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...för Ale i tiden... 
Kolla vår politik på 
www.aledemokraterna.se

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom söndag

KUPONG!
KLIPP UT &BYT MOT 
EN KOPP KAFFE

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Gäller fr.o.m. torsdag 19 augusti. Med reservation för slut-
försäljning. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter

5-ÅRSJUBILEUM
PRISERNA GÄLLER FR.O.M. TORSDAG 19 AUGUSTI

CYKELHJÄLM
Ungdom/vuxen. 
Reglerbar storlek, 
CE-märkt
Ord. pris 199:-
MAX 4 VAROR /KUND

T-SHIRT
Sportringen JR
Strl 120-160 cl, svart, röd, blå
Ord. pris 59:-
MAX 4 VAROR /KUND

SHORTS
SW. Strl 120-
160 cl, svart, vit, 
blå. Ord. pris 99:-
MAX 4 VAROR /KUND
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Backamos flygfält fick i veckan besök av 
flygentusiaster från olika delar av Europa. 
Deras gemensamma förkärlek till Anto-
nov 2-plan medförde att ett 50-tal piloter 
träffades för 14:e gången. Ale represente-
rades av Kjell Brattfors, flygare från Katt-
leberg. Det tidigare kommunalrådet i Gö-
teborg, Göran Johansson, numera ordfö-
rande i Svenska Regionala Flygplatsför-
bundet, invigningstalade på träffen.

Läs sid 6

Stor flygträff på Backamo
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BILJETTSLÄPP!
Svenska Cupen i bandy

Ale Arena
Fredag 27 augusti

Ale-Surte – Gais kl 18
Jönköping – IFK Kungälv kl 20.15

Lördag 28 augusti
Gais – Jönköping kl 13

Ale-Surte – IFK Kungälv kl 15.15

Söndag 29 augusti
Ale-Surte – Jönköping kl 13
IFK Kungälv – Gais kl 15.15

Förköp hos Bohus Servicebutik, 
Konsum Surte, Ale-Surtes kansli.

GE NÄRINGSLIVET 
CHANSEN! www.ale.nu



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

Då har årets valrörel-
se sparkat igång på 
allvar. Insändarsi-

dorna fylls i snabb takt och 
vi tvingas plötsligt priori-
tera innehåll istället för att 
jaga material. När det gäller 
alla flitiga insändarskriben-
ter måste jag ännu en gång 
betona att Alekuriren är och 
förblir ett lokalt media. Jag 
vet att vi ibland i brist på 
material har publicerat po-
litiska insändare som i hu-
vudsak har varit avsedda för 
riket i stort. Nu och fram 
till valet kommer det att se 
annorlunda ut. Vi kommer 
inte att behöva leta efter in-
sändare till våra debattsidor, 
vilket gör att vi kan vara tuf-
fare. Eftersom utrymmet är 
begränsat, liksom läsarnas 
intresse, så väljer vi alltid att 
först och främst publicera 
debattartiklar som är lokalt 
förankrade. A-kassa, jobbav-
drag, förmögensskatt, sjuk-
försäkringar, bensinskatt 
med mera är frågor som 
riksmedia får ta hand om. Vi 
vill att debatten rör konkre-
ta alefrågor. Jag vet att det 
finns insändare som ligger 
i gränslandet och i mån om 
plats kan dessa ibland bere-
das plats. Det talas mycket 
om regeringen på våra in-
sändarsidor, sluta med det. 
Jag tror varken Reinfeldt 
eller Borg läser Alekuriren, 
inte heller Mona Sahlin för 
den delen. Diskutera istället 
vår regering i Ale, kommun-

styrelsens och Ale kommun-
fullmäktiges beslut. Det tror 
jag intresserar aleborna be-
tydligt mer.

Veckans tidning skulle ha 
innehållit ett stort reportage 
om YEE – utbildningen Unga 
entreprenörer i nya Europa, 
som lokaltidningen följde på 
nära håll i förra veckan. På 
grund av platsbrist valde vi 
att låta detta stå åt sidan. Det 
är inte tidsbundet, utan sats-
ningen på att lära ungdomar 
tänka kreativt är minst lika 
aktuellt nästa vecka... Som vi 
berättade i förra numret var 
det i år tioårsjubileum och 
det blev ett värdigt sådant. 
Årets deltagare var suverä-
na och det är närmast ma-
giskt att se vilka starka rela-
tioner de skapar på mindre 
än en vecka. De kläck-
er inte bara affärsidé-
er, utan blir också nära 
vänner med personer de 
aldrig träffat och i vissa 
fall inte ens delar kultur 
eller språk med. Kon-
ceptet är klockrent 
och i höst kommer 
samma pedago-
gik att användas 
då Ale kommun 
för andra gången 
genomför en 
liknande utbild-
ning för unga ar-
betslösa. Själv-
klart ska kun-
skapen om hur 
man skapar 
kreativitet an-

vändas så flitigt som möjligt 
och bland så många som det 
överhuvudtaget är rimligt att 
nå. Pedagogiken om att ge 
deltagarna förtroende och få 
dem att både våga misslyck-
as och lyckas är främst signe-
rad professor Roger Mumby 
Croft från Warwick Univer-
sity. Hans kunskaper är i mina 
ögon och öron helt unika. 
Han är alltid steget före och 
kan inspirera ungdomar på ett 
sätt som väldigt få behärskar. 
Jag tycker att Ale kommun är 
bortskämt med att ha lyckats 
få en så unik människa som 
vän, men man ska inte skäm-
mas för det. Tvärtom. Roger 
Mumby Croft älskar Ale och 
jag hoppas verkligen att man 

vågar utnyttja det. Lite 
inspiration skulle 

många må bra av...

Nu börjar det...

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
HÖSTENS FÖRSTA KOLLEKTION 

- I BÅDE METERVARA & FÄRDIGSYTT

ÖLJETTLÄNGDER FÖR ALLA STILAR

FR. 299:- /2-P

HEMBYGDSDAG
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 21 augusti kl 11-15

Slöjd lotterier, fiskdamm, smedja, 
brödbak, servering, m.m. m.m.

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Torsdag 2/9 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

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
Alaforskiosken 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

Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Nu startar 

ridskolan 
på den nya 

ridanläggningen 
i Nödinge.

Vi hälsar alla 
välkomna 
till vår nya 
anläggning!
��������������

F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot 
nya elever 

(ridstart v-35) 
Ring eller maila 

för anmälan.
Ingen 

åldersgräns.

Boxplatser 
finns att hyra

www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT LIBERALT ALE!
��� Bra boende, eget infl ytande 
 och rimliga hyresnivåer.

�� Vi vill aktivt verka för ett 
 bättre näringslivsklimat 
 samt enklare regler.

�� Vi vill ha fl er naturstigar 
 och värna strandskyddet.

Rose-Marie Fihn Jan Samuelsson

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

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)

������4

PREMIÄRERBJUDANDEMusikafton
Vargöns Storband spelar

lördag 21 augusti kl 15.00
Biljetter säljes vid insläppet: Vuxen 100:-, 

Barn (upp till 15 år ) gratis. Gratis Parkering
Tag gärna med kaffekorg och något att sitta på,  

då konserten är ute i parken.

Godsförvaltningen och Sockenrådet hälsar Er Hjärtligt välkomna

Kobergs Slottspark

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

Mer info på
www.klubben.se/alehf

NU STARTAR 
VI  FÖR

SÄSONGEN!
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Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen

• Fortsätta sänka inkomstskatten för pensionärer

• Det ska finnas en parboendegaranti inom 
 äldreomsorgen

• Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka

• Max 4 timmars väntan på akutmottagningen

• Fortsätta att korta köerna, målet en sjukvård utan köer

• Effektivisera Polisen, även vardagsbrott måste utredas 
 och polisen finnas tillgänglig i hela landet

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet

�������������������������

ale.vansterpartiet.se
Christer Pålsson

Leif Hansson

En gemensam 
och hållbar 

värld....

������
Bostadspolitisk

������������������

��������
�������
���	��

Kom och fråga oss om:

Ungdomsbostäder

Bostadsbristen 
- vad ska politikerna göra?

Arrangör:

- Södra Bohus - Klöverstrigen -Nol Folkets Hus, Mossvägen

Medverkande

Jarl Karlsson (S)

Rose-Marie Fihn (FP)

Peter Rosengren (MP)

Jan Skog (M)

Ingmarie Torstensson (V)

Debattledare:

Arnold 
Wittgren

HGF - 
Bostadspolitisk 

utredare

�
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Den enskilt viktigaste 
förutsättningen för 
att Ale och Sverige 

ska vara framgångsrika också 
i nästa generation är skolan. 
Skolan i Ale har, som vi alla 
vet, fått stark kritik av Skol-
inspektionen.

I fyra årtionden har 
svensk skolpolitik förts 
mer och mer i fel riktning. 
Folkpartiet och Regeringen 
genomför nu genomgri-
pande reformer; ny skol-
lag, ny lärarutbildning, ny 
gymnasieskola, nya läropla-
ner, nya betygssystem, ny 
lärlingsutbildning och ny 
yrkeshögskola för att nämna 
några exempel.

Men dessa riksdagsbeslut 
räcker inte. Sverige måste 
ha en Regering också de 
kommande fyra åren som 
med stor beslutsamhet full-
följer och genomför dessa 
reformer i verkligheten. Och 
ytterligare reformer behövs. 

Ale kommun behöver en 
ny ledning! I den nya skolla-
gen, som Alliansregeringen 
just har beslutat om, och 
som börjar användas nästa 
år så höjs kraven på kom-
muner och friskolor. Fram-
förallt så omfattar kravet på 

fungerande skolhälsovård 
och elevvård, eller elevhälsa 
som det heter numera, även 
friskolor.

Folkpartiets uppfattning 
är att Sverige under nästa 
mandatperiod skall genom-
föra ett lyft för den svenska 
elevhälsan. Vi är beredda att 
under den kommande man-
datperioden avsätta en halv 
miljard kronor i nya statliga 
pengar till skolorna. Den 
summan skulle räcka till 
ungefär 1000 nya skolskö-
terskor, skolkuratorer och 
skolpsykologer. 

En ny svensk skolpolitik 
med högre kunskapskrav 
gynnar framförallt barn som 
kommer från hem utan stu-
dietradition. Men vi måste 
också våga se de barn som 
underpresterar i skolan för 
att de mår dåligt, ofta av skäl 
som finns utanför skolan. 
Det är därför vi behöver 
lyfta den svenska elevhälsan. 

Under augusti månad 
kommer Folkpartiet att 
lägga en proposition till 
Riksdagen om att införa 
betyg i Sverige från och 
med årskurs sex. Förslaget 
kommer senare att behand-
las av den nyvalda Riksdagen 

efter valet. Att flytta ned 
betygen just till årskurs sex 
är viktigt, för det betyder 
att vi flyttar ned betygen till 
mellanstadiet. Det kommer 
att påverka hela mellan-
stadiets sätt att arbeta och 
tänka. Det blir mer inriktat 
till kunskapsmålen och mer 
kunskapsfokuserat. Mel-
lanstadielärarkåren, som 
inte har satt betyg på 30 år, 
kommer att få en helt ny 
inramning för sitt arbete. 

Om de rödgröna vinner 
valet kommer denna pro-
position att dras tillbaka. 
De rödgröna har enats om 
att behålla betygen enbart 
på högstadiet - visserligen 
att börja i sjuan i stället för 
i åttan, men ändå enbart på 
högstadiet. Det är ett litet 
steg framåt jämfört med 
idag, men helt otillräckligt. 
Den kunskapsfokusering 
som förekomsten av tydliga 
kunskapsmål, nationella 
prov och betyg leder till 
måste prägla också mellan-
stadiets verksamhet. 

Kryssa en Folkpartist i 
valet den 19 september!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Skolan är en av de
viktigaste valfrågorna!

Sydvästra Götaland

Vi finns i din kommun!
Ale,  Kungälv,    Stenungsund,  Tjörn,  Orust,  
Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

SMAKPROV PÅ STUDIECIRKLARS

Data för skräckslagna
Data fortsättning
Alla kan blogga
Bildbehandling

Dansa Charleston och Hazzel. 
Bugga eller pröva på Foxtrot. 

Miljö på vardagsvis
Kom med i studiecirkeln och finn svar på frågor 
såsom: Klimathotet – vad är det? Vad gör världens 
politiker? Så kan du minska klimathotet själv. Hur 
drabbas Sverige och vår närmiljö?

En god hälsa
Vi utvecklar grundkunskaper om kost, motion, 
stress och motivation som stimulerar till eget 
handlande.

Ta kontroll över plånboken
Har jag råd att leva klimatsmart?
Hur påverkar jag min lön? Borde jag pen-
sionsspara? I denna studiecirkel hjälps vi 
åt att ta kontroll över vardagsekonomin.

Lär dig Mima

Miljö på vardag

E
V
s
h

Hela vårt studieprogram 
presenterar vi på 
www.svg.abf.se

Eller ring så skickar vi 
dig ditt exemplar.

Cirkelstarter vecka 38

För anmälan och förfrågningar

Tel 0303 - 161 55          www.svg.abf.se

Vi hälsar elever och föräldrar 

välkomna till läsårsstart 
måndag 23 augusti kl 08.20 
i våra nya lokaler på Ahlaforsskolan, 

Ledetvägen 33 i Alafors

Gemensam samling på skolgården.

För lågstadiet slutar skoldagen 
kl 13.30 och för mellan- och 

högstadiet kl 13.45.

Traditionsenligt bjuder vi föräldrar 
på kaffe i matsalen kl 09.00.

Välkomna
/Skolledningen

information från

Sedan den borgerliga 
regeringen tillträdde 
har försörjningsstödet i 

Ale ökat med 86% (prognos 
för 2010) eller i kronor med 
8.2 miljoner kronor. Med en 
arbetslöshet som ökat sedan 
2006 med över 100 000 per-
soner är det lätt att förstå 
att många personer har det 
svårt att få slantarna att 
räcka till och denna politik 
vill Rose- Marie Fihn erbju-

da igen – det räcker och blir 
över med borgerlig politik. 

Genom (S), (V) och (MP) 
förslag har Ale kommun 
redan minskat kostnaderna 
med en miljon kronor i för-
sörjningsstöd genom olika 
utbildnings- och arbetsmark-
nadsåtgärder. Det är om-sorg 
om invånarna!

Stupstocken i sjukförsäk-
ringen dvs en bortre gräns 
på 550 dagar, varefter svårt 

sjuka männi-skor, cancersju-
ka, kan utförsäkras och göras 
försäkringslösa, detta vill de 
borgerliga partierna fortsätta 
med i 4 år till. 

Nej, så vill jag inte ha det. 
Jag vill ha en socialdemokra-
tisk politik med rödgröna 
inslag som på det första re-
geringssammanträdet efter 
valet beslutar att stupstock-
en ska bort! 

Eva Eriksson (S)

Svar till Rose-Marie Fihns insändare vecka 32

Hälsar er välkomna till 

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 13.00! Du bjuder på din närvaro!

Valdebatt
Företagen & företagandet - Ales framtid - men hur!? 
Näringslivsutveckling i Ale efter valet i september.

Vad är aktuellare och naturligare än att bjuda in en ledande företrädare 
för den politiska majoriteten respektive oppositionen.

 
• Vilka satsningar vill de prioritera och genomföra för att utveckla näringslivet och 
 näringslivsklimatet i Ale kommun?
• Vad vill de göra för att fler Alebor ska starta eget företag?
• Hur vill de utveckla handeln, till gagn för Aleborna?
• För att sätta Ale på kartan och få ut så mycket positivt som möjligt ur 
 infrastrukturinvesteringen, vilka åtgärder och resurser ska prioriteras?

 
Passa på och ställ frågor som är viktiga för ditt och övriga företag i Ale!

En intressant debatt som borgar för en stark öppning inför valet.

Deltagare:

Jarl Karlsson, ordf kommunstyrelsen (s)
Mikael Berglund, oppositionspolitiker (m)

debattledare: Thore Jansson, Postens Regionkontor Göteborg 

Näringslivsnytt i Ale
Jerry Brattåsen, Näringslivschef

���������
För företagare i Ale

Restaurang Evas Matglädje i Nol
Fredag 27 augusti kl 13.00 - 14.30 

Programvärd: Posten AB

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Centrum Påle AB är ett företag i den danska Aarsleff 
koncernen. Aarsleff koncernen har ca 3000 anställda 
och finns huvudsakligen i Danmark, Sverige, Polen, 
Tyskland och England.

Vi söker 

produktionspersonal 

till vår fabrik i Kollanda som tillverkar betongpålar. 
I arbetsuppgifterna ingår alla steg från förberedning 
av gjutning till att placera de färdiga pålarna på 
lager. Vana från traverskörning, truckkörning och 
betonggjutning är önskvärt. Körkort och egen bil är 
nödvändigt då fabriken ligger avsides med dåliga 
allmänna kommunikationer.

Kontakta Lars Gustafsson på telefon 0303-74 71 10 
för mer information eller skicka ansökan via 
info@centrumpale.se 
Sista dag för ansökan 29/8.

www.centrumpale.se

 



Sedan våren 2010 kan 
pensionärena i Ale åka 
gratis med Västtra-

fik under lågtrafiktid och 
detta finns som en priorite-
rad del i majoritetspartier-
nas (S), (V), och (MP):s för-
slag till strategisk plan för 
åren 2011-2012 som presen-
teras idag.  

4 500 personer finns i mål-
gruppen och alla får nu bättre 
möjligheter att komma till 
sina aktiviteter på ett enkelt 
och miljövänligt sätt.  

En rödgrön regering 
kommer att se till så att pen-
sionärer och löntagare beta-
lar samma skatt för samma 
inkomst – rättvisa kallas 

detta!
Västtrafik har nu med-

delat kommunledningen att 
vårens försöksverksamhet 
med fritidskort för ungdo-
mar från 13 –  19 år under 
vardagar mellan 16.00 - 
22.00 och under helger kan 
fortsätta också nu i höst. 

I majoritetspartier-

nas verksamhetsplan för de 
kommande två åren finns 
detta som en prioriterad 
verksamhet. Vid min träff 
med Ungdomsrådet önska-
des en förändring av tiderna 
dvs en timma tidigare res-
pektive en timma senare – 

detta kommer jag och kom-
munens trafikansvarige att 
diskutera med Västtrafik. 
En förändring kan det tidi-
gast bli från och med trafik-
förändringen i mitten på de-
cember. 

Ett bra majoritetsför-

slag från (S), (V) och (MP) 
för såväl äldre som yngre 
Alebor och inte minst för 
miljön!

Jarl Karlsson (S)
Elaine Björkman (S)

Thor Eliasson (S)
Jean Altun (S)

Fler jobb, grön om-
ställning och minska-
de klyftor är de röd-

gröna partiernas valmani-
fest!

Det rödgröna budget-
alternativet innebär starka 
offentliga finanser, fler jobb 
och mer resurser till den 
gemensamma välfärden.

En rödgrön regering 
väljer att höja de generella 
kommunbidragen, vilket 
ger Ale 18 miljoner kronor 
mer under 2011 och 2012 
än regeringens förslag. 
Förändringar i sjukförsäk-
ringen och i a-kassan gör att 
övervältringar från staten 
till kommunerna minskar. 
Den rödgröna regering-
ens ansvarsfulla satsningar 
inom arbetsmarknadspoli-
tiken minskar kommunens 
kostnader.

Vi baserar vår preliminära 
budget för åren 2011 och 
2012 på de rödgröna parti-
ernas förslag till statsbudget 
och kan därmed behålla den 
kommunala skatten oför-

ändrad på 22.30. Detta ger 
oss rödgröna i Ale möjlighet 
att utveckla välfärden, möta 
förväntad befolkningsök-
ning och skapa trygghet 
för alla i livets olika skeden. 
Detta ger oss möjlighet 
att satsa kraftfullt på ökad 
lärartäthet i skolan.

Vi tre – rödgröna partier 
- socialdemokraterna, vän-
sterpartiet, miljöpartiet de 
gröna – som har olika bak-
grund och erfarenheter 
som kompletterar varandra. 
Vi förenas av ett engage-
mang för att minska orätt-
visorna, utveckla välfärden, 
nya jobb och grön om-
ställning. Tillsammans vill 
vi möta framtidens utma-
ningar och göra Ale till en 
modern, solidarisk, grönare 
och mer rättvis kommun.

Ale ska vara en kommun 
för alla! Våra framsteg och 
vår framtid bygger på att 
alla människor får många 
möjligheter i livet. Och att 
fler får jobb. Vi vill att Ale 
ska vara en av landets mest 

jämställda kommuner. Att 
Ale deltar aktivt i arbetet 
för utveckling av moder-
na lösningar för ett håll-
bart samhälle i full sys-
selsättning. Att klyftorna 
mellan rika och fattiga ska 
bli mindre.

Den rödgröna ledning-
en i Ale skapar förutsätt-
ningar för fler företag och 
ökat entreprenörskap samt 
investerar i utbildning för 
framtiden, samhällsutbygg-
nad och skapar en trygg 
välfärd för alla!

Vision – Det goda livet i 
Ale är nära, nytänkande 
och naturligt.

Eva Eriksson (S)
Johnny Sundling (V)

Marcus Larsson (MP)
samtliga partiledare 
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Sommarlovet är snart 
över och våra barn 
återvänder till skolor-

na. Mina barn är fortfarande 
förväntansfulla och längtar 
tillbaka till skolan. De vill 
mötas av nya utmaningar, 
nya lärdomar och upptäcka 
nya saker. Min oro är att vi 
i Ale inte tar tillvara denna 
lust hos barnen utan tving-
ar på dem ord och kunska-
per som inte små barn ska 
behöva kunna. Jag tänker på 
ord som besparing, neddrag-
ning och budgetunderskott.

Jag kan tänka mig att det 
känns enkelt för vänsterma-
joriteten att göra besparing-
ar inom områden som på-
verkar de små barnen ef-
tersom det kommer att ta 
8-9 år innan någon ser kon-
sekvenserna av åtgärder-
na. De åren har nu gått och 
det visar sig bland annat på 
gymnasiet där det indivi-
duella programmet växer 
för varje år och nu är större 
än någonsin. Detta beror 
inte på misslyckade elever 

eller dåliga lärare utan på en 
misslyckad politik för grund-
skolan.

Mycket av lösningen till 
skolans problem finns att 
finna i ett litet ord – förvänt-
ning. Att förväntningar är 
avgörande är ingen hemlig-
het, det finns dokumente-
rat i flera rapporter och de 
flesta av oss behöver inte gå 
så långt som till att läsa rap-
porter. Vi har alla provat 
att lära oss något som vi in-
nerst inne inte tror att vi ska 
klara och upptäckt att det 
är svårt, nästan omöjligt. Vi 
har också provat att lära oss 
något som vi är helt överty-
gade om att vi kan lära oss 
vilket är mycket enklare. Det 
är vi vuxna, framför allt de 
vuxna som jobbar med våra 
barn, som ger barnen själv-
förtroendet att de kan lära 
sig. För att kunna göra detta 
måste lärarna få mer tid för 
varje barn.

Vi måste våga släppa loss 
den kraft och energi som 
finns hos våra lärare för jag 

är helt övertygad om att det 
finns mängder med idéer på 
hur man kan göra lärandet 
roligare och mer stimule-
rande. Vi måste ge skolper-
sonalen möjlighet att prova 
nya vägar för att nå fram till 
varje barn. 

Eftersom Jarl Karls-
son har uttryckt att man är 
nöjd om Ales skola skulle bli 
hundrade bästa i landet så 
har vi inga förhoppningar 
om att det ska komma några 
kreativa lösningar från vän-
stermajoriteten. Det är nog 
så att vi får söka på annat 
håll för att hitta en förnyelse 
inom skolan.

Vi har kommit till vägens 
ände och nu är det dags att 
våga förändra skolan så att 
den får den nytändning som 
är enda vägen mot förbätt-
ring.

Jag har valt väg! Den 19:e 
september hoppas jag att du 
också gör ett val för förny-
else, förändring och förbätt-
ring.

Mikael Berglund (M)

Möjligheternas Ale

Fria bussresor för pensionärer och ungdomar

Misslyckad skolpolitik i Ale

Augusti

Kommunfullmäktige sammanträder

Bland punkterna märks:
• Allmänhetens frågestund
• Strategisk plan för Ale kom-

mun 
• Förslag till handlingsplan för 

identifierade skredriskområden 
samt kostnadsberäkning för 
kommunens åtaganden 

• Köp av fastigheterna Brandsbo 
1:5 och 1:27, del av Brands-
bobergen  

• Köp av mark för verksamhets-
område i Häljered 

• Avtal om samfinansiering av 
Bana Väg i Västs vägdel Älväng-
en - Alvhem  

Tid: Mån 30 aug kl 16.00.
Plats: Medborgarhuset i Alafors 

• Inrättande av ungdomsråd
• VA- och renhållningstaxor 

2011 
• Uppvaktning av förtroende-

valda som varit förtroendevald i 
minst 25 år 

• Svar på motion från Rose-Marie 
Fihn, Lars-Erik Carlbom och Klas 
Nordh (FP) om resegaranti för 
färdtjänsten  

• Svar på motion från Willy Köl-
borg (S), Göran Karlsson (V) och 
Torbjörn Köre (MP) om förbätt-
rad sopsortering i Ale 

• Svar på motion från Sven Rydén 
och Jan A Pressfeldt (AD) om 
väktarinsatser

Komplett föredragningslista finns på kommunstyrelsens förvaltning, 
0303 33 03 60 och på ale.se.  Ale-Kungälvs närradioförening direktsän-
der på 95,4 MHz. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga 
och du är välkommen att närvara. 

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Alboskolan, tfn 0303 33 04 97
Aroseniusskolan, tfn 0303 33 04 47 
Bohusskolan, tfn 0303 33 01 35 
Garnvindeskolan,  
tfn 0303 33 04 97
Himlaskolan, tfn 0303 33 03 69
Kyrkbyskolan , tfn 0303 33 01 91
Madenskolan, tfn 0303 33 04 63
Nolskolan, tfn 0303 33 04 40
Nödingeskolan, tfn 0303 33 02 04
Surteskolan, tfn 0303 33 06 54
Särskolan, tfn 0303 33 04 73
Älvängenskolan, tfn 0303 33 07 76

Skolskjuts och busskort
Nya rutiner för skolbusskort som 
gäller utanför Ale kommun. Från 
och med läsår 2010/2011 går det 
bara att köpa subventionerat skol-
busskort som gäller i Ale kommun. 

Inför nytt läsår
Föregående läsårs busskort gäller 
till och med den 15 september. 
Nytillkomna skolskjutsberättigade 
elever åker utan busskort på upp-
ropsdagen. Avgångstider för taxi 
är samma som tidigare skolår om 
inte annat anges. 

Skolstart i Ale kommun
OBS! Förra veckans annons hade en hel del fel. Rätt tider kan man se 
på ale.se/skolstart. Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska 
särskolan i kommunen har upprop mån 23 aug. Hel skoldag på upp-
ropsdagen för alla skolor i ale kommun. Skollunch serveras.

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 åk 1 i en gymnasieskola utanför Göteborgsregionen, kon-
takta Marie Andersson Jigfelt tfn 0303 33 00 69, från och med den 11 aug.
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Valupptakt 
lördagen den 21 augusti

Träffa Centerpolitiker på Alliansens 
torgmöten i Älvängen och Nödinge
kl 11-15. 
Besök av Stig-Olov Tingbratt, kandidat till 
regionfullmäktige.

Alla medlemmar är välkomna till 
Skepplanda Hembygdsgård 
lördagen den 21 augusti 
kl. 16 till cirka 18.30.
Stig-Olov Tingbratt talar
om sjukvården och 
andra regionfrågor. 
Boel Holgersson presenterar 
Centerpartiets valfrågor och 
aktiviteter i valrörelsen i Ale.

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

VÄST

Kommunal inbjuder alla medflemmar till 
Vikingagården där du får chansen att

Vi bjuder på lättare förtäring, lotteridragning 
och historia om Vikingagården.

Anmäl till sektionen på 0303-330 423, 
330 419 eller maila till kommnual@ale.se 

senast 23 augusti

träffa och 
ställa frågor 

till politikerna

Välkomna!

Tisdag 31 augusti kl 17-20
Vikingagården (mellan Älvängen & Alafors)

Välkommen till bords!

FRUKOST 45:-
Vår härliga frukostbuffé 
står uppdukad mellan 
7.30 och 10.00

KOM 2 BETALA 
FÖR EN!
Gäller tom 
lördag 21/8

��������������������������������������������������������
Öppettider Måndag-Fredag: 7.30-19.00 Lördag: 7.30-14.00

Miljöpartiet går till 
val på att tydligt 
prioritera tre om-

råden. Klimatet, Skolan och 
Demokrati. Tillsammans 
med (V) och (S) föreslår vi en 
budget för de kommande två 
åren som ger tydliga signaler 
till Aleborna att utvecklingen 
går åt rätt håll. 
Betydande resurser skall till-
föras i skolan, öronmärk-
ta för att öka lärartätheten 
i skolan till en mycket hög 

nivå (9 lärare per hundra 
elever senast läsåret 2013-
14). Slitna lokaler och för 
modern pedagogik, dåligt 
anpassade skol- och försko-
lelokaler skall byggas om, 
nya förskolor och skolor skall 
byggas. 

Arbetet med att genom-
föra kommunens helt nya 

klimatstrategi prioriteras 
genom att ansvarig nämnd 
tilldelas extrapengar för 
att klara det högt uppsat-
ta målet att minska Ales kli-
matpåverkan med 40 pro-
cent före år 2020. Stora en-
ergieffektiviseringar skall 
göras i kommunens förskolor 
och grundskolor. Barn och 

ungas möjligheter till infly-
tande kommer att öka, bland 
annat genom att det nystar-
tade ungdomsrådet får extra 
pengar.

I lördags hade vi i Miljö-
partiet Ale vår valupptakt. 
Stödet för vår politik har 
ökat de senaste åren och vi 
hoppas såklart att valresulta-

tet blir bättre än 2006. När 
valet närmar sig blir plån-
boksfrågor lätt de som disku-
teras mest. Vi är dock över-
tygade om att varken rot, rut, 
jobbskatteavdrag eller fastig-
hetsskatt är de frågor som är 
viktigast för kommande ge-
nerationer Alebor. Inget på-
verkar möjligheterna för våra 

barn och barnbarn att få ett 
bra liv som hur dagens be-
slutsfattare klarar utmaning-
en att minska vår klimatpå-
verkan. Få lyssnade när Mil-
jöpartiet för många år sedan 
varnade för klimatföränd-
ringarna. Vi hoppas att fler 
lyssnar nu, när vi visar hur de 
kan stoppas.

Peter Rosengren (MP) 
Minna Ljungberg (MP) 
Marcus Larsson (MP) 

Erika Björck (MP)

Optimistisk valupptakt för Miljöpartiet i Ale

BACKAMO. I helgen 
var det Sveriges tur 
att anordna den årliga 
Europaträffen för Anto-
nov 2-fantaster. 

På Backamos flygfält 
landade plan från bland 
annat Tyskland, Finland 
och Holland. 

Kjell Brattfors hade 
flugit dit sin färg-
granna dubbeldäckare 
från Kattleberg för att 
hålla i trådarna och 
välkomsttalet stod det 
tidigare kommunalrå-
det i Göteborg, Göran 
Johansson, för.
Piloten Kjell Brattfors från 
Kattleberg norr om Älvängen 
är inte ensam om sitt stora in-
tresse för Antonov 2-plan. För 
14:e året i rad anordnades en 
europaträff där piloter och 
medpassagerare från flera eu-
ropeiska länder deltog. Förra 
året möttes de i Tyskland och 
i helgen återförenades gänget 
på Backamos flygfält.

Trots att uppslutningen 
blev avsevärt mindre än väntat 
trängdes ett 50-tal blåklädda 
deltagare kring frukostbuffén 
i hangaren.

Av de 13 plan som var an-
mälda var det bara sex som 
landade på Backamos flyg-
fält. Regn och blåst försvåra-

de flygningen och många plan 
blev fast efter att de tvingats 
mellanlanda på olika ställen. 
Ett ryskt plan havererade även 
i Sankt Petersburg.

Det holländska flygteamet 
hade varit tvungna att landa i 
Tyskland i väntan på att oväd-
ret skulle dra förbi. 

– Vi tar inga risker så därför 
bestämde vi oss för att mel-
lanlanda. Men annars gick 
det bra, känslan när man är i 
luften är obeskrivlig. Att flyga 
Antonov 2-plan är att flyga på 
riktigt, säger piloten Rob de 
Man.

Karusell och ärevarv
Med anledning av att svenskt 
Flyg fyller 100 år var Göran 
Johansson på plats. Som ord-
förande i Svenska Regionala 
Flygplatsförbundet och sty-
relsemedlem för Göteborg 
City Airport inledde han 
dagen med ett tal.

– Flyget har länge varit 
omdebatterat men utan flyg 
hade inte globaliseringen 
varit möjlig. Det är mer be-
tydelsefullt än IT, sa han in-
ledningsvis. 

De flesta av deltagarna 
övernattade på vandrarhem 
medan tyskarna hade slagit 
upp sina tält utanför hang-
aren. På plats var även ord-
föranden för AN 2 Team 
Sweden Kent Wallentin. 

– Jag flyger inte själv men 
har ett stort intresse för mo-
dellflyg, säger han.

Finska piloten Erkki 
Saario och hans team hade 
tillbringat fyra och en halv 
timma i luften för att komma 
till Backamo. Han har flugit 
hela sitt liv och deltog nu i sin 
tredje Europaträff. 

– Det bästa med Antonov 2 
är att de kan landa nästan var 
som helst. Om man hälsar på 
någon kan man i princip landa 
i trädgården. Sedan finns det 
mycket plats i planet jämfört 
med andra. Flygintresset har 
gått i arv och alla mina tre barn 
som bor i Australien har egna 

Antonov 2-plan. 
Efter fredagens 

frukost bar det av 
till Liseberg för att byta cock-
pit mot karusell och på kväl-
len vankades det middag vid 
flygfältet. 

På lördagen flög planen i 
samlad trupp till flygmuse-
et Aeroseum och efter besö-
ket bjöd piloterna på ett äre-
varv runt Göteborgs Kultur-
kalas innan de återvände till 
Backamo. Entusiasmen var 
på topp bland deltagarna och 
nu ser de med spänning fram 

emot nästa europaträff.
– Det är enkla människor. 

Här pratas det svengelska hej 
vilt men alla förstår varandra 
ändå, säger Kjell Brattfors.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

En riktig höjdare!

PÅ FLYGFÄLTET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Flygentusiaster i Backamo

Kjell Brattfors, Kattleberg 
Airport, i samtal med Göran 
Johansson.

Kjell Brattfors gjorde en färgglad entré i sin dubbeldäckare när flygentusiaster 
från hela Europa träffades på Backamo.

Det holländska flygteamet på plats.



NOL. Ett fem veckor 
långt avbrott för tåg-
trafiken användes per-
fekt.

2 timmar och 24 
minuter före utsatt tid 
var allt som planerats 
utfört.

– Den dubbelspåriga 
järnvängen mellan 
Göteborg och Trollhät-
tan kommer garanterat 
att vara klar i decem-
ber 2012, konstaterar 
övergripande projektle-
dare, Bo Larsson.

BanaVäg i Väst omfattar dub-
belspårig järnväg och en fyr-
fältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan. Projektet 
innehåller också en ny lokal-
väg med gång- och cykelba-
na genom Ale. Budgeten var 
inledningsvis 10 miljarder 
kronor, men den har sedan 
länge spruckit.

– Vi jobbar ständigt med 
att hitta kostnadsbesparingar. 
Ekonomin är hårt ansträngd 
i projektet och vi hoppas på 
ett tillskott i den nya trafik-
överenskommelsen mellan 
Trafikverket och regeringen. 

Vi har också informerat om 
behovet av ytterligare medel 
för att kunna färdigställa en 
ny genomfart genom Göta, 
säger Bo Larsson.

Vad som inte har varit en 
besparing för projektet är den 
kraftigt ökade kopparstölden.

– Den är just nu mycket 
omfattande, men förutom 
att det är kostsamt har det 
också inneburit att personal 
känt sig hotad och vi befarar 
dessutom att någon av gär-
ningsmännen kommer till 
skada. Det är en direkt fara att 
ägna sig åt kopparstöld sär-
skilt inom ett järnvägsområ-
de, varnar Bo Larsson.

Ett annat stort bekymmer 
är ett överklagande norr om 
Älvängen.

– Frågan ska handläggas 
av departementet, men det 
betyder att vi är beroende av 
hur snabbt de arbetar. Drar 
det ut på tiden riskerar vi att 
komma efter och E45:ans 

färdigställande riskerar helt 
klart att försenas, informerar 
Bo Larsson.

Däremot är problemet vid 
den norra trafikplatsen till 
Älvängen löst.

– Det är nu en fråga mellan 
kommunen och fastighetsä-
garen. Det finns inget som 
hindrar oss från att bygga, 
säger Bo Larsson utan att vilja 
gå in i detaljer.

Den värsta tiden för trafi-
kanterna är förhoppningsvis 
över. Vid Jordfallsbron har 
entreprenörerna hittat bra 
lösningar för trafikflödet.

– Upplevelsen kan även 
fortsättningsvis vara att det 
går trögt. Det kan vi inte göra 
så mycket åt. Innan årsskiftet 
hoppas vi kunna släppa på tra-
fiken på hela den nya vägen 
mellan Älvängen syd och Nö-
dinge, hälsar Bo Larsson.
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Utgångspris 1 895 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 2 kvm
Tomt 266 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Södergården 17
Visas sön 22/8 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2271 till 72456 för beskrivning

I populära södergården kan vi nu erbjuda ett välskött kedjehus med bra läge i området. Här har du nära
till naturen, gångavstånd till skolor och service. Bra planlösning med stort vardagsrum och ett härligt kök.
Fin täljstenskamin tillsammans med värmepump ger god ekonomi. Lättskött trädgård, garage i länga.
Nära till kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30 . Snabbsök via webbnr: 5410-2271.

BNol

Utgångspris 450 000:-
Boyta 54,5 kvm
Avgift 2.972:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Hiss: Nej.

Adress: Alkalievägen 17 B
Visas sön 22/8 18.00-18.45
Sms:a: FB 5410-2512 till 72456 för beskrivning

En trivsam lägenhet belägen högst upp i huset. Ljus och fin med bra planlösning. Bra, insynsskyddat läge
i området. En stor balkong med tak i väster som ger härlig kvällssol. Bra förening med god ekonomi. Nära
till service och kommunikationer. 20 min från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50, 0708 69 36 30.
Snabbsök via webbnr: 5410-2512.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 325 000:-
Boyta 74,9 kvm
Avgift 3.785:-/mån inkl värme, VA, Kabel-
Tv,plats,p-plats

Uteplats i västerläge
Adress: Gruvåsvägen 12
Visas tor 26/8 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2564 till 72456 för beskrivning

På populära Gruvåsvägen i Älvängen har vi en fräsch gavel lägenhet, i markplan med 3 rum och kök med
2 härliga uteplatser. Lugnt trevligt område, med närhet till service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2564.

B 3:a Älvängen

Utgångspris 675 000:-
Boyta 53,3 kvm
Avgift 2.600:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv, El

Balkong i västerläge
Adress: Göteborgsvägen 95 A
Sms:a: FB 5410-2531 till 72456 för beskrivning

Fräsch och trevlig lägenhet på markplan med balkong i västerläge. Hel kaklat renoverat badrum med
badkar. Bra förening med låg avgift där el ingår i avgiften. Centralt läge i Surte med närhet till det mesta.
Bokade visningar. Ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2531.

B 2:a Surte

Bo Larsson, övergripande projektledare för BanaVäg i Väst.
Arkivbild: Allan Karlsson

Ansträngd 
tidsplan 
för E45
– Överklagande 
kan försena fär-
digställandet 

PÅ VÄG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller onsdag till söndag v 33 

Finns 
laddat på ditt ICA-kort!

15:-

  790 Finns 
laddat på ditt ICA-kort!

10:-
Finns 

laddat på ditt ICA-kort!

5:-
ICA. 1 kg. Djupfryst

Max 2 köp per kund

99:-
ICA. Ursprung Sverige. 

Max 2 köp per kund.
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Inga barngrupper på över 18 barn i förskolan. 
Yngregrupper får inte överstiga 12 barn

Mindre grupper i skolan, max 25 elever i en grupp

Träffa Alliansen 

lördag 21 augusti kl 11-15 
på torgmöten i Älvängen och Nödinge

Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C)

Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

�
�

NÖDINGE. Den 7 sep-
tember tas första 
spadtaget för 20 nya 
lägenheter på Norra 
Klöverstigen i Nödinge.

Huskroppen kommer 
att gå i stil med de som 
redan finns på området.

– Det finns ett oer-
hört tryck på lägenhe-
ter i Ale, framförallt i 
Nödinge, konstaterar 
Alebyggens projektle-
dare Sven Burgren.

Lägenheterna på Södra och 
Norra Klöverstigen uppfördes 
under åren 1969-72. Däref-
ter har det inte byggts några 
hyreslägenheter på orten. Av 
den anledningen finns det ett 
uppdämt behov, vilket Alebyg-
gen är väl medvetna om.

– Intresset av att bo i 
Nödinge är väldigt stort och 
vi får många ansökningar på 
varje tom lägenhet, förklarar 
Sven Burgren.

I Ale kommuns översikts-
plan finns det en tydlig inrikt-
ning på att skapa nya bostäder 
på parkeringar och andra ytor i 
Nödinge. Att Alebyggen väljer 
att göra den här satsningen just 
nu har sina skäl.

– Ur ekonomisk synvinkel 
är det tufft att bygga hyreslä-
genheter idag. Vi kan göra det 
tack vare att vi äger marken, vi 
har värmeförsörjning på plats 
med fjärrvärme som vi kan 
koppla på, samt att ritningarna 
och idén redan fanns. Detta 

sammantaget gör att vi slipper 
mycket av initialkostnaderna, 
säger Sven Burgren och fort-
sätter:

– Faktum är att jag gick 
ner i vårt förråd och häm-
tade ritningarna på huset. Vi 
hade nämligen planer på att 
bygga 1993, men på grund 
av konjunkturläget och andra 
omständigheter fick projektet 
skjutas på framtiden.

Fyra våningar
Huset kommer att byggas i 
fyra våningar med fem lägen-
heter på varje plan. Det blir 
hyresrätter med dagens stan-
dard.

– Vi kommer att ha ingla-
sade balkonger, helkaklade 
badrum, parkett i alla rum, 
väggarna ska vitmålas och 
köket förses med ekluckor. 
Vidare kan nämnas att det blir 
bredband i alla rum, säger Bur-

gren.
Fyra mindre tvårumslägen-

heter (48 kvadratmeter) byggs 
centralt på varje våningsplan, 
åtta större tvårummare (57) 
och därtill åtta trerumslägen-
heter (80) på gavlarna.

– Huset blir handikappsan-
passat där samtliga boende får 
tillgång till hiss. Trappgången 
och hissen byggs inomhus som 
man når via en öppen loftgång.

Lägenheterna kommer att 
vara klara för inflyttning 1 
november 2011. Tage & Söner 
är utsedd till totalentreprenör 
och byggkostnaden är beräk-
nad till närmare 40 miljoner 
kronor.

– Hyran blir 5 380 kronor 
för den minsta lägenheten 
och 9 000 för trerummaren. 
För den som är intresserad går 
det bra att anmäla sig till Ale-
byggens kölista, avslutar Sven 
Burgren.

JONAS ANDERSSON

20 nya lägenheter i Nödinge
– Byggstart sker i september

Sven Burgren visar var de nya lägenheterna i Nödinge ska 
ligga. Byggstart sker i september och i november nästa år 
ska det vara klart för inflyttning.

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Roland Wall Elena Fridfelt

Lennart 
Dahl Åke

Niklasson

Boel HolgerssonAnitha Kristiansson

Sten-Åke Oveborn

�

Ett miljövänligt Ale
Vi kombinerar miljöhänsyn med framtidstro. Det behövs ett grönt parti som 
fokuserar på utveckling och inte bara på att bevara det gamla och säga nej 
till allt nytt. 
Det ska vara lätt för Aleborna att leva miljövänligt.

Ett företagsamt Ale
Det är i de små och medelstora företagen som nya jobb skapas. Därför är 
det viktigt att planera så att Ale blir ett attraktivt område att etablera i. 
Det krävs goda kommunikationer, områden som passar för olika typer av 
företagsetableringar, smidig kommunal handläggning och närhet till offentlig 
och kommersiell service. 
Det ska vara lätt för Aleborna att starta företag 
och att hitta ett jobb.

Skolan
Barn och ungdomar i Ale har rätt till bra skolor oavsett om de väljer går 
i en friskola eller en som drivs av kommunen. De senaste åren har det inte 
gått bra för de kommunala skolorna i vår kommun. Resultaten i grundskolan 
har försämrats så drastiskt att det också går ut över Ale gymnasium. Allt 
fl er får inte tillräckligt goda kunskaper och betyg för att komma in på ett 
nationellt program. De hänvisas i stället till det individuella programmet. Den 
här utvecklingen måste vändas så att Ales skolor i stället ska kunna mäta 
sig med de bästa i landet. 
Det ska vara lätt för Aleborna att få en bra utbildning.

Familj
Småbarnsföräldrar i Ale ska kunna känna sig trygga med att deras barn får 
en bra omsorg i förskolan. Vi ser positivt på alternativ till den kommunala 
förskolan i olika delar av kommunen. 
Det ska vara lätt för Aleborna att ordna barnomsorgen.

Stöd och omsorg
De Alebor som har behov av hjälp och stöd från kommunen ska självklart 
ha det. Myndighetsbeslut ska fattas på ett rättssäkert sätt och med största 
möjliga hänsyn till den enskilda. Var och en ska ha ett val när det gäller 
vem som ska utföra den beslutade insatsen inom exempelvis äldreomsorgen. 
Äldre par ska ha rätt att leva tillsammans även om en av dem har större 
behov av vård och/eller omsorg än den andre. De utlovade nya äldreboendena 
i Nödinge och centrala Älvängen ska byggas. Alla har rätt till nylagad mat. 
Det ska vara lätt för Aleborna att få hjälp när de behöver det.
 

Ge drömmen en chans! 
Rösta på Centerpartiet!



FINN TIO FEL!
TÄVLING MED FINA PRISER!

Finn 10 fel i dessa påståenden:
Rätt Fel

�� � Nya, moderna äldreboenden har byggts både i Nödinge och i Älvängen
�� � Utbyggnaden av Ale Torg i Nödinge har skapat 100 fl er parkeringsplatser och 
  förbättrat servicen och åtkomligheten till butikerna runt torget
�� � Betygsnivån i de kommunala grundskolorna i Ale är den högsta i 
  Göteborgsregionen efter att i många år legat i den absoluta botten
�� � Kraftfull satsning på lärlingsutbildning i den Praktiska Gymnasieskolan har 
  genomförts och skapat verklig framtidstro för många praktiskt lagda ungdomar
�� � Skatten i Ale har sänkts från att ha varit den högsta i Göteborgsregionen till att 
  vara den lägsta 
�� � Företags- och näringslivsklimatet har genom medveten och skicklig satsning 
  blivit det bästa i Göteborgsregionen efter att i många år legat i den absoluta botten. 
  Nyföretagandet i Ale har därmed ökat från botten- till toppläge 
�� � Turistnäringen har utvecklats enormt under denna tid med bl a camping- och 
  rastplats vid Vikingabyn och ny offentlig båthamn i Nödinge och marina i Älvängen
�� � Kommunledningens kraftfulla insatser har skapat ett helt nytt Handelscentrum i 
  Älvängen med fullgod service och företagsfl ykten från Älvängen har stoppats
�� � Säkerheten i Ale har förstärkts kraftigt med kommunala väktare i takt med polisens 
  minskade resurser och säkerheten har blivit markant bättre  
�� � Planerna på att bygga nytt, glassigt kommunalhus i Nödinge har lagts på is för att i 
  stället möjliggöra satsning på skolan, vården och omsorgen. Och framtiden!

Skicka ditt svar till: info@aledemokraterna.se eller med post till: Box 2, 446 21  ÄLVÄNGEN.  

De 1000 först öppnade rätta svaren får en present!
Vill du kolla Aledemokraternas ståndpunkt i dessa frågor går du in på vår hemsida: 

www.aledemokraterna.se

DE RÖDGRÖNA PARTIERNA HAR 
DE SENASTE 16 ÅREN STYRT ALE KOMMUN.

Resultatet efter dessa år sammanfattar vi i en liten 
tävling där alla är välkomna att delta!

…….vi har idéerna för Ale i framtiden!
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Utanför Torbjörn och Mauds 
röda hus i Skönningared står 

de närmare 550 äppelträden i 
prydliga rader. Några av dem 

bär redan små frukter medan 
andra pryds av vita blommor. 
Men i flera av längorna har 
träden tappat sina blad och 
de nakna grenarna spretar ur 
jorden. 

– Vi förstod först inte vad 
som hade hänt när vi tit-
tade ut genom fönstret en 
morgon i februari. Över bara 
en natt hade hararna gnagt av 
barken och stammarna lyste 
alldeles vita. Det är verkligen 
sorgligt, säger Maud. 

När barken förstörs kan 
träden inte längre ta upp 
näring och efter ett tag dör 
de. Maud och Torbjörn är 
inte ensamma om att ha 
fått sina fruktträd förstörda 
av harar under den gånga 
vintern. Kylan slog så hårt 
mot de vilda djuren att även 
hararna, som annars är rela-
tivt skygga, vågade sig fram 
till trädgårdarna.

Vi hade ingen tanke på 
att sätta upp staket runt 
odlingen. Det var ju inte 
längesedan vi planterade de 
första träden och man blir 
väl lite ivrig i början. Men 
vi har lärt oss något nytt 
och nu sätter vi inte ett träd 
till innan stängslet är uppe, 
säger Torbjörn.  

Gårdsförsäljning
Även om de fått backa två år 
i planeringen är de fortfa-
rande optimistiska. Produk-
tionen av äppelcalvados lär få 
vänta ett par år till men paret 
tar ett steg i taget och nästa 
mål är att ha gårdsförsäljning 
nästa sommar. 

– Vi ska sälja bland annat 
äppelkaka, marmelad, äppel-
kola, gelé och chutney. 
Recepten är redan klara 
så det hoppas vi ska bli av. 

Fruktpressen skulle ge oss 
möjlighet att även göra must 
och vin. Dessutom skulle 
vi gärna låta andra som har 
fruktträd musta hos oss så att 
inte frukten går till spillo, för 
sådant gör ont i mitt äppel-
hjärta, säger Maud. 

De har också planer på 
att bygga ett industrikök på 
gården för att kunna tillaga 
produkterna på ett säkert sätt. 

Nya tag
Paret har onekligen en brin-
nande passion för äpplen och 
det märks på fler ställen än 
i trädgården. Väggen i det 
ljusa köket pryds av texten: 
”Ett äpple om dagen håller 
doktorn borta”. Intresset 
för att börja odla äpplen 
väcktes när Torbjörn och 
Maud besökte äppelstaden 
Kivik för att eventuellt köpa 
en gård.  Det var kombina-
tionen äpplen och calvados 
som klingade fint och på så 
sätt föddes ett gemensamt 
intresse.

Nu hoppas paret på en 
mild vinter som inte lockar 
harar till att kalasa på deras 
äppelträd. Men för säkerhets 

skull kommer de att hägna in 
hela odlingen med staket. 

– Detta år får bli ihåg-
kommet som ”harens år”, 
men nu lämnar vi det bakom 
oss och tar nya tag. Nästa 
sommar ska vi först plantera 
solrosor på marken på andra 
sidan lokalbanan och bedriva 
självplock. Solrosorna ger 
näring åt jorden som blir 
första steget till att sedan 
sätta äppelträd på de 40 
hektaren. Men närmast ska 
vi bestämma om de skadade 
träden går att rädda eller om 
vi blir tvungna att plantera 

nya, säger Maud.
Kämparglöd är ingen 

bristvara hos Torbjörn och 
Maud och deras drivkraft är 
det stora intresset. Det får ta 
den tid det tar och om några 
år har de förhoppningsvis 
den första flaskan med Ales 
egen äppelcalvados i sina 
händer.

Haren grusade Calvados- drömmen
– Men än finns det hopp för Ales första äppelbrännvin

I TRÄDGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

En tredjedel av parets äppelträd på tomten blev skadade under den kalla vintern när hungri-
ga harar gnagde sönder stammarna. Nu tar de nya tag för att nå sina äppeldrömmar.

Torbjörn och Maud har redan införskaffat sig en jästank för 
att, inom inte alltför lång tid, kunna göra äppelvin.

SKÖNNINGARED Två år har gått sedan Alekuri-
ren berättade om makarna Torbjörn Jonssons 
och Maud Hjorts planer på att producera äppel-
brännvinet Calvados på sin gård strax norr om 
Älvängen. 

Drömmen om att en dag öppna den första 
flaskan fick sig en rejäl törn när hungriga harar 
gnagde sönder en tredjedel av äppelträden. 

Men trots bakslaget ser paret ljust på framti-
den.

BOHUS. Våren 2009 skrev vi 
första gången om Alebyggens 
planer för kooperativa hyresrät-
ter i Bohus.

Nu blir det verklighet.
Tolv mindre villor kommer att 

byggas på Potatisåkern, med 
start nästa månad.

Husen som ska byggas på den så kall-
lade Potatisåkern blir av två skilda slag, 
åtta suterrängvillor i två plan och fyra 
stycken enplanshus.

– Idag har vi åtta personer som har 
tecknat avtal och då beslutade vi att 
komma igång med projektet. Således 
finns det ytterligare fyra hus som ännu 
inte är kontrakterade, säger Alebyggens 
projektledare Sven Burgren.

Fyra av husen kommer att vara klara 
för inflyttning före semestern nästa år 
och resterande åtta beräknas vara klara 
i augusti 2011.

– Det blir relativt små villor där varje 
hyresgäst kommer att ha en carport 
precis intill huset, förklarar Burgren.

Enplansvillan blir på 75 kvadratme-
ter, ska rymma tre rum och kök samt 
ett isolerat förråd på tio kvadratmeter. 
Suterrängvillan kommer att mäta 133 
kvadratmeter. Hyran kommer att landa 
på 6 900 kronor respektive 8 500 kronor.

– Därtill kommer en insats på 756 
000 kronor för enplansvillan och för 
suterrängvillan 1 197 000 kronor, säger 
Burgren.

Leverantör av villorna i Bohus blir 
Götenehus.

JONAS ANDERSSON

Byggstart av villor på Potatisåkern
– Tolv kooperativa hyresrätter i Bohus

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Idag skickas Ales hushållssopor 
osorterade till Sävenäs förbrän-
ningsugnar. Allt för lite sorteras 

och återvinns eller komposteras. Vi 
rödgröna partier föreslår i en motion 
till kommunfullmäktige att förutsätt-
ningarna för ett sopsorteringssystem 
utreds och att ett förbättrat sophante-
ringssystem helst införs 2011-2012. 
Borås, Trollhättan och många andra 
orter har sedan flera år ett system med 
olika färger på soppåsarna. Alla påsar 
slängs i samma soptunna och hämtas av 
samma sopbil. När bilen tömmer sopor-
na på avfallsanläggningen sorteras påsar-

na efter färg. På så sätt kan potatisskal, 
matrester och annat kompostmateri-
al tas om hand och bli biogas som bilar 
och bussar kan tanka. Förpackningar kan 
sorteras ut till återvinning. Skräp som 
vare sig kan komposteras eller återvin-
nas går till förbränning där värmen tas 
tillvara i fjärrvärmenätet. 
Ale kommun har idag avtal med Renova 
om att leverera allt brännbart hushålls-
avfall till Sävenäs. Både Renova, Gryaab 
och Göteborg Energi jobbar med stora 
projekt för att bättre ta tillvara resur-
serna som finns i avfallet som idag bara 
bränns upp.  

Vi tycker det viktigt att vi utreder hur vi 
kan utnyttja den nya tekniken i vår gröna 
omställning och lämna det gamla tän-
kandet där stora förbränningsugnar var 
enda lösningen. När vi hade frågan uppe 
i Tekniska nämnden fick vårt förslag stöd 
av även moderaternas ledamot vilket gör 
att förslaget känns väl förankrat.   
Med ett förbättrat sopsorteringssystem 
vill vi att alla typer av material ska ut-
nyttjas på bästa sätt för att minska mil-
jöbelastningen.

Willy Kölborg (S)
Göran Karlsson (V)
Torbjörn Köre (MP)

Ale skickar för mycket hushållssopor till Sävenäs

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta vår Audi-säljare

Klimatanläggning
Lättmetallfälgar
Farthållare
Färddator

ESP
Originalstereo
Elhissar & Elspeglar
ABS-bromsar

Kontakta våra VW-säljare                                Transportbilssäljare

       www.bilab.se

POLO 1,4 MASTERS    137 500 kr
GOLF TSI 122 MASTERS 179 900 kr

Två mästare 
i sin klass.

CO2

Bilen på bilden är extrautrustad.

Niklas
Johansson

Lars
Borg Nilsson

Emil
Runfelt

0303-620 180303-620 12

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Snabb leverans!

Masterpaket

4x20W



www.ale.nu

Peter Kornesjö, 40

GE NÄRINGSLIVET CHANSEN!

Den 19 september bestämmer Du 
om Ale ska utvecklas!

Peter Kornesjö, 40

MED FÖRETAGEN 
MOT ARBETSLÖSHETEN

TILLSAMMANS
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 499 m² (friköpt). VISAS Ti 24/8. Ring för tidsbokning. Tornvägen 4.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

NÖDINGE 4 rok, 109 kvm

• Nyrenoverat • Utomhus badtunna • 1-planshus • Garage
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 570 m² (friköpt). VISAS Ring för tidsbokning. Fyrbyggarevägen 30.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

SKEPPLANDA 5 rok, 136 kvm

• Nyrenoverat • 1-planshus • Kvällssol • Bra kommunikationer
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Erik Boström

Lyhörd fastighetsmäklare.

Erfarenhet av förmedling av

bostadsrätter i Ale. Mäklar även

villor och fritidshus i kommunen.

Välkommen att kontakta mig på

-  .

Perfekt 
läge inför 

försäljningen.
Läs om Läge+ på 

svenskfast.se
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POLIS
RONDEN

Måndag 9 augusti

Bensinsnattare
En bilist tankar på Statoil i 
Älvängen, men försvinner utan 
att betala. Spaningstips finns i 
ärendet.

Tisdag 10 augusti

Inbrott i skola
Inbrott på Bohusskolan. Tre 
fönsterrutor krossas på 
markplan. Spår har säkrats på 
platsen, men det är okänt om 
något tillgripits.

Inbrott på Arbetsförmedling-
ens kontor på Ale Torg. Okända 
gärningsmän tar sig in i loka-
len. En dator tillgrips. Spårsäk-
ring har gjorts av polisen.

Villainbrott i Nödinge. Tju-
varna bryter upp en bakdörr 
och tillgriper id-handlingar.

En buss som befinner sig i 
centrala Älvängen får en brev-
låda kastad mot vindrutan. Det 
är en person som sitter bak på 
en moped som utför gärningen. 
Ingen person skadas fysiskt. 
Ärendet rubriceras som fram-
kallande av fara för annan.

Onsdag 11 augusti

Bråk i trafiken
Två personer blir oense i 
trafiken varpå en av männen 
hoppar ur sin bil och hotar mål-
sägande. Händelsen utspelar 
sig på Klorvägen i Bohus. Ären-
det rubriceras som olaga hot.

Torsdag 12 augusti

Läsktjuvar
Inbrott i klubbhuset tillhörande 
Ale-Jennylunds Ridklubb. 
Tjuvarna får med sig läsk och 
livsmedel.

En person grips i Bohus, 
misstänkt för narkotikabrott.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/8 – 16/8: 50. Av 
dessa är fem biltillgrepp och 
tre bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Olle Ludvigsson 
(S), som numera sitter i EU-
Parlamentet, gästar Ale nu 
på torsdag. På förmiddagen 
kommer han besöka ETC i 
Nol och efter lunch befin-
ner han sig i Socialdemokra-
ternas valstuga på Ale Torg.

– Från sin tid på Volvo 

har Olle en gedigen kun-
skap om bilindustrin. Han 
vill uppdatera sig inom det 
här området och koppling-
en ETC och EU är givetvis 
intressant, säger Hasse An-
dersson, Socialdemokrater-
na i Ale.

Varför har ni bjudit in 

Olle Ludvigsson?
– Vi vill att aleborna ska 

få chansen att träffa politiker 
av olika slag, såväl lokala, 
riks och EU-politiker. Sedan 
är ETC en verksamhet som 
vi är väldigt måna om och 
som vi vill ska få spridning i 
Europa, förklarar Hasse An-

dersson.
I dagens EU-Parlament 

(2009-2014) är Olle Lud-
vigsson ledamot i utskottet 
för sysselsättning och sociala 
frågor samt suppleant i ut-
skottet för ekonomi och va-
lutafrågor.

JONAS ANDERSSON

Olle Ludvigsson gästar Ale kommun

EU-parlamentariker 
Olle Ludvigsson (S).
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STARRKÄRR. Han har 
en gedigen kunskap 
om svunna tider, har 
ett stort intresse av 
att blicka framåt, men 
samtidigt förmågan att 
leva i nuet.

Paul Olsson firar sin 
90-årsdag på onsdag 
med att hålla öppet 
hus.
– Jag önskar att jag få 
förbli någorlunda frisk. 
Materiellt så har jag till-
räckligt med prylar. Det 
är så man skulle kunna 
ordna egen loppmark-
nad, säger jubilaren till 
lokaltidningen. 

Paul Olsson är ett bekant 
ansikte för väldigt många 
alebor. Vi ser honom ofta 
cyklandes från huset i Petters 
Hage till hembygdsmuseet i 
Prästalund.

– Jag kom med i styrelsen 
för Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening någon gång i 
mitten av 60-talet, sedan har 
jag blivit kvar. Prästalund är 
det första jag ser på morgonen 
när jag kliver upp ur sängen. 
Det är en fantastisk plats, säger 
Paul.

Paul härstammar från 
Ölanda och föddes till bonn-
pojk, som han själv väljer att 
uttrycka det. När han var 16 år 
upplevde han sin första vinter 
som skogshuggare.

– Jag cyklade till Hälle-
bäckahult och sedan väntade 
20 minuters promenad till 
hygget där vi skulle arbeta. Jag 
hade tur för det var ingen snö 
att tala om den vintern, berät-
tar Paul.

1941 ryckte Paul Olsson in 
i lumpen, som malaj i Karls-
borg.

– Det fick bli så. Jag såg 
dåligt och glasögon hade jag 
inga, förklarar Paul och till-
lägger.

– Eftersom min syn var 
så dålig fick jag alltid sitta på 
första bänk i klassrummet. Det 
i sin tur medförde att jag aldrig 
kunde göra något bus när jag 
gick i skolan, skrattar han.

Det där med glasögon löste 
sig senare, tack vare en lum-
parkompis fru. Att Paul aldrig 
fick tjänstgöra som infanterist 
grämer honom emellertid 
inte.

– Det var bra det som blev. 
Jag har aldrig haft lust att 
skjuta på folk.

Envis
Under sitt yrkesverksamma liv 
blev det 20 år på Eka i Bohus, 
men många förknippar ändå 
Paul Olsson med vaktmästar-
jobbet i Starrkärrs skola, det 
som också kom att bli hans 
hem under 45 års tid. 

– Det var egentligen en 
annan person som skulle ha 
jobbet, men han kom aldrig. 
Då ringde jag till överlä-

rare Ringström som i sin 
tur frågade om jag var gift. 
Meningen var nämligen att 
frun skulle städa i skolan. Jag 
svarade att det tar bara tre 
veckor att ordna det.

Paul och Astrid har varit 
äkta makar sedan dess. De flyt-
tade in i skolhusets övervåning 
där det fanns tre lägenheter.

– Vi fick hålla tillgodo med 
ett rum och kök. I de två andra 
lägenheterna bodde skollä-
raren och småskollärarinnan. 
Efter en tid fick vi överta lärar-
lägenheten och det behövdes 
eftersom vi hade fyra barn, 
säger Paul.

Under perioden 1965-85 
arbetade Paul också som kyrk-
vaktmästare i Starrkärr. En 
roll han trivdes med.

– Jag hade nära till jobbet 
plus att jag fick träffa väldigt 
många människor.

Nu för tiden är det enbart 
ideellt arbete som upptar 
Paul Olssons tid. Uppdraget 
i hembygdsföreningens sty-
relse utför han dock med stor 
passion, vilket ordföranden 
Inga-Britt Karlbom gärna 
understryker.

– Paul är en fantastisk för-
eningsmänniska. Han är väl-
digt enveten och då menar jag 
med positiva förtecken. Han 
ger sig inte förrän ett jobb är 
klart.

– Det är nog en arvssynd, 
inflikar Paul.

När styrelsen planerar för 

kommande projekt är Paul 
den förste att inse värdet av 
utveckling och förnyelse.

– Pauls säger allt som oftast: 
Vi kan väl pröva. Det är en 
härlig inställning i den åldern, 
säger Inga-Britt.

På frågan om det var bättre 
förr svarar Paul:

– Det vet jag inte om det var. 
Förr var det väldigt slitsamt för 
många, men folk kanske var 
mer förnöjda. Nu ska alla ha 
det bättre och bättre hela tiden.

90-årsdagen firar Paul inte 
bara genom att ha öppet hus. 
På lördag är släkten inbjuden 
till kalas i Starrkärrs försam-
lingshem.

– Det blir ett 40-tal gäster. 
Det ser jag fram emot, säger 
Paul.

Alekuriren ber att få lyfta på 
hatten och gratulera på hög-
tidsdagen.

JONAS ANDERSSON

Lever i nuet men blickar gärna framåt
– Paul Olsson en levnadsglad 90-åring

Paul Olsson har varit Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening trogen sedan 60-talet. Här ses 
han tillsammans med föreningens nuvarande ordförande, Inga-Britt Karlbom.

Du har väl inte glömt 
den kalla och dyra vintern?
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 
bästa värmepump som sparar 
mest energi över året. COP 6,52.
Funktion för underhållsvärme 
5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 
önskar luft-/luftvärmepumpens 
inomhusdel placerad lågt på 
väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-
värmepump för vattenburet 
värmesystem. Mycket högt COP 
4,66. Speciellt framtagen för 
nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

rea rea rea

MÅN-FRE 9.30-18.00 • LÖR 9.30-14.00
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

SJÖSALA LYSEKIL
3-vxl med korg, godkänt lås, färg: vit. 
Ord pris 3.995:-

SCOTT YZ35
alu ram,fjädrande framgaffel, 
skivbomsar. Ord pris 5.295:-

2.495:-

3.995:-

Rea

Rea

se fl er reacyklar på www.alvangenscykel.se
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VI KANDID
KOMMUNFU

Jarl Karlsson
Älvängen

Toni Andersson
Bohus

Rikard Paulin
Bohus

Stefan Hagman
Nödinge

Lars-Gunnar Wallin
Älvängen

Catrin Vanneryr
Älvängen

Eva Eriksson
Surte

Elaine Björkman
Skepplanda

Wiveca Arvidsson
Nödinge

Gunilla Hagman
Bohus

Niklas Olofsson
Alafors

Thor Eliasson
Alafors

Rolf Gustavsson
Alafors

Andreas Hector
Nol

Mohammed Bitar
Bohus

Thore Skånberg
Alafors

Jessica Norberg
Älvängen

Lillemor Alvåker
Älvängen

Paula Örn
Nödinge

Elisabeth Bredesen
Älvängen

Amela Sako
Nödinge

Christina Oskarsson
Surte

Mushier Shaker
Nödinge

Arne Adiels
Alafors

Jean Altun
Nödinge

Peter Ohlsson
Alvhem

Carina Lundgren
Alafors

Sirpa Niemi
Nol

Mariam Hagberg
Hålanda

Catharina Eliasson
Alafors

Fredrik Samuelsson
Nol

Björn Nilsson
Älvängen

Maria Olson
Bohus

Denny Olausson
Älvängen

Gun Anderson
Nol

Magnus Aili
Alafors

Jan Jarenfors
Älvängen


