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TACK
Till alla som bidrog till
att nå ett lyckat resultat

på 35 703 kr vid
vår basar den 19/11

Outtagna vinster
Guldgul lott serie E nr 230
Guldgul lott serie E nr 39
Violett lott serie S nr 134

ETT STORT

Skepplanda Röda Korskrets Styrelse

Ring Marianne 0303-33 81 94

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

entré spa • aftonsupé • logi • frukost • tema / aktivitet
*erbjudandet gäller 26 - 30 dec / 1 - 6 jan (ej 31:e Nyår)

ett av Sveriges största spa erbjuder 

Mellandags SPA

28 Temahelger under våren
fr. 1305.-/1660.-pp

fr.  1185:-/pp*

Avstängning av väg

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 

samt långsiktig planering av det samlade transport-

systemet.

Alevägen i Nol
På grund av arbeten inom projekt BanaVäg 
i Väst är Alevägen i Nol, vid busshållplatsen 
Brandsbo, stängd för genomfartstrafi k från 
klockan 20.00 onsdagen den 30 november 
till klockan 05.30 torsdagen den 1 december. 
Trafi k till Brandsbovägen hänvisas via Alafors 
(Nya Alingsåsvägen). Gång- och cykeltrafi -
kanter kommer att kunna ta sig fram.

Busshållplatserna Alevägen och Brandsbo 
trafi keras ej under avstängningen. 

LOPPIS
ALE-GÅRDEN

Söndag 4/12-2011
kl 1200-1500

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord.

Tack till er som sponsrade cupen med 
priser för lotterierna:

- Kicks
- XLNT Hår &                  
  Hudvård
- Ljuva Hem
- Klippstudion
- Smycka

- Ale Bokhandel
- Nols Färg
- Tempo i Nol
- Drömhuset
- Blomsterriket

I valrörelsen 2010 gick Allians för 
Ale ut med ett löfte om att införa 
ett kommunalt vårdnadsbidrag 

om vi vann valet. Vi vann valet och 
det löftet är nu infriat. Vi är stolta 
och glada över att vi tagit ytterliga-
re ett steg för att öka våra medborga-
res valfrihet.

Vi tror på människans egen vilja 
och förmåga att kunna styra över sitt 
liv.

Vi är övertygade om att föräldrar 
är de som bäst kan och ska avgöra vad 
som är bäst för sina barn och för sin 
familjesituation. I Ale har man som 
förälder ett antal valmöjligheter när 
det gäller barnomsorg.

Vi har en fantastiskt kommunal 
barnomsorg i Ale där det jobbar 
engagerade och kunniga pedagoger 
som bedriver en jättebra verksamhet.

I kommunen finns det flera privata 
alternativ samt pedagogisk omsorg 
(tidigare kallade dagmammor) och 
även där bedrivs det en fantastisk 
verksamhet.

Tack vare att vi i 
Utbildningsnämn-
den har infört vård-
nadsbidraget finns 
det nu ytterligare 

ett alternativ för barnfamiljer.
Valet är föräldrarnas och det är vår 

starka övertygelse att det är där valet 
ska göras, där hemma vid köksbor-
det. Valet ska inte göras av politiker 
inne i ett sammanträdesrum.

Vänsterblocket anser det vara 
ett steg bakåt i utvecklingen att öka 
valfriheten för människor i Ale. Det 
verkar som om de anser att politiker 
vet bättre vad som är bra för familjer 
och barn än vad familjerna gör själva.

I deras insändare förra veckan 
verkar de dessutom ha blandat ihop 
saker och ting. Möjligheten till 
allmän förskola kan inte bli ett argu-
ment mot vårdnadsbidraget. Vård-
nadsbidraget kan ges för barn som 
fyllt ett år men inte tre och allmän 
förskola gäller från hösten det året 
barnet fyller fyra år.

Vi tror på människors egen vilja 
och förmåga att själva bestämma över 
sin vardag och vi kommer att fort-
sätta arbeta för ökad valfrihet för alla 
som bor i Ale!

Moderaterna
Folkpartiet

Centerpartiet
Kristdemokraterna

Aledemokraterna

Vi tror på människors 
egen förmåga

Onsdagen den 7 december, 
kl: 18.30
Kvällen till ära har vi en stylist 
från Ghd med oss, tillsammans 
visar vi dig hur du kan styla ditt 
hår inför vinterns alla fester. 
Varmt välkommen att ta del
av våra tips och idéer. 
/Annelie Elina & Michaela

Tjejkväll på Håratlején!

Håratlején
Göteborgsv. 104
446 33 Älvängen 
Tel: 0303-74 51 69

Angående vårdnadsbidraget:Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren


