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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

Alvhem   Torsdag 4 april kl 19.00, klubbstugan Gläntevi
•  Vad kommer att hända med stationsområdet i Alvhem? Exploateringsingenjör 

Jörgen Sundén redogör för tankar kring detta.

•  Nya riktlinjer för byggnation på landsbygden. Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt kommer att redogöra och svara på frågor.

•  Stefan Kraft från Västtra� k kommer för besvarande av frågor om tider för 
kollektivtra� ken.

•  Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn samt bibliotekschefen i 
Skepplanda redogör för nytänkande på biblioteket samt svarar på frågor.

•  Chefen för vårdcentralen Älvängen-Skepplanda Eva Herlenius kommer att redogöra 
för framtiden inom vården i området.

•  Kommunalråd Mikael Berglund kommer att närvara för frågor och svar.
 
Fika serveras i pausen!
Svar på frågor och tid för nya samt � ka ingår som vanligt. Om ni har ni har några frågor 
mejla till sven@rydensbil.se eller ring 0705 336022.
 
Alla hjärtligt välkomna
Elena Fridfelt ordf., Peter Olsson 1:e vice ordf., Sven Rydén 2:e vice ordf.

Älvängen Onsdag 3 april kl 19.00, Aroseniusskolan
• Älvängen nu och i framtiden.
 
Jan A Pressfeldt ordf. samhällsbyggnadsnämnden, Torbjörn Andersson Ale kommun 
samt Mikael Olsson från Västtra� k kommer att informera om aktuella frågor.
 
Var med och ställ frågor och påverka vad som händer!
 
Välkomna önskar 
Anitha, Lars-Gunnar och Ingvar.

Bohus   Tisdag 2 april kl 19.00, Bohus servicehus
•  Vad händer med utbyggnadsplanerna i Bohus, representant från 

samhällsbyggnadsnämnden informerar.

•  Ungdomsverksamheten i Bohus ur ett fritidsperspektiv, representanter från 
fritidskontoret informerar.

•  Svar på frågor.

•  Övriga frågor.
 
Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Nu är det äntligen dags:

Afternoon Tea
        i Ale
Kom och låt dig inspireras, utbildas, mingla och inte minst avnjuta äkta 
scones tillsammans med andra företagare! Den 3 april kl 16-18 trä� as 
vi på Café Tant Rut på Ale Torg. Första tillfället handlar bland annat om 
Internetmarknadsföring och innehåller även ett erbjudande till 
dig som passar på!

Vill du veta mer om hur ditt företags hemsida syns på nätet 
och få några enkla tips på hur du kan förbättra ditt företags 
synlighet, eller har du frågor om Internetmarknadsföring?

Inför Afternoon Tea trä� en gör Nova Ranking 
en kostnadsfri review av ditt företags hemsida. 
Du får en kortfattad individuell rapport över 
eventuella brister och potentiella förbättringar som 
kan göras på din företagssida för att den ska synas bättre på Google. Vi tar även upp några 
exempel som vi diskuterar under mötet.
Skicka en intresseanmälan till seokliniken@novaranking.se, ange också om du kan tänka dig 
att vi tar med din företagssida som ett diskussionsexempel under trä� en.

Det är först till kvarn som gäller, vi försöker hinna med så många företag som möjligt.
Anmäl dig till jannike.ahlgren@ale.se

Gäller t o m 1 april 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

Påsklilja i kruka  (Têtê-a-Têtê)

10 st för 100kr (ord. pris 15 kr/st) 

Påsklilja i kruka (Têtê-a-Têtê)

6 st för 100 kr (ord. pris 25 kr/st)(ord. pris 25 kr/st)

Ett parti gröna växter 
4st för 100kr 
(ord. pris 39 kr/st)

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 

(ord. pris 39 kr/st)

Penséer och 
mini penséer 650kr/st

GLAD PÅSK!

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!
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ÖPPETTIDER I PÅSKVECKAN
Mån-Tors 9.30-19.00

Långfredag 11.00-15.00
Påskafton 9.30-15.00

Påskdagen 11.00-15.00
Annandag påsk 11.00-15.00

ALAFORS. Drogsi-
tuationen bland Ales 
ungdomar oroar.

Nu agerar kommu-
nen.

Kommunfullmäktige 
avsatte i måndags en 
halv miljon kronor till 
särskilda insatser.

När pengarna ur Utveck-
lingsfonden skulle fördelas 
i Ale kommunfullmäktige i 
måndags kväll kom diskus-
sionen mest att handla om 
drogförebyggande arbete. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), informerade under en 
extra punkt om situationen 
bland Ales unga.

– Vi har blivit uppmärk-
sammade om ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar, 
dessvärre kan jag lika gärna 
säga barn. De börjar bli väl-
digt unga, 12-13 år gamla, 
och det är helt oacceptabelt. 
Vi har en tradition att sam-
verka i dessa frågor. SSPF, 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid är ett bra exempel, 
men just nu känns det som 
att ungdomarna är steget 
före. Vi behöver tillsätta 

mer resurser för att hantera 
den uppkomna situationen, 
därför föreslår jag att vi 
avsätter 500 000 kronor till 
drogförebyggande insatser. 
Nu är inte tid att blunda, vi 
måste agera.

Alliansen och Aledemo-
kraterna gjorde därför en 
förändring i sitt förslag om 
hur de 7,3 Mkr ur Utveck-
lingsfonden 2013 skulle 
fördelas. Kostnaden för att 
starta upp LEAN (organi-
sationsutveckling) mins-
kades från 1,8 Mkr till 1,3 
Mkr.

Oppositionen bestående 
av Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet, delade Alliansens 
uppfattning om det drog-
förebyggande arbetet och 
föreslog samma belopp. 
Däremot betonade Paula 
Örn (S) att ungdomsar-
betslösheten måste bekäm-
pas mer aktivt.

– Den är väldigt hög i 
Ale och vi kan inte vara 
nöjda bara för att vi inte är 
sämst i Göteborgsregionen. 
Vi föreslår att arbetsmark-
nadsenheten tillförs social-
psykologisk kompetens för 

att bättre kunna kartlägga 
de arbetslösas behov. Vi 
vill därför avsätta 1,5 Mkr 
till en sådan satsning och 
den vill vi sedan utvärdera 
ordentligt för att se effekten 
av insatsen.

Mikael Berglund menade 
att satsningen på ett bättre 
näringslivsklimat kommer 
att skapa nya jobb i Ale.

Tyrone Hansson (S) 
såg den särskilda satsningen 
på det drogförebyggande 
arbetet delvis som en sats-
ning på ungdomsarbetslös-
heten.

– Vi måste måla upp en 
framtidstro hos ungdo-
marna.

Fullmäktige beslutade 
enligt Alliansens förslag.

Per-Anders Klöversjö

  

 

 UTVECKLINGSFONDEN 2013

Fullmäktige prioriterar drogförebyggande arbete

En halv miljon till 
särskilda insatser

Stärka Ales varumärke 2,0 Mkr
LEAN  1,3 Mkr
Miljöprogram  0,1 Mkr
Klimatinvesteringar  0,4 Mkr
Närngsliv  1,0 Mkr
Nytt räddningstjänstförbund 1,6 Mkr
Nationellt och internationellt YEE 
för ungdomar  0,4 Mkr
Drogförebyggande insatser 0,5 Mkr
Summa:  7,3 Mkr


