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Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Aletrampet är ingalunda nå-
got nytt begrepp utan är ett 

cykellopp som bland annat 
Ahlafors IF arrangerade un-
der en lång följd av år. Nu 
återuppstår arrangemanget 
fast i ny tappning och med 
Ale kommun som avsändare.

– Se det som en fortsätt-
ning på Earth Hour och ett 
sätt att lyfta ett hållbart Ale, 
förklarar Annika Friberg.

Start sker vid någon av 
pendelstationerna Bohus, 
Nol eller Älvängen. Målet är 
Ale Torg där det kommer att 
ske diverse jippo under hela 
förmiddagen, som exem-
pelvis cykeluppvisning med 
Peter Bäckgren och gratis 
cykelservice.

– Varje deltagare erhål-
ler ett startkott som tillika 
utgör en lott där man kan 
vinna fina priser, avslutar 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

JONAS ANDERSSON

Nu på lördag, den 5 april, arrangeras Aletrampet. Start sker vid 
någon av pendelstationerna i Bohus, Nol eller Älvängen och målet 
är beläget på Ale Torg i Nödinge.
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Aletrampet på lördag

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Nu på lördag arrangeras Aletrampet.
Arrangemanget vänder sig till cyklister, både 

vuxna och barn.
– Ambitionen är att göra detta till en tradition, att 

kunna ha en cykeldag minst en gång om året, säger 
Annika Friberg, miljöplanerare i Ale kommun.

– Det känns bra och sam-
tidigt väldigt inspireran-
de. Det har inneburit en 
nytändning, inte bara för 
mig utan för alla i perso-
nalen.

Gick övergången som 
planerat?

– Ja, det skedde utan 
komplikationer. Omskylt-
ningen fungerade smidigt 
och gick dessutom väldigt 
fort.

Vad har du fått för 
kundreaktioner?

– De jag har pratat med 
är positiva till förändring-
en, de upplever att statio-
nen fått ett lyft i samband 
med att vi flaggat om. För 
den äldre generationen 
infinner sig också en käns-
la av nostalgi nu när Gulf 
är tillbaka på marknaden.

Vad är den största 
skillnaden för dig som 
stationsägare?

– Jag är en mer friståen-
de bensinhandlare nu än 
tidigare och har därmed 
större möjlighet att kunna 
utforma verksamheten så 
som jag själv önskar. 

Blir det något invig-
ningsfirande?

– Ja, vi förbereder en 
premiärfest lördagen den 
12 april. Planeringen på-
går för fullt. Det kommer 
att bli aktiviteter för både 
stora och små, diverse oli-
ka erbjudanden och na-
turligtvis kommer alla be-
sökare att bjudas på kaffe 
och tårta.

JONAS ANDERSSON

HALLÅ DÄR...

Matthias Skånberg, ägare till 
bensinstationen i Nol som 
bytt kostym från Shell till 
Gulf.

Hur känns 
det att vara 
nybliven 
Gulfare?

ALE. Ale kommun har 
stängt böckerna.

Bokslutet för 2013 
gav ett positivt resultat 
tack vare återbetalning 
av AFA-pengar och 
förbättrade skatteprog-
noser. 

Ale kommun gick med plus 
under 2013. Men det hand-
lar inte om några bespa-
ringar som har gått ut över 
invånarna och inte heller 
om pengar som går att sätta 
direkt in i verksamheterna, 
berättar kommunchef Björn 
Järbur:

– Visst finns det behov 
där ett överskott skulle göra 
stor nytta, men vi behö-
ver ett positivt resultat på 
två procent för långsiktig 
hållbarhet. Kommunen vill 
växa med 1,5 procent per år 
och det är inte möjligt utan 

att vi samtidigt investerar 
och bygger ut service och 
tjänster.

Nämndernas samman-
lagda resultat på knappt + 4 
miljoner kronor motsvarar 
dryga 2 promilles avvikelse.

– På vanlig svenska är det 
ett nollresultat, vilket också 
var den politiska beställ-
ningen, säger Björn Järbur.

Kommunen har fått en 
återbetalning av AFA-peng-
ar med 23 miljoner kronor. 
Orsaken till återbetalningen 
är de förändringar i sjuk-
försäkringen som infördes 
2008. Förändringana gör att 
färre personer än beräk-
nat är långtidssjukskrivna 
och förtidspensionerade. 
Kommunerna får tillbaka 
överskjutande inbetalda 
pengar.

Dessutom ger skattein-
täkter och finansiella intäk-

ter ett överskott mot budget 
med 10,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för att 
avveckla Ale gymnasi-
um belastar delvis årets 
resultat. Eftersom ingen ny 
skola kommer att byggas 
i Nödinge blev investering-
arna i år betydligt lägre än 
budgeterat. Den nya skolan 
byggs i stället i Krono-
gårdsområdet i Älvängen. 
Kommunen har också gjort 
stora investeringar i vatten 
och avlopp samt i konst-
gräsplaner, näridrottsplatser, 
ridvägar och gång- och 
cykelvägar samt i datorer till 
skoleleverna. 

Sammantaget uppgick 
årets investeringar till 84 
miljoner kronor i stället för 
budgeterade 313 miljoner 
kronor.

Svarta siffror i Ales böcker

Alependeln har höjt kommunens attraktionskraft och kommunen växer, men expansionen kostar 
också. Därför behöver Ale hålla i pengarna, ett positivt resultat om 2% krävs för långsiktig håll-
barhet.
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