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Renoverad 2:a i Bigården

Välkommen till denna välplanerade och 
rejäla tvårummare i Bigården! Fint
renoverad de senaste åren med bla 
nyare badrum med bubbelbadkar. Härlig
altan i söderläge. Ett bra och billigt 
boende med mycket radhuskänsla!
61,5 kvm. Avg. 3.724:- 

Pris 195.000:- som utgångspris.
Visas Ring för visning. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Göta

3:a med egen uteplats!

Välkommen till denna välplanerade trea 
i populära Surte. Här bor du i markplan 
med tillgång till två st balkonger/
uteplatser. Stora och rejäla sovrum. 
Lägenheten helrenoverades 2010 med 
bla nytt kök och badrum. Ett bra boende 
med perfekt avstånd till pendeltåget mot 
Gbg. Ska ses på plats!  81 kvm. 
Avg. 3.823:- 

Pris 795.000:- som utgångspris.
Visas 18/6. 
Adress Göteborgsvägen 70B.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Surte

Härligt läge vid sjön!

Välkommen till detta charmiga hus med 
fantastiskt läge med utsikt över Hålsjön. 
Enplansvilla med delvis inredd källare 
till biorum. Stor inglasad altan mot sjön. 

Stor trädgård. Nära busshållsplats och 
ca 45 minuter bilväg till Göteborg.
Missa inte detta! 83 +28 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 12/6.Ring för bokning. 
Adress Sandåker 255.

Håla
nda

3:a med utsikt mot stan!

Välkommen till denna välplanerade 
lägenhet med låg avgift i populär
förening! Från den inglasade altanen 

Direkt närhet till spårvagnen som tar dig 
in till city på ca 15 minuter. Här får du 
ett mycket bra boende i välskött och 
trivsam förening. Hiss fr entréplan. Ska 
ses på plats!  Vån. 4/8, hiss. 72 kvm.
Avg. 2.938:- 

Pris 875.000:- som utgångspris. 
Visas 18/6. 
Adress Blåsvädersgatan 10.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.
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ALE. De rödgröna vill 
frigöra mer pengar till 
skolan.

Ale kommuns kost-
nader för äldre miss-
brukare skenar och här 
kräver oppositionspar-
tierna krafttag.

– Vi köper dyra plat-
ser utanför Ale, trots 
att det fi nns en utred-
ning som visar att vi 
har underlag för ett 
eget motivationsbo-
ende, säger Ingmarie 
Torstensson (V).

Den ekonomiska tillväxten 
är fortsatt låg i Ale. Skatte-
intäkterna ökar marginellt, 
det mesta äts upp av kost-
nadsökningar främst löner. 
Något större utrymme för 
satsningar finns därför inte i 
de drygt 1,4 miljarderna som 
kommunfullmäktige snart 
ska fördela till nämnderna. 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
har istället funderat mycket 
kring hur pengarna ska 
användas.

– Det handlar om att ha 
en genomtänkt politik med 

tydliga mål och för 2014 har 
vi prioriterat tre strategiska 
målområden. Fler elever 
ska nå målen i skolan, ökat 
lokalt ansvar för miljö och 
klimat samt en jämlik tillväxt. 
Skolan är vårt huvudområde 
och det känns bra att även 
Alliansen har pekat ut det. 
Jag upplever 
dock att vi 
är tydligare 
med vad vi 
vill göra. 
Bland annat 
vill vi satsa 
på ett ledar-
program för 
rektorer och 
stora resur-
ser vill vi också lägga på 
minskade gruppstorlekar för 
de yngsta barnen, redogör 
oppositionsråd Paula Örn 
(S) och Johnny Sundling 
(V) fyller i:

– Med tanke på den 
omsättning av rektorer som 
skolan i Ale har är det uppen-
bart att personalfrågor inte 
prioriteras. Rektorns roll har 
inte analyserats och svaren vi 
får om varför så få vill stanna 
är väldigt olika.

För att fler elever ska nå 

kunskapsmålen i skolan före-
språkas schemalagd läxhjälp 
på alla skolor och obligato-
risk sommarskola.

Det andra målet handlar 
om det lokala ansvaret för 
miljö och klimat. En punkt 
som naturligtvis ligger Mil-
jöpartiet varmt om hjärtat.

– Vi före-
slår att 5 mil-
joner kronor 
avsätts till 
k l i m a t i n -
vesteringar 
och det kan 
bland annat 
vara solcells-
anläggningar 
på kommu-

nala fastigheter och fler elbi-
lar. Jag noterar att Alliansen 
inte har med en rad om detta 
angelägna arbete, förklarar 
Peter Rosengren (MP).

Det tredje prioriterade 
målområdet är att nå en 
jämlik tillväxt.

– Det är ett omfattande 
arbete som är en förutsätt-
ning för att fortsätta utveckla 
ett jämlikt och jämställt sam-
hälle. Det handlar om lika-
behandling i förskolan, att 
utjämna skillnader mellan 

barn med olika uppväxt-
villkor. På sikt vill vi att alla 
barn i förskolan ska kunna 
erbjudas full tid, där barn 
till arbetslösa prioriteras. 
Våra centralorters centrum 
ska utvecklas för att tillhan-
dahålla både handel och ser-
vice. Näringslivsklimatet ska 
vi fortsätta värna och vi anser 
att Ale kommuns närings-
livsfunktion förstärks med en 
lotsfunktion som underlättar 
för Aleföretagare. En annan 
viktig insats är att kom-
munen erbjuder sommar-
jobb till alla ungdomar som 
önskar, berättar Paula Örn.

De rödgröna har i sitt 
budgetarbete genomfört en 
nulägesanalys. Det är med 

stor oro de också konstaterar 
att IFO, Individ- och famil-
jeomsorgen, spräcker alla 
ekonomiska ramar.

– Det är främst äldre miss-
brukare som vi köper dyra 
boendeplatser för utanför 
Ale som kostar. Vi måste se 
över det här och effektivi-
sera. Det finns dessutom en 
utredning som visar att vi har 
underlag för ett eget moti-
vationsboende i Ale. Det är 
dags att ställa tydligare krav 
på besparingar och att hitta 
en lösning på hemmaplan, 
säger Ingmarie Torstensson.

På investeringssidan 
sticker de rödgröna ut med 
en tydlig satsning på ett nytt 
ridhus på Jennylund i Bohus. 

Totalt avsätts 20 Mkr, 10 
Mkr 2014 och 2015.

– Vi visar att vi menar 
allvar, betonar Paula Örn.

Vad säger ni om Alli-
ansens budgetförslag för 
2014?

– Jag tror det är sista 
budgeten de lägger och det 
märks tydligt att de inte är 
överens om tagen. Det finns 
en otydlighet i ledarskapet 
både i det politiska och på 
tjänstemannanivå. Det är 
inte bra. Deras idé om att 
piska och sparka personal 
verkar inte fungera, avrundar 
de rödgröna.

– De rödgröna kräver att IFO effektiviserar

Äldre missbrukare 
kostar för mycket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Överens om 2014. De rödgröna presenterade i veckan en skuggbudget för nästa år. Paula Örn 
(S), Ingmarie Thorstensson (V), Peter Rosengren (MP) och Johnny Sundling (V).
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