
Nödinge Röda-
korskrets höll ett 
mycket välbesökt 

årsmöte i Bohus Servicehus  
den 28 februari.

Efter de sedvanliga års-
mötesförhandlingarna 
fick deltagarna lyssna till 
en mycket uppskattad fö-
reställning av trubaduren 
Karl-Gunnar Malm. Han 
bjöd på ett trevligt och va-

rierat program där han 
sjöng visor av bland andra 
Evert Taube och Allan 
Edwall. Mellan visorna un-
derhöll han oss med histo-
rier och kåserier. Årsmö-
tet avslutades med en enkel 
förtäring i form av kyck-
ling- och räksallad med till-
behör. Efter det serverades 
kaffe med kaka.

Förtjänstmedaljer utde-
lades till medlemmar som 
varit aktiva i Röda Korset 
under lång tid. Förtjänst-
medalj i silver tilldela-
des Agneta Johansson och 
Kerstin Nilsson, som varit 
aktiva medlemmar i vår 
sykrets i mer än 15 år. 

Åkte tidigt på fredags-
kvällen in i McDo-
nalds Nödinges drive 

in för att köpa lite mat. Som 
student med begränsade 
ekonomiska resurser efter-
lyste jag företagets generösa 
rabatt om fem kronor på min 
beställda meny. Döm av min 
förvåning när jag av tjänstgö-
rande personal istället för ett 
rättmätigt avdrag på priset 
bemöttes med ett föraktfullt 
leende och informationen att 
studentrabatten måste begä-
ras vid beställningen och inte 
vid betalningstillfället för att 
medges. Om så är fallet, var 
står det? Och hur skall jag 
som bilburen kund känna till 
villkoret?

Då jag ifrågasatte påståen-
det och vidhöll min rätt till 
rabatt stod valet enligt per-
sonalen mellan att betala 

fullpris eller att vara utan 
mat (någon uppmaning om 
att uppvisa studentlegitima-
tion gjordes ej). Dispyten 
om de fem enkronorna eska-
lerade så till den milda grad 
och upplevdes av McDo-
naldspersonalen så hotfull, 
då jag inte accepterade, att 
två polispatruller tillkalla-
des. Att jag som kund är av 
annan etnisk börd än perso-
nalen ifråga skulle kunna an-
föras som motiv till diskrimi-
neringen, men i denna fråga 
lägger jag inga värderingar.

Efter en lång framkör-
ningstid och en kort stunds 
utredning av situationen 
ansåg sig myndigheten dock 
överflödig och lämnade plat-
sen. Vad denna, av McDo-
nalds begärda och helt onö-
diga, insats kostat skattebeta-
larna kan man ju räkna på?

Naturligtvis valde jag som 
djupt besviken kund härefter 
att avstå tidigare anspråk om 
rabatter och införskaffa min 
kvällsvard på annat håll. Det 
förefaller mig högst anmärk-
ningsvärt att en global (och 
miljömedveten?) kedja som 
McDonalds inte kan uppvi-
sa mer storsinthet än att man 
låter en träta om fem kronor 
vara avgörande för sitt anse-
ende och en kunds fortsatta 
lojalitet. Måhända är det just 
vetskapen om sin marknads-
position som ger McDonalds 
hybris?

Johan 
före detta McDonaldskund

Man har på ett före-
dömligt sätt visat 
oss hur man tänker 

sig ett framtida Älväng-
en. Dock är det bara själva 
kärnan, det vill säga en liten 
del som redovisats, men 
man måste enligt min upp-
fattning samtidigt ta ställ-
ning till hur man tänker sig 
att de avgränsande delarna 
kommer att se ut. Självklart 
är att framtidsplanerna för 
verksamheter i delarna norr 
och söder om centrumpla-
nen kan komma att påverka 
centrumplanens utformning. 
Vill vi ha ett stort köpcen-
trum i norr? Räcker det inte 
med ett vid Stora Viken? 
Varför inte åstadkomma den 
önskade förtätningen med 
bostadsbyggande i norr?

