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Sverige behöver fler 
jobb och naturligt-
vis också då fler före-

tag, men det måste finnas 
bättre sätt än att bevilja star-
ta-eget-bidrag lite hur som 
helst. Jag tror säkert att det 
finns en rad kriterier som 
måste uppfyllas för att bi-
dragen ska betalas ut, men 
känslan jag har är att Arbets-
förmedlingen många gånger 
hade kunnat förhindra män-
niskor från att hamna i 
skuldfällan. Det finns en ro-
mantiserad bild av att driva 
café, smörgåsbord – och för-
visso – en liten godisbutik. 
Det är en dröm som många 
bär på. I drömmen finns 
dock inte alla fasta kostna-
der som en näringsverksam-
het alltid för med sig inklu-
derad. Inte heller innehål-
ler den en komplett mark-
nads- och framtidsanalys. 
Bara i lilla Älvängen finns 
nu sju stora försäljnings-
ställen av godis i lösvikt. 
Jag ber en stilla bön om att 
alla ska överleva, men det 
sunda förnuftet säger att 
det är omöjligt i det långa 
loppet. Frågan är vem som 
är beredd att offra mest... 

Eftersom marginalerna 
redan från början är knappa 
på lösgodis borde Arbets-
förmedlingen eller Nyfö-
retagarcentrum förhålla 
sig oerhört tveksamma 
till affärsidéer inom detta 
område. De som beviljas 
starta-eget-bidrag tvingas 

ju också alltid satsa en stor 
summa egna pengar – detta 
är den stora paradoxen. När 
bidraget upphör riskerar 
nyföretagaren inte bara att 
stå utan lön, utan också med 
alla sparpengar förbrukade... 
För att förhindra ett sådant 
scenario måste myndighe-
ten ta ett större ansvar. Det 
måste ske innan olyckan är 
ett faktum, alltså i förstu-
dien. Att använda skatteme-
del till att sätta arbetslösa 
människor i en än värre sits 
känns inte särskilt lustigt. 
I veckans nummer kan vi 
bland annat konstatera att 
Arbetsförmedlingen inte ens 
kräver att bidragstagaren har 
gått en starta-eget-kurs. Där 
finns trots allt en del kunska-
per och fakta som kan vara 
bra att ha den dagen man 
tar det stora beslutet.
Jag tror inte heller att 
de som startar sina 
verksamheter har som 
främsta avsikt att kon-
kurrera ut alla andra, 
men det blir konse-
kvensen varje gång 
en marknad drab-
bas av över-eta-
blering. Då det 
nu finns 23 för-
säljningsställen 
av godis bara i 
Ale är det lätt 
att spekule-
ra i att någon 
kommer att få 
problem.

Kommunfull-

mäktiges nyvalde ordföran-
de Klas Nordh fick omgåen-
de bekänna färg, då ett ny-
fiket morgonmedia fann att 
han hade skulder registrerat 
hos kronofogden. Det kan 
tyckas löjligt, men som för-
troendevald får du leva med 
att ständigt granskas. Det 
är baksidan av myntet. Som 
välavlönat statsråd kan jag 
dessutom tycka att det är ett 
krav att tåla en granskning. 
Som kommunfullmäkti-
ges ordförande kan jag tycka 
att några mindre skulder är 
tämligen humant, likt för-
baskat måste man redogö-
ra för dem. Arvoderas man 
som förtroendevald med of-
fentliga medel ska du kunna 
stå till svars. Det kunde Klas 

Nordh och ska därför 
inte utsättas för 

något misstroen-
de i detta skede.

AF måste ta ansvar
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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

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

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

Välkommen till  

HÖST-
BASAR
i Pingstkyrkan, Alafors 

Lördag 13 november 
kl 15.00

Stickgruppen har visning av vad 
som tillverkats under hösten för 

barnhemmet i Kongo.
Gäst: Wenny Lekardahl

Servering & lotterier

Vill du binda 
din egen 

dörrkrans?
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Starrkärrs Bygdegård
söndagen den 

21 november kl 15.00
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Varmt välkommna!
/Starrkärrs centerkvinnor

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

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:-
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Medlemsmöte / S-grupp 
Måndagen den 15 nov 

kl 18.30 Folkets hus Nol
Ur dagordningen: budget 2011 m.m.

VÄLKOMNA
Styrelsen

Nu é  jag
tillbaka!

Den 15 december 
börjar jag på  jeanette&co.

Jag önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna att boka tid.

070-356 78 27 /Bizzan


