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Sista numret. Vilket år det blev! I raket-
fart har det dessutom gått för det känns 
som om det bara är någon månad 

sedan jag sammanfattade valåret 2006. 
Det blev en turbulent start på 2007, då det 

strax före årsskiftet läckte ut att förskolan i Hå-
landa hotades av nedläggning. Det föranledde 
mängder av möten, starka protester, hopp och 
förtvivlan. Till sist, slutet gott allting gott. En-
gagerade föräldrar bildade ett kooperativ och 
förskolan drivs idag med framåtanda och po-
sitiva visioner om framtiden. Så kan det också 
gå. I efterhand tror jag man kan konstatera 
att alla inblandade parter gick stärkta ur si-
tuationen.

Om det var en turbulent start så blev av-
slutningen inte särskilt mycket lugnare. De tre 
största nämnderna visar alla underskott, mak-
tens Mecka – kommunstyrelsen – fick ägna tid 
åt ismaskiner och bandyhusaffärer. 

Utbildnings- och kulturnämnden sitter 
med djupast veck i pannan. Under 2008 be-
höver kostnaderna minska med 8,4 Mkr. En 
uppgift som luktar omöjligt uppdrag. Även om 
nämnden visar handlingskraft tar det lång tid 
att ställa om en organisation. De största kost-
naderna ligger på personalsidan och där tar 
det tid att nå resultat. Uppsägningar ska följas 
av fackliga förhandlingar, uppgörelser och an-
svarstagande för individen. Nämnden som har 
fått hård kritik för sitt underskott inledde sitt 
förändringsarbete redan 2006 och det är först 

nu som det resultatet börjar synas. Under 2007 
har gymnasieskolan genomfört åtgärder, dessa 
kommer ge effekt 2008. Frågan är hur lång 
tid det tar innan åtgärderna som vidtas 2008 
får effekt?

Varför skriver jag om detta? Jo, kravet från 
kommunledning och fullmäktige är nu hårda-
re än tidigare. Nämndernas budgetar ska nästa 
år vara i balans. Du får inte dra över och för att 
Utbildnings- och kulturnämnden ska klara det 
uppdraget måste 8,4 Mkr sparas in. Den upp-
giften känns inte rimlig med hänsyn till vad vi 
skattebetalare kräver av de verksamheter som 
nämnden driver. Vi vill ha bibliotek på samt-
liga orter, vi vill ha ett varierat kulturprogram, 
en attraktiv gymnasieskola, fina museum, en 
progressiv musikskola och vill vi ta del av vux-
enutbildningar vill vi helst inte åka längre än 
till Lärcentrums lokaler på Ale Torg.

Nämnden har fått en ram och den räcker 
omöjligt till det som ovan har beskrivits, därför 
kommer det att ske förändringar oavsett vi vill 
eller inte för det är verklig-
heten. Om nu inte tomten 
kommer med pengar i jul-
klappssäcken till Utbildnings- 
och kulturnämnden...

Sa jag God Jul?

Per-Anders Klöversjö
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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!

Turbulent start och slut

TACK...
...för all omtanke, uppmuntrande ord och 
lyckönskningar under min sjukdomstid. 

Jag vill önska alla en 
God jul och ett Gott nytt år!

Jarl Karlsson
Ks ordförande

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi alla
våra nya och 
gamla kunder

ALE TAXI
0303-96 000

önskar alla kunder
en riktigt

God JulGod Jul
och ettoch ett

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

Frisör

Dam och Herr

Jag önskar alla mina kunder en

God Jul och
ett Gott Nytt År!

Trädvägen 32, Nygård • 0520-66 25 00

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

Ett varmt tack till alla 
som stöder vår 

verksamhet

samverkanrådsstyrelsen i Ale 
samt personalen i RK Second 
Handbutik (Kupan)

Vi har stängt 

24/12 - 2/1

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

20.00

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

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

Vi önskar alla kunder,Vi önskar alla kunder, 
gäster,gäster, vänner och bekantavänner och bekanta 

en en God JulGod Jul  

och och Gott Nytt ÅrGott Nytt År

HJÄRTLIGT TACK
till alla som under året 

ställt upp vid våra aktiviteter.

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR

önskar
Nödinge HBF 

styrelse

Nytt telefonnummer!
Folktandvården i Älvängen har bytt telefonnummer till 
0303-74 33 00. Välkommen att kontakta oss när du 
behöver tandvård.

Vi vill också önska alla våra patienter

En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Folktandvården i Älvängen

FOLKTANDVÅRDEN

Om hunden vill ha en lugn nyår...


