
Centeravdelningen 
Ale-södra har haft 
sina sedvanliga års-

mötesförhanlingar under 
ledning av Boel Holgers-
son. Innan årsmötet öppna-
des informerade kommunens 
samhällbyggnadschef, Len-
nart Nilsson, om Ales tänk-
bara expansion under en 20-
årsperiod. Ett tjugotal av av-
delningens medlemmar lyss-
nade intresserat när Lennart 
Nilsson började sin informa-
tionsresa i Surte och avslu-
tades i Skepplanda. Om hela 
visionen genomförs kommer 
”byarna i Älvdalen” att växa 
sig samman. Boel Holgers-
son tackade Lennart Nilsson 
med en blomma för en in-
tressant information om Ales 
framtid.

Efter en liten fikastund 
började årsmötet och till 

mötesordförande valdes 
Boel Holgersson, som 
under två timmar på ett lätt-
samt sätt lämnade en redo-
görelse av verksamhetsåret 
och om framtida arbete samt 
tillsammans med valbered-
ningen fastställde utseende 
på den nya styrelsen.

Två punkter på dagord-
ningen som rönte stor upp-
märksamhet var förslag till 
nya stadgar och hur formar 
vi arbetet under perioden 
till nästa val. Styrelsen fick 
i uppdrag att påbörja arbe-
tet med att forma det lokala 
arbetet: Hur förverkligar vi 
partiets vallöften? Hur för-
nyar vi avdelningens arbets-
sätt? Hur utvecklar avdel-
ningen dialogen med väljare 
och avdelning?

Dessa vitala frågeställ-
ningarna fick den nya sty-

relsen med sig från årsmö-
tet och personerna som skall 
förverkliga detta är: Ord-
förande: Boel Holgersson. 
Vice ordförande: Shadrach 
Odhiambo. Sekretera-
re: Lennart Dahl. Kassör: 
Sture Carlsson. Övriga le-
damöter: Petra Andersson, 

Ingemar Eriksson, Stefan 
Karlbom, Marie Rydén, 
Sven Jonsson, Elena Hell-
dén, Ulf Svensson.

Lennart Dahl
Mötessekreterare
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2:A SURTE
BR om 62,5 kvm med 2 rok och balkong. Kök med 
nya vitvaror och nytt golv. Nytt helkaklat badrum. 
V-rum och sovrum nytapetserade och med lackade 
grangolv. Välskött förening med god ekonomi. En 
mycket fräsch lägenhet. Nära till lekplatser, dagis, 
LMH skola, busshållplats, bank och affärer. 
Avg. 2.361:-  Pris 675.000:- som utgångsbud.

ÄLVÄNGEN-SKÖNNINGARED LANTSTÄLLE 
om ca 9 ha med ca 7 ha skog 1 ha imp. och ca 1 ha 
åker. Stor bostad om ca 167 kvm. Rymligt lantkök. 
Stort V-rum i vinkel med öppen spis. Rymligt all-
rum med grangolv och träpanel. Fyra sovrum. Liten 
ladugård med hobbyverkstad samt stall med tre spiltor.  
Ostört läge. Pris intresseanmälan med bud.

LÖDÖSE-SVALERED
Trevlig mindre villa om 2 rok. V-rum med  effektiv 
braskamin och utgång till inglasad veranda med  infra-
värme. Helkaklat badrum med golvvärme och exklusiv 
duschkabin. Allt nytt 2006. Fristående storstuga om ca 
45 kvm. Gäststuga. Båda isolerade och med  El-värme. 
Stor naturnära tomt. Pris 790.000:- som utgångsbud.

FÖR KLIENTER SÖKES :
Villa i Älvängen. Hästgård i Ale Lilla Edet.

Bostadsrätt i Älvängen.

VI HAR MYCKET STOR EFTERFÅGAN 
PÅ HÄST- OCH SKOGSGÅRDAR.

Lennart Zackrisson 
har utbildning och 
mångårig erfarenhet 
av jord-skogsbruk.

Våra gårdsvisningar 
med ingående information och 

rådgivning är mycket uppskattade.

www.zackrisson.se
0303-74 51 11,  0707-33 00 80

www.ivt.se

www.ivt.se

IVT Nordic
Inverter
Luftvärmepumpen med 
överlägsen besparing och
bästa trygghet.

Nu med hela tio års försäkring
på kompressorn. Toppresultat
i Konsumentverkets test.

För information - ring vår representant i 
Ale 0735-11 80 18 eller vårt kontor i 

Mölndal 031-87 51 00

Vid Platt Johan i Älvängen
13/3, 14/3, 15/3 11:30-13:00 och 16:00-18:00

På Ale Torg
13/3, 14/3, 15/3 11:30-13:00 och 16:30-18:00
Parkeringen bakom Konsum i Surte

14/3, 15/3 11:30-13:00 och 16:30-18:00
Vid ICA Lödöse

13/3 11:30-13:00 och 16:30-18:00

BOHUS. Hälsoforumet 
i Bohus servicecenter 
drog i onsdags fullt hus. 

Ett 100-tal nyfikna 
pensionärer fick möjlig-
het att lyssna på talare 
från bland annat apote-
ket, biblioteketet i Ale 
och folkhälsorådet. 

Informationen kring 
färdtjänst, bistånd och 
blanketter flödade men 
vissa frågor från de 
äldre, såsom hjälp med 
fönsterputsning, förblev 
obesvarade.

 – Det är så hemskt med smut-
siga fönster. Min mamma hade 
hjälp med fönsterputsning på 
sin tid men så upphörde det. 
Det hade varit trevligt om 
den servicen återinfördes, då 
vore man lycklig, säger Ingrid 
Flomark, 82 år.

Populärast på forumet var 
helt klart ”Mångfixarnas” re-
presentanter Lars Eckert 
och Örjan Rutgersson. De 
kommer kostnadsfritt hem 
till personer över 65 år, som 
kan behöva en hjälpande hand 

i vardagen.
 – Vi sätter upp gardiner, 

byter glödlampor och flyt-
tar på utemöbler, säger Lars 
Eckert. 

Sedan starten i mars 2006 
har ”Mångfixarna” haft unge-
fär 200 uppdrag och ett 20-tal 
personer är numera stammis-
ar. 

– Många vill också att vi 
sitter ned en stund och pratar 
lite över en kopp kaffe. Det är 
viktigt att man tar sig tid och 
lyssnar på dem för det finns 
ett stort behov av att få ven-
tilera saker med någon, säger 
Lars Eckert.

Men det är nästan inga män 
som ringer till ”Mångfixar-
na”. Sedan starten förra året 
har bara tre stycken hört av sig 
och då har det varit frågan om 
hjälp med takpannor- något 
som ”Mångfixarna” inte kan 
åta sig.

– Det kan ju vara så att 
männen skickar sina fruar att 
ringa eller är de lite för stolta 
för att be om hjälp helt enkelt, 
säger Örjan Rutgersson.

SILVIA RYDBERG

Hälsoforum drog fullt hus
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Hälsoforumet i Bohus servicecenter drog fullt hus. Mängder 
av nyttig information gavs. Bland annat talade Örjan Rutgers-
son och Lars Eckert från Mångfixarna. Sedan starten för ett 
år sedan har de utfört ungefär 200 uppdrag, allt från att byta 
glödlampor till att flytta möbler.


