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PRISER
All jympa vuxen

650 kr
Jympa

Barn-Junior/Ungdom
200 kr  /   300 kr

Stavgång
150 kr

Jympa för 
funktionshindrade

200 kr
10-klipp
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/

junior
100 kr helår
Medlemsskap

barn 2-6 år
50 kr helår

Program 12/1 - 30/5 

Kraft - lust - glädje
träna med oss i höst -

äldre - unga - barn
vi har något för alla!

Härlig gemenskap
i vårt glada gäng!

Terminsstart 12 januari
2009

GRATIS hela första veckan!
Friskis&Svettis Ale

ett prisvärt träningsalternativ!

 För den ovana:
 ● Bas Styrka (lättare utan hopp) Nyhet!
 ● Yoga (andning, stabilitet) Nyhet!
 ● Core (stabilitetsträning mage/rygg)
 ● Stavgång Bas (utejympa)

 För den som är van:
 ● Medel (en del hopp, högre tempo)
 ● Danspass (dans, kondition, lek) Nyhet!
 ● Skivstång medel (redskap)
 ● Stavgång medel (utejympa)

 För barn 7-12 år
 ● Juniorpass  Nyhet!
 För barn 2-6 år i följe med förälder:
 ● Familjejympa

För inbetalning av terminskort
Bankgiro 5939-9121

Ange namn, adress, pers nr, korttyp,
e-postadress

 Måndag 18.00 Medel  Karin  Nolskolan
  19.00 Core  Merly  Nödingeskolan*
  20.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Tisdag 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  18.00 Enkeljympa Lena  Kulturhuset

           --20.00  (2 pass)   Älvängen
  20.00 Danspass Isabelle Ledethallen

 Onsdag 17.00 Medel  Karin  Ledethallen
  18.00 Juniorjympa Kristin  Nödingeskolan*
  19.00 Yoga  Ann  Nödingeskolan*

 Torsdag 19.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Lördag 10.00 Familjejympa Kristin Nödingeskolan*

 Söndag 18.00 Medel  Mona  Sporthallen,
       Nödingeskolan
  * dessa pass hålls i Lilla Hallen i Nödingeskolan

Du hittar all information om oss på

www.friskissvettis.se/ale

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Obs! Ny dag! 
Torsdag 15/1 kl 18.30
i Älvängens Kulturhus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

NOL. Räddningstjäns-
ten i Ale hade 312 
registrerade insatser 
under 2008.

Det är 26 fler än 
föregående år och 59 
fler än 2006.

– Vi ser framförallt 
en ökning av automa-
tiska brandlarm, säger 
ställföreträdande rädd-
ningschef Joakim Her-
mansson.

Räddningstjänstens perso-
nal hade en hel del att göra 
under fjolåret. Det visar den 
statistik som lokaltidningen 
fått ta del av. Brandmännen 
i Nol ryckte ut på 217 larm 
och kollegorna i Surte på 
111.

– I en del fall handlar det 
om gemensamma insatser, 
poängterar Joakim Her-
mansson och fortsätter:

– I Surte blev det ett år 
med riktigt många larm. 111 
insatser är att jämföra med 83 
året innan. Det handlade om 
ungefär lika många bränder i 
byggnader som tidigare, men 
däremot noterar vi betyd-
ligt fler insatser där auto-
matiska brandlarm utlösts. 

Från räddningstjänstens sida 
hade vi önskat att vi slapp att 
åka på alla dessa obefogade 
automatlarm. Risken är att 
vi befinner oss på fel ställe 
om något allvarligt skulle 
inträffa.

Några extraordinära 
händelser finns inte att rap-
portera om från 2008. Det 
tråkigaste kapitlet skrevs i 
månadsskiftet november-
december när ett gäng ung-
domar drog fram och eldade 
ner såväl fordon som ett antal 
byggnader i Nödinge.

– Lyckligtvis kom ingen 
människa till skada den här 
tidiga lördagsmorgonen, 
men det var en hel del värde-
full egendom som gick upp i 
rök, säger Hermansson.

Föranledde den torra 
sommarperioden några 
gräs- eller skogsbränder?

– Vi hade en del skogs-
bränder i somras, men lycka-
des få tag i dem så att händel-
seförloppet inte blev särskilt 
allvarligt. Bränderna blev 
släckta inom en timme eller 
två. Det var bra insatser av 
personalen. Här kan vi också 
se nyttan av det rika friluftsli-
vet som vi har i Ale. Den här 
typen av bränder upptäcks 

oftast ganska snabbt, säger 
Joakim Hermansson.

Har det pågående väg-
bygget genererat fler tra-
fikolyckor?

– Vi har haft en del inci-
denter, men endast med plåt-
skador som följd. Hastighe-
terna har varit relativt låga 
och för vår del har det mest 
handlat om att sanera glas 
och drivmedel på platsen, 
säger Joakim Hermansson.

– Vad det gäller vägbygget 
i övrigt kan man väl säga att 
för personalen i Nol har det i 
vissa fall inneburit att inryck-
ningen försenats. Jag uppfat-
tar det dock som att den lilla 
fördröjning som skett inte 
har gjort så att de hjälpande 
blivit drabbade och lidit extra 
skada.

Vad önskar du dig av 
2009?

– Om jag ser det inifrån 
organisationen så är det att 
vi får till funktionella brand-
stationslokaler i Surte. Det 
hoppas jag på. Sedan hoppas 
jag naturligtvis på ett år med 
mindre olyckor.

Fler uttryckningar för 
räddningstjänsten i Ale
– Antalet automatlarm har ökat

Räddningstjänsten i Ale upplevde ett hektiskt år 2008. Brandstationerna i Nol och Surte 
noterade tillsammans 312 insatser.       Foto: Christer Grändevik

PÅ BRANDSTATIONEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


