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Skepplanda Centerkvinnor och Cen-
terparti har avhållit årsmöte på Glän-
tevi idrottsanläggning i Alvhem.

Innan förhandlingarna startade talade Inga-
Britt Karlbom om Vuxenskolans projekt i 
Kenya. Inga-Britt påbörjade projektet 1989 
och har hållit på ända sedan dess. Projektet 
går ut på att bilda studiecirklar och på det 
viset höja utbildningsnivån för kenyaner-
na. För närvarande har det startats över 1 
000 studiecirklar. Arbetet fortsätter år från 
år i oförminskad skala med besök på plat-
sen varje år för att intensifiera studieverk-
samheten.

Efter viss förtäring, då båda organisatio-
nerna var samlade, delade man på sig så att 
varje organisation skulle kunna hålla sina års-
möten.

För Centerkvinnornas del blev det inte 
stora förändringar. Laila Johansson sitter 
kvar som ordförande och den övriga styrel-
sen omvaldes. Under året har Linnea Olsson 
lämnat jordelivet. Parentation över Linnea 
gjordes.

Efter att ha läst Centerkvinnornas verk-
samhetsberättelse över 2007 kan man kon-

statera att ett flertal projekt genomförts. För 
2008 planeras åtskilliga projekt som kommer 
att se dagens ljus framöver.

För Centerpartiets del var det något av 
ett nytänk. Den gamla ärevördiga Skepplan-
da Centeravdelning lades ner efter många års 
verksamhet. På 40-talet startades verksam-
heten med kvinnor, män och ungdomar var 
för sig. På den tiden strömmade stora skaror 
förändringsbenägna människor till och man 
nådde mycket goda resultat. Tiderna föränd-
ras, konkurrensen hårdnar, fler politiska par-
tier växer upp och tar marknad.

Nu är tid för förändring. De gamla Cen-
teravdelningarna får stryka på foten för att 
gå upp i större enheter. Kommunkretsar-
na tar över och de etablerade sockenavdel-
ningarna blir nätverk. Ove Börjesson, med 
Åke Larsson som ersättare, blir nätverksche-
fer under 2008. De skall tillsammans med 
övriga centerpartister komma med idéer och 
peppa kommunkretsens styrelse under året. 
Det tror vi blir en bra omstart för Centerns 
idéer i Ale.

Bengt Englund

Nytänk i Skepplanda  Centerparti
Torsdagen den 6 mars 

avhöll Folkpartiet libe-
ralerna Ale sitt årsmö-

te i samlingssalen på Trolle-
vik. Ordföranden, Lasse Carl-
bom, kunde hälsa ett stort 
antal liberaler välkomna. De 
traditionella valen förrättades 
snabbt av Daniel Höglund, 
biträdd av Kristina Karlsson 
och årsmötessekreteraren Jan 
Samuelsson.

Styrelsen för 2008: Ord-
förande Lasse Carlbom, vice 
ordförande Tore Berghamn, 
gruppledare, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva Lans 
Samuelsson, Klas Nordh och 
Andreas Liljekvist.

Till revisor omvaldes Hugo 
Wallberg och Jan Samuels-
son. Valberedningen består av 
Gunnel Amonsson, Jan Sam-
uelsson och Tore Berghamn.

Till  kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar på 

såväl kommun-, region- som 
på riksnivå valdes: Kristna li-
beraler:  Eva Lans Samuelsson, 
Liberala kvinnor: Daga Jo-
hansson,  Kommunalpolitiska 
rådet: Rose-Marie Fihn,  Libe-
rala seniorer: Tore Berghamn 
och Gröna liberaler: Lasse 
Carlbom.

Ur Verksamhetsberättelsen 
för 2007 är följande värt att 
uppmärksammas:

Medlemmar har delta-
git i konferenser såsom:  Mar-
strandsmötet och Lunds-
brunnskonferensen där par-
tiledaren, Jan Björklund,  
medverkade. Allians för Ale 
anordnade torgmöte i Nö-
dinge och Älvängen exakt ett 
år efter att Allians för Sverige 
övertog Regeringsmakten.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Undertecknad informera-
de om senaste nytt inom kom-

munpolitiken.
Efter årsmötesförhandling-

arna serverades goda smörgås-
tårtor med valfri dryck samt 
kaffe och chokladkakor. 

Ombudsman Ulrik 
Hammar talade om komman-
de utmaningar för Alliansre-
geringen i allmänhet och Folk-
partiet liberalerna i synnerhet 
samt om alla de samråd som är 
”på gång”  t.ex om klimat och 
integritet. Alla var eniga

om att nu måste det satsas 
på pensionärerna!  Ulrik av-
tackades med en vårbukett.

