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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 690:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

RABATT
33%

Braun tandborste 
PC500
• 7.600 oscilleringar 

• 20.000 pulseringar 

• Timerfunktion

Rekomenderas av 
Sveriges tandläkare

Tandtroll?

399:-
Ord pris 599:-

NU
däckia

L A M P A F F Ä R E N  I  A L E

LAMP
STUGAN

LAMP
STUGAN

LAGERRENSNING

50%
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LILLA EDET. Ingemar 
Ottosson blir socialde-
mokraternas nya topp-
namn i Lilla Edet.

Det uppger Sveriges 
Radio Väst strax före 
pressläggning.

Han efterträder 
därmed Madeleine 
Dahlgren som har 
beslutat att hoppa av 
som oppositionsråd.

I förra veckans nummer av 

Alekuriren kunde ni läsa om 
att oppositionsrådet i Lilla 
Edets kommun, Madeleine 
Dahlgren (S), bestämt sig för 
att lämna sitt uppdrag. Inter-
na motsättningar var skälet 
till hennes beslut.

Idag (läs tisdag) skall Ar-
betarekommunens medlem-
mar välja hennes efterträda-
re. Valberedningen är enig 
om att Ingemar Ottosson är 
rätt person att ta över rodret.

Ingemar Ottosson, 57 år, 

arbetar som verkstadsme-
kaniker på Inlands kartong-
fabrik, där han varit fack-
ligt aktiv. Sedan början av 
80-talet har han varit leda-
mot i kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Nu är han ersät-
tare i kommunstyrelsen och 
vice ordförande i Miljö- och 
byggnadsnämnden.

– Det är ett stort förtroen-
de som jag blivit erbjuden och 
jag kommer att arbeta inten-
sivt med det uppdraget. Jag 

tänker mest på det valarbe-
te vi har framför oss och de 
kommunala frågorna som är 
vardagspolitiken i Lilla Edet, 
att utveckla samhället och 
öka invånarantalet. Skolan är 
också en viktig fråga och sys-
selsättningen i rikspolitiken, 
säger Ingemar Ottosson till 
Sveriges Radio Väst.

JONAS ANDERSSON

Ingemar Ottosson tar 
över efter Dahlgren
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Gatubelysningen släcks under Earth Hour
ALE. På lördag arrang-
eras Earth Hour, värl-
dens största aktion för 
miljön.

Under en timme upp-
manas alla att släcka 
all belysning och onö-
diga energiförbrukare.

På mötesplats 
ungdom förbereds en 
akustisk konsert.

Lördag 27 mars kl 20.30-

21.30 släcker till exempel 
Ale kommun all gatubelys-
ning och även en del fastig-
hetsbelysning. Det är ett led 
i det världsomspännande en-
gagemanget Earth Hour som 
sätter fokus på klimatfrågor-
na.

Uppmaningen är att släcka 
lampor och belysning för en 
ljusare framtid. I år är det fler 
länder än någonsin som har 
lovat att agera. Det är världs-

naturfonden som står bakom 
manifestationen som idag 
anses vara världens största 
klimataktion. En enkel hand-
ling som har stor betydel-
se för framtiden. Genom att 
släcka ljuset kastas i samma 
stund kraftigt ljus på makt-
havare jorden runt att agera 
med kraft i klimatfrågan.

Helt tyst lär det inte bli. 
På många håll i landet plane-
ras mysiga event i mörkrets 

timme, så även i Ale.
På mötesplats ungdom i 

Ale gymnasium har en pro-
jektgrupp förberett akustiska 
framträdanden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Din nya arbetskamratDin nya yDin nya
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fr. 1900:-/månfr. 1900:-/mån

Bättre Bil

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96 www.battrebil.se


