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GRATIS!

Kom till Alebacken 29/1 kl 18.00
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år 
åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 10 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns 

att hyra hos Sportringen på Ale Torg 
och på Team Sportia, Älvängen.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se för 
aktuell information.

ALEBACKENALEBACKEN ÖPPENÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 29/1 KL 18-21
FREDAG 29/1 KL 18-21

I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Zlatan – störst även i Ale 2009
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GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Midsommar lockade till 
folkfest på Vimmervi IP.

Folkligt mid-
sommarfirande
ALE. Vädrets makter var 
barmhärtiga och mid-
sommarfirandet blev 
både folkligt och festligt 
i Ale.

De två största officiella midsommarar-
rangemangen ägde rum i Nödinge och 
Starrkärr. Vimmervi IP och Prästalund 
kantades av människor i alla åldrar – 
de flesta med blommor i håret. 

Läs sid 42-43

Tel 0303–22 95 89 

BUTIKEN UPPHÖR

Ä !
DEN SISTA JUNI PG A VÄGBYGGET

AIF assisterade blågult

Ahlafors IF:s pojkar och flickor födda 2002-03 hade den stora äran att följa med landslagen ut till Nya Ullevi inför VM-kvalmatchen Sverige – Malta. För 
Emma Dreifeldt blev det extra stort. Det var nämligen hon som fick gå hand i hand med Sveriges lagkapten och superstjärna Zlatan Ibrahimovic. När lokal-
tidningen träffade Emma efter upplevelsen konstaterade hon: "Han är väldigt stor". Det var inte minst en väldigt stor dag.     Läs sid 24-25

Och Emma, 8, fick gå med Zlatan
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ÄNTLIGEN
- sandalväder

"Han var väldigt stor". Emma Dreifeldt blev den lycklige att 
få följa Zlatan Ibrahimovic ut på Ullevi. Ahlafors IF:s pojkar 
och flickor födda 2002-03 blev utvalda att assistera lands-
laget.              Vecka 26, 2009.
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ALE. Aledemokrater-
nas, Jan A Pressfeldt, 
överklagade kommun-
fullmäktiges beslut om 
skattehöjning till Läns-
rätten.

Den 23 december 
togs beslut om inhibi-
tion, verkställighets-
förbud.

– Därmed inte sagt 
att det inte blir någon 
skattehöjning. Den poli-
tiska majoriteten kan 
överklaga till Kammar-
rätten, säger kommun-
direktör, Stig Fredriks-
son.

Aledemokraterna är starkt 
kritiska till vänsterma-
joritetens ledning av Ale 
kommun. Öppet kritiseras 
de förtroendevalda och kom-
munledningens tjänstemän. 
Överklagandet av skattehöj-
ningen, som man ansåg togs 
försent då kommunfullmäk-
tige redan i september fast-
ställt budget och strategisk 
plan för 2009, blev en viktig 
delseger.

– Vänstermajoriteten i Ale 
misslyckades till och med 
med att höja skatten. Det 
visar att min kritik har varit 
befogad, säger Pressfeldt i en 
besk kommentar efter Läns-
ätt b l t tt bif ll h

på oss att förklara bakgrunden 
och skälen till beslutet om 
skattehöjningen. Utgången 
av själva ärendet är inte själv-
klar bara för att Länsrätten 
har beslutat om inhibition, 
säger Stig Fredriksson.

Sakfrågan
Sakfrågan handlar dels om 
att mötet inte skulle ha varit 
kungjort i laga ordning dels 
att beslut om ny skattesats 
togs så sent som i december. 
Bakgrunden är att Ale kom-
munfullmäktige tog beslut 
om strategisk plan med 
budget och kommunalskatt 
i september. Under den oro-
liga hösten visade flera olika 
prognoser att Ales skatte-
underlag skulle bli betydligt 
sämre än förväntat. Förut-
sättningarna för att klara 
kravet om en god ekonomisk 
hushållning förändrades och 
kommunledningen förut-
spådde att en allvarlig ekono-
misk situation skulle kunna 
uppstå om inget gjordes. 
Vänstermajoriteten återkom 
därför till fullmäktige med 
fö r s l ag 
om att 
h ö j a 
skatten 
med 30 
öre för 
att dryga 

t k

ber. Vänstermajoriteten 
hävdar att sådana finns bland 
annat med hänvisning till de 
stora varsel som lagts i Väst-
sverige. Dessa kan komma 
att påverka aleborna och öka 
behoven av utbildning och i 
vissa fall försörjningsstöd.

– Det är spekulationer och 
prognoser är inget vi kan för-
ankra besluten i. Det är långt 
ifrån säkert att det blir så illa 
som många experter tror. Det 
kan mycket väl vara en tillfäl-
lig ekonomisk svacka som vi 
tar oss ur redan under 2009. 
Kommunledningen gör det 
bara lätt för sig genom att 
höja skatten för att slippa ta 
tag i de verkliga problemen. 
De vägrar effektivisera efter-
som det kan påverka deras 
kamrater som har ”livstids-
anställningar” i kommunen, 
säger Jan A Pressfeldt.

Kungörelse
Kungörelse av fullmäktige-
sammanträden ska ske senast 
sju dagar före mötet. Kallelse 
till det extrainsatta mötet för 
att klubba skattesatsen den 4 

decem-
ber kom 
i n t e 
P r e s s -
f e l d t 
t i l l -
h a n d a 
fö ä 1

– Ärenden av så bråd-
skande karaktär medger för-
kortad kungörelsetid så vi 
anser inte att det finns någon 
formell felaktighet här heller, 
säger Stig Fredriksson.

Kräver ändå 22:30
Trots Länsrättens beslut om
inhibition kommer skat-
temyndigheten att kräva 
aleborna på den höjda skat-
ten, 22:30. Det baseras på 
det besked som kommun-
ledningen gav myndigheten 
inför trycket av skattetabel-
len som skedde redan dagen 
efter beslutet i fullmäktige 
den 4 december.

– Skattemyndigheten 
kräver in den skatt som redo-
visas i skattetabellen. Om 
den här processen leder till 
att skatten blir oförändrad 
får aleborna skatteåterbäring 
2010, förklarar Stig Fredriks-
son.

Kommunstyrelsen hade
ett extra sammanträde med 
anledning av Länsrättens 
beslut om inhibition i fre-
dags. Styrelsens ordförande, 
Jarl Karlsson (s), ville avvak-
ta mötet innan han kommen-
terar ärendet.

Vi återkommer till ämnet 
i onsdagens nummer av Ale-
kuriren.

Länsrätten gick på Pressfeldts linje
– Beslutet om skattehöjning får inte verkställas

Det är långt ifrån säkert att 
det blir så illa som många 

experter tror. Det kan mycket 
väl vara en tillfällig ekonomisk 

svacka som vi tar oss ur

Kommundirektör Stig Fredriksson.   Arkivbild: Allan Karlsson

Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt överklagade kom-
munfullmäktiges skattehöj-
ning med 30 öre. Det skedde 
på alla nivåer och efter att 
först verka ha fått stöd hos 
Länsrätten blev det idel 
motgångar. Ale kommun fick 
rätt.    
                 Vecka 6, 2009.

de förorenade områdena.
– Jag är glad över att vi är 

så många enade krafter som 
arbetar tillsammans och delar 
på ansvaret. Jag är stolt över 
att vi alla medverkar till en 
bättre miljö och säkrare vat-
tentillgång för såväl götebor-

l b d J l

Sveriges största saneringsprojekt invigt
– Kommunalråd Jarl Karlsson (S) uttryckte både stolthet och glädje
SURTE. 2000 ton tungmetaller ska bort och bland 
annat säkra Göta älv som vattentäkt.

Sveriges största marksaneringsprojekt längs 
strandkanterna i Surte och Bohus invigdes i förra 
veckan.

– Med denna stora satsning som kostar 250 mil-
joner kronor tar vi ett stort ansvar för framtiden 
och för synder som industrin begick för många år

Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S),Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), 
invigde Sveriges största marksaneringsprojektinvigde Sveriges största marksaneringsprojekt 
med ett spadtag ut i Göta älv.med ett spadtag ut i Göta älv.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S), in-
vigde Sveriges största sane-
ringsprojekt. Det pågår längs 
strandkanterna från Bohus 
till Surte.    
                 Vecka 7, 2009.
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SEMLANS TID
ÄR NU!

Segerglädje i Surte. Malin 
Eriksson gratuleras av lag-
kapten Jonna Leek.

Surte utklassade
Pixbo med 11-3!
NÖDINGE. Surte IS IBK 
svarade för en ny stor-
match, då topplaget 
Pixbo utklassades med 
hela 11-3.

Surtes innebandydamer är nu mycket 
nära ett nytt kontrakt i division 1. En 
poäng borta mot jumbon Ljungby i 
sista omgången räcker. Spelar laget 
som mot Pixbo kan inget stoppa dem.

Läs sid 31

Skepplanda,
Tel: 0303-33 46 90,

www.redox.se

Begagnade
bildelar

Stor visningshelg 7-8 mars
Ska du flytta i vår? Ring oss!

Alltid gratis undersökning

– ring innan besök!

Skoinlägg för alla 
fötter och problem!

Även fötter som gör ont ska kunna gå bekvämt

Aroseniusskolan utan rektor

Robert Hulander lämnar rektorstjänsten på Aroseniusskolan i Älvängen. 

Arkivbild: Jonas Andersson

ÄLVÄNGEN. Arosenius-
skolans Rektor Robert 
Hulander hoppar av.

En växande förtro-
endekris föranledde 
beslutet.

– När en coach inte 
får med sig spelarna 
krävs det åtgärder. Jag 
tyckte det var lättast 
att jag lämnade skutan, 
säger Hulander.

Aroseniusskolan tillhörde de 
skolor som fick skarpast kritik 
av Skolinspektionen i höstas. 

– Det finns väldigt mycket 
att göra på Arosenius och vi 
var väl inte helt överens om 
vilka förändringar som var 
mest nödvändiga. Vi drog 
inte åt samma håll, säger 
Robert Hulander utan att 
låta bitter.

Verksamhetschef, Peter
Madsen, menar också att lös-
ningen var den rätta.

– Det har funnits motsätt-
ningar och en större förtro-
endekris. Beslutet att Robert 
skulle sluta togs i samför-
stånd, vilket känns bra, säger 
han.

Läs sid 12

– Robert Hulander hoppar av efter förtroendekris

NU:
30 min.

195:-195

Känns din hud grå och trist?Känns din hud grå och trist?
Känner du dig torr och glåmig?Känner du dig torr och glåmig?
Saknar din hud lyster?Saknar din hud lyster?
Jag kan hjälpa dig!Jag kan hjälpa dig!
Biolines AHA/PHA-syraBiolines AHA/PHA syra
ansiktsbehandling peelar bort
orenheter och gör din hud
ren, fräsch och mjuk!

Aroseniusskolans rektor, 
Robert Hulander, avgick 
efter en förtroendekris.  
        Vecka 9, 2009.

GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Verleskogen het i fullmäktige
– Ärendet återremitteras och beslutet dröjer

Verlebäck.Verlebäck. 

Foto: Pelle Dahlberg.Foto: Pelle Dahlberg.

Köpa eller inte köpa. Verle 
Gammelskog blev en het po-
tatis i Ale kommunfullmäkti-
ge. Till sist sköt kommunen 
till nödvändiga pengar, en 
knapp miljon, för att rädda 
skogen.          

Vecka 10, 2009.

ALAFORS. Höjningen av 
Alebacken rasade tidigt 
på tisdagsmorgonen.

Jordraset föll i nord-
lig riktning mot tidigare 
Furustugan.

Elljuspår och en 
enskild väg skadades.

Orsakerna till jordraset som 
nu betecknas som ett skred 
vid Alebacken utreds in-
tensivt just nu. PEAB, Ale 
kommun och Statens Geolo-
giska institut deltar i arbetet. 
Området har av säkerhetsskäl 
spärrats av för allmänheten. 
En knapp vecka efter det in-
träffade är Henrik Gerber,
platschef för PEAB, fortfa-
rande ganska fåordig.

– Det tar längre tid än vi 
från början trodde att utreda 
orsakerna till skred. Vi vill 
ogärna spekulera i händelse-
förloppet, utan målet är att 
kunna ge en korrekt bild så 
snart som möjligt. Vi vill veta 
vad vi pratar om, säger han.

Den förklaring som finns 
är att den så kallade under-
gruppen, marken man belas-
tat, har givit vika och skapat 
en gungbrädseffekt. Det be-
tyder att marken sjunker på 
ena sidan och åker upp på den 
andra.

Vad gör ni nu?
Vi borrar i marken för att 

utreda vad som orsakat skre-
det och skapa en så tydlig bild 
som möjligt av vad som har 
hänt, säger Henrik Gerber.

Allmänheten är minst sagt 
förgrymmad och självklart 
även skrämd.

– Vårt förtroende är i

har hänt. Många som har vis-
tats i området har frågat vad 
som kunde ha hänt om skre-
det skett under dagtid. Det är 
mycket svåra frågor. Självklart 
har vi efter det som har hänt 
ökat säkerhetstänket. Vi har 
också avbrutit alla transpor-
ter till området och vi har satt 
upp mätpunkter som indike-
rar om det sker nya rörelser i 
massorna, säger Gerber.

Intresset från aleborna var 
stort dagarna efter det inträf-
fade. Lokaltidningen träffade 
flera oroliga ortsbor.

Förfärligt
– Det är förfärligt. Vi gick här 
igår kväll och då talade vi om 
stabiliteten. Det har ju blivit 
så stort. Nu undrar vi vad 
som hade hänt om raset skett 
under vår promenad. Hade vi 
hunnit undan?

Just den här frågan ställde 
även skolpersonal som var på 
plats för att se raset.

– Vi går ju här nästan varje 
dag med någon klass. Var det 
så här instabilt borde vi fått 
rekommendationer att inte 
vistas i området. Det här 
känns inte alls bra. Raset 
kunde lika gärna ha skett när 
vi fanns i närheten och vi hade 
aldrig hunnit undan med alla 
barn.

Kritiken har varit påtag-
lig och för en tid sedan höll 
PEAB och Ale kommun ett 
informationsmöte kring ut-
byggnaden. Då lugnades 
många, men frågan är vem 
som hade rätt.

– Vi kommenterar ing-
enting förrän vi vet exakt

på händelsen.
– Men vi är nöjda med 

PEAB:s åtgärder. Nu åter-
står det att invänta deras ut-
redning. Innan dess är det 
svårt att uttala sig. Jag vet 
att det gjordes noggranna 
geotekniska undersökningar 
innan projektet startade och 
att dessa nu följs upp. Vi får 
se vad de kommer fram till, 
säger miljö- och byggchef 
Ann-Britt Svedberg.

PEAB har ansökt om två 
nya bygglov för att fortsät-
ta höja Alebacken med över-
skottsmassor från vägen.

– Det är inget vi skyndar 
på nu. Yttrandetiden går ut 
i slutet på mars och sedan 
måste vi avvakta samtliga ut-
redningar från skredet. området? innan det tas beslut om f

RONDEN
Höjningen av Alebacken 
rasade och nu rasar kritiken

Höjningen av Alebacken rasade tidigt på tisdagsmorgonen. Jordraset föll i nordlig riktnin
mot tidigare Furustugan. Elljuspår och en enskild väg skadades.

Elljusspåret reste sig, men löpslingan är nu iordningstäl
ny sträckning och kan användas. Henrik Gerber (infälld).

Med hjälp av överskotts-
massor från vägutbyggna-
den skulle Alebacken höjas 
tio meter. Mitt i arbetet 
skedde ett jordskred. Kriti-
ken rasade och arbetet fick 
göra ett uppehåll. Noggran-
na geotekniska utredningar 
genomfördes och PEAB tog 
på sig fullt ansvar. Arbetet 
återupptogs senare.  
      Vecka 12, 2009.
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BOHUS. Den 1 april 
kliver Alebyggen in 
som ny ägare till Bohus 
centrum.

Visionen är att skapa 
ett nav för kropp och 
själ, idrott och hälsa.

– Det är en långsiktig 
satsning som grundar 
sig på kommunens vilja 
att ställa om Bohus 
servicehus till ett att-
raktivt seniorboende 
55+ och det i kombi-
nation med alla andra 
satsningar har fött 
idén, säger Alebyggens 
vd Lars-Ove Hellman.
Bandyhuset Ale Arena är på 
plats, en idrottshall med möj-
lighet till friidrott är plane-
rad, scoutgården är levande, 
Jennylunds IP och ridklubb 
med närliggande motions-
spår är vackert beläget och 
ligger som en entré till Vätt-
lefjäll. Förutsättningarna för 
evenemang av olika slag är 
egentligen storartade, men 
området på höjden glöms 
bort. Istället är det ett för-
fallet Bohus centrum som 
möter boende, besökare och 
förbipasserande.

Ny identitet
– Hela Bohus behöver en ny 
identitet. Centrumanlägg-
ningen är en viktig kärna och 

måste för att överleva hitta 
en egen nisch. Den tror vi 
kan finnas i att anpassa cen-
trumets innehåll efter den 
förändring som planeras för 
servicehusen. Kommunens 
äldreboendeutredning före-
slår en omställning till seni-
orboende för uthyrning utan 
krav på biståndsanpassning. 
I princip ska vem som helst 

kunna bo där, men inrikt-
ningen ska vara mot 55+, 
menar Lars-Ove Hellman.

För att skapa ett attrak-
tivt seniorboende krävs en 
modernisering av framför 
allt de gemensamma utrym-
mena. En ombyggnad skulle 
kunna omfatta relaxutrym-
men som bastu, spa och 
kanske ett mindre gym.

– Hand i hand med en 
sådan förändring av service-
huset krävs också ett delvis 
nytt innehåll i Bohus cen-
trum. Vi tror att inriktningen 
skulle kunna vara mot kropp, 
själ och hälsa. En del av 
dagens verksamheter smäl-
ter bra in i konceptet såsom 
frisör, blommor, tandvård, 
BVC, café och vårdcentral, 

förklarar Hellman.
Med denna profil på Bohus 

centrum finns det en naturlig 
koppling till idrottshallen 
som kommer att byggas i när-
heten. Uppför backen finns 
hela Jennylundsområdet 
med fotbollsplan, ridklubb, 
bandyhus och motionsspår.

