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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Söndag 4 okt kl 13 & 17
Harry Potter

Söndag 11 okt kl 18
Sommaren med Göran

Söndag 18 okt kl 13 & 17
Ice Age 3

Fredag 23 okt kl 19
Flickan som lekte

med elden (Stig Larsson)

Söndag 25 okt kl 18
Flickan som lekte

med elden

Nu startar 

Medborgarhusets

bio igen med 

följande filmer:

PRO Ale Norras höstmö-
te hölls i Medborgarhu-
set, Ledet, första torsdagen i 
september.

Ett 90-tal medlemmar 
hade hörsammat kallelsen.

Mötet inleddes med sed-
vanliga mötesförhandling-
ar. Nytt för i år enligt kon-
gressbeslut är att förslag på 
verksamhetsplan för kom-
mande år skall föreläggas 
höstmötet. Under punk-
ten rapporter informera-
de Gösta Björk om cirkel-
verksamheten med flera nya 
ämnen: Släktforskning med 
Birgitta Westberg som 
ledare, Digital bildbehand-
ling med Stig och Brita som 
ledare. Ukelelespel skall vi 
lära oss med Kent Larsson 
som ledare. Våra ”invanda 
cirklar” fortsätter som van-
ligt. Enligt planen blir det 
cirka 40 cirklar under året.

När det gäller våra resor 
så inleddes hösten med Vin-
resan till Rhen-Mozeldalen 
i samarbete med Stigenbuss 

den 5-10 september. Där-
efter ”Ale runt” med Nils 
Svensson som guide den 15 
oktober. Vi börjar med den 
södra delen. Sedan blir det 
Julmarknad på Tjolöholms 
Slott den 20 november, Jul-
tradi-ton på Operan den 
19 december och som in-
ledning på 2010 ”Guys and 
Dolls” den 19 februari.

Ordförande informera-
de om kommande riks kam-
panjdagar för ”Rättvisare 
skatt” under hösten.

Efter mötesförhand-
lingarna inleddes informa-
tions- och frågestund med 
inbjudne Stefan Kraft från 
Västtrafik. Då det blivit så 
många frågor och osäker-
het om det nya biljettsyste-
met och de försämrade för-
bindelserna inom kommu-
nen var det högaktuellt att 
få klargöranden. Den he-
taste frågan gällde buss 403 
som bara går till Nödinge. 
Alaforsborna måste först åka 
till Nödinge, byta buss där 

och åka över Starrkärr till 
Älvängen och byta till Lila 
Express för att komma till 
Älvängens Vårdcentral.

För att reda ut det här 
med nya biljettsystemet 
hade Stefan experthjälp av 
Helena som utbildar perso-
nalen om detta. För Helena 
var detta en ganska enkel 
sak, men ändå är det chauf-
förer som inte har lärt sig 
det nya riktigt. Man ska 
”checka in och checka ut” 
och så vidare och för många 
är det än så länge ett litet 
mysterium jämfört med det 
gamla. Vi hoppas att våra 
medlemmar var lite mer 
upplysta, men det finns en 
stor besvikelse över föränd-
ringarna. 

Därefter var det kaffe 
med goda smörgåsar och 
muffins, som Älvängen 
damer stod för. Kvällen av-
slutades med lottdragning 
med flera lyckliga vinnare.

Stig

PRO Ale Norra höll höstmöte

Många barnfa-
miljer tog till-
fället i akt att 
promenera det 
nya motions-
spåret i Furu-
lund, som in-
vigdes i lör-
dags.

Göran Tilly, Ale 
90 IK, har lett 
arbetet med det 
nya motions-
spåret.

På toppen 
av Aleback-
en serverades 
det förfrisk-
ningar.

ALAFORS. I den bästa 
av brittsommardagar 
ägde invigningen rum.

Det delvis nya 
motionsspåret i Furu-
lund är klart.

I lördags inbjöds 
allmänheten till tips-
promenad i det vackra 
höstlandskapet.

