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Efter många regni-
ga dagar under vår 
sommar ger onsda-

gen den 29 augusti 2007 
oss ett gott väder med blå 
himmel och sol. Inne på 
Kvarnkullen är det också 
ljust och välkomnande då 
Aktiva Seniorerna i Kung-
älv startar höstens pro-
gram. Detta blir i två om-
gångar då antalet deltaga-
re är många, som dels vill 
vara delaktiga i månadens 
programpunkter, dels vill 
bli informerade på plats 
om vad som händer under 
hösten.

Ordförande Sture Mag-
nusson ger alla ett varmt 
välkomnande och vänder 
sig särskilt till tv-producent 
Bertil Svensson, Malmö. 
Hans föredrag handlar om 
en mycket stor tv-person-
lighet, Sten Broman som 
under 70-80- talen hade 
ett älskat musikprogram, 
Musikfrågan. Program-
met var upplagt som en täv-
ling mellan de nordiska län-
derna utom Island, som vid 
denna tid inte hade ekono-
miska resurser att vara med.

Bertil Svensson träffade 
säkert rätt när han påminde 
om att gemene man tänkte 
sig Sten Broman som en 
person som hatade drag-
spelsmusik och som hade 
otaliga kostymer. Så var nu 
inte fallet: det var klassisk 
musik på dragspel som inte 

föll Broman i smaken och 
kostymerna var alla sydda 
på samma sätt men i olika 
tyg. De 
var inte 
så många, 
men 
så pass 
många 
att man 
glömde 
hur de såg 
ut när det 
gått en tid. 

Bertil 
Svensson hade arbetat med 
Sten Broman i 20 år och 
kände honom väl och de 
blev mycket goda vänner. 
Broman var en lärd man 
på många områden, men 
var mycket excentrisk och 
ville leva - och levde gott 
och storstilat. Men betona-
de Bertil Svensson, Broman 
var en utomordentligt god 
person att arbeta tillsam-
mans med. 

Bertil Svensson berät-
tade på ett mycket charm-
fullt sätt om sin väns både 
goda och mindre goda 
sidor, vilket gav oss en le-
vande bild av både Broman 
och det trevliga program-
met. Dessutom många goda 
skratt. Det blev många app-
låder vid föredragets slut.

Trots att tiden gått fort 
under föredraget smaka-
de kaffe och smörgås, förä-
rat av kaffekommittén, ut-
märkt. 

Sedan fick vi en stunds 
information om dålig hörsel 
och hjälpmedel för detta av 

leg.au-
dionom 
Bengt 
Wullt. 
Han är 
privat-
prakti-
seran-
de. Hans 
budskap 
var givet-
vis att om 

man märker av dålig hörsel 
vänder man sig till allmän-
na sjukvården eller till pri-
vata. Det finns utomordent-
ligt god hjälp att få. Tekni-
ken går fort framåt. 

Väntetiderna har kortats 
till 6-12 månader för hjälp 
vid hörcentralerna. Privat 
naturligtvis betydligt kor-
tare, men med större kost-
nad.

Så följde information 
om kommande aktiviteter, 
bland annat resor, teaterbe-
sök, biljard, studiegrupper, 
sånggrupper med mera. Läs 
och begrunda väl program-
met som är utsänt till alla 
medlemmar.

Sture Magnusson tacka-
de dem som medverkat idag 
och hälsade välkommen till 

septembersamlingen. 
Väl mött alla!

Ingrid Monié

Höststart hos Aktiva Seniorer

Ungdomar från Ale Mu-
sikskola samarbetade för 
andra sommaren i rad med 
elever från musikskolan i vän-
orten i Bertinoro, som förra 
sommaren besökte Ale. Till-
sammans med violinpedago-
gen Cecilia Luther och för-
äldern Ann-Charlott Lind-
ström reste Stefan Lind-
ström, Malin Lundström, 
Jasmine Olander, Johanna 
Dahlbäck och Karin Pet-
tersson i juli månad till sina 
väntande familjer i Italien.

Under en tio dagar lång 

vistelse spelade och sjöng 
ungdomarna tillsammans 
under ledning av sina svens-
ka och italienska musiklära-
re. De gav flera uppmärk-
sammade och bejublade kon-
serter i den lilla, men mycket 
gästvänliga byn vid Adriatis-
ka havet. 

Kombinationen mellan 
fiol, flöjt, bas och andra in-
strument samt skönsjungan-
de solister visade att även om 
språket inte alltid kan delas 
mellan människor så kan mu-
siken det. Ett gott kamrat-

skap präglade vistelsen och 
vid sidan av musiklivet fanns 
goda möjligheter att uppleva 
italienskt vardagsliv.

Många upplevelser
Den häftigaste upplevelsen 
var enligt Stefan (fiol) final-
konserten på byns torg, medan 
Malin (solist) beskriver värd-
familjernas generositet. Den 
goda maten, speciellt brödet 
och oliverna, minns Johan-
na (flöjt, solist) och Jasmine 
lägger till (solist), möjligheten 
att få möta en ny kultur och 
få vänner för livet. Samarbe-
tet mellan de båda vänorter-
nas musikskolor beskrivs av 
Karin (bas) som en utmaning 
och en underbar upplevelse 
som stärkte banden ännu mer 
mellan ungdomarna.

Sett ur lärarperspektiv, 
menar Cecilia att vänortsut-
bytet mellan Ale och Berti-
noro skapar möjligheter att 
bedriva ett professionellt in-
ternationaliseringsarbete 
inom musikskolans verksam-
het. Något som också kan 
komma intresserade föräldrar 
till godo, menar Ann-Char-
lott som uppmanar föräldrar 
att gå med i musikskolans in-
tresseförening och engagera 
sig för kommande projekt.

Själv var hon värdföräld-
er till två italienska flickor 
förra sommaren. Ett uppdrag 
som gav henne mycket tillba-
ka, inte minst under somma-
rens vistelse i Bertinoro. För-
äldrarna visade stort engage-
mang säger Ann-Charlott och 
flera av dem uttryckte också 
en önskan att få ta emot svens-
ka föräldrar i sina hem och 
vise versa.

���

Ale Musikskola till Bertinoro 
– två vänorter möts igen!

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Nyfi ken på vad som 
händer runt knuten?
– Kom förbi BanaVäg i Västs info-torsdagar i Nol!

Med start den 6 september öppnar vi utställningen på regelbundna tider, torsdagar 
kl. 14.00-18.00. Lär dig mer om utbyggnaden genom fi lmer, VR-modeller och informa-
tionsmaterial. På torsdag ger dessutom byggledaren Andreas Hellström en kort 
 presentation av senaste nytt på delsträckan Nödinge–Nol. 

Torsdagstema 

6 september
Kl. 16.30-16.45
”Utmaningar runt hörnet Nödinge–Nol” 

13 september
Kl. 17.00-17.15
”Lägesrapport BanaVäg i Väst” 

Plats: Nol Teknikpark, Alevägen 47 • Öppettider utställning: torsdagar kl. 14.00-18.00 
Bokning enskilda grupper: Kontakta oss på telefon 020-40 35 00

Motion till Ale kommunfullmäktige

>>Broman var en lärd man 
på många områden, men 

var mycket excentrisk och 
ville leva - och levde gott 

och storstilat. <<

Johan 0709-91 79 79
Martin 0709-91 79 74

Vi utför det mesta 
inom om–, till– och 

nybyggnation 
och service.

För ett antal år sedan 
förvärvade AB Ale-
byggen gamla uttjän-

ta Carlmarks industriområde 
i Älvängen. 

Området med byggnader 
var i dåligt skick. Alebyggen 
rekonditionerade områdets 
byggnader och den omkring-
liggande miljön. Hyresgäster 
införskaffades och området 
uthyrdes till små företag som 
önskade starta verksamheter 
med låga hyror. 

Allt eftersom åren gick 
kom det att blåsa andra 
vindar. Alebyggen sålde om-
rådet till den person som ti-
digare innehade före detta 
Wasoverken i Nödinge. 

Senare köpte en engels-
man Carlmarksområdet. Då 
började eländet. Bland annat 
har det varit svårt att greppa 
tag i det förvaltande bolaget. 
Värmekostnaderna har varit 
svåra att definiera. 

Ett tag trodde man att det 
skulle hända saker. Man bör-
jade med att renovera en av 
hallarna, men det blev aldrig 
färdigt. Varför kan vi bara 
spekulera om. Fakta finns 
inte. 

Området har gått rejält 
neråt under tiden som gått. 

I och med förslumningen av 
området har de flesta av hy-
resgästerna omlokaliserat sig 
til en annan plats inom Ale 
kommun. 

Nu har förslumningen 
blivit ännu värre. Det bästa 
vore att ge ägaren ett riv-
ningsföreläggande. Skulle 
detta inte vara möjligt borde 
Ale kommun köpa området 
och rekonditionera det till 
en marina; bygga byggnader 
för vinterförvaring av båtar; 
samt behålla vissa byggnader 
som förvaringsplatser. Ett 
förslag kan vara att bygga 
om båthusen till bostadsrät-
ter. I området skulle med all 
säkerhet mnga serviceinrätt-
ningar vad avser båtvärlden 
kunna etableras.

Beträffande den påtalade 
förslumningen av området 
följer tyvärr Ale kommuns 
kanske mest besökta turist-
verksamhet - Repslagarmu-
séet - med. Dessa snart ra-
sande byggnader ger ett 
dåligt intryck för såväl besö-
kare som för dem som arbe-
tar på muséet. 

Repslagarmuséet har 
gjort sig känt för en utom-
ordentligt välskött verksam-

het samt gjort god PR för 
Ale kommun och Sverige 
då de slagit rep till det väl-
kända segelfartyget "Göthe-
borg" som har seglat tur och 
retur Göteborg - Kina och 
som nu gör en PR-resa utef-
ter Bohuskusten. Mycket bra 
arbete av Repslagarmuséet 
personal och ledning!

Genom omdaning av 
Carlmarksområdet skulle Ale 
kommun få nytt tillskott av 
företagare - en marina som 
mycket väl kan kallas "Carls-
marks Marina" och när Rep-
slagarmuséet kommer än 
mer i blickpunkten får det en 
ännu större dragningskraft 
till den etablerade musei-
verksamheten.

Vi föreslår att Ale 
kommun beslutar:

• att Ale kommun ger 
ägaren till Carlmarks områ-
det ett rivningsföreläggande.

• att, om inte det lyckas,  
köpa området och förlägga 
en marina på detsamma.

Bengt Englund (c)
Jan Skog (m)

Rose-Marie Fihn (fp)
Sune Rydén (kd)

Roland Wall (c)


