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SNART BYGGSTART 
FÖR ”PRÄSTGÅRDEN”  

I SKEPPLANDA! 
SKICKA IN DIN INTRESSEANMÄLAN NU! 

(OBS! INTE BINDANDE!)

I Skepplanda centrum bygger vi 6 mindre bostadshus grupperade för att 
skapa intim rumskänsla  med  26 välplanerade lägenheter (bostadsrätter), 
2:or och 4:or. Enkla och yteffektiva planlösningar samt tillgång till minst en 
uteplats i markplan (altan) eller balkong. Hög standard, tvättmaskin och 
torktumlare i badrummet. Hiss till 2:a våningen. Gott om p-platser.

Prisexempel:
Lägenhet Månadsavgift* (ca) Insats (ca)
55 m2 2.600 kr 870.000 kr
64 m2 3.100 kr 1.000.000 kr
80 m2 3.800 kr 1.260.000 kr
*Avgift inkl  drift och värme/vatten vid 4% ränta:

Lars-Inge Petersson 
Aukt. astighetsmäklare

0705-41 41 86
lip@alefast.se

Box 2, 
446 21  ÄLVÄNGEN

Skäl att fira på nytt. Näringslivsrådets ordförande Stefan Brandt (t v) kan glädja sig åt att ett enigt 
KSAU tagit beslut om att tillskjuta 300 000 kronor till att verkställa delar av rådets åtgärdsförslag.

Näringslivsrådet har 
fått en verktygslåda

ALE. Näringslivsrådet 
i Ale kan glädjas åt en 
sommarpresent från 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Enhälligt beslutade 
man tillföra näringslivs-
arbetet i Ale 300 000 kr 
extra avsedda för rådets 
olika arbetsgrupper.

– Det känns väldigt 
angeläget att de får 
en verktygslåda att 
förverkliga vissa av de 
idéer som föds, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Näringslivsrådet beslutade 
i år att utföra arbetet i olika 

fokusgrupper. Dessa har haft 
till uppdrag att sammanställa 
förslag till åtgärder inom ett 
antal problemområden. Nu 
börjar det bli dags att gå från 
ord till handling och med 
anledning av detta föreslog 
Mikael Berglund att Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
skulle överföra 300 000 kro-
nor från kontot för särskilda 
insatser till näringslivsarbe-
tet i Ale som från och med 18 
augusti leds av nya närings-
livschefen Pia Areblad.

– Det var ingen diskus-
sion, utan vi var helt överens 
i denna fråga. Det känns po-

sitivt att vi är det och hade 
vi inte varit det så hade det 
varit ett enormt svek mot det 
fantastiska engagemang som 
företagarna visat kommu-
nen, säger Berglund.

Näringslivsrådets har haft 
sex olika fokusgrupper; Sam-
verkan näringsliv/skola, Fö-
retagsutveckling, Samhälls-
byggnad, Internt kommun, 
Attraktionskraft och Analys.

Nu har fokusgrupperna 
jobbat fram åtgärdsförslag 
och hur dessa ska prioriteras 
blir nästa huvudvärk. Resur-
serna att verkställa delar av 
dem fi nns i alla fall.

Arbetet med att fortsätta 
förbättra näringslivsklimatet 
i Ale fortsätter därmed.

– Enhälligt KS bakom 300 000 kr
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Vi är tillbaka på redaktionen 
onsdag 30 juli, första 
tidningen kommer 
den 6 augusti

Jourtelefon: 0704-92 35 07 

Trevlig sommar!

Missa inte 
vårt sommar-
nummer v29


