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Ale Torg 0303-971 50

Starta ett friskare liv
Mivitotal
- ett komplett kosttillskott med mer 
än 100 vitaminer och mineraler. 
Allt du behöver för att orka

1 lit.1 lit.

2205:-05:-
Ord. pris 235:-

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

leverantörsförseningar • Priserna gäller v 3.

35:-/st

Semlor
med butiksvispad grädde

30:-
Jmf pris 15:-/st

Grillad kyckling

Kronfågeln • ca 1 kg

2-pack 25:-
 800g • Kurt Carlsson chark • Jmf pris 31:25/kg

Falukorv
i ring

/st

GRATIS!

I samarbete med Alebacken Sk • Göteborgs Spårvägar
Sportringen • Team Sportia • Ale Fritid 

Från Norr
Alvhems vändplats ....................17.00
Skepplanda, Albotorget ...........17.10
Älvängen Centrum ....................17.20
Alafors, kiosken .........................17.30
Alebacken ...................................17.35

Från Söder
Surte, Videgårdsvägen .............17.00
Surte Centrum ...........................17.05
Bohus Centrum ..........................17.15
Nödinge Centrum ......................17.25
Nol (Nol station) .......................17.35
Alebacken ...................................17.45

GratisGratisBuss!Buss!
Under fredagen den 30/1 kommer 
Alebacken att bli lätt att nå för Dig. 
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år 
åka gratis i backen. Det kommer även gå gratis 
bussar till och från backen. 

 • Gratis skidskola (min. ålder 10 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att 

hyra hos Sportringen på Ale Torg och 
på Team Sportia, Älvängen.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se för aktuell 
information.

ALEBACKENALEBACKEN ÖPPENÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 30/1 KL 18-21
FREDAG 30/1 KL 18-21

Söndag den 18 januari leds 
trafiken om från E45 till den 
nya lokalvägen på en cirka två 
kilometer lång sträcka mellan 
södra Älvängen (i höjd med 
Jysk) och Alebacken. 

Vid södra Älvängen styrs 
trafiken om genom en cirku-
lationsplats och i höjd med 
Alebacken ansluter lokalvä-

gen till befintlig E45. Omled-
ningen som beräknas att vara 
under minst ett år görs för att 
underlätta framkomligheten 
för trafiken under tiden som 
den nya E45 byggs. 

Men också för att skapa 
en säkrare miljö för dem 
som arbetar med den nya 
vägen. I ett övergångsskede 

kan omledningen dock få en 
negativ påverkan på trafik-
flödet.

Antalet körfält på den till-
fälliga omledningssträckan 
kommer att förbli ett i varje 
riktning och hastigheten 70 
km/h.

���

Trafiken leds om mellan södra 
Älvängen och Alebacken
– Kan få konsekvenser

Ale kommun överklagar Länsrättens 
inhibition av skattehöjningen
ALE. Kommunstyrelsen 
i Ale överklagar Läns-
rättens beslut om inhi-
bition (verkställighets-
förbud) för skattehöj-
ningen.

Sakfrågan prövas av 
Länsrätten i slutet av 
februari.

Om skattehöjningen 
inte kan genomföras 
behövs sparåtgärder på 
närmare 15 Mkr.

Jan A Pressfeldt (ad) över-
klagade kommunfullmätiges 
beslut om en skattehöjning 
med 30 öre 2009. Han anser 
att det extra kommunfull-
mäktigesammanträdet som 

hanterade frågan inte utlysts i 
laga ordning samt att det inte 
föreligger tillräckligt särskil-
da skäl för att ändra den sedan 
september beslutade skatte-
satsen.

Den politiska majorite-
ten i kommunstyrelsen är av 
annan uppfattning.

– Jag anser inte att Läns-
rätten har förstått ärendet. Vi 
har varit mycket noggranna i 
vårt arbete. Eftersom frågan 
var brådskande har fullmäk-
tiges ordförande rätt att till-
lämpa en förkortad kungörel-
setid, säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl Karls-
son (s).

Sakfrågan om kommun-

fullmäktige kan ändra skat-
tesatsen så sent som i decem-
ber ska Länsrätten pröva i fe-
bruari. Jarl Karlsson är opti-
mistisk.

– Vi har följt det rättsliga 
fall som finns och våra tjäns-
temän har utrett frågan i 
samråd med jurister. Det finns 
särskilda skäl med hänsyn till 
den kraftigt förändrade skat-
teprognos som kom sent i 
höstas. Kommunfullmäktige 
har ansvaret för en ekonomi 
i balans och för att klara det 
anser vi att en skattehöjning 
är nödvändig.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


