
ALAFORS. 15 000 
kronor att dela på 
för alla goda och 
unga föredömen i Ale 
kommun.

Stipendiet "Ett gott 
föredöme" söker sina 
mottagare för 2009.

– Senasta den 15 maj 
behöver vi ha ansök-
ningarna, säger Stefan 
Lydén på kommunled-
ningskontoret.

Ale kommunfullmäktige 
delar för sjätte året i rad ut 
ungdomsstipendiet "Ett gott 
föredöme". Totalt är det 15 
000 kronor som fördelas 

mellan de stipendiater som 
juryn anser uppfyller villko-
ren.

– Det är en form av belö-
ning för en osjälvisk insats. 
En eller flera personer kan få 
stipendiet, men det kan också 
delas ut till en förening eller 
organisation, berättar Stefan 
Lydén.

Mottagaren får inte ha fyllt 
25 år, i övrigt kan insatser-
na som har gjorts gälla såväl 
idrott som samhälls- och kul-
turverksamhet.

– Jag tycker att alla som 
känner en ungdom som har 
gjort något extra ska skicka in 
några rader. 15 000 kronor är 
mycket pengar att dela på och 
det är inte varje år som vi får 
in sådär jättemånga ansök-
ningar, menar Stefan Lydén.

Utdelningen brukar ske i 
samband med kommunfull-
mäktiges junisammanträde 
under lite pompa och ståt. 
Förhoppningen är att det ska 
ge ringar på vattnet och inspi-
rera fler till goda gärningar.

BOHUS. Alebyggens 
köp av Bohus centrum 
skapar optimism.

Vd, Lars-Ove Hell-
man, redogjorde för 
bolagets visioner.

–I steg ett handlar 
det om att torget ska 
bli helt och rent igen.

Ortsmötena i Bohus har på 
senare tid mest handlat om 
fastighetsägaren Balders 
dåliga skötsel av Bohus cen-
trum. Om Alebyggen lever 
upp till sin vision ska det 
samtalsämnet vara ett minne 
blott.

– Det blir inga offensiva 
eller spännande initiativ den 
första tiden. Vi kommer att 
fräscha upp och vidta åtgärder 
som anläggningen har eko-
nomi till. Däremot kommer 
inte Alebyggen att satsa några 
egna pengar i centrumet. In-
satserna ska bäras av hyresin-
täkterna från Bohus centrum, 
sa Lars-Ove Hellman.

På längre sikt har Alebey-
ggen en annan vision för cen-
trumanläggningen.

– Ale kommun vill skapa 
ett attraktivt seniorboende i 
Bohus servicehus. Vi är ny-
fikna på att haka på det tåget. 
Då behöver innehållet i cen-
trum förändras. Vi tror inte 
att det är möjligt att vara ett 
konkurrerande köpcentrum, 

utan vill istället nischa in oss 
som ett centrum för hälsa och 
friskvård, beskrev Hellman.

Han ser också en möjlighet 
att etablera Bohus som eve-
nemangsort med hela Jenny-
lundsområdet där ishall, fot-
bollsplan, ridhus, motions-
spår och närheten till Vättle-
fjäll är starka argument.

Då undrade en bohusbo 
hur det går med den utlova-
de idrottshallen?

– Den ligger inte på vårt 
bord,  men jag vet att den 
finns med i investeringsbud-
geten kommande år och att 
projekteringen är igång, sva-
rade Hellman.

–Det har ni sagt ett antal år 
nu. Blir det någon hall eller 
inte?

Hellman hade rätt. Det var 
ingen fråga för honom, men 
ortsmötet i Bohus borde ha 
förutspått att denna fråga 
skulle komma upp precis 
som den har gjort tidiga-
re. Nu blev en av ortsbornas 
mest angelägna fråga återigen 
obesvarad.

Kommundirektör Stig 
Fredriksson presenterade ar-
betet med kvalitets- och verk-
samhetsutveckling.

