
NÖDINGE. En skattesänk-
ning med 30 öre och en 
kraftsamling runt skolan.

18,7 Mkr avsatta för att 
garantera minst 35 nya 
lärartjänster.

Sommarjobb till alla som 
vill ha i åldern 16-18 år.

Det vet vad de vill. Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet presenterade i veckan en  offen-
siv strategisk plan för 2011.
– Den känns gedigen, synd att vi 
inte får genomföra den, säger bli-
vande kommunalrådet, Paula Örn 
(S) och tillägger:

– Dessutom är allt prissatt. Du 
kan se exakt vad allt kommer att 
kosta. Finansierat och klart. På 
den punkten har våra motstånda-
re mycket att lära.

De rödgröna riktade skarp 
kritik mot den nya alliansmajori-
tetens budgetförslag som de anser 
vara rent flum. Väldigt lite är kon-
kretiserat och pratet om att de vill 
ut och lyssna av i verksamheterna 
köper de inte.

– Äh, de har ju haft hur många år 
på sig som helst att lyssna. Alla är  
inte nya i alliansen. Någon måste 
väl ha en aning om hur verksamhe-
terna fungerar, undrar Paula Örn.

Det största paketet i den röd-
gröna budgeten går som väntat till 
skolan.

– Vi utökar Utbildningsnämn-
dens budget med 18,7 Mkr, vilket 
är ett stort steg på vägen mot nio 
lärare per 100 elever som vi vill nå, 
menar Jarl Karlsson (S).

Göran Karlsson (V) har värnat 
kulturfrågorna.

– Vi vill att det avsätts pengar till 

biblioteken för att möjliggöra med-
iainköp, särskilt med betoning på 
de med funktionshinder. Våra mest 
populära medier ska vara tillgängli-
ga för alla. Dessutom vill vi att det 
finns 0,2 Mkr till högre kostnads-
täckningsbidrag för lönebidragsan-
ställda i föreningslivet.

Dessa punkter fick han också 
gehör för när kommunfullmäkti-
ge sammanträdde i måndagskväll.

Alliansen tyckte dock att kom-
munfullmäktige detaljstyrde allt 
för hårt.

– Vi ska sätta ramarna här, sen 
ska detaljplaneringen ske i nämn-
derna. Det trodde jag vi var överens 
om, suckade Jan Skog (M).

Jan A Pressfeldt (AD) gick hårt 
åt den rödgröna budgeten.

– Varför levererar ni ett så dåligt 
resultat om ni är så duktiga? Efter 
16 år med er vid makten har vi fått 
Sveriges sämsta skola och Väst-
sveriges sämsta näringslivsklimat. 
Varför?

Den delen ville ingen diskutera, 
däremot det faktum att det finns 
ett eftersatt fastighetsunderhåll på 
kommunens lokaler om hela 500 
Mkr.

– Det känner vi alla till och det 
är en kostnad som vi kommer att få 
ta de kommande åren, konstatera-
de Jarl Karlsson (S) instämmande.

De rödgröna kunde trots en 
skattesänkning om 30 öre redovisa 
en detaljrik budget för 2011, men 
behöver inte gråta floder för att den 
inte antogs. I princip samma text 
återfinns i Alliansens verksamhets-
plan, men där finns också 21, 2 Mkr 
som ännu inte är fördelade.
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Sök senast 12 december

Företagsetableringar tillhör inte vanligheterna i Alafors, 
men för ett par veckor sedan var det invigning hos Britt 
och Åse Hagborg på Alingsåsvägen. Britt tillhandahål-
ler kläder hon stickat på egen hand medan Åse erbjuder så 
kallad regndroppsmassage. Lokaltidningen ber att få önska 
lycka till!

Företagsnytt i Alafors
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Ale arbetarekommun

Nödinge S-förening

Nödinge S-förening

MEDLEMSMÖTE
Onsdagen den 1 dec kl 18.30

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

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kom och 
samtala med oss 

på Ale Torg

Lördagen den 4 december 
11.00-13.00

Vi bjuder på glögg

VÄLKOMNA

MEDLEMSMÖTE
Måndagen den 6 dec kl. 18.30

Tankeverkstaden Ale gymnasium
Vi bjuder på glögg

VÄLKOMNA
Styrelsen

Älvängens Socialdemokratiska förening
Besök oss på 

Älvängens julmarknad 
söndag 5/12 

Du hittar oss utanför Swedbank

Prata med oss om framtidens Älvängen. Hur vill du 
ha det? Vad saknas? Vad kan göras bättre? 

Kom med konstruktiva idéer. Vi lyssnar på Dig!

Vi bjuder på kaffe och pepparkakor!

Välkomna!

En offensiv rödgrön skuggbudget

Nöjd med första budgeten. Paula Örn (S) tillträder som kommunalråd 
för Socialdemokraterna vid årsskiftet.


