m kaklat golv och två 
rum.  Värmepump ger låg drift-
kostnad.  Fristående garage. 
Utgångspris 875.000:- .

LILLA EDET
Litet hus med inredd vind. Trev-
ligt kök i anslutning till V-rum. 
Två sovrum och bad med dusch-
kabin på bv. Sovrum och allrum 
på vinden. Trädgård med insyns-
skyddad uteplats med  trädäck. 
Gångavstånd till affärer, skolor 
och service.
Utgångspris 590.000:-

Lennart Zackrisson är lantmästare och har 
skogsutbildning, med mångårig erfarenhet av 
jord- och skogsbruk samt lantbruksekonomi.
Välkommen att anlita oss när det är dags att 
köpa eller sälja. Vi förmedlar Villor, Gårdar, 
Bo-rätter och Industrifastigheter.

LILLA EDET
Ett rymligt och mycket välvårdat 
hus m centralt läge. Boa 149 + 
145 kvm om  8 rok. Nya vitvaror. 
V-rum, matsal och 2 sovrum, alla 
med ekparkett. Bad. Öv: Stort
allrum med parkett och ö-spis.
Sovrum med balkong. Toa. 
Kv: Gillestuga med marmorgolv 
och golvvärme, 2 rum, bastu, 
bad, tvättstuga. Ny bergvärme. 
Garage. Fin trädgård med 
friggebod. Måste ses!
Utgångspris 1.700.000:-

HJÄRTUM
Villa med lantligt läge om 5 rok. 
Kök med matplats. 
Stort V-rum och sov/tv-rum. Bad 
med duschkabin. Två sovrum och
hall i öv. Effektiv braskamin ger 
låg driftskostnad. Altan i söder-
läge. Stor tomt och två mindre 
uthus.
Utgångspris 690.000:-

Den rödgröna budeten 
antogs av fullmäktige
ALAFORS. Det var antagandets dag i 
kommunfullmäktige i måndags.

Översiktsplanen 07, Naturvårds-
programmet, strategisk plan och 
budget 2008 antogs helt utan 
debatt.

Värre var det när den nya vatten- 
och avloppstaxan skulle antas, då 
var oklarheterna så många att frågan 
fick återremitteras.

I Jarl Karlssons frånvaro fick Elaine Björk-
man (s) föra den rödgröna majoritetens talan, 
då budgetförslaget för 2008 presenterades.

–Vi har valt att bygga vår strategiska plan 
kring tre nyckelord, Nära, Nytänkande och 
Naturligt. Som kommun ska vi vara nära våra 
företagare och även nära våra medborgare. Det 
ska vara nära till både storstan och naturen. Vi 
ska stimulera till nytänkande i skolan och övrig 
offentlig verksamhet. Invanda rutiner ska om-
prövas, förklarade Elaine Björkman och note-
rade att under den kommande treårsperioden 
kommer de största investeringarna att vara i 
nya skolor för 44 miljoner kronor.

Socialdemokraternas förslag är framtaget 
gemensamt med vänsterpartiet och miljöpar-
tiet. Göran Karlsson (v) gladde sig främst åt 
beslutet att äntligen bygga en fullstor idrotts-
hall i södra Ale.

–Satsningen i Bohus är mycket värdefull. 
De idrottande ungdomarna i söder slipper åka 
till Nödinge, utan i framtiden kan till exem-
pel Surte IS innebandytjejer utöva sin sport på 
hemmaplan. Jag är också väldigt glad över att 
vi har givit Arbetsmarknadsenheten nödvän-
diga resurser för att förstärka den yttre hem-
tjänsten samt garantera våra ungdomar som-
marjobb.

Om de rödgröna var positiva så lät opposi-
tionen mer kritisk.

– Det går bra för staten, men det går inte bra 
för Ale. Hur det kommer sig måste vi nog reda 
ut, konstaterade Kjell Klerfors (kd).

Han fick medhåll av sin allianskollega, 
Roland Wall (c).

–Jag skulle gärna vilja se vad som händer 
med kommunens verksamhet om vi höjder 
skatten med 25 öre. Kan vi eliminera under-
skotten då? Eller vad händer om vi sänker skat-
ten med lika mycket?

Alliansens förslag bygger på en nära kopp-
ling mellan medel och mål.

– Vi har satt pris på våra mål och vi har gjort 
en långsiktig ekonomisk planering för att få 
en solid kommunekonomi. Låneskulden vill vi 
minska markant, förklarade Jan Skog (m).

Aledemokraterna valde liksom föregående 
år att inte lägga något budgetförslag.

– Vi hänvisar istället till vårt handlings-
program. Jag anser att det är meningslöst att 
lägga en budget när framtiden är så oviss för 
Ale. Allt hänger på vägen. Vi har en jättechans 
att skapa en stor inflyttning till kommunen, 
men då måste vi våga satsa på marknadsföring. 
Fler skattebetalare är vad Ale behöver, sa Jan 
A Pressfeldt (ad).

En ny vatten- och avloppstaxa skulle också 
antas, men där yrkade Jan A Pressfeldt (ad) på 
återremiss då ingen kunde förklara effekterna 
av den nya taxan vid nybyggnation på landet. 
Pressfeldt fick tillräckligt stöd för att ärendet 
inte kunde avgöras, utan istället får det bere-
das på nytt.
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