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ALE. Moderaten Leif 
Gustafsson överkla-
gade samtliga beslut 
som Ale kommunfull-
mäktige tog den 24 
november.

Länsrätten biföll 
delvis Gustafssons 
yrkande.

– Vi måste kunna lita 
på att de grundläg-
gande rutinerna fung-
erar, såsom att mötena 
kungörs i laga ordning, 
säger han.

Länsrätten tog den 30 
december beslut om inhibi-
tion, men inte i den utsträck-
ning som Leif Gustafsson 
hade önskat. Istället för att 
samtliga beslut fick verkstäl-
lighetsförbud valde rätten 
att bortse från de ärenden 
som inte var av allmänt eller 
större enskilt intresse och 
därav inte åsamkar beaktans-
värd skada. Däremot tvingas 
kommunfullmäktige ta om 
tre beslut. Dessa omfattade 
ny plan- och byggtaxa, barn-
omsorgstaxa och generell 
borgen för Alebyggen.

– Det betyder att de nya 
taxorna inte gäller från 
januari, utan vi får avvakta 
kommunfullmäktiges beslut, 
säger kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Leif Gustafsson överkla-
gande baserades på att full-
mäktigesammanträdet utan-
nonserats försent. Enligt 
kommunallagen ska mötet 
kungöras senast sju dagar 
innan, vilket var fallet då Ale-
kuriren utkom under lördag-
söndag. I augusti när lokaltid-
ningen bytte utgivningsdag 
till tisdag-onsdag ändrades 
inte rutinerna, vilket betyder 
att fullmäktigesammanträ-
dena sedan augusti 2008 som 
tidigast har kungjorts sex 
dagar innan mötet.

Att oppositionen upp-
märksammat detta beror i 
grunden på beslutet om skat-
tehöjning den 4 december. 
Eftersom mötet inte utan-
nonserats i laga tid ville oppo-
sitionen få beslutet som togs 
om ett extra sammanträde (4 

december) ogiltigt. Det biföll 
inte Länsrätten som genom 
Jan A Pressfeldts (ad) över-
klagande hanterar det mötet 
separat.

Leif Gustafsson har också 
överklagat besluten som togs 
av fullmäktige den 15 decem-
ber, då även detta möte kung-
jordes sex och inte sju dagar 
innan. Det ser ut som att en 
ödesdag kan få avgörande 
betydelse för den tänkta skat-
tehöjningen i Ale.

Kommunledningen har 
bekräftat att rutinerna för 
annonsering och kungörelse 
nu kommer att ändras. I fre-
dags yttrade sig kommun-
styrelsen över Länsrättens 
besked om inhibition. Det 
återkommer vi till i onsda-
gens tidning.
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Även Leif Gustafsson vann gehör hos Länsrätten

Leif Gustafsson (m).

Butik BellaDonna
i Alvhem

Välkommen att shoppa 

 heta vårnyheter
eller fynda på rea

till minst 50% rabatt
Öppet onsdagar 16-19

0303-33 80 76 / 0703-56 22 77

www.belladonna.snabber.se

DEN LILLA BUTIKEN MED DEN PERSONLIGA SERVICEN

 För bokning av butik ring 0303-33 80 76
Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 2 490 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 27 kvm
Tomt 1 085 kvm

Byggt 1989
Adress: Trädgårdsvägen 2
Visas sön 18/1 12.00-13.00

Centralt i Älvängen finns detta fina suterränghus på 6 rum och kök. Ett mycket bra hus för t.ex. en
barnfamilj som vill ha nära till förskola och LMH-skolor. Här är även mycket nära till affärer och annan
service samt bra bussförbindelser. Fin utsikt från balkongen. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1737.

B Älvängen centralt

Älvängen  | 0303 74 80 40

8-228-22 ALLA DAGARALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu
Via tvättmedel

2 paket för

7755:-:-
1,9 kg. Taed/color

Just nu

Just nu

LaxfilLaxfi léé
alt.alt. s spett eller fjärilpett eller fjäril

Findus fryst 480-500 gFindus fryst 480-500 g

4999090
Max 2 köp/hushållMax 2 köp/hushåll

Just nu

Kaffe
ICA 500 g. olika sorterICA 500 g. olika sorter

1155:-:-
MMax 2 pkt/hushållax 2 pkt/hushåll
Gäller ej ekologiskt.Gäller ej ekologiskt.

//stst

//stst

1 kg Räkor
Pandulas, frysta 80/100 gPandulas, frysta 80/100 g

33999090

Vill du ha Ales roligaste jobb?
ICA Supermarket Älvängen är den moderna matbutiken i 

Ale Kommun. Sedan några år  har butiken genomgått stora 

förändringar och är fortfarande inne i ett expansivt skede.

En av våra medarbetare går vidare till nya spännande arbetsuppgifter 

och vi söker därför en

Ansvarig för delikatessavdelningen.

I ansvaret ingår också färsk färdigmat, catering och ost.

Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i en modern mataffär, i 

någon ansvarsbefattning och har du erfarenhet från restaurang eller 

liknande är det en merit.
Självklart har Du ett brinnande intresse för mat, matlagning och råvaror 

och fi nner en stimulans i att diskutera mat med våra kunder.

Eftersom Du redan idag arbetar med service vet Du att enda vägen till 

framgång är nöjda kunder.
Du har lätt för att umgås med andra människor, såväl individuellt som 

i grupp. Det är självklart för dig att arbetet innehåller såväl kvälls- som 

helgarbete. Tjänsten är idag heltid, men omfattningen kan diskuteras.

Stämmer beskrivningen in på dig är du välkommen att skicka in en enkel 

ansökan senast 16 januari till stefan.wennberg@supermarket.ica.se.

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att ringa Stefan eller 

Mauritz på 0303-748040.


