
Hans Åström, Nol valdes 
till ny ordförande vid 
SPF Alebygdens årsmöte 

i Älvängen. Hugo Wallberg drog 
sig tillbaka med ålderns rätt och 
avtackades vederbörligen. Drygt 
100 medlemmar deltog och kunde 
bland annat notera att föreningens 
medlemsantal uppgår till 439 – en 
ökning med 33. 

Av verksamhetsberättelsen 
framgick att föreningens repre-
sentanter i Kommunala pensio-
närsrådet Hans Åström och Su-
sanne Björling varit mycket aktiva. 
Man hade fokuserat på bostads- 
och matfrågor.

Till den nyinrättade funktio-
nen som konsumentombud utsågs 
Lennart Mattsson. Han startar 

verksamheten med att arrange-
ra en informationsträff i Medbor-
garhuset den 27 februari. Tomas 
Borgenstrand, Konsument Göte-
borg, medverkar. Vuxenskolan är 
medarrangör och Folkhälsorådet 
bjuder på rättvisemärkt kaffe. Alla 
daglediga är välkomna.

SPF Alebygden och PRO Ale 
Norra har startat blodtryckstag-
ning i Aktivitetshuset, Älvängen, 
under ledning av Birgit Fagrell. 
Varannan vecka kan medlemmar-
na mot en mindre avgift få sitt 
tryck kollat.

Den 13 mars anordnas för 
andra gången Frukostcafé för män 
i Nödinge församlingshem. Alla 
daglediga är välkomna.
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SENIOR!
Har du koll på 

dina rättigheter?

Konsumentinformation
Onsdag 27 februari kl 14-16
i Medborgarhuset, Alafors
Konsument Göteborg medverkar 
och vi bjuder på rättvisemärkt kaffe. 

Alla pensionärer välkomna.

Sensodyne Pro-Emalj Tandkräm som motverkar 
erosioner och ilningar i tänderna, 75 ml.

Plackers 
Original 
Tandtråd
med
hållare,
30 st. 

44:–

SB12 Munskölj mot dålig andedräkt, 250 ml.
Erbjudande! Köp tand- och munvårds-
produkter för minst 70:– och få SB12 rese-
förpackning på köpet, värde 39:–. (Gäller ej 
i kombination med andra erbjudanden och 
så långt lagret räcker).

Pepsodent Air Precision
Mjuk tandborste. 23:50

39:–

Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

… och över 100 andra tandprodukter.

139:–

Dentirol Fluortabletter, 0,25 mg, 240 st. 73:–
Dentan Fluorskölj, 0,05%, 500 ml. 56:50
Fludent Sugtabletter, 0,25 mg, 200 st. 59:–
Flux Fluorskölj, 0,2%, 500 ml. 68:– Salivin

Red Fruit
Salivstimulerande 
sugtablett, 50 g.
(ord. pris 30 :–)
Kundklubbspris 

24:–

27:5059:–
Listerine 
Fluoride
Motverkar 
plack, 
500 ml.

Nyhet!

Halita Munspray Motverkar dålig
andedräkt. Lätt att ha med sig, 15 ml.

KÖP 2

 FÖR 40:–
(ord. pris 47:–)

ERBJUDANDEFRÅN SB12

Sänk dina tand-
läkarkostnader 
i fyra steg.
1. Gör rent mellan tänderna, där bakterier 
trivs bäst, med tandtråd, tandsticka eller mel-
lanrumsborste. 2. Borsta tänderna med mjuk 
tandborste och fluortandkräm. 3. Gör rent 
tungan med borsten eller med en tungskrapa. 
4. Avsluta med munskölj. Det finns med fluor, 
mot plack och mot dålig andedräkt. (Visste 
du förresten att fluor kan läka små hål i tän-
derna?) Fråga oss gärna om du vill veta mer. 

G
äller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m
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. Lokala avvikelser i sortim
entet kan förekom

m
a.

✓ 18-håls mästerskapsbana

✓ 9-håls korthålsbana

✓ Fina träningsområden

✓ Restaurang med utsökt mat

✓ Fullutrustad konferensanläggning

✓ Historisk kulturmiljö

Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

Bli medlem
i en komplett golfklubb.

