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Mariette Nöckleby från Skepplanda passade på att få vännen Ottos klor klippta hos djursjuk-
vårdare Marianne Nilsson.

AleVeterinären 1 år
ALAFORS. Planerna 
grodde i flera år, plöts-
ligt blev de verklighet.

I söndags firade Ale-
Veterinären 1 år.

– Det har varit en 
fantastisk resa, säger 
Helena Björklund, anes-
tesisköterska.

Det har precis gått ett år 
sedan Helena Björklund, 
Monika Henriksson och 
Annica Westlund öppnade 
AleVeterinären – en ny små-
djursklinik i den gamla polis-
stationen i Alafors.

Det passade man på att fira 
med öppet hus, föreläsning-

ar, kaffe, tilltugg och lite extra 
omsorg.

Mariette Nöckleby tog 
med sig hunden Otto, 2 år, 
för en gratis tandkontroll och 
lite kloklipp.

–Han ser ut att må bra, 
men precis som många andra 
hundar är han lite övervik-
tig. Det besvärar honom inte 
idag, men om ett par år kan 
det bli ett bekymmer, förkla-
rade djursjukvårdare, Mari-
anne Nilsson.

Hundar och katter följer 
människans välfärdsproblem, 
berättar Marianne.

– Precis som vi måste de 
äta rätt. Jag upplever att över-

vikten nästan är värre bland 
katter idag. Det är väldigt 
viktigt att vi tänker på hur 
mycket mat vi ger våra vänner 
– och vad det är vi ger dem.

Det var fullt hus hela sön-
dagen. Många tog chansen 
att få en rundvandring i lo-
kalerna.

– Responsen för våra ak-
tiviteter är otroligt bra. Att 
få hit djurägarna och kunna 
visa dem på plats vilka resur-
ser kliniken har är bästa tänk-
bara reklam, menar Helena 
Björklund.

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tack för era synpunk-
ter på linje 403 och 
404. Det är helt rik-

tigt som ni skriver att Väst-
trafik på grund av vägbygget 
vid Marieholmsbron under 
en försöksperiod införde 
en annan linjesträckning på 
linjerna 403 och 404. Den 
längre stäckningen, via Ma-
rieholmsgatan, var menad 
som en service mot de rese-
närer som vanligtvis stiger 
på vid hållplatsen Marie-
holmsbron. Eftersom den 
längre sträckningen gjorde 
det svårt att hålla tiderna har 
vi valt att gå tillbaka till den 
ordinarie körvägen. Rese-
närer som stiger på vid Ma-
rieholmsgatan kan istället ta 
linje 59, som går med halv-
timmestrafik. 

Ingela Schönning
Informationsavdelningen Västtrafik

Svar till de resenärer som hade synpunkter 
på linje 403 och 404 i Alekuriren den 8 april

Västtrafik bemöter synpunkterna som framkommit om linje 
403 och 404.

Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 
med anledning av planerad 

vindkraftsetablering vid Koberg i Ale 
och Alingsås kommuner

Koberg Fideikommiss avser att söka tillstånd enligt miljöbalken 
för en etablering av en vindkraftpark på ca 15-35 vindkraftverk på 
fastigheterna Gräfsnäs 4:7 och Livered m.fl . Ett samrådsförfarande 
inför ansökans avgivande skall hållas enligt miljöbalken. Inom ramen 
för detta samråd kommer ett informationsmöte att hållas.

Tid: Onsdagen den 6 maj 2009 kl. 18.30
Plats: Kobergsgården, Sollebrunn(infart från väg 42 innan 
Koberg, vid färdriktning från Sollebrunn)  

Triventus Consulting kommer på uppdrag av sökande att informera 
om bl.a. vindkraft i allmänhet, projektets utformning samt om 
förutsedd miljöpåverkan. 

Mer information om projektet fi nns i samrådsunderlaget som 
fi nns att tillgå på www.triventus.com ca en vecka innan samrådet. 
Samrådsunderlaget kan även beställas hos Triventus Consulting 
AB. Vid beställning skickas samrådsunderlaget ut ca en vecka innan 
samrådet.

Synpunkter på projektet tas tacksamt emot. Dessa skall vara Triventus 
Consulting AB tillhanda senast den 1 juni 2009.

Vid eventuella frågor om projektet kontakta oss gärna.

Kontaktperson:
Katharina Kanth 
Tfn: 0346-71 36 68
E-post: katharina@triventus.com
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Kvalitetsvillor i Ale

KILANDA/RYD: VÄLVÅRDAD VILLA  1½-PLAN
I lantlig miljö, välbyggd villa 5 rum och kök. Garage 
i entréplan. Ny värmeanläggning, nytt tak. Stor träd-
gård med mkt växter, delvis naturtomt. 5 min
promenad t badsjö. Kollektivtrafi k/skolskjuts 500 m.

• Beg. pris: kr 1.810.000/bud.
• Öppen visning söndag 26/4 kl 12-13. 
• Adress: Kroksmosse 170.

LANTLIGT I ÄLVÄNGENS UTKANT, NÄRA TILL ALLT!
1½ plansvilla, 175 m2, inredd ÖV, 6 rum o kök. 
Utsiktsläge. Tomt om 1740 m2. Vattenburen golv-
värme bottenplan. Stort, äldre vinterbonat garage.
4 km till Älvängen centrum. Nära busshållplats.

• Beg. pris: kr 2.600.000/bud.
• Ring för personlig visning!
• Adress: Starrkärr 150

NÖDINGE: ARKITEKTRITAD VILLA, HÖG STANDARD
Gedigen villa 6 rum & stort, renov. kök i massiv ek. 
Generösa, ljusa utrymmen. Klinkergolv hall/kök. 
Källare: TV-rum, bastu, pingisrum, tvättstuga mm. 
Stor inglasad altan, infravärme. Rejält garage. Sista 
huset på återvändsgränd.

• Beg. pris: kr 2.650.000/bud
• Ring för personlig visning! 
• Adress: Häroldsvägen 17

NYBYGGNATION MITT I ÄLVÄNGEN!
1½ plans hus, 5 rum & kök (inredd öv.) tomt 703 
m2. Förskola i området, 300 m till busstation. 
Säkra gång/cykelbanor till LMH-skolor. Affärer o 
övrig service inom gångavstånd.

• Beg. pris: kr 2.745.000/bud
• Ring för personlig visning!  
• Adress: Gruvåsvägen 37.

Hjälp oss att hjälpa!

SMS:a ”hjälp” 
till 72 900 och

bidrag med 50kr

Pg:90 04 37-5   Bg: 900-4375
www.cancerhelp.se

Malin Berghagen
Ambassadör för Cancerhjälpen