– Det här området går 
självklart att utveckla ytterli-

gare med till exempel stugby 
och camping, menar Lars-
Ove Hellman som menar 
att Bohus kan bli Ales och 
Kungälvs centrum för idrott 
och friskvård.

Kommer ta tid
– Centrumnläggningen 
kanske till och med blir för 
liten, men då kanske ytan 
mellan husen kan nyttjas.

Alebyggens vision för 
identitetsbytet på Bohus 
kommer inte att ske i en 
handvändning, utan projek-
tet ska ses på minst 10 år.

– Nödinge är ett bra exem-
pel. Där började vi arbetet 
1991 och det pågår fortfa-
rande, men vi har kommit en 
väldigt bra bit på väg, avslu-
tar Lars-Ove Hellman.

Närmast kommer Alebyg-
gen att koncentrera sig på 
den allmänna skötseln som 
har ansetts eftersatt i Bohus 
centrum.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Balder säljer Bohus centrum till Alebyggen AB som tillträder 1 april. Köpet är en långsiktig satsning på att ge Bohus som 
samhälle en revansch och en ny identitet.

AFFÄREN
Alebyggen AB köper aktierna i 
Bohus centrum AB* som ägs av 
Balder Fastigheter AB. Fastig-
hetsvärdet är 30 Mkr, men vad 
aktierna har kostat har ännu inte 
framkommit. Affären har förbe-
retts i 1,5 år och är förankrad hos 
kommunledningen.
*Bolaget heter något annat.

– Vill ge hela samhället en ny sund identitet

Alebyggen tar över Bohus centrum

Alebyggen köpte under vin-
tern tillbaka Bohus Centrum 
av Balder Fastigheter. Ett 
beslut som ortsborna gilla-
de, då skötseln varit brist-
fällig. Alebyggen underströk 
dock att några större sats-
ningar är inte att vänta den 
närmaste tiden. Centrumet 
får växa i takt med sin egen 
ekonomi.        

Vecka 13, 2009.

Veckans
BAGUETTE

20:-

Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset, förrättade invigningen av nya Mötesplats Kupan på Göteborgsvägen 96 i Älvängen. Kristina Ekstrand 
var en av många glada Röda korsare i lördags.                 Läs sid 6

hög tid att göra om uteplatsen.
KAMPANJEN GÄLLER T O M – 30/4

IMP TRALL AB 22x95 7 90 k /l

Westerberg invgide nya KupanWesterberg invgide nya Kupan

Bengt Westerberg, ordföran-
de i Svenska Röda Korset, 
invigde Kupans nya lokaler i 
Älvängen.   
      Vecka 14, 2009.

NÖDINGE. Cirka 8000 
ungdomar har varit 
involverade eller 
berörda.

Näringsliv, förenings-
liv och kommun gick 
samman i projektet 
Vakna – droger dödar.

Resultatet är ett 
oslagbart engagemang 
till förmån för barn och 
unga.

Efter fem års arbete och en 
noggrann sammanfattning 
kan konstateras att Sveri-
ges bästa drogförebyggande 
projekt finns i Ale kommun. 
BRIS förbundsordförande, 
Ingela Thalén, sade vid ett 
besök i Ale att projektet var 
unikt och hon var djupt im-
ponerad. Hon om någon bör 
veta.

Vaknas framgång stavas 
engagemang. Engagemang 
internt och externt med ung-
domar i fokus. Det började 
med ett politiskt initiativ på 
kommunledningsnivå.

– Vi såg ett ökat drogmiss-
bruk bland unga och kände att 
vi måste göra något – något 
rejält. Idag, fem år senare, är 
det en stolt och glad Jalle som 
står här. Jag kan konstatera 
att vi har skapat bättre förut-
sättningar för barn och unga 
i Ale. Ett arbete vi tänker fort-
sätta med, sa kommunstyrel-
sens ordförande Jarl Karls-
son (S) vid jubileumslun-
chen.

En offensiv informations-
kampanj inledde projektet 
våren 2004. Få alebor har 
glömt de svarta skyltarna 
med texten "Vakna – droger 
dödar" längs E45. Till och 
med kommundirektör Stig
Fredriksson som inte ens ar-
betade i kommunen kommer 
ihåg dem.

– Vaknaprojektet har stått 

för ett av Ales nyckelord – ny-
tänkande. Med olika grepp, 
det mesta byggt på engage-
mang från olika parter, har 
man lyckats åstadkomma 
saker som tidigare har varit 
omöjligt. Och visst kommer 
jag ihåg skyltarna längs 45:an, 
minns Stig Fredriksson som 
då tjänstgjorde i Trollhättan.

Väckte kommunen
Informationskampanjen
väckte en hel kommun. Viljan 
att vara med växte snabbt. 
Tre privatpersoner arrange-
rade en Elviskonsert i janu-
ari 2005. Överskottet, 25000 
kronor, skänte arrangören till 
Vakna. Det blev startskottet 
för Stödföreningen Vaken 
som bildades för att ta hand 
om ekonomiska bidrag. Andra 
liknande initiativ kom sedan 
i snabb följd. ICA Kvantum 
på Ale Torg började sälja en 
särskild påsen till förmån för 
fonden. Ljuva Hem i Älväng-
en började sälja ett Vakna-
te. Så har det sedan fortsatt. 
Totalt har mer än 1,3 Mkr 
samlats in, varav nästan hälf-
ten från Vaknapåsen. Pengar 
som kan användas fritt till po-
sitiva verksamheter för barn 
och unga i Ale.

– Det har varit en fan-
tastisk resa. Vi har skakat 
om systemet ganska mycket 
och lyckats få en samsyn på 
barn och unga. Festival-
borg är idag möjligt att ge-
nomföra dels genom ekono-
miskt bidrag från Vaknafon-
den dels genom att Ale kom-
muns samtliga förvaltningar 
stöttar arrangemanget, säger 
Vaknas hyllade projektledare, 
Thomas Berggren.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande håller med om att nyck-
eln har varit arbetssättet.

