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NÖDINGE. Ales kul-
turchef, Ove Ringsby, 
hoppar av och lämnar 
redan i sommar sin 
tjänst.

– De resurser 
som återstår efter 
den senaste tidens 
åtstramningar räcker 
inte för att utföra det 
jobb som jag är anställd 
för. Dessutom är sättet 
som förvaltningen 
väljer att skära ned 
på mycket beklagligt, 
säger han.
Utbildnings- och kulturför-

valtningen genomgår en tuff 
anpassning av verksamheten. 
När alla grenar i förvalt-
ningen tvingas spara drabbas 
de som redan har begränsat 
med resurser hårdast.

– Inom musikskolan avsätts 
inga pengar för nödvändiga 
instrumentinköp. Det finns 
inte heller några pengar för 
konstinköp eller för att laga 
de som eventuellt går sönder. 
Någon fortbildning för perso-
nalen är det inte heller tal om. 
Det är som du förstår inte sär-
skilt stimulerande att arbeta 
vidare, säger Ove Ringsby 
som har valt att ta bladet från 

munnen.
Istället för de förändringar 

och budgetanpassningar som 
nu sker hade Ringsby andra 
idéer, men dessa fick han inget 
gehör för.

– Då är det lika bra att 
lämna över till någon som 
tror att det är möjligt att göra 
något vettigt. Min grund-
idé var att försöka förändra 
museiverksamheten i Surte. 
Jag tror att den är möjlig att 
driva i samma regi som Rep-
slagarmuseet, men det var 
inget man ville lyssna på. De 
väljer andra lösningar som jag 
anser är mer dramatiska och 

drabbar fler. Allmänkulturen 
får kraftigt minskade resurser 
och ska istället kompletteras 
med program från lokala för-
eningar, vilket förvisso inte är 
fel men det är synd att det ska 
behöva ske på bekostnad av 
annat, anser Ove Ringsby.

Han tillträdde tjänsten som 
kulturchef sommaren 2004, 
då Barbro Ahlberg-André 
valde att sluta. Då talades 
det mycket om utveckling, 
men ganska snabbt förändra-
des den bilden. Det har mest 
handlat om anpassning.

– Jag har tydligt marke-
rat mitt missnöje och ingen i 

ledningsgruppen är ovetande 
om varför jag har valt att sluta. 
Det tycker jag känns bra, säger 
Ove Ringsby.

Han har veckopendlat från 
Mariestad, något han inte har 
planer att fortsätta med.

– Nej, jag kommer främst 
att söka jobb häruppe, avslutar 

han.
Ove Ringsby jobbar till och 

med juli.
Förvaltningschef, Carina 

Abreu, har tackat nej till att 
kommentera kulturchefens 
avhopp.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kulturchefen hoppar av
– Kritiserar förvaltningens nedskärningar

Ove Ringsby 
slutar som kul-
turchef i Ale 
kommun. ”Det 
finns inga resur-
ser att jobba med 
längre. En sådan 
verksamhet kan 
inte jag ta ansvar 
för”, säger han 
bland annat.

För sjätte året i rad arrang-
eras en dag i hälsans tecken 
i Furulundsparken, Alafors. 
Evenemanget, som äger rum 
nu på onsdag, tar sin början 
klockan tio med diverse skif-
tande aktiviteter på pro-
grammet. Starrkärrs Flick-
kör, under ledning av Sabina 
Nilsson, sjunger på scenen 
klockan 11 och multimusikan-
ten Christer Paulsson under-
håller en timma senare. Stav-
gång, boule, lång eller kort 
poängpromenad och femkamp 
är något som besökarna kan 
ta del av. Konferencier är 
Lotti Klug och som arrangör står Rådet för Hälsa och Trygg-
het i samarbete med PRO, SPF, Ale kontakt- och stödverk-
samhet, Svenska kyrkan och Röda Korset.   
            Arkivbild: Jonas Andersson

Hälsodag arrangeras 
i Furulundsparken

Onsdagen den 7 maj hade 
vi på Alboskolan den årliga 
”Fiskens dag”. Det innebär att 
eleverna serveras olika fiskrät-
ter i La Bamba och att vi får 
besök av Victorias pappa, Lars 
Erlandsson, som arbetar med 
fiskeauktioner.

