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Får motionen väckas? Frågan ställs 
alltid av kommunfullmäktiges ord-
förande, då någon har lämnat in en 

motion. Denna gång skedde i samband 
med en av Sverigedemokraternas motioner 
i måndagskväll. En handlade om polisvä-
sendet, att polishuset i Alafors skulle få bli 
kvar med tanke på den senaste tidens vålds-
dåt mot rättsväsendet. Problemet är att po-
lisverksamheten inte ligger under kom-
munalt ansvar och därför gick Lars-Ove 
Hellman (s) upp för att avslå motionens 
berättigande.

Då uppstod en intressant diskussion. Klas 
Nordh (fp) menade nämligen att kommun-
fullmäktige inte kan stoppa en motion. Alla 
frågor måste få ställas och beredas.

Trots en tämligen ruti-
nerad församling i Ales full-
mäktigesal var det ingen som 
hittade rätt motargument. 
Kan det verkligen vara så att fullmäktiges 
ordförande i alla tider har ställt frågan om 
motionen får lov att ställas helt i onödan? 
Förvisso är det ingen stor affär eftersom i 
princip alla motioner brukar bejakas och 
jag kan inte minnas att fullmäktige stoppat 
en motion från beredning. Det gjorde man 
inte denna gång heller. Man gick på Klas 
Nordhs linje, samma linje som presidiet för 
övrigt valt att föreslå, låt motionerna gå sin 
gång. De frågor som inte ligger under kom-
munens vingar kommer att få ett kort svar.

Det blev ett annorlunda fullmäktigesam-
manträde där ledamöterna levde lite vilda 
västern. Nämnde Lars-Ove Hellman (s) var 
uppe och debatterade mot Tekniska nämn-
dens ordförande Willy Kölborg som även 
han är socialdemokrat. Frågan gällde en fö-
reslagen förändring av Ale kommuns avfalls-
plan. Kommunstyrelsen föreslog att kom-

munfullmäktige skulle göra ett tillägg gäl-
lande hushållsavfall enligt följande: "Vid 
framtagande av nya detaljplaner, omfattan-
de mer än två hushåll, skall krav på gemensam 
hantering av hushållsavfall anges."

Hellman anser att det är orimligt att 
ställa som krav att om tre nya hushåll byggs 
i närhet tilll varandra så måste en gemensam 
sophantering gälla.

Willy Kölborg hävdade å sin sida miljö-
aspekten, men den vägde lätt när Hellman 
påpekade bostadsexploatörernas kritiska in-
ställning till krav på gemensam hantering av 
hushållsavfall.

Det borgerliga blocket var nästan över-
ens och med stöd av Hellman samt ett antal 
andra rosor avslogs förslaget. För oss som 

följer fullmäktige var det en 
spännande utveckling. No-
teras ska att hela sju leda-
möter avstod från att rösta.

Kvällens stora fråga var annars bandy-
huset, men den behandlas på annan plats. 
Det värsta i den historien är att ingen, med 
några få undantag, verkar gilla läget. Alla 
beklagar att situationen har uppstått, men 
gjort är gjort och då måste processen ha sin 
gång. Kommunens ismaskiner är sålda till 
Danmark respektive Rumänien och det ska 
ha skett utan att ägaren visste någonting.

Om det är hela sanningen, så är inget 
självklart längre.
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Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid 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!

>> Varför inte skapa en 
kommunal friskola? <<

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

Får motionen väckas?

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Neova
Villapellets

En pall = Fritt hemkört
Tel. 0520-66 05 57 eller 0736-78 74 34

AL Service & Försäljning AB

Vinstlott  Status
Lila lott, serie Z 43   avhämtad
Grön lott, serie P 75   avhämtad
Grön lott, serie O 17   avhämtad
Rosa-vit lott, serie J 38  avhämtad
Rosa-vit lott, serie U 91 avhämtad
Orange lott, serie G 24 ej avhämtad
Orange lott, serie H 64 ej avhämtad

ALE LIONS SKINKLOTTERI 
ÄLVÄNGEN

Ring 0303-74 22 80 
för vinstutlämning

Håkan Ale Pellets 0709-484946

HALVERA DINA 
UPPVÄRMNINGSKOSTNADER

PELLETSPAKETET

Monterat fr. 
29.000:-

SWEBO Pelletsbrännare
Matarskruv • Pelletsförråd 300L
www.swebo.com

Hålanda Röda Korskrets

VI ÖNSKAR EN 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

OCH TACKAR ALLA SOM BIDRAGIT TILL ÅRETS 
AUKTION, VILKEN INBRINGADE 35 990 kr.

VARMT TACK! -STYRELSEN

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 ditt julbord!Boka ditt julbord!

Hålanda Röda Korskrets

önskar
en God Jul och 
ett Gott Nytt År 

och tackar alla som 
bidragit till årets auktion,

vilken inbringade 

35.990 kr.

StyrelsenVarmt tack!

20.00

Vi har öppet i mellandagarna.
Vi har öppet alla mellandagar (27-28/12 och 2-4/1 2008).  

Vid akuta problem under helgdagarna, 

ring SOS Alarm på 031-334 10 45.

PS. Torsdagen den 20/12 tar vi en längre lunch mellan 11-14. 

God jul och gott nytt år!

önskar AlebyggenBesök oss på webben: 
www.alebyggen.se

Du når vår växel som vanligt på:
0303-330 800

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Ingen fråga om cancer 
är för konstig.
020-222 111 
Cancerfondens informations- och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30.
infostodlinjen@cancerfonden.se


