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Ale arbetarekommun

MEDLEMSMÖTE
Onsdagen den 1 dec kl 19.30

Älvsalen Folkets hus, Nol
Tema: Val till nämnder och styrelser

VÄLKOMNA
Styrelsen

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE!
Allmänt möte i Medborgarhuset, Alafors

onsdagen den 24 november kl 19.00

Alla häst-entusiaster 
hälsas välkomna till en 

informationskväll. 
Vi bjuder på kaffe/te & bulle
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Att svinga klubban i kom-
munernas högsta beslutan-
de organ är mycket förknip-
pat med prestige – ett upp-
drag för politiska föredö-
men  brukar det heta. Förra 
måndagen valdes folkpartis

000 kronor och vid årsskiftet 
hoppas jag vara skuldfri, säger 
Klas Nordh och tillägger:

– Det är mänskligt att 
någon gång hamna i skuld-
fällan, men det viktigaste då 
är att man gör allt för att ta

allt utagerat vid årsskiftet. 
Jag tycker det är viktigast att 
se till vilken ambition som 
finns och den är uppenbarli-
gen att göra rätt för sig. Det 
är nummer ett för mig.

...men skulderna glömde 
han berätta om
SKÖNNINGARED. Kommunfullmäktiges nyvalde 
ordförande, Klas Nordh, har skulder hos krono-
fogden.

Det kände inte nomineringskommittén till.
– Det kunde ha påverkat beslutet, men att ha 

skulder i sig är inget unikt utan det är snarare 
sättet man hanterar dem på som är viktigt, säger 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund 
(M).

Mikael Berglund (M).

– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ

"Alla kände till konkursen"
ALE. Trots att första ordinarie full-
mäktigesammanträdet fortfarande 
inte har ägt rum blåser det redan 
runt nyvalde ordföranden Klas Nordh 
(FP).

Skulder hos Kronofogden och en 
stämning på 100 000 kronor från en 
tidigare revisor var uppgifter som 
nomineringskommittén aldrig del-
gavs.

– Mina partikamrater har känt till 
min situation, men just vid utnäm-
ningen lyfte jag inte min ekonomiska 
status, säger Klas Nordh.

Utnämningen av Klas Nordh till kommun-
fullmäktiges ordförande kunde ha fått en 
bättre start. Göteborgs-Postens avslöjande 
av en ekonomisk baksida som är allt annat än 
ren från plumpar blir särskilt laddad när det 
rör ett förtroendeuppdrag på hög nivå. Den 
uppfattningen har däremot inte Klas Nordh.

– Jag tycker inte att det hänger ihop med 
mina politiska förtroendeuppdrag. Jag har 
kämpat för att försöka rädda ett företag som 
jag jobbat i sedan 1989. Tyvärr lyckades jag 
inte, men jag har inte begått något brott, säger 
han.

Arkitektfirman Mazir AB har begärts i kon-
kurs och en förhandling är inledd. Då hände 
något som Klas Nordh tycker är mycket märk-
ligt.

– Bolagets revisor skickade en stämning till 
mig personligen. Alla som har krav på bola-
get ska självklart ställa dessa till konkursbo-

et. Tingsrätten kommer under processen att 
fatta beslut om huruvida jag är betalningsan-
svarig eller ej. Skulle jag privat betala revi-
sorn riskerar jag frångå den prioriteringsord-
ning som gäller vid konkurser. Det kan finnas 
andra fordringar i konkursboet som Tingsrät-
ten anser har högre prioritet, då kan jag ogärna 
ha gjort andra prioriteringar vid sidan om. Re-
visorn får gå samma väg som alla andra och 
skicka räkningarna till rätt adress. Jag kommer 
att besvara stämningen precis på det sättet, 
säger Klas Nordh.

Trots den uppkomna situationen känner 
han förtroende att fortsätta som kommun-
fullmäktiges ordförande i Ale.

Vacklar
– Mina närmaste har dunkat mig i ryggen,  
även politiska motståndare, det är bara några 
få i alliansens ledning som vacklar. De är rädda 
att det här skadar alliansens rykte och det för-
står jag inte. Det är heller inte sant att upp-
gifterna har undanhållits någon. Min konkurs 
kände alla till, men vi gick inte in i detalj när 
det gäller min ekonomiska situation. Alla vet 
att jag har det kämpigt, så det känns tråkigt 
att det framställs som att jag har hemlighål-
lit information.

Han upplever medias "jakt" som oseriös.
– Men det får jag leva med. Problemet är 

att hittar de minsta grej kan de alltid vinkla 
det på ett sätt som skadar mig och det verkar 
vara deras främsta ambition just nu.

Det är uppenbart att förtroendet för Klas 
Nordh har skadats. Moderaternas ledande 
man, Mikael Berglund, är tydlig.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Kommunfullmäktiges ordförande, 
Klas Nordh (FP) i blåsväder

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. I våras investerade bolaget i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kund- och leverantörsreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:
• Noggrann och självgående
• Goda kunskaper i engelska
• Van vid datorer med betoning på officepaketet
• Socialt kompetent
• Tidigare erfarenhet av administration och ekonomi är ett plus

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda kunskaper i Illustrator och Photoshop, är händig, själv-
gående och servcemedveten. Eftersom tjänsten rör modern produktionsteknik 
tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Vi söker också en

Ansökan till båda tjänsterna ska vara oss tillhanda senast 
10 december. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Faksimil vecka 45, 2010.

– Vi har en pågående diskussion med Klas 
Nordh, men innan den är avslutad vill jag inte 
kommentera ärendet. Jag förstår att ni frågar 
och jag återkommer gärna när det finns något 
att säga.