– Vi arbetar tillsammans 
med ungdomarna istället för 

att bestämma över dem, säger 
Jarl Karlsson.

Det var många kloka ord 
under Vaknas jubileumslunch 
i Ale gymnasium.

Stödföreningen Vaken re-
presenterades av bland andra 
ordföranden, Tyrone Hans-
son.

Bara positivt
– Vakna har bara positiva 
sidor och det visar inte minst 
resultatet, men kampen för 
våra ungdomars förutsätt-
ningar i samhället måste hela 
tiden fortsätta.

Att stimulera och engage-
ra ungdomar har varit Vaknas 
grundfilosofi från tidig start. 
Adam Eriksson och Filip
Jansson, två aleungdomar 
som i helgen arrangerade 
ett jättelan i Ale gymnasi-
um, berättade om sina erfa-
renheter.

– Vi är så stolta över att bo 
i Ale. Vi har fått ett otroligt 
stöd från alla i kommunen 
att genomföra vår projektidé. 
Genom att tro på oss kan ni 
påverka vår kreativitet.

Thomas Berggren var 
tagen efter jubileumslun-
chen, men sammanfattade 
som vanligt allt på sitt eget 
sätt.

– Hur gott som helst. Tänk 
att det finns så mycket goa 
människor!
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Vakna – en glad, stark och stolt femåring

JUBILEUMSGÄST

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sveriges bästa drogförebyggande projekt jubilerade

Thomas Berggren, Vaknas projektledare, fick många varma 
ord under 5-årsjubileet och fick bland annat mottaga Stöd-
föreningen Vakens hederspris för sina insatser för barn och 
unga i Ale.

Showgänget i Nödinge. Ungdomarna bjöd på fartfylld dans.

Kommunstyrelsens ordförande tackade personligen alla som 
har varit projektet behjälpligt. Här syns Sven Nielsen.

Michael Svensson, kultur-
chef i Ale, var med i Vaknas 
styrgrupp de första åren och 
har många goda minnnen.

"Fem fantastiska år, men 
kampen måste fortsätta" sa 
Tyrone Hansson, ordförande 
i Stödföreningen Vaken.

Jonas Ekstrand represente-
rade Ale Fritid som har ett 
nära samarbete med Vakna.

Kommundirektör Stig Fre-
driksson berättade att 
han kände till Vakna innan 
han sökte tjänsten i Ale 
kommun.

Paula Dahlqvist var utmärkt 
konferencier under Vakna-
lunchen i Ale gymnasium.

Ge bort ett 

presentkort!

Nackspärr, Ischias
Ryggskott Tennisarm

söndagen den 19 april 
kl 13.00-17.00

på Sjövallen

LOPPIS

Nästa utgåva 
onsdag - torsdag 

15-16 april
Manusstopp 

torsdag 9 april
Redaktionen stängd 

lå f d till

Vakna, ett av Sveriges mest 
kända drogförebyggande 
projekt, firade 5 år.  Projekt-
ledaren Thomas Berggren 
uppvaktades och uppvaktade 
själv viktiga personer.  
      Vecka 15, 2009.
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Elbilsrevolutionen startar i Nödinge
– Landshövdingen, Lars Bäckström, provkörde Alelion Batteries underverk
NÖDINGE. Sveriges 
första serietillverkade 
elbil byggs i Ale.

Alelion Batteries och 
Auto Adapts samarbete 
med Fiat har banat väg 
för det rekordsnabba 
framtagandet av den 
unika bilen.

– Det är en känsla 
av magi att köra den, 
säger huvudägaren, 
Håkan Sandberg som 
senare fick medhåll 
av självaste landshöv-
dingen.

Invigningen av Alelion Bat-
teries lokaler i Nödinge fick 
ett hyfsat dragplåster, då det 
plötsligt stod klart att före-
tagets elbilsprototyp skulle 
vara klar för visning. Lokaler-
na blev nu en bisak – alla var 

mer eller mindre där för att 
få en skymt av framtidens bil. 
En samlad presskår med Sve-
riges tyngsta medier väntade 
ivrigt på elbilen som i själva 
verket består av en Fiat 500 
konverterad till eldrift.

– Mina kontakter med Fiat 
har skapat ett unikt samarbe-
te, där vi har fått tillgång till 
en bilmodell utan drivlina. 
Vi får i princip köpa en tom 
kaross som vi placerar ett av-
ancerat batterisystem i som 
bygger på den nya genera-
tionen li-jon batterier som 
ger bästa tänkbara prestanda, 
berättar huvudägaren Håkan 
Sandberg och tillägger:

– Vi har på mycket kort tid 
åstadkommit något som for-
donsindustrin försökt med i 
flera år. Skillnaden är att jag 
bestämde mig och samlade 
därför den bästa kompeten-

sen i landet för att lösa pro-
blemet. Nu står vi här med en 
färdig prototyp och en order 
på 400 elbilar.

Att det inte var någon 
vanlig svensk nyhet som pre-
senterades i tisdags rådde det 
inga som helst tvivel om. In-
tresset för elbilen är gigan-
tiskt hos alla.

Stort steg
– Det här är ett mycket stort 
steg för oss och för utveck-
lingen av den moderna elbi-
len. Prestandan är unik, ac-
celerationen fantastisk och 
känslan av att kunna höra fåg-
larna kvittra samtidigt som 
du åker bil är magisk, säger 
Håkan Sandberg som lät 
landshövdingen Lars Bäck-
ström köra den första offici-
ella turen.

– Vilken upplevelse. Det 
förde tankarna till när jag 
körde Tjorven för Posten – 
fast mycket tystare och be-
hagligare, sa Bäckström.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Jarl Karlsson 
(S), tillhörde talarna under 
invigningsceremonin.

– Redan idag har Aleli-
on Batteries tecknat ett op-
tionsavtal med Ale kommun 
om cirka 60 000 kvm på 
det nya verkamhetsområ-
det Stora Viken på höjden 

ll B h h N di

Han hoppades också att ex-
empelvis Hemtjänsten kunde 
vara testförare av elbilarna.

Power Circle, en organisa-
tion med bland annat Sveri-
ges kraftbolag, har redan lagt 
en order på 400 bilar.

