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Paula – en 
stark profil
NÖDINGE. Paula Dahl-
qvist är blott 20 år, men 
redan en stark profil i 
Ale. 

Som ledare för Mötes-
plats ungdom är hon 
också en stor förebild.

Det finns nog inte många ungdomar i 
i Ale som inte vet vem Paula Dahlqvist 
är. Hennes stora engagemang har fått 
ordentlig snurr på det som ungdomar 
i Ale har saknat mest – en mötesplats.

Läs sid 8
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...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.seÖppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom söndag

VECKANS VARA!
NYGRILLAD 
KYCKLING

2 st

Postvägen 2, Älvängen
Telefon: 0303-749430
Mån - tor: 11:00 - 19:00
Fre - lör: 11:00 - 20:00

NU HAR VI ÖPPNAT EN 
RIKTIG GODISBUTIK

170 sorter färskt lösgodis från ledande 
leverantörer  Sockerfritt lösgodis och 
Choklad  Choklad för finsmakare
Glass och dricka

s och 
makare

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

Ett själv-
klart val?

Nära dig!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER:

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

Hello Kitty Skolkit
Praktiskt set med 
ryggsäck, lunchbox 
& dryckesflaska.

298:-

Stor publikfest. Älvbygdens motorklubb arrangerade sitt andra folkrace på två år och återigen vallfärdade publiken till Paradisbanan. Till sist fick publiken 
också starka skäl att applådera då Jill Eriksson körde hem totalsegern i damklassen.            Foto: Allan Karlsson

En folkfest med fart!



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Så, då var det bara 48 
veckor till nästa långa 
semester... (Ångest). Oj 

och aj, vad snabbt det gick. 
Vad hände med allt som var 
planerat? Tillhör definitivt 
kategorin som under hela 
vintern skyllt på att "det 
där löser jag på semestern". 
Hmm, vart tog dessa lös-
ningar vägen? Hade till och 
med lovat mig själv, vilket är 
allvarligt när löftena inte in-
frias, att städa upp rejält på 
kontoret för att få ett gott 
välkomnande när det var 
dags att starta upp. Det gick 
sådär. Varje pappershög låg 
kvar – oförändrad. Enda till-
skottet på redaktionen var 
möjligtvis ett större antal 
bananflugor...

Nåväl det är inte mycket 
att orda om. Nu är hösten 
här, låt vara för att både au-
gusti och september kan 
vara soliga, de tillhör ändå 
höstterminen. Vi får mitt i 
ångestballongen försöka se 
allt positivt som den här års-
tiden bär med sig. I år är vi 
dessutom bortskämda med 
en intesiv och intressant val-
rörelse som kryddar veck-
orna fram till den 19 sep-
tember. Det ser ut att bli 
spännande såväl på rikspla-
net som lokalt. Det är utan 
tvekan som så att den bor-
gerliga alliansens grepp i 
opinionsmätningarna över 
riket också har givit opposi-
tionen i Ale luft under ving-
arna. Att utmana den röd-
gröna majoriteten i en 

gammal industrikommun 
som Ale är minst sagt en ut-
maning. Bara vid ett till-
fälle har borgarna varit vid 
makten (1991-94), för övrigt 
har det varit minst rött och 
på senare år även grönt.
Jag kan ibland tycka att Ale 
kommun är för liten för att 
drivas ideologiskt. Det hade 
varit bättre att plocka ut ett 
dreamteam med de främ-
sta politikerna, oavsett par-
tifärg, som ledare i de olika 
nämnderna. Målet ska vara 
optimal verksamhet för den 
mest rimliga pengen.

I veckan väntar ett nytt 
spännande möte med 25 
unga potentiella entreprenö-
rer från sju olika länder. Det 
är i år tioårsjubileum för den 
internationella utbildning-
en Unga Entreprenörer 
i nya Europa och lokal-
tidningen har faktiskt 
varit med från början. 
Så om nu fyra veck-
ors semester gick fort 
så är känslan detsamma 
när det gäller dessa 
tio år. Utbildning-
en är helt unik 
och kommer för 
första gången i 
år att exporteras 
till Moldavien 
där ett genom-
förande väntar 
i september. 
Under dessa tio 
år har synen på 
entreprenör-
skap förändrats 
eller rättare 

sagt utvecklats. Då handlade 
det mest om att kläcka kom-
mersiella affäridéer och en-
treprenör var detsamma som 
företagare. Idag talar man 
mer om entreprenörskap 
som ett förhållningssätt och 
en inställning i sitt arbete 
och i det vardagliga livet. 
Att våga tänka annorlun-
da, vara kreativ och se möj-
ligheter gäller inte bara bli-
vande företagare, utan likväl 
som anställd i offentlig för-
valtning eller i ett större fö-
retag. "Think out of the box" 
propagerar den meriterade 
kursledaren från Warwick 
University, Roger Mumby 
Croft. Det har Ale gjort i 
tio år och kan därför bidra 
till att minst tio moldavis-
ka ungdomar får chansen att 

gå utbildningen på 
hemmaplan.

Unik utbildning jubilerar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

Fax 0303-74 99 45

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
”UTFLYKTSMÅL”

• HEMINREDNING FÖR HELA HEMMET

• ÖLJETTLÄNGDER 329 kr/2-p • 

KLÄDER FÖR HELA FAMILJEN • VAXDUK 30 kr/m

Förlängt öppet
t.o.m. 22/8 2010

Vi har försäljning och utställning av hantverk i

ALFHEMS KUNGSGÅRD
(Ale Golfklubb, Alvhem)

Öppettider: Tis-sön 11-18 

ALE SLÖJDARE

BLÅBÄR, HJORTRON 
OCH KANTARELLER

säljs från bärbil 
varje vecka, fredag. 
I mån av tillgång. 
Förbeställning mellan 18.00-20.00. 

Mobil nr: 073 638 57 45.

Surte, Grill och Pizzeria 08.30 - 09.00
Bohus, Parkering Netto 09.15 - 09.45
Nödinge, Lidl 10.00 - 10.30
Nol, Shell 10.45 - 11.15
Alafors 11.30 - 12.00
Älvängen, Pendelparkeringen 12.15 - 12.45
Skepplanda, Albotorget 13.00 - 13.30
Hålanda, Kyrka 14.15 - 14.45
Nygård, Idrottsplatsen 15.10 - 15.40
Lödelse, Museum 16.00 - 16.30
Göta, Götagrillen 16.45 - 17.15

www.sollebrunnsmobelaffar.se

�����������

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

180 kr

Klippning

Dam
Herr
Barn

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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PREMIÄRERBJUDANDE

P l Mål i AB

Penselman Måleri AB
Göteborgsvägen 51 LILLA EDET

0520-65 77 00

20% 
på 10 l Aqua System

10% 
på 3 l Aqua System

PASSA PÅ!
FärgREA v32-33

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Nya äldreboenden 
i centrala Älvängen 

och Nödinge

www.vattenkungen.se

Astma  och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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HALVA 
REAPRISET

REAFINAL

TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG
HERR • DAM

UNGDOMSKLÄDER

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

EGEN SERVICEVERKSTADVARD 10 - 18 
(LUNCH 11.45 - 13), 

LÖRD 9 - 13
ÄLVÄNGEN 

TEL 0303-74 86 60

SAMSUNG NP-R530-JA06SE
15,6 HD LED skärm
Numeriskt tangentbord
250 GB HDD 2 GB Ram
Webkamera 
HDMI

GRUNDIG 40VLE7040C
40” Full-HD edge LED, 100Hz  & 
bildstabilisering, 4 HDMI, USB med 
inspelning! Tunn design 

42 ” Plasma 
HD-ready

100 Hz & MPEG 4
SD kortläsare

0,001 ms respnstid 
2:000:000:1 kontrast

Bästa pris på 
prisjakt.se 4888:- *

HOS OSS 
4790:-

Bästa pris på 
prisjakt.se 5688:- *

HOS OSS 
4990:-

Bästa pris på prisjakt.se 13410:- *

HOS OSS 
10990:-

PANASONIC TX-P42X20E

Reservation för slutförsäljning, begränsade antal. 
Priserna gäller tom V32. * Priser jämförda 2010-08-09 utan fraktkostnader.

ale.vansterpartiet.se Marcelo ErhamreMohammad Nashabat

Det behövs en 
frihetsrörelse för 

personlig integritet

Provrösta på 
alekuriren.se
ALE. Hur går det i valet?

Många är nyfikna, inklusive vi på 
redaktionen.

Därför genomför vi nu en opinions-
undersökning på alekuriren.se.
I veckan startar en enkel opinionsundersök-
ning på alekuriren.se. Där kan du rösta på 
ditt  parti. Vi är medvetna om tillförlitlighe-
ten, men är så nyfikna att vi ändå vill göra ett 
försök. Röstsystemet är utformat på ett sätt 

som gör det omöjligt att rösta två gånger från 
samma dator, däremot vet vi att det är möjligt 
att rösta från olika datorer varför resultatet får 
tas med en nypa salt. Det är också omöjligt att 
veta åldern på den som röstar, men det kanske 
kan vara nyttigt att få provrösta...

Klicka in på alekuriren.se och skrolla ner 
på första sidan. Långt ner till höger hittar du 
vår omröstning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Alliansen med Kristde-
mokraterna, Mode-
raterna, Centerpar-

tiet och Folkpartiet ställ-
de för någon månad sedan 
100 frågor till de rödgröna 
S, MP och V för att väljar-
na ska få besked innan valet. 
Nu är det väl dags att ge det, 
tycker jag!

