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Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Kristina Jonäng (C), regi-
onråd i Västra Götaland, 
gästade Starrkärrs bygdegård 
där Centerpartiet Ale höll 
årsmöte. Kristina uppehöll sig 
en god stund kring det stun-
dande omvalet till regionen 
som kommer att äga rum den 
15 maj. Centern har drabbats 
av bortkomna röster, därför 
måste hela valet göras om. 
Det är 16 röster det gäller, 
men nog för att öka antalet 
personer i Västra Götaland 
regionens ledande ställning.

Vidare talade Kristina 
Jonäng om vården och vård-
centraler. Kulturen är för 
Kristina en hjärtefråga. Hon 
menade att vi skall vara stolta 
över vad vi åstadkommit, till 

exempel Ostindiefararen, 
Operan etcetera.

Visst behövs det pengar, 
men det är lönsam satsning 
för framtiden. Kollektivtrafi-
ken måste förbättras och inte 
minst ett biljettsystem som 
alla begriper. Detta var ett 
axplock utav Kristinas bud-
skap.

Ordföranden, Boel Hol-
gersson, tackade och öpp-
nade sedan stämman där vi 
skulle välja dem som skall re-
presentera Centern under 
året. Bo Björklund valdes 
till att leda förhandlingarna 
med Petra Andersson som 
sekreterare.

Marianne Olsson före-
drog valberedningens förslag 
och till ordförande för 2011 
valdes 

Boel Holgersson och till 
vice ordförande Sten-Åke 
Oveborn. Till deras hjälp 
valdes Sven Erik Björklund, 
Janos Muszta, Inger Zack-
risson, Anita Kristiansson 
och Elena Fridfeldt samt 
som ersättare Pierre Thor-
wald. Meddelades gjordes 
även att ekonomin är god.

Pierre Thorwalds motion 
angående att värna jobben 
och att leva i ett mångkultu-
rellt och multireligiöst sam-
hälle föredrogs och beslu-
tades att överlämnas till di-
striktet för vidare befordran 
till riks.

De som slutat fick blom-
mor, bland andra nestorn 
Paul Olsson och Petra An-
dersson, Bo Björklund för väl 
utfört arbete samt Boel Hol-
gersson för förnyat förtro-
ende.

Med orden från vår ord-
förande; ”att det gäller att 
kämpa på” avslutades 2011 
års stämma.

Bengt Englund

Regionrådet Kristina Jonäng 
gästade Starrkärrs bygde-
gård när Centerpartiet Ale 
höll årsmöte.

Livskvalitet
Lilla Edet Hönebäck 1:5, 1:4
Välarronderad gård om 20 ha
med bostadshus i bra skick.
Förutsättningar för
hästhållning eller annan
rörelse. Egen jakträtt.
Pendlingsmöjligheter.
Visning: 27/2 kl 13-14:30

Fastighetsbeskrivning erhålles via Internet:
www.lrfkonsult.se eller via telefon 031-778 32 59

Johan Rådberg
Reg. Fastighetsmäklare, LRF Konsult
Göteborg
tel 031-7783259

På kort tid har det 
tagits flera drastiska 
beslut som radikalt 

förändrar framtiden för 
Älvängen. För bara något 
år sedan beslutades efter 
en rad informationsmö-
ten i Älvängen och politisk 
enighet att ett resecentrum 
intill den nya pendeltågs-
stationen skulle vara navet 
i det nya Älvängen. Cen-
trala Älvängen skulle ut-
vecklas, få mer liv med fler 
butiker och utökad service. 
Det här var något Älväng-
en skulle må bra av. Sedan 
beslutades om ett stort 
köpcentrum långt bort på 
ängarna norr om Älväng-
en, sedan ytterligare ett 
köpcentrum där Willys 
och Netto ligger idag. Nu 
har den borgerliga majo-
riteten tillsammans med 
Aledemokraterna strypt 
ner resecentrumet till att 
bli en vänthall och kiosk 
 inga nya butiker eller 

annan service intill tåg och 
bussar. Stora förändring-
ar som ytterst få i Älväng-
en haft insyn i.

En kilometer nya 
köplador samtidigt som 
nuvarande centrum och 
nya pendeltågsstationen 
lämnas åt sitt öde  vad 
hände med Älvängens 
framtidsvision? Ett nytt 

Bäckebol köpcenter, ett 
nytt Backaplan  är det 
något att sträva efter? Hur 
ser framtiden ut för buti-
kerna i centrala Älvängen? 
Det blir total ödeläggelse 
på samma sätt som i många 
andra förr så blomst-
rande småstäder. Det som 
händer nu är inte bra för 
Älvängen. 

