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Så har de politiska 
nämnderna fått ett nytt 
utseende. De enskilda 

ordförandeposterna, ordina-
rie som vice, är av minst lika 
stort intresse som vilka våra 
kommunalråd är. Det är i 
nämnderna som detaljfrågor-
na avgörs, det är här de ären-
den som ligger närmast med-
borgarna avgörs. Den störs-
ta nämnden ekonomiskt sett 
kommer lustigt nog att ledas 
av en tidigare bankchef, tolka 
det hur ni vill, men Peter 
Kornesjö (M) kommer 
säkert att kunna kompen-
sera sin politiska erfarenhet 
med annan välbehövlig kom-
petens. 

Han får sällskap av 
Dennis Ljunggren (S) 
som kommunfullmäktige i 
måndagskväll valde till vice 
ordförande. Jag ser goda 
möjligheter att nämnden får 
ett kreativt arbetsutskott. 
Dennis Ljunggren har trots 
sin i politiska sammanhang 
ringa ålder av 37 år, alla 
chanser att göra sin röst 
hörd. Den moderata led-
ningen har tydligt uttryckt 
att de tänker lyssna och en 
politisk oerfaren Kornesjö 
bär inte på någon prestige, 
vilket gör det ännu lättare 
för honom att både samar-
beta och svälja ett rödgrönt 
förslag. Samverkan och 
breda lösningar är just vad 
utbildningsnämnden lär 
behöva för att komma upp 
på banan igen och leverera 
resultat i skolan.

Den näst största nämnden, 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden, kommer som 
väntat att ledas av Boel Hol-
gersson (C) med Eva Eriks-
son (S) som vice ordföran-
de. Tror inte att det kommer 
att uppstå några större kon-
flikter, då det historiskt sett 
finns en samsyn på hur den 
enskilde ska behandlas. Ut-
maningen blir hur stora för-
ändringar Alliansen vill göra 
i driftsformerna. Entrepre-
nadfrågan är känslig. Däre-
mot tror jag inte de rödgrö-
na kommer att ha några pro-
blem med ambitionen att det 
återigen ska lukta nylagad 
mat på de äldreboenden där 
det är möjligt.

Den största utmaning-
en fick Tyrone Hansson 
(S) som i egenskap av vice 
ordförande ska följa Jan A 
Pressfeldt (AD) i den nya 
Samhällsbyggnadsnämn-
den. Tyrone är van från sina 
många fackliga uppdrag att 
förhandla, vilket säkert är en 
bidragande orsak till varför 
han dyker upp bland de 
hårda frågorna. Jan A Press-
feldt är driftig och full av 
idéer. Goda egenska-
per, men med en efter-
tänksam Tyrone Hans-
son som motvikt kanske 
det kan bli ännu bättre. 
Dessa båda har dess-
utom redan idag en 
bra samtalston, vilket 
är en förutsättning 
då Pressfeldt är känd 
för att sticka ut hakan 

och vara aningen kontrover-
siell. Den här duon bli in-
tressant att följa i en nämnd 
som kommer att ha mycket 
att göra då samhällsbyggna-
den är högaktuell i Ale.

Det var lite om våra stora 
nämnder. Den tyngsta tjäns-
temannapositionen, den som 
kommundirektör, är däre-
mot ledig. Stig Fredriksson 
entledigades i måndags från 
sitt uppdrag. Som alltid vid 
denna typ av besked vet vi 
att de verkliga skälen aldrig 
kommer att komma fram. 
Därför nöjer jag mig med 
att bara konstatera att Al-
liansen med stöd av Alede-
mokraterna har börjat forma 
sina trupper. Att en kom-
mundirektör som har suttit 
hand i hand med en rödgrön 
majoritet får tacka för sig är 
ingen högoddsare. Sättet det 
skedde på kan däremot alltid 

diskuteras, inte 
minst ur ett 
ekonomiskt 
perspektiv.

Ny politisk ordning
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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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

”Ting i andra hand”

Lördag 18/12  

50% 
PÅ ALLT 

Pengarna går till kampanjen 
Barns rätt - vårt ansvar 

som bygger skolor i Sudan.
Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Lilla Edets Buss

Hagmans Konditori 5/3 2011
Lorensbergsteatern, Göteborg.
Bussresa, biljett och teaterbuffé 995:-

Julklappstips
till nära och kära!

Mat på väg från Ale
Hemkört och klart!

Tel 0303-74 41 41
Mob 0700-176 382
matpavag@live.se

Upp till 
30 varor 159:-
60 varor 229:-
90 varor 299:-
120 varor 399:-

Tel 0303-74 41 41 • Mob 0700-176 382 • matpavag@live.se

Öppettider i jul!
Lördag ......18/12 .... 9-15
Söndag  ....19/12 .... 11-15
Måndag ...20/12 .... 9-19
Tisdag ......21/12 .... 9-19
Onsdag .....22/12 .... 9-19
Torsdag ....23/12 .... 9-19
Julafton ....24/12 .... 9-12
Nyårsafton..............9-14
Trettondagsafton ..... 9-16

�����������	
�	��������	�����

- en knutpunkt för handel och service

God Jul & 

Gott Nytt År!
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har öppnat igen i Lödöse

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.


