
ALE. Den organiserade 
stavgången blir kvar.

Kommunstyrelsen tar 
liksom i år in verksam-
heten i sin budget, men 
den framtida finansie-
ringen måste ses över.

– Det är en viktig 
aktivitet som många 
Alebor har nytta av, 
motiverar kommunsty-
relsens ordförande, Jarl 
Karlsson (s) beslutet.

Protesterna gav resultat. 
Monica Stiller, ledare för stav-
gångsprojektet i Älvängen och 
Nödinge, får behålla jobbet. 
Det saknades från början 
pengar till att låta verksamhe-
ten fortsätta, men när många 
aktiva stavgångare höjde rösten 
gjordes en översyn.

– Vi har bestämt oss att ta in 
det i kommunstyrelsens budget 
för 2008. Hur det ska bli i fram-
tiden får vi se över under året. 
Det är en positiv verksamhet 
som har fått många att röra 
lite extra på sig, vilket är bra 
för folkhälsan, säger Jarl Karls-
son.

Han kan till och med tänka 
sig en utvidgning av stavgång-
en.

– Jag skulle gärna se att vi 
även stimulerar fler att prome-
nera kvällstid, sedan kan man 
alltid diskutera om det ska be-
hövas en avlönad ledare för att 
förmå folk att gå ut. Det är möj-
ligt att vi behöver någon som 
tar oss i kragen. Det är väldigt 
lätt att låta bli annars.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Stavgången fortsätter
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ALAFORS: Friskvårds-
satsningen med stav-
gång hotas av nedlägg-
ning nästa år.

Det saknas 75 000 
till ledararvode.

I Alafors där Intres-

20 – tal pensionärer sitter med 
kaffe och smörgåsar efter att 
ha gått en stavgångsprome-
nad i det ruggiga höstvädret. 

– Inget väder stoppar oss, 
regn, snö eller is, det är bara 
att gå Inte heller kommu

en hälsoprofil om de sedan 
tar bort en av de populäraste 
hälsoaktiviteterna, och dess-
utom mot oss som har betalt 
skatt hela livet, borde vi inte 
få något tillbaka? undrar 
Torgny

tastisk verksamhet och jag är 
bekymrad över att vi inte har 
fått ihop pengar till nästa år. 
Det har varit svårt även tidiga-
re, men det har löst sig i sista 
sekund. Nu verkar det svåra-
re erkänner Birgitta Fredén

Stoppas – av en halvtidslön

- Inget väder hindrar oss, inte heller komunen skall få göra det, säger Rose-Marie Salfjord. Och hon får stöd från ett 30-tal 
stavgångare i Alafors.             Foto: P-A Klöversjö

Ale
– Ingen organiserad stavgång i "hälsokommunen" 2008

STAVGÅNG I ALE
Sedan 2003 arrangerar Ale kommun 
stavgång. Måndagar och onsdagar 
utgår de från Furulund i Alafors. Tis-
dagar går de från Arån Aporteket i 
Nödinge och torsdagar från Apor-

teket i Älvängen. Totalt deltar 100 
personer varje år. Snittet per pro-
menad är 17, när projektet startade 
var det 4.

VÄST

God Jul &

Gott Nytt År...

NOMINERINGSSMÖTE
Svenska Kommunalarbetarförbundet avdelning 
Väst sektion 47 kallar till nomineringsmöte.

Onsdag16 januari 2008 
Kl 18.30. Nol Folketshus 
Cafeterian vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag inom sektion 47.
Verksamhetsplanen.
Övriga frågor.

OBS! Det är DU som väljer dina fackliga 
företrädare, så ta chansen och kom med förslag 
på kandidater. Namn på kandidater ska 
valberedningen ha senast 12 januari 2008.

Anmäl dig till sektionen 
senast 14 januari.

VÄLKOMNA!!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.
Tel: 0303-330423 330273 eller 330419.
Mailadress: kommunal@ale.se

...önskar Kommunal alla 
sina medlemmar. 

Och glöm inte att anmäla 

dig till detta möte!

Julgrans
plundring

Söndagen den 13 januari 2007, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella  Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla Barn, Det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: ale.arbetarekommun@swipnet.se

Musik: Vincent och Carina

Grattis

Öppet alla dagar

Ale Torg 0303-966 41
Vard.10-19, lörd.10-15, sönd.11-15   

www.blomsterriket.se

Faksimil Alekuriren vecka 47.