Vad säger Christina 
Oskarsson (S) om för-
äldraförsäkringen; ska den 
kvoteras, två- eller tredelas 
eller hur ska den se ut? Ska 
vård och omsorgspersonal 

kunna ta över offentliga 
verksamheter och starta eget 
tillsammans, eller ska det 
förbjudas? Ska värnplikten 
återinföras och hur ska den 
utformas i så fall?

Det här var tre frågor, 97 
stycken återstår. Men om 
Oskarsson ger svar på dessa 
utifrån de tre partiernas 
gemensamma syn, är det 
alltid en början!

Penilla Gunther
Riksdagskandidat,

Kristdemokraterna
Västra Götaland Norra

Dags att ge besked på de 100 
frågorna de rödgröna fått!

Låt 16 år vara nog!

”Fler fattiga barn och 
ökande klyftor” ska bli 
en valfråga hävdar So-

cialdemokraterna. Låt oss 
gå till källorna för att se hur 
det verkligen är. Vi har all-
deles nyss fått en helårsöver-
blick över 2009, genom So-
cialstyrelsens nyligen över-
lämnade statistik. 

* Andelen hushåll som 
fick ekonomiskt bistånd, det 
som tidigare hette social-
bidrag, någon gång under 
2009 var 5,8 procent. Det 
är samma andel av befolk-
ningen som 2006. Alltså 
samma andel som under 
den Socialdemokratiska 
regeringstiden trots en då 

rådande högkonjunktur. När 
Alliansen sedan tog över 
minskade socialbidragen!

* Andelen ensamstående 
kvinnor med barn med eko-
nomiskt bistånd var förra 
året 22 procent, vilket är 
lika med nivån 2004 - under 
Socialdemokraternas reger-
ingsperiod! Lägst andel var 
det 2007, drygt 19 procent. 
Lägst andel var det alltså 
under Alliansens tid. 

* Åren 2006-2008 mins-
kade antalet barn som lever 
i fattigdom med 2.500 barn. 
Antalet personer med eko-
nomiskt bistånd minskade 
med 7.800 personer. Det 
blev totalt 17.500 färre 
arbetslösa hushåll utan 
ersättning. 

Däremot blir det alltid så 
i tider av lågkonjunktur att 

fler mister sitt arbete och 
behöver försörjningsstöd. 
Men trots att den interna-
tionella ekonomiska kris, 
som vi nu har gått igenom, 
betraktas som den allvarli-
gaste sedan 1930-talet, når 
nivåerna på försörjningsstöd 
inte alls upp till vad vi såg 
under 1990-talskrisen. 

Det beror bland annat på 
att Folkpartiet liberalerna 
och Alliansen har ökat stats-
bidragen till kommunerna 
för att de ska kunna upprätt-
hålla god vård, omsorg och 
skolverksamhet också i kärva 
tider! 

Våra samlade insatser för 
fler i arbete har medverkat 
till att betydligt fler är kvar 
på arbetsmarknaden och 
klarar sin egen försörjning. 

Våra skattesänkningar 

för vanliga människor har 
stimulerat ekonomin vid rätt 
tidpunkt och mildrat krisens 
effekter. 

Folkpartiet liberalernas 
och Alliansens ambition är 
att fortsätta arbetet med att 
minska antalet som behöver 
försörjningsstöd och att 
minska antalet barn som 
lever i fattigdom. Vi har visat 
att det är ett arbete som vi 
klarar. 

Socialdemokraterna kan 
fortsätta med sin mytbild-
ning. Men jag tror de skjuter 
sig själva i foten. Väljarna är 
smartare än så!

Kryssa en Folkpartist i 
valet - gärna mig!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Myter om ökande klyftor!

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT LIBERALT ALE!
�� Ett högprioriterat område är tidiga 
 förebyggande insatser för att stödja barn 
 och familjer som har problem.

�� Försörjningsstöd (socialbidrag) ska fi nnas som 
 ett sista skyddsnät för dem som inte kan 
 försörja sig på annat sätt. 

�� Det drogpolitiska programmet måste bli ett 
 levande dokument som används i det 
 dagliga arbetet. 

�� Målet med en liberal politik handlar om att 
 alla som kan arbeta skall ha ett arbete. 
 Det handlar också om att människor med 
 olika bakgrund skall kunna mötas och 
 påverka samhället.    

Rose-Marie Fihn Karin Bjelkholm

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

Först och främst 
hoppas vi att som-
maren varit så god 

och trevlig som Du önskat 
Dig. Nu kommer det att 
vara ett starkt fokus på den 
samhällsutveckling Du och 
vi vill se de komman-de 
åren, såväl på riks-, region- 
och den lokala nivån. 

Valet handlar och 
jobben, tryggheten, skolan, 
rättvisan, solidariteten och 
framtidstro! 

I Ale skapar majoritets-
partierna jobb och utbild-
ning, trots regeringens 
stora brister i arbets-mark-
nadspolitiken. Vårt resul-
tat är att jobben blivit fler 
och kunskapen större via 
en aktiv kommunal arbets-
marknadspolitik som ger 
den enskilde framtidstro 
igen. På satsade 5 miljo-
ner kronor kommer minst 
en miljon kronor tillba-
ka i form av lägre utgifter. 
Och i höst kom-mer fler 
insatser på detta lyckosam-
ma tema. 

Tryggheten är viktig i 
livets alla olika skeden och 
den ska alltid vara efter 
behov. Pengarna ska aldrig 
få avgöra om Du får stöd 
och hjälp i utsatta situatio-
ner. Vi Alebor har visat att 
vi är solidariska och hjäl-
per mäniskor som har det 
svårare och detta är mycket 
positivt. 

Skolan kommer att få en 
mycket kraftig ökning av 
lärartätheten under man-
datperioden, vi vill att 
barnen och ungdomar-
na klarar godkända betyg 

i alla ämnen och goda pe-
dagoger ger dessa möjlig-
heter.

I en framtidskommun 
som Ale är bostadsbyggna-
tion och verksamhetsmark 
prioriterade frågor och i 
Kronogården i Älvängen 
byggplaneras för inflytt-
ning 2011/2012. Älvängen 
ska fortsätta att växa med 
förtätningar i de centra-
la delarna med bland annat 
trygghetsboende i mo-
derna former. Flera lokala 
byggintressenter skapar 
bostäder vid gamla fot-
bollsplanen, vilket är posi-
tivt för alla.

För utvecklingen av Ale 
Höjd i Nödinge med cirka 
350 bostäder har avtal träf-
fats med tre fö-retag Skan-
ska, Derome och Sverge-
huset att tillsammans med 
kommunen genomföra 
projek-tet, ett bostadspro-
jekt för framtiden. Också 
bostadsförtätningar i cen-
trala Nödinge ingår i pla-
neringen av Ale torgs vida-
reutvecklling.

Alla frågor är ju inte 
kommunala, men vikti-
ga för oss alla – sjukför-
säkringen har vi rödgröna 
partier lovat att rätta till så 
att den blir mänsklig och 
attraktiv för den som drab-
bas av sjukdom och ”stup-
stocken” ska bort. Det kan 
inte vara rimligt att can-
cersjuka ska bli försäk-
ringslösa.

Eva Eriksson (S)
Jarl Karlsson (S)

Elaine Björkman (S)
Rolf Gustvsson (S)

Politik är att vilja och våga välja
Barn- och ungdomsför-

valtningen har till kom-
munledningen redo-

visat ett mycket lyckat resul-
tat av (S), (V) och (MP)s mil-
jonsatsning på elever med inte 
godkända betyg. Mer än 40 
av ungdom-arna som delta-
git i utbildningssatsningen och 
på lovskolorna har nu godkän-
da betyg för höstens gymna-
sieutbildning. Det lyckade re-
sultatet gör att vi kommer att 
intensifiera arbetet så att alla 
ungdomar kan få godkända 
betyg i grundskolan. 

Projektet ”Lätt att göra rätt” 
som startas i hela kommunen 
i samband höstterminsstarten 

innebär att alla ska medverka 
till att skolskolket ska mini-
meras. Också detta bidra till 
att nästan alla elever kan gå 
igenom grundskolan med 
godkända betyg. Gymnasie-
skolan kräver fortsättningsvis 
god-kända betyg i de flesta 
ämnen för gymnasiestudier 
2011/2012.  

Majoritetspartierna (S), (V) 
och (MP) kommer att prio-
ritera skolan och dessa extra 
pengar ingår 

i den ordinarie skolbudge-
ten, så använd din röstsedel rätt 
i höstens val.

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Moderaterna och al-
liansen har för 
Sveriges räk-

ning tagit ansvar för ekono-
min under en mandatperi-
od. Sverige är nu bäst i klas-
sen och Europas finansmi-
nistrar vill gärna ta efter det 
som vi har åstadkommit. I 
Ale kommun stoppar dock 
vänstermajoriteten huvudet 
i sanden så snart de stöter på 
problem. Vart tog ansvaret 
vägen? Hör inte ansvar ihop 
med makt?

Under de senaste turerna 
kring bandyarenan hörde jag 
att man hade belagt tjänste-
männen med munkavle, allt 
för att dölja ett problem. I 
mina ögon är ansvar att lyfta 
fram problem i dagsljuset så 
att man kan lösa dem, inte 
gräva ner dem i sanden där 
det enda som händer är att 
de växer och blir större.