– Vi vill gärna att ni i Bohus 
är med och deltar i våra olika 
demokratiska forum. Just nu 
arbetar vi med att ta fram 
servicedeklarationer som ska 

belysa vad vi kan förvänta oss 
av de kommunala verksamhe-
terna. För att veta att vi erbju-
der det som ni tycker är vik-
tigt vill vi ha era synpunkter. 
Dessa kan ni framföra genom 
att medverka i så kallade fo-
kusgrupper, berättade Fre-
driksson.

Bohusskolans nya rektor 
Maria Nebel presenterade sig 
och skolans verksamhet.

Åhörarna undrade hur det 
stod till med skolans resur-

ser?
– Jag tycker att vi har det 

bra. Det är inte alltid pengar-
na som avgör, utan hur vi ar-
betar. Vi talar mycket om att 
visa respekt, sa Maria Nebel.

Det var som vanligt ett 
ganska livaktigt möte med ett 
60-tal personer på plats.
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Kilanda Marknad
Tänk vad tiden går...
Kom med till

...för 20:e gången i år

Med öppen gård

Planer om Bohus centrum väckte intresse
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• Fritidsledarutbildning 
• Europa och världen 
• Datalinje/Nätverk/Spel 
• Allmän linje

Mer information:
Hemsida: www.axevalla.fhsk.se
E-post: info@axevalla.fhsk.se
Adress: 532 72 AXVALL 
Tel 0511-269 70, Fax 0511-269 99

Vem vill ha 15 000 kronor?

Lars-Ove Hellman, Alebyggens vd, berättade om korta och långsiktiga mål för Bohus cen-
trum som sedan tre veckor tillbaka är i företagets ägo.

PÅ ORTSMÖTET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Maria Nebel, Bohusskolans 
nya rektor, presenterade sig 
på ortsmötet i Bohus.

Jennifer Jääskeläinen fick 
8000 kronor förra året för 
sina osjälviska insatser 
bland annat för Vakna-pro-
jektet.

TIDIGARE STIPENDIATER

2008:  Charlie Kagethe, Jonny Saa-
riranta, Jennifer Jääske-
läinen.

2007: Natalie Johansson
2006:  Per Rehnlund, Jonas Eriksson 

och Caroline Nordlund

2005:  Golaleh Farhan Azad och Carl 
Johansson

2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kultur-
förening.

FÖRRA ÅRETS UTDELARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

POLIS
RONDENRONDEN

Onsdag 15 april

Inbrott
Inbrott på vårdcentralen i 
Skepplanda. Gärningsmännen 
tar sig in fönstervägen. Bedöv-
ningsmedel, ögondroppar och 
koksaltslösning tillgrips.

Torsdag 16 april

Skottlossning
Okända gärningsmän avfärdar 
två skott mot Hotel Surte. Den 
ena kulan går in i frukostmat-
salen och den andra i köket. 
Händelsen utspelar sig strax 
efter klockan fyra på morgo-
nen. Ärendet är rubricerat som 
allmänfarlig vårdslöshet.

Fredag 17 april

Bedrägeri
En kvinna upptäcker att hennes 
kontokort har blivit skimmat på 
Preem i Bohus. 15 000 kronor 
har tagits ut från hennes konto.

Lördag 18 april

Containerbrand
Brand i en återvinningscontai-
ner på Albotorget i Skepplanda. 
Räddningstjänsten rycker ut 
och släcker elden.

Söndag 19 april

Garageinbrott
Garageinbrott i Nödinge. En 
golfbag och en yxa tillgrips. 
Flera liknande händelser rap-
porteras från Nödinge där två 
misstänkta kvinnor varit syn-
liga i området.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/4 – 20/4: 48 Av 
dessa är 13 bilinbrott och 2 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

HJÄLP OSS
ATT HJÄLPA

Varje år trafi kskadas 20 000 

människor i Sverige. Av dessa 

är närmare 3 000 barn. Många 

av dem behöver hjälpmedel 

för att kunna leva ett fullgott liv. 

Hjälpmedel som inte ryms inom 

ramen för vad samhället kan 

erbjuda. 

Cancer & Trafi kskadefonden kan 

ge den hjälpen tack vare ditt bidrag.
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