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Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

FÖR BARNFAMILJEN SURTE
Visas Söndag 18/3 kl. 13:00 Boka visningstid. Fräsch 1,5 plansvilla 
byggd 1986. 6 rum och kök om 135 kvm boarea, tomt om 755kvm. 
Huset är väl underhållet med bl.a. exlusivt kök från 2004 och byte av 
värmepanna 2006. Carport och förråd på tomten. Pris 2.450.000:-
eller bud. Mäklare Hans Götestam

Centern satte kvinnlig 
företagare i centrum
– Anett Dynesius i fokus på internationella kvinnodagen

Centerordförande Ivarsbo avgick efter 15 år
– Jan-Erik Ambjörnsson efterträder

1992 tillträdde Lars Ivars-
bo ordförandeposten i den 
lokala Centerkretsen i Lilla 
Edet. Där har han blivit kvar 
och upplevt såväl med- som 
motgångar inom politiken.

– Under den här tiden har 
vi behållit våra mandat och 
varit det näst största partiet i 
Lilla Edet under fem val i rad. 
Jag har fått vara med både i 
majoritets- och oppositions-
ställning och den blandning-
en har varit väldigt lärorik. Jag 
har skaffat mig en bra kän-
nedom om den kommuna-
la organisationen och kom-
munen i stort. Det bästa har 
varit att få träffa alla de män-
niskor som jag gjort, men att 
plocka ut någon enskild hän-
delse från den här perioden är 
svårt, säger Ivarsbo.

Vad fick dig att avgå just 
nu?

– Jag tror inte att man ska 
sitta kvar som institution på 
en post och femton år är ändå 

femton år. Det kändes rätt 
läge att lämna över ordfö-
randeskapet nu, i god tid före 
ett nytt val så att stabiliteten 
i organisationen inte rubbas. 
Detta har planerats med ef-
tertanke.

Men du lämnar inte sty-
relsen helt och hållet?

– Nej, jag blir kvar som le-
damot i styrelsen och kommer 
därigenom att stötta vår nye 
ordförande så mycket som det 
behövs.

Vad har du att säga om 
din efterträdare, Jan-Erik 
Ambjörnsson?

– Det känns jättebra, och 
det hade det gjort oavsett 
vem i kretsstyrelsen som 
hade blivit ordförande. Jan-
Erik har sympatiserat med 
Centerpartiet under väldigt 
lång tid, både i kretsstyrelsen 
och kommunpolitiken. Sedan 
förra mandatperioden har han 
axlat revisorsuppdraget som 
förtroendevald i kommun-

revisionen och dessutom är 
han förtroendevald lekman-
narevisor i Leifab.

Onsdagens centerstäm-
ma i Tunge bygdegård före-
gicks av ett allmänt möte där 
samhällsbyggnadschef Paul 
Mäkelä redogjorde om vad 
som är på gång i kommu-
nen. Ett 40-tal åhörare fanns 
på plats och blev informera-
de om bland annat detaljpla-
ner, kommande bostadsbygg-
nation och senaste nytt vad 
gäller infrastrukturen i Lilla 
Edets kommun.

– Det kändes roligt att 
mötet väckte ett sådant in-
tresse och Mäkelä fick svara 
på en hel del frågor, berättar 
Lars Ivarsbo.

En del frågeställningar 
kom att beröra väg 1996, ett 
projekt som förhoppningsvis 
ska komma igång till hösten.

– Ja, nu väntar vi på arbets-
planen och att den ska vinna 
laga kraft. Om allt går enligt 
planerna ska spaden sättas i 
backen till hösten, avslutar 
Lars Ivarsbo.

TUNGE. I 15 år har Lars Ivarsbo suttit som ordfö-
rande för Centerpartiet i Lilla Edets kommun.

Ivarsbo hade dock avböjt omval i samband med 
onsdagens årsmöte i Tunge bygdegård.

Istället valdes Jan-Erik Ambjörnsson till ny 
ledare för Centerkretsen.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Styrelsen för Centerkretsen i 
Lilla Edets kommun fick följande 
utseende för 2007:

Ordförande: Jan-Erik Ambjörnsson. 
Vice ordförande: Pia Dahlén. 
Kassör: Bjarne Färjhage. 
Ledamöter: 
Bernt Ingemansson, Ove Parkås, 
Elsie Sundberg, Kerstin Andersson, 
Ingrid Olsson, Josef Eres, 
Carina Andersson, Lars Ivarsbo.

STYRELSEN 2007

ÄLVÄNGEN. På initia-
tiv av partiordförande 
Maud Olofsson har flera 
Centerkretsar anam-
mat förslaget att varje 
år uppmärksamma en 
kvinnlig företagare.

I Ale tog man tillfället 
i akt att på den inter-
nationella kvinnodagen 
överraska Anett Dyne-
sius på Älvängens Hud- 
& Friskvård.

– Det känns enormt 
ärofyllt och det ger en 
stor kick, sade Anett 
samtidigt som hon fick 
ta emot diplom, tårta 
och blommor av de 
lokala centerföreträ-
darna, Roland Wall och 
Bengt Englund.

I fjol var det Barbro Erics-
son på Medialaget, i år föll 
valet på Anett Dynesius. Tra-
ditionen att visa en av kom-
munens kvinnliga företaga-
re lite extra uppskattning på 
den internationella kvinnoda-
gen lever vidare inom Center-
kretsen i Ale.

– Anett jobbar inom en 
bransch som inte får så stor 
uppmärksamhet och hon 
har ett företag som inte alla 
känner till. Det kändes rätt att 
just Anett skulle få den här ut-
märkelsen i år, säger Roland 
Wall.

Älvängens Hud- & Frisk-
vård firar 10-årsjubileum i 
år. Företaget har upplevt en 
enorm utveckling på senare 

år och idag är det fullt upp 
mest hela tiden för Anett Dy-
nesius.

– Företaget har växt enormt 
fort. På grund av den stress 
som vi upplever i samhäl-
let är detta en bransch som 
ökat explosionsartat. Folk 
behöver rå om sig själva och 
må gott. Jag arbetar dessut-
om inom ett bredare spektra 
än vad som är vanligt, då jag 
sysslar både med in- och utsi-
dan hos människan. Förutom 
massage, ansiktsbehandlingar 
och så vidare, jobbar jag även 
med örtmediciner, berättar 
Annet.

Det var med örtmediciner 
som allting började för tio år 
sedan. Annetts dotter drab-
bades av böjveckseksem och 
ordinerades kortison av läka-
ren.

– Det hjälpte dock inte och 
då började jag att på egen hand 

koka ihop saker som jag häm-
tade från naturen. Dottern 
blev bra och några mer recept 
från läkarna ville jag inte ha. 
Grannar i området började 
sedan intressera sig för mina 
salvor och på den vägen är det, 
säger Anett.

– Det är kul att den gamla 
läkekonstens idé är tillbaka i 
nutida tappning, säger Bengt 
Englund.

För Anett Dynesius blev 
den internationella kvinnoda-
gen 2007 något alldeles extra 
och låt oss gissa att det vän-
tade tårtkalas efter arbetsda-
gens slut.

Lars Ivarsbo lämnade 
ordförandeposten för 
Centerkretsen i Lilla Edets 
kommun i samband med 
onsdagens årsmöte i Tunge 
bygdegård. Till ny ordfö-
rande valdes Jan-Erik 
Ambjörnsson.

I samband med den internationella kvinnodagen uppmärk-
sammade Centerkretsen i Ale Anett Dynesius på Älvängens 
Hud- & Friskvård, som bland annat fick ta emot diplom och 
blommor av Roland Wall och Bengt Englund.
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