Vi vill axla ansvaret att 
föra Ale framåt. Vi tänker ta 
med oss spaden och gräva 
fram problemen för att lösa 
dem på riktigt. Vad Ale be-
höver är långsiktiga lösning-
ar som sparar på både per-
sonalens kraft och på eko-
nomin. Kommunen måste 
börja leverera kvalitet på de 
tjänster som vi erbjuder in-
vånarna oavsett om det är 
till unga eller gamla. Vi 
måste ha garantier till dem 
som betalar och använder 
servicen i kommunen. Ga-
rantierna kommer att driva 

kvaliteten framåt och ge oss 
en möjlighet att hitta det 
som inte fungerar.

Precis som att vi inom 
skolan vill införa betyg tidigt 
vill vi kunna bedöma övrig 
verksamhet i kommunen. 
Inte för att hänga ut någon 
som underpresterar utan för 
att kunna lägga tid och re-
surser där det behövs som 
mest. Inom skolan kommer 
vi säkert att upptäcka lärare 
som inte når ut med sin un-
dervisning och kanske be-
höver hjälp med att an-
passa sin pedagogik och 
inom den övriga verksam-
heten kommer vi säkert att 
finna chefer som är otyd-
liga eller svaga i sitt ledar-
skap och därför behöver vi-
dareutveckling eller kanske 
en coach.

Vi står redo att ta ansvar 
för hela verksamheten. Vi 
vill se hela kommunen och 
göra den till en bättre plats 
för invånarna, en bättre ar-
betsgivare för de som jobbar 
här och framför allt vill vi 
skapa en skola att vara stolta 
över.

Om du som vi tycker 
att 16 års väntan på något 
bättre har kommit till en 
punkt där vi inte kan vänta 
längre - rösta den 19:e sep-
tember för förnyelse, för-
ändring och förbättring av 
vår kommun.

Mikael Berglund (M)

Miljonsatsning – flera ungdomar 
med godkända betyg!

När vi ser tillbaka på 
årets föreningsakti-
viteter så kommer vi 

ofta tillbaka till hur bra sam-
verkan mellan föreningar, 
kommunen och företag kan ge 
mervärde för fler – så var det 
när Alebacken skapades och 
utvecklades. 

Klubben uppvaktade kom-
munen med idéer och möjlig-
heter till utveckling av skid-
backen via egeninsatser och 
bidrag/lån. Kommunen var 
med på noterna från början 
och tillsammans med fören-
ingslivet, markägare och väg-
byggnadsföretaget PEAB ska-
pades ett vinna-vinna koncept. 

Klubben fick såväl bidrag 
som lån av Ale kommun för att 
skapa en attraktiv skidanlägg-

ning och kommunfullmäktige 
ställde sig bakom förslaget till 
finansieringslösning. 

Med samverkan, stort enga-
gemang och en smula tur har 
Alebacken blivit hela Göte-
borgsRegio-nens stora skidan-
läggning. Naturligtvis har den 
snörika vintern bidragit till att 
över 16 000 besökt skidbacken. 
Föreningslivet i Ale kan och 
vill fortsätta att utvecklas, detta 
ger oss Alebor ett mer-värde.

Vi som vill fortsätta att 
stödja och utveckla föreningsli-
vet använder de rätta valsedlar-
na i höstens val!

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Eje Engstrand (S)
Ordförande i Barn- 

och ungdomsnämnden

Alebacken SK – bra föreningsverksamhet

Miljontals barn går inte 
i skolan på grund av krig.
Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.
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I HÖST STARTAR en kurs som 
vänder sig till par som vill fördjupa, 
stärka och vårda sin relation. PREP 
är friskvård för relationen.
Programmet är baserat på 25 års 
forskning omkring samliv, samspel 
och kommunikation i parrelationer.

NU ÄR DET åter ordinarie öppet-
tider på biblioteken i Skepplanda, 
Surte och Älvängen. 

Skepplanda bibliotek 
Mån kl 14.00–19.00 
Tis kl 10.00–15.00 
Tor kl 10.00–16.30   

Surte bibliotek 
Tis kl 14.00–19.00 
Ons kl 10.00–16.30 
Tor kl 10.00–15.00 

Älvängens bibliotek 
Mån kl 10.00–16.30 
Ons kl 14.00–19.00 
Tor kl 10.00–15.00 

Alboskolan 
Tfn 0303 33 04 97
Årskurs 4–6, kl 08.00. 

Aroseniusskolan 
Tfn 0303 33 04 47 
Årskurs 7–9, kl. 08.30–13.00. 
Skollunch serveras.

Bohusskolan
Tfn 0303 33 01 35 
Årskurs f-6 börjar skoldagen 
kl 08.30–10.00. 
Årskurs 7 samlas i Aulan för upp-
rop och går sedan till sitt hem-
klassrum med klassföreståndare:
Årskurs 7, kl 09.00–11.00
Årskurs 8 och 9 samlas i respektive 
hemklassrum:
Årskurs 8, kl 09.00–10.30
Årskurs 9, kl 09.30–11.00

Garnvindeskolan
Tfn 0303 33 04 97
Förskoleklass och årskurs 1–3, 
kl 08.30–11.50.

Himlaskolan
Tfn 0303 33 03 69, 
Årskurs f-5 börjar kl 08.30 och har 
skoldag enligt schema. 
Årskurs 6 börjar kl 08.30 i Folkets 
hus och har hel skoldag.
Årskurs 7–9 börjar kl 09.15, 
skoldag enligt schema.

Kommunfullmäktige 
sammanträder 2010

Kyrkbyskolan 
Tfn 0303 33 01 91
Årskurs 6–9 börjar kl 08.10 och har 
hel skoldag.

Madenskolan 
Tfn 0303 33 04 63
Årskurs 3–6, kl. 08.15–10.30.

Nolskolan 
Tfn Nolskolan 0303 33 04 40
Årskurs f-5 kl 09.00. 

Nödingeskolan 
Tfn 0303 33 02 04
f-5 börjar kl 08.10. 
Årskurs 1–5 har hel skoldag.

Surteskolan
Tfn 0303 33 06 54
Samling på skolgården kl 09.00 (vid 
regn i idrottshallen). Hel skoldag. 

Särskolan
Tfn 0303 33 04 73
Hel skoldag. Skollunch serveras.
Elever som har skolskjuts hämtas 
enligt överenskommelse mellan 
föräldrar och Ale taxi. Eleverna får 
nya busskort vid skolstart. Elever 
på Surteskolan och Himlaskolan 
följer respektive skolas tider.

Älvängenskolan 
Tfn 0303 33 07 76
Förskoleklass och åk 1, kl 09.00–
10.30. Åk 2, kl 08.20–10.30. 

Skolskjuts och busskort för 
grundskolan
Nya rutiner för skolbusskort som 
gäller utanför Ale kommun.
Från och med läsåret 2010/2011 
går det bara att köpa subventio-
nerat skolbusskort gällande i Ale 
kommun. Du som önskar uppgra-
dera busskortet att gälla exem-
pelvis Göteborg eller Kungälv, får 
själv ordna detta vid Västtrafiks 
Kundservice i Brunnsparken. 
Information finns att hämta på Ale 
kommuns hemsida.  

Du som är berättigad till ett Ale 
skolbusskort och som reser över 
kommungräns, får själv uppgra-
dera ditt busskort vid Västtrafiks 
Kundservice i Brunnsparken.  

Inför nytt läsår
Föregående läsårs busskort gäller 
till och med den 15 sep. Nytill-
komna skolskjutsberättigade 
elever åker utan busskort på 
uppropsdagen. Avgångstider för 
taxi är samma som tidigare skolår 
om inte annat anges. Hemresa 
på uppropsdagen sker för elever 
som åker skoltaxi i anslutning till 
skoltidens slut. 

Ansökan om skolskjuts
Blankett för ansökan om skolskjuts 
för grundskolelever finns på ale.se. 
Frågor besvaras på tfn 0303 33 04 89, 
0303 33 00 92, fr o m 16 aug.

Skolstart i Ale kommuns grundskolor

Kursdatum
Tis 14 sep kl 17.00–19.30
Mån 27 sep kl 17.00–19.30
Tis 12 okt  kl 17.00–19.30
Mån 25 okt kl 17.00–19.30
Lör 13 nov kl 10.00–15.00
Plats
Kungälv/Ale familjerådgivning 
Uddevallavägen 1 i Kungälv

Kursansvariga
Familjerådgivare: Kerstin Berfen-
hag och Majsan Malmvall

Avgift och anmälan
1.500 kr per par (inklusive littera-
tur 250 kr/bok). Anmäl er senast 
den 30 aug till Kungälv/Ale famil-
jerådgivning. Tfn 0303 23 91 00. 

Ale bibliotek, Nödinge 
Sommaröppet till och med 20 aug. 
Mån kl 10.00–19.00 
Tis kl 10.00–15.00 
Ons kl 10.00–19.00 
Tor kl 10.00–15.00 
Fre–sön  Stängt 

Öppettider på biblioteken i Ale Stärk er relation – delta i PREP

Ale gymnasium
Gymnasieskolans årskurs 1 samlas 
i Teatern kl 10.00.
Upprop för  årskurs 2 och 3 är i 
Idrottshallen kl.11.30.

