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Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  

        

ENDAST TVÅ KVAR

IDA LASSGÅRD
072-248 64 66

LINA PERSSON
070-723 44 85

Välkomna till Skolvägen 2 i Bohus lördagen den 18 oktober kl. 
12.00. Vi bjuder på något gott att dricka samt tilltugg, medan vi 
skålar för det första spadtaget. På plats finns projektansvarig, 
PEAB samt ansvariga mäklare för att besvara alla era frågor. Har 
ni ännu inte köpt en lägenhet så har ni fortfarande chansen, då 
det finns ett fåtal lägenheter kvar. 

Välkomna! 

FÖRSTA SPADTAGET FÖR 
BRF BOHUS SKOLVÄG

SLUTSÅLDA

SLUTSÅLDA

Konjunkturen mat-
tas av – det visar två 
undersökningar från 
statliga Almi.

– Det innebär att före-
tag i Ale får svårare att 
få fi nansiering, säger 
Sara Wallin, vd för Almi 
Väst.
Bankernas utlåning till fö-
retag har minskat de senaste 
tre månaderna.

– Det är viktigt för en 

positiv samhällsutveckling i 
Ale att banker och Almi kan 
ge krediter. Annars stannar 
investeringar av, säger Sara 
Wallin.

Totalt i landet uppger elva 
procent av bankkontoren att 
utlåningen till företag mins-
kade. Det kan jämföras med 
fem procent under föregåen-

de undersökning.
När det gäller framtids-

tron pekar även den i nega-
tiv riktning. Bland bankerna 
har andelen med en positiv 
inställning till konjunkturen 
minskat från 80 procent för 
ett år sedan till 48 procent i 
den nu genomförda under-
sökningen. Samtidigt har 

andelen med en negativ in-
ställning ökat från 3 procent 
till 19 procent.

Negativ trend
Bland de små och medel-
stora företagen har andelen 
med en negativ inställning 
ökat från 10 procent till 22 
procent jämfört med föregå-

ende undersökning.
Trenden under 2014 med 

en ökande negativ inställ-
ning till konjunkturutveck-
lingen håller därmed i sig.

– Detta begränsar viljan 
att starta eller förvärva fö-
retag och gör också att små 
och medelstora företag blir 
mer tveksamma vad gäller 

att satsa framåt och göra in-
vesteringar, säger Wallin.

– Nu är det viktigt för 
företag att se över sina kost-
nader. Men det är också lika 
viktigt att fundera på inves-
teringar, tänka nytt, satsa på 
innovation och produktut-
veckling. De som gör det 
kommer stärkta när kon-
junkturen vänder upp igen.

Konjunkturen på väg att mattas

Anders Finn från Bohus Räddningstjänstförbund som bildad-
es 2013 och tjänar Ale-Kungälvs dryga 70 000 invånare gästa-
de ortsmötet i Surte.

ORTSMÖTE SURTE

Var: Församlingshemmet.

När: Torsdag 9 oktober.

Om vad: Presentation av 

Surte-Bohus ungdomsfot-

boll, Bohus Räddningstjänst-

förbund, skolan i Ale och 

det politiska läget.

Citatet: Anders Finn; ”Hur 

många har en brandvarnare 

hemma? Alla? Bra! Det är 

för övrigt den billigaste 

livförsäkringen”.

Hur många: 75 besökare

Församlingshemmet räckte inte till
SURTE. Föreningsliv, 
skola, räddningstjänst 
och kommunalråd var 
effektiva dragplåster.

Det var mer än fullsatt 
när ortsmötet i Surte 
ägde rum i torsdags.

– Om ni är överens 
om 90% av besluten 
borde väl S och M kunna 
regera ihop, föreslog en 
ortsbo när Paula Örn 
(S) och Mikael Berglund 
(M) redogjorde för det 
politiska kaoset i Ale.

Ungdomsfotbollen skjuder 
av liv i Surte-Bohus igen. 
130 spelare har ingått i den 
gemensamma satsning som 
Bohus IF och Surte IS FK 
har drivit i ett antal år. För 
att underlätta ytterligare för 
ungdomar att kombinera 
skola och idrott har föräld-

rarna nu startat läxhjälp före 
träningarna.

– Att skolan är nummer 
ett försöker vi alltid inta-
la ungarna, säger eldsjälen 
Björn Ekelund som ock-
så passade på att poängtera 
vikten av att kommunen ser 
till att det fi nns användbara 
gräsytor när intresset växer.

Anders Finn från Bohus 
Räddningstjänstförbund 
som bildades förra året gjor-
de en kort presentation av 
verksamheten. Förbundet 
som servar Ale och Kungälvs 
kommun har fem brandsta-
tioner. Kungälv, Marstrand, 
Kode, Surte och Nol. 135 
brandmän fi nns anställda, 
varav merparten är deltid.

Elena Fridfelt (C), Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande, redogjorde för den 
satsning som Ale kommun 

nu genomför i grundskolan. 
Hon poängterade att just 
samverkan med föreningsliv 
och näringsliv är viktiga de-
lar.

Prao återinförs
– Jag är stolt över att veta 
att prao-verksamheten åter-
upptas i Ale. Detta har skett 
på initiativ från näringslivet, 
vilket känns jättekul. Nu blir 
det obligatoriskt med prao 
igen.

Kommunalråden försökte 
redogöra för det svåra poli-
tiska läget där ingen sida av 
blocken har egen majoritet. 
Mikael Berglund medgav att 
90% av frågorna är blocken 
ofta överens om. Paula Örn 
fi ck kritik för att inte vilja 
samtala med Sverigedemo-
kraterna som trots allt är val-
da av 10%.

– Jag vet inte vad vi ska 
prata om. Jag delar inte deras 
människosyn och tänker all-
tid att samverka med ett par-
ti som i grunden är rasistiskt!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ortsmötet i Surte lockade storpublik
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