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Succé för vår härliga 
frukostbuffé! 

FRUKOST 45:-
Frukosten står uppdukad 
Vardagar  7.30-10.00 och 
Lördag: 8-10

KOM 2 BETALA 
FÖR EN!
Gäller tom lördag 28/8
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Öppettider Måndag-Fredag: 7.30-19.00 Lördag: 8-14.00

Göteborgsv. 104, Älvängen 
Tel. 0303-74 60 33

ÖPPETTIDER: 
mån-fred: 10-18 

lörd: 10-14

EFTER 26 ÅR

L A M P A F F Ä R E N  I  A L E

LAMP
STUGAN

LAMP
STUGAN

Handikappsanpassad 
sedan starten

20-50%
rabatt

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
HÖSTENS FÖRSTA KOLLEKTION 

- I BÅDE METERVARA & FÄRDIGSYTT

ÖLJETTLÄNGDER FÖR ALLA STILAR

FR. 299:- /2-P

FRISÖR!
Vi har en

hyrstol ledig!
Ring Annika

tel: 0735-46 88 94
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Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige           Valbudget              Partistöd/år 
Socialdemokraterna 20 mandat                   -                       637 000:- 
Moderata samlingspartiet 7 mandat                     -                       239 200:- 
Aledemokraterna 6 mandat                     -                       208 600:- 
Vänsterpartiet 4 mandat                 90 000:-                147 400:- 
Centerpartiet 3 mandat            under 100 000:-          116 800:- 
Folkpartiet liberalerna 3 mandat               120 000:-                116 800:- 
Kristdemokraterna 3 mandat                60 000:-                 116 800:- 
Miljöpartiet de gröna 2 mandat                     -                        86 200:- 
Sverigedemokraterna 1 mandat                     -                        55 600:- 

1. Hur stor är er valbudget?
2. Hur kommer ni att marknadsföra er?

3. Har ni någon ny strategi?
4. Hur många valarbetare kommer ni att vara i ert parti? 

Så satsar partierna i valet
1. Vi har ingen exakt siffra för vi har 
ingen direkt kampanjbudget, men vi 
ser inga problem med det. Under icke 
valår sparar vi en del pengar för att ha 
en stark ekonomi till valrörelsen.

2. Både med annonser, utskick och till 
viss del torgaktiviteter. Vi vill möta 
folk lite djupare än vad man gör på 
torget men diskuterar fortfarande 
detaljer. 

3. I stort sett kommer vi göra som 
förra året. Vi jobbar i ett traditionellt 
mönster med sedan kan det dyka upp 
nya idéer. 

4. Vi vet inte riktigt hur många som 
kommer att vara med.

1. Vi har inte delat upp den så exakt.

2. Vi kommer att marknadsföra oss på 
många olika sätt och vi satsar på att 
vara utåtriktade. Bland annat kommer 
vi att knacka dörr, dela ut material och 
se till att alla får material i brevlådan. 
Det blir också en del annonser.

3. Vi ska leva upp så att vi blir bättre 
lokalt, och kommer använda oss mer 
av mejlkontakt. Vår hemsida är bra, så 
den ska vi också utnyttja då vi mark-
nadsför oss. 

4. Våra aktiva kommer troligen även 
använd sig av sociala nätverk som 
exempelvis Face-book. Vi är omkring 
ett hundratal valarbetare.

1. Vi uppger ingen summa men vi har 
gott om pengar p g a mycket generöst 
pratistöd i Ale kommun

2. Genom annonser i Alekuriren och 
vår egen tidning "Aledemokraten", 
torgmöten. mun-mot-mun-metoden, 
skolmöten, affischering med mera.

3. Vi har en stark strategi sedan 
tidigare och ändrar inget väsentligt i 
denna. Vi har trots allt legat som näst 
största parti sedan partiet grundades 
inför 1998 års val (förra valet gick dock 
M om oss med några röster). Vi är 
alltså större än V, större än MP, större 
än C, KD och FP. 

4. Vi är ett 20-tal aktiva plus stor 
support i den tysta majoriteten ute 
bland folk.

1. Vi har en valbudget på 90 000 
kronor som går till olika kostnader 
men det mesta är ju marknadsföring. 

2. Som alltid ska vi vara tillgängliga 
för de som söker upp oss. Vi ska även 
träffa människor på gator och torg, 
samt i debatter.

3. Marknadsföringen kommer att ske 
genom alla möjliga olika medier, till 
exempel annonser i Alekuriren men 
även direkta möten med väljarna.  

4. Valarbetarna är lika många som 
medlemmarna, det vill säga 30-40 
personer.

1. Vi storsatsar i valrörelsen under 
2010. Våra finansiella resurser kommer 
användas för att visa att det är dags 
för ett Moderat styre i Ale.

2. Vi kommer aktivt att söka kontakt 
med Aleborna genom att finnas 
närvarande på gator och torg under 
hela valrörelsen. Du kommer också att 
möta Moderaterna i lokal media.

3. Med förfinade metoder och med 
betydligt fler aktiviteter. Vi är många 
engagerade medlemmar och vi har en 
mycket aktiv MUF förening.

4. Vi kommer aktivera många av våra 
medlemmar och kommer under valrö-
relsen vara 40-50 personer.

1. Vi har cirka 120 000 i valbudget.

2. Mycket annonser, insändare och 
torgmöten. Vi kommer även mark-
nadsföra oss med hjälp av affischer 
och även en broschyr. 

3. Ja, vi har en strategi men den 
tänker vi behålla för oss själva.

4. Vi är ju ett litet parti, så 15-20 perso-
ner kommer att jobba med valarbetet. 

1. Vi har ungefär 60 000 i marknadsfö-
ringsbudget.

2. Huvudsaken är att vi i första hand 
möter väljarna på torgmöten och 
genom aktiviteter, men också på 
hemsidan.

3. Det blir inget revolutionerande nytt 
utan mycket är likartat. Vi kommer 
lägga mer betoning på dator och 
Internet men annars hamnar vi mer i 
det traditionella med direkta möten 
och aktiviteter

4. Vi räknar med att ha ett tiotal aktiva 
valarbetare.

1. Det finns ingen exakt siffra på det 
men det är i alla fall under 100 000 
kronor.

2. Vi tänker möta väljarna ansikte mot 
ansikte.

3. Vi ska annonsera mer och skicka ut 
broschyrer med valsedlar.  Vi satsar 
också mer på att använda oss av 
Internet.

4. Förutom de 23 som står på valse-
deln så är ju även en del andra som 
kommer att hjälpa till men kan inte 
säga exakt hur många. På sätt och vis 
hjälper ju alla medlemmar till. 

1. Vi är ett litet parti och dessutom 
har vi inte några större anslag från 
kommunen, därför har vi begränsade 
resurser vilket vi tänker använda efter 
bästa förmåga.
2. Med information om vår politik 
och vad vi står för i den kommande 

valrörelsen. Torgmöten, information 
till eleverna i avgångsklassen på gym-
nasiet med mera.

3. Till skillnad från förra valet, då vi 
inte var tillräckligt pålästa i hur en 
valstrategi utformas kommer vi att 

ha det.

4. Antalet valarbetare är ännu inte 
fastställt, det tillkommer fler ju mer 
vi närmar oss valet. Dessutom är det 
så att ju fler mord och våldtäkter som 
uppmärksammas så blir vi fler och fler.

Uträkning av partistöd: 76,55 av basbeloppet på ca 40 000:- plus mandatstöd 10 000:- per mandat plus 15 000:- till res-
pektive parti.

Sammanställt av
Johanna Roos


