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ALE GYMNASIUM
- Framtidens entreprenörer 
  utbildas i Ale!

ww.alegymnasium.se
 0303-330954 | Nödinge 

kontakt.alegymnasium@ale.se

Öppet hus 
lördagen den 16/1

kl. 10.00 -14.00

Alla elever i årskurs nio 
och föräldrar önskas 

välkomna på Öppet hus till 
Ale gymnasium!

NOL. Socialdemokra-
terna i Ale har sparkat 
igång årets valrörelse.

Det skedde i Nols 
Folkets Hus den gångna 
helgen.

– Medlemmarna är 
taggade, säger Social-
demokraternas starke 
man, Hasse Andersson.

Det har väl knappast undgått 
någon att det är valår 2010. 
Den 19 september avgörs det 
vilket eller vilka partier som 
ska få bilda regering och vad 
landets kommuner ska få för 
styre. I Ale kommun regerar 
vänstermajoriteten med Soci-
aldemokraterna i spetsen. Så 
ska det förbli hoppas Hasse 
Andersson, som tillsammans 
med sina partikamrater lade 
upp riktlinjerna för årets val-
rörelse i Nols Folkets Hus.

– Vi har beslutat att bjuda 

in våra medlemmar och 
aktiva till en valupptakt där 
bland annat valprogrammet 
kommer att diskuteras, säger 
Hasse Andersson när lokal-
tidningen träffar honom på 
fredagseftermiddagen.

Känns det i luften att det 
är valår?

– Självklart är det en spe-
ciell känsla, det kan jag inte 
förneka. Det är mycket som 
ska ordnas, men jag tycker vi 
ligger väl framme. Vår lista 
med kandidater kommer att 
fastställas av årsmötet den 6 
mars. Det handlar om cirka 
70 personer. 

Goda förutsättningar
I samband med valupptakten 
gästades Socialdemokraterna 
i Ale av Ilija Batljan (S), som är 
kommunstyrelsens ordföran-
de i Nynäshamn. Ett knappt 
40-tal medlemmar fanns på 
plats för att ta del av Batljans 

tankar inför höstens val.
– Jag tycker att det finns 

goda förutsättningar för att vi 
ska få en S-ledd regering, som 
i så fall kan skapa goda för-
utsättningar för Ale och alla 
andra kommuner att verka. 
Jag tror att många människor 
upplever att dagens regering 
lovar mycket men håller tunt. 
Samhället kan utvecklas utan 
att sjuka, arbetslösa och pen-
sionärer straffas ut, vilket nu 
är fallet, säger Ilija Batljan.

Hur blåser vindarna 
tycker du?

– Jag tycker att det är röd-
gröna vindar som blåser i 
landet. Det blir intressant att 
se vad väljarna har att säga i 
september, avslutar Ilija Bat-
ljan.

(S)parkade igång valrörelsen
– Ilija Batljan gästade partivännerna i Ale

Helgen innebar valupptakt för Socialdemokraterna i Ale. Hasse Andersson hade nöjet att 
hälsa Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, välkommen till Nols Folkets 
Hus.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE. Intresset för spel på hästar 
satte nytt rekord år 2009. För ale-
borna blev det också ett framgångs-
rikt år. Totalt vann man 16 140 927 
kronor på spel på hästar.
Spel på hästar lockar många i Ale kommun. 
Den enskilt högsta vinsten till Ale var 222 
341 kronor. Det var till V75-tävlingarna 
på Solvalla den 30 maj som en kupong med 
alla sju rätt lämnades in på Allans Bokhan-
del i Älvängen. Ägaren till kupongen hade 
spelat för 810 kronor och vann hela 222 341 
kronor.

Den mest vinstrika kommunen i Sverige 
var Stockholm. Totalt vann invånarna 1 026 
006 654 kronor under fjolåret.

Även för AB Trav och Galopp (ATG) 
blev det ett rekordår. Omsättningen steg till 
rekordhöga 12,68 miljarder kronor, en ökning 
med 715 miljoner eller 6,0 procent.

– Det betyder att vi kan dela ut ett rekord-
belopp på över 1,6 miljarder till våra intres-
senter under 2010, säger Remy Nilson, vd 
på ATG.

– ATG är motorn i svensk hästäring, en 
näring som genererar cirka 28 000 heltids-
jobb. Därför är det extra glädjande och viktigt 
att vi trots lågkonjunktur och ökad konkur-
rens från utländska spelbolag för sjätte året 
i rad lyckas göra ett rekordresultat, säger 

Remy Nilson.
Totalt delade ATG ut 8,94 miljarder kronor 

till spelarna i vinster under år 2009.
���

Spel på hästar ökar
– Fjolårets högsta vinst i Ale var 222 341 kronor

Intresset för spel på hästar var rekordstort 
2009. Den enskilt högsta vinsten till Ale i 
fjol var 222 341 kronor.
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