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ÄLVÄNGEN. Ale Besöks-
verksamhet har hållit 
årsmöte.

Det skedde i Älväng-
ens aktivitetshus i 
måndags kväll.

Där stod det klart att 
Kurt Nilsson överläm-
nar ordförandeskapet 
till Inga-Britt Karlbom.

Besöksverksamheten har fun-
nits i 20 år och har för närva-
rande 125 medlemmar, som 
tar uppdrag från hemtjänst-
personalen om äldre som vill 
ha besök hemma för sällskap 
och pratstund. Det kan också 
gälla ledsagning till vårdcen-
tral, sjukhus eller till affärer, 
apotek och dylikt.

Ale Besöksverksamhet har 
också många medarbetare 
som ingår i promenadgrup-
per vid kommunens äldre-
boenden. Dessutom hjälper 

man till att organisera ”Lill-
Bingo”, ett uppskattat inslag 
i vardagen.

Besöksverksamhetens
medarbetare inbjuds till in-
formation på höstmöte och på 

vårresa. Det är också ett sätt 
att stärka gemenskapskänslan 
bland medlemmarna.

Sedan i måndags har för-
eningen en ny ordförande i 
Inga-Britt Karlbom, som ef-
terträder Kurt Nilsson.

Inga-Britt är en av Ales rik-
tigt stora föreningssjälar med 
engagemang i bland annat 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Studie-
förbundet Vuxenskolan.

PÅ BESÖK
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ALE BESÖKSVERKSAMHET
Ale Besöksverksamhet startades 
1988 av Börje Börjesson och har 
sedan dess förmedlat många kon-
takter. Många människor lider av 
ofrivillig isolering och ensamhet. 

Genom besöksverksamheten kan 
de få kontakt med en medmänniska. 

Besöksmottagaren kan också få 
hjälp med sådant som ligger utanför 
hemtjänstens område. 

Den som vill ha besök kan ringa 
Ale Besöksverksamhet själv, men de 
flesta kontakter förmedlas genom 
kommunens hemtjänst.

I måndags höll Ale Besöksverksamhet årsmöte. Till ny ordfö-
rande efter avgående Kurt Nilsson valdes Inga-Britt Karlbom. 
I bakgrunden ses övriga representanter i styrelsen.

Ordförandeskifte i Ale 
Besöksverksamhetverksamhet

Vårbal? Vårfest? Vårfi n? 
Titta in till oss så hjälper vi dig.

Helene, Madde, Annelie, Monica, Mikaela, Annika

Älvängen

Ring 0303-74 88 93 
Repslagarevägen, Älvängen

Välkomna in! hälsar Marianne och alla medarbetare

ALLA DAGAR 8-22  • ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-97500
 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 15.

19:95/st
Olika blandningar färdiga att äta, 250g. jmf pris 79,80/kg

Fruktsallader

Vi är är stolta över vår nya frukt- och 
gröntavdelning som nu är större 
och har fl era nyheter i sortimentet. 
Vi rekommenderar de jättegoda, 
färdigskurna fruktsalladerna med gaffel, 
lätta att ta med och goda som efterrätt 
eller mellanmål.
Och ett tips: Med en skiva honungsmelon 
till skinkan får du en utmärkt förrätt.

Grygårdens 
skinka

15:95/hg
Kokt/rökt. jmf pris 159,50/kg

I manuella disken

SUSANNE,SUSANNE, 
JANNE &JANNE & 
JESSICAJESSICA

Ale kommun köper stort markområde
Ale kommun köper ca 
77 hektar mark i norra 
delen av Nödinge. 

Området är en del av 
det planerade bostads-
området Ale Höjd där 
kommunen redan äger 
större markområden.

Affären kostar cirka 
10 miljoner kronor och 
markerna säljs av en 
grupp privatpersoner.

Genom affären säkras möjlig-
heterna att genomföra utbygg-
naden av ett av Ale kommuns 
stora nya planerade bostads-
områden.

I Ales strategiska plan 
har Nödinge och Älvängen 
pekats ut som huvudorter för 
den framtida tillväxten. Ale 
kommun antog under 2007 en 
ny översiktsplan och i den finns 
flera större nya utbyggnadsom-
råden i båda huvudorterna ut-

pekade. Ale höjd ligger mycket 
naturskönt i norra delen av 
Nödinge och kommer på sikt 
att ännu mera knyta ihop be-
byggelsen i Nödinge med Nol-
Alafors. Ett planprogram för 
de första etapperna har redan 
tagits fram och kommunen 
planerar att inleda utbyggna-
den av Ale Höjd så att första in-
flyttning kan ske år 2012.

Kommunen har under en 
tid förhandlat med en grupp 
privatpersoner som gemen-
samt i olika grupperingar äger 
två större fastigheter i områ-
det. Förhandlingarna har re-
sulterat i den markaffär som 
godkänts i kommunstyrelsens

arbetsutskott och kommer 
att behandlas slutgiltigt i kom-
munfullmäktige den 28 april. 
Affären omfattar ca 10 mil-
joner kronor och innehåller 
även ett markbyte där de pri-
vata intressenterna kommer 

att utveckla ett nytt mindre 
område i Nol med 6 villatom-
ter. För Kronogården som är 
det största planerade nya ut-
byggnadsområdet i Älvängen 
är det redan idag Ale kommun 
som äger marken. Markaffä-
ren för Ale Höjd gör därmed 
att kommunens tillväxtambi-
tioner kan förverkligas med 
en kraftfull bostadsutbyggnad 
som är samordnad med att de 
nya pendeltågstationerna blir 
klara år 2012.

– Det är mycket positivt att 
vi kan genomföra den här af-
fären säger kommunalråd Jarl
Karlsson (s). Nu kommer vi 
att i nära samverkan med kom-
mande exploatörer kunna ut-
veckla ett mycket attraktivt och 
varierat bostadsområde i Nö-
dinge.

���

Ale Höjd. Kommunen har nu köpt stora delar av marken på höjden i Nödinge. Planerna i fram-
tiden är bostäder från Brandsboberget, via Nolbergen och fram till Ale Höjd i Nödinge.


