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Världen ropar eft er den nya tidens fl exibla batterier med bättre prestanda och lägre vikt.
I Nödinge kommer unika batterisystem att monteras och levereras inom ett halvår.

På höjden i Stora Viken planeras en modern batterifabrik stå färdig 2015.

Nyfi ken på framtiden eller ett nytt jobb?
INFORMATIONSMÖTE OM VERKSAMHET OCH REKRYTERINGSBEHOV

Onsdag15 oktober kl 18.30 Ale gymnasium

Företagsledningen för Alelion Batterie AB presenterar en bild av vår verksamhet idag, imorgon och 
i framtiden. Vi redogör för det rekryteringsbehov som fi nns och kommer att fi nnas. Syft et är att 

kunna beskriva vilka olika kompetenser som eft erfrågas. Det handlar såväl om civilingenjörer som 
kollektivarbetare. Dessutom berättar vi om hur rekryteringsförfarandet fungerar. Ni får också ta del 

av projektets spännande tidsplan. Självklart fi nns det möjlighet att ställa frågor.

Medverkande: Torbjörn Sundström, vd Alelion Batteris AB, Sven Olsson, produktionschef, 
Dag Lundström, teknisk chef, Bernt Källgren, Arbetsförmedlingen i Ale 

samt Håkan Sandberg, styrelseordförande.

Vi bjuder på fi ka, informationsmaterial och ansökningsblanketter.

Välkomna!Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Ett initia-
tiv tas nu till att göra 
Älvängen till ett tryg-
gare samhälle att bo 
och verka i.

Ale kommun bjuder 
tillsammans med poli-
sen in till trygghets-
vandring, torsdagen 
den 30 oktober.

– Vi ska inte prata 
framtidsvisioner. Det 
handlar om nutid och 
vad vi med gemen-
samma krafter vill 
förändra i samhället, 
säger parkchef Anders 
Alfredsson.

Trygghetsvandring är inget 
nytt påfund utan har genom-
förts med gott resultat i flera 
kommuner. I Ale skedde den 
första vandringen förra året.

– Bohus samhälle var först 
ut. Vi känner fortfarande att 
vi är på experimentstadiet, 
men vi tar med oss flera nyt-
tiga erfarenheter från fjol-
årets vandring i och om-
kring Bohus centrum, säger 
Ale kommuns brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug.

Syftet med trygghetsvand-
ring är att ortsbor i alla åldrar 
ska kunna komma till tals och 
göra sin röst hörd. I Bohus 

hörsammade ett 20-tal perso-
ner inbjudan, de flesta i övre 
medelåldern.

– Visserligen anslöt några 
ungdomar under vandring-
ens gång, men vi vill ha ett 
ännu bredare spektra av in-
vånare som är delaktiga i 
dessa möten. Av den anled-
ningen har vi gått ut med ett 
brev till alla föräldrar som 
har barn på Aroseniussko-
lan. Förhoppningsvis ska det 
innebära att vi får besökare 
från denna målgrupp, säger 
Lotti Klug.

Fika och vandring
Samling kommer att ske på 
dagcentralen där Alebyggen 
sponsrar med fika till delta-
garna. Efter en kort presen-
tation och information av den 
arbetsgrupp som står bakom 
arrangemanget tar vandring-
en sin början.

– Vi har markerat två olika 
slingor varav en är lite längre 
och med lite mer svårbemäs-
trad terräng. Det är fritt fram 
att välja vilken runda man vill 
gå. Återsamling sker sedan på 
dagcentralen där vi noterar 
de iakttagelser vi gjort under 
respektive vandring, säger 
Lotti Klug.

Av tradition brukar det 
komma mycket folk till orts-
utvecklingsmötena i Älväng-

en varför arrangören har 
förhoppningar om god upp-
slutning på den kommande 
trygghetsvandringen.

– Det här är ett utmärkt 
tillfälle för allmänheten att 
påverka sin närmiljö. Tjäns-
temän från fyra olika för-
valtningar i Ale kommun 
kommer att vara represente-
rade och dessutom personal 
från polisen. Har man frågor 
och funderingar som rör all-
männa ytor ska man absolut 
ta chansen att närvara, säger 
Anders Alfredsson.

Statistik från polismyndig-
heten skvallrar om att antalet 
skadegörelser i Älvängen ökat 
på senare tid.

– Vi har många anmäl-
ningar om skadegörelser på 
skolor och busskurer. Klot-
ter är också ett problem som 
tenderar att öka, säger polis-
man Tom Henricson.

– Vad kan ortsborna själva 
göra och vilka åtgärder kan 
kommunen, fastighetsäga-
re och andra samhällsaktö-
rer bidra med? Trygghets-
vandringen är en förutsätt-
ningslös träff där vi tillsam-
mans kan finna förbättringar 
i vår utemiljö, avslutar Lotti 
Klug.

Dags för ny trygghetsvandring
– Nu är det Älvängens tur

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torsdagen den 30 oktober arrangeras det trygghetsvandring i Älvängen. Ale kommuns park-
chef Anders Alfredsson, brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug, samt polisman Tom 
Henricson är några av de representanter som kommer att finnas på plats.


