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Ale kommun är uppdelat i 17 valdistrikt med en vallokal för 

varje distrikt. Du som ska rösta i val till Europaparlamentet 

under valdagen den 25 maj finner din vallokal tryckt på ditt 

röstkort. Observera att i Bohus finns två nya vallokaler – båda i 

Bohushallen.

Valdistrikt Vallokal 

Alafors Medborgarhuset (C-salen) - Ledetvägen 6

Bohus Norra Bohushallen - Byvägen 9 

Bohus Norra Bohushallen - Byvägen 9 

Nol Norra Folkets hus - Noltorget 10 

Nol Södra Folkets hus - Noltorget 10

Nödinge Centrum Ale gymnasium (Musiksal 106) - Vitklövergatan 1

Nödinge Södra Ale gymnasium (Dansstudion) - Vitklövergatan 1

Nödinge Östra Ale gymnasium (Komvux Café) - Vitklövergatan 1

Skepplanda Norra Hålanda - Hålanda bygdegård - Båljen 385

Skepplanda Västra Garnvindeskolan - Garnvindevägen 2

Skepplanda Östra Garnvindeskolan - Garnvindevägen 2

Starrkärr Starrkärrs församlingshem - Starrkärr prästgård 205

Surte Norra Surte förskola - Nordgärdesvägen 6

Surte Södra Fridhem - Alekärrsvägen 3

Älvängen Centrum Aroseniusskolan (matsal) - Vallmovägen 7

Älvängen Norra Dagcentralen - Carlmarks väg 4

Älvängen Södra Aroseniusskolan (aula) - Vallmovägen 7
 

Kom ihåg att ta med dig legitimation!

Öppettider

Samtliga vallokaler är öppna mellan kl 08:00-21:00.

Dubblettröstkort

Har du tappat bort ditt röstkort kan du få en dubblett. På
Valmyndighetens webbplats www.val.se kan du beställa ett nytt.  
Du kan även kontakta Valmyndigheten på tel 020-825 825, ringa till
kommunen på tel 0303-33 00 00 eller besöka receptionen i 
kommunhus Nödinge.
Om du ska förtidsrösta måste du ta med dig ditt röstkort.
Om du röstar i din vallokal på valdagen behövs dock inte röstkortet.

Taxiservice för rörelsehindrade på valdagen

Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till vallokalen kan 
boka taxi på kommunens bekostnad. Spara kvittot och skicka till 
Valnämnden, Ale kommun, 449 80 Alafors, så får du tillbaka de pengar 
du har lagt ut.

Bud

Sjuka, funktionshindrade och gamla som inte kan ta sig till sin vallokal 
eller en röstningslokal kan rösta med bud. Detsamma gäller om du 
är intagen på häktet eller sitter på kriminalvårdsanstalt. Material för 
budröstning beställs från Valmyndigheten eller kommunen.  
Du kan även hämta material för budröstning på någon  
av kommunens röstningslokaler för förtidsröstning.

Mer information

Du är välkommen att ringa kommunens valkansli 
0303-33 06 11. Valkansliet har öppet under 
kontorstid måndag till fredag samt under  
hela valdagen.

Information om valet från Ale kommun

Vallokaler vid val till  
Europaparlamentet 2014 

www.ale.se

ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraternas Valmanifest 
innehåller en riktig 
krutdurk.

Partiet vill sälja det 
kommunala bostadsbo-
laget Alebyggen.

– Det fyller ingen 
funktion längre och 
Ale kommun behöver 
pengarna till skolan 
och vården, säger Jan A 
Pressfeldt (AD) bestämt.

Fastighetsmäklare som han 
är har han redan gjort sin 
egen värdering av AB Ale-
byggen.

– Jag har hört mig för på 
marknaden och diskuterat 
frågan med de som är insat-
ta. Någonstans mellan 400-
500 miljoner kronor är en 
rimlig prislapp, säger Jan A 
Pressfeldt.

Han menar att de kom-
munala bostadsbolagen inte 
behövs längre. Villkoren är 
förändrade och de konkur-
rensfördelar som tidigare 
fanns är sedan länge borttag-
na. Hyressättningen måste 
idag följa rådande marknads-
hyror och bestäms av hyres-
nämnden, skriver partiet i 
sitt valmanisfest.

– De större privata bo-
stadsbolagen har en effek-
tivare förvaltning, bättre 
fastighetsskötsel och högre 
servicegrad. Jag ser bara för-
delar för både kommun och 
hyresgäster om Alebyggen 
sålde sitt lägenhetsbestånd, 
säger Pressfeldt.

En försäljning skulle fri-
göra Ale kommun från sitt 
borgensåtagande om 700 
Mkr och överskottet vid 
en försäljning ska användas 
strategiskt enligt Aledemo-
kraterna.

Fler händer
– Avkastningen kommer att 
kunna ge skolan ett rejält 
tillskott och vi skulle även få 
råd med fler händer i vården. 
Satsningar som vi vet be-
hövs. Varför vi ska ha peng-
arna låsta i Alebyggen kan 
jag inte förstå. Alla vet ju att 
vi behöver dem i verksam-
heten, motiverar Pressfeldt.

Alebyggens vd Lars-Ove 
Hellman säger till tidning-
en att han inte har några 
synpunkter på vem som står 
som ägare för bolaget. Det 
ligger inte i hans uppdrag att 
ha det. Ägarfrågan är av po-
litisk natur.

– Däremot kan jag infor-

mera om att Alebyggen står 
sig mycket väl i alla under-
sökningar och jämförelser 
när det gäller fastighetssköt-
sel och servicegrad. Den är 
med andra ord inte generellt 
sett bättre hos de privata ak-
törerna, påpekar Hellman.

Sune Rydén (KD), ord-
förande i styrelsen för Ale-
byggen, menar att en för-
säljning av bolaget i ett svep 
vore förhastat. Däremot ute-
sluter han inte att man kan 
diskutera att sälja delar av 
beståndet för att frigöra ka-
pital till nya satsningar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Aledemokraterna vill sälja det kommunala bostadsbolaget Alebyggen.

Alebyggens vd Lars-Ove Hell-
man vill inte kommentera 
Aledemokraternas utspel om 
att sälja det kommunala bo-
stadsbolaget.

Sälj Alebyggen!
– Aledemokraterna vill frigöra 
pengar till skolan och vården

Skyfall skapade jordskred!

Ett kraftigt åskväder med tillhörande skyfall skapade stora trafikproblem på måndagskvällen. Norr 
om Bohus orsakade ett jordskred att lokalbanan mer eller mindre rasade ned över E45. Vägen fick 
stängas av tillfälligt. Delar av lokalvägen fick grävas bort för att minimera risken för fler ras. Tåg-
trafiken stod still ett tag, då rälsen i Bohus låg under vatten. Sent under måndagskvällen började 
tågen gå igen. Vägen blev också framkomlig. I Bohus rapporterades också om flera översvämmade 
hus och lägenheter.                      Foto: T Hansson
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