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DAGS ATT LÄGGA OM TAKET
BETONGTAKPANNA PALEMA YB
2-KUP TEGELRÖD (002460002)
2-KUP SVART (002459999)
Benders Palema är en traditionell 
tvåkupig takpanna med klassiskt
utseende som passar alla tak. Bender 
ytbehandlade takpannor
är i grunden helt genomfärgade men 
behandlade med
Benderit ytbehandling för att 
framhäva kulören på pannan.
Åtgång 8,9 stycken/m2.

ORD. PRIS 8:50/ST. 
LAGERVARA.
KAMPANJPRIS 6:40/ST
Kampanjen gäller t o m 18 juni 2011

57:-/m2

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Slutspurt på 
alla våra 2011-års 

demobilar!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Just nu! 
4.95% 
ränta

ALE. Ale kommun jagar 
ny kommunchef.

Intresset är stort 
och tjänsten ska snart 
vara tillsatt.

– Det känns väldigt 
positivt, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M).

Stig Fredriksson tvingades 
vid årsskiftet att lämna upp-
draget som kommundirektör 
i Ale kommun. Den nya ma-
joriteten saknade förtroen-
de. Efter diskussioner togs 
beslut om att söka en efter-

trädare. Ett rekryteringsfö-
retag anlitades och nu är pro-
cessen inne i ett avgörande 
skede.

– Intresset har varit stort 
och det finns ett stort antal 
meriterade kandidater. Nu 

är intervjuerna inne i en in-
tensiv process, där vi har fått 
träffa några utav dem. Inom 
en månad hoppas vi kunna 
presentera ett namn för ale-
borna, säger Mikael Berg-
lund förhoppningsfullt.

De viktigaste egenskaper-
na för den nye kommunche-
fen har varit tydliga.

– Det handlar om ledar-
skap, ledarskap – och ett 
starkt fokus på näringsliv, 
säger Berglund bestämt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny kommunchef i Ale inom kort

ALE. Personröstningen 
blev en stor framgång 
för socialdemokraten 
Jim Aleberg.

Nästan var tredje 
sosse valde att person-
rösta.

Av 952 kryssade 639 
Jim Aleberg, nära 70% 
av partiets personrös-
ter i Ale kommun.

9016 väljare valde att rösta 
i Omvalet 2011 till Västra 
Götalandsregionen. Av dessa 
valde 21,75% att också per-
sonrösta. Jim Aleberg som 
lanserades som Socialdemo-
kraternas Aleröst i regionen 
fick valuta för sitt valarbete. 
639 kryss var ingen annan i 
närheten av. Närmast följde 
moderaten Mikael Berg-
lund som fick 145. Än roli-
gare blir läsningen för Ale-
berg om man ställer siffran 
gentemot det totala antalet 

kryss, då valde var femte väl-
jare som personröstade att 
sätta sitt kryss på socialde-
mokraten från Alafors.

– Naturligtvis är det väl-
digt roligt, men jag har inte 
sett det som någon person-
valskampanj utan målet för 
partiet var att försöka vinna 
så många röster som möj-
ligt. Strategin var att fronta 
en person och ett begränsat 
antal frågor. Det slog väl ut, 
säger Jim Aleberg.

Men 639 personer 
gjorde en aktiv handling 
och kryssade dig, hur 
känns det?

Förtroende
– Det är ett förtroende som 
måste förvaltas och det är 
självklart hedrande att så 
många kryssat mig. Jag tror 
att regionens frågor, tack 
vare valet, får lite större upp-
märksamhet nu. Jag känner 
redan att vi inom partiet har 
lyft upp dessa frågor på agen-
dan och att intresset för att 
diskutera dem är större.

Valresultatet gav inte 
Socialdemokraterna och 
deras allierade någon egen 
majoritet i regionfullmäk-
tige, varför regionråd Gert-
Inge Andersson (S) har 
inlett förhandlingar med 
bland annat Folkpartiet.

– Jag vet att det har tagits 
kontakter med både Folk-
partiet och Miljöpartiet. 
Tillsammans skulle vi få 75 
mandat, det vill säga majori-
tet. Jag tror ändå att målet är 
att nå en ännu starkare majo-
ritet och med Vänsterpartiet 

skulle vi få 84 mandat av de 
149 i regionfullmäktige. Det 
är klart att en sådan lösning är 
att föredra. Förhoppningsvis 
blir allt klart i veckan, speku-
lerar Jim Aleberg.

För sin egen del hoppas 
han förutom platsen i regi-

onfullmäktige få fortsätta i 
Primärvårdsstyrelsen, NU-
sjukvården och i Miljönämn-
den.

Sossarna kryssade flitigt
– 70% gav Jim Aleberg sitt förtroende

PERSONVALET
Jim Aleberg (S) 639
Mikael Berglund (M) 145
Gert-Inge Andersson (S)   93
Mariam Hagberg (S)   70
Sune Rydén (KD) 54
Theo Papaionnou (VV) 53
Jan A Pressfeldt (VV) 49
Lena Hult (S)  43
Boel Holgersson (C)  42
Martin Andréasson (M) 40
Rose-Marie Fihn (FP) 37

Ovanstående är de som fick flest 
kryss i Omvalet 2011. Totalt valde 
1950 väljare att kryssa för en kan-
didat.

Jim Aleberg fick över 70% av Socialdemokraternas kryss. 
Det blir ett förtroende att axla.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Någon som
går ut frivilligt i
det här vädret?

Ja.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, 
dygnet runt, året om. Bli medlem så bidrar du till deras ideella 
arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. motor-
stopp eller roderhaveri, även om du inte är i akut sjönöd. 
Läs mer på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

En vecka kvar av insamlingen
Insamlingen till Molda-
vien pågår till och med 31 
maj. Bidragen och insatser-
na har varit många, men än 
återstår ett antal tusenlappar 
tills målet är nått. Pengarna 
som Stödföreningen Vaken 
får in går oavkortat till Eu-

ropas fattigaste barn i Molda-
vien. Dessutom hoppas för-
eningen kunna betala två 
platser för moldaviska del-
tagare i entreprenörsutbild-
ningen Unga entreprenörer 
i Nya Europa som arrange-
ras på Krokholmen i sommar.


