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Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga fotoalbum. 
Ta med dina favoritfoton och gör egna 
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor
kl.10.30–12.30 Alvhem 4 ggr á 2h 
15-25 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 27 februari 
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort och 
inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor
kl.18.30–20.00 
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 2 mars
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Måndagar
kl.18.00–19.00 Alvhemsskolan
4-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 21 februari
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 200: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 200:-
Älvängensskolans gymnastiksal
Start: sön. 27 februari
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00–19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 1 mars
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se 

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken av 
pärlor och band
Måndagar udda veckor kl.17.30–19.30
Alboskolan 
8-12 år Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 28 februari
Ledare: Meddelas senare
Sista anmälningsdag 18 februari

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar udda veckor kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 6 mars
Ledare: Janne Jumisko,
Håkan Winblad och William Olausson

Vi söker ledare
Vill du vara med och hjälpa till med 
barngymnastik el. barndans. Det finns 
efterfrågan på detta därför söker vi 
ledare inom dessa områden. Hör av dig 
till Aktiv Ungdom Ale så startar vi till 
hösten.

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 18 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Lördagar kl 10-14
26/2, 2/3, 28/5

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

Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Välkommen denna gång till södra delen av 
kommunen, där vi träffas på Surte Åkeri

Fredag 25 feb kl 12.00-13.30
Programvärd: Arbetsförmedlingen

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Program:

Det ljusnar på arbetsmarkanden
Heléne Centerhorn, Arbetsmarknadsområdeschef på 
Arbetsförmedlingen informerar om:
• Arbetsmarknadsutsikterna för 2011
•   Hur arbetsförmedlingen vill utveckla samarbetet med 

arbetsgivarna

Att hjälpa ungdomar till arbete 
Lennart Bergius, Chef för AME (Arbetsmarknadsenheten i Ale):
satsningar och åtgärder som görs för ungdomar i Ale

Nytt från Ale kommun
Ann-Britt Svedberg, sektorchef samhällsbyggnad

Välkomna!

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag. Vårt kontor ligger i 
Kungälv. Största delen av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 
Vi bygger själva cirka 4 000 kvm per år och utför då både markarbeten och husbyggnation. 
Vi är 28 anställda och har tillgång till egna entreprenad maskiner. Vi söker nu en:

ANLÄGGNINGSARBETARE
Du har erfarenhet från markarbeten och rörläggning i mark 
och kan köra hjullastare och dumper.

Du kommer att arbeta med våra shakt- och mark-
arbeten inför husbyggnation med gårdsplaner och 
VA kulvertar. OBS grönyteskötsel ingår ej.

Vi har bra tillgång till egna maskiner, hjullastare, 
dumper, grävmaskin mm. 

Ansökan: 
Skicka din ansökan till:
mats.berntsson@ytterbygg.se senast den 18 februari.

Besök gärna vår hemsida

www.ytterbygg.se

– Det var inte så svårt. När vi 
i slutet av januari fick nämn-
dernas detaljbudgetar som 
var framtagna för att bibe-
hålla samma verksamhet som 
2010 visade samtliga på stora 
underskott. Totalt 38 mil-
joner kronor. Det är ingen 
nyhet, det är bara att addera. 
Självklart blev vi förvånade 
och har därför borrat ner oss 
lite djupare i siffrorna. Vi kan 
då konstatera att beräkning-
arna för detaljbudgetarna är 
gjorda i jämförelse med bud-
geten för 2010 och inte i för-
hållande till utfallet. Tittar vi 
på nämndernas resultat från 
föregående år och vad verk-
samheten egentligen kostade 

ser det betydligt bättre ut, 
så det är riktigt att vi inte 
kommer att behöva spara 
in 38 Mkr. Det kommer att 
krävas åtgärder, men exakt 
hur stora återstår att se. Vi får 
en ny skatteprognos imorgon 
(läs tisdag).
Hur ser konsekvensbe-
skrivningen ut för Kom-
munstyrelsens förvaltning 
där du ville spara 10 Mkr?
– Vi kommer att ta beslut 
imorgon på Kommunstyrel-
sens sammanträde. Jag vill 
inte föregå beslutet, men 
kan väl informera om att det 
handlar en del om att sänka 
utrednings- och exploate-
ringskostnader. Dessutom 

föreslår vi en kraftig sänk-
ning av partistödet, gärna 
med 40%.
Hur ska småpartierna 
överleva då?
– Deras situation har varit i 
fokus hela tiden. Vi föreslår 
att grundbidraget, pengar 
som samtliga partier får, höjs. 
Däremot vill vi sänka man-
datbidraget, vilket betyder att 
de större partierna får betyd-
ligt mindre pengar. Titta på 
Stenungsunds kommun som 
bara har 750 000 kronor 
totalt i partistöd – i Ale är 
samma siffra 1,7 Mkr. Det är 
inte rimligt. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordfö-
rande, du uppgav i förra veckan att det saknas 38 
Mkr i årets budget jämfört med 2010, den siffran 
var ny för många.

Var fick du ett underskott på 38 Mkr ifrån?

Hallå där... Ny hemsida?Ny hemsida?
0303-333 7340303-333 734


