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Ale Torg 0303-971 50

100 ml fl aska på köpet!

Från trött till pigg 
på mindre än 60 minuter
Chi San är en unik kombination av naturens mest snabbverkande 
och uppiggande adaptogener, Rosenrot, Rysk rot och Schisandra. 
Orken återvänder och du känner dig pigg och skärpt. Effekten är 

kliniskt dokumenterad.

189:-
500 ml

(248:-)

Öppet: Vardag 10-19 lördag 10-15 söndag 11-15 Ale Torg Tel 0303-22 93 17  www.klippstudion.se

Mousse/SprayMousse/Spray

99:-
(149:-)

Gäller så långt 
lagret räcker!

300ml

SKEPPLANDA. Det 
andas optimism i 
Skepplanda.

Inom kort öppnar 
mataffären i ny ägo, 
som ska erbjuda mer än 
bara kompletterings-
handel.

Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren, slog 
ett slag för de goda 
krafterna i samhället 
och presidiet informe-
rade om programmet 
för Skepplandadagen 
den 12 maj.

Ett 20-tal personer kom till 
Skepplanda bibliotek och 
vårens ortsutvecklingsmöte. 
Ordförande Anette Sernlo 
hälsade välkommen och över-
lämnade sedan ordet till kom-
munstyrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s), som pre-
senterade lite grann av Ale 
kommuns framtidsvisioner.

– Kommunen ska utvecklas 
via en ständig dialog med in-
vånarna. Ortsutvecklingsmö-
tena är unika och på många 
sätt ett bra forum, sade Jarl 
Karlsson och fortsatte:

– Vi ska nu göra en bra 
kommun ännu bättre. Med 
den nya väg- och järnvägen 
står vi inför en ny epok. Det 
kommer inte att bli enkelt 
och det kräver strategisk pla-
nering. Var ska vi bygga och 
hur ska vi bygga? Jag känner 
dock att vi har en väldigt stark 

framtidstro i vår kommun och 
det är roligt.

Jarl Karlsson betonade 
också vikten av att man i sam-
band med en utveckling bör ta 
vara på varje samhälles unika 
struktur.

– Vi har ingen centralort 
i Ale och det är heller inget 
vi strävar efter. Älvängen har 
alltid varit en handelsort, i 
Skepplanda är strukturen en 
annan med närheten till väl-
digt fin natur. Ta Risveden 
som exempel.

Översiktsplan
I sitt anförande passade Karls-
son på att propagera för den 
nya översiktsplanen som 
håller på att tas fram och som 
finns att beskåda på Ales bibli-
otek till och med den 2 maj.

– Vi har fått förfrågan från 
två företag om att bygga nya 
bostäder på området ovanför 
Skepplanda bygdegård. Det 
finns också funderingar på en 
förlängning av Arnes väg för 
uppförande av terrasslägen-
heter. Det är exempel på om-
råden som finns med i kom-
munens översiktsplan.

Innan fikat fick åhörarna 
ta del av ett 20 minuter långt 
uppträdande av fem elever 
från Alboskolan, årskurs 4-
5. Under ledning av ”Stuffa-
Stig” bjöd de publiken på 
spektakulära dans- och sång-
nummer.

Efter pausfikat redogjorde 
Thomas Berggren om den 

drogförebyggande verksam-
het som Vakna bedriver.

– Allting bygger på att 
hitta goda krafter i samhäl-
let. Det är det som är själva 
grejen, förklarade Berggren 
och fortsatte:

– Vi har jobbat mycket med 
att få ut vårt budskap genom 
olika Vakna-föreställningar. 
Den senaste var 100 kg kärlek 
som avslutades nu i veckan 
och som blev en stor succé.

Vaknafonden
Thomas Berggren berät-

tade också om Vakna-fonden, 
där föreningar och organisa-
tioner kan söka bidrag till nya 
aktiviteter för barn- och ung-
domar.

– Behoven skiljer sig åt i de 
olika samhällena. I Surte och 
Bohus är behoven inte alls de-
samma som i Alvhem, beto-
nade Berggren, som avrun-
dade med att propagera för 
Vaknas kommande arrange-

mang, Festivalborg och Vak-
nabollen.

I Skepplanda upplevs sedan 
lång tid tillbaka problem 
med mopedkörande ungdo-
mar i centrum, såväl kvälls- 
som nattetid. Något konkret 
exempel på vad man skulle 
kunna göra för att komma till 
bukt med problemet lycka-
des mötet emellertid inte få 
fram.

Slutligen upplystes mötes-
deltagarna om att mataffären 
på Albotorget öppnas i ny regi 
den 1 maj. Den stora invig-
ningsfesten får dock vänta till 
den 12 maj då Skepplandada-
gen går av stapeln.

– Skepplandadagen ska bli 
en riktig höjdare med en massa 
roliga aktiviteter, lovade Kent 
Carlsson som därmed fick 
sista ordet för kvällen.

I SKEPPLANDA
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Vaknas projektledare Thomas 
Berggren gästade ortsut-
vecklingsmötet i Skepplan-
da och berättade bland annat 
att de numera välkända på-
sarna som säljs på Ica Kvan-
tum genererar cirka 250 
000 kronor till Vakna-fonden 
varje år.

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson, upplever en 
stark framtidstro i Ale kommun.

Mötesdeltagarna i Skepplanda bibliotek bjöds på dans- och 
musikunderhållning av elever från Alboskolan.

Framtidstro präglade ortsmötet i Skepplanda
– Och glada ”stuffare” bjöd på underhållningpå underhållning


