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Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för dig och dina grannar 

att samverka mot brott och öka gemenskapen i området där du bor.

 

Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, parhus, lägenhet eller 

fristående villa i tättbebyggt område likväl som på landsbygd.

 

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens brotts-och 

säkerhetshandläggare Lotti Klug på 0303-33 01 21 för mer information och 

uppstart!

Vill du skydda dig mot 
oväntat besök i sommar?

Dags att starta upp grannsamverkan redan nu!

Information om 

skolbarnomsorg till alla barn
 

Skolbarnomsorg erbjuds från och med hösten 2013 till alla barn 6-12 år. 

Omsorgen erbjuds under 30 timmar per vecka inklusive skoltid. Detta innebär 

att barn behåller sin plats på fritidshem även om du som vårdnadshavare 

är arbetssökande eller föräldraledig. Debitering sker enligt kommunens 

barnomsorgstaxa.

 

För de barn som inte har plats idag, men som önskar få en plats gäller att 

anmälan ska göras enligt kommunens anmälningsregler.

 

Anmälan kan göras på  www.ale.se  eller på särskild blankett, som finns på 

hemsidan för utskrift. Blanketten kan också fås hos administrationen

telefon 0303-330377 Karin Thorén

ALAFORS. Alliansens 
och Aledemokraternas 
budgetförslag för 2014 
fi ck gehör i kommun-
fullmäktige.

Beslutet föranleddes 
av en debatt utan riktig 
spets.

Likheterna är näm-
ligen fl er än skillna-
derna.

Årets budgetdebatt mellan 
Alliansens och Aledemokra-
ternas förslag ställt mot de 
rödgrönas, Socialdemokra-
ternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets gemensamma 
planer för 2014, saknade den 
riktiga glöden. Det var mest 
en intervallträning för kom-
munalråden Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
som var mest frekventa i talar-
stolen. Med tanke på att bud-
geten omsluter dryga 1,4 mil-
jarder kronor så är det ändå 
förvånande att skillnaderna 
inte är större. Debatten kom 
att ha ett visst fokus på skolan. 
Den rödgröna oppositionen 
har föreslagit 8,5 miljoner 
kronor mer till skolan, vilket 
inte kan ha undgått någon.

– Frågan är fortfarande 
vad man gör med pengarna. 
Idag tar vi beslut om ramarna. 
Nämnden har lovat att komma 
med åtgärdsförslag och dessa 

ska vi titta noga på, sa Mikael 
Berglund som inte verkade 
tycka att de rödgrönas gene-
rositet var särskilt besvärande 
och det fick han medhåll av 
Jan Skog (M).

– Skolans kvalitet och situa-
tion är inte ett nytt problem. 
Det har existerat i minst 19 år 
och det ser tyvärr ut att fort-
sätta ta tid att rätta till. Vi har 
alla ett ansvar här så fram med 
kreativa förslag istället för att 
kasta några miljoner fram och 
tillbaka.

Det fick Dennis Ljung-
gren (S) att gå i taket.

– Ni hade inga förslag i 
opposition och nu när ni har 
styrt i tre år har det bevisats 
att ni inte heller nu har någon 
politik för hur skolan kan 
utvecklas. Vi avsätter i alla fall 
mer pengar än ni, vilket i sin 
tur betyder fler pedagoger i 
skolan. Det är mer än vad ni 
gör.

Paula Örn var inne på 
samma linje i ett av sina många 
inlägg.

– Ni skriver att ni ska öka 
personaltätheten i förskolan, 
men skickar inte med några 
pengar. Det känns inte som 
att ni menar allvar den här 
gången heller.

Alliansens förslag om att 
införa utmaningsrätt för all 
kommunal verksamhet, för 

att se om det finns alternativa 
driftsformer eller entrepre-
nörer som är beredda att anta 
uppdraget, fick Mikael Berg-
lund försvara.

– Jag förstår inte proble-
met. Det är min bestämda 
uppfattning att Ale kommun 
har en verksamhet som är så 
bra att den tål att jämföras. 
Skulle det mot förmodan vara 
en utmanare som erbjuder 
högre kvalitet till en lägre 
kostnad så är det ju fantastiskt 
bra. Det vinner vi alla på.

Den åsikten delade inte 
Paula Örn.

– Införa en kostsam admi-
nistrativ rutin för att bevisa 
att vi har en bra verksamhet 
känns fruktansvärt onödigt.

Peter Rosengren (MP) 
riktade i vanlig ordning kritik 
mot Alliansens uteblivna mil-
jöfokus. Han saknade klimats-
marta investeringspengar.

– Vi ligger över medel på 
de flesta punkter när det gäller 
vårt miljöarbete. Det är gott 
nog när kärnverksamheten 
skriker efter pengar. Vi måste 
prioritera rätt, svarade Mikael 
Berglund.

Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag fick 
också stöd av Sverigedemo-
kraterna, vilket medförde att 
voteringen inte blev särskilt 
spännande.

Fullmäktige antog 
Alliansens budget

Den 9 december förra 
året invigdes nya E45 och 
den dubbelspåriga järnvä-
gen mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Satsningen på en helt 
ny infrastruktur har satt 
både Ale och Lilla Edet 
kommun på kartan. In-
tresset för nyetableringar 
och bostadsexploatering 
är stort. 

Den 7 september 
bjuder Ale och Lilla Edet 
kommun in till visning 
av vad som är på gång i 
Göta älvdalen. Tillsam-

mans med det lokala 
näringslivet och fören-
ingslivet hoppas vi kunna 
ge alla besökare bästa 
tänkbara intryck. 

Det blir en stor eve-
nemangsdag och mark-
nadsföringen sker delvis 
genom en specialupplaga 
som distribueras via GP 
och SDR (söndag 1 sep-
tember) till alla hushåll 
i Ale, Lilla Edet, Trollhät-
tan, Kungälv och delar av 
Göteborg.

Se till att synas du 
också!

Destination
Ale - Lilla Edet
– Specialupplaga via GP

LILLA EDETS KOMMUN
i samarbete med

Upplaga Upplaga 

200 000 ex200 000 ex

ANNONSER
Helsida   34 900:-
Halvsida 19 500:-
Kvartsida 10 900:-
1/8-del      5 900:-  
Produktion ingår, 
Moms 25% tillkommer
Annonsmaterial: 
bjorn@alekuriren.se  
Manusstopp fredag 16 
augusti.
Frågor: Kent Hylander
0704-38 52 58 


