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Här kan du skapa ditt drömboende
63 kvm som kan disponeras som 1 eller 2 rok och 

med ett härligt loft som sovplats eller läshörna.

Med hela 5 meters takhöjd mitt i vardagsrummet, 

takfönster och en egen liten uteplats är denna 

lägenhet helt unik.

Vi bygger 20 lägenheter som har genomgående hög 

standard i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Priset för denna lägenheten, 1.325.000 kr och 

månadsavgiften 3.885 kr.

Vägbeskrivning
Kör av infarten mot Ale Torg och följ 

skyltarna till Backa Säteri.

GRANNE MED BACKA SÄTERI OCH 5 m TAKHÖJD

För mer information kontakta 

Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 3 juni

11.00–13.00

ALE. Allianspartierna 
vill tillsammans med 
Aledemokraterna sänka 
partistöden med totalt 
en halv miljon kronor.

De små partierna 
vinner och de stora 
förlorar.

Första vändan i kom-
munfullmäktige slutade 
med återremiss.

Generellt innebär det nya par-
tistödet en sänkning om totalt 
500 000 kronor. Av denna 
sänkning är det de stora parti-
erna som drabbas hårdast. Bi-
draget till Socialdemokrater-

na minskar med nära 300 000 
kronor, Moderaterna som näst 
största parti blir av med 170 
000 kronor. Motsatt effekt blir 
det för de allra minsta. Cen-
terpartiet, Kristdemokrater-
na och Miljöpartiet får 15 000 
kronor mer om året enligt det 
nya förslaget.

Det låg en viss förväntan i 
luften när kommunfullmäk-
tige tog upp punkten om ett 
förnyat partistöd. I Kommun-
styrelsen valde den rödgröna 
oppositionen att inte ta ställ-
ning. Det gjorde de däremot i 
måndags. Kritiken var främst 
riktad mot att de saknat insyn 

och inflytande i beredning-
en. Förslaget lades direkt på 
bordet.

– Det är inte schyst. Vi har 
alltid tidigare varit överens om 
förutsättningarna innan man-
datperioden börjar, att komma 
med ett förslag som förändrar 
villkoren dramatiskt är inte 
snyggt, dundrade Jarl Karls-
son (S) och partikamraten 
Paula Örn (S) fyllde på:

– I dessa frågor har vi alltid 
varit eniga. Ingen sida har kört 
över den andra. Vi har aldrig 
behövt votera. Vi säger inte 
heller nej till förslaget ikväll, 

utan vi yrkar på återremiss för 
att låta Beredningen för de-
mokrati- och arvodesfrågor 
se över förslaget.

Motivet till det förändrade 
partistödet förklarade Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) med 
att resurserna gör bättre nytta 
på annat håll.

– Det är inte våra pengar, 
det är skattebetalarnas. Jag 
tror de hellre ser att vi satsar 
dem i skolan och omsorgen. 
Bara för att det svider i vår 
egen plånbok får vi inte vara 
rädda för att ta beslutet.

Oppositionen som yrkade 
på återremiss, vilket det bara 
krävs en tredjedel av ledamö-
ternas bifall för, vann åtmins-
tone lite tid. Allianspartier-
na, Aldemokraterna och Sve-
rigedemokraterna var alla fast 
beslutna om att förändra parti-
stödet enligt förslaget. Således 
kommer ärendet att vara till-
baka i fullmäktige inom kort.

– Jag förstår att Socialde-
mokraterna reagerar när vill-
koren nu jämnas till, men 
faktum är att en valrörelse är 
lika dyr för det lilla partiet, sa 
Rose-Marie Fihn (FP). 

Dennis Ljunggren (S) var 
dock övertygad om motivet.

– Ni vill bara jävlas med oss. 
Ni vet att det här får konse-
kvenser för vår organisation.

Att förändra partistödet och 
minska bidragen till de politis-
ka partierna var en fråga som 
både Moderaterna och Alede-
mokraterna drev i valrörelsen. 
Nu sker det mitt i mandatpe-
rioden, vilket överraskade op-
positionen.

Nytt partistöd föreslås i Ale
– Men oppositionen rasar mot förslaget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

PARTISTÖD PER ÅR
  Nuvarande  Nya förslaget
Socialdemokraterna 583 480  294 400
Vänsterpartiet 115 320  109 600
Miljöpartiet  81 880  96 400

Moderaterna 382 840  215 200
Aledemokraterna 215 200  149 200
Folkpartiet  115 320  109 600
Kristdemokraterna 81 880  96 400
Centerpartiet 81 880  96 400

Sverigedemokraterna 115 320  109 600
Totalt:  1 773 120  1 276 800
Det nuvarande partistödet ger varje parti ett grundstöd om 15 000 kr/år 
samt 76% av ett basbelopp (44 000 kr) per mandat och år. Det nya förslaget 
är utformat så att grundstödet har höjts till 70 000 kr/år och parti. Stödet 
per mandat har sänkts till 30% av ett basbelopp per år. Totalt minskar kom-
munen partistöden med 496 700 kr.

NÖDINGE. Parkerings-
kaoset på Ale Torg är 
snart ett minne blott.

AB Balder Fastighe-
ter har fått bygglov för 
354 nya p-platser.

– Äntligen, det här 
har vi längtat efter, 
säger Marianne Sjöö, 
företagarföreningens 
ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden 
klubbade nyligen bygglovet 
som gör det möjligt att till-

föra och omdisponera 354 
nya parkeringsplatser vid 
Ale Torg.

– Beslutet var ett måste. 
Ska torget fortsätta utvecklas 
och om handeln ska värnas 
i Ale måste kunderna ha en 
möjlighet att parkera, säger 
nämndens vice ordförande 
Tyrone Hansson (S).

Det är den tidigare lo-
kalvägen som nu blir parke-
ringsyta. Tillskottet är minst 
sagt välkommet.

– Förra veckan hade vi 

2000 nya kunder i butiken 
och just tillgängligheten 
är avgörande för att behål-
la kunder. Det måste vara 
enkelt och smidigt, annars 
hittar kunderna nya vanor. 

Vi hoppas att det här ska 
vara klart till december och 
årets julförsäljning, säger 
Ica-handlare Marianne Sjöö.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

354 nya p-platser

Den tidigare lokalvägen byggs om för 354 nya p-platser på 
Ale Torg.


