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Glädje i S-lägret.

Framgång för S
i Lilla Edet
LILLA EDET. Socialde-
mokraterna i Lilla Edet 
svarade för ett mycket 
starkt val och ökade med 
ett mandat.

Valets stora förlorare var Centerpar-
tiet som backade drygt sju procenten-
heter och förlorade två mandat i kom-
munfullmäktige.
– Mycket bittert, konstaterade Bjarne 
Färjhage besviket.       Läs sid 27

www.alefast.se | jap@alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10

"Nu tar vi över"

Fredrik Johansson, Peter Kornesjö och Mikael Berglund firade Moderaternas valframgång och skålade i champagne på Rosa Huset i Älvängen där partiet höll 
sin valvaka. Moderaterna var det parti som svarade för den största ökningen i Ale, 7,7 procentenheter vilket genererar ytterligare fyra mandat i fullmäktige. 
För att få borgerlig majoritetsställning krävs det dock stöd av Aledemokraterna. Men inte ens det räcker ty Sverigedemokraterna kommer att inta vågmäs-
tarrollen med sina tre mandat.                   Läs sid 6

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se
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Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

Per Karlsson - ortopedskotekniker

Ett ENKELT valDIDRIKSONS PARKAS JR
Nancy: röd, vit, svart. 
Warner: röd, svart. 
Strl 130-170.

1.499:-

799:-

DIDRIKSONS SOPHIE
Damparkas. Strl 34-46. Svart, vit, röd, 
mullvad

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

SE ÄVEN ANNONS PÅ 

SIDA 15 INNE I TIDNINGEN!

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom söndag

ALLTID NYGRILLAT 
 I DELIKATESSEN!

– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar
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