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Nya Företagare i Ale
Bokföringens grunder

Bokföringsinformation till dig som aldrig har bokfört 
eller du som behöver friska upp dina kunskaper.

Ale Utveckling tillsammans med Skatteverket bjuder in till ett 
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom 

bokföringens grunder och ger tillfälle för frågor och svar.

Vi går bland annat igenom vikten av att ha en bokföring, vad som 
är debet och kredit och några vanliga bokföringstransaktioner.

Obs! Informationen tar kort upp grunderna i bokföring, men inte 
något om bokslut.

Tisdag 23 november
kl 18.00-21.00

Medborgarkontoret Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.
Obligatorisk anmälan senast 19 november till:

ale.utveckling@ale.se alt. Lennart Svensson: 0737-73 12 89 
eller Skatteverket: 010-573 52 87

Välkomna!
Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale Utveckling
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 

ALE. Domen mot en 56-årig kvinna 
som förskingrat över en halv miljon 
kronor från socialtjänsten i Ale föll i 
förra veckan. 

Brottet rubriceras som grovt 
bedrägeri och påföljden blev fängelse 
i ett år och sex månader.

Kommunen gjorde innan rätte-
gången upp med kvinnan och peng-
arna är nu återbetalda.

Under tiden april 2001 till oktober 2008 har 
hon vid 119 olika tillfällen beviljat ekonomiskt 
bistånd som betalats ut till konton som hon 
själv har haft tillgång till.  Totalt handlade det 
om 609 061 kronor.

Brottet uppdagades 2008 då transaktionerna 
återfanns i datasystemet och hon erkände då 
gärningen. 

– Vi är så klart besvikna och upprörda över 
det som hänt. Det är en person som arbetat 
länge och som man upplevde skötte sitt arbete 
förträffligt, säger Eva-Marie Ekman, kom-
munjurist i Ale.

Efter händelsen har man ändrat rutinerna 
för att öka säkerheten. Bland annat har man 
sett till så att fler personer har inblick i syste-
met, men exakt vilka ändringar vill man inte 
gå in på. 

JOHANNA ROOS

18 månader för bedrägeri hos Socialtjänsten

FÖRENINGSBIDRAG
VAKNA-fonden sammanträder för sista gången i år tisdag 
23 november. Då behandlas aktuella bidrags-ansökningar 

från det lokala föreningslivet. 
Syftet är att underlätta för föreningar och ungdomar att 

starta nya aktiviteter. 

Målgruppen är barn och unga 6-19 år.
Vi söker också fler förslag på vem eller vilka ungdomsledare 

som ska få stipendiet "Vaken Ledare".

Skicka er ansökan till: 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 

Älvängen eller via e-post till: thomas.berggren@ale.se
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0303-20 60 90

BYGG- OCH ARBETSMASKINER
TRÄDGÅRDSMASKINER OCH JORDFRÄSAR
GRÄVMASKINER
PACKNINGSMASKINER
BETONGBEARBETNINGSMASKINER
TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
JORD- OCH BERGBORRUTRUSTNING
VERKTYG, TILLBEHÖR M.M.

w w w.hyrser vice.nu

Kontakta oss gärna för ett personligt möte!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!

Vi är en ideell förening som 
räddar liv till sjöss, utan bidrag 
från staten. Så stöd oss genom 
att bli medlem. Som tack för 
hjälpen får du kostnadsfri 
hjälp och bogsering, även när 
det är kav lugnt. Anmäl dig 
på www.ssrs.se eller ring 
031-29 00 90. Eller sätt in 550:– 
på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.

ALE. Ale Aktiv står 
öppen för alla som 
arbetar i kommunen 
och kickoffen går av 
stapeln torsdagen den 
11 november i Ale Gym-
nasium. 

Syftet är att hitta 
en samlingspunkt för 
att främja hälsa och 
sammanhållning, både 
arbetsmässigt och 
privat.
– I Ale arbetar ungefär 2000 
personer och alla, såväl fast-
anställda som vikarier, är väl-
komna att delta i våra aktivi-
teter. Det kan vara allt från 

blomsterkurser till idrotts-
aktiviteter och tanken är att 
det ska finnas något för alla, 
säger Malin Olsson, ordfö-
rande i Ale Aktiv.

Främst är det anställda 
i kommunen som kommer 
att hålla i kurserna och för-
hoppningen är att fler ska 
vara med. Redan på kick-
offen kommer kommunens 
förmågor att bjuda på både 
mat och underhållning. Till-
tugget står Ale Gymnasiums 
restaurang för och scenen 
kommer att intas av trubadu-
ren Thomas Hermansson. 
Dessutom gästar mentalisten 
Micke Askernäs.

– Föreningen ska bedrivas 
i nära samarbete med kom-
munens friskvård men aktivi-
teterna kommer inte bara att 
inrikta sig mot idrott. Man 
får gärna komma med egna 
önskemål om vad man vill 
göra. 

Man har arbetat aktivt 
med att starta en personal-
förening under det senaste 
året och inspirerats av Vara 
och Vänersborgs kommun 
där det fungerat mycket bra.

Ale Aktiv kickar igång
– Stora planer för nystartad personalförening

SKOJ!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