– De ska ha bilarna för 
att testa och skapa en plan 
för hur infrastrukturen med 
laddstationer ska byggas upp, 
berättar Sandberg.

Elbilen kommer att mon-
teras i Nödinge och omgåen-
de skapa ett 30-tal nya arbets-
tillfällen i Sveriges nyaste bil-
fabrik.

Ringar på vattnet
– Projektet ger också ringar 
på vattnet. Det här innebär 
att Alelion Batteries får fullt 
upp med att leverera batteri-
system, vilket innebär ett 30-
tal nya jobb även där. Det här 
är en stor framgång för nä-
ringslivet i Ale, menar Sand-
berg.

Att konkurrenterna lurar i 
vassen och är beredda att för-
söka kopiera den moderna el-
bilen från Nödinge är inget 
som skrämmer Håkan Sand-
berg.

– Bara i Sverige är målet att 
vi ska ha 600 000 elbilar 2020 
och då är det hög tid att sätta 
igång på alla håll.

Kort om bilen?
Elbil d

citeten är en annan nyckelfrå-
ga. Där kommer vi att erbju-
da tre alternativ, 10, 15 eller 
20 mil på en laddning. I dags-
läget skulle det ta ungefär sex 
timmar att ladda bilen i ett 
vanligt eluttag. På sikt hoppas 
vi att det blir trefas till ladd-
stationerna och då går det på 

å i ll å

att köpa. De första finns ute 
på marknaden redan i höst. 
Vad de kommer att kosta är 
ännu oklart.

Jarl Karlsson hade med 
tanke på framgången som 
förslag att byta namn på E45 
till EL45. Klart tänkbart!

Presentationen av den nya unika och moderna elbilen skedde i samband med att Alelion Batteries invigde sina nya lokaler på Rödjans väg i Nödinge.              Foto: Allan Karlsson

Landshövding Lars Bäckström talade varmt om elbilen och 
kunde visst tänka sig Jarl Karlssons förslag om att byta 
namn på E45 till EL45.      Foto: Allan Karlsson

Se även inslag i Kurre-TV.
www.alekuriren.se Välj webbtv.

Alelion Batteries, Auto Adapt och EV-adapt presentera-
de genom sin huvudägare, Håkan Sandberg, det som ska bli 
Sveriges första serietillverkade elbil – en konverterad Fiat 
500. Ett stort massmedialt intresse väntade under några 
dagar. Landshövdingen Lars Bäckström provkörde undret. 
Sen dess har det varit ganska tyst, men snart ska Ale 
kommun få ta emot de två första bilarna.

Vecka 16, 2009.

GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

SKO DIG M

Den omfattande skogsbranden mellan Nödinge och Bohus har fått förödande konsekvenser. Här ses Rauni Salmi som bor i Bönabo och har fått se sitt närom-
råde eldhärjas. Under lördagskvällen tvingades han evakueras från sitt hem. Ett dygn senare var han hemma igen, men då var inte mycket sig likt.

Läs sid 17

Den förödande branden

Lagerrensning!
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En förödande skogsbrand 
mellan Bohus och Nö-
dinge tog 5 kvadratkilome-
ter. Branden krävde en stor 
insats av Räddningstjäns-
ten.

Vecka 18, 2009.
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"Det här är en riktig kalasgrej"
NÖDNGE. – Vilken pryl, 
det här är en riktig 
kalasgrej som ni har 
här nere, sa Petter 
efter sitt framträdande 
på Festivalborg.

Visst gjorde han 
succé, men det gjorde 
alla andra på scen 
också.

som väntat rapparen Broshan 
(Sam Alfaro) med vänner. Å 
andra sidan var det Broshans 
tredje framträdande på Fes-
tivalborg och rutinen gjorde 
sitt. Minst lika långa applåder 
drog The Cloud ner. Bandet 
som vann senaste Alerocken 
tryckte gasen i botten direkt. 
Gästspelet med Stefan Lind-
t ö å fi l ifik

i år firar 10 år som artist har 
upplevt mycket – och många 
stora scener – men inget som 
Festivalborg.

– Vilket omhändertagan-
de. Att låta ungdomar få 
vara med och arrangera är 
ju kalas, särskilt en helg som 
denna. Allt var perfekt, ljud 
och ljus var lika bra som på 
d ö k h

det lätt bli smått hysteriskt, 
folk uppträder som om de 
tror att jag är från en annan 
planet. Det är ju lite överdri-
vet, men återigen – det är ett 
grymt bra initiativ att göra 
sånt här för ungdomar på ty-
piska krökarhelger, svarade 
Petter som verkligen tog sig 
tid efter spelningen.

Kö i l d i lå ill

– Petter hyllade och hyllades på Festivalborg

Petter var imponerad av Festivalborg, ljud- och ljustekni-Petter var imponerad av Festivalborg, ljud- och ljustekni-
ken kan mäta sig med de främsta konserterna i landet.ken kan mäta sig med de främsta konserterna i landet.

Petter tog sig tid med fansen. Här ses han med några avPetter tog sig tid med fansen. Här ses han med några av 
Löftetungdomarna, från vänster: Jessica Rodin, EmelieLöftetungdomarna, från vänster: Jessica Rodin, Emelie 
Lind, Natalie Johansson och Felicia Eidenby.Lind, Natalie Johansson och Felicia Eidenby.

Gästartist hos The
Cloud, Stefan Lind-
ström på fiol.

Sam Alfaro som Broshan
gjorde succé – igen.

Radikalneutral, hiphopmu-
siker från Trollhättan.

Petter hade inga som helst 
problem att få publiken att 
gunga och sjunga med!

Foto: Per-Anders Klöversjö

Petter gjorde succé på Fes-
tivalborg. 620 ungdomar 
fanns på plats för att se ar-
tisten som verkligen bjöd på 
sig själv.

Vecka 19, 2009.

GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Ridskolan
och ungd

krav på

K-RIDC

LOPPIS • G
SHOW • PROVA

Kinds Vakt verksammar i hela Västra 
Götalands län, och har sedan juni -08 
levererat säkerhet i Ale kommun.

