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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
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LEDIGA TJÄNSTER

Ändrade öppettider på 
Nödinge vårdcentral

Nödinge Vårdcentral

Ordinarie Öppettider Mån-tors 8-17:30 • Fre 8-16
Akut mottagning 

Mån-tors 8-10 samt 15:15-17:30 • Fre 8-12
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

För att vi alla ska kunna få 
semester i sommar har vi  

ändrade tider för veckorna 26-33
Öppettider må-fre kl 8-16

Akut mottagning må-fre kl 8-10 
(tidigare kallad öppen mottagning). Här kan du 

söka för akuta symtom utan att boka tid.
Notera att vi inte har möjlighet att ha akut 

mottagning på eftermiddagarna denna period.

För telefonrådgivning & frågor 
ring sjuksköterskan på 0303-977 70

Vi vill nu hälsa alla våra 
patienter en härlig sommar!

Mer pengar till omsorg och utbildning
– Kommunfullmäktige justerade ramen för två av nämnderna
ALAFORS. 10 Mkr till 
skolan och 5 till omsor-
gen.

Kommunfullmäktige 
förstärkte ramarna 
för Utbildningsnämn-
den och Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
den.

– Nu har vi nollat 
resultatet och håller 
tummarna för att 
nämnderna klarar sina 
åtaganden, sa kommu-
nalråd Mikael Berglund 
(M).

Ales två största nämnder re-
dovisade underskott med 10 
respektive 5 Mkr i den andra 
tertialrapporten. För att inte 
Utbildningsnämnden eller 
Omsorgsnämnden skulle ris-
kera att behöva göra ned-
dragningar utökades budget-
ramarna, men nu är pengar-
na slut.

– Det är dessa verktyg vi 
har och de måste användas till 
den lagstadgade verksamhe-
ten. Därför kan vi inte först 
lägga pengar på en ishall. Vi 
måste prioritera rätt saker, 
underströk Mikael Berglund 
med hänsyn till debatten om 
Ale Arena.

Oppositionen anförd av 
Socialdemokraterna yrkade 
på mer pengar till både skolan 
och Omsorgsnämnden.

– Förvaltningen har begärt 
2,8 Mkr för att kunna genom-
föra en satsning i Ale gymna-
sium. Det hade vi gärna sett 
att man tillgodosett. Nu får 
Utbildningsnämnden spara 
i sin egen verksamhet för att 
främja gymnasiet. Det känns 
inte bra, menade Dennis 
Ljunggren (S) och fick stöd 
av partikamraten Paula Örn.

– En del anpassningar har 
redan gjorts i Utbildnings-
nämndens verksamheter för 

att underskottet inte skulle 
bli större än 10 Mkr. Så er 
satsning i skolan på 8 Mkr får 
delvis användas för att åter-
ställa verksamheten till vad 
den var tidigare.

Utbildningsnämndens 
ordförande Peter Kornesjö 
(M) valde en annan linje.

– Jag är oerhört glad över 
pengarna. Det här är ju fan-
tastiskt bra för våra barn som 
vi alltid pratar om. Dels har 
vi fått 10 Mkr för att få bud-
geten i balans och sedan yt-
terligare pengar till lärome-
del samt andra positiva sats-
ningar. Ska vi inte vara nöjda 
då, undrade han.

Kommunfullmäktige upp-
manade också nämnderna att 
nu vidta åtgärder för att hålla 
sina budgetar. Det beslutet 
deltog inte Socialdemokra-
terna i. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utbildningsnämnden fick 10 
Mkr för att täcka sitt prognos-

tiserade underskott. Glädjane 
för verksamheterna.

Arkivbild Bohusskolan.
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Psst....
– Du missar väl inte 

sommarens enda 
utgivning?

Boka plats i vår sommarbilaga som 

utkommer vecka 29 till samtliga 

hushåll och företag i 

Ale och Lilla Edet kommun.

Kent 0704-38 52 58
Michel 0700-92 20 31

Över 60 000 läsare!


