
Förväntar mig som vanligt reaktio-
ner på veckans utgåva. Denna gång 
tror jag många väljer att kommente-

ra vårt val att belysa IFK Göteborgs fram-
gångar i fotbollsallsvenskan. Är det något 
för en lokaltidning i Ale. Ja, självklart när 
guldmakaren själv kommer från Surte. 
Pontus Wernbloom har bott hela sin ton-
årstid i vår kommun och är i mina ögon 
en fantastisk förebild. Det vore kriminellt 
att inte föra fram honom i ljuset en vecka 
som denna. Sen tror jag varken fotografen 
eller vår utsände tyckte uppdraget var sär-
skilt tråkigt... Jag var där, 
men rent privat och till-
hörde inte tidningens ut-
sända. Det är alltid mäk-
tigt att få vara med när 
det skrivs idrottshistoria, 
särskilt när det sker till en 
publikovation som vägrar 
ta slut. Enda nackdelen 
med ett fullsatt Ullevi är 
kaffekön... Men den gick 
att leva med en dag som 
denna.

Vidare stiger temperaturen ytterliga-
re i biblioteksfrågan i Surte. Denna vecka 
ger sig oppositionsråd, Jan Skog (m), in i 
leken. Självklart ställer han sig på surtebor-
nas sida, men han gör det också med starka 
argument. Den här frågan är långt ifrån av-
gjord och när det väl blåser upp till en po-
litisk storm där dessutom flera tunga politi-

ker på majoritetssidan tar klart avstånd från 
förslaget att flytta biblioteket i Surte då har 
åtminstone jag svårt att se hur det ska vara 
möjligt att genomföra.

Samtidigt deklarerar kommundirektör, Stig 
Fredriksson, tydligt att kommunledningens 
flytt till Alebyggens tidigare lokaler på Ale 
Torg bara är tillfällig. Senast 2011 ska hela 
den kommunala administrationen flytta in i 
ett nytt kommunhus i Nödinge. Han hänvi-
sar med all rätt till den strategiska plan som 
kommunfullmäktige nyligen har antagit. Det 

borde kanske i samma an-
detag sägas att det sker 
enbart om kommunens 
ekonomi då är så solid och 
samtliga verksamheter re-
dovisar en total finansiell 
kontroll. 
Bara att yppa idén känns 
som att gå på minerad 
mark eftersom hälften av 
nämn-
derna har 

stora problem att hålla sina 
budgetar redan idag. Bygga 
nytt kommunhus mitt i en 
högkonjunktur med ske-
nande priser är knappast 
den medicinen Ales ekono-
mi är förtjänt av.
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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!

>> ...känns som att gå på 
minerad mark eftersom 

hälften av nämnderna har 
stora problem att hålla 

sina budgetar redan 
idag. <<
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Ale-Skövde, S:t Peder, Tunge, Hålanda
och Skepplanda församlingar

Skepplanda kyrkliga samfällighet

FULLMÄKTIGE
Sammanträder

Onsdag 7 november kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem 

Ärenden

Budget för år 2008

- kyrkoavgift

- begravningsavgift

- gravskötselpriser

Annette Björklund Andersson
Ordförande

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

SAMFÄLLDA 
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda 
kyrkliga samfällighet

 kallas till sammanträde 
tisdagen den 13 november

2007 kl. 18.00
i Nols kyrka.

Ärenden enl. utsänd kallelse.

Tage Svensson, ordförande

LILLA EDETS KOMMUN

Anbudsinbjudan
Anbudet gäller drift av fyra 
korttidboendeplatser fö vuxna, hygienlokal, 
kvälls- och morgonmål i lokal, samt 
transporter från och till Lilla Edets centrum.
Ytterligare information se: 
www.upphandling.nu 

Välkommen med ert anbud senast 
2007-11-23

Socialförvaltningen, IFO-chef 
Karl Willborg 0520-659614

Äger du en bostad som är lågt belånad eller betald i sin 
helhet? Vi kan erbjuda lösningar som kan hjälpa 
dig som senior att förstärka din inkomst.

Handelsbanken i Ale i samarbete med m2 bjuder in 
till informationsträff på restaurang Balance på Ale 
Torg onsdagen den 7:e november 
kl. 13.30-15.30.

Vi bjuder på lunch.

Seniorlån – frigör ditt låsta kapital

Handelsbanken Surte 031-98 12 20
Handelsbanken Ale Torg 0303-33 67 30 
Handelsbanken Älvängen 0303-33 48 50

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

Var ute i tid! 
Boka ditt julbord NU

Medlemsmöte
14 nov kl 18.

Miljöpartiet de Gröna i Ale bjuder in till 
medlemsmöte onsdagen den 
14 nov kl 18, Ale gymnasium.
Vi berättar vad vi jobbar med. 

Synpunkter och tankar inför 2008? 
Tema: Mat och klimat.

Vi bjuder på något gott att äta!
Välkomna alla gamla och nya 

medlemmar och andra intresserade!

Bli medlem! Maila namn & 
adress till service@mp.se eller ring 

Magnus, 08-54522463

För både föräldrar 
& ungdomar
I samarbete med Kärra/Rödbo trafi k-
skola & Ralf Björnesund från NTF 
kommer vi att informera och praktisera 
om och kring mopedkörning.

Välkomna till Forsvallen 
13 november 
kl 18.30

Vi har servering.
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Få det lite mysigt i höstmörkret!
10000-tals meter gardintyger fr20kr/m
Vackra höstnyheter, Stilfull heminredning

Kuddar, tavlor, krukor, ljus m.m.
Färdigsydda gardiner, Gardinstänger

Nya fina kläder för hela familjen
Välkommen in till oss!

Öppet mån-fre 10-19, Lör-sön 10-16
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-10337

SKYNDA HIT!


