
BOHUS. Fredag 12 
december lanseras ett 
nytt fräckt lussedisco 
för Ales och Kungälvs 
ungdomar.

Är du dessutom en 
stjärna på is finns det 
fina priser att hämta.

I Ale Arena riggas 
ljus och ljud för millen-
niets häftigaste disco-
arrangemang på is.

Inte nog med att det är 
annorlunda att snöra på sig 
skridskor när det vankas 
disco, du behöver inte ens ha 
med dig några egna.

– Vi har gott om skridskor 
och hjälmar för utlåning, men 

har man egna brukar de sitta 
bäst, säger Agneta Lindfors 
från Ale-Surte BK.

Göteborgs Spårvägar 
ställer som vanligt upp med 
gratis skridskobuss.

– En tidtabell kommer att 
sättas upp på skolor och dess-
utom finnas utannonserad. 
Vi kör en buss från norr och 
en avgår från Kungälvs cen-
trum via Surte och Bohus till 
Ale Arena, berättar Thomas 
Johansson, trafikområdes-
chef.

Bussarna är bemannade 
med vuxen personal.

Bakgrunden till arrang-
emanget är behovet av att-
raktiva evenemang på hem-

maplan.
– Lucia är en helg som 

ungdomar gärna vill ha lite 
extra kul och då gäller det 
att vi bjuder till lite, menar 
Thomas Berggren på 
Vakna-projektet.

Den numera "ordinarie" 
skridskobussen, gratis för 
alla skridskovänner, kommer 
att gå varje onsdag med 
start vecka 5 och fem veckor 
framåt.
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Fredagens sopplunch hölls 
hos Älvängens Industri & 
Utveckling där dess vd Sven 
Hultgren presenterade fö-
retaget och dessutom erbjöd 
de knappt 40-talet lunchgäs-

terna en rundvandring i lo-
kalerna.

Oppositionsrådet Jan 
Skog (m) informerade om se-
naste nytt från Ale kommun 
och lade då störst vikt vid den 
pågående strukturstudien för 
Nödinge.

– Fullmäktige tar beslut i 
ärendet i februari, förklara-
de Skog.

Thomas Simonsson från 
Swebank i Älvängen presen-
terade därefter sin kollega 
och tillika sopplunchens hu-
vudperson, Fredrik Warg, 
chef för kapitalförvaltning-
en på Swedbank i Göteborg. 
Han berättade grundligt och 
inlevelsefullt om världsmark-
naden och om den ekonomis-
ka kris vi befinner oss i.

– Det är nattsvart och vi 
har inte nått botten ännu. 
Den globala konjunkturen 

ser svag ut och har det inte 
påverkat företagen i Ale så 
kommer det att göra det om 
ett kvartal eller två. Ändå ser 
vi ljuset i tunneln. Räntan har 
fallit och kommer att sänkas 
ytterligare med ungefär en 
procent. Detta i kombina-
tion med finanspolitiska åt-
gärder kommer att göra sitt, 
sade Warg.

När kommer vi att vara 
ur den värsta krisen?

– Problemet är att det är 
flera olika steg det handlar 
om. Det är när bostadsmark-
naden har stabiliserats sig i 
USA inom ett par kvartal och 
det börjar konsumeras igen. 
Det går inte att sätta någon 
definitiv tidsplan. Jag skulle 
ändå tro att konjunkturen har 
vänt i slutet av 2009.

Som plåster på såren för 
den dystra ekonomiska rap-
porten delade Swedbank ut 
en tidig julklapp till mötes-
deltagarna. En Ahle Julöl pig-
gade säkert upp i november-
mörkret.

Sopplunch med dyster ekonomisk rapport
– Men Ahle Julöl piggade upp
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Fredrik Warg, chef på kapi-
talförvaltningen i Göteborg, 
föreläste på fredagens sopp-
lunch i Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Swedbank stod som värd för årets 
sista sopplunch i Företagsforums regi.

De höll fast vid traditionen att låta besökarna 
smaka på årets julöl från Ahlafors Bryggerier.

Det fick utgöra glädjeämnet i en annars dyster 
bild som målades upp över världsekonomin.

Återkommande bil-
märkesplundring-
ar i området. I skydd 

av mörkret plundras fordon 
på fabriksemblem med följd 
att vatten tränger in och 
fula märken uppstår.

Sällsynta bilmärken/
emblem är mera värdefulla 
och Mercedesstjärnor blir 

bytesobjekt i detta krimi-
nella souvenirsamlande.

Risk för fortsatt krimina-
litet bland dessa ungdomar 
som ställer till problem för 
idogt arbetande medborga-
re med skattade medel i in-
förskaffade fordon.

Drabbade i Älvängen 

Föräldrar, kolla era ungdomar!
Ny katalog 

ute nu!

Modernt, klassisk eller lantligt- Myresjökök i ditt drömhus!

Villa 
Visingsö

www.smalandsvillan.se

Nytt fräckt lussedisco
– Med stjärnor på is

Discoarrangörer. 
Thomas Johans-
son, Göteborgs 
Spårvägar, 
Thomas Berg-
gren, Vakna, 
Tomas Olesen, 
ledare, och 
Agneta Lindfors, 
Ale-Surte BK, 
ser fram emot 
fredag 12 de-
cember då det 
vankas lussedis-
co i Ale Arena.

JJulklappulklapp
vvid besökid besök

Utmarksvägen 20
Öppettider: mån-fre kl. 07.00-18.00

1 julklapp/patient
Gäller 1/12 - 31/12

Boka tid på:

0303-18 400

Välkomna till oss på

Lacker från Creative129:-/st
Över 80 färger och nyanser. Vi skickar med handkräm (15 ml) 
från Scentsation vid köp av lack. Gäller så långt lagret räcker.

Vi hälsar vår nya nagelterapeut Karin välkommen!

Karin lämnar 20% introrabatt
på alla behandlingar året ut!

Ex. Nytt set 520:- Ord. pris 650:-

Miniplattång 279:-
Köp en miniplattång och vi bjuder på värmeskyddande 

FoamFormer

Välkomna! Sarah, Lotta, Karin

Göteborgsvägen 78, Älvängen

Tidsbokning 0303-74 85 55


