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Verksamheten 
är miljödiplomerad

Just nu är det skatteprog-
noser som sätter mest 
skräck bland kommun-

ledningar runtom i landet. 
Dessvärre har de under en 
längre tid varit envist nega-
tiva. Nästa prognos för Sve-
riges kommuner och lands-
ting kommer den 23 april. 
Den blir viktig inför det 
stundande budgetarbetet. 
Ale kommun ämnar nämli-
gen att ta beslut om en re-
viderad budget för 2010 i 
juni. Förutsättningarna har 
förändrats radikalt och om-
världsanalysen talar om en 
global lågkonjunktur till 
följd av finanskrisen. För 
Ale kommun är det extra 
svårt att ta beslut i dagarna, 
då man fortfarande inte vet 
vilken skattesats som gäller 
för året. Är det den besluta-
de, men överklagade skatte-
satsen om 22:30 eller den ti-
digare om 22:00?

Kanske borde kommun-
ledningen förhandla med 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt om ett återta-
gande av överklagandet? 
Pengarna lär nämligen 
behövas mer än någonsin 
i kommunkistan. Å andra 
sidan kan vi nog räkna med 
en ännu högre höjning 2010 
om inte beslutet går igenom 
i år. Eller hindras majorite-
ten att ta ett sådant beslut 
ett år före valet? Tveklöst 
måste man ta många beslut 
nu. Med kraftigt försäm-
rade skatteintäkter krävs 

många kreativa förslag 
för att behålla så mycket 
verksamhet som möjligt. 
Om inga åtgärder vidtas 
blir underskotten enorma. 
Verksamheterna inom skola, 
vård och omsorg måste 
komma i balans under året. 
2010 väntar nämligen, enligt 
skrämselpropagandan i 
prognoserna, ett ännu värre 
skatteunderlag.

Radikala förändringar
Jag förväntar mig stora 
radikala förändringar i den 
kommunala organisationen. 
Det lär nämligen behövas 
för att om möjligt få loss mer 
pengar till verksamheten. 
Det krävs helt enkelt ett 
nytänkande på bred 
front. Låt-gå-menta-
liteten håller inte.

Jag tror dessutom 
att våra politiska 
vänner gör klokt i 
att öppna dörrarna 
och samverka över 
gränserna. Det 
kommer inte att 
finnas utrymme 
för politiska 
strider, typ den 
om skattehöj-
ningen. De 
stora besluten 
måste vara 
förankrade 
på båda sidor 
om blocken. 
Hur och på 
vilket sätt 
Ale kommun 

bäst löser sin framtida eko-
nomiska strategi vet jag inte, 
det gör kanske ingen annan 
heller i dagsläget. Därför 
tror jag dialogen över parti-
gränserna är särskilt viktig.

Positivt i all bedrövelse är 
att näringslivet nu verkar 
börja röra på sig igen. Vi 
får varje vecka ta del av nya 
spännande affärsidéer och 
många verkar vara på gång. I 
de mest pressade situationer, 
med kniven på strupen, föds 
ofta många innovativa pro-
blemlösningar.

Vem har lösningen?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Svenska Tryckcentralen 2008.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johan Andréasson
Grafisk formgivare
0303-33 37 34
johan@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Calle Carlsson
Marknad
0303-33 37 30
0707-22 89 39
calle@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

PETTER
TORSDAG 30 APRIL
ALE GYMNASIUM

VÅRKONSERT 
         med

 ALLSÅNG
Lerum-Surte Symphonic Band
spelar klassisk och populär musik 
under ledning av Folke Taubner 

i Surte Missionskyrka
lördagen den 4 april kl 17:00

Välkommen till en trivsam 
musik- och sångafton

Fri entré

Läs mer på 
www.lerumsurtemusik.se

VILLA-
DRÄNERING 

UTFÖRES
SAMT TRÄDGÅRDSANLÄGGNING 

TILL FÖRMÅNLIGA PRISER.
GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG

MD-ENTREPRENAD
MAGNUS 0704-38 07 97

PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!PASSA PÅ - ROTAVDRAG GÄLLER!

www.pro.alenorra.se

PRO Ale Norra

Trivselträff
i Medborgarhuset, Ledet
Torsdag 9 april kl 17.00

• Underhållning 
    av Trio me’ ström

• Provsmakning av mat

• Lotteri

Varmt välkomna!
Friskvårdskommittén

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg. Tel 0521-103 37

TYGLADAN
MISSA INTE! HÄRLIGA VÅRTYGER!

Galon 99 kr/m

 Möbeltyger 50 kr/m

 Stilfull heminredning!
 Färdigsydda gardiner

 Gardinstänger och tillbehör

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

Ta steget & bli Din egen!
All utbildning & support ingår.

Arbeta när och var Du vill,
med framtidens hälso- 
och fi tnessprodukter!

Läs mer: www.arbetaonline.se/ADB
www.perfektform.com/ADB & 

www.vackerhud.com/ADB

Hjärtligt Välkommen!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Matpot: King E, Hertha, Asterix, Snöboll, Gul 

mandel. 5 och 25 kg förp. Sättpotatis fl era sorter.
Sv. äpplen, Lök, morötter, fodermorötter, solros-

frö.  Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon-
drottning- och tranbärssylt, ca 60% bärhalt. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 4/4
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur om 4 veckor. 

0708-26 61 34

0730-792775

Älvbrinkens
Bygg AB

I Ale sedan 1985
Ny-, om- och tillbyggnad

Renovering
Försäkringsskador
Fastighetsskötsel

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE

Anmälan till Alf: 031-98 22 03 eller 
e-mail: alf@eurocable.se

Tisdag 21 april kl 19.15
i Lisas Salladskafé I Bohus.

Alla intresserade, såväl 
medlemmar som 

icke medlemmar, är välkomna! 


