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Nu är det dags för val till Europaparlamentet. Ditt val
gör du i din vallokal den 7 juni. Du kan också för-
tidsrösta på medborgarkontoret i Nödinge, Surte 
bibliotek eller dagcentralen i Älvängen.

Nya valdistrikt och vallokaler
Var extra uppmärksam på vilken vallokal du 
ska gå till för att rösta den 7 juni. Valdistrikts-
gränserna har ändrats, vilket innebär att vissa väljare får gå till en annan 
vallokal i år jämfört med tidigare. Anledningen till förändringen är dels 
ändringar i vallagen, dels krav från valmyndigheten om hur ett valdistrikt 
ska vara utformat. Vilken vallokal du ska gå till står angivet på ditt röstkort.

Om du väljer att rösta i din vallokal den 7 juni behöver du inte ta med 
dig ditt röstkort. Kom dock alltid ihåg att ta med dig legitimation!

Öppettider
Samtliga vallokaler är öppna kl 08.00–21.00.

Förtidsröstning
Mellan den 20 maj och 7 juni kan du förtidsrösta i en röstningslokal. 
Förtidsröstningen ersätter poströstningen. Du kan förtidsrösta i vilken 
förtidsröstningslokal som helst i landet. För att förtidsrösta måste du ha 
med dig ditt röstkort och legitimation. 

I Ale kommun kan du förtidsrösta på följande platser
20 maj–5 juni Medborgarkontoret, Nödinge

mån, ons–fre kl 08.00–16.30, tis kl 08.00–19.00

6–7 juni Medborgarkontoret, Nödinge
kl 10.00–14.00

1–5 juni Surte bibliotek
mån, ons–fre kl 10.00–16.30, tis kl 14.00–19.00

1–5 juni Dagcentralen, Älvängen
mån–fre kl 14.00–18.00

Dubblettröstkort
Om du har tappat bort ditt röstkort och ska förtidsrösta kan du få en 
dubblett. Kontakta Valmyndigheten på tfn 020 825 825 eller ring till Ale 
kommun, tfn 0303 33 02 70/33 02 60, måndag–fredag kl 08.00–16.00 
och lördag den 6 juni kl 10.00–14.00.

Taxiskjuts
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till vallokalen kan be-
ställa taxiskjuts till vallokalen på kommunens bekostnad. Boka din taxi i 
så god tid som möjligt. Ale Taxi, tfn 0303 960 00

Bud
Sjuka, funktionshindrade och gamla som inte kan ta sig till sin vallokal eller 
en röstningslokal kan rösta med bud. Detsamma gäller om du är intagen på 
häktet eller sitter på kriminalvårdsanstalt. Material för budröstning beställs 
från Valmyndigheten eller kommunen. Du kan även hämta material för 
budröstning på någon av kommunens röstningslokaler för förtidsröstning.

Vill du veta mer?
Ring kommunens valkansli, tfn 0303 33 02 70/32 02 60, öppet måndag–fre-
dag kl 08.00–16.00 samt hela valdagen. Mer information finns på www.ale.se.

Val till Europaparlamentet
– 7 juni och förtidsröstning

www.ale.se

Sopplunch som var 
en vitamininjektion
– Men glest med företagare på Hotel Surte

PÅ SOPPLUNCH

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kristian Hellsten från ISL Institute gästföreläste på fredagens sopplunch i Surte där Peter 
Kornesjö, Handelsbanken, stod som värd.

SURTE. Ale Företags-
forum höll vårens sista 
sopplunch på Hotel 
Surte i fredags.

Föredraget av Kris-
tian Hellsten från 
ISL Institute var en 
vitamininjektion, som 
gav företagarna råg i 
ryggen inför framtiden.

Betydligt fler 
näringsidkare borde 
dock ha tagit chansen 
att lyssna på hur man 
kan ge sitt företag 
konkurrensfördelar i 
kristider.

Det var glesare än vanligt när 
Ale Företagsforum och måna-
dens värd, Handelsbanken, 
bjöd in till vårens avslutande 
sopplunch.

– Av tradition vet vi att före-
tagarna är lite mer svårflörtade 
så här innan semestern, men de 
representanter som kom hit fick 
åtminstone en väldigt givande 
stund, förklarade näringslivs-
chef Jerry Brattåsen som 
också betonade att höstens 
första sopplunch kommer att 
äga rum den 28 augusti i Pos-
tens nya lokaler i Nol. 

Kommunalrådet Jarl Karls-
son (S) gav senaste nytt från 
Ale kommun. Han relaterade 
bland annat till den träff som 

skedde tidigare i vår med regi-
onrådet Kent Johansson (C), 
som arbetar med utvecklings-
frågor.

– Vi diskuterade hur vi till-
sammans med regionen kan 
utveckla Ale kommun. Vad 
ser regionen för möjligheter? 
Vi kopplade detta till samta-
let med landshövding Lars 
Bäckström, som fanns med 
vid invigningen av Alelion Bat-
teries.

Alelotsen
Jarl Karlsson lyfte också fram 
det nya projektet för arbetslösa 
ungdomar – Alelotsen – som 
tagits fram i kommunen.

– Ale kommun arbetar nu 
med arbetslösa ungdomar 
redan från första dagen av deras 
arbetslöshet. En miljon kronor 
extra går till arbetsmarknadsen-
heten, som ska arbeta mycket 
aktivt med ungdomarna. En 
del av projektet är att minst 60 
ungdomar ska få kortare anställ-
ning inom kommunen och på 
så sätt bidra till utveckling av de 
kommunala verksamheterna, 
förklarade Karlsson.

– Jag är också stolt över att 
vi kan erbjuda 200 ungdomar 
sommarjobb, avrundade Karls-
son innan han tillägnade alla i 
församlingen en glad sommar.

Lunchens huvuddragsföre-
hållare var Kristian Hellsten 

från ISL Institute, ett interna-
tionellt konsult- och utbild-
ningsföretag inom ledarskap- 
och säljutveckling.

– Vi fokuserar på områdena 
verksamhetsidé, management 
och marknad, säger Hellsten.

Kristian Hellsten gjorde en 
historisk tillbakablick och rela-
terade till de lågkonjunkturer vi 
upplevt tidigare genom åren.

– Vi ska inte glömma att 
det är i lågkonjunkturer som 
många starka företag föds. Det 
är i tuffa tider man utvecklas 
och det gäller att lyfta blicken, 
förklarade Hellsten.

Grundtro, partnerskap och 
totaleffektivitet var begrepp 
som återkom med jämna mel-
lanrum under det drygt halv-
timmeslånga anförandet som 
Kristian Hellsten hade. Han 
betonade också chefernas bety-
delse i en organisation.

– Det gäller att motivera, 
engagera och tända lampor på 
arbetsplatsen. Säljarna ska vara 
företagets strålkastare. Genom 
att ha de bästa och mest lad-
dade säljarna finns kanonmöj-
ligheter till tillväxt, sade Hell-
sten och avslutade:

– Jag hoppas att jag har tänt 
några lampor hos er och glöm 
inte: Var bäst när det gäller!
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