Så till mina tankar inför 
centrumplanen: Låt själva 
kärnan bli igenkänningsbar 
– utöva inte mer våld än vad 
nöden kräver – låt inte gräv-
skoporna härja fritt!
Vad kan man då göra? Jo, 
gör Järntorget till ett vack-
ert torg med träd och plan-

teringar och bänkar. Ett 
minnesmärke över Ivar Aro-
senius kan med fördel pla-
ceras i centrum av torget. 
Detta ”vackra” torg kan bli 
en naturlig samlingsplats för 
till exempel Valborgsfiran-
de, första maj-tal och andra 
större evenemang. Ett litet 
café är inte heller helt fel.
Bra är om man justerar ge-
nomfartsleden, det vill säga 
Göteborgsvägen, om den 
skall klara all trafik. Att lösa 
de framtida trafikproblemen 
blir en knepig fråga, som 
fordrar stora ansträngningar. 
Låt Ica ligga kvar på sin nu-
varande plats och om mer 
utrymme behövs kan bank-
lokalerna intill tas i anspråk. 
Banken kan få passande lo-
kaler vid Resecentrum.

Och så till Kulturhuset. 
Det skall naturligtvis inne-
hålla bibliotek och en större 
samlingssal, något som nu 
saknas i Älvängen. Därtill 
utrymmen för diverse hob-
byverksamheter. Var skall 
det ligga? Även äldre män-
niskor vill vara delaktiga i 

samhällslivet. Låt Kulturhus 
och ett väl utvecklat service-
boende för äldre och handi-
kappade placeras intill var-
andra så att det blir möjligt 
också för personer med rol-
lator att ta sig dit och ta del 
av vad som bjuds i Kultur-
huset.

Serviceboendet skall er-
bjuda olika bostadsformer 1-
2-3-rumslägenheter, matsal 
för gemensamma måltider 
och ha personal på plats.
Slopa tankarna på att bebyg-
ga Smyrna-tomten. Den är 
den gröna oas vårt samhälle 
behöver, och där har hållits 
många sköna friluftsmöten.

Summa: Jag tror att små-
skalighet tilltalar flertalet 
Älvängenbor. 

Irene Jansson
Älvängenbo sedan 1952
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McDonalds diskriminerar på 
skattebetalarnas bekostnad!

Min bror Bengt 
är avliden. Han 
liksom jag föddes 

i Göteborg, men vi hade 
vårt hem och uppväxt i Nol. 
Det var ett Nol där som jag 
minns, det rådde lugn och 
harmoni. Var och en skötte 
sitt, och man hjälpte varan-
dra så gott man förmådde, 
och när det gick snett någon 
gång var den gamle, ståtli-
ge poliskonstapeln Jonatan 
som kom på sin cykel och 
ställde det mesta till rätta. 
Någon enstaka gång kom 
självaste landsfiskalen från 
Älvängen på besök, men det 
var inte ofta. För de båda 
fanns en enorm respekt, och 
jag tror att de hade ganska 
lite att göra. Mest handla-
de det om försumliga cyklis-
ter som cyklade utan lampa 
på cykeln, i ett samhälle som 
helt saknade varje form av 
vägbelysning.

Kommunalkamrer Berg-
qvist skötte kommunens 
angelägenheter i en halv-

tidstjänst och skolan sköt-
tes av överläraren Rob. 
Ringström. Den sistnämn-
de förkortade alltid sitt för-
namn Robert så. Också 
han var en snäll äldre man, 
och det räckte med att han 
när han ville sätta sig i res-
pekt, rynkade pannan. Det 
blev en konstig fyrkant av 
rynkor mitt ovanför näsan, 
och då darrade man. Med 
tiden ändrades saker och 
ting. Jonatan dog, gautbe-
lysning infördes och man 
byggde några hus. Vipan och 
Strandpiparen kom till.

