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Fredag 28 februari
Smitning
I Älvängen utanför Coop 
Extra kör en personbils-
förare in i en busskur och 
avviker från platsen. Inga 
kända personskador. Föraren 
misstänks vara onykter. En 
rapport upprättas.

Villainbrott i Älvängen. 
Tjuvarna tar sig in genom 
ett källarfönster och lämnar 
huset via en dörr på baksi-
dan. Diverse gods tillgrips.

Lördag 1 mars
Misshandel
Nattlig misshandel i 
Bohus. En person ser hur 
en man och en kvinna får 
stryk av två män. Polispa-
trull får ett signalement på 
båda männen och den blö-
dande mannen och kvinnan 
får hjälp till Kungälvs sjuk-
hus för omplåstring. Efter 
spaning i området grips två 
män misstänkta för miss-
handeln.

På Aroseniusskolan i 
Älvängen upptäcks ett 
inbrott. Oklart hur okänd 
person tagit sig in i skolan 
och vad som stulits. Anmä-
lan skrivs, ingen gripen för 
brott.

Söndag 2 mars
Villainbrott
Villainbrott i Surte. Gärnings-
männen lyfter ut ett fönster 
mellan altanen och vardags-
rummet. Gods tillgrips.

Lunchen serveras
mån – fre 11.00 – 14.30
lör – sön 11.00 – 15.00

Inkl. salladsbuffé, bröd, dryck & kaffe

Veckans meny:
www.kladkallaren.se

Barnportion 39:–

lansforsakringar.se

Ring mig på 0303-24 56 44 
Andreas Östling, Kundrådgivare Bank och Försäkring

Gör som nästan hälften  
av alla villaägare i Nödinge.
Välj oss när du försäkrar ditt boende och 
planerar trygghet för dig och din familj.
Vi hjälper dig också med ditt bolån. 

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

ALE. Framtid i Ale.
Det är namnet på den 

senaste partibildningen 
i Ale.

Bakom partiet står 
två tidigare tongivande 
socialdemokrater, Ty-
rone Hansson  och Rolf 
Engström.

Valtemperaturen steg plöts-
ligt ett antal grader i Ale 
då det sipprade ut att Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), tagit initiativ till ett 
nytt parti. Han har också 
meddelat samhällsbygg-
nadskontoret att han läm-
nar posten, men tänker sitta 
kvar i nämnden. Han tänker 
också lämna uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och Kommunstyrelsen. 
Att det skulle handla om en 
spricka hos Socialdemokra-
terna vill Tyrone däremot 
inte bekräfta.

– Jag kliver inte av nå-
got, jag tar ett steg framåt. 
Det måste hända något. Jag 
tror folk i allmänhet och jag 
i synnerhet är trött på all 
pajkastning. Jag tycker den 
politiska majoriteten i Ale 
har försökt, men minorite-
ten har mest suttit på tvären. 
Det köper inte jag. Vårt hu-
vudmål med partibildningen 
är att jobba för samverkan. 
Vi kommer inte att skriva ett 

komplett partiprogram och 
begå samma misstag som 
alla andra. Vi kommer sätta 
mål och visioner, sedan ska 
vi tala oss samman med de 
som vill utveckla Ale framåt 
om hur vi bäst infriar våra 
förväntningar. Det är naivt 
att tro att ett enskilt parti 
ensamt kan ha lösningen på 
alla problem, dessa måste vi 
lösa tillsammans och därför 
kommer vi inte att skriva 
något facit. Vi kommer bara 
att ha Ales bästa för ögonen, 
inga ideologiska hinder. De 
bästa idéerna, oavsett vem 
som kommer med förslagen, 
ska vi stötta, säger Tyrone 
Hansson.

Pressträff
Lokaltidningen är inbju-
den till en pressträff i nästa 
vecka, där några av partiets 
frontpersoner kommer att 
fi nnas med. Tyrone Hans-
son berättar att Framtid i Ale 
kommer att ha tre fokusom-
råden, barn- och unga, bo-
städer och företagande. 

Hur tror du Socialde-
mokraterna kommer att 
uppfatta det här initiati-
vet?

– Jag vet inte. Jag vet bara 
att jag vill göra något bra för 
Ale i samverkan med andra.

Kommunalråd Paula Örn 
(S) är förvånad och tycker att 
hon har för lite information 
för att kunna förstå vad som 

har hänt, men någon spricka 
i partiet fi nns det inte.

– Nej, en person utgör 
ju knappast en spricka och 
faktum är att han fortfaran-
de inte har lämnat Socialde-
mokraterna och gör han det 

bör han också lämna samtli-
ga uppdrag. Han är vald och 
sitter på ett socialdemokra-
tiskt mandat, menar Paula 
Örn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framtid i Ale

Jan A Press-
feldt (AD)
– Jag är inte 

förvånad. 

Det politiska 

ledarskapet hos 

S tillåter inte 

den samsyn som till exempel 

jag och Tyrone har haft i Sam-

hällsbyggnadsnämnden, där vi 

nästan kommit överens om allt. 

Socialdemokraterna förlorar en 

bra person och en skicklig poli-

tiker. Det här kan bli intressant.

Tyrone Hansson är frontfigur i det nybildade partiet Framtid i 
Ale.

I FRAMTIDENS ALE
FINNS DET ALLTID 
IS I ALE ARENA

Anki PaulinPaula Örn

Hur ser ni på att ett 
nytt parti har bildats?
Paula Örn (S)
– Svårt att se 

vilken roll det 

ska fylla. Jag 

hörde något 

om samver-

kan, men det 

är ju inget nytt. Vi samverkar 

brett politiskt i skolfrågan 

och när det gäller det kraftigt 

förbättrade näringslivsklimatet 

säger företagare att det främst 

beror på att det fi nns en po-

litisk enighet om att förbättra 

dialogen. Så samverkansrollen 

verkar redan vara upptagen.

Mikael 
Berglund (M)
– Svårt att 

tänka och 

tycka om nå-

got jag vet så 

lite om. Målet 

ska tydligen 

vara att verka för samverkan 

och just på den punkten tycker 

jag att vi redan har tagit ett 

stort steg framåt under man-

datperioden. Vi är överens om 

skolan, vi är överens om och 

med näringslivet, så de får nog 

komma med något mer. 

– Tongivande socialdemokrater har startat nytt 
parti med samverkan som ambition