En mycket trevlig kväll av-
slutades med att Ingrid Flo-
mark, Eva Lans Samuelsson, 
Jan Samuelsson,Tore Berg-
hamn,  Lasse Carlbom och un-
dertecknad uppvaktades med 
vackra vårblommor samt ett 
uppskattat lotteri med massor 
av vinster.

Stämningen var, som van-
ligt, varm och gemytlig med 
en blandning av både skämt 
och allvar.

Rose-Marie Fihn

aktuellt från Ale kommun

Vi söker dig, feriearbetare 2008
Du som bor i Ale och är född 1991 eller 1992 är 
välkommen att söka feriearbete under sommarlovet. 
Du får arbeta under tre veckor med 5 timmars arbetsdag, 
totalt 75 timmar.
Du som är född 1991 tjänar 3 375:- och du som är född 
1992 tjänar 2 850:- för hela perioden

Vård och omsorg, Kvalitetshöjare: Här kommer du att 
få arbeta med äldre människor som bor i särskilt boende. 
Som kvalitetshöjare gör du det där lilla extra som förgyller 
dagen. Exempelvis promenader, läsa tidningen, småprata, 
spela spel eller baka en kaka. Det här jobbet kräver att du är 
intresserad av människor och kan ta egna initiativ. 

Barn o Fritid: Här kommer du att få vara medhjälpare på 
en förskola eller fritidshem. Du blir en extra hand, två extra 
ögon i det dagliga arbetet med barnen. Du kommer även 
att få jobba i köket, städet och med rengöring av leksaker. 
Arbetet kräver att du är ansvarstagande och tycker om att 
jobba med barn. 

Vaktmästeri: På våra skolor behövs din hjälp med att 
bära/lyfta/fl ytta möbler och skolmaterial så att städningen 
blir effektiv. Skolans yttre miljö, som rabatter, behöver 
också skötas om. Du bör kunna arbeta och slutföra en 
given uppgift på egen hand.

Lägerledare:
- På Krokholmens skärgårdsläger med övernattningar om 
du är född –91. 
- På Jennylunds ridklubb, som har dagläger, om du gillar att 
sköta om hästar och stall. 

Föreningarna: Här jobbar du som ledare för yngre barn 
på fotbollsskola, innebandy, basket, dans, orientering. Du 
ska gilla att sporta och att ta hand om/lära ut till barn. 
Skötsel av idrottsanläggning-en ingår också. Skriv om du 
själv är medlem i föreningen. 

Kultur/turism: Klädd i vikingakläder ska du befolka 
Vikingagården i Häljered och svara på turis-ternas frågor. 

Simskola: Skepplandahallen har simskola för nybörjare i 
början av sommaren och i våra sjöar är det märkestagning i 
slutet av sommaren.

Ansök genom att gå in på www.ferie.ale.se. Senast den 7 
april 2008 måste vi ha fått din ansökan.

För mer information
Ring Lena Andersson, på arbetsmarknadsenheten på 
tfn 0303-330 266 eller Johan Gustafsson på Ale Fritid 
tfn 0704-320 438.

Malin Månstråle 
arbetade som 
lägerledare på 
Krokholmen 
förra sommaren. 
Krokholmen är en ö 
utanför Marstrand 
där det ordnas 
sommarläger för barn 
och ungdomar. 
Som lägerarbetare 
hjälpte Malin till med 
det som behövdes. Hon 
arrangerade och deltog 
i olika aktiviteter. Det 
kunde handla om allt 
från att simma med 
barnen, laga mat och 
spela spel.

Hur trivdes du som feriearbetare?
- Det var jätteroligt. Det var kul att pröva på att arbeta 
med barn och ungdomar och jag fi ck en hel del nya vänner. 
Jag umgicks med de andra feriearbetarna umgicks och vi har 
fortfarande bra kontakt.

Kommer du att arbeta i år igen?
- Nu är jag för gammal, man ska vara född -91 eller -92. Men 
jag kan verkligen rekommendera det till andra som är yngre än 
mig själv. Det är kul att testa på arbetslivet, tjäna egna pengar 
och få nya vänner.

Namn: Malin Månstråle
År: 17
Bor: Alafors
Familj: Mamma, pappa och tre syskon
Pluggar: Ale gymnasium, andra året på 
event och data
Intressen: Vara med kompisar, shoppa och dansa
Framtidsplaner: Först ska jag gå ut gymnasiet, 
sen får jag se vad det blir
Önskar mest av allt just nu: Sommarlov!

Årsmöte hos liberalerna