Jag flyttade från Nol 1965 
och mina besök där har allt 
sedan dess varit ytterst få. 
Min bror bodde kvar hela 
sitt liv, med undantag för 
några år då han bodde i Nö-
dinge. Bengt var en man som 
gick sina egna vägar, och 
hade åsikter om det mesta. 
Säja vad man vill om honom, 
men han var ärlig och rätt-
vis, och ville helst av allt får 
vara ifred för människor.

Idag är han död, och jag 
undrar nu vad det har blivit 
av Nol och det gamla Starr-
kärr? Finns det i vissa kret-
sar ingen som helst respekt 
för andra människor och 
deras egendom, inte ens när 
de är döda och begravda? Jag 
vill fråga alla er som nu efter 
att det blivit känt att Bengt 
är död, berett er tillträde till 
hans fastigheter genom att 
slå in dörrar och fönster och 
därefter fritt härja runt bland 
hans ägodelar? Var har käns-
lan för vad som är mitt och 
ditt tagit vägen? Det Bengt 
lämnade efter sig är inte allas 
egendom, det tillhör mig, 
och jag vill inte ha hjälp med 
att få saker och ting stulna. 
Tänker du så, du som stal 
EU-moppen, eller du som 
öppnat motorhuvar och an-
tagligen prövat om bilarna 
skulle kunna stjälas, du som 
stulit bildäck, du som varit 
inne i bostadshuset och röjt 
runt? Du glömde att ta med 
dig rester av brödpaketet 

med innehåll bakat av Troll-
hättans finbageri den 15 
mars, och du glömde också 
kvar din snusdosa.

Vad har det blivit av min 
gamla hembygd Nol och i 
alla fall en del av dess invå-
nare? Är ni förvandlade till 
en samling gangsters och 
tjuvar? Jag undrar.

Jag vet med säkerhet att 
Nol är förvandlat till något 
jag inte känner igen, och 
heller inte vill känna. Jag 
vill försöka behålla minnet 
av Nol som det var under 
min uppväxt och ungdoms-
tid, och det kommer jag bäst 
att göra genom att för fram-
tiden aldrig sätta min fot i 
tätorten Nol. Man färdas 
ju numera enkelt förbi på 
väg E45, och jag lovar; jag 
kommer inte att göra många 
uppehåll i denna för mig 
numera degenererade ort.

  

Jan-Olof Larsson

Tankar om det Nol som var och är

Den 3 mars hade 
Ale demensfören-
ing sitt första års-

möte, Erik Hult valdes att 
leda mötet. Efter ett år, 
där en interimsstyrelse har 
varit tillsatt, är vi nu en fullt 
fungerande verksam fören-
ing. Bengt Larsson blev 
vald till ordförande och 
de ordinarie ledamöterna 
är Alan Howlette, Bodil 
Westlund, Annelie Lind 
och Liselotte Lind. Fören-
ingen har idag 57 betalande 

medlemmar, verksamheten 
består till stor del av öppna 
möten, föreläsningar och 
självhjälpsgrupper.

Vi vill sprida informa-
tion, både utåtriktad som 
att ibland finnas till exem-
pel vid Ale Torg eller att 
kunna närvara vid anhörig-
träffar. Vi har ett gott sam-
arbete med kommunen. 
Tillsammans vill vi arbeta 
för ett boende till yngre de-
menta och påverka så att en 
demenssköterska anställs.

Nästa träff, den 7 april 
i Ale gymnasium, förelä-
ser Birgit Fagrell om de-
menssjukdomar. Vi vet att 
detta är ett stort ämne där 
det finns ett stort behov 
av kunskap och vi är glada 
över att kunna hjälpa till för 
att kanske göra livet något 
enklare ibland.

Välkommen att höra av 
dig om du står i en situa-
tion där Ale demensfören-
ing kan vara till din hjälp.

