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Referat från Centerpartiet i 
Ale som höll årsmöte i Starr-
kärrs bygdegård måndagen 
den 15 februari.

Ordföranden Boel Hol-
gersson hälsade välkommen 
och öppnade mötet. Boel 
refererade till Centerns 
kommundagar som förra 
året var förlagda till Göte-
borg. Boel var smittad av 
den framåtanda som andades 
vid dessa dagar och hade 
god tillförsikt om en positiv 
valrörelse.

Till att leda dagens 
förhandlingar valdes Bo 
Björklund som genast 
berömde presidiebordet som 
var försett med en härlig 
bukett av tulpaner. Bo berät-
tade även att under den här 
tulpantiden kommer det att 
säljas i Sverige miljontals av 
dessa härliga blommor som 
verkligen andas vår även om 
snöhögarna är gigantiska.

Årets valprogram antogs 
med vissa ändringar. 

• Att Ales skolor skall bli 
bättre, kanske rentav bäst i 
Sverige.

• Att skolorna i Ale skall 
samarbeta för att erhålla 
samarbetseffekter. 

• Att äldreboenden skall 
skyndas på och att senior- 
och trygghetsboenden skall 
förverkligas, gärna i närhe-
ten av befintliga äldreboen-
den för att kunna ta del av 
dess service. 

Härefter följde nomi-
nering till hösten kom-
munfullmäktigeval. Listan 

skall innehålla 23 namn och 
toppas av Boel Holgersson 
och Anitha Kristiansson 
tätt följd av Åke Niklasson 
och Sten-Åke Oveborn.

Verksamhetsberättelse 
och den ekonomiska situa-
tionen godkändes varefter vi 
var mogna för en stärkande 
fika som flitiga händer dukat 
upp.

Till ordförande för 2010 
valdes Boel Holgersson, som 
fick ett antal friska krafter 

till sin hjälp. Även andra 
förtroendeposter valdes och 
vi önskar dem lycka till i sitt 
viktiga värv.

Årsmötet avslutade med 
blomsteröverlämning, bland 
annat till Sture Carlsson 
som lämnat sin post efter 
en lång och tacksam tid. En 
tyst minut hölls för de som 
lämnat rörelsen under det 
gångna året.

Bengt Englund

Boel Holgersson kvar som Centerordförande

Boel Holgersson valdes till ordförande för Centerpartiet i Ale 
vid årsmötet i Starrkärrs bygdegård förra måndagen.
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