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ÄLVÄNGEN. Hans 
Åström fick fortsatt 
förtroende att leda SPF 
Alebygdens Pensio-
närsförening.

En veteran tackade 
dock för sig.

Hugo Wallberg lämnar 
den styrelse där han 
suttit sedan 1990.

Drygt hundra personer kom 
till Smyrnakyrkan i Älvängen 
där SPF Alebygdens Pensio-
närsförening höll sitt årsmöte 
i onsdags. Det blev ett par 
timmars trivsam samvaro där 
det bjöds musikunderhåll-
ning vid sidan av sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Årsmötet beslutade att 
låta Hans Åström få fortsätta 
svinga ordförandeklubban. 
Övriga ledamöter i styrelsen 
för 2009: Claes-Hugo Lars-
son, Lennart Mattsson, 
Gunnar Wiik, Karl-Jonas 
Englund, Nils-Erik Silf-
versten och Tage Svensson. 
Ersättare: Ingelor Lindahl, 
Rose-Marie Sahlfjord och 
Per-Olof Liedberg.

Till revisorer valdes Gösta 
Mårdborg och Anna Lisa 
Karlsson. Representant i 
KPR (kommunala pensio-
närsrådet) blir Hans Åström. 
Studiekommittén kommer 
att bestå av Claes-Hugo 
Larsson, Gull-Maj Lars-
son och Inga Lill Åström. 

Trafikansvarig: Hugo Wall-
berg. Hörselombud: Birgit 
Fagrell. Försäkringsan-
svarig: Britt-Marie Jirle. 
Konsumentombud: Lennart 
Mattsson.

Hugo Wallberg, 85, valde 
att avgå ur styrelsen, som han 
varit trogen sedan början av 
förra decenniet.

– Jag tycker att jag gjort 
mitt. Vi behöver få in yngre 
äldre om man så säger, som 
kanske har andra synpunkter 
på hur en pensionärsfören-

ing ska drivas. Lite nytt blod 
skadar inte, säger Wallberg 
om sitt beslut.

Hugo har ett förflutet som 
kassör, ordförande och leda-
mot. Han blir dock kvar som 
engagerad medlem i fören-
ingen och behåller bland 
annat posten som valbered-
ningens ordförande.

SPF Alebygdens Pensio-
närsförening har för närva-
rande 509 medlemmar.

JONAS ANDERSSON

Åström omvaldes på SPF:s årsmöte
– Men Hugo Wallberg tackade för sig

Hugo Wallberg har beslutat att lämna styrelsen i SPF Ale-
bygdens Pensionärsförening, där han suttit sedan 1990.

Arkivbild: Jonas Andersson

Kristdemokraterna i 
Ale har hållit sitt årsmöte. 
Inbjuden talare var det 
kristdemokratiska region-
rådet Monica Selin. Hon 
började med att förklara att 
Västra Götalandsregionen 
i år firar 10-årsjubileum 
och att regionen kommer 
att permanentas. Hon sade 
att Västra Götalandsregio-
nen är värd en kristdemo-
kratisk värdegrund. 

– Jag menar att det 
behövs en samlad etisk 
plattform, en värdegrund, 
som skall utstaka de grund-
läggande värderingar som 

skall bära de hälso- och 
sjukvårdsetiska principer 
som bör gälla i vår region. 
Värdegrunden bör inne-
hålla en samlad vision för 
hela organisationen, dess 
ändamål och ideal. 

Hon påpekade även att 
kristdemokraterna gör 
skillnad och pekade på 
kristdemokraternas budget 
”se människan”, att varje 
människa är unik och har 
ett unikt värde. Kristde-
mokraterna vill därför 
prioritera sjukvården i den 
regionala utvecklingen och 
satsa på små sjukhus. Nu 

kommer reformen valfrihet 
i vårdval, vilket ger patien-
ten makt över sitt eget 
vårdval.

Hon berättade att hon 
motionerat om att införa 
barnhospic i Västra Göta-
land för barn med speciella 
behov och hon trodde att 
det skulle bli ett bifall till 
den.

Efter det vidtog sedvan-
liga årsmötesförhandlingar 
och styrelsen omvaldes 
med Sune Rydén som 
ordförande.

