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Utgångspris 1 050 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 74 kvm, biyta 46 kvm
Tomt 5 163 kvm

Byggt 1943
Adress: Billingsdal 104
Visas sön 19/10 13.00-14.00

Nu kan vi erbjuda en trevlig mindre hästgård i Skepplanda. Hus, stall, paddock och gäststuga. Ett ställe
med flera möjligheter. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1765.

B Skepplanda

Utgångspris 1 795 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 81 kvm, biyta 44 kvm
Tomt 686 kvm

Byggt 1952
Adress: Parkstigen 1
Visas sön 19/10 14.15-15.00

Mycket fräscht och renoverat 1 1/2 planshus med källare och garage. Huset är mycket smakfullt
renoverat med fina ljusa färger. Centralt och bra läge i Älvängen med gångavstånd till centrum och
kommunikationer. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1795.

B Älvängen

Utgångspris 2 500 000:-
8 rok, varav 6 sovrum
Boyta 210 kvm, biyta 35 kvm
Tomt 9 106 kvm Naturtomt

Byggt 1965, Ombyggd
Adress: Kilanda-Hult 190
Visas sön 19/10 12.00-13.00

Här är ett vackert beläget hus på en stor tomt en mil utanför Älvängen och 25 minuter till Göteborg. Huset
är nybyggt men övervåningen är ej helt klar. Hultasjön, med badplats, ligger på gångavstånd. Fin
naturupplevelse med rikt djurliv, bär och svamp. Läcker form på rummen i tornet. Bergvärme.
Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1730.

BKilanda-Älvängen

Utgångspris 1 395 000:-
Tomt 50 000 kvm

Adress: Sålanda 181

Bygg din dröm gård med högt och vackert läge i Skepplanda. Parkliknande tomt omgiven av ekskog och
gärdesgårdar, tyst och ostört. Areal ca 50.000 kvm.
Förhands beslut för nybyggnad av bostadshus och stall / ekonomibyggnad finns.
Belägen ca 1 km öster om Skepplanda centrum.
Möjligheter att arrendera mer betesmark. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1720.

B Skepplanda-Sålanda

ALAFORS. Det råder en 
hög simkunnighet bland 
Ales ungdomar.

I det senaste testet 
för kommunens femte-
klassare visade det sig 
att hela 98 procent av 
eleverna kunde simma.

– Vi har en lång tradi-
tion med simskoleverk-
samhet. Samarbetet 
med skolorna fungerar 
också jättebra, säger 
Calle Enelund på Ale 
Fritid.

Simkunnigheten för riket i 
genomsnitt ligger på 90 pro-
cent varför Ales siffror stick-
er ut i positiv riktning. På 
Ale Fritid gläds man över 
2008 års statistik och konsta-
terar att ett målmedvetet och 
träget arbete med simskole-
verksamhet ger resultat.

– Vi upplever ett jättetryck 
på våra simskolor, framförallt 
inomhus. Av den anledning-
en har vi ersatt de traditio-
nella utesimskolorna med en 
förlängd säsong i Skepplan-
dahallen. Vi har hjälp av fe-
riearbetande ungdomar som 
assisterar våra utbildade sim-
lärare, säger Calle Enelund 
och tillägger:

– Som komplement erbjöd 
vi märkestagning i Hultasjön 
och Surtesjön. Detta lockade 
ett 50-tal lovlediga barn.

Ordinarie simskoleverk-
samhet sker dessutom regel-
bundet under perioden sep-
tember-maj. Fyra omgångar 
hinns med varje säsong och 
trycket på platser är stort.

– Det är fullbelagda grup-
per hela tiden och förutom 
barn från Ale har vi även delta-
gare från Lilla Edets kommun 
som anmäler sitt intresse, för-
klarar Calle Enelund.

Vad händer med den 
handfull grupp elever som 
inte klarade simtestet i år?

– Det sker en uppfölj-
ning med dessa barn nästa år. 
Ingen elev lämnas åt slumpen, 
betonar Enelund.

För att bibehålla en hög 
simkunnighet i kommunen 
krävs naturligtvis förutsätt-
ningar i form av en fullgod 
simhall. Den nuvarande bas-
sängen i Skepplanda har 36 
år på nacken och har snart 
gjort sitt.

– Skepplanda simhall är 
fantastiskt välskött, men 
åldern tar naturligtvis ut sin 
rätt. En simhall sägs ha en lev-
nadstid på 32-38 år. Nu är det 

inget akut problem eftersom 
de prover som tekniska kon-
toret tagit fortfarande visar på 
en okej standard.

– För att möta framtiden 
har det dock startat en projek-
tering för en ny simhall. Det 
är avsatt 50 miljoner kronor i 
en investering för 2012, säger 
Enelund.

Vad är det för typ av 
simhall som det projekte-
ras för?

– Det är inget äventyrsbad 
som eftersträvas utan inrikt-
ningen är tänkt att bli sim-
kunnighet och rehab. Jag 
vill dock poängtera att ären-
det är på spekulationsstadiet 
och mycket kan hända, säger 
Calle Enelund.

Var skall den nya simhal-
len placeras?

– Det är inte bestämt. Till-
gängligheten är naturligtvis 
en viktig aspekt att väga in, 
men jag vill idag inte sia om 
vilket ort som är mest lämp-
lig, avslutar Calle Enelund.

Simkunnigheten är hög bland Ale kommuns ungdomar. I det senaste testet i årskurs fem 
visade det sig att 98 procent av eleverna kunde simma.

Hög simkunnighet 
bland Ales ungdomar
– Och nu projekteras det för ny simhall

Skepplanda simhall är 36 år gammal och snart uttjänad. Det projekteras nu för en ny sim-
hall i Ale kommun, som beräknas stå färdig 2012. 

SIMKUNNIG!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