Liselotte Lind

Årsmöte med Ale demensförening

Onsdagen den 12 
mars avhöll De 
Handikappades 

Riksförbund (DHR) Ale sitt 
Årsmöte i Aktivitetshuset 
i Älvängen. Ordföranden 
Gunilla Wallengren hälsade 
välkommen. 

Årsmötet inleddes med 
att Isabelle Samuelsson, 
Kattleberg, spelade ett antal 
låtar på saxofon. Isabelle 
går i nian och har spelat i 
Musikskolan sedan trean. 
Låtar som t.ex: Heaven; In 
the mood; Over the rain-
bow; Singing in the rain och 
Memory framfördes. Isa-
bellle erhöll varma applåder 
och en fin tulpanbukett.

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötesför-
handlingarna valdes under-
tecknad med Iris Wallen-
gren som sekreterare. Ur 
verksamhetsberättelsen för 
2007 kan noteras att fören-
ingen har anordnat sex med-
lemsmöten som t.ex. Gök-
otta, guidat besök på Vi-
kingagården och ett möte 
om färdtjänsten. Styrelsen 
har sammanträtt 11 gånger. 
Medlemmarna har delta-
git i konferenser och kurser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
smärtgrupp och sygrupp. Av-

delningen verkar i hela Ale 
kommun och södra Lilla 
Edet.

En stor inkomstkälla för 
föreningen är lotterier varför 
styrelsen riktade ett särskilt 
tack  till alla som skänkt vin-
ster och alla som köpt lot-
terna.

Styrelsen för 2008: Ord-
förande Gunilla Wallengren,  
Rolf H Johansson,  Pia-Lotta 
Lagerlöf. Evy Johansson, 
Monica Sögaard,  Iris Wal-
lengren – samtliga omval och 
Leif Hansson – nyval. 

Leif Hansson presentera-
de sig själv och sitt projekt 
om boende och arbetsplatser 
för alla oavsett ålder, handi-
kapp etc. i Hallbacken, Nö-
dinge.

Till revisorer valdes Ka-
tarina Johansson och Lene 
Strandberg.

En verksamhetsplan för 
2008 fastställdes. Där fast-
slås bla att avdelningens än-
damål är att arbeta för funk-
tionshindrades delaktighet i 
samhället; bedriva opinions-
bildning kring dessa frågor 
samt att informera om vilka 
möjligheter och rättighe-
ter som finns när man har 
funktionshinder. Studiecir-
kelverksamheten kommer 
att begränsas till smärtgrup-
pen.    Avdelningen kommer 
att fortsätta med sitt samar-
bete med andra handikapp-

föreningar i kommunen i för 
oss aktuella frågor. Styrelsen 
deltar även i Handikapprå-
det, Färdtjänstgruppen och 
Tillgänglighetsgruppen i Ale 
kommen. 

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”Samma regler ska gälla för 
färdtjänst
( särskild kollektivtrafik ) 
som för ”vanlig” kollektiv-
trafik! Taxorna ska vara lika, 
förseningar ska hanteras på 
samma sätt och sjukresor ska 
kunna göras med färdtjänst.

Marie-Louise Hansson, 
som är DHR:s representant 
i Kungälvs sjukhus brukar-
råd uppmanade att vid alla 
slags problem, frågor och 
synpunkter rörande Kung-
älvs sjukhus kontakta henne. 
Kontakten förmedlas via 
DHR.

Christer Frank informe-
rade om senaste nytt från 
DHR-distriktet.

Marianne Gustavsson av-
tackades med vackra vår-
blommor för sitt engage-
mang i sygruppen. Även un-
dertecknad erhöll en vårbu-
kett. Styrelsen tackades för 
ett väl utfört arbete.

En trevlig kväll avslutades 
med kaffe och bakelse samt 
det traditionella lotteriet.

Rose-Marie Fihn

Årsmöte i DHR Ale

Tankar om centrum-
planen för Älvängen

Välbesökt 
årsmöte 
hos Nödinge 
Rödakorskrets


