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Bildtext: Åsa Gunnervik, kör-
ledare och kantor i Starr-
kärr-Kilanda församling-
ar, har lett arbetet med in-
spelningen av debutskivan 
för Gospel.kom. Den släpp-
tes i veckan och finns nu till 
försäljning i församlingens 
samtliga kyrkor.

Gratis synundersökning 
året om!

Behöver du dessutom glasögon bjuder 
vi på bågen, ca 1000 modeller att välja 

mellan!

2 par progressiva glasögon 
med senaste tekniken
I priset ingår synundersökning, valfri båge, 

till båda paren, ca 1000 modeller att välja bland.

Ord pris 6.550:- Styrka 6/2.

Pris från: 3975:-
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18

ALETORG För tidsbokning ring
0303-22 90 33

www.aktuelloptik.se
Företag med av socialstyrelsen leg. optiker

AKTUELL OPTIK
DET GLASKLARA ALTERNATIVET

1-dagarslinser 6 mån fr 1475:-

Månadslinser 6 mån fr 675:-

Alla linsvätskor 65:-/st

Dessutom erbjuder vi räntefri delbetalning 
upp till 24 månader!

Vår målsättning är att sälja glasögon och kontaktlinser med bra kvalitet till ett bra pris!

Välkomna in till oss, vi garanterar att det lönar sig!

NOL. Snart påbörjas 
rivningen av Tudorhal-
len i Nol.

I samband med detta 
blir Friskis & Svettis 
utan lokal för sin verk-
samhet.

– Nu står hoppet till 
Ale Fritid och att vi kan 
erbjudas tider i någon 
av kommunens hallar 
när vi drar igång till 
hösten, säger Bernt 
Långö, en av medlem-
marna i Friskis & Svet-
tis.

När Friskis & Svettis starta-

de upp sin verksamhet i Ale 
i mitten av 90-talet växte för-
eningen snabbt. Över 800 
aktiva medlemmar räknades 
in under de första åren.

– Då hade vi inga större 
problem med att få tider i Ale 
gymnasium och Ledethallen. 
Intresset var enormt och på 
vissa pass var det 200 delta-
gare som tränade samtidigt, 
säger Åke Frigård.

Färre medlemmar
Idag är medlemsantalet halv-
erat. En del av förklaringen 
ligger i att Friskis & Svettis 
har fått lämna plats i de kom-
munala idrottshallarna, till förmån i första hand för barn- 

och ungdomsverksamhet.
– Självklart förstår vi att 

kommunen måste satsa på 
barn och ungdomar, men det 
här är också en väldigt viktig 
grupp i samhället som man 
måste bereda utrymme för. 
Det är personer som inte kan 
eller vill vara med i någon lag-
sport, men som söker motion 
på annat sätt. För dem är 
Friskis & Svettis det perfek-
ta alternativet. Det innebär 
social samvaro samtidigt som 
det är en bra träningsform, 
säger Bernt Långö och fort-
sätter:

– Merparten av våra med-
lemmar är kvinnor i 30-60-
årsåldern. De är inte intres-

serade av att gå på gym eller 
liknande och läggs Friskis & 
Svettis ned, slutar många av 
dem att motionera. Det vore 
beklagligt.

Tränar i Furulund
Under de två senaste åren 
har Friskis & Svettis bedri-
vit sin verksamhet i Tudor-
hallen, förutom under som-
marmånaderna då träningen 
är förlagd till Furulundspar-
ken i Alafors. På sikt hoppas 
föreningen kunna ha en hall 
med ett eget hyresavtal, vilket 
är fallet för Friskis & Svettis i 
Kungälv och Stenungsund.

– Det är en vision, men dit 
är det långt. Det är ett eko-
nomiskt jättesteg som vi inte 

är redo att ta ännu, säger Åke 
Frigård.

Sju olika pass har Friskis 
& Svettis erbjudit sina med-
lemmar under den gångna sä-
songen. Förhoppningen är att 
utbudet ska kunna bli detsam-
ma till hösten.

Medvetna
– Vi på Ale Fritid är medvetna 
om problematiken. Det togs 
upp redan under förra bok-
ningssäsongen då Friskis & 
Svettis avböjde ett par tider på 
grund av att dom var i Tudor-
hallen, men flaggade för att ti-
derna behövs till nästa säsong, 
säger Klas Arvidsson på Ale 
Fritid, och avslutar:

– För cirka tre veckor sedan 

gick det ut ett allmänt utskick 
till föreningarna i Ale om att 
det är dags att söka nya tider  
för säsongen 07/08. Jag har 
fått in Friskis & Svettis tider 
och de behandlas precis som 
alla andra föreningars önske-
mål. Ale Fritid har från Barn- 
och ungdomsnämnden pri-
oriteringsregler för uthyr-
ningsverksamhet, vilka fort-
farande gäller.

TRAFIKLÄRARE
Roligt, spännande och utvecklande!

På endast 60 veckor har du ett yrke som ger dig utmärkta 
möjligheter till jobb! Tannbergsskolan i Lycksele ordnar din 
utbildning i trivsam miljö med bra kommunikationer och 
billigt boende!

Kursstart 2007-08-20. Sista ansökningsdag 2007-04-30

Mer info på www.tannberg.lycksele.se/trl
Telefon 0950-169 34, 167 86 
tannbergs.skolan@str.se

Välkommen!

Friskis & SvettisFriskis & Svettis utan lokal när Tudorhallen rivsutan lokal när Tudorhallen rivs

När Tudorhallen rivs står Friskis & Svettis utan lokal att bedriva verksamhet i. Till hösten hoppas man få tider i de kommunala 
idrottshallarna, annars är risken stor att föreningen läggs ned. 

– Nu står hoppet till 
kommunen

FRISK
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