Lars hade med sig både söt 
och saltvattensfisk. Han lärde 
oss hur man ser kvaliteten på 
fisk och varför de har slem-
hinna och mycket annat.

Barnen som är med i sko-
lans Matråd var med och 
hjälpte till i La Bamba. Kent 

Karlsson, vår tidigare klass-
morfar, var där och serverade 
och skojade till det hela med 
att klä ut sig till sjöman.

När det var dags för lunch 
fick barnen komma till en fint 
dukad matsal. Där bjöds på 
panerad torsk, lax och fisk-
gratäng. La Bambapersona-
len tycker att alla skall smaka 
på all fisk. De hade en rolig 
dag och tyckte att allt funkade 
bra och vill tacka dukvärdarna 
och Kent för hjälpen. 

���

Fiskens dag på 
Alboskolan

Fiskens dag firades Fiskens dag firades 
traditionsenligt på traditionsenligt på 
Alboskolan i Skepp-Alboskolan i Skepp-
landalanda

Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

… och över 20 andra solprodukter.

G
äl

le
r s

å 
lå

ng
t l

ag
re

t r
äc

ke
r, 

do
ck

 lä
ng

st
 t.

o.
m

. 2
7

/5
-0

8
. L

ok
al

a 
av

vi
ke

ls
er

 i 
so

rt
im

en
te

t k
an

 fö
re

ko
m

m
a.

Nyhet! VICHY CS Spray Kids, spf 50+, 125 ml,  
189:–. Köp 2 valfria Vichy solprodukter och få 
20% rabatt. 

ACO
Sun Active 
Duo, 2 i 1, 
för läppar 
och ansikte, 
spf 25, 
20 ml + 2 g.

89:–

Nyhet! CCS
Sun Body Cream, spf 25, 75 ml, 95:–
Sun Face Cream, spf 30, 40 ml, 89:–
Köp båda för 165:– (ord. pris 184:–)

Nyhet! OLIVA 
Solskydd Body Lotion, 
spf 15, 150 ml, 119:–
Solskydd Light Face 
Gel, spf 20, 50 ml, 98:–
Köp båda för 195:–
(ord. pris 217:–)

ACO
Sun Lip Balm, 
spf 25, 10 ml.

KUNDKLUBBSPRIS
(ord. pris 49:–)

39:–

Solnjutardags!
Visste du att din solbränna blir jämnare och 
håller längre om du undviker att bränna dig? 
Utrusta dig med en sollotion för kroppen, en 
creme för ansiktet samt ett solstick för extra 
utsatta partier som näsa och läppar. Barnen 
behöver ett effektivt solskydd speciellt anpas-
sat för dem. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt 
solskydd för hela familjen. Välkommen in!

Efter sol 
på köpet!

(värde 49:50)

KÖP 2 VALFRIA– 20 % RABATT

ACO Sollotion, spf 15, 200 ml, 115:–, Solkräm för ansikte, spf 25, 
60 ml, 84:–, Efter sol, 100 ml, 49:50. Köp 2 valfria Sollotion 
eller Solkräm för ansiktet och få ACO efter sol på köpet. 

EUCERIN Sun Sensitive Protection 
Cream-Gel, spf 25, 150 ml, 145:–
Sun Junior Spray, spf 30, 200 ml, 159:–

KÖP 

2 VALFRIA 

EUCERIN SOL, 

SUN STICK

 PÅ KÖPET

(värde 49:–)

ACO Barn Solkräm, spf 15, Barn Solkräm, 
spf 25, 125 ml.

98:–
89:–