Vi löser dina 
säkerhetsbehov

Kinds Vakt, ditt

Dan Stenvall är en av många kritiker mot förslaget att anlägga en motorbana i Jennylundsområdet i Bohus. "Hit kommer inga gokartar. Det här är ett natur-
område och har inget med motorsport att göra. Det är en absurd idé och ett ogenomtänkt förslag" säger Stenvall som 1965 öppnade Bohus djurpark. Bara 
det är en spännande historia. Idag är björnar, apor, vargar och chimpanser ett minne blott, men det finns ändå gott om djur på Stenvalls ägor.           Läs sid 9

"Hit kommer inga gokartar"
– Starka protester mot planerna uppe vid Jennylund– Starka protester mot planerna uppe vid Jennylund
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Bohus Racing och Ale 
kommun letade förgäves 
efter en alternativ plats för 
en ny gokartbana. Förslaget 
om att förlägga den i Jen-
nylunds grusgrop väckte 
starka protester hos gran-
narna. I november gick nytt-
janderättsavtalet ut för 
Bohus Racing och Ale Ring 
tillhör numera motorsports-
historia i Ale kommun.

Vecka 20, 2009.

Ge Europas fattigaste 
barn en sommar!
Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. 
Rinnande vatten och avlopp är ingen självklarhet. De mest utsatta försöker Budesti kommun 
erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, god mat, roliga 
aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas.
I år blir det inget läger om inte vi hjälper till. Budesti kommun har sedan några år tillbaka ett 
visst utbyte med Ale. Nu behövs ett akut bistånd. Målet är att samla in 60 000 kronor till att 
förverkliga sommarlägret för 100 utsatta barn. Det är bråttom. Insamlingen pågår till 14 juni 2009.
Stödföreningen VAKEN leder insamlingen.

Här gör även en liten peng en stor insats!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Märk bidraget

"Moldavien"

Rapporten om barn- och 
ungdomars situation i 
Moldavien chockade hela 
Ale. En gemensam kraft-
ansträngning från företag, 
kommun, kyrkan, förenings-
livet och inte minst alebor-
na gav över 90 000 kronor. 
Pengarna användes till ett 
sommarläger för Europas 
fattigaste barn.

Vecka 21, 2009.
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ALAFORS. Alebacken 
SK får låna 3,1 miljoner 
kronor av Ale kommun.

Pengarna ska använ-
das till ett nytt liftsys-
tem.

– Där rök den semes-
tern, konstaterar entu-
siasten, John Hansson, 
glatt.

Fullmäktige antog i mån-
dags låneavtalet mellan Ale 
kommun och den ideella 
föreningen Alebacken SK. 
Det betyder att ett begag-
nat liftsystem från Idre kan 
transporteras ner till Alafors 
för montering. Affären går 
lös på närmare 4,1 Mkr.

– Ett nytt, liknande 
system, skulle kosta över 
det dubbla. Det här är en 
kanonaffär, men det återstår 
mycket jobb innan ungarna 
kan åka uppför backen, säger 
John Hansson som är ordfö-
rande i klubben.

– Reglerna för att mon-
tera en lift är skarpa. Det är 
många myndigheter som har 
synpunkter och det är bra, 
då blir det riktigt gjort och

belasta. Det är avgörande 
för att veta hur liftens sträck-
ning, förklarar Hansson.

Liften har väntat på Ale-
backen i två år. Det är inte 
direkt strykande åtgång på 
gamla liftar.

– Den här är 28 år gammal, 
men man brukar räkna en 
livslängd på upp mot 60 år 
om de sköts ordentligt. Den 
här är i topptrim och består 
av en ankarlift och en knapp-
lift som går parallellt i en 
gemensam liftgata, förklarar 
Hansson.

2000 skidåkare i timmen
Kapaciteten mer än för-
dubblas mot den trotjänare 
som skidåkarna har fått lifta 
med hittills. I vinter ska 2000 
skidåkare i timmen kunna 
transporteras upp i backen, 
men det är inte bara uppför 
som det väntar nyheter. 
Peabs överskottmassor har 
lyft backen rejält och den 
längsta nedfarten blir nu 460 
meter. Huvudbacken blir 
troligtvis 390 meter jämfört 
med dagens 280.

– Det här är ett oerhört

magnet. I år lockade vi 7500 
personer och med bättre 
kapacitet i både backen och 
liften räknar vi nå helt andra 
nivåer, menar Hansson.

1 december har de satt 
som mål att försöka ha liften 
på plats. Den ska testas och 
godkännas innan skidåkarna

vetet arbete från alla håll. 
Miljö- och byggförvaltningen 
har varit positivt inställd och 
verkligen försökt se möjlig-
heterna. Samma sak när vi 
träffade Kommunstyrelsen. 
Tjänstemän och politiker 
har varit lyhörda och fast 
beslutna att på ett eller annat

– Nej, vi klarar en grön 
vinter. Vi har generösa spon-
sorer och förtjänsten är bra 
när backen väl blir vit. Det 
här klarar vi utan problem. 

Fantastisk utsikt
John Hanssons uppmärk-
sammade dröm om en res-

sökning först och se om det 
finns underlag för en restau-
rang med vita dukar…

Fotnot: Alebacken får också ett 
investeringsbidrag på 875 000 
kronor som tas från ersättningen 
som Peab erlägger till kommunen 
för att få tippa massorna

Nytt liftsystem till Alebacken

John Hansson och hans vänner i Alebacken SK kan nu beställa hem liften från Idre. Finansieringen är löst via ett lån från 
Ale kommun.                 Arkivbild: Allan Karlsson

– Klubben lånar 3,1 Mkr av AAle kommunle kommun

Föreningen Alebacken och 
Ale kommun kom överens 
om ett lån som möjliggjorde 
en nyinvestering omfattande 
två nya liftar.

Vecka 26, 2009.

NÖDINGE. Datorn har 
blivit en demokratisk 
rättighet.

Därför får också alla 
elever som studerar ett 
nationellt program i Ale 
gymnasium numera en 
dator när skolan börjar.

– Det känns bra att 
alla har samma förut-
sättningar att genom-
föra sina studier, säger 
IT-tekniker Peter Lind-
berg.

