
Förvaltningen för Ale gymnasium hop-
pades att nå 650 elever läsåret 2010/2011. 
Organisationen anpassades för 630 för att 
om möjligt kunna balansera ekonomin. I 
delårsbokslutet 31 augusti konstateras emel-
lertid att elevtalet har stannat på 615. Det 

medför förhöjda kostnader för de elever som 
valt gymnasieskola utanför Ale. Nu pekar 
därför den totala budgetavvikelsen för 2010, 
exklusive 2009-års underskott om 2,5 miljo-
ner kronor (Mkr), på 1,7 Mkr. 

Möjligheterna att påverka det ekonomiska 
utfallet under pågående läsår är svårt, men för-
valtningen har fått i uppdrag att analysera vad 
som är tänkbart att göra. Det handlar bland 
annat om nya inköpsrutiner och se över loka-
lanvändningen. Redan nu har nyttjandet av 
teaterlokalen i undervisningssyfte begränsats 
kraftigt för att istället möjliggöra uthyrning.
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Vernissage 20/11 kl 12.00
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LOPPIS
ALE-GÅRDEN 
I NYGÅRD

LÖRDAG 27/11-2010
TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns

klipp ur och spara

Nu é  jag
tillbaka!

Den 15 december 
börjar jag på  jeanette&co.

Jag önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna att boka tid.
0303-106 19 /Bizzan

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!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdag den 24 november 2010 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Val av ledamöter och ersättare i 
nämnder och styrelser m fl.

-  Arvoden och ersättningar till förtroen-
devalda

- Taxor och avgifter 2011
- Mål- och resursplan 2011
- Antagande av detaljplan E 45 Göta
 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 17 november 2010.

Tuffa ekonomiska tider i Ale gymnasium

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

TYGLADAN
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GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Himlen är 
oskyldigt blå

Sön 21 nov kl 18
Entré 80:-. Från 11 år.

Det är sommar och året är 1975. 
Martin har tagit studenten 
och lämnar betongen i stan 
för ett sommarjobb på en 
exklusiv seglarrestaurang i 

skärgården. En helt ny värld 
öppnar sig för Martin. Han 

möter den storakärleken och blir 
samtidigt omhändertagen av 

seglarrestaurangens chef Gösta, 
en playboy i centrum av den 

svenska societeten.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 46 
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

IKEA ny storägare i 
Alelion Batteries
NÖDINGE. Efter att 
Fouriertransform har 
investerat 28 miljoner 
kronor i Alelion Batte-
ries AB i somras, stär-
ker nu IKEA Green-
Tech bolaget ytterli-
gare genom en riktad 
nyemission på 20 mil-
joner kronor. 

Alelion har idag sin 
verksamhet på Rödjans 
väg i Nödinge.

IKEA GreenTech investerar 
20 miljoner kronor i Aleli-
on och tillför viktig kompe-
tens och distributionsstruk-

tur inom det starkt växande 
området för energilagrings-
system för hushållselektro-
nik. Alelion är redan unikt 
positionerad som en kom-
plett systemleverantör av en-
ergilagringssystem i Sveri-
ge med kompetens inom ut-
vecklingen och tillverkning-
en av systemen. Alelion har 
nu goda förutsättningar för 
att framgångsrikt expande-
rar sitt modulära system till 
andra områden.

– Vi får nu en ypperlig 
möjlighet att lansera vårt flex-
ibla, välbeprövade och mo-
dulära energilagringssystem 

till en stor mängd krävan-
de kunder utöver fordonsin-
dustrin, säger vd Torbjörn 
Sundström.

❐❐❐

Torbjörn Sundström, vd Ale-
lion Batteries.
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