
Verksamheten 
är miljödiplomerad

Så var det dags att göra 
bokslut för 2009. Vad 
minns vi? Vad vill vi inte 

minnas? Ett rakt svar på den 
första frågan blir alebornas 
rekordinsamling till Europas 
fattigaste barn i Moldavien. 
På den andra frågan svarar jag 
nog Ahlafors IF:s tråkiga sorti 
ur division två. Det var lika 
tungt som tråkigt.

Året gick fort. Mycket for-
tare än vanligt, hur det nu 
är möjligt, men så måste det 
vara. Hur kan vi annars redan 
sitta här vid julbordet? Vi har 
ju precis lämnat det...

Beslutet om en skattehöj-
ning med 30 öre blev en föl-
jetong under nästan hela året. 
Aledomkraten, Jan A Press-
feldt,  överklagade ärendet 
så långt det gick. Först i höst 
tvingades han acceptera att 
matchen var förlorad.

En annan trogen vän som 
följt med oss genom året är 
konstnären, Ivar Arosenius, 
som avled för 100 år sedan. 
Det uppmärksammades bland 
annat med Aroseniusdagen 
den 10 oktober. Dagen in-
leddes med en parad till plat-
sen för hans bostad i norra 
Älvängen som numera är 
uppskyltad. Mycket inom kul-
turen har det här året haft en 
koppling till Ivar Arosenius 
och den stora konstnären har 
fått något av en renässans.

Alebacken har också stått 
i blickfånget under nästan 
hela året. Det började med 
den imponerande höjningen 

som PEAB genomförde med 
sina överskottmassor från 
vägutbyggnaden. Det höll på 
att sluta, då ett större jord-
ras väckte närboende i mars. 
PEAB tog fullt ansvar för det 
inträffade och nya geoteknis-
ka undersökningar gav svar på 
varför det skett. Arbetet åter-
upptogs och under sommar-
halvåret presenterade Ale-
backen ett förslag om en ny 
lift. Ale kommun gav fören-
ingen ett lån för att kunna ge-
nomföra investeringen. Just 
nu närmar det sig invigning 
av Västsveriges häftigaste 
skidanläggning. Snön sprutar 
ur kanonerna, entusiasterna 
jublar och medierna törstar 
efter att få skriva om den 
unika backen som nu defini-
tivt sätter Ale på kartan.

Vaknaprojektet firade 5 
år i våras. Ett drogförebyg-
gande arbete som skapat 
bättre förutsättningar för 
barn och unga i Ale. Goda 
krafter lyfts fram, ett mer 
utvecklat samarbete med 
näringslivet har skapats 
och fyllan på Valborg 
är ett minne blott 
då aleungdomar-
na numera skapar 
sitt eget dröme-
vent "Festivalborg". 
Nästa år gästas ar-
rangemanget av 
Idolvinnarna, som 
idag anses vara 
hetast i Sverige...

Lanseringen av elbilen 
var en fräck kupp från Aleli-
on Batteries. Medans gigan-
terna som bäst håller på att 
konsturera morgondagens 
elbil tog företaget en befint-
lig Fiat 500, ersatte bensin-
motorn med en elmotor och 
satte in en ny elektronik och 
batteripack. Woops, så var el-
bilen presenterad. I Nödinge. 
I Ale. Världen häpnade.

Skogsbranden i våras 
var mindre rolig, likaså det 
faktum att gokartbanan Ale 
Ring inte har gått att rädda. 
Det är två plumpar i proto-
kollet, men totalt sett är det 
ett positivt bokslut.

En riktigt god jul och ett 
gott nytt år till er alla!

Ps. Läs Johanna Roos julkrönika på 
sidan 20. Bland det bästa 

jag läst!
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