För kristdemokraterna 
Tony Karlsson

Kristdemokraterna i Ale höll årsmöte

– Lödöse Städ och Kurres 
Byggshop har flyttat till nya 
större lokaler på andra sidan 
E45. Det innebär att Rubb 
& Stubb flyttar norrut i 
den fastighetskropp där Ica 
Matkassen inryms. Rubb & 
Stubb får lika stor yta som 
nu, men däremot lokaler 
som är bättre anpassade för 
deras verksamhet.

Hur ser tidsplanen ut?
– Renoveringsarbe-

tet håller på som bäst och 
tanken är att Rubb & Stubb 
ska kunna ha inflyttning i 
sina nya lokaler under mars 
månad.

Vad är framtidsplanerna 
för Matkassen?

– Vi kommer att överta 
Rubb & Stubbs nuvarande 
lokaler. Det sker en expan-
sion genom en om- och till-
byggnad som i första hand 
ska disponeras för spel- och 
postverksamhet. Som fallet 
är nu så är det alldeles för 
trångt för våra spelkunder. 
Vi vill att Matkassen ska 
vara en naturlig mötesplats 
och där fyller spelet inom 
Svenska Spel och ATG en 
viktig roll. Postverksamhe-
ten är också en del av den 
service som vi erbjuder våra 

kunder och som förtjänar 
ett vettigt utrymme. Noter-
bart är att vi inom kort blir 
ombud för Västtrafik.

Vad är målsättningen 
med den satsning som 
Matkassen gör?

– Vi strävar efter att uppnå 
det som står i vår vision om 
att vara Göta älvdalens trev-
ligaste butik, med den bästa 
servicen, trevligaste perso-
nalen och konkurrenskraf-
tiga priser.

Lycka till!
– Tack!

JONAS ANDERSSON

…Lars Hansson, Ica-handlare i Lödöse och tillika delägare i fastighets-
bolaget Lenda Fastigheter AB.

Vad är det som händer på torget i Lödöse?

Hallå där...

BOHUS. En tidigare 
fastighetsmäklare och 
revisor som nu blivit 
caféägare.

Stefan Fransson 
tycks gilla tvära kast.

– Detta är en helt ny 
bransch för mig, men 
det känns väldigt roligt, 
säger Stefan till lokal-
tidningen.

Det är inte första gången som 
Stefan Fransson 46, gör en 
helomvändning i livet. 1985 
bytte han öst från väst, flyt-
tade från Stockholm till Gö-
teborg.

– Det var kärleken som 
förde mig hit. Samtidigt som 
jag flyttade till Göteborg bör-
jade jag läsa på Handelshög-
skolan, berättar Stefan.

Du har aldrig ångrat flyt-
ten till västkusten?

– Nej, faktum är att jag 
känner mig mer som en gö-

teborgare än en stockholma-
re. Jag har ju bott här halva 
mitt liv.

Ny erfarenhet
Även om Stefan Fransson 
aldrig drivit något eget café 
har han ändå viss vana från 
restaurangbranschen. I sin 
ungdom jobbade han extra 
som servitör, kallskänka och 
garderobiär.

– Servicedelen har jag 
alltid haft med mig och jag 
tycker det är roligt att arbeta 
bland folk. Jag uppfattas nog 
som en social person.

Hur har inledningen på 
ditt nya yrkesliv varit?

– Jag övertog rörelsen vid 
årsskiftet, så det är för tidigt 
att dra några slutsatser. Janu-
ari var lugn, men det var inget 

annat att vänta. Ortsborna 
börja dock hitta hit igen och 
nu är det dessutom semleti-
der, säger Stefan.

Är konceptet detsamma 
som tidigare?

– Ja, jag har inte ändrat på 
någonting. Vi erbjuder gröt-
frukost varje vardag och sedan 
har vi såväl bakverk som ba-
guetter till försäljning. Jag har 
breddat utbudet av smörgåsar 
och förhoppningsvis ska det 
slå väl ut. En annan del jag 
vill utveckla är beställning-
ar av smörgåstårtor, avslutar 
Stefan Fransson.

Stefan Fransson har sadlat om
– Är ny caféägare i Bohus

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Fransson är ny caféägare i Bohus. 
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