Den borgerliga majo-
riteten tillsammans med 
Aledemokraterna säger att 
driftskostnaderna för ett 
riktigt resecentrum skulle 
bli för höga. Man vill istäl-
let satsa på skolan. Det 
låter ju bra. Givetvis skulle 
butiker och andra hyres-
gäster i ett resecentrum ge 
intäkter. Argumentet höga 
driftskostnader är med 
andra ord en dimridå. I 
förra veckans tidning med-
delas först att man stryper 
ner resecentrum för att 
satsa på skolan. På samma 
uppslag meddelas att den 
borgerliga majoriteten 
beslutat att erbjuda fyra 
idrottsklubbar totalt åtta 
miljoner i BIDRAG samt 
räntefria lån på sex miljo-
ner. Detta i samma tidning 
som pratar om att kommu-
nen har ett underskott på 
flera miljoner. 

Peter Rosengren (MP) 
Johnny Sundling (V)

Centrala Älvängen 
lämnas åt sitt öde

Centerpartiet Ale höll årsmöte i Starrkärr

ALE. Utbildningsnämn-
den får ett tillskott 
med 11,8 Mkr.

Pengarna tas från 
Kommunstyrelsen och 
från potten för Sär-
skilda insatser.

– Vi vill visa att vi 
menar allvar med att 
skolan sätts i främsta 
rummet, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M).

Kommunstyrelsens hetaste 
punkt under tisdagens sam-
manträde var de förändrade 
bugetramarna. Det har sedan 
en tid tillbaka varit känt att al-
lianspartierna och Aledemo-
kraterna har förespråkat en 
bantning av Kommunstyrel-
sens förvaltning om 10 Mkr 
till förmån för skolan. En 
konsekvensbeskrivning har 
gjorts på uppdrag av Kom-
munstyrelsens ordföran-
de. När ärendet var uppe till 
beslut i tisdags bestämdes att 
7,9 Mkr ska överföras från 
Kommunstyrelsens budget-
ram till Utbildningsnämn-

den.
– Sedan föreslår vi också 

att kommunfullmäktige tar 
beslut om att föra över 3,9 
Mkr från kontot för Särskilda 
insatser, säger Mikael Berg-
lund som inte har gett upp 
hoppet om att kunna spara 
ytterligare i ”sin” förvaltning.

10 Mkr möjligt
– Jag tror fortfarande att 10 
Mkr är rimligt, men vi delar 
upp det. 7,9 får räcka 2011. 
Resten tar vi nästa år. Vi har 
lovat aleborna i valrörelsen 
att ta fram pengar till skolan. 
Det är det vi gör just nu.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Korne-
sjö (M), var av naturliga skäl 
väldigt nöjd med beskedet.

– Jag har varit knäsvag ett 
tag. Skolan behöver verkligen 
dessa pengar. Nu ser vi möj-
ligheter istället för hinder. Jag 
tror också att det här gladde 
vår förvaltning, säger han.

Däremot kommer han inte 
att hinna få fram en ny de-
taljbudget före utsatt tid. Den 
läggs på bordet först i mars 
och kommunfullmäktige som 

var lovad en redovisning i fe-
bruari får vänta.

– Det här är inget man 
bara hastar fram. Vi har precis 
fått besked om en kraftigt 
utökad budgetram. Nu för-
ändras förutsättningarna och 
vi måste ge förvaltningen en 
ärlig chans att göra en or-
dentlig detaljbudget, försva-
rar sig  Peter Kornesjö.

Vice ordförande i Ut-
bildningsnämnden, Dennis 
Ljunggren (S), delar inte 
den uppfattningen.

Inte bra
– Det här är inte bra. Det 
är mycket olyckligt att bud-
getbeslutet drar ut på tiden. 
För varje dag som går mins-
kar möjligheten att nödvän-
diga anpassningar hinner få 
effekt, menar han och tilläg-
ger att majoriteten har non-
chalerat fullmäktigebeslutet 
om att detaljbudgetarna ska 
redovisas på februarimötet.

Inte heller Kommunsty-
relsen kommer att redovi-
sa sin detaljbudget på kom-
munfullmäktiges februari-
sammanträde. Även den får 

vänta till mars.
– Jag kommer att få skäm-

mas, men jag är beredd att ta 
mitt ”straff”. Dessa föränd-
ringar har vi gjort för barnens 
och skolans skull. Det får vara 
värt lite kritik från oppositio-
nen, säger Mikael Berglund.

Samtidigt med beslutet om 
de förändrade budgetramar-
na framkom att i en färsk skat-
teprognos att Ales intäkter 
förbättrats med 9 Mkr från i 
december.

– Det är väldigt positivt, 
men också ganska väntat. 
Våra prioriteringar föränd-
ras ändå inte. Administratio-
nen ska minska till förmån för 
skolan oavsett skatteintäkter, 
säger Mikael Berglund.

Kommunfullmäktige tar 
beslut om Kommunstyrel-
sens och Utbildningsnämn-
dens förändrade ramar på 
måndag. Samtidigt kommer 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden och Samhälls-
byggnadsnämnden att redo-
visa sina detaljbudgetar som 
nyligen har antagits.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

11,8 miljoner extra till skolan
– Kommunstyrelsens förvaltning får banta