I förra veckan var det mer 
eller mindre julafton för alla 
"ettor" i Ale gymnasium IT- eleverna via nätet berättar säger Peter Lindberg datorn Nu har alla varsin

Dator – en demokratisk rättighet
– Därför en 
given sak i Ale 
gymnasium

Daisy Sandgren och Emelie Hagberg i klass SP1A gläds åt att ha fått varsin bärbar dator.

Höstens ettor på de natio-
nella programmen i Ale gym-
nasium fick en egen dator.

Vecka 36, 2009.

– Ahlafors IF räckte inte till i tvåan i år
JONSERED. Skärhamn 
vann sina två sista 
matcher, Ahlafors för-
lorade.

Den usla slutspurten 
på serien skickar AIF 
ut ur division två.

Nu är mycket ovisst 
i den nyblivna division 
tre klubben.

Ahlafors förlorade ödesmat-
chen mot Jonsereds IF, men 
det var självfallet inte där 
serien avgjordes. Sjövallens 
stolta herrlag har tagit noll 
poäng av Fässberg och Skär-
hamn som var de två huvud-
konkurrenterna i seriens bot-
tenregion. Det blev till sist 
avgörande.

– Ja, det är inte dagens 
insats som skickar ner oss i 
trean. Idag tycker jag att kil-
larna stundtals gör en mycket 
bra match, men vi hade inga 
marginaler med oss, konsta-
terar en tårögd AIF-tränare, 
Ulf Pettersson, efter slutsig-
nalen.

Spelarna var fåordiga efter 
dramats upplösning. Blickar-

ik d å l

än Jonsered idag. Skillnaden 
är att de har Gabbe och med-
vind. De får tidigt 1-0 och 2-
0-målet som följde är offside, 
menade Henriksson.

Det blev en riktig olyckslör-
dag för Ahlafors IF. Underlä-
ge 3-0 samtidigt som budet 
från Skärhamn tidigt signale-
rade att ö-laget inte tänkte ge 
sig frivilligt. Hoppet tändes 
när David Forsman och 
Diego Rovira nickade in  re-
duceringarna 1-3 och 2-3.

– Vi försökte flytta fram, 
d i k

en är föreningens första mot-
gång på många år. Vad som 
nu händer med spelare och 
ledare återstår att se. Det är 
lättare att resa med i medgång 
än motgång. Det är roligare 
att avancera uppåt än att kliva 
nedåt.

– Jag kan i dagsläget inte 
se något positivt med det här. 
Det är nattsvart. Styrelsen får 
utvärdera och sätta nya mål. 
Jag tycker ändå att vi har 
visat att en klubb som Ahla-
fors IF hör hemma i division 

å V d

Tack och adjö!djö!

Christian Gunarson och Markus Hansson försökte stoppa 
skyttekungen Gabriel Altemark-Vanneryr.

Ahlafors IF fick efter en be-
drövlig avslutning på sä-
songen lämna division två.
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ÄLVÄNGEN. Ivar Aro-
senius har varit på 
mångas läppar den 
senaste tiden.

I lördags hedrades 
den produktiva konst-
nären, som gick bort i 
blödarsjuka för 100 år 
sedan.

Gemensam parad 
till Aroseniustomten, 
teaterföreställning på 
Folkets Hus och invig-
ning av utställningen 
InspirArosenius stod på 
programmet.

Ivar Arosenius 100-årsminne 
blev högtidligt och välbesökt. 
Ett 50-tal personer deltog i 
paraden från Älvängens Fol-
kets Hus till Aroseniustom-
ten. Elever från Ale Musik-
skola gick i täten och spelade 
vacker fiolmusik under den 
kylslagna promenaden.

– Vilken stämning, helt 
underbart, utbrast kulturchef 
Michael Svensson när man 
nått målet för sin vandring.

Utbildnings- och kul-
turnämndens ordförande, 
Monica Samuelsson (S), 
höll ett tal till minnet av Ivar 
Arosenius.

– Ivar Arosenius är en av 
d k i

bodde revs 1973. Fem dörrar, 
en kakelugn och en spis finns 
bevarat på hembygdsmuseet 
i Prästalund.

– Vi har ett konstverk av 
Ivar Arosenius i Ale kommun 
och det hänger i Nödinge, 
säger Monica Samuelsson.

Stig Lundin, från Skepp-
landa, var den sista att bo 
i Ivar Arosenius hus. Han 
fanns på plats vid minnes-
högtiden i lördags.

– Jag bodde här under 
åren 1953-61. Min mormor 
Selma var barnpiga till Ivar 
Arosenius på den tiden det 
begav sig, berättar Stig som 
inte kunde bli annat än nos-
talgisk när han gick runt på 
sina barndomsmarker.

– Jag kommer ihåg hur 
det var. Jag kan minnas häck-
arna runt huset och hur man 
hörde kråkorna.

I Folkets Hus var det full-
satt, knappt 100 personer, 
som tog del av Kattresan. På 
scen stod elever från årskurs 
2-3 på Garnvindeskolan.

När klockan slog tolv 
invigdes konstutställningen 
InspirArosenius på Repsla-
garmuseet. Björn Fredlund, 
docent i konstvetenskap och 
författare till en bok om Ivar 
Arosenius, invigningstalade.

I A i

100-årsminnet av Ivar Arosenius firades i Älvängen
– Parad, teater och konstutställning

Utbildnings- och kulturnämndens
ordförande, Monica Samuelsson,
höll ett tal med anledning av Ivar
Arosenius 100-årsminne.

En grupp elever från Ale Musikskola förhöjde stämningen 
med vackra folkvisor.

Till minnet av konstnären 
och författaren, Ivar Arose-
nius, 100-årsdag arrangera-
des en särskild Aroseinus-
dag. Sigun Melander släppte 
sin bok "Den lyckliga famil-
jen". Hon fick senare också 
ta emot Ales kulturstipen-
die.
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GOTT TILL

HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Världsklass
Wollter!
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Sven Wollter var tillbaka i 
Ale gymnasium efter 13 år. 
Hans framträdande inför en 
fullsatt salong var fenome-
nalt. "Den gamle" visade 
vem som är äldst och bäst i 
klassen.
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