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Jag älskar min katt...
Det är självklart för mig att göra allt för  
att den skall ha det så bra som möjligt!

Vi har kattkampanj 9 januari - 30 mars! Paket-
pris på kastrering, vaccination och chipmärkning 
av han- och honkatter till reducerat pris. Dess-
utom får du gratis produkter till din katt. 

För mer info titta in på vår hemsida
www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6 | 416 59 Göteborg | Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 | 442 39 Kungälv | Tel. 0303-184 00
www.smadjursakuten.se

I mellandagarna debat-
terades på ett extrain-
satt kommunfullmäktige 

de nya ägardirektiven från 
kommunen till Leifab, det 
kommunala fastighetsbo-
laget, där kommunen upp-
drar åt Leifab att bygga den 
nya centrumbyggnaden och 
förvärva det av Folkets Hus 
ägda Torgbacken 19.

Vi vill understryka att 
vi önskar en utveckling av 
de centrala delarna av Lilla 
Edet. Centrumprojektet 
påbörjades av den förra 
majoriteten, bestående av 
(C), (M), (FP), (KD) och 
(MP). Dessvärre gick det 
inte att då, tillsammans med 
de intressenter som tillsam-
mans med kommunen arbe-
tade för att realisera detta, 
få en ekonomisk kalkyl som 

höll. Vi hoppas att den nuva-
rande kalkylen håller för en 
närmare granskning så att 
byggnationen denna gång 
kan genomföras.

Vi är nu oroade för att 
kommunen åtar sig något 
som i grunden leder till att 
pengarna skall tas från kom-
munens kärnverksamheter, 
det vill säga pengar som 
skall gå till skola, vård och 
omsorg. Detta är inte bara 
felaktigt att använda skatte-
medel på ett sådant sätt; det 
är också olagligt. Det är att 
betrakta som olagligt stats-
stöd (FEUF, Fördraget om 
Europeiska Unionens funk-
tionssätt). Eftersom EU:s 
medlemsstater organiserar 
sig på olika sätt går alla lik-
nande stöd, även kommunalt 
stöd, under benämningen 

olagligt statsstöd. Detta för 
att försäkra sig om att okun-
niga och klåfingriga politiker 
i vilket land det vara månde 
inte riskerar skattepengar 
som skall gå till kärnverk-
samheter.

Det intressanta är dock 
om den nuvarande majori-
teten (S, V och FP) riskerar 
skattebetalarnas pengar till 
att subventionera lägen-
heter i stället för att satsa 
dem på barn och gamla i vår 
kommun. Då man i grund 
och botten inte förändrat 
kalkylerna utan bara strukit 
texter som innehållit löften 
om kommunala subven-
tioner så har situationen i 
grunden inte förändrats. Vi 
vill därför pröva laglighe-
ten i projektet och önskade 
därför tillägget ”Under 

förutsättning att finansiering 
och genomförande kan ske i 
enlighet med lagar och för-
ordningar”. Vi gläds åt att vi 
politiskt kunnat vara överens 
om denna skrivning och att 
representanter från såväl 
(S) – kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
- som (V) förtydligat att det 
då omfattar EU:s statsstöds-
bestämmelser.

Kan en objektiv bedöm-
ning visa att projektet kan 
bära sig utan kommunal 
finansiering så är vi, (M), 
(C), (MP) och (KD) de 
första att välkomna detta.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Jörgen Andersson (C)

Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD)

Så har det hänt igen. 
En stor ruta till för-
samlingshemmet var 

krossad när vi kom på mor-
gonen. Men det märkliga 
och typiska var att inget av 
värde hade tagits. Till synes 
helt meningslös förstörel-
se och det är inte första 
gången. Häromdagen var 
det en ljusslinga som stu-
lits. En ljusslinga som på 
ett enkelt sätt vill lysa upp 
i mörkret. Listan kan göras 
längre med stulna trädgårds-
möbler, transportvagn, red-

skap och fontänpumpen 
på Högstorps kyrkogård. 
Bara senaste halvåret. Även 
om vi polisanmäler drab-
bas ändå vi alla både indirekt 
och direkt. Diakonin behö-
ver mer pengar, inte mindre. 
Och varför skall delar av be-
gravningsavgiften som vi 
alla betalar gå till personer 
som inte vill köpa sin egen 
fontänpump? För det är inte 
de sämst bemedlade som tar. 
Det är de som drabbas.

