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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Räntefri avbetalning upp till 24 mån

Siemens WM14E162DN
• Rymmer hela 7 kg tvätt

• Hög centrifugering 1400 varv

•  Mängdautomatik ger lägre 
energiförbrukning

• Snabbprogram

Åviken 905
• Hög effekt 1650W

• Non-stick beläggning

• Jämn stekyta

Tvättmaskin

Våffeljärn
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Jag kan förstå att den högerledda fem och 
halvtpartialliansen vill genomföra sina 
idéer och förslag, men för den sakens skull 

behöver man ju inte ljuga och skylla på op-
positionen. Jan Skog (M) påstår att under-
tecknad lämnat osann information på PRO, 
jag har skriftligt underlag på att vad jag sagt 
är sant. ”Det finns förslag på" och så vidare. 
Citat: ”Stänga Biblioteken i Surte, Nol och 
Skepplanda, totalt 2130 kkr”

Detta är hämtat i underlag från förvaltningen 
efter beredning på nämnden, ledd av Jan Skog.

När oppositionen påpekar att han inte kan 
ändra inom budget som han vill med fritidsverk-
samheten utan att höra med fullmäktige, så hän-
visar han till att Barn- och ungdomsnämnden 
har gjort så. Skillnaden är att Barn- och ung-
domsnämnden hade uppdrag från kommunfull-
mäktige att hålla budgeten och ett enigt beslut 
från Kommunstyrelsen att dra ner på lokalkost-

naderna.
Jan Skog vill använda pengar 

som egentligen tillhör skolan för 
att öppna fritidsgårdar på kvällar-
na utan att fråga fullmäktige.

För några år sedan slogs sko-
lans (skolvärdinnor med mera) och 
fritids resurser samman för att ut-
nyttja resurserna bättre, dåvaran-
de majoritet ansåg att våra barn är 
våra barn både i skolan och på fri-
tiden.

Om det är någon stake i Utbild-
ningsnämndens ledning så begär 
man att få tillbaka sina pengar.

En gruppledare inom majori-
teten har enligt pressen sagt att 
Barn- och ungdomsnämnden sa 
upp 36 personer, det är osant och 
ovederhäftigt, det borde vara möj-
ligt även för en Aledemokrat att 
hålla reda på sanningen.

Till sist, angående gymna-
siet, kan det ha någon betydelse 
att några par-
tier ägnat flera 
år att prata ner 
skolan i Ale.

Eje Engstrand (S)
PS. Enligt skolverket så var Arosenius 

bästa skolan i Ale 2010, året före var det 
Bohusskolan. DS

Rätt skall vara rätt!

DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du göra alla dina apoteksärenden 

alla dagar i veckan!
OBS! I senaste annonsen angavs tyvärr 

felaktiga öppettider.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16

Under påsk gäller söndagstider på alla röda dagar
Välkomna!

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Trädgårdskalk 11 kg

30:-
Grillkol 2,5 kg

Grillbriketter 2,5 kg

Penséer

Rölunda
Planteringsjord 50 l

5 säckar = 100:-

3 st 100:-

Stora fina 650
/st

1 st 45:-

Motorolja 
syntet 5W40

52:-/liter

Du vet väl att du kan tanka diesel 
och bensin billigt hos oss!

Betalar gör du med sedlar eller bankkort i vår automat.

MC-olja SBK Racing 
syntet 15W50

62:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex


