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Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 • www.battrebil.se

Aukt. återförsäljare & service

Bilverkstad

Fri lånebil

Bilar, nya & begagnade

4-hjulsinställning

Däckverkstad
Varmt välkomnaRäntefri avbetalning av service

Önskar alla

God Jul &
Gott Nytt År

Nödinge Tel 0303-22 97 27
Mobil 070-33 16 811

Ellströms
städ AB

0303 - 97 560

God Jul &God Jul & 
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

tillönskas av

Skepplanda

Telefon 0303-33 73 00

Lorentssons 
Mekaniska
Lorentssons 
Mekaniska

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

Vi önskar alla  Vi önskar alla  
God jul & God jul & 

Gott nytt år!Gott nytt år!

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Surf´s Up
Tisdag 25/12 kl 15.00

Matiné. Entré 60 kr.

Jan Guillous berättelse med 
Stellan Skarsgård, Sofia 

Helin, Mikael Nyqvist. Gustav 
Skarsgård m.fl.

Kommande

www.alefolketshus.se

Arn
Tisdag 1/1 kl 18.00

Entré 75 kr.

önskar alla
God Jul & Gott nytt år!

0303-74 62 52

...Mikael Ucar på 
Balance Bar & Kök i 
Nödinge.

Du har tagit initiativ till att 
stödja Röda Korset. Vad är 
det du ska göra?

– Jag har bestämt att nästa 
gång vi arrangerar Balancerad 
28, som blir fredagen den 4 
januari, så ska jag låta entré-
pengen på 60 kronor gå oav-
kortat till Röda Korset.

Varför denna givmild-
het?

– Jag tycker det inte mer 
än rätt att man någon gång 
kan ge ett bidrag till sådana 
som verkligen är i behov av 
pengar.

Hur mycket pengar kan 
det bli tal om?

– Vi har arrangerat Balance 
28 tre gånger tidigare och det 
har varit i det närmaste fullt i 
salongen varje gång. Men säg 
att bidraget kan bli allt mellan 
6000 – 15 000 kronor, så lovar 
jag inte för mycket.

Vad blev Röda Korsets 
reaktion?

– Jag pratade med huvud-
kontoret i Stockholm och de 

blev jätteglada när jag pre-
senterade mitt förslag. Jag 
hoppas fler krögare är bered-
da att göra samma sak.

Det känns väl inte helt 
fel att få ikläda sig tomtens 
roll?

– Nej, visserligen blir detta 
en försenad julklapp, men 
det tror jag inte spelar Röda 
Korset någon som helst roll.

God jul!
– Tack detsamma!

JONAS ANDERSSON

Hallå där…

Tuffa budgettider för utbildning och kultur
NÖDINGE. I tisdags antog 
Utbildning- och kultur-
nämnden sin budget för 
2008.

En anpassning ska ske 
med 8,4 Mkr.

Konsekvensbeskrivning-
arna analyseras nu noga.

Som lokaltidningen kunde avslö-
ja förra veckan väntar ett stålbad 
för utbildnings- och kulturför-
valtningen. Verksamhetens kost-
nadsram ska minska med 8,4 Mkr 
under 2008.

– Ett jättesvårt uppdrag för 
alla inblandade, men vi ser ljuset 
i tunneln och ska gå stärkta ur det 
här, säger förvaltningschef Carina 

Abréu och tillägger:
– Vi har fått en budget av kom-

munfullmäktige och den får vi rätta 
oss efter. Det finns inget alterna-
tiv.

Nämnden har bytt budgettek-
nik mot tidigare. Numera avsät-
ter man en noga beräknad summa 
pengar till interkommunala ersätt-
ningar. Pengarna som blir över för-
delas sedan till förvaltningens egna 
verksamheter.

– Tidigare gjorde man tvärtom. 
Först lade man ut pengarna till den 
egna verksamheten och sedan kom 
de interkommunala ersättningarna 
som en obekväm överraskning.

Nämndens olika verksamheter 
har lämnat in konsekvensbeskriv-

ningar av budget 2008. 
Lärcentrum Komvux 
ska budgetanpassa 
verksamheten med 3,6 
Mkr. Det är det tuffas-
te uppdraget och kon-
sekvenserna är ganska 

klara.
– Vi kommer främst att erbju-

da egenproducerad verksamhet, 
vilket betyder att utbildningar som 
vi tidigare har köpt in utifrån för-
svinner. Det blir grundläggande 
utbildningar på Lärcentrum i Nö-
dinge, säger Carin Abréu.

Ale gymnasium ska anpassa sin 
kostym med 2,8 Mkr.

– Vi har redan inlett arbetet i 
gymnasiet. På sikt handlar det om 
att skapa en ny typ av skola med 
färre elever och efterfrågade pro-
gram. I februari ska vi presentera 
våra tankar kring framtidens Ale 
gymnasium, säger Carina Abréu.

Ett lägre elevtal kräver mindre 
personal som kräver mindre admi-
nistration.

– Vi ska hitta balansen, just nu 
har vi en övertalighet på personal-
sidan jämfört med antalet elever. 
Det är ingen bra situation.

Biblioteksverksamheten ska 
sänka sina kostnader med 1 Mkr. 

En möjlig konsekvens av det blir 
att samtliga biblioteksfilialer 
endast kommer att vara öppna tre 
dagar i veckan mot dagens fem. 
Skolbiblioteken kommer, om för-
slaget går igenom, att ha öppet två 
dagar i veckan.

– I det här paketet ligger också 
Surtebibliotek som vi vill samloka-
lisera med Glasbruksmuseet. Det 
skulle innebära en besparing på 
500 Kkr. Det är fortfarande under 
utredning, men vi närmar oss en 
lösning, säger Carina Abréu.

Allmän kultur och museum ska 
sänka utgifterna med 350 Kkr, 
vilket motsvarar en tjänst. Det 
medför enligt konsekvensbeskriv-
ningen färre offentliga program.

– Fast det innebär inte att vi inte 
kommer att kunna erbjuda evene-
mang. Det blir något färre, men vi 
ser också en möjlighet att öka sam-
arbetet med de lokala kulturfören-
ingarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Vinnare!

Ammelie Fritzson,
Älvängen, har vunnit en 
Scrapbooking.
John Olofsson, Nol,
har vunnit en 
skördetröska.

God jul önskar