På uppropsdagen slutar årskurs 1 
13.00 och årskurs 2 och 3 kl 14.00. 
En lättare lunch serveras.

Mer information finns att läsa på 
www.alegymnasium.se

Ni som går på en kommunal 
gymnasieskola eller friskola inom 
Göteborgsregionen får skolkort på 
den skola ni går på. 

Ni som börjar årskurs 1 i en gym-
nasieskola utanför Göteborgsre-
gionen, kontakta Marie Andersson 
Jigfelt tfn 0303 33 00 69, från och 
med den 11 aug.

Föregående läsårskort gäller från 
den dag du börjar skolan eller 
tidigast mellan 9 aug och 15 sep.

Information om skolkort på 
www.ale.se/utbildningochkultur

Har ni fått inackorderingstillägg 
kan inte skolkort erhållas. Tänk på 
att inackorderingstillägg måste 
sökas varje nytt läsår. Blankett 
finns på www.ale.se/utbildning.

Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska särskolan i kommunen har upprop mån 23 aug. 

VÄLKOMMEN TILL fullmäktiges 
sammanträden. Alla möten sker i 
medborgarhuset i Alafors.  
Mötena sker den 30 aug, 27 sep, 
25 okt, 1 nov, 29 nov och 13 dec.

Läs mer nyheter på ale.se
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Under somma-
ren skriver och in-
tervjuas Berglund 

(M) i Alekuriren om verk-
samheterna i Ale kommun, 
men felen är många – så här 
kommer tydliga redovis-
ningar från fattade beslut. 

Fel 1 – Visst har kommu-
nen och majoritetspartierna 
en vision 2020! Den lyder 
”Det goda livet i Ale är nära, 
nytänkande och naturligt”. 
Men då Du varit på två av 
kommunstyrelsens senaste 
20 sammanträden är det 
inte så konstigt att Du inte 
vet detta. Kompetens och 
kunnande – en bristvara 
eller medveten okunskap, 
Mikael? Du kan läsa visio-
nen och hela strategiska 
planen 2010 på kommunens 
hemsida, trevlig läsning! 

Fel 2 – Verle gammelskog 
kostar årligen drygt 35 000 
kronor. Kommunens natur-
vårdsarbete är värt dessa 
pengar och mycket mer, 
vilket vi också betalar till 
Västkustsstiftelsen för sköt-
sel av naturområden bland 
annat via bidrag till GR. 

Jag är glad och stolt att 

Ale kommun har Risveden 
och Vättlefjäll som stora 
och trivsamma natur- och 
rekreationsområden för oss 
Alebor och regioninvånarna. 
Mikael det finns mycket att 
upptäcka i Ale!

Fel 3 – El-bilar är en 
strategisk investering för 
att visa att vi tror på våra 
företagare och både vill och 
kan medverka till attraktiva 
miljöbilsframgångar. Kom-
munens näringspolitiska 
utvecklings-satsning på 
ETC är framtidsinriktad 
tillsammans med universitet, 
näringsliv och Vattenfall 
med flera bidrar till att skapa 
attraktiva utbildningsmöjlig-
heter på vår gymnasieskola. 
Mikael – du/ditt parti kunde 
röstat nej till finansieringen 
av bilarna, men gjorde inte 
detta, varför? 

Fel 4 – Idag finns kom-
munförvaltningarna på flera 
ställen och i syfte att effek-
tivisera och minska lokal-
kostnaderna, så beslutade 
kommunstyrelsen (februari 
– 2010) att ställa sig bakom 
förslaget att fortsätta arbets-
processen kring samlad 

lokalisering av kommun-
administrationen med en 
fördjupad ekonomisk analys 
och skiss till utformning och 
lokalisering. Syftet är tydligt 
– lägre kostnader. Mikael – 
förlorarade du också denna 
diskussion, då (M) tillstyrkte 
ovanstående förslag på kom-
munstyrelsens sammanträde.    

Fel 5 – Kommunstyrelsen 
(mars – 2010) har enhälligt 
ställt sig bakom förslaget till 
kraftsamling skolan inklusive 
förslaget att arbeta fram en 
skolutvecklingsplan. Varför 
vill du inte lita på bedöm-
ning att skolan är för viktig 
att strida om? Mikael, deltar 
du inte i partiets ärendedis-
kussioner? 

Socialdemokratin bygger 
vår politik på att tillsammans 
med Aleborna utveckla och 
bygga ett tryggt samhälle 
med rättvisa, solidaritet och 
framtidstro – detta har gjorts 
sedan 1889 och kom-mer att 
fortsätta med detta - i möj-
ligheternas Ale! 

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

(M)inst fem fel med Berglund (M)

Varför finns det inga 
kommunala bryg-
gor och toaletter vid 

Hältorpssjön i Alafors? Det 
är en kommunal badplats 
enligt era broschyrer. Det 

finns bryggor och toaletter 
vid Surtesjön, Vimmersjön, 
Hultasjön och Hålsjön. 

Som läget är nu så finns 
det ingen toalett tillgäng-
lig för badande i Alafors. 

Elever från de kommuna-
la skolorna i Älvängen, Nol 
och Alafors är flitiga använ-
dare av badplatsen.

Svar önskas i ärendet.
Badande alaforsbo

Till styrande i Ale kommun:
Varför saknas det toalett och kommunal 
badbrygga vid Hältorpssjön?

Varför saknas det toalett och kommunal badbrygga vid Hältorpssjön undrar signaturen 
”Badande alaforsbo”.                                                                          Foto: Jonas Andersson
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Det här får du som 
kund hos xtravaganza:

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag 
från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack för 
hjälpen får du kostnadsfri hjälp och bogsering, även när det är 
kav lugnt. Anmäl dig på www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. 
Eller sätt in 550:– på pg 900 500–0.
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Alla som sökt för-
skoleplats i Ale till 
augusti och september 
har fått plats på den 
ort de önskat. 

Undantaget är ett 
tiotal barn från Starr-
kärr och Alafors som 
hänvisats till Nol.  

Nästa höst kommer 
Nödinge att kunna ta 
emot ännu fler barn 
när en ny förskola pla-
neras stå klar.

Den som sökt förskoleplats 

i Ale till hösten behöver 
inte vänta länge på att få 
skola in sitt barn. 

– Trycket på platser är 
i stort sett detsamma som 
förut, men i år är det ovan-
ligt många i Nödinge som 
lämnar förskolan och går 
upp i skolan. Därför finns 
det utrymme för fler barn, 
säger Karin Wik, förskole-
samordnare. 

Det har tidigare varit 
särskilt stor efterfrågan 
på platser i Nödinge och 
därför hänvisades vissa till 
ett annat område. Men så 

är alltså inte fallet i år. Även 
nästa höst väntas det finnas 
gott om platser i Nödinge 
eftersom en ny förskola med 
sex avdelningar kommer att 
byggas där Lillgårdens för-
skola nu ligger.  

– Kötiden är fyra måna-
der så för att få plats där 
man önskar gäller det att 
vara ute i god tid. Det är 
lättast att få plats i början 
av hösten för sedan fylls det 
på allt eftersom, säger Karin 
Wik. 

JOHANNA ROOS

Ale klarar barnomsorgen

Utgångspris 2 475 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 183 kvm
Tomt 882 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1974
Adress: Daggkåpevägen 7
Visas sön 15/8 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2342 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att erbjuda ett perfekt hus för den stora familjen. Välplanerat med hela fem sovrum, stort
garage och med ett härligt grönområde som gränsar till fastigheten, perfekt för lekar och andra
aktiviteter. Centralt, lugnt läge på återvändsgata. Badsjö inom cykelavstånd. Nära till skolor,
kommunikationer och service. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Snabbsök via webbnr: 5410-2342.

BNödinge

Utgångspris 395 000:-
3 rok, varav 1-2 sovrum
Tomt 2 400 kvm Naturtomt
Byggt 1900

Adress: Skinta 320
Visas tor 12/8 17.00-17.30
Sms:a: FB 5410-2559 till 72456 för beskrivning

Charmigt äldre mindre hus med sidobyggnad. 1 -plans om ca 30 kvm med vardagsrum, sovrum, kök.
Det är låg takhöjd i huset. Sidobyggnad om 18kvm med gästrum förråd och mulltoa. Bokade visningar.
Ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2559.

BHålanda

Utgångspris 795 000:-
Boyta 55,4 kvm
Avgift 1.996:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Balkong i söder läge.

Adress: Änggatan 9
Visas ons 18/8 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2541 till 72456 för beskrivning

Denna välplanerade tvårumslägenhet ligger centralt belägen i trivsamma Älvängen. Balkong i söderläge.
Välskött förening. Nära till service och kommunikationer både till Göteborg och Trollhättan.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2541.

B 2:a Älvängen

Utgångspris 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 117 kvm, biyta 63 kvm
Tomt 1 328 kvm

Byggt 1942, ombyggt 2004
Adress: Ivar Arosenius Väg 17
Visas tor 19/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-0577 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam enplansvilla med källare på gräddhyllan i Älvängen. Härlig altan och fin utsikt över Göta
Älv. Centralt läge nära förskola, skola, affärer och kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-0577.

B Älvängen
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NÖDINGE Alexander 
Börjesjö tröttnade 
på att inte ha något 
ordentligt ställe att åka 
skateboard på, så han 
tog saken i egna händer 
och sökte EU- bidrag. I 
somras invigdes äntli-
gen den nya skatepar-
ken som byggts i sam-
arbete med Mötesplats 
ungdom.

