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Premiär!

Välkommen 

16/12

Öppnings-
erbjudande! 
Vid tecknande av 
vårat Mekonomenkort 

erbjuder vi  20% 
på tillbehör i  butiken 

året ut! 

16 december  öppnar vi  butik och verkstad på samma plats i Nödinge 

500 meter från Ale Torg !

(gäller även dig som redan 
har mekonomenkortet)

( gäller ej 
navigation)

Verkstads-
erbjudande!
Där får du extra bra pris 
på din service om du 
tecknar den före årskift et 
 (Gäller för service utförd
 före 2011-03-31)

Vi har massor med  öppningserbjudanden!

Mekonomen Nödinge
Rödjans väg 2 (vid Centralköket)

Öppettider i butik 
f.o.m  16/12
Mån-Fre 8-18 
Lörd 9-13  

Tel butik 0303-35 09 90

Verkstan är redan öppen!
Öppettider: Månd-tors  7-17
Fredagar 7-16
Tel verkstad 0303-96460

Alla nämnder tillsatta – Alliansen har tillträtt
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ordinarie ledamöter
Peter Kornesjö (M) ordförande
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Elena Fridfelt (C)

Jonatan Sundeen (KD)
Dennis Ljunggren (S) vice ordförande
Jessica Norberg (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Ordinarie ledamöter
Jan Skog (M) ordförande
Isabell Korn (M)
Irma Solving (AD)
Joanna Kragh (FP)
Lennart Dahl (C)

Monica Samuelsson (S) vice ordf.
Rikard Paulin (S)
Nathalya Raad (S)
Ann-Jeanette Ferm (V)

OMSORGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter
Boel Holgersson (C) ordförande
Daniel Madsen (M)
Elisabeth Mörner (M)
Ingela Nordhall (AD)
Joanna Wolodorska Nord (FP)

Chatarina Engström (KD)
Eva Eriksson (S) vice ordförande
Jean Altun (S)
Elaine Björkman (S)
Dennis Thomsen (S)
Maria Bergérus (V)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter
Jan A Pressfeldt (AD) ordförande
Fredrik Johansson (M)
Lennarth Nilsson (M)
Sven Rydén (AD)
Lars-Erik Carlbom (FP)

Ingvar Arvidsson (KD)
Tyrone Hansson (S) vice ordförande
Catharina Eliassson (S)
Tony Norrman (S)
Sven Engdahl (V)
Minna Ljungberg (MP)

ALAFORS. Kommun-
fullmäktige klubbade 
i måndagskväll leda-
möterna till respektive 
nämnd.

Vid årsskiftet till-
träder de Alliansledda 
nämnderna.

Det är inte bara 
många nya namn, det 
är också en ny politisk 
organisation.

Från årsskiftet bedrivs all ut-
bildning under en och samma 
nämnd. Utbildningsnämn-
den har hand om barnen från 
noll år till och med gymnasiet 

samt även vuxenutbildning-
en. Oprövade Peter Korne-
sjö (M) får här det stora upp-
draget att leda Ale kommuns 
största verksamhet. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
kommer att ledas av Boel Hol-
gersson (C), Kultur- och fri-
tidsnämnden av tidigare kom-
munalrådet Jan Skog (M) och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
av Jan A Pressfeldt (AD). 
Detta var känt enligt tidigare. 
Nytt på kommunfullmäktige 
var däremot att Elaine Björk-
man (S) utsågs till ny grupple-
dare för Socialdemokraterna.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elever sätter namn på vägarna i Kronogården
NÖDINGE. Ungdomsfull-
mäktige fick i uppdrag 
att komma med namn-
förslag till vägarna i 
Kronogården.

I höstas röstades ett 
vinnande koncept fram.

Vägnamnen i Älväng-
ens nya bostadsområ-
det får tema skogsvä-
sen.

Fablernas väg, Vättarnas väg, 
Näckens väg, Älvornas väg, 
Jättarnas väg och så vidare. Jo-
hanna Holên, Jens Bach och 
Johan Andersson i Kyrkby-
skolan, Nödinge, har tillsam-
mans med några vänner för-
fattat de vinnande namnför-
slagen.

– Det är roligt att vi tas på 
allvar och får vara delaktiga, 
säger Jens och Jonas fyller i:

– Vi har kollat av med 
många andra och låtit fler än 
oss själva ha synpunkter. Till 
slut blev det ett bra förslag.

Kronogården beskrivs 
som ett naturnära och grönt 
boende, därför var idén med 
ett skogstema ganska själv-
klart.

– Skogsväsen är mysigt och 
spännande. En klar majori-
tet röstade för förslaget i ung-
domsfullmäktige, vilket bevi-
sar att vi var rätt ute, säger Jo-
hanna Holên.

Eleverna har också fått 
hälsa på hos en av exploatö-
rerna Veidekke Bostad som var 

imponerad av namnidén.
Från början var det Miljö- 

och byggnämndens ordföran-
de, Rolf Gustavsson (S), som 
ville involvera ungdomarna i 
namnfrågan.

– Vi valde då att lyfta frågan 
i ungdomsfullmäktige och in-
tresset visade sig vara stort. 
Det här är ytterligare ett bevis 
på att ungdomar kan om de 
bara får chansen att vara med, 
säger Inga-Lill Andersson 
(S), ordförande i ungdoms-
fullmäktige.

Miljö- och byggnämn-
den tar beslut om namnen i 
veckan. Johan Andersson, Johanna Holên och Jens Bach i Kyrkbyskolan, Nödinge, Johan Andersson, Johanna Holên och Jens Bach i Kyrkbyskolan, Nödinge, 

är hjärnorna bakom de nya vägnamnen i Älvängens kommande bostadsom-är hjärnorna bakom de nya vägnamnen i Älvängens kommande bostadsom-
råde Kronogården. Vägnamnen har tema skogsväsen, till exempel Jättar-råde Kronogården. Vägnamnen har tema skogsväsen, till exempel Jättar-
nas väg, Vättarnas väg och Älvornas väg.nas väg, Vättarnas väg och Älvornas väg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


