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Vi vill göra billivet enklare

Din lokala

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!
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tillönskas kunder & vänner

ALE. Har du tänkt 
skjuta raketer vid 
nyårsfirandet? 

Mellan klockan 19.00 
och 01.00 på nyårsaf-
ton är det tillåtet att 
använda fyrverkerier i 
Ale kommun.

Ale kommun har beslutat 
att begränsa användandet av 
fyrverkerier och andra py-
rotekniska varor på nyårsaf-
ton. Användandet får endast 
förekomma mellan kl 19.00 
och 01.00.

– Beslutet beror på att det 
i Ale, liksom i många andra 

kommuner, har uppstått 
många incidenter under ny-
årshelger där fyrverkerier har 
använts. Därför har kommu-
nen beslutat att införa be-
gränsningen, säger Eva-
Marie Ekman, kommunju-
rist.
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Alebyggen tvingas 
betala borgensavgift
ALAFORS. Årets sista 
kommunfullmäktige 
klubbade en borgensav-
gift för Alebyggen.

Alliansens förslag om 
en avgift på 2% stan-
nade vid 1%.

Med nuvarande låne-
skuld innebär det 650 
000 kronor i stärkt 
finansiering till Ale 
kommun.

Regeringen planerar en lag 
som begränsar de kommu-
nala bolagens möjligheter att 
låna från kommunens kassa.

– Det blir enligt departe-
mentet en lag som kommer att 
gälla från januari 2011, därför 
tycker vi att det kan vara rätt 
att tillämpa det redan från 
2010 men i en mindre skala. 
Vårt förslag är därför en bor-
gensavgift om 1% för 2010, 
sa kommunstyrelsens ordfö-

rande Jarl Karlsson (S).
Andra avgifter som kom-

munfullmäktige tog beslut 
om rörde renhållning- och 
VA-taxan för nästa år.

När det gäller container-
tömning och slamsugning 
fastställdes en höjning om 
3%. Taxan för hushållsavfall 
blir oförändrad under 2010.

– Jag vill upprepa några 
kloka ord från Lars-Ove 
Hellman i fjol. Det här med 
alla dessa ständigt återkom-
mande taxehöjningar är inget 
annat än kommunalskatte-
höjningar. Det måste finnas 
andra vägar. Till nästa år vill 
jag att vi tänker noga på det. 
Vi måste se om det inte finns 
andra sätt än att höja taxan, 
sa kommunalråd, Jan Skog 
(M).

Ale kommunfullmäktige 
gästades också traditionsen-
ligt av Ale lucia.

– Jag vill rikta ett stort tack 
till Ahlafors IF och övriga 
samarbetspartners som håller 
denna tradition vid liv. Det 
känns väldigt bra, sa kom-
munfullmäktiges ordförande, 
Inga-Lill Andersson (S).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale lucia, Lina Lindström.