– Man är hatad som skejta-
re och vi blir ofta ivägkör-
da från matbutikers entréer. 
Därför ville jag redan för flera 
år sedan bygga en skatepark. 
Det gjordes då ett försök att 
ordna ramper i Nödinge och 
PEAB byggde för cirka 200 
kronor, men sedan stod det 
still ett tag. Fram tills i början 
av sommaren när min ansö-
kan gick igenom och vi fick 
20 000 kronor från LEADER 
Göta Älv, säger initiativtaga-
ren Alexander.

På asfaltsplanen bakom 
Kyrkbyskolan står nu en 
hög fartramp, en funbox (en 
låg ramp som man kan åka 
på från båda håll) och en 
mindre ramp kallad courter-
pipe. Samtliga är byggda i trä 
och tanken är att de så små-
ningom ska prydas av snygga 

motiv.
För att påbörja bygget bör-

jade Alexander att söka efter 
personer som kunde hjälpa 
till, och det var så Johan-
nes Öhman kom in i bilden. 
Han har själv tidigare spen-
derat många dagar på brädan 
och har dessutom jobbat som 
snickare. Av en ren slump 
hamnade han plötsligt mitt i 
projektet med att bygga ska-
teparken i Nödinge och sedan 
har han blivit kvar och hjälpt 
till på Mötesplats ungdom.

– Så var inte tanken från 
början men jag blev invol-
verad i så många projekt att 
jag blev kvar hela sommaren. 
Feriearbetare på Mötesplats 
ungdom var med och hjälpte 
till med rampbygget och det 
tror jag uppskattades även 
från deras sida, säger Johan-
nes och fortsätter:

Efterom budgeten inte 
räckte jättelångt var vi tack-
samma över den generösa ra-
batten Beijer Bygg gav oss på 
materialet.

Pengar kvar
Det är fortfarande en del 
arbete kvar innan skatepar-
ken är helt färdig. Bland annat 
hade det behövts brunnar för 
att undvika att asfaltspla-
nen täcks med vatten när det 

regnar. Som det ser ut nu har 
de bara kunnat bygga på ena 
sidan av planen eftersom den 
andra svämmar över. Dess-
utom ska det målas klart och 
Alexander hade gärna velat 
sätta plåt i skarvarna så att 
ramperna blir lättare att åka 
på. 

– Helst skulle man vilja 
bygga alltihop i betong så det 
hade hållit bättre, men det är 
dyrt. Det finns fortfarande 
8000 kronor kvar av bidraget 
men det räcker inte särskilt 
långt. Vi får se om vi kanske 
ska använda dem till att rusta 
upp parken ännu mer. När 
den första parken byggdes 
sattes det upp staket runt om 
för att hindra folk att köra in 
med mopeder och bilar, men 
det förstördes på en gång. 

Han kommer fortsätta att 
söka bidrag och vill bygga ut 
parken ännu mer. Men efter-
som han samtidigt håller på 
att söka jobb blir det svårt att 
hinna.

I sådana fall hoppas han på 
att någon annan energisk ska-
teboardåkare vill ta över sta-
fettpinnen och driva igenom 
fler projekt för skejtarna. 

Skejtare gläds åt nya ramper
– Idén om en ny skatepark förverkligades 
genom EU-bidrag

RULLAR INTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alexander Börjesjö (till höger) fick 20 000 kronor från LEADER Göta Älv för att bygga den 
nya skateparken i Nödinge. Johannes Öhman har hjälpt till med uppbyggnaden av de nya 
ramperna och än är de inte helt färdiga. 
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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C)

Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

Två trafikolyckor inträffade kort efter varandra på E45 i torsdags, vid tio-tiden på för-
middagen. Den första skedde i Bohus, i höjd med Alekrossen. En personbil krockade med 
en grusbil när denna skulle till att korsa vägen. I personbilen färdades en gravid kvinna, 
som chockades och fördes med ambulans till Kungälvs sjukhus. Samtidigt som räddnings-
tjänsten befann sig i Bohus gick larmet om en singelolycka i Älvängen. En bil hade gått av 
vägen och föraren togs om hand av ambulanspersonal. 

Text: Jonas Andersson Foto: Christer Grändevik

Dubbla olyckor på E45

”Det bästa är glädjen 
man får tillbaka”

Paula Dahlqvist verkar ha hittat helt rätt. 
Som projektassistent på Mötesplats ungdom får hon ägna sig åt två av 

sina största intressen: ledarskap och kultur.
Trots sin unga ålder vet hon hur man håller i trådarna och hennes glödande 

engagemang har gjort henne till en förebild för andra ungdomar. 

Hur fick du jobbet på 
Mötesplats ungdom? 
– Jag kom i kontakt med 
Mötesplats ungdom redan 
när jag gick på Ale gymna-
sium. Där läste jag på este-
tiska programmet och ville 
bli producentassistens inom 
teater. Jag stod på scen i 
ett år men det är inte min 
grej. Jag vill hålla i saker 
och vara den som plane-
rar och hjälper till med allt 
runt omkring. När vi hade 
kursen Sceniskt ledarskap 
hjälpte min lärare Mikael 
Svensson mig att ordna 
så jag kunde lägga en del 
av undervisningstiden på 
Mötesplats ungdom. Sedan 
ringde Jonas Ekstrand upp 
mig och frågade om jag ville 
börja jobba timmar hos dem 
och på den vägen är det.
Vilka för- och nackdelar 
finns det med att vara 
en förebild för andra 
unga människor?
– Att det är lätt att påverka. 
Det kan vara både positivt 
och negativt. Man vill inte 
påverka för mycket för alla 
ska få bilda sig egna åsik-
ter när det exempelvis gäller 
etik, moral och politik. Det 
kan vara negativt om man 
blir för betydelsefull, för hur 
blir det då när jag inte är 
där? Man vill vara en stötte-
pelare men inte en hel värld. 
Det bästa är att man får så 
mycket glädje tillbaka och 
det är en glädje att vara 
omtyckt.

Hur tycker du att ung-
domsinflytandet funge-
rar i Ale? 
– Bättre och bättre. Det är 
många som vill lyfta ungdo-
marna och inte minst poli-
tikerna. Vi jobbar mycket 
på att göra det. Vi vill att 
unga ska komma hit och 
kunna göra vad dem vill 
och vi hjälper till med loka-
ler, material eller vad de nu 
behöver. 
Om du fick fria händer, 
hur hade du då velat 
utveckla Mötesplats 
Ungdom?
– Fortsätta på samma bana. 
Det är ju så himla kul med 
kultur och mitt liv har alltid 
kretsat mycket kring musik. 
Men det fanns inget sådant 
här i Ale när jag var liten 
utan då fick man åka in till 
stan för att till exempel gå 
på spelningar. Jag tänker att 
”om Paula 15 år hade tyckt 
om det här så gör andra 
också det.” Jag upplever 
att det folk önskar från oss 
är bara mer av det vi redan 
har: mer aktiviteter, längre 
öppettider osv.
Du gick utbildningen 
"Unga entreprenörer" 
för ett år sedan. Kan du 
se dig själv som egen 
företagare och inom 
viket område i sådana 
fall? 
– Jag har ingen vision om 
att bli egen företagare. Men 
skulle jag starta eget så hade 
det varit som arrangör eller 

projektledare. Det roligaste 
som finns är att hålla i trå-
darna. Det är lätt att man 
misslyckas men när man 
lyckas så är det verkligen en 
boost för en själv.
Har du någon förebild?
– Jag har ingen direkt stor 
förebild utan plockar lite 
smått och gott. Till exem-
pel så påverkar Mithra Sjö-
strand och Lisa Haeger på 
Mötesplats ungdom mig en 
hel del.
Vilka minnen tar du 
med dig från sommaren 
som gått?
– Jag har varit på två roliga 
festivaler i sommar, Sweden 
Rock i Blekinge och High 
Voltage i London. Jag älskar 
musik och att gå på spel-
ningar. Jag spelar själv gitarr 
och piano. Musikintresset 
har jag med mig från när jag 
var liten och kommer från 
farsan. 
Annars har jag mest jobbat 
i sommar men har ändå 
hunnit med att mysa lite på 
klippor och träffa kompisar. 
Vad gör du om tio år?
– Absolut ingen som helst 
aning och jag skulle inte 
vilja veta heller. Ingenting är 
omöjligt så det kan dyka upp 
något som får en att hitta en 
helt annan väg än den man 
tänkt sig från början.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Paula Dahlqvist
Ålder: 19
Bor: Nödinge, i en lägenhet 
som ligger i en lada
Yrke: Projektassistent på 
Mötesplats ungdom, arbetar 
inom restaurangbranschen 
samt är nyligen invald i sty-
relsen till Vaknafonden.
Intressen: Musik, kultur, 
uteliv, människor, sociala 
sammanhang mm.
Stjärntecken: Stenbock

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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FÖRNYELSE
FÖRÄNDRING

FÖRBÄTTRING

Den 19 september bestämmer Du 
om Ale ska utvecklas!

Isabell Korn, 18 
Mikael Berglund, 38

Peter Kornesjö, 40

– GE ALE CHANSEN!
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ALAFORS. Golven har 
slipats och väggarna 
målats om.

Det gamla skolhu-
set har fått sig en 
rejäl ansiktslyftning 
inför nystarten den 23 
augusti.

– En helt underbar 
känsla! Nu känns det 
som om vi kommit 
hem, säger Ingvald 
Lindström, rektor på 
Ahlafors Fria Skola.

Det gamla skolhuset i Ala-
fors får äntligen liv igen. 250 
elever på Ahlafors Fria Skola 
får en ny hemvist när läsåret 
2010/11 tar sin början om ett 
par veckor.

– Innan 
vi ens hade 
k o m m i t 
igång med 
vår verksam-
het 2006 
undersökte 
vi möjlig-
heten att få 
tillgång till 
dessa lokaler. Det fanns näm-
ligen ett beslut om att den 
kommunala skolverksamhe-

ten i Alafors skulle samord-
nas i Himlaskolan och då 
ställde vi frågan till kommu-
nen. Då var det emellertid 
tvärstopp, berättar Ingvald 
Lindström.

En ny förfrågan gällande 
Alaforsskolan ställdes till 
kommunledningen 2008 och 
diskussionerna intensifie-
rades när Thore Skånberg 
tillträdde tjänsten som admi-
nistrativ chef på Ahlafors 
Fria Skola.

Hyresavtal
– Thore har tillsammans 
med skolans ordförande, 
Ellinor Dahllöw, skött för-
handlingarna med kommu-
nen, säger Ingvald.

E f t e r 
många turer 
fram och till-
baka kunde 
p a r t e r n a 
enas och ett 
h y r e s a v t a l 
underteck-
nades i april 
i år. 

– Det är 
ett hyresavtal som sträcker 
sig fram till 2015, förklarar 
Thore Skånberg. Det går inte att ta miste på 

personalens förtjusning över 
den uppgörelse som träffats 
och det faktum att friskolan 
nu genomför en efterlängtad 
flytt.

– Flytten innebär att vi 
minskar våra fasta kostna-
der. Trots att ytorna ökar 
med 250 kvadratmeter så 
blir hyran lägre jämfört med 
tidigare. Det i sin tur gör 
att vi kan få mer pengar till 
verksamheten och anställa 
mer personal. Det har redan 
skett, säger Ingvald Lind-
ström.

Flyttkostnaderna har 
kunnat hållas nere tack 

vare en stor egeninsats av 
såväl personal som föräld-
rar. Under midsommarveck-
an skedde städning, målning 
med mera och under den 
här veckan ska allt material 
komma på plats och utemil-
jön fräschas upp.

Tajt om tid
– Det har varit tajt om tid, 
men alla inblandade parter 
har ställt upp på ett fantas-
tiskt sätt. Jag vill ge en eloge 
till våra entreprenörer som 
varit här under sommaren 
och där några hantverkare 
faktiskt skjutit på sin semes-
ter för att allting ska hinna bli 

klart till skolstarten, beröm-
mer Thore Skånberg, som 
själv har jobbat hela somma-
ren som ytterst ansvarig för 
renoveringen av skolan.

Tre paviljonger komplet-
terar befintliga skolbyggna-
der på området. Två av dem 
har placerats på skolgården 
och ytterligare en vid för-
samlingshemmet, där frisko-
lan bedriver sin fritidsverk-
samhet.

– Detta är en genuin skol-
miljö och det känns roligt att 
det åter blir liv och rörelse 
på denna plats. Många män-
niskor i samhället, inte minst 
den äldre generationen, 

uttrycker sin glädje över 
att skolhuset kommer till 
användning igen, avslutar 
Ingvald Lindström.

Flyttlasset har gått för Ahlafors Fria skola
– Arbetet har pågått hela 
sommaren

Ingvald Lindström och Thore Skånberg på Ahlafors Fria Skola är i full färd med att bära flyttkartonger och förbereda inför 
skolstarten den 23 augusti. Flytten från paviljongerna vid Solgården till det gamla genuina skolhuset är äntligen ett faktum.

Alexander, Fanny och Keije är tre av de elever som nu får 
Ahlaforsskolan som hemvist.

AHLAFORS FRIA SKOLA

Startades 28 augusti 2006 med 
158 elever fördelade på årskurs 
4-9. I augusti 2007 komplettera-
des friskolan med verksamhet 
för F-3. Läsåret 2010/11 kommer 
250 elever att gå på skolan och 
drygt 600 elever står i kö.

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

KUNGÄLV. Friskvård för 
parrelationer.

I september startar 
en kurs för par som vill 
vårda sin relation och 
skaffa verktyg för en 
varaktig kärlek.

– Även förra hösten 
erbjöd vi denna kurs, 
vilket då ledde till ett 
stort intresse och fler 
anmälda än vi kunde 
erbjuda platser säger 
Majsan Malmvall på 
Kungälv/Ale familje-
rådgivning.

PREP står för ”The preven-
tion and relationship enhan-
cement program” och är ett 

förebyggande program som 
stärker förhållandet. Pro-
grammet är baserat på 25 års 
forskning omkring samliv, 
samspel och kommunika-
tion i parrelationer.

– Kommunikation och 
beteende spelar en central 
roll i den här kursen. Paren 
arbetar individuellt med 
givna teman som kursle-
darna introducerar. Aktuella 
teman som livsåskådning, 
etik och moral, förvänt-
ningar, drömmar, problem-
hantering, sexualitet och 
sensualitet, förlåtelse och 
försoning, med mera, säger 
Majsan Malmvall.

Av de elva par som 

genomförde fjolårets 
PREP-kurs var reaktio-
nerna övervägande positiva.

Positiv respons
– Utifrån den positiva 
respons vi fick vid utvärde-
ringen bestämde vi oss för 
att återigen erbjuda denna 
kurs. Vår erfarenhet är att 
kursen passar alla åldrar och 
gruppen behöver inte vara 
homogen eftersom paren 
arbetar individuellt, säger 
Malmvall.

Nu är det dags igen och 
sista anmälningsdag är den 
30 augusti.

– Eftersom vi enbart är 
två ledare den här gången 

har vi bara plats för sju par. 
Det är först till kvarn som 
gäller.

Kursen omfattar fyra 
kvällspass och en lördag.

– PREP är inte terapi 
utan friskvård för relatio-
nen. Kursen är ett led i vårt 
förebyggande arbete och 
vänder sig till par som inte 
är i kris och där båda vill 
arbeta med dessa frågor. 
Syftet är att ge deltagarna 
verktyg och modeller för 
en varaktig kärlek, avslutar 
Majsan Malmvall.

– PREP-kurs startar i höst

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Majsan Malmvall på Kungälv/Ale familjerådgivning slår 
ett slag för den PREP-kurs som startar i september. 
Kursen vänder sig till par som vill vårda sin relation och 
skaffa verktyg för en varaktig kärlek.

Coachning i äktenskapsfrågor

Trots att ytorna ökar 
med 250 kvm så blir 

hyran lägre jämfört med 
tidigare.

Ingvald Lindström



...ATT VÄLJA 
NY VÄG FÖR ALE!

Eller är du nöjd med hur vår kommun sköts?
Ta chansen nu! Det är fyra år till nästa möjlighet!

För skolan, vården, omsorgen och framtiden!

www.aledemokraterna.se

DAGAR KVAR...

NU ÄR DET BARA
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

ALE. En sommar med 
mycket sol och bad.

Kommunens badplat-
ser har använts flitigt 
av lediga semesterfi-
rare.

– Skadegörelsen har 
varit nästintill obe-
fintlig, men däremot 
utgör nedskräpningen 
ett problem. Det går 
ut över den allmänna 
trivseln, säger park- 
och arbetsledare Leif 
Andresen.

Till skillnad mot förra året 
då juli bjöd på en hel del regn 
och kyla, så har årets högsom-
marperiod inbjudit till sköna 
bad. Inför årets säsong pas-
sade också kommunen på att 
anlägga nya bryggor i Vimmer-
sjön, Hålsjön och Hultasjön.

– Återstår gör Surtesjön där 
vi också ska byta brygga, säger 
Leif Andresen.

Många är de alebor som 
nyttjar badsjöarna under som-
maren. Det är också det som är 
Ale kommuns ambition, näm-
ligen att badplatserna ska vara 
en träffpunkt för alla männis-
kor och åldrar. 

– Det är naturligtvis jättero-
ligt att våra badplatser uppskat-
tas av kommuninvånarna. Det 
hade varit ännu bättre om alla 
tog sitt ansvar och plockade 
upp sitt skräp efter sig. I år har 
det inte varit någon skadegö-
relse att prata om, men däre-

mot har det varit osedvanligt 
mycket nedskräpning, säger 
Leif Andresen.

Parkenhetens personal ska 
städa och underhålla badplat-
serna minst en gång i veckan, 
men den här sommaren har 
tidsintervallet fått intensifie-
rats. 

– Vi har varit ute i stort sett 
varje dag och plockat skräp 
på badplatserna. Det är synd 
eftersom det finns mycket 
annat som också ska hinnas 
med, säger Leif.

Vad är det som folk 
slänger i naturen?

– Det är alltifrån engångs-
grillar till vanliga sopor. Det 
känns lite tråkigt eftersom vi 
har gott om kärl utplacerade 

där badgästerna kan slänga sitt 
skräp.

Hur kommer det sig att 
Hältorpssjön i Alafors inte 
omfattas av servicedeklara-
tionen för kommunala bad-
platser?

– Det finns ett skötselavtal 
upprättat med Ahlafors IF, som 
innebär att ansvaret för städ-
ning och så vidare åligger för-
eningen.

Hur har vattenkvalitén 
varit i badsjöarna?

– Det har varit tjänligt vatten 
hela sommaren och ingen bad-
plats har behövt stängas, avslu-
tar Leif Andresen.

Ingen skadegörelse men mycket nedskräpning
– Badgästerna låter soporna ligga kvar

LANDKRABBA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den soliga sommaren har inneburit mycket folk på kommu-
nens badplatser. Tyvärr är det alltför många badgäster som 
låter sitt skräp ligga kvar i naturen.

NÖDINGE. Sniffning 
och boffning har åter 
gjort sig påmint som 
berusningssätt bland 
ungdomar i Ale.

Socialtjänsten har 
fått tydliga indikatio-
ner om att så är fallet.

– Vi vet inte hur 
utbrett detta är, men 
eftersom det är så 
otroligt farligt vill vi 
omedelbart uppmärk-
samma problemet, 
säger Sandra Wessel 
och Linda-Sara Ibra-
him, fältanknutna 
socialsekreterare i Ale 
kommun.

Sniffning är ett sätt att 
berusa sig genom att dra i 
sig ångorna från lättflyktiga 
lösningsmedel. Boffning är 
inandning av olika drivgaser. 
Både sniffning och boffning 
innebär stora risker.

– Ruset som sniffning 
och boffning ger orsakas av 
syrebrist till hjärnan. Det är 
extremt farligt och kan leda 
till hjärtstillestånd. Sniff-
ning och boffning innebär 
stora risker även om det sker 
vid enstaka tillfällen, säger 
Sandra Wessel.

Några vanliga preparat 
som sniffas är aceton, ter-
pentin, thinner, kontaktlim 
och hobbylim. Boffnings 
sker ofta av aerosoler, som 
används som drivgaser i 
olika sprejer. Nämnas kan 
butangas, som finns i ciga-
rettändare, och lustgas, som 

används som drivgas i så kall-
lade gräddtuber.

– Vi ser jätteallvarligt på 
detta fenomen och kommer 
givetvis att vara extra upp-
märksamma i samband med 
vårt fältande. Vi har sett 
rester på olika platser och vi 
vet att det förekommer bland 
ungdomar i Älvängen, säger 
Linda-Sara Ibrahim.

Skrämmande
– Det har kommit signaler 
om att barn i 12-årsåldern 
prövat på sniffning och boff-
ning. Det är skrämmande! 
Vikten av att föräldrar upp-
märksammar vad deras ung-
domar håller på med kan 
inte nog understrykas, säger 
Linda-Sara Ibrahim.

Vilka tecken uppvisar 
en person som sniffar eller 
boffar?

– Vid sniffning reagerar 
kroppen ungefär likadant 
som när man berusar sig på 
alkohol. Muskelkontrollen 
minskar, reaktionstiden blir 

längre och reflexerna sämre. 
Hallucinationer och ångest, 
hosta, halsont, rinnande 
näsa, glansiga ögon, huvud-
värk, trötthet och lättret-
lighet är vanliga tecken för 
någon som har missbrukat 
en längre tid, säger Sandra 
Wessel.

– Alla som har boffat bör 
snabbt uppsöka en akutmot-
tagning, då rubbingar av 
hjärtrytmen kan uppstå till 
fyra timmar efter första ruset.

För de som vill få mer 
information eller rådgivning 
hänvisar Sandra Wessel till 
socialtjänsten i Ale kommun. 
Där kan man också komma 
i kontakt med någon av de 
fältanknutna socialsekrete-
rarna.

– Föräldrar som är oro-
liga får gärna höra av sig. Vi 
kommer också att hålla vår 
blogg (www.faltsoc.blogspot.
com uppdaterad i ämnet, 
avslutar Linda-Sara Ibrahim.

JONAS ANDERSSON

Socialtjänsten i Ale slår larm
– Sniffning och boffning förekommer bland unga

ALE. ”Ale ska återbe-
tala 11 miljoner.” Så 
löd en av rubrikerna i 
Västnytts nätupplaga i 
torsdags. 

Pengarna var ett 
statligt bidrag till kli-
matinvesteringar men 
kommunen använde 
bara en bråkdel. 

Anledningen var att 
ett planerat fjärrvär-
meprojekt inte intres-
serade tillräckligt 
många hushåll.

Tanken var att pengarna 
skulle användas för att bland 
annat etablera fjärrvärme till 

småhus. Av de 1200 hushåll 
som blev erbjudna var det 
bara 41 som var intresserade.  

– När man räknade på det 
kom man fram till att det inte 
skulle löna sig så därför an-
vändes bara en del av bidra-
get. Men kommunen har 
inte förlorat några pengar 
utan dessa har legat som ett 
förskott och har inte räk-
nats med i budgeten, säger 
Helene Ramert, ekonomi-
chef i Ale kommun.

Förutom utbyggnaden 
av fjärrvärme var pengarna 
tänkta att användas till att 
bygga cykelbanor och skyltar. 
Man byggde några nya cy-
kelvägar men inte så mycket 

som man tänkt sig. Allt som 
allt använde man omkring en 
miljon av bidraget som bevil-
jades 2005 och i juli i år be-
talades de resterande 11 mil-
jonerna tillbaka till Natur-
vårdsverket.

Nästa klimatprojekt som 
kommunen tar sig an är ett 
påverkansprojekt kallat Nya 
vägvanor.

– Projektet, som startats i 
samarbete med Göteborgs-
regionen, går ut på att upp-
muntra fler att åka kollektivt. 
Även till detta har Ale sökt 
bidrag från Naturvårdsver-
ket, säger Annika Friberg, 
miljöplanerare i kommunen. 

JOHANNA ROOS

”Kommunen har inte förlorat några pengar”
– Helene Ramert om de 11 miljoner Ale 
tvingats betala tillbaka

Helene Ramert är ekonomic-
hef i Ale kommun.

RENOVERING • OMBYGGNATION
NYBYGGNATION AV

ALTANER
Ring oss! 

HAFSTEINSSONS 
BYGG AB

0738-76 01 57 F-skatt fi nns

Sniffning och boffning förekommer 
bland ungdomar i Ale.
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Välkommen att kontakta oss!

Ale Torg , Nödinge -  .

PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 244 m² (friköpt). VISAS Ti 17/8 17.00-18.00. Ring för tidsbokning.
Gustav Larssons Väg 11. ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 113+8 kvm

• Barnvänligt • Tilläggsisolerat • Uterum
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 909 m² (friköpt). VISAS To 12/8 18.30-19.30. Ring för tidsbokning. Källvägen 6.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

NOL 4 rok, 85+85 kvm

• Välskött • Utsikt • Soligt läge
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PRIS 445 000 kr/bud. AVGIFT 2 290 kr/månad. VISAS On 11/8 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Klorvägen 2c.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 - 749004.

BOHUS 1 rok, 40,5 kvm

• Billigt boende • Balkong • Nära buss
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 2 601 kr/månad. VISAS On 11/8 17.45-18.15. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 97 D. ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

SURTE 2 rok, 61 kvm

• Fin utsikt • Bra skick • Hiss
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POLIS
RONDEN

Fredag 30 juli

Någon gång under natten 
släpps fyra hästar ur sina 
stallboxar i Ölanda. Hästarna 
återfinns några timmar senare 
vid Starrkärrs kyrka.

Lördag 31 juli

En stulen bil stoppas på E45 i 
Surte. Personerna i bilen visar 
tydliga tecken på narkotikapå-
verkan.

En fastighetsägare i Nol får 
sten kastad mot rutan. Senare 
slängs också en hantel in 
genom sovrumsfönstret. Ären-
det rubriceras som ofredande 
och skadegörelse.

Ett par misshandelsfall rappor-
teras i samband med en fest på 
Hojride MC i Häljered.

Söndag 1 augusti

Inbrott sker i Sportlifes lagerlo-
kal i Nödinge.

Måndag 2 augusti

Smitning från bensinnota sker 
på Statoil i Älvängen.

Tisdag 3 augusti

En arbetsplatsolycka inträffar 
på Bohusskolan. En person 
ramlar ner från en byggnads-
ställning.

Inbrott i en kolonistuga i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

Onsdag 4 augusti

Bostadsinbrott i Älvängen. 
Gärningsmännen tar sig in i 
fastigheten genom att krossa 
en ruta på altanen. Diverse 
gods tillgrips.

Torsdag 5 augusti

Skadegörelse på Bohusskolan. 
Ett vittne ser hur två unga 
flickor kastar sten och därige-
nom förstör flera rutor.

Inbrott i en bostad i Bohus. En 
dator tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/7 – 9/8: 58. Av 
dessa är två bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hela nio band kommer att 
inta scenen och bjuda festi-
valdeltagarna på skön musik. 
Evenemanget är för hög-
stadiet och gymnasiet och 

nästan alla band kommer från 
Ale. Denna kväll kommer 
man bland annat få njuta av 
The Cloud, Vrede, Silver-
systrar och DJ Rami. Scenen 

kommer att byggas upp på 
Ale Gymnasiums innergård 
så nu håller vi tummarna för 
att även solen dyker upp på 
festivalen i Nödinge.

Nio band klara för Sommar Feztival

KOMMER DIT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Onsdagen den 11 augusti avslutas som-
maren på Mötesplats Ungdom med buller och 
brak. Namnet är Sommar Feztival och platsen är 
Ale Gymnasium.

Vem känner du
som snart fyller?

Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 

446 33 Älvängen
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ÄLVÄNGEN. I slutet av 
juli slogs portarna upp 
för en ny godisbutik i 
Älvängen. 

– Tanken är att det 
ska finnas något gott 
för alla. Därför har jag 
valt att blanda popu-
lära lösgodissorter med 
gammaldags karamel-
ler och mer exklusiv 
choklad, säger ägaren 
Anneli Nyberg.

De vita stråkorgarna längs 
väggarna i den lilla butiken är 
fyllda till bredden av godsa-
ker. Välkända sorter blandas 
med nostalgiska tablettaskar, 
klubbor och godissnören. 

Till höger om kassadisken 
står en antik trähylla som 
rymmer gammeldags kara-

meller i strutar och glasbur-
kar. Ingefärakuddar, bröst-
karameller och violpastiller 
är något som kan få de äldre 
kunderna att minnas barn-
domsgodiset. 

Faktum är att butiken fak-
tiskt inte är helt olik den där 
Pippi Långstrump stod och 
valde bland karamellerna. 
För Anneli är det viktigt att 
även ögat ska tilltalas.

Idén om att öppna en 
godisbutik väcktes efter att 
hon blivit varslad från lagret 
där hon tidigare arbetade.

– Jag tyckte att behovet av 
en riktig godisbutik saknades 
i Älvängen. Det är ju ett sam-
hälle med traditioner och det 
vore synd om det utarmas nu 
när exempelvis motorvägen 
byggs. 

Förutom att köpa små-

godis över disk kommer det 
även att finnas möjlighet att 
beställa bland annat färdiga 
godispåsar till barnkalas 
och korgar med julgodis. 
För att få mer kött på benen 
innan hon startade buti-
ken tog Anneli hjälp av en 
mentor som driver Godishu-
set i Jönköping. 

– Han har varit guld värd 
och jag har lärt mig otro-
ligt mycket om branschen. 
Man måste veta vad som 
säljer men samtidigt köpa 
in ett sortiment som passar 
ens affärsidé. Nästa sommar 
kommer man även att kunna 
köpa kulglass och isdricka i 
Godisboden.

Nostalgitripp i nyöppnade Godisboden
Anneli Nyberg ändrade helt karriärbana när hon gick från att arbeta på lager till att öppna 
godisbutik. Hennes egna favoriter bland godsakerna är choklad och lakrits.

GODISÄLSKARE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Lilla Edets 
kommun satsar hårt på 
att locka nya invånare 
till Lödöse.

Bostadsområden pla-
neras och exploateras 
i den södra kommun-
delen.

I förra veckan genom-
fördes en intensiv och 
annorlunda kampanj 
med syftet att sprida 
budskapet om det nya 
varumärket ”Lödöse – 
gott om tid”.

För cirka 500 år sedan var 
Lödöse den största och mest 
betydande hamnstaden på 
västkusten, en föregångare 
till Göteborg. Det ändra-
des när Göteborg i slutet 
av 1400-talet flyttades från 
Lödöse till nuvarande läge 
vid älvens mynning. 

Nu vill Lilla Edets 
kommun att göteborgarna 
får upp ögonen för den tidi-
gare så betydande Hansa-
staden på västkusten. Med ny 
dubbelspårig järnväg och fyr-
filig motorväg flyttas Lödöse 
närmare Göteborg, inte geo-

grafiskt men tidsmässigt.
Den 1 juni i år lanserades 

en varumärkeskampanj för 
Lödöse – ”Gott om tid”. 

– Att bo i Lödöse är att 
ha gott om tid. Med tåget 
tar det bara 22 minuter till 
Göteborg central. Med 
snabba pendlingsmöjlighe-
ter får du tid över till annat. 
I Lödöse är det nära till det 
mesta, nära centrum, nära 
natur och vatten. Förnuftiga 
huspriser ger tid och pengar 
över, säger samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Förra veckans som-
markampanj bedrevs med 
hjälp av fyra ungdomar, 
Daniel Johansson, Alex-
ander Dimakis, Siri Jans-
son och Anna Berndtzen, 
från Backup Event AB. Med 
”korvlåda” på magen och 
flakmoped förflyttade sig 
delegationen runtom i Göte-
borgsregionen. 

Lokaltidningen träffade 
ungdomarna när de på tors-
dagseftermiddagen befann 
sig utanför Ica-butiken i 
Älvängen. Förbipasserande 
bjöds på kanelbulle och till 
barnen delades det ut en liten 

leksak.
– Vi upplyser om Lödöse 

som ett förträffligt boendeal-
ternativ. Det är vackert belä-
get nära Göta älv, man bor 
på landet men har ändå när-
heten till storstaden och det 
finns ett rikt föreningsliv på 
orten, säger Daniel Johans-
son.

Hur väl känner götebor-
garna till Lödöse?

Nya invånare ska lockas till Lödöse
– Annorlunda kampanj väckte nyfikenhet

ALEBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Johansson, Siri Jansson, Alexander Dimakis och Anna Berndtzen förflyttade sig i 
förra veckan på folkrika platser i Göteborgsområdet för att marknadsföra Lödöse som bo-
stadsort. Här ses de utanför Ica Supermarket i Älvängen.

Flyttnödig? Den frågan ställ-
de Daniel Johansson med 
förhoppningen att locka nya 
invånare till Lödöse. 

NÖDINGE. Semester 
och lata dagar lockar 
fram äventyrslystnad 
hos Aleborna. Åtmins-
tone på låtsas. 

Ale Bibliotek har 
haft drygt 10 000 
besökare i sommar 
och lånelistorna visar 
att det är deckare som 
varit populärast under 
ledigheten.
Semestertider betyder ofta 
långa resor. För att undvika 
rastlösa barn i baksätet och 
på köpet få lite spänning på 
färden kan en ljudbok vara 
lösningen. Men det är inte 
bara semestrande barnfa-
miljer som bidrar till att 
utlåningen av ljudböcker 
har ökat. Vägbyggen kan 
också ha ett finger med i 
spelet.

– Vi har haft lånekunder 
som berättat att de börjat 
lyssna på ljudböcker sedan 
motorvägsbygget längs 
riksväg 45 startade. De 
säger att det känns lättare 
att stå i bilkö om de har 
en spännande bok att leva 
sig in i, säger Margareta 

Nilson, bibliotekschef på 
Ale Bibliotek.

Även om ljudböcker på 
CD och MP3 har ökat så 
tror inte Margareta att folk 
slutat att läsa böcker. Även 
de inbundna historierna 
utvecklas i takt med vad som 
efterfrågas.

– Det blir allt mer popu-
lärt med storstilsböcker, 
men de är inte detsamma 
som lättlästa böcker. Inne-
hållet är exakt som innan, 
skillnaden är bara att texten 
är större. Många äldre som 
läst mycket innan men som 
hindras av att synen blivit 
sämre uppskattar det for-
matet. 

Det har varit ruljans 
på biblioteket hela som-

maren och nu väntar hös-
tens evenemang på att dra 
igång. Under de kommande 
månaderna kan vi bland 
annat se fram emot quiz-
afton, författarfrukost och 
det traditionella firandet av 
barnbokens dag. 

Deckare hetaste lånet i sommar

Bibliotekschefen Margareta Nilson visar upp sommarens mest utlånade böcker på 
Ale Bibliotek: ”Den farliga leken” av Mari Jungstedt och Johan Theorins nya deckare 
”Vårlik” som ljudbok. 

3 I TOPP
Mest utlånat under sommaren på 
Ale Bibliotek:

Böcker:
1. Den farliga leken – Mari Jungstedt
2. I grunden utan skuld – Viveca Sten
3. Drömmen förde dej vilse – Anna 
Jansson

Ljudböcker:
1. Blodläge – Johan Theorin
2. Höstoffer – Mons Kallentoft
3. Drömmen förde dej vilse – Anna 
Jansson

DVD- filmer:
1. Up
2. Avatar
3. Up in the air

BOKTIPS
Ett urval av höstens deckar/
roman-nyheter på Ale Bibliotek:

Dyngkåt och hur helig som helst – 
Mia Skäringer 
Lobbyisten – Thomas Bodström 
Den dubbla tystnaden – Mari Jungstedt 
Paganinikontraktet – Lars Kepler 
Vänner för livet – Per Hagman 

– Många vet att Göteborg 
är Nya Lödöse och en del 
har faktiskt nämnt museet. 
I övrigt är det inte speciellt 
känt. Den här kampanjen har 
emellertid väckt nyfikenhe-
ten hos en hel del människor, 
säger Alexander Dimakis.

Ett vykort med faktaupp-
gifter om Lödöse och varu-

märkeskampanjen ”Gott om 
tid” delades ut till dem som 
önskade. Förhoppningsvis 
ska det generera ett antal nya 
invånare vad det lider.

– Jag bor själv i Göteborg, 
men den dag jag vill slå rot, 
skaffa familj och köpa hus 
är jag inte alls främmande 
för att bosätta mig i Lödöse, 

säger Siri Jansson.
Frågan är hur många 

göteborgare som resonerar 
på samma sätt? Återstår att 
se vad sommarkampanjen får 
för effekt.

LÄSER GÄRNA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


