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För tredje året i rad säljer 
Equmeniakyrkans stickcafé 
hattar, mössor, vantar och 
annat stickat. I år kommer det 
också att finnas en tombola 
med diverse hantverk. Vår idé 
är att man antingen kan vinna 
eller köpa det man vill ha.

Pengarna som kommer 
in skickas till Göteborgs 

Räddningsmission, som är en 
sammanslutning mellan olika 
kyrkor i och runt Göteborg. 
Där hjälper man dem som har 
det svårt; som står utanför sam-
hället. Vi vill nu stötta deras 
arbete med romer. Tiggarna 
vi ser utanför affärerna har 

rätt att vara här i tre månader 
och en del har sina familjer 
med sig. Räddningsmissionen 
driver en öppen förskola, där 
de romska barnen serveras mat 
och får den stimulans alla barn 
behöver.

Köper du något stickat 

går pengarna oavkortat till 
Räddningsmissionens arbete. 
Du kan också stödja det arbetet 
genom att köpa en byggsats till 
pepparkakshus. Av de hundra 
kronor det kostar går sjuttio 
kronor till hjälpverksamheten. 
Var med och bygg ett hus för 
hemlösa!

Lis-Beth E

Hattar, mössor och pepparkakshus!Företagets strategi är att  
säkra stamnätet! Vilken taktik, 

 eller teknik, som sedan 
används är naturligtvis bara 

avhängigt av vad som påverkar oss 
människor och miljön på minst  
skadliga sätt.
MAJVOR JOHANSSON, 
ORDFÖRANDE REGIONAL MOTSTRÖM
LÄS HELA INSÄNDAREN PÅ SID 26

Ekonomiska
problem

i företaget?
Företagsakuten erbjuder snabb 

och kostnadsfri rådgivning.
Kontakta oss på 020-100 132

www.foretagsakuten.se

Ett samverkansprojekt, mellan Business Region Göteborg och 
kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg, som drivs av 

Business Region Göteborg. Medfinansiering Västra Götalandsregionen.

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 10 december 2014 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 18.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. följande ärenden: 

• Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen
• Revidering av reglementen för nämnderna och arbetsordning 

för kommunfullmäktige 

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande   Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning, kommunens webbplats och på 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 3 december 2014.

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du ska driva och utveckla mottagandet av 
ensamkommande fl yktingbarn i samverkan med 
övrig socialtjänst och andra samhällsorgan.

Vi ser utredning – motivation – förändring
– uppföljning som en helhet. 

Socialsekreterare

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du ska driva och utveckla kvalifi cerat socialt 
arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är 
snabbyttranden, vårdnads-, boende- och umgänges-
utredningar, medgivandeutredningar, föräldraskap/
faderskap och samarbetsamtal. 

Socialsekreterare
inriktning familjerätt 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

» lillaedet.se/ledigajobb
Lilla Edets kommun har drygt 12 900 invånare och 
är lika förknippad med vatten och vacker natur 
som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg, Lilla Edet och Trollhättan kliver 
vi in i en ny och expansiv fas. 

Du är en driftig ledare med god samarbetsförmåga 
och skapar delaktighet och engagemang hos med-
arbetare. Du ingår i äldreomsorgens ledningsgrupp 
där vi tillsammans arbetar med utveckling och 
strategiska frågor inom hela äldreomsorgen.
Välkommen med din ansökan!

Enhetschef
inom äldreomsorgen

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

ALAFORS. 31 för och 17 
emot. 

De rödgrönas budget 
vann till sist en stor 
majoritet i Ale kommun-
fullmäktige. 

Både Aledemokrater-
na och Sverigedemokra-
terna ställde sig mang-
rant bakom förslaget.

Det blev som väntat ett 
odramatiskt fullmäktige i 
måndags kväll. De rödgröna 

hade som tidigare berättats 
redan gjort upp med Alede-
mokraterna. Att dessutom 
Sverigedemokraterna valde 
att gå på de rödgrönas lin-
je gav förslaget ännu mer 
tyngd. När dessutom Klas 
Nordh (FP) inte verkar vara 
överens med sina allierade i 
alliansen fick borgarna och 
Framtid i Ale nöja sig med 
17 röster jämfört med de 31 
som de rödgröna lyckades 
samla ihop. Klas Nordh lade 
ner sin röst.

Efter valet rådde stor 
tveksamhet kring hur de 
rödgröna, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, skulle kunna få 
majoritet för en egen budget. 
De ville inledningsvis inte ha 
med varken AD eller SD att 
göra, men när alliansen väg-
rade förhandla öppnades en 
dörr till AD. Resultatet blev 
att även SD hängde på i full-
mäktige. Inte en lösning som 
någon vågat tro på för en tid 
sedan.

– Vi har sedan tidigare va-
rit tydliga med att vi kommer 
att agera och rösta för det 
budgetförslag som är minst 
skadligt för kommunen. Vår 
utgångspunkt har varit att ta 
ställning för det förslag som 
sätter kärnverksamheten 
främst. Ett förslag som varit 
avgörande handlar om viljan 
och ambitionen att fler an-
ställda inom kommunen ska 
få möjlighet att arbeta hel-
tid. Vi finner ett antal saker 
vara bra för kommunen i den 

Fullmäktige antog de
rödgrönas budget
– Fick stöd av både AD och SD

budget som S, V, Mp och AD 
lägger fram och framförallt 
handlar det om att kärnverk-
samheten prioriteras först, 
kommenterar Robert Jans-
son (SD) och tillägger:

– Vi såg också anledning 
att lägga ett par ändringsyrk-
ande på S, V, Mp och AD:s 
budget därför att de är av 
så stor vikt för kommunen. 
Det handlar om att påbörja 
projektering av ny samlad 
kommunadministration. I 
praktiken handlar det 
om att vi inom 
kort ska påbör-
ja byggnation 
av ett nytt 
kommunhus. 
Det är inte 
ansvarsfullt 
att starta 

igång ett sådant arbete när 
kommunen i övrigt står inför 
stora investeringar där vi be-
höver låna upp mer pengar.
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Robert Jansson, SD i Ale.


