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Spekulationernas tid 
är förbi. Den politis-
ka plattformen börjar 

nu ta en allt tydligare form 
efter höstens val. Att Mikael 
Berglund (M) skulle anta 
utmaningen att axla rollen 
som Kommunstyrelsens 
ordförande är ingen över-
raskning med hänsyn till 
valresultatet, men det är 
också nästan det enda som 
har känts givet. Utnämning-
en av Klas Nordh (FP) till 
kommunfullmäktiges ord-
förande hade nog få kunnat 
räkna ut. Vid närmare ef-
tertanke känns den rekryte-
ringen som ganska passande. 
Att hålla reda på regler och 
paragrafer kan nog passa ar-
kitekten.
Mest rykten har det flore-
rats runt vem som ska ta 
över efter Jarl Karlsson (S). 
I onsdagskväll höll Socialde-
mokraterna i Ale ett av sina 
medlemsmöten och efter 
en sluten omröstning stod 
det klart att partiet bestämt 
sig för att generationsväx-
la kraftigt. Till oppositions-
råd utsågs Paula Örn (S), 
32. Fokuseringen på hennes 
ålder gillar hon inte, men 
den tvingas hon accepte-
ra då det historiskt sett i Ale 
kommun är mycket ovanligt  
med kommunalråd under 40 
år. Nu har vi två – och hon 
är yngst. Men jag tror precis 
som Paula att vid en ålder 
av 32 år är man tillräck-
ligt gammal för att kunna ta 
det ansvar som krävs. Det är 

en vuxen ålder och behöver 
därför inte ifrågasättas.

Jag har nu haft möjlig-
heten att träffa både Kom-
munstyrelsens ordföran-
de och dess vice. Det är inte 
utan att jag känner hur det 
blåser nya vindar. Tveklöst 
är det en ny generation som 
har tagit över rodret i Ale 
kommun. Mikael Berglund 
har ett stort engagemang 
och brinner av lust att på 
allvar få sätta sig in i aktuella 
frågor. Hans bakgrund från 
det privata näringslivet är 
intressant. Han talar mycket 
om kundperspektiv och för-
mågan att när det behövs 
kunna ta snabba beslut. 
Skolan ligger honom varmt 
om hjärtat och han verkar 
nyfiken på de bakomlig-
gande skälen till varför 
grundskolan i Ale har 
tappat i jämförelse med 
landets övriga kommu-
ner. Det tror jag kan 
vara en värdefull egen-
skap när han börjar sitt 
arbete.

Paula Örn kan, 
hör och häpna, 
bli en stor till-
gång för såväl 
oppositionen 
som för mino-
ritetsstyret. I 
sitt bagage bär 
hon nämligen 
med sig en stor 
mängd erfaren-
het från sko-

lans värld. Eftersom Mikael 
Berglund öppet talat om 
att inga bra idéer kommer 
att förkastas på grund av en 
partisymbol lär hennes idéer 
om Ales skolor ha alla möj-
ligheter att vinna gehör. Jag 
hoppas för vår kommuns 
skull att båda verkligen är så 
goda lyssnare som de säger. 
Nu är de kollegor och lyss-
nar de på varandra är jag 
övertygad om att Ale kan 
börja klättra på de flesta ran-
kinglistor.
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 13/11 kl 14.00

TERVETULOA!
POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll,  Asterix, Gul mandel, 5 och 20 kg 

förp. Sarpo Mira (KRAV). Solrosfrö 20 kg 200:-. Mo-
rötter, fodermorötter. Sv äpplen. Nykokt hjortron- 

lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt, 
60-65% bärhalt. Enbärsdricka. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 6/11: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 

(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P 
museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 4/12. 0708-26 61 34

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
onsdagen den 10 nov. onsdagen den 10 nov. 

kl. 18.30 kl. 18.30 
i Starrkärrs församlingshem.

Ärende: Budget 2011
Dagordning enl. kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

www.bohuspraktiken.se

Välkomna till oss

Måndag-torsdag 
kl 14-16

Nu pågår 
vaccination 
mot infl uensa!

28-29 oktober 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER
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0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

Salong
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Klippning 

Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar 400:-
Ögonfransar 650:-

Spelmanslaget

KAFFERAST
Underhållning - Allsång

och lite annat smått och gott

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Lördagen den 13 nov kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen:
120 kr

Biljettförsäljning:
 0704-67 10 15

SKEPPLANDA

HEMBYGDSFÖRENING


