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 Minska barngruppernas storlek i förskola och 
fritids  - införa ett maxtak för gruppernas 
storlek.

 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.

Det här vill Kristdemokraterna göra i Ale

Ale
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ÄLVÄNGEN. Grill, kafé 
och catering.

Lokalerna där Café Blå 
huserat under många år 
har totalrenoverats.

Inom två veckor öpp-
nar Grillen & Kock-Ma-
lin.

Övertagandet av lokalen 
skedde redan i maj. Sedan 
dess har Marja Hardesjö 
och Malin Eklund arbetat 
intensivt med renoveringsar-
betet.

– Vi har blåst ut allt. Av-
lopp, el, golv, tak, ytskikt och 
ventilation – rubbet! Vi vill 
att kunderna som kommer 
hit ska få en wow-känsla. Det 
ska vara snyggt och stilrent. 
Det ska kännas som att sit-
ta på en restaurang fast man 
äter en korv med mos, förkla-
rar Malin Eklund.

Det är två välbekanta ale-
bor som funnit varandra. Ma-
lin Eklund var på jakt efter en 
egen lokal.

– Att överta Café Blå själv 
var inget alternativ, men när 
Marja och jag sammanstrå-
lade i våras föll alla bitar på 
plats. Vi kommer att driva 
två separata bolag där jag kan 
sköta min cateringdel från 
köket och Marja ta hand om 
grillen med tillhörande kafé-
del, förklarar Malin Eklund.

Marja Hardesjö har ett 
förfl utet från gatuköks-
branschen och är utbildad 
servitris. De senaste 15 åren 
har hon emellertid tjänstgjort 
på Hardesjö Bil i Älvängen. 

– Men jag har länge varit 
sugen på att återuppta den 
här tråden och nu var tillfället 
rätt. Det är fl era gatukök som 
har lagts ner i Ale under de 
senaste åren, säger hon.

Grillen & Kock-Malin 
kommer att ha öppet sex da-
gar i veckan, måndag-lördag, 
från morgon till kväll. Öp-
pettiderna kan dock komma 
att justeras beroende på ef-
terfrågan.

– Sak samma är det med 

sortimentet. Till en början 
blir det en klassisk grillmeny 
med fi nska inslag och hem-
lagat mos förstås. Därutöver 
kommer vi att erbjuda kaffe 
av alla de sorter med smörgå-
sar och tårtor samt ett brett 
beställningsutbud, säger 
Marja.

– Min cateringbit blir som 
tidigare, antingen för av-
hämtning eller att jag kom-
mer ut, betonar Malin Ek-
lund.

Nu är det bråda dagar 
för Marja och Malin, som 
jobbar dag och natt med att 
få ordning på allt. Någon 
trötthet känner de dock inte 
av – tvärtom. De sprudlar av 
entusiasm inför den stundan-
de premiären.

– Det ska bli så roligt. 
Läget är perfekt, det är nära 
till pendeltåget och till buss-
hållplatsen. Vi hoppas och 
tror att vår satsning ska falla 
aleborna i smaken, avslutar 
Malin Eklund.

JONAS ANDERSSON

Snart öppnar Grillen & Kock-Malin i Älvängen. Marja Hardesjö 
och Malin Eklund har totalrenoverat de lokaler där Café Blå tidi-
gare hade sin verksamhet.

– Snart öppnar Grillen & Kock-Malin

Blåser nytt liv
i gamla lokaler
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Ny grafi sk 
profi l för Ale

Positiv del-
årsrapport

Kommunstyrelsen i Ale 
har antagit en ny grafi sk 
profi l. Den gamla som var 
från 2011 
ansågs omo-
dern och 
opraktisk. 
Stadsvapnet, 
skölden, 
förblir 
kommunens 
logotyp med texten Ale. 
De nya grundfärgerna som 
främst ska användas är blå, 
grön och grå. Det vill säga 
färgerna som fi nns i vapen-
skölden. Den nya grafi ska 
profi len ska revideras suc-
cessivt och befi ntliga skyltar 
på idrottshallar och andra 
anläggningar ska inte bytas 
ut förrän det är nödvändigt. 

Den tredje uppfölj-
ningsrapporten för Ale 
kommun ger en positiv 
ekonomisk bild. Nämnderna 
räknar med att kunna hålla 
sina budgetar och progno-
sen för 2014 pekar på ett 
överskott om 27,8 miljoner 
kronor. Det är 21,3 Mkr 
bättre än budgeterat.
Investeringarna för 2014 
beräknas uppgå till 237 Mkr.
Förtroendemannaverksam-
heten i Ale har svårt att hålla 
i kostnaderna. Trots ökade 
anslag med 800 000 kronor 
i år förväntas ett underskott 
om 400 000 kronor.


