
2011  |   vecka 20  |   nummer 19  |   alekuriren 1 1

��������	�
�
��������

��������	
�����������������
������	���������������
�������
����������������	��
��������	�����	�
������
�	�������	���	�������		
�
������������ !�"��#$�����

�������	
��������������������������������������������������� �����!�����"
#$�!�����%�������&�!!������	�	'(�))�"�

�����������
������������

%��������&���	�'
���������
�����	��	�������(����)���
���������������(	��������
�����
�*����		����&+*�������������

(�
��	+�������#,,$�
���
	+���+���������*����
���
#,,!��-	��
��*��.,��	���(	�
/�������0����.�"�1����

�������)'�������������������������������������������������*+�!����+$����,�
#$�!�����%�������&�!!������	�	'(�))�"�

��������
��������

%�����������
�'
���2!����

��
�'�����'		������
���
�����(�����'	�����	����������
�������
�����������+���
�������������������(������(��
�*���	�
�����3�*�����
��������	���������������4�

����������*�����
���
-�����������
'����	
�����0�

�����'"
������������������������������������������������*�-�����.��,(
#$�!�����%�������&�!!������	�	'(�))�"�

������	��������

5'	��
�'
���(	��6.64�!�$�
�'�����(��������#!����
�������
�����������$!
����)'
��������������
�����	�����	���*��
'�����
*�	�	��
%���������������	�������������

�������(
������������������������������������������
��������/��������+$�����	
��#$�!�����&����/������-��	�	'(�))�"�

���
���

��

��
� �

	
!��

��

��
�

Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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ALE. Polisen har lämnat 
Medborgarkontoret i 
Nödinge.

Samarbetet upphör 
eftersom Ale kommun 
inte längre kan behålla 
servicenivån.

– Vi är överens om 
förändringen, säger 
Håkan Spång, adminis-
trativ chef i Ale.

Polisen har hyrt en mindre 
kontorslokal i anslutning 
till Ale kommuns Medbor-
garkontor i Nödinge. Infor-
mationsavdelningen med 
växelpersonal har servat med 
blanketter och har varit poli-
sens fysiska kontakt med ale-
borna. Kommunstyrelsens 
besparingar i årets budget 
medförde stora förändringar 

för informationsavdel-
ningen.

– Det gör att vi inte längre 
kan upprätthålla den servi-
cenivå som vi avtalat med 
Polisen och då såg de inget 
intresse av att ha kvar loka-
len, säger Håkan Spång.

De politiska besluten 
innebär att stora delar av 
Medborgarkontorets funk-
tion försvinner.

– Den fysiska kontakten 
som var tanken att aleborna 
skulle kunna få här tas bort. 
Det har väl inte varit jätte-
många som har utnyttjat den, 
men möjligheten att ställa 
frågor och få vägledning har 
i alla fall funnits. Besöken har 
varit mellan 25-30 om dagen. 
De polisiära ärendena har 
dock varit mycket få, redogör 
Håkan Spång.

Biträdande enhetschef 
för polisen nordost, Håkan 
Frank, är inte särskilt bekym-
rad över förändringen.

– Vårt arbete i kommunen 
förändras inte. Det är servi-
cen som möjligtvis blir lite 
sämre, men det är ett beslut 
som kommunledningen har 
tagit. Samtidigt håller vi på 
att teckna ett samverkans-
avtal med Ale kommun som 
omfattar brottsförebyg-
gande- och trygghetsska-
pande arbete. Den operativa 
polisiära närvaron påverkas 
inte överhuvudtaget av att 
vår lilla kontorslokal i Med-
borgarkontoret nu försvin-
ner, säger Håkan Frank.

Polisen har lämnat Medborgarkontoret

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Polisen har lämnat kontoret de hyrde av Ale kommun på Medborgarkontoret i Nödinge. En 
konsekvens av besparingarna på informationsavdelningen.

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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