
Dags för spekulation. 
Söndagens val ger 
en tydlig bild av att 

Sverigedemokraterna nu är 
etablerade i svensk politik. 
Det blir allt svårare att 
behålla inställningen att för-
söka isolera dem från påver-
kan. I Ale kommer Socialde-
mokraterna ge det ett försök 
genom att bilda en S-ledd 
majoritet med stöd av något 
eller fl era av mittenpar-
tierna, Centerpartiet och 
eller Folkpartiet. Det skulle 
betyda en knapp majoritet i 
kommunfullmäktige. Frågan 
är bara vilket av partierna 
på ”den andra sidan” som är 
beredda att ge sitt stöd till 
det rödgröna blocket? Det 
lär i så fall kosta både tunga 
förtroendeuppdrag och stort 
politiskt infl ytande. Är S 
verkligen beredda att bjuda 
på det?

Oavsett vad förhand-
lingarna leder till måste de 
rödgröna gå fram som största 
minoirtet och be fullmäktige 
om att få bilda politisk led-
ning, men risken de löper om 
de inte har lyckats skapa en 
majoritetskoalition är att bli 
nedröstad i varje nämnd. De 
får ordförandeklubban och 
möjligheten att köra, men 
kan inte välja färdriktning. 
SD kommer att sitta som 
suverän vågmästare. Tala om 
infl ytande i Alepolitiken!
För Moderaterna blev 

valet både en framgång och 
ett bakslag. Till skillnad från 
riks gjorde partiet ett riktigt 
bra val lokalt och tappa-
de bara en dryg procent. 
Mikael Berglund (M) ser ut 
att ha vunnit förtroende hos 
sina väljare, men det räcker 
inte för att få sitta kvar vid 
makten. Deras allians med 
Aledemokraterna blev till sist 
ett sänke. Det lokala partiet 
halverade sitt stöd och går 
från sex till tre mandat i 
fullmäktige. Det största 
tappet ser ut att ha skett till 
Sverigedemokraterna och 
Framtid i Ale. Utvecklingen 
kan också vara ett bevis på 
vikten av att förnya. Jan A 
Pressfeldt har inte bara 
grundat partiet, han har 
också varit frontperson i 16 
år. Det har sitt pris.

Det nybildade partiet 
med Tyrone Hansson i 
spetsen ville få möjlighet 
att bilda en blocköverskri-
dande majoritet. Med sina 
två mandat kan Hanssons 
parti spela en nyckelroll. Det 
borde också vara nära till 
hands att de ursprungliga 
socialdemokraterna väljer 
att stötta sitt ursprung. 
Jag tror emellertid att 
sprickan är för stor och 
besvikelsen över Tyrone 
Hanssons och Rolf Eng-
ströms avhopp är långt 
ifrån bortglömd. Dessut-
om hade hans avhopp en 

anledning, så även där känns 
möjligheterna till (s)töd små.

Ale står således inför en 
mycket osäker politisk fram-
tid. Det rödgröna blocket 
har vunnit störst gehör för 
sin politik, men har ändå inte 
tillräckligt många röster för 
att kunna leda kommunen 
utan inblandning. Faktum är 
att Socialdemokraterna fort-
sätter att tappa väljare i Ale 
och måste tacka Miljöpartiet 
för att de rödgröna avance-
rade. Det fi nns mycket att 
fundera på hos alla etable-
rade partier. I Ale backade 
samtliga förutom MP och 
Centerpartiet. Den politiska  
kartan ritas om i en rasande 
takt och det gäller att ta till-
baka initiativet och pennan 
annars skrivs en historia få 
vill läsa om i framtiden.

Ta pennan!

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

TYGSERVETTER 40x40 cm10:- /st

Gardiner, modetyg!
Metervara, färdiga

Linne 85:-/m Regnställ barn 299:-

BARNTRIKÅ mönstrad 120:-/m digitaltryck 150:-/m

ZEBRA  
löpare 89:- Möbeltyg &  

galon         99:-/m

Höstnyheter!

BROMSEXPERTEN

VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens  
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.
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Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*

     Med handbroms   inkl. moms per axel*

 inkl. moms*
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ANBUD 
PÅ VINTERVÄGHÅLLNING  

I SKEPPLANDA
Garnvindans vägförening 

infordrar härmed anbud på 
snöröjning och flisning på 

föreningens vägar under tiden 
2014-11-01 - 2016-10-31, med 

möjlighet till förlängning ett år.

Underlag erhålles hos Christer 
Norberg tel 0303-33 89 15 eller 

0705-18 84 36
Anbud skall vara styrelsen 

tillhanda senast 2014-10-07

20%
RABATT PÅ
PRODUKTER

10%
RABATT PÅ
BEHANDLING

FÖR TIDSBOKNING
www.endlessbeauty.se
eller 0736-64 55 99

VÄLKOMNA IN FÖR 
EN AVKOPPLANDE 

STUND HOS OSS!

FOLKETSHUSV. 20
I NOL

TISDAG KL 11-20
ONSDAG KL 10-17

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Firar Neurodagen 
onsdag 24 sept kl 10–15

på NÄL, lokal Ägget
Föreläsning av  

LaSSe Brukarstödcenter
Kl 14:00-15:00

Föreläsning av Neurolog 
Kl. 17:30 – 19:00  

 
 

StyrelsenVälkomna!

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
onsdagen den 24 sept

kl 19.00 i Kattleberg Airports 
konferenslokal

Ärenden enligt stadgarna

ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se


