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Stolta Stad

Karta över de nu gällande valdistrikten i Mölndal.
På alla röstkort står var man ska rösta på valdagen.
Vill man förtidsrösta gör man det i år förslagsvis på biblioteken
i Lindome och Kållered eller i stadshuset Mölndals Centrum.

Valet 2006
– så enkelt som möjligt
De röstberättigande i en väl fungerande demokrati ska bland annat ges bästa möjliga förutsättningar att uppsöka
sin vallokal på valdagen.
– Vi har haft några distrikt i Mölndals stad som blivit lite för stora. Därför inför vi tre helt nya valdistrikt och
justerar gränserna för sex andra, säger
Inger Ek, ansvarig stadsjurist.
Mölndal växer. Det gör att några valdistrikt
haft för många röstberättigande. Antalet röstberättigande i varje distrikt bör inte vara fler
än 1 500-1 600 för att undvika köbildning och
att sammanräkningen ska ske så smidigt som
möjligt.

Se efter före

De tre helt nya distrikten är Eklanda (Eklandaskolan), Stretered (Streteredsskolan) och
Skånhälla 2 (Skånhällaskolan). Traditionens
makt är stor, så även när vi går och röstar.
Därför bör alla beakta var man ska gå och
rösta på valdagen.
Inger Ek har en uppmaning:
– Titta extra noga på ditt röstkort efter vilken vallokal du tillhör.

”Poströstning” utan
Posten

För alla de cirka 8 000 Mölndalsbor, likt Inger Ek som jobbar hela söndagen den 17 september, som tidigare poströstat
innan valdagen sker det förändring inför årets val.
– Kommunerna har nu övertagit ansvaret för förtidsröstningen från Posten AB. Det
innebär inte några principiella förändringar men istället
för postkontor kommer stadshuset samt biblioteken i Lindome och
Kållered att fungera som förtidsröstningslokaler. Dessutom erbjuds samma
möjlighet vissa valda dagar i stadens gymnasieskolor och Vuxenutbildning Mölndal.
Enligt den nya vallagen från januari skärps
reglerna för legitimering vid röstning – alla
måste legitimera om inte röstmottagaren
känner personen ifråga personligen.
Liksom tidigare kommer personer intagna
på kriminalvårdsanstalten eller sjukhem att
kunna rösta söndagen den 10 september.
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Titta extra noga
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Fjärrvärme-El-Gas-Opto
I kamp med de stora entreprenadföretagen har Mark & Energibyggarna
i Göteborg AB fått förnyat förtroende av såväl Göteborg Energi som
Mölndal Energi genom årsavtal.
– Vi sköter våra uppdrag och har även en
konkurrenskraftig prisbild att erbjuda, säger Mats Odell, som tillsammans med Owe
Brasar äger företaget. Företaget är sedan
2004 miljödiplomerat av Göteborgs stad.
Mark & Energi Byggarna, med 13 anställda, har genom åren framgångsrikt profilerat sig som en pålitlig samarbetspartner när
det gäller verksamhet inom rör, fjärrvärme,
optiska fibrer och elkablar. Lång erfarenhet
i branschen kombineras med stort ansvarstagande. Mark & Energi Byggarna har i
många år anlitats av Mölndal Energi för att

Haga-Mölndal
Lastbilcentral

bygga ut fjärrvärme- och bredbandsnätet i
Mölndal och man har i dag all schaktjour
inom fjärrvärme och el.
– Många upplever oss som större än vad
vi är för att vi syns överallt i Göteborgsregionen. Vi är alltid redo att rycka ut dygnet
runt. Våra kunder uppskattar den personliga kontakten och att vi har förmåga att
lösa de problem som uppkommer.
Mark & Energi Byggarna utför även arbeten åt bostadsrättsföreningar och företag.
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Dator problem ?
Det fixar vi på Pcbiten i Partille

Service – Försäljning – Reparation – Mobiltele
Vi monterar givetvis på plats om så önskas
Nätverk och kompletta arbetsstationer
Vi är Experter på Virus och Spionprograms borttagning!

Egenföretagare lägger ner sin själ
på sitt arbete. Därför bör de välja
en rådgivare som också gör det.
Ernst & Young i Göteborg har 35
handplockade redovisnings- och
ekonomikonsulter till kundernas
förfogande.
Ernst & Young är en av Sveriges främsta leverantörer av redovisnings- och
ekonomitjänster. Nu är denna specialistkompetens samlad i ett eget affärsområde.
– Ökad specialisering ger ökad kva-
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litet på de tjänster vi kan erbjuda våra
kunder. Dessutom har vi fem personer
som är auktoriserade redovisningskonsulter enligt SRF:s nya direktiv,
säger Thomas Belfrage, auktoriserad
revisor, Ernst & Young.
Ernst & Youngs konsulttjänster innefattar bland annat bokslutsarbete,
årsredovisningar, deklarationer, effektiviserade ekonomifunktioner och resursförstärkning vid arbetstoppar.
Entreprenörsbarometern har utsett
Ernst & Young till Sveriges främsta företag i branschen – tre år i rad.
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