495:-495:-
Ingen insats, inga lån.
Ingen insats, inga lån.

(24 mån autogiro)
(24 mån autogiro)

495:-
/mån inkl. allt/mån inkl. allt

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40

www.alegk.com

SPF Alebygden fick ny ordförande

ÄLVÄNGEN. Planeringen 
pågår för fullt.

På tisdags inleds 
”Livsstilsveckan” på 
Aroseniusskolan.

– Vi tar ett samlat 
grepp om alkohol, nar-
kotika och tobak, säger 
Martin Löwendahl.

Föreställningen om en före 
detta missbrukares liv (Per 
Lifvengren) utgör grunden 
för temaveckan på Arosenius-
skolan. Samtliga högstadiee-
lever kommer att få ta del av 
teatern ”2 ton kärlek” i Ale 
gymnasium. Därefter blir det 
diskussioner i halvklasser för 
att eleverna ska ges möjlighet 
att bearbeta sina intryck.

– Vi kommer att vara flera 
vuxna i varje grupp. På kvällen 
sker sedan en föräldraföreläs-
ning då Per Lifvengren själv 
kommer att medverka till-
sammans med representanter 
från polisen och socionom 
Lennart Johansson, förkla-
rar Martin Löwendahl.

Livsstilsveckan kommer i 
övrigt att erbjuda många in-
tressanta föreläsningar, där 
eleverna ska ges svar på sina 
frågor och funderingar kring 
just alkohol, narkotika och 
tobak.

– Årskurs sju får besök av 

två fältanknutna socialse-
kreterare, som ger informa-
tion tillsammans med polisen 
och Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i Ale 
kommun. Årskurs åtta gästas 
av RFSL, som ska prata om 
media och könsroller och hur 
det påverkar oss. Niorna får 
lyssna till Christer Köhn 
från Apoteket samt ta del av 
information om tobak, säger 
Martin Löwendahl.

Livsstilsveckan avrundas 
på fredagen med ”Aroseni-
usdagen”. Maskerad är det 
som gäller och bästa utstyr-
sel bland elever och personal 
kommer att prisas. På pro-
grammet står också en tävling 
mellan skolans fyra gårdar.

– Vi håller på att planera 
de olika grenarna. Det blir ett 
kul inslag, försäkrar Martin 
Löwendahl.

Från skolledningens sida 
ser man den kommande tem-
aveckan som ett mycket vik-
tigt inslag i undervisningen.

– Livsstilsveckan ska in i 
årsplanen och återkomma 
varje vår. Vi vet att det före-
kommer mycket droger i sam-
hället och då får inte skolan 
blunda för verkligheten, utan 
istället lyfta upp problemet till 
ytan och jobba med det, säger 
Robert Hulander, rektor på 
Aroseniusskolan.

JONAS ANDERSSON 

Livsstilsvecka på 
Aroseniusskolan

I Alekuriren vecka 5 blev två personer 
felciterade i fullmäktigedebatten 
om samlokaliseringen av Surte bib-
liotek och Glasbruksmuseet. Det var 
vänsterpartiets Tommy Gustavsson 
som uttalade att det ibland låter som 
om Surte bibliotek skulle flytta till 
Skepplanda eller Kiruna. Tidningen 
uppgav att det var Utbildnings- och 
kulturnämndens ordförande, Monica 
Samuelsson (s), som citerats vilket 
var felaktigt. Vidare uppgavs lika 
felaktigt att Ingemarie Thorstensson 
(v) sagt: ”Gymnasieskolan går minus, 
kulturverket håller budget men måste 
ändå spara. Här finns också en stor 
mängd ideell verksamhet som riske-
rar att drabbas, då föreningslokalen 
i Surte centrum lämnas. Dessutom är 
det skrämmande att öppettiderna i 
skolbiblioteken planeras att minskas.” 
Citatet var Ingemar Sernebys (m) och 
ingen annans.

RÄTTELSE