Carl-Henrik Karlsson
Informationsansvarig

Fuxerna-Åsbräcka församling, 
Lilla Edet

Riskeras skattemedel för ny centrumbyggnad i Lilla Edet?

Det är vi alla som drabbas

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) 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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Årets sista månadsmö-
te inleddes traditions-
enligt med glögg. Vår 

ordförande Sture, iklädd 
tomteluva, påminde oss om 
att sätta på mobilerna när vi 
så småningom skulle lämna 
stora salen.

Efter någon minuts för-
väntansfull tystnad fylldes 
salen med ”Sankta Lucia” 
och ett 40-tal Lucior, tomte-
nissar, stjärngossar och pep-
parkaksgubbar från Sand-
backaskolans förskoleklasser 
tågade in på scenen. 

Plötsligt kommer tomten 
inrullande på en sparkcykel 
mellan långborden med 

säcken på ryggen. Efter 
ett kort enkät om barnens 
och seniorernas reflexva-
nor i vintermörkret (de 
sistnämnda var bäst, om de 
nu höll sig till sanningen) 
tyckte en av tomtenissarna 
att det var dags för tom-
tens egentliga uppdrag och 
ställde frågan: Är det godis i 
påsarna?

Efter barnen kom Kung-
älvs Lucia och hennes sex 
tärnor. 280 aktiva seniorer 
njöt av de vackra visorna. 
Årets framförande var stäm-
ningsfullt på en hög musika-
lisk nivå och belönades med 
en mycket lång applåd och 
pengar i tärnornas bössor.

Efter denna högtidsstund 
smakade det gott med kaffe, 
härliga skinksmörgåsar och 
pepparkakor.

Därefter var det dags att 
hylla segraren Max i bow-
lingsektionens hösttävling. 

Bengt informerade om 
alla resor som är på gång 
under 2012, allt från Värm-
land till Tibet. 

Mötet avslutades med att 
Sture fick en fin julgrupp 
och en applåd som tack för 
allt arbete han lägger ner 
som ordförande i fören-
ingen.

Ulf Lundqvist

Traditionsenlig avslutning 
hos Aktiva Seniorer

Kurs i 
rovdjursspårning
Kursledare: Bertil Andersson
Kursstart: vecka 3 
Anmälan senast fredag 13 januari 
till Studiefrämjandet 0303 - 196 96 
eller 0727-27 20 80.

SPF Alebygden gästades 
för tredje året av kören Kära 
nå’n. Ett 80-tal medlemmar 
fick lyssna till proffsigt fram-
förda lucia- och julsånger. 
Kören är mycket driven 
och har vunnit ett flertal 
priser. Kontaktkommittén i 
Nol-Alafors stod för arrang-
emanget med Anita och 
Preben Jensen i spetsen. 

Trots att hela kommittén 
var ny för året skilde de sig 
från uppdraget med heder. 
De delikata smörgåsarna 
var hemgjorda. Vinsterna i 
lotteriet var inslagna i jul-
klappspapper. Nästa aktivitet 
är årsmötet den 8 februari i 
Medborgarhuset.

Lennart Mattsson 

Körsång hos SPF Alebygden

Troligen sattes det nytt rekord av fyrverkerier och rake-
ter som avlossades i Älvängen på nyårsafton. På bilden 
ses några av alla dem som lyste upp centrum.

Foto: Allan Larson

Fyrverkeripjäser lyste upp centrum


