
PRO Ale Norra hade under 
det gångna verksamhetsåret 
noterat ett årsmöte, tre kvar-
talsmöten, tio styrelsemöten, 
två friskvårds- och kulturträf-
far samt varit medarrangörer 
till inte mindre än 48 triv-
selträffar på Björklidens och 
Älvängens dagcentraler. 

Fem resor inom Sveri-
ge, med totalt 280 deltagare, 
hanns med och ett besök på 
Göteborgsoperan. För resor-
na svarar Monica Levinsson 
och Brita Karlsson. 

Av motionsaktiviteter-
na kan nämnas gymnastik i 
Älvängens Folkets Hus, boule 
på Sjövallen och i boulehallen 
i Alafors, med i snitt 30 delta-
gare per gång. Poängprome-
nad vid Furustugan med drygt 
100 personer.

Föreningen har för närva-
rande 29 kontaktombud som 
besöker medlemmar när pro-
grammen delas ut, det blir tre 
gånger per år.

Studieverksamheten, tilli-
ka kärnverksamheten, utförs 
under Gösta Björks ledning. 
Man har haft 39 studiecirklar 
under 2006. Många medlem-
mar deltar i distriktets kurser 
i Trollhättan samt några på 
Gysinge Folkhögskola.

PRO:s medlemmar har ar-
betat ideellt i kafeteriorna på 
Björklidens och Älvängens 
dagcentraler.

Slutord i verksamhetsbe-
rättelsen: PRO Ale Norra 
fortsätter att bevaka pensio-
närernas intressen i form av:

1. Verka för att Ale kommun 
bygger fler och riktiga äldre-

bostäder.
2. Att komma in tidigare i 

kommunens budgetarbete.
3. Ha en bra vård och 

omsorg oavsett konjunktu-
rer.

4. Verka för en återgång 
till det gamla matlagnings-
systemet, det vill säga tillag-
ning på varje enhet.

Av valen som gjordes 
kunde konstateras att Gunnar 
Gidlund tar över kassörsjob-
bet efter Sten-Åke Carlsson. 
Den sistnämnde valdes dock 
in som ny ledamot i styrel-
sen tillsammans med Hans 
Hellman. Nya suppleanter 
är Helge Hellman, Raili 
Andreasson och Sven Gro-
lander.

Efter årsmötesförhand-
lingarna blev det underhåll-
ning av Ukulelegruppen från 
Kungälv, som blev mycket 
uppskattat. Det bjöds på kaffe 
och god semla. Slutligen drag-
ning på lotteriet med många 
glada vinnare.
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I samband med kastrering 
av han- eller honkatt 

BJUDER VI PÅ VACCINATION, 
ID-MÄRKNING OCH EN FODERPÅSE!

Välkomna
till oss!

Boka tid på 
0303-22 76 20

Erbjudandet gäller 
tom 30/3

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
Fredag 23 februari

Stöld på apoteket
Någon tillgriper en större 

mängd hårvårdsprodukter 
från apoteket på Ale Torg.

Lördag 24 februari

Brand i Nödinge
Strax efter halv elva på 

förmiddagen får räddnings-
tjänsten larm om en brand på 
Södra Klöverstigen i Nödinge. 
En trebarnsfamilj får ta till-
flykt till en granne. Delar av 
lägenheten rökskadas.

Två fall av misshandel rap-
porteras från en restaurang i 
Älvängen.

Villainbrott i Alvhem. Bland 
annat tillgrips smycken och en 
kamera.

Måndag 26 februari

Krossade lucka
Strax efter klockan fyra 

på morgonen krossas drive-
in-luckan på Mc Donalds i 
Nödinge. En gärningsman tar 
sig in på kontoret och tillgri-
per diverse gods, bland annat 
datorutrustning.

Inbrott i ett radhus i Nol. En 
dator tillgrips.

Onsdag 28 februari

Bensintjuv
Tjuvtankning sker på Statoil 

i Älvängen. Gärningsmannen 
är dock filmad och polisen har 
gott hopp om att kunna gripa 
förövaren.

Antalet anmälda brott 
under perioden 23/2 – 1/3: 43. 
Av dessa är åtta bilinbrott 
och fyra narkotikabrott (eget 
bruk).

USPASTORP. Efter 
nästan ett års arbete är 
den nya unika relaxav-
delningen klar att tas i 
bruk.

Ägaren till Uspas-
torp Konferens & 
Äventyrscenter, Kurt 
Jannesson, provel-
dade bastun i tisdags 
och inom de närmaste 
dagarna ska den vedel-
dade badtunnan sättas 
på plats.

Invigning blir det 
nästa fredag då särskilt 
inbjudna gäster ska ges 
möjlighet till ett premi-
ärdopp.

Det som var visioner 1998 
är nu verklighet. Uspastorp 
Konferens & Äventyrscenter 
har låtit förvandla den gamla 
gödselbrunnen till utomhus-
pool och därtill också berikat 

anläggningen med en vedel-
dad bastu och badtunna.

– Snön och kylan har förse-
nat projektet en aning, men nu 
är vi äntligen klara. Det sista 
som återstår är att få badtun-
nan på plats, säger Kurt Jan-
nesson.

Intresset för relaxavdel-
ningen märker han redan av. 
Telefonerna började ringa 
omedelbart när företaget lade 
ut nyheten på hemsidan.

– Ja, vi har fått en hel del 
förfrågningar vilket bekräftar 
vår övertygelse om att detta 
är en satsning som ligger helt 
rätt i tiden.

Har projektet förlöpt som 
planerat?

– Det tycker jag. Spa-an-
läggningen är den hittills 
största och kanske viktigas-
te satsning som vi gjort. Vi 
känner att vi nu kan nå ut till 
en större kundkrets än vad som 

varit tidigare, säger Kurt Jan-
nesson.

Vilka förväntningar har ni 
på er nya relaxavdelning?

– Vi ser oanade möjlighe-
ter. Just nu håller vi på att sätta 
ihop diverse olika paket där vi 
kan kombinera bad och bastu 
med boende, mat och annat. 
Till sommaren tänker vi dess-
utom anordna vattengympa i 
poolen, avslöjar Jannesson.

Trots en hypermodern re-
laxavdelning på tomten har 
Uspastorp Konferens & Även-
tyrscenter varit noga med att 
behålla sin charm.

– Allting ska smälta in i vår 
lantliga idyll och det tycker vi 
att det gör. Snickarna, Dick 
och Leif, har gjort ett fantas-
tiskt arbete, tillsammans med 
övriga hantverkare som jobbat 
hos oss, avslutar Kurt Jannes-
son.

JONAS ANDERSSON

Klart för invigning och därmed basta!
– Uspastorps relaxavdelning färdigbyggd

Kurt Jannesson på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter på plats i bastun, som utgör en 
viktig del i företagets nya relaxavdelning. Fredagen den 16 mars invigs anläggning och sedan 
ska bokningarna förhoppningsvis ta fart.

PRO Ale Norra höll årsmöte i Ledet
– Stig Andersson fortsätter svinga klubban
ALAFORS. 80 medlemmar kom till årsmötet för 
PRO Ale Norra, som leddes med bravur av Hans 
Hellman.

Enligt verksamhetsberättelsen är medlemsanta-
let 564 personer, nya för året är 49.

Mötet gav Stig Andersson förnyat förtroende 
som ordförande, däremot lämnade Sten-Åke Carls-
son över kassörsjobbet efter 14 år till Gunnar Gid-
lund.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


