
ALAFORS. Över 40 
valärenden stod på 
kommunfullmäktiges 
agenda i måndags.

Nämnderna i Ale 
kommun fick sina nya 
ordföranden.

Monica Samuelsson 
(S) och Isabell Korn (M) 
slår följe från Kultur- 
och fritidsnämnden till 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, 
men denna gång är det 
Monica som håller i 
klubban.

Ale kommunfullmäktige 
hade en diger dagordning 
att ta sig igenom, därtill kom 
traditionsenligt luciafiran-
de och tillhörande jultallrik. 
Valberedningens ordförande 
Björn Norberg (S) hade en 
svettig afton, men fick god 
hjälp av fullmäktiges ordfö-
rande Inga-Lill Andersson 
(S) att hålla ordning på val, 
häften och bilagor...

Till Utbildningsnämn-
dens ordförande valdes 
Dennis Ljunggren (S), 1:e 
vice ordförande Elena Frid-
felt (C). Samhällsbyggnads-
nämndens får en nygammal 
ordförande i Rolf Gustavs-
son (S) och här blir tidiga-
re partikamraten Tyrone 
Hansson (FIA) 1:e vice 
ordförande. Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
kommer att ledas av Monica 
Samuelsson (S). Vid hennes 
sida kommer Isabell Korn 
(M) att sitta. Noterbart är att 
båda under den gånga man-
datperioden har huserat i 

Kultur- och fritidsnämnden, 
men då i omvända roller. 
Ny ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden blir Stefan 
Hagman (S) och till 1:e vice 
ordförande valdes Stefan 
Ekwing (FP).

Överförmyndarnämnden 
och Valnämnden kommer 
båda att ledas av Eva Eriks-
son (S).

Fullmäktige valde ock-
så nya presidium till Ales 
tio ortsutvecklingsmöten. 
Christina Oskarsson (S) 
blir ordförande i Surte, Rolf 
Engström (FIA) 1:e vice 
ordförande. Bohus; ordfö-
rande Inga Lill Andersson 
(S),1:e vice ordförande Len-
nart Dahl (C). Nödinge; 
ordförande Sven Petters-
son (S), 1:e vice ordförande 
Maj Holmström (M). Nol; 
ordförande Klas Karlsson 
(S),  1:e vice ordförande 
Rose-Marie Fihn (FP). 
Alafors; ordförande Chata-
rina Eliasson (S), 1:e vice 
ordförande Susanna Mou-
vitz (M). Starrkärr-Kilanda; 
ordförande Seppo Tall-
heden (S), 1:e vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD). 
Älvängen; ordförande Jarl 
Karlsson (S), 1:e vice ord-
förande Elena Fridfelt (C). 
Skepplanda; ordförande 
Carlos Trischler (MP), 1:e 
vice ordförande Carina Zito 
Averstedt (M). Hålanda; 
ordförande Anders Rol-
lings (S), 1:e vice ordföran-
de Lars Kopp (M). Alvhem; 
ordförande Peter Ohlsson 
(S), 1:e vice ordförande 
Christian Forsäng (M).

Fullmäktige beslutade 

också att utöka Samhälls-
byggnadsnämndens ar-
betsutskott från tre till fem 
ledamöter. Ett resultat av 
budgetförhandlingen mel-
lan Socialdemokraterna och 
Aledemokraterna, något alli-

ansen kritiserade.
Återigen fick de rödgröna 

och Aledemokraterna säll-
skap av Sverigedemokrater-
na i voteringen.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Välkomna!

JOHANNESBURG. Ales 
utbyte med Botswana 
innebar också en fördju-
pad inblick i hur staten 
försöker stimulera små-
företag att expandera.

LEA, Local Enterpri-
se Authority, erbjuder 
både rådgivning och 
generös finansiering.

– På många sätt delar 
Botswana de problem 
som vi brottas med i 
västvärlden också, sä-
ger Roger Mumby-Croft, 
professor i entreprenör-
skap.

Arbetslösheten är ett av Bot-
swanas största bekymmer. 
Hoppet står till att småföre-
tagarna ska växa. Inte minst 
har staten siktat in sig på att 
stimulera de medelstora fö-
retagen, men också de som 
är på väg att vidga kostymen. 
Microföretagen med bara en 
till tre anställda får stå åt si-

dan för tillfället.
– Vi har fått ett tydligt 

uppdrag att satsa på de som 
bedöms ha en verklig chans 
att utvecklas positivt i fram-
tiden. Vi genomlyser affär-
sidén mycket noga och idag 
finns det goda möjligheter 
att både få support och stöd 
till riktigt stora investering-
ar. Efter en seriös prövning 
kan företaget få upp till 85% 
i bidrag, däremot ges inga 
lönebidrag, berättar Thebe 
Serurubele, en av LEA:s 
rådgivare.

Beroende av bidrag
Tidigare har testats att hjäl-
pa småföretag med star-
ta-eget-bidrag, men när stö-
det uteblev lades företaget 
oftast ner.

– Det är samma problem 
som hemma. Många startar 
upp och gör sig beroende av 
bidraget. Regeringen skjuter 
in pengar som småföretaga-
ren lever på och när bidraget 
upphör är verksamhetens da-
gar räknade. Det är klokare 
att pengarna investeras i fö-
retaget. Här känns det som 
att Botswana har kommit en 
bra bit på väg, säger Roger 
Mumby-Croft efter studie-
besöket och tillägger:

– I England försöker vi 
skapa nätverk mellan företa-
gare som är på samma nivå, 
där de i olika forum träffas 
och diskuterar gemensamma 
problem. Det har slagit väl 
ut och jag berättade också 
om detta för våra botswanska 
vänner.

LEA är också engagerat i 
skolan och ägnar en del re-
surser åt att informera om 
entreprenörskap som en 
framtida möjlighet.
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Botswana satsar på 
medelstora företag

Mån-Tors 10-18 • Fredag 10-14
Tel 0303-97110 • alfredssons@telia.com
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JULPAKET BIL

3 körlektioner och teori
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Max 1 per elev. Erbj. Gäller tom 23/12-14.  
Nyttjas senast 31/3-15

AM-kurs
Moped klass 1 

3000:-

med andra 
erbjudanden

Roger Mumby-Croft, professor i entreprenörskap och mannen 
bakom utbildningsprogrammet YEE, gästade tillsammans med 
representanter för Ale kommun, organisationen LEA som har 
statens uppdrag att få företagen att växa i Botswana.
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Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
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CHOKLAD

JULGÅVOR

KAFFE & TE

0303-74 94 88 • ÄLVÄNGEN

De tar över i 
nämnderna

Dennis Ljunggren (S) tar över 
som ordförande i Utbildnings-
nämnden, där han tidigare 
varit vice ordförande.

Stefan Hagman (S) blir ny ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

Monica Samuelsson (S) tar 
över som ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden.

Rolf Gustavsson (S) tar tillbaka 
klubban i Samhällsbyggnads-
nämnden.