Entusiasmen spirar i Ale 90 
IK just nu. Inte nog med att 
föreningen kan glädja sig åt 
att det nya motionsspåret nu 
är helt färdigställt, dessutom 
är en ny Furustuga på väg att 
växa fram.

– Det är fantastiskt roligt 
och engagemanget i fören-
ingen är verkligen på topp, 
intygar Göran Tilly som lett 
arbetet med motionsspåret.

Omläggningen av mo-
tionsspåret i Furulundster-
rängen har finansierats med 
hjälp av tippavgifter från 
Peab och där Kollanda Grus 
AB har haft om entreprena-
den. Belysningen har Jio En-
treprenad ansvarat för.

– Vi har haft väldigt god 
uppslutning från våra med-
lemmar under arbetsdagarna 

och nu är motionsspåret helt 
klart. Återstår gör lite röj-
ningsarbete. Från förening-
ens sida är vi beredda att ta 
ett ännu större ansvar i detta 
område och finner gärna en 
lösning med Ale kommun, 
förklarar Göran Tilly.

Motionsslingan mäter 
precis som tidigare 2,5 kilo-
meter varav en kilometer är 
nylagd. Underlaget är grus.

– En del motionärer ef-
terlyser bark, men det blir 
väldigt halkigt och medför 
därför en olycksrisk. Syftet 
är att alla, såväl unga som 
gamla, ska kunna ta sig runt 
slingan utan problem, säger 
Göran Tilly.

Utökat samarbete
Vid lördagens invigning 
stod Ale 90 IK som arrang-
ör tillsammans med Ale-
backen, Ahlafors IF och Ale 
kommun.

– Förhoppningen är att vi 
tre föreningar ska kunna få ett 
utökat samarbete i framtiden, 
säger Göran.

Tipspromenaden blev en 
succé och besökarna ström-
made till i massor. Många 

alebor passade på att ta en 
förmiddagspromenad denna 
fina septemberlördag.

– En bra start på dagen. 
Det var en krävande slinga i 
fin natur. Ett mycket trevligt 
arrangemang, konstaterade 
kommunalrådet Jarl Karls-
son (S) som vandrade till-
sammans med partikollegan 
Lars-Gunnar Wallin.

På toppen av Alebacken 
serverades korv med bröd 
och dricka. Besökarna kunde 
dessutom njuta av den fantas-
tiska utsikten.

Vad det gäller Furustugan 
så planeras det för invigning 
i mitten av december. Stugan 
kommer att hållas öppen för 
allmänheten måndagar och 
onsdagar.

Invigning i ljuvligt brittsommarväder
– Nytt motionsspår i Furulund

TIPSPROMENADEN
Rätta svaren Vuxenfrågor
1. X. 1980
2. 1. 186 m ö h
3.  1. Göteborgs Stadsmuseum
4. 2. 23-30 cm
5.  1. 26.17.53
6. X. Första världskriget
7. 1. Frankrike
8.  2. 1966
9.  2. Charlie Parker
10.  1. New York
11.  2. Dan Waern
12.  1. 1913
Rätt rad: X11 21X 122 121
VINNARE: Viveka Wall.
VINST: Matkasse från Jakobsdals 
Chark.

Rätta svaren Barnfrågor
1. X. Idol
2. 2. 21
3.  X. Måns Zelmerlöv
4. . Hängande upp och ner
5.  X. Broccoli
6.  1. Hare
7.  X. Norge
8.  2. Zlatan
9.  1. Findus
10.  1. Vesuvio
11.  X. Griseknoen
12.  2. Kantarell
Rätt rad: X2X 2X1 X21 1X2
VINNARE: Lukas Jansson.
VINST: Säsongskort i Alebacken. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se The

Killarna
Lördag 26 September

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Månd - torsd 11-14.30
Fred 11-22 
Lörd 13-02
Sönd 13-20

Kom i tid och undvik kö!

Live på scen:


