
Erbjudanderna gäller onsdag 25/8 - söndag 29/8 - 2010

Prisfest p
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20%

20% 20:-/bunten

på håltagning

20%
på alla vaxdukar

20%
hela vårt ljussortement

20%
på probi:mage
För uppblåst mage, knip och 

illamåeende

20:-
Goldwell styling på alla fotoalbum

20%
Bakformar Nordic Ware

På alla Björn Borg 
underwear

20%
på startpaket till alla 
mobil-abonnemang

Aster

20%
bakad i butiken Pavé Provence 

Stenugnsbröd 505g, Bonjour,
ord pris 26,95/st

20%
på Ananda special
Minst 2 portioner Ananda Special
Gäller söndag 
29 augusti

20%

på torget!

Frukt&Grönsakshuset

20:-

20%

20% 20%

på kavajer
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller 
rabatter.

per bakelse på en påse lösviktste

20:-

på platt-tång värmeborste

på alla solglasögonå ll l l öå
20%

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

20%
på utvalda parfymer & body-

lotions i butiken

20%
på alla hund- 
kattschampo

20%
på allt arbete i augusti

Ale Skomakeri &
Nyckelservice
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Inför 
vårdnadsbidrag 

i Ale

Främre raden från vänster: Samira Samaha, Birgit Hansson, Chatarina Engström 
Bakre raden från vänster: Tage Lindström, Ingvar Arvidsson, Jonatan Sundeen, Sune Rydén, 

Kjell Klerfors, David Rydén

Helt onödig skatte-
höjning
Ale kommun har 

Göteborgsregionens högsta 
kommunalskatt efter en 
desperat höjning inför 
2009. Den röda majorite-
ten i Ale tyckte sig se ka-
tastrofen runt hörnet till 
följd av den snabba lågkon-
junktur som drabbade värl-
den. Men med en skicklig 
och kunnig finansminister 
vid Moder 
Sveas kas-
sakista lot-
sades vårt 
land och 
därmed 
våra kom-
muner re-
lativt ska-
deslös 
genom krisen. Regering-
en tillstötte stora summor 
till kommunerna och detta 
plus den helt onödiga skat-
tehöjningen gav ett över-
skott för 2009 som blev 
mer än dubbelt vad skatte-
höjningen gav. Och prog-
nosen för 2010 visar minst 
lika stort överskott! Men 
bara Aledemokraterna för-
slår skattesänkning!

Kostnadsexplosion 
utan kontroll

Ale kommun har expan-
derat kostnadsmässigt från 
768 milj kr år 2001 till 
1.637 miljarder kr år 2010, 

dvs med 113%, mer än en 
fördubbling! Men Ales be-
folkning har bara stigit 
med 7% och prisnivån 
(konsumentprisindex) har 
bara stigit med 13%. Ale 
kommun har alltså expan-
derat kostnadsmässigt med 
70 milj kr per år utöver 
vad som motsvarar befolk-
ningstillväxten och normala 
kostnadsökningar!

Välfär-
dens kärna 
försäm-
rad – men 
byråkra-
tin växer så 
det knakar! 
Och ändå 
blir mycket 
bara sämre 

och sämre: Resultaten för 
Grundskolan och Gym-
nasiet är bland de sämsta 
i hela Sverige liksom Fö-
retags- och näringslivskli-
matet! Även äldreomsor-
gen haltar i utvecklingen! 
Men administration, byrå-
krati och onödig verksam-
het växer hämningslöst! 
Nya tjänster som inte pro-
ducerar välfärd tillkommer 
hela tiden!

Monopolpengar i Ales 
budget

Och pengarna räcker ändå 
inte till: I budgeten för 
2011 och 2012 har de röd-

gröna lagt in 30 miljoner 
kr extra till ytterligare by-
råkrati, pengar som inte 
finns! Man förlitar sig på 
yviga vallöften från des-
perata och opportunistis-
ka partiledare (S) + (MP) + 
(V) på riksplanet! Det har 
aldrig någonsin inträffat 
att man använt pengar i en 
formell budget utan täck-
ning. 
Alliansregeringen har i och 
för sig också lovat ytterliga-
re tillskott till kommunerna 
i ungefär samma storleks-
ordning men en ansvars-
full kommunledning räknar 
naturligtvis inte med dessa 
pengar innan beslut fattats 
av Riksdagen. Beklämman-
de och totalt ansvarslöst av 
Ales röda majoritet.

Ale måste få en ny politisk 
ledning! 

Jan A. Pressfeldt 
Partiordf Aledemokraterna

Luftslottet Ale kommun

Ale kommun har expan-
derat kostnadsmässigt 
från 768 Mkr 2001 till 

1,6 miljarder 2010.
Jan A Pressfeldt (AD)

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 
 

  

Veckomenyer och inköpslis-ta finns i vårt flygblad och på ICA.se
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Isabell Korn, 18, är med i TV4:as programserie Valresan och dyker upp i tvrutan i slutet av 
veckan. Håll utkik på TV4 Nyheterna kl 19.

TV4 fångade Isabell Korn
NÖDINGE. Hon är med om sin första 
riktiga valrörelse och har redan 
hamnat i centrum.

Isabell Korn, 18, fick ägna större 
delen av måndagen åt att besvara 
frågor från TV4.

– Det var spännande. Jag gjorde fin 
reklam för Ale hoppas jag, säger hon 
efter inspelningen.

TV4 gör just nu en rundresa genom Sverige 
där de möter politiker och platser som sticker 
ut. Isabell Korn ansågs vara en sådan.

– Jag är ung, kvinna, aktiv politiker och 
tvåa på Moderaternas lista. Det gillar journa-
lister, konstaterar Isabell som fick berätta om 
sin bakgrund, men också om Ale kommun.

– Vi tog en sväng genom Ale gymnasium 
som de blev väldigt förtjusta över och det blev 
inte sämre när vi kom till Vikingagården.

Hur trivs du i blickfånget?

– Bra! Det är jättekul. Valrörelsen är det ro-
ligaste jag har varit med om. Jag träffar massa 
nya människor och får vara med i intressan-
ta diskussioner.

Bara 18 år, vad kan du tillföra poltiken 
i Ale?

– Jag är ung och oförstörd, så jag tror att jag 
kan bidra med ett nytt perspektiv i flera frågor. 
Självklart kan jag inte diskutera näringslivsfrå-
gor eller äldreomsorg. Det har jag ingen erfa-
renhet av, men det finns andra frågor som de-
finitivt kan prata om, till exempel skolan och 
miljön, svarar Isabell rappt.

Isabell går sista året på Samhällsprogram-
met i Ale gymnasium.

I måndags gjorde hon inspelningsdebut 
framför tvkamerorna och om ett par dagar blir 
det premiär i tvrutan, Nyheterna kl 19 i TV4.

OCKSÅ BAKOM KAMERA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

PRISEX:
Ecco Goretex Herr. 
Ord pris 1700:-

PRISEX:
Footjoy Contour Dam. 

Ord pris 1200:-

NU 850:-

NU 600:-

NU 349:-
NU 550:-

NU 50:-NU 300:-

ALLA GOLFSKOR 
HALVA PRISET

50% PÅ ORDINARIE PRIS

PUMA FÖR 
HALVA PRISET

50% PÅ ORDINARIE PRIS

ALLA FOTBOLLSSKOR GRÄS & GRUS

30% 
PÅ ORDINARIE PRIS

NIKE JOGGINGSKO, THORUS

HALVA PRISET

EXANI CANVAS

DE SISTA PAREN

PRISEX:
Adidas Absolado JR. 
Ord pris 499:-

WCT
M-XL
Ord pris 600:-

HOOD
Flera färger S-XXL
Ord pris 600:-

Nike Thorus. Heldämpad 
jogginsko, herrstorlekar.
Ord pris 1100:-

Blandade färger och storlekar.
Ord pris 149-199:-

Gäller fr.o.m. torsdag 26 augusti - söndag 29 augusti. Med reservation för 
slutförsäljning. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

Vardag 10-19
Lördag 10-15
Söndag 11-15 Ale Torg 0303-973 01

VI FIRAR 5-ÅRSJUBILEUM!
ERBJUDANDERNA GÄLLER TORSDAG 26/8-SÖNDAG 29/8

PRISEX:
Fatpipe wiz 27. 
Ord pris 900:-

NU 450:-

PRISEX:
Exel Electra. 

Ord pris 600:-

NU 300:-

ALLA EXEL & FATPIPE 
INNEBANDYKLUBBOR

HALVA PRISET
50% PÅ ORDINARIE PRIS
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Peter Collén

Mäklar bostäder med inriktning

på villor och fritidshus i Ale.

Erbjuder full service och högsta

kvalitet.

Välkommen att kontakta mig på

-  .

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 911 m², friköpt. VISAS On 25/8.
Må 30/8. Ring för tidsbokning. Törnevägen 19. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303 - 749007.

NÖDINGE 4 rok, 145 + 25 kvm • Fantastisk villa med allt!
• Uterum, pool, bubbelpool
• 4-bils garage
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 199 m² (friköpt). VISAS Ti 31/8.
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 26. ALEBUTIKEN Monica Carlsson
0303-74 90 03.

NOL 4 rok, 108 kvm • Barnvänligt
• Gavelhus
• Soligt
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 817 m² (friköpt). VISAS To 26/8
17.30-18.15. Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27. ALEBUTIKEN
Erik Boström 0303-749006.

NOL 5 rok, 121 kvm • Nybyggt
• Enplanshus
• Modernt
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PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 287 m², friköpt.
VISAS On 25/8. Må 30/8. Ring för tidsbokning.
Videgårdsv.109. ALEBUTIKEN Peter Collén 0303 -749007.

SURTE 5 rok, 124 kvm
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 2 601 kr/månad.
VISAS To 26/8. Ring för tidsbokning. Göteborgsv. 97 D.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

SURTE 2 rok, 61 kvm
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PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 1 865 m², friköpt. VISAS To 26/8.
Ti 31/8. Ring för tidsbokning. Nytorpsvägen 37. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303 - 749007.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 145 + 116 kvm • 1,5 plan och källare
• 4-5 sovrum
• Allt är renoverat!
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POLIS
RONDEN

Söndag 15 augusti

Stenkastning
Stenkastning sker mot en 
bostad i Nol. Detta har enligt 
målsägaren hänt flera gånger 
tidigare.

Måndag 16 augusti

Glaskross
Skadegörelse av en hållplats 
sker vid Fors, Skepplanda.

Tisdag 17 augusti

Skadegörelse
Ett företag i Surte får sin grind 
påkörd av en lastbil.

Onsdag 18 augusti

Skrotbilar
Någon placerar ett 30-tal skrot-
bilar på området tillhörande 
Nols Teknikpark. Skrotbilarna 
står i vägen för fastighetsäga-
rens fordon.

Torsdag 19 augusti

Koppartjuvar
Tre gärningsmän grips av polis 
när de försöker stjäla koppar-
kabel från en byggarbetsplats 
på E45 i Surte.

Fredag 20 augusti

Narkotikabrott
En person grips i Bohus, miss-
tänkt för narkotikabrott.

Inbrott på ett hotellrum i Surte. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 22 augusti

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/8 – 23/8: 35. Av 
dessa är tre biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

�����������������������
�����������

Resecentrum i Älvängen närmar sig ÄLVÄNGEN. Var ska 
Svenska kyrkan ta 
vägen i Älvängen?

Den blå kyrkan är 
för liten och vid en 
eventuell utveckling av 
centrum finns det stort 
intresse av tomten.

Därför pågår just 
nu en intensiv diskus-
sion om var framtidens 
kyrka ska placeras i 
Älvängen – svaret kan 
bli i det kommande 
resecentrumet.

I torsdags samlades en stor 
grupp människor med en-
gagemang i Svenska kyrkan. 
Anledningen är Ale kom-
muns och Västtrafiks fråga 
till församling om huruvida 
de är intresserade av att bli 
en del av ett kommande re-
secentrum.

– Vi har genomfört en be-
hovsanalys och har även för-
sökt göra en ekonomisk risk-
bedömning. Vi har kommit 
fram till att kyrkan i Älväng-
en behöver större lokaler och 
nu är huvudfrågan om vi kan 
dela lokaler med andra eller 
om vi måste ha en egen fastig-
het, inledde kyrkorådets ord-
förande, Rose-Marie Fihn.

2012 ska kollektivtrafiken 
i Ale delvis övergå till pen-
deltåg. I samband med det 
byggs ett större resecentrum i 
Älvängen. Ett förslag som har 

väckts är att försöka samord-
na en rad olika verksamheter i 
resecentrumet för att göra det 
så attraktivt som möjligt.

–Vi tänker oss bio, en form 
av bibliotek, café, Folkets hus 
och varför inte kyrkan? säger 
Joachim Wever, projektle-
dare för Ale kommun.

Thor Eliasson, ordföran-
de i kyrkans fastighetsutskott 
öppnade dörren för idén.

– Vi är i behov av nya lo-
kaler och har under en längre 
tid försökt hitta en central 
tomt, men det är svårt. Detta 
är därför en spännande tanke 
och innebär också ett nytt sätt 
att möta människor.

Huvudförslaget till Älv-
ängens resecentrum är en 

byggnad i fyra våningar på 
totalt 2000 kvm.

–Västtrafik behöver 500 
kvm, men resten är tänkt för 
andra verksamheter. Bygg-
start är planerad till 2010 och 
fram till dess gäller det att vi 
lyckas fylla huset med intres-
santa funktioner. Folkets hus-
föreningen har redan anmält 
ett intresse av att flytta bion 
från Alafors, redogjorde Joa-
chim Wever.

Efter att ha fått all bak-
grundsinformation delades 
mötesdeltagarna in i mindre 
diskussionsgrupper där de fick 
stöta och blöta frågan. Grup-
perna redogjorde sedan för 
varandra hur diskussionerna 
hade gått. Det kunde konsta-

teras att de flesta var positi-
va, även om det många håll 
var för att det just nu saknas 
alternativ.

Distriktspräst, Andreas 
Pärvik, tillhör nytänkarna.

– Tillgängligheten blir na-
turligtvis väldigt bra eftersom 
alla bussar och tåg kommer 
att stanna vid resecentrum. 
Kyrkan kan få en central roll 
och förutom vår traditionel-
la verksamhet kanske vi kan 
driva musikcafé och möta 
människor i vardagen på ett 
helt annat sätt än idag.

Tveklöst en idé med många 
möjligheter.
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P R E M I Ä R!  15  O K T O B E R  Ö P P N A R  E N

U N I K  B U T I K  F Ö R  M Ä N
– unga som ä ldre !

T-shirt, Jeans & Accessoarer

Till dig som
i Lärarförbu
Missa inte medlemsmöte
Jaara Åstrand som är en
förbundsstyrelsen.
Många vill boka henne s

Kvällen börjar 16.00
med mingel och pianobar. 
med Johanna som talare. 
berätta om hur hon ser på 
samhällets utveckling.

Under kvällen blir ni dessu
underhållning och buffé.

Anmäl dig snarast till ditt a
om att du kommer.

Vi ses den 27 oktobe
Styrelsen för Lärarförbund

la.ale@lararforbundet.se 

Kyrkan en del av framtidens resecentrum
– Frågan diskuteras just nu i Älvängen

Thor Eliasson, kyrkans 
fastighetsutskott, Joachim 
Wever, projektledare för Ale 
kommun och distriktspräst 
Andreas Pärvik diskute-
rar möjligheten för Svenska 
kyrkan att bli en del av det 
kommande resecentrumet i 
Älvängen.

I DEN BLÅ KYRKAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil vecka 42, 2008.

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
får ett resecentrum.

Det framkom på 
ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen i torsdags.

Det har medfört att 
detaljplan nio över cen-
trala Älvängen nu ska 
ritas om.

Utbyggnaden av väg- och 
järnväg har sedan många år 
tillbaka tilldragit ett stort all-
mänt intresse i Älvängen. I 
torsdags räckte därför inte 
lokalen till. Älvängens Fol-
kets hus fylldes till bristnings-
gränsen när höstens ortsut-
vecklingsmöte arrangerades. 
Drygt 160 personer räknades 
in, vilket är rekord för ortsut-
vecklingsmöten i Ale. 

Tjänstemän med ansvar för 
väg- och järnvägsutbyggna-
den från Vägverket, Banver-
ket och Ale kommun var in-
bjudna för att informera.

– I april planerar vi starta ut-
byggnaden av den första etap-
pen. Det blir sträckan mellan 
Nödinge och Nol. Därefter 
följer sträckan Nol-Älväng-
en. I mitten på 2012 ska ni ha 
såväl dubbelspår som motor-
väg till Göteborg, berättade 

Klas Hedqvist, projektleda-
re för samordningen mellan 
Vägverket och Banverket.

Vidare lämnades informa-
tion om vägens standard.

– Det blir en fyrfältsväg 
dimensionerad för 110 km/h, 
med vägren, mitträcken och 
mittremsa, sa Jenny Adler, 
Vägverket.

Än så länge finns inget 
beslut om vägens hastighets-
begränsning.

– Mycket talar för att det 
blir 110 km/h. Det enda som 
talar emot är att utsläppen 
ökar något i jämförelse med 
en 90-väg, svarade Bert An-
dersson, projektledare för 
Ale kommun.

Jan Ekström, geoteknisk 
expert, redogjorde för hur 
man ska lyckas bygga en stabil 
väg och järnväg i den ostabi-
la älvdalen.

–Vi kommer att använ-
da oss av kalkcementpelare 
som sträcker sig 25 meter ner 
i marken. Det är mycket lera 
som vi måste ta oss igenom för 
att få stabilare fäste. Med hjälp 
av dessa kalkcementpelare 
skapas också en vibrations-
dämpande effekt för järnvä-
gen, men det är ett jättelikt 

projekt. Aldrig tidigare har så 
mycket kalkcementpelare an-
vänts. Totalt kostar den här 
infrastruktursatsningen drygt 
4 miljarder kronor för 2 mil 
väg, påtalade Ekström.

Detaljplan nio över Älväng-
en centrum var nästa heta 
punkt på ortsmötet.

–Ja, många undrar säkert 
vad som hände med vår pla-
nering av Älvängen centrum. 
Det strandade då Västtra-
fik tydligt pekade ut Älväng-
en som en viktig knutpunkt 
för kollektivtrafiken i framti-
den. Västtrafik vill att vi pla-
nerar för ett större resecen-
trum där buss och tågförbin-
delser kan mötas. Detta öns-
kemål krävde en större yta än 
vi från början hade reserverat, 
därför fick vi tänka om, berät-

tade Bert Andersson.
Den nya skissen innebär 

att nuvarande bussgarage i 
Älvängen rivs, liksom Stig H 
Gustafssons garage samt de 
två bostadshus bredvid Apo-
teket.

– Det är rätt stora intrång, 
men genom att skapa ett rese-
centrum på den här ytan sam-
mankopplat med en inglasad 
gångbro över vägen till järn-
vägen får vi en lättillgäng-
lig kollektivtrafik i ett cen-

tralt läge, menade Bert An-
dersson.

Under 2007 ska en ny de-
taljplan innehållande resecen-
trum tas fram och ställas ut.

Vidare informerades om 
pågående och kommande bo-
stadsbyggnationer i Älväng-
en. Kenneth Andersson, 
berättade i egenskap av leda-
mot i Alebyggens styrelse, om 
förvärvet av Skanska Prefab i 
Älvängen.

– Och vi har nu också köpt 

området där Älvängens Pon
nyranch bedriver sin verk
samhet. Hela det här områ
det går att utveckla, frågan ä
bara hur. Det ska vi funder
kring den närmsta tiden.

Det lär säkert bli en fråg
för kommande ortsmöten 
Älvängen.

Reumatikerföreningen Ale

i samarbete med

Internationella
REUMATIKERDAGEN
den 12 oktober kommer
Staffan Setterberg 

från Reumatikersjukhuset Spenshult 

till vårt medlemsmöte 
kl 18.30 

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Alla är välkomna 
även icke medlemmar

INFLUENSA-
VACCINATION

Nu är det dags....

Älvängens vårdcentral kommer att ha öppen 
drop-in mottagning för influensavaccination 

följande datum:

Måndagen den 6/11 mellan kl 16.30 och 19.00

Lördagen 11/11 mellan kl 10.00-13.00

Onsdagen den 15/11 mellan kl 16.30-19.00

Distriktssköterskemottagningen i Nol 
kommer att ha drop-in mottagning

Onsdagen den 15/11 mellan kl 15.00-17.00 

Välkomna in!

MÖTE
Nol-Alafors Soc.dem.förening och S-kvinnor Auora  kallar till

Torsdagen den 12 oktober KL.18.30
 Folkets Hus i Nol.

Nominering till nämnder och styrelser i Ale kommun 
2007-2010.

Hur förverkligar vi handlingsprogrammet fram till 2010?

Vi vill även rikta ett tack till alla som röstade på S i valet och 
skapade förutsättningar för ett fortsatt  vänsterstyre i Ale. 

Ett speciellt tack till alla valarbetarna.

Ett extra välkomna till alla 
nya medlemmar.

Planer på resecentrum i Älvängen

Kommer att lösas in om pla-
nerna på ett resecentrum ge-
nomförs.

Fullt hus. Över 160 personer kom till ortsutvecklingsmötet i Älvängen. Folkets hus räckte 
inte till.

Presenterades på välbesökt ortsmöte

I FOLKETS HU

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.s

Faksimil vecka 41, 2006.

ÄLVÄNGEN. Ett resecen-
trum har diskuterats 
länge i Älvängen.

Nu närmar sig ett kon-
kret förslag, finansierat 
och klart.

Det har av kostnads-
skäl krymt ett par 
våningar.

Kommunstyrelsens ordfö-

rande, Jarl Karlsson (S), 
medgav på tisdagens press-
konferens att planerna på ett 
resecentrum i Älvängen snart 
konkretiseras.

– Det blir inte riktigt lika 
stort som det var tänkt från 
början. Svenska kyrkan är 
inte längre med i projektet, 
utan nuvarande intressen-

ter är Folkets Hus och Ale 
kommun. Samtidigt kommer 
det att finnas plats för ett par 
privata företagare att hyra in 
sig, säger Jarl Karlsson.

27,8 Mkr finns avsatt i ma-
joritetens budget 2011-2012 
för resecentrum, ny busster-
minal och fler pendelparke-
ringar.

– Ett personligt bemötande

PRISVÄRTPRISVÄRT

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 
0303-74 92 00

www.axums.se
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69:- 
inkl.dryck & kaffe
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0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Dricka 
på köpet

������������
���

�����
�	�������

KURSSTART V.36

Yoga
Chi-ball

Afrodans
Gå in på www.andrum.in 

och skriv ut höstens schema.

Träning för kropp & själ!

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

HÖST
NYHETER!

Fixit vinkelslip 
900 W. 125 mm
Ord. pris 349:-

���
�����

Genomför dina 
drömprojekt.

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14
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Ryktet om stora förändring-
ar för Skepplanda vårdcen-
tral nådde redaktionen i förra 
veckan. Det var som vanligt 
en aning kryddad version som 
presenterades och lokaltid-
ningen kan lugna skepplan-

daborna.
– Vårdcentralen blir kvar, 

men vi kan totalt sett utnytt-
ja resurserna i Älvängen och 
Skepplanda bättre. Genom 
att låta de båda vårdcentra-
lerna samarbeta garderar vi 

oss mot att det kan ta tid att 
få besöka en specialist, säger 
Lone Dockered.

Skepplanda har nästan 
alltid brottats med rekryte-
ringsproblem.

– Det är lite för långt att 
åka dit. Vi har haft tur med 
lojal personal, men nu gick en 
läkare i pension och idag hyr 
vi in alla specialister, berättar 
Lone Dockered.

En utredning visar nu för 
politikerna att det finns en lös-
ning. Genom att låta Skepp-
landa bli en filial till Älväng-

en kan ett telefonnummer an-
vändas. Diabetessköterskan 
kan till exempel sitta på ett 
ställe, men tjäna både Älväng-
en och Skepplanda. Detsam-
ma gäller astma- och kolspe-
cialister. Det är svårt för alla 
vårdcentraler att erbjuda allt.

Personalen är informerad 
och positivt inställd. Beslut 
väntas tas inom kort och det 
råder inga politiska motsätt-
ningar i ärendet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett kommunalt nä-
ringslivsengage-
mang har alltid 

varit synonymt med soci-
aldemokraterna i Ale. När 
Tudor AB för cirka 10 år 
sedan valda att avveckla 
stora delar av verksamhe-
ten var kommunen aktiv, 
hur? Jo, bland annat med 
att pröva möjligheten att 
utveckla en modern batte-
riteknik för framtiden och 
en ideell förening Energi-
TeknisktCentrum, ETC, 
bildades av kommunen, 
universitet/högskolor och 
näringslivet, nu finns också 
Vattenfall bland ägarna. 
Föreningen bildade sedan 
företaget ETC AB. 

Ale kommun och Västra 
Götalandsregioen har 
satsat pengar tillsammans 
med Energimyndighe-
ten –  vi har kunnat se att 
denna satsning var och är 
rätt. Vätgas Sverige var 
den första avknoppning-
en och för något år sedan 
kunde företaget AleLion se 
dagens ljus. EV Adapt blev 
sedan en avknoppning av 
AleLion.

Elbilar hör franmtiden till 

och då är det självklart att 
Ale kommun ser möjlig-
heter att vara med och in-
spirera andra att köpa el-
bilar. Beslutet att köpa bi-
larna till hemtjänsten och 
bilpoolen är ett strategiskt 
beslut. 

Mikael Berglund (M) 
anser att näringslivssats-
ningar ska kommunen inte 
syssla med. Om det inte är 
rätt, varför satsar det statli-
ga utvecklingsbolaget nära 
30 miljoner kronor i pro-
jektet med elbilar? När  
kommunfullmäktige be-
slutade att köpa elbilar-
na hade moderaterna inget 
motförslag, varför?

Vi kommer att intenisfie-
ra vårt arbete med energi-
klustertanken och vårt nä-
ringslivsutvecklings-arbe-
te med många nuvarande 
och kommande företagare 
i Ale – använd rätt valsedel 
i höstens val!

Jarl Karlsson (S)
Inga-Lill Andersson (S)

Energiteknikcentrum 
utvecklas vidare i Ale 

Golvkampanj! 

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00. Lör 9.00- 14.00 

www.beijerbygg.se

Ekparkett 3-stav Nu 249:-/m2
”Jubileumsgolvet” 14mm, Tarkett  Ord. 299:-/m2

Ekparkett 3-stav Nu 329:-/m2 
15mm RAW  Ord. 349:-/m2 

Ask-parkett 3-stav Nu 329:-/m2
15mm RAW   Ord. 349:-/m2

Ekparkett 2-stav Nu 259:-/m2
7mm  Linnea, Kährs  Ord. 279:-/m2

EK LAMINAT 3-STAV nu 129:-/m2
7mm Domestic  Ord 139:-/m2 

EK LAMINAT 3-STAV nu 249:-/m2
Klassik/Rustik 8mm Pergo  Ord 271:-/m2 

Kampanjpriserna gäller tom 8/9 

Skepplanda vårdcentral blir filial
Skepplanda vårdcentral ska fungera som filial till Älvängen. En ren organisationsfråga för att kunna erbjuda så 
mycket vård som möjligt inom ett rimligt avstånd.

SKEPPLANDA. En omorganisation väntar för 
Skepplanda vårdcentral.

För att kunna säkerställa kvalitén och till-
gången på specialister ska Skepplanda bli filial till 
vårdcentralen i Älvängen.

– Det är inte ett första steg mot nedläggning, 
försäkrar Lone Dockered, primärvårdsområdes-
chef.
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Succé för vår härliga 
frukostbuffé! 

FRUKOST 45:-
Frukosten står uppdukad 
Vardagar  7.30-10.00 och 
Lördag: 8-10

KOM 2 BETALA 
FÖR EN!
Gäller tom lördag 28/8

��������������������������������������������������������
Öppettider Måndag-Fredag: 7.30-19.00 Lördag: 8-14.00

Göteborgsv. 104, Älvängen 
Tel. 0303-74 60 33

ÖPPETTIDER: 
mån-fred: 10-18 

lörd: 10-14

EFTER 26 ÅR

L A M P A F F Ä R E N  I  A L E

LAMP
STUGAN

LAMP
STUGAN

Handikappsanpassad 
sedan starten

20-50%
rabatt

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

FRISÖR!
Vi har en

hyrstol ledig!
Ring Annika

tel: 0735-46 88 94
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Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige           Valbudget              Partistöd/år 
Socialdemokraterna 20 mandat                   -                       637 000:- 
Moderata samlingspartiet 7 mandat                     -                       239 200:- 
Aledemokraterna 6 mandat                     -                       208 600:- 
Vänsterpartiet 4 mandat                 90 000:-                147 400:- 
Centerpartiet 3 mandat            under 100 000:-          116 800:- 
Folkpartiet liberalerna 3 mandat               120 000:-                116 800:- 
Kristdemokraterna 3 mandat                60 000:-                 116 800:- 
Miljöpartiet de gröna 2 mandat                     -                        86 200:- 
Sverigedemokraterna 1 mandat                     -                        55 600:- 

1. Hur stor är er valbudget?
2. Hur kommer ni att marknadsföra er?

3. Har ni någon ny strategi?
4. Hur många valarbetare kommer ni att vara i ert parti? 

Så satsar partierna i valet
1. Vi har ingen exakt siffra för vi har 
ingen direkt kampanjbudget, men vi 
ser inga problem med det. Under icke 
valår sparar vi en del pengar för att ha 
en stark ekonomi till valrörelsen.

2. Både med annonser, utskick och till 
viss del torgaktiviteter. Vi vill möta 
folk lite djupare än vad man gör på 
torget men diskuterar fortfarande 
detaljer. 

3. I stort sett kommer vi göra som 
förra året. Vi jobbar i ett traditionellt 
mönster med sedan kan det dyka upp 
nya idéer. 

4. Vi vet inte riktigt hur många som 
kommer att vara med.

1. Vi har inte delat upp den så exakt.

2. Vi kommer att marknadsföra oss på 
många olika sätt och vi satsar på att 
vara utåtriktade. Bland annat kommer 
vi att knacka dörr, dela ut material och 
se till att alla får material i brevlådan. 
Det blir också en del annonser.

3. Vi ska leva upp så att vi blir bättre 
lokalt, och kommer använda oss mer 
av mejlkontakt. Vår hemsida är bra, så 
den ska vi också utnyttja då vi mark-
nadsför oss. 

4. Våra aktiva kommer troligen även 
använd sig av sociala nätverk som 
exempelvis Face-book. Vi är omkring 
ett hundratal valarbetare.

1. Vi uppger ingen summa men vi har 
gott om pengar p g a mycket generöst 
pratistöd i Ale kommun

2. Genom annonser i Alekuriren och 
vår egen tidning "Aledemokraten", 
torgmöten. mun-mot-mun-metoden, 
skolmöten, affischering med mera.

3. Vi har en stark strategi sedan 
tidigare och ändrar inget väsentligt i 
denna. Vi har trots allt legat som näst 
största parti sedan partiet grundades 
inför 1998 års val (förra valet gick dock 
M om oss med några röster). Vi är 
alltså större än V, större än MP, större 
än C, KD och FP. 

4. Vi är ett 20-tal aktiva plus stor 
support i den tysta majoriteten ute 
bland folk.

1. Vi har en valbudget på 90 000 
kronor som går till olika kostnader 
men det mesta är ju marknadsföring. 

2. Som alltid ska vi vara tillgängliga 
för de som söker upp oss. Vi ska även 
träffa människor på gator och torg, 
samt i debatter.

3. Marknadsföringen kommer att ske 
genom alla möjliga olika medier, till 
exempel annonser i Alekuriren men 
även direkta möten med väljarna.  

4. Valarbetarna är lika många som 
medlemmarna, det vill säga 30-40 
personer.

1. Vi storsatsar i valrörelsen under 
2010. Våra finansiella resurser kommer 
användas för att visa att det är dags 
för ett Moderat styre i Ale.

2. Vi kommer aktivt att söka kontakt 
med Aleborna genom att finnas 
närvarande på gator och torg under 
hela valrörelsen. Du kommer också att 
möta Moderaterna i lokal media.

3. Med förfinade metoder och med 
betydligt fler aktiviteter. Vi är många 
engagerade medlemmar och vi har en 
mycket aktiv MUF förening.

4. Vi kommer aktivera många av våra 
medlemmar och kommer under valrö-
relsen vara 40-50 personer.

1. Vi har cirka 120 000 i valbudget.

2. Mycket annonser, insändare och 
torgmöten. Vi kommer även mark-
nadsföra oss med hjälp av affischer 
och även en broschyr. 

3. Ja, vi har en strategi men den 
tänker vi behålla för oss själva.

4. Vi är ju ett litet parti, så 15-20 perso-
ner kommer att jobba med valarbetet. 

1. Vi har ungefär 60 000 i marknadsfö-
ringsbudget.

2. Huvudsaken är att vi i första hand 
möter väljarna på torgmöten och 
genom aktiviteter, men också på 
hemsidan.

3. Det blir inget revolutionerande nytt 
utan mycket är likartat. Vi kommer 
lägga mer betoning på dator och 
Internet men annars hamnar vi mer i 
det traditionella med direkta möten 
och aktiviteter

4. Vi räknar med att ha ett tiotal aktiva 
valarbetare.

1. Det finns ingen exakt siffra på det 
men det är i alla fall under 100 000 
kronor.

2. Vi tänker möta väljarna ansikte mot 
ansikte.

3. Vi ska annonsera mer och skicka ut 
broschyrer med valsedlar.  Vi satsar 
också mer på att använda oss av 
Internet.

4. Förutom de 23 som står på valse-
deln så är ju även en del andra som 
kommer att hjälpa till men kan inte 
säga exakt hur många. På sätt och vis 
hjälper ju alla medlemmar till. 

1. Vi är ett litet parti och dessutom 
har vi inte några större anslag från 
kommunen, därför har vi begränsade 
resurser vilket vi tänker använda efter 
bästa förmåga.
2. Med information om vår politik 
och vad vi står för i den kommande 

valrörelsen. Torgmöten, information 
till eleverna i avgångsklassen på gym-
nasiet med mera.

3. Till skillnad från förra valet, då vi 
inte var tillräckligt pålästa i hur en 
valstrategi utformas kommer vi att 

ha det.

4. Antalet valarbetare är ännu inte 
fastställt, det tillkommer fler ju mer 
vi närmar oss valet. Dessutom är det 
så att ju fler mord och våldtäkter som 
uppmärksammas så blir vi fler och fler.

Uträkning av partistöd: 76,55 av basbeloppet på ca 40 000:- plus mandatstöd 10 000:- per mandat plus 15 000:- till res-
pektive parti.

Sammanställt av
Johanna Roos



ALE. Det började som 
ett pilotprojekt för att 
stimulera och utmana 
motiverade ungdomar.

Tio år senare firar 
YEE – Unga entrepre-
nörer i nya Europa – tio 
år som internationell 
entreprenörsutbildning.

I september exporte-
rar Ale sitt oslagbara 
koncept till Moldavien.

Tillsammans med engagerad 
personal från Warwick Uni-
versity och Oxford Brookes 
University har Ale kommun 
utvecklat ett unikt utbild-
ningskoncept som idag inte 
bara används för att lära unga 
om entreprenörskap, utan 
har också testats med fram-
gång för att hjälpa arbetslö-
sa att se nya möjligheter och 
komma vidare.

Årets version av YEE var 
den tionde i ordningen och 
projektledare Kjell Lund-
gren konstaterade efter 
gruppernas affärspresenta-
tioner samma sak som han 
gjort de tidigare nio åren.

– Ni är den bästa gruppen 
någonsin. Ni har fungerat så 
otroligt bra, arbetat så ambi-
tiöst och efter att ha hört era 
presentationer kan jag bara 
säga att ni är bäst.

29 ungdomar i åldern 
18-20 år från sju länder; Fin-
land, England, Tyskland, 
Ryssland, Italien och Molda-
vien fick under fem intensiva 
dagar på Krokholmens läger-
gård svetsa sig samman och 
brainstorma fram affärsidé-
er. Det låter kanske som en 

typisk entreprenörsutbild-
ning, men att utveckla af-
färsidéer är egentligen bara 
ett substitut.

– Eleverna är alltid nervö-
sa inför presentationen. De 
vet inte att eldprovet i ut-
bildningen redan är avklarat. 
Jag lyssnar knappt på redovis-
ningarna. För mig är det pro-
cessen dit som är det intres-
santa. Att se hur unga män-
niskor utvecklas, hur vi får 
dem att tänka i nya och mer 
kreativa banor. Det är syftet 
med hela utbildningen. Att 
vidga vyerna och ge dem 
självförtroende att våga testa 
nya vägar. Dessutom handlar 
en hel del om samarbete och 
att fungera i grupp, berät-
tar professor Roger Mum-
by-Croft som har varit med 

från början.
Att deltagarna kommer 

från olika hörn i Europa ger 
också utbildningen en extra 
dimension.

– Självklart berikar det alla 
och för alla utom engelsmän-
nen är dagarna en stor språk-
lig utveckling, säger Roger 
Mumby-Croft.

Inspiration
Inspiration är ett annat 

nyckelord i konceptet. Årets 
deltagare fick träffa entrepre-
nören Therese Albrechts-
son i högform. Hon fungerar 
idag som ett kvinnligt föredö-
me som företagare och före-
läser över hela Europa. Trots 
att Therese bara har passerat 
25 år är hon rik på erfarenhet 
från näringslivet.

– Du måste våga och vårda 
för att vinna. Tro på dig själv. 
Gör det du känner i magen 
är rätt. Det är okej att miss-
lyckas. Jag har gjort det, även 
om man helst pratar om allt 
annat, sa Therese och fånga-
de allas uppmärksamhet.

Efter föredrag gick hon 
runt och lyssnade på delta-

garnas idéer, gav dem tips 
och sin syn på saken.

– Hon är omåttligt populär 
och i år var det tredje gången 
som hon medverkade i YEE, 
berättar Kjell Lundgren.

Deltagarnas omdöme var 

lyriskt.
– Therese var fantastisk. 

Man blev verkligen sugen på 
att försöka gå vidare, menade 
Hugo Dürr, en av deltagar-
na från Göteborgs interna-
tionella gymnasieskola.

Även lärarna från Oxford, 
Nicolette Michels och David 
Cartwright, fick fina omdö-
men.

– Jag har aldrig träffat 
sådana lärare. De kan verkli-
gen konsten att lyssna och de 
säger att de gör det för att lära 
sig något nytt. I Italien finns 
det inga lärare som skulle ut-
trycka sig så. Har man en av-
vikande åsikt blir man istäl-
let ifrågasatt. Det har varit så 
lärorikt att vara här, sa Lucil-
la Amadori, 18, från Bertino-
ro i Italien.

Tysken, Christoph Kol-
lert, hade bara en sak att 
klaga på.

– Det gick alldeles för fort. 
Jag skulle kunna vara här en 
månad. Vilken miljö och 
vilka underbara människor. 
Det är omöjligt att beskriva. 
Jag kommer säga till alla att 
åka hit!

Berömmet haglade över 
Ale kommun och värdskapet. 
I september genomförs ut-
bildningen för första gången 
utanför Sveriges gränser. Då 
bär det av till Moldavien och 
två av deltagarna kommer att 
vara från Ale gymnasium.

– Vi vill att detta entrepre-
nöriella tänkande ska prägla 
Ales samtliga skolor i fram-
tiden, sa en nöjd kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).
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”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR 
Lördagen 28 augusti

Kl. 10.00-13.00
Dagens insamling går till hjälp för de 
översvämningsdrabbade i Pakistan

Ett oslagbart koncept
Upplaga nummer tio av Utbildningen Unga Entreprenörer i nya Europa

Therese Albrechtsson, superentreprenör, inspirerar deltagar-
na i entreprenörsutbildningen YEE.

Kjell Lundgren, projektledare 
för YEE under tio år, menade 
att årets upplaga var den 
bästa någonsin, men det har 
han sagt förut...

Teambildande aktiviteter som beachvolley är viktiga inslag i 
utbildningen.

Lucilla Amadori från Bertinoro med kollegor talade sig varm för cornburgaren som de ansåg 
måste lanseras hårdare till svenska snabbmatsleverantörer.

Ambitiöst och intensivt. Internet är ett bra verktyg när affärsidéernas styrkor och svagheter ska analyseras. 

PÅ KROKHOLMEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Nya tider för 
Lila Express
Som du säkert märkt har Ale mer eller mindre 
förvandlats till en byggarbetsplats. Att bygga ny 
motorväg och nya dubbelspår går inte obemärkt 
förbi. 

Vägbygget håller på fram till slutet av 2012, och 
det kommer att vara bökigt att ta sig fram under 
hela den tiden. 

Vi vet att vintern och våren varit tuffa för dig som 
resenär, och att se till att bussarna kan komma i 
tid är vår högsta prioritet. 

Därför har vi anpassat tiderna i tidtabellen, fram-
för allt för Lila Express. Och i december kör vi fler 
turer utan byte mellan Älvängen och Nils Ericson 
Terminalen.

Ju fler som väljer kollektivtrafiken, desto mer kan 
vi tillsammans korta köerna. Och du kan läsa eller 
göra något annat avslappnande under restiden.

När allt är klart är det du och alla andra kollektiv-
trafikresenärer som är de stora vinnarna. 

Du har väl inte glömt 
den kalla och dyra vintern?
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0200-25 33 25

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

Årets satsning på som-
marjobb från (S), 
(V) och  (MP) blev 

bättre än bra!  Ungdomar-
na har gjort mycket goda 
insatser för att sätta guld-
kant på tillvaron för många 
Alebor inom föreningslivet 
och olika kommunala verk-
samheter såsom läger, mö-
tesplatser och inte minst 
inom barn-omsorgen. Flera 
har också arbetat inom vård- 
och omsorgsförvaltning-

en, där de varit ett extra 
stöd och hjälp till våra äldre. 
Fastighet- och trädgårds-
skötsel på såväl kommunens 
som Alebyggens fastighe-
ter har varit arbetsuppgif-
ter som skapat en trivsamare 
boendemiljö.

Jag vill från kommunled-
ningen framföra ett stort 
tack för goda insatser till 
alla sommarjobbare och till 
all personal som gjort detta 
möjligt.

Åren 2011 – 2012 lovar 
(S), (V) och (MP) att det blir 
sommarjobb till alla Ales 16 
– 18-åringar, så använd din 
röstsedel rätt i höstens val.

Jarl Karlsson (S)

500 sommarjobb i år – 
2011 sommarjobb åt alla

FRISÖR
En av våra frisörer flyttar utomlands.

Vi söker därför en ny kollega.

Är du sugen på att byta miljö och prova 
något nytt? Hyr in dig hos oss!

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
Kapellvägen 3, Älvängen Tel. 74 64 71 • 0733-29 59 71



Med sensommarens 
ljumma havsvat-

ten mellan tårna lämnade 
jag mina fotspår i sanden. 
Det skulle bli de sista för i 
år. Utan förvarning lystes 
himlen upp av en bländan-
de blixt och innan sand-
stranden mörknat av hårda 
regndroppar röt åskan att 
sommaren var slut.
Trots att de varma augus-
tikvällarna ännu inte sagt 
farväl så blåser en främ-
mande vind i trädkronor-
na. Den är full av förhopp-
ningar men strör också 
en gnutta vemod över de 
sista lättsamma semester-
dagarna.

Tillbaka på jobbet efter 
sommarens äventyr suckas 
det ikapp och fraser som 
”nu längtar man redan till 
nästa sommar” och ”tänk 
att det är elva månader 
kvar till semestern” är inte 
sällan förekommande i fi-
karummet. Men hösten 
kommer också med spän-
ning och ett löfte om ny-
start.

Nu summerar vi ledig-
heten som varit och hade 
vi inte levt i en digitalise-
rad värld hade det blivit 
dags att klistra in somma-
ren tvåtusentio i fotoal-
bumet. Funderingar över 
framtiden har börjart gro 
och vägbeskrivningar till 
nysatta mål skissas upp. 
Löften om såväl löprundor 
som rökstopp uttalas med 
beslutsamhet. Höststarten 
är med andra ord inte helt 
olik nyårsafton. 

Men innan vi på riktigt 
skålar in ett nytt år ska 
stora beslut fattas. Medan 
vi går och grunnar på hur 
våra egna önskningar ska 

slå in närmar sig riksdags-
valet med stormsteg. I höst 
spelar våra tankar och åsik-
ter inte bara huvudrollen i 
vårt eget liv utan har även 
en biroll i alla andras. Det 
offentliga rummet har ta-
petserats med valaffischer 
och flygbladen bokstav-
ligt flyger medan porträtt 
av politiker breder ut sig 
i varje tidning. Frågan är 
hur man hanterar och sor-
terar bland alla tusentals 
budskap som regnar över 
oss varje dag. Hur samlar 
man på sig tillräckligt med 
information för att kunna 
ta ställning utan att drän-
kas? En sak är i alla fall 
säker: Utan paraply är man 
chanslös. Utan att sätta 
gränser för hur mycket på-
verkan vi tolererar tappar 
man lätt bort sig. Det finns 
ingen anledning till förvir-
ring för grundvärderingar-
na finns i torrt förvar hos 
var och en av oss. Men de 
behöver ibland ifrågasät-
tas och uppdateras för att 
fortsätta vara sanna. Där 
spelar valkampanjen en 
viktig roll. Det 
är först när den 
börjar balan-
sera på gränsen till både 
jippo och inbördes tävling 
som man lätt tröttnar på 
alltihop.

Oavsett blå eller röd 
seger i det stundande valet 
så kommer trädens gröna 
blad snart att färgas gula. 
Där har vi ingen röst-
rätt. Men vi kan välja att 
låta den svalkande vinden 
leda oss till en nystart istäl-
let för ett avslut. På samma 
sätt som vi tar ställning i 
riksdagsvalet väljer vi även 
vilka egna kort vi ska satsa 

på under den kommande 
hösten. 

För exakt ett år sedan 
bestämde jag mig för att 
våga investera i min fram-
tid. Med alla ägg i samma 
korg klev jag för första 
gången av tåget i Ljung-
skile för att påbörja en tre-
vande vandring på journa-
listlinjen. I efterhand kon-
staterar jag att det inte bara 
blev en nystart utan även 
första steget på en resa jag 
aldrig tänker avsluta.

Det är inte bara ett val 
som är avgörande under 
den kommande hösten. Vi 
ställs ständigt inför vägskäl 
där valet står mellan att 
åka vidare eller ändra rikt-
ning. Vad vi än väljer är en 
blankröst bättre än ingen 
röst alls. Sommarens sista 
dopp är taget men framför 
oss ligger ett helt hav av 
möjligheter. Det svåra är 
bara att kryssa rätt på alla 
livets valsedlar.

Johanna Roos
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Krönika

Konsten att kryssa rätt
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Utgångspris 410 000:-
Boyta 32,3 kvm
Avgift 1.445:-/mån inkl värme, VA

Adress: Grangärdesvägen 15 A
Visas ons 25/8 17.00-17.30
Sms:a: FB 5410-2106 till 72456 för beskrivning

En ljus och fin gavellägenhet med mycket bra läge i centrala Surte, belägen högst upp i huset. Här har du
nära till naturen och med badsjöar inom gångavstånd. Till centrum och kommunikationer promenerar du
på fem minuter. Låg månadsavgift. Endast tio minuter från göteborg. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2106.

B 1:a Surte

Utgångspris 1 195 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 85 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 1 171 kvm Plan

Byggt 1938
Adress: Norra Kilandavägen 4
Visas ons 25/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2521 till 72456 för beskrivning

Charmigt äldre 1½-plans villa med källare o garage. Gång avstånd till Ale Torg med all sin service. Nära
skola o dagis. Bokade visningar. Ring för tid. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2521.

BNödinge

Utgångspris 1 495 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 81 kvm
Tomt 234 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1974
Adress: Blåsippsvägen 57
Visas sön 29/8 16.30-17.30
Sms:a: FB 5410-2545 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda ytterligare ett parhus i populära Älvängen. Mycket välplanerat och i
väldigt gott skick med bland annat nytt yttertak, nya fönster och delvis ny, ommålad fasad. Badrummen
är renoverade under senare år. Lugnt och barnvänligt område med närhet till skola, dagis och
kommunikationer. Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36 30. Snabbsök via webbnr: 5410-2545.

B Älvängen

Utgångspris 1 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 135 kvm
Tomt 392 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt 1973

Adress: Långa Gatan 25
Visas tis 24/8 17.30-18.00
och lör 28/8 13.00-13.30
Sms:a: FB 5410-2197 till 72456 för beskrivning

Nyrenoverat och mycket tilltalande hus med soligt och bra läge i centrala Skepplanda. Ett hus att bara
flytta in i. Gångavstånd till skola dagis, affär, simhall och buss. Mäklare Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2197.

B Skepplanda

De borgerliga höger-
partierna i Ale har 
verkligen visat vad 

dom går för när det gäller 
en så viktig fråga som be-
varandet av värdefull natur 
och miljö. I fråga om skyd-
det av den gamla

naturskogen i Verle i 
norra Risveden, visade de 
borgerliga partierna sitt rätta 
ansikte. Ett större motstånd 
mot ett projekt har sällan 
skådats. Där visade man sin 
okunskap och sitt hat till 
natur och naturens betydelse 
för biologisk mångfald. 
Många människors kärlek 
till skogen och naturen hade 
heller ingen verkan.

Som tur var slutade det 
hela lyckligt och Ale har fått 
ytterligare en gammal och 
vacker naturskog skyddad. 
Mycket tack vare en rödgrön 
kommunledning och enskil-
das insatser.

Ekonomi betyder hushåll-
ning med begränsade resur-
ser - av alla slag. Att skydda 
naturen är en samhällsin-
vestering i skog, jord och 
vatten som är en viktig del i 
att hushålla med naturresur-

ser och skapa en långsiktig 
hållbarhet i ekonomin. Mer 
än 90 procent av svenskarna 
anser att miljön och natur-
vården är ett viktigt område 
att satsa skattepengar på. 
Undersökningar har visat 
att miljö och naturvård 
ligger på ungefär samma 
nivå som till exempel hälso- 
och sjukvård, barnomsorg, 
pensioner och arbetslöser-
sättning tillsammans eller 
polisväsende, rättsväsende 
och kriminalvård tillsam-
mans. Bland annat anser 
svenskarna att 17 procent av 
miljöbudgeten, som för när-
varande uppgår till cirka 5,5 
miljarder kronor bör avsättas 
till att bevara skogarnas rike-
dom av livsmiljöer för djur 
och växter. Sammantaget 
går dock endast 0,08 procent 
av statsbudgeten per år till 
områdesskydd av natur.

I vårt land har ett 
hänsynslöst skogsbruk, 
jordbruk, fiske, energipro-
duktion m.m. lett till att 
över 4100 arter av växter 
och djur hotas av utrot-
ning. Bara i skogen är drygt 
2100 arter rödlistade, det 

vill säga utrotningshotade, 
och bara 3,5 procent av 
den ursprungliga, natur-
liga, skogen har skyddats i 
reservat och nationalparker. 
Nästan 95 procent av all 
vår skog har förvandlats till 
trädplantager med en artfat-
tigdom som hotar de ekolo-
giska systemen. 

Om vi skjuter upp skyddet 
av naturen på framtiden ris-
kerar vi fortsatt utarmning 
av biologisk

mångfald, ökad sårbar-
het för klimatförändringar 
och försämrade möjligheter 
till ett hållbart brukande av 
landskapet som helhet.

De framtida möjlighe-
terna till restaurering och 
återskapande av naturmiljöer 
är begränsade. Jämfört med 
att bevara befintliga natur-
miljöer blir kostnaderna 
också väsentligt högre.

Det är bråttom att öka 
insatserna och samhällets 
förmåga till att skydda natur 
i ett förändrat klimat – både 
för nutida och framtida 
generationer. Borde vara 
valets viktigaste fråga.

L A Danielsson

Naturens stora fiender
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Modern fräsch och påkostad enplansvilla med hög standard. 
Vardagsrum med högt i tak, vacker braskamin, 2 helkaklade 
badrum, uteplatser o carport.

Påkostat och kvalitivt topphus med generösa 184 kvm fördelat 
på 5 rum och kök, varav 3 sovrum ett stort vardagsrum samt 
en mysig gillestuga med öppen spis. Därutöver 2 helkaklade 
badrum, tvättstuga/groventré och förråd. Garage i länga.

Modernt, bekvämt och bekymmersfritt boende. 109 kvm 
fördelat på 4 r.o.k. med bra planlösning och en luftig och 
ljus interiör. Härligt kök och rymligt, helkaklat badrum. Solig 
uteplats på trädäck i skyddat läge. Bilen vid dörren i carport. 
Nära till Ale Torg

0303-180 50
www.lansfast.se 

WESTMARKS GRÄND 29
BOYTA 115M² /4 ROK
PRIS 2 890 000 KR/BUD

VISAS SÖ 29/8
MÄKLARE CLAES 
HELLSTRÖM 0303-180 53

HÖVÄGEN 72
BOYTA 92+92M² /5 ROK
PRIS 2 290 000 KR/BUD

VISAS BOKA TID
MÄKLARE CLAES 
HELLSTRÖM 0303-180 53

BOYTA CA 109M² 4 ROK
PRIS 1 675 000 KR/BUD
AVGIFT 4 850/MÅN

VISAS BOKA TID
MÄKLARE STAFFAN 
ANDERSSO 0303-180 52

NÖDINGE

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE
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BACKA SÄTERI

PÅKOSTAT PARHUS 

BACKA SÄTERI - BOSTADSRÄTT
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rättvisa 
föreningsbidrag

ALAFORS. Hälften av 
alla fordon (49 procent) 
som passerar utanför 
skolorna i Västsverige 
kör för fort.

Det visar resultatet 
av NTF Västs under-
sökning av respekten 
för 30-gränsen vid 
skolor.

Förbi Himlaskolan i 
Alafors kör 64 procent 
av alla fordon för fort.

Vid fyra av skolorna i Väst-
sverige var det tunga lastbilar 
som stod för de högst upp-
mätta farterna, upp till 64 
km/tim. 

– Höga hastigheter inne-
bär ökad risk för att barn 
skadas i trafikmiljön när de 

tar sig till och från skolan. 
Därför är det mycket angelä-
get att få förarna att respek-
tera 30-gränsen, säger Malin 
Lundgren, verksamhetschef 
på NTF Väst.

6 502 fordon utanför 50 
skolor i 13 västsvenska kom-
muner har kontrollerats och 
resultatet är nedslående. 44 
procent av de bussar som 
passerade skolorna körde för 
fort, vilket är en försämring 
jämfört med förra året (38 
procent). 

– När det gäller tunga 
lastbilar körde över hälften 
för fort. Olyckor med tunga 
fordon får ofta allvarligare 
konsekvenser och därför är 
dessa siffror oroande, säger 
Malin Lundgren.

NTF Västs undersök-

ning omfattade tre skolor i 
Ale kommun. Sämst resultat 
konstateras på Ledetvägen 
förbi Himlaskolan. 64 pro-
cent körde för fort, median-
hastigheten var 34 kilometer 
i timmen. 23 procent körde 
över 40 kilometer i timmen 
och sju procent över 50 kilo-
meter i timmen. Den högsta 
farten uppmättes till 74 km/
tim.

Under den här veckan 
stärker polisen sin hastig-
hetsövervakning på kommu-
nernas gator och vägar. NTF 
Väst kommer att medverka 
och informera om riskerna 
med höga hastigheter.

En vädjan till samtliga trafikanter på 
Bräckans väg i Nödinge. Visa hänsyn 
och sänk farten. Vi har nu fem unga 

familjer med små barn boendes efter vägen. 
Parkera inte bilen på olämpliga ställen där 
det råder skymd sikt. Låt inte en ny dödso-
lycka hända på Bräckans väg.

Oroliga föräldrar

Dålig respekt för skol-
barnens säkerhet
– Många fortkörare förbi Himlaskolan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

64 procent av alla fordon på Ledetvägen förbi Himlaskolan kör för fort. Det visar resultatet 
av NTF Västs senaste mätning.

Vädjan till trafikanter 
på Bräckans väg!
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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LILLA EDET. För två 
år sedan invigdes Nya 
Skolan i Lilla Edet.

I måndags var det 
dags för ännu ett invig-
ningsfirande.

Den här gången klipp-
tes bandet för nya hög-
stadiet.

Nya Skolan växer sig allt 
större i Lilla Edet. I måndags 
morse hälsades eleverna väl-
komna till ett nytt läsår i ljuv-
lig sensommarsol. Dagen till 
ära fanns vd Tony Ekström 
på plats för att inviga den nya 
högstadiedelen.

– Om två år är skolan fullt 
utbyggd. Nu har vi utökat 
våra lokaler, men verksamhe-
ten ryms inom samma fastig-
het, förklarar Tony Ekström.

Nya Skolan har cirka 400 
elever varav 100 har sin bas i 
Lilla Edet, övriga i Trollhät-
tan. Det som är signifikativt 
för Nya Skolan är att man 
jobbar ämnesintegrerat och 
mycket i projektform.

– Det gäller att elev-
erna får en helhetsbild. Det 
arrangeras en hel del studie-
besök och vi har föreläsare 
som kommer och gästar vår 
skola. Interaktivt lärande 
förespråkar vi och alla elever 
som börjar i årskurs 6-7 får 

varsin bärbar dator, berättar 
Tony Ekström.

Är det fullt med elever i 
varje årskurs?

– Nej, i de lägre åldrarna 
finns fortfarande några plat-
ser kvar. Problemet uppstår 
när man vill byta till Nya 

Skolan i mellan- och högsta-
diet. Då kan det ofta vara för 
sent, avslutar Tony Ekström.

Nya Skolan invigde högstadium
– Solig morgon när eleverna välkomnades

PÅ NYA SKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lärarna på Nya Skolan i Lilla Edet välkomnade eleverna tillbaka efter sommarlovet med en 
sång.

Nya Skolans rektor, Thomas Berg.

Nya Skolans vd, Tony Ekström, klippte det blågula bandet 
och förklarade det nya högstadiet för invigt.

10 ST
NEONTETRA

35:-
GULDFISK
4-7 CM

10:-/ST
4 ST VALFRIA

AKVARIEVÄXTER

100:-
ORD 49:-/ST

TUGGRULLE 25 CM

5:-/ST
ORD 15:-/ST MAX 10 ST/KUND

MADRID
KLÖSTRÄD

995:-
FINNS I BEIGE ELLER GRÅ.
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ZOZOZOZOZOZOONONONONONONETETETETETET:::::: Tel: 0303-22 90 60 • Öppet: Vard 10-19, Lör10-15, Sön 11-15 • Ale Torg • www.zoonet.se

VEVEVEVEVEVEVEVEVETETETETETETETETETERIRIRIRIRIRIRIRIRINÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄRVRVRVRVRVRVRVRVRVÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRKSKSKSKSKSKSKSKSKSTATATATATATATATATAN:N:N:N:N:N:N:N:N: Tel: 073-500 70 78 • Mån & Ons 15-19 & Varje Lönelördag 10-15 • (I övrigt tidsbest.) • www.veterinarvarkstan.se

Annonsen gäller tom x/x 2010 om inget annat anges. Reservation för slutförsäljning

Reservation för att lagren/tider tar slut.

�� Veterinärvård
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�� Hundkurser
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Nu fortsätter vi att utvecklas genom ett samarbete med 
Husdjurshälsan –Veterinärklinik i Högsbo och Gråbo. 
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DJURÄGARE I ALE HÄLSAS VÄLKOMMEN TILL 
HUSDJURSHÄLSANS ÖPPET HUS 

PÅ KLINIKEN I GRÅBO LÖRDAGEN DEN 4/9 
�������������������������������
�����
����	�������������

���������	�����������������
������������������������

	����������	��������������������
��������������������������������
����	�������������������

	���������������������
����������������
�	�������

Theresia från Royal Canin ������	��	��������������������������������������������������������������
Daniel från Specifi c�������	��	�������������	������������������

�
TANDKONTROLL

�50%
RABATT

�20%
RABATT ROLIGA

ÖVERRASKNINGAR 

TILL DIG OCH 
DITT DJUR!
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Handla i fästliga Kungälv
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�������������
����������


Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Läs mer på:
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Det här får du som 
kund hos xtravaganza:

www.nordmannabowling.se  Nordmannatorget Kungälv  Tel: 0303-16345www.nordmannabo

Nordmanna 
    Bowling DISCOBOWLING

FREDAG-LÖRDAG

skolstarten!

Inför 

KOlla även in vår E-handel på 
www.rekobarn.se

Baby till tonår 50-176 cl

Ronderande och 
stationär bevakning

   Portvakt
   Receptions-
   väktare
   Säkerhetsvakt
   Larmjour och 
   utryckning
   Provköp
   Hemgångs-
   kontroller
   Butikslåsning 

Tel. kontor 0303-74 99 97

   Säk
   Larmjo

trycknin
Provköp

   Hem

svakt
h

gångs
roller

Ale, Kungälv, 
Lilla Edet, 
Göteborg
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����������� www.kungalvskrogen.com
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���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

Välkommen in!  
   Lena med personal

REA
HOS OSS!

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 
Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 

(lunchstängt 13-14)

Kungälv, mittemot fi skhandlar’n 
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Mån-fre: 10-18, Lör: 10-14
Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415 

www.nillashop.se

TED NICOL • STEILMANN 
KELLO • NITTO • SKOVHUUS  

C’ARLA DU NORD • OUI 
WICO • JOFAMA • ZHENZI

Vi har storlekar 36-56


