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

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Utsläpp bort
bilar kvar

Mån-fre 9.30-18 • lör 9-13 Göteborgsvägen 78, Älvängen

YVONNE LOTTA
MADDE

0303-74 85 55

Ettårsjubileum
Stylingprodukt 
på köpet!
Vid valfri behandling. (Gäller ej barn. Gäller t.o.m. 1/9 - 12/9)

Värde 175:-

Få 1 valfri 

stylingprodukt 

från Goldwell 

när du köper 

en behandling
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Nödingevägen 7, Aletorg, 0303 -962 10

Möt Mats Ahlstedt
Fredag 3/9 kl. 14.00
Välkommen att träffa 
Mats Ahlstedt som utkommit 
med sin femte deckare, 
”Dömd för livet”. 

199:-
Gäller 3/9

Ale Torg 0303-973 01

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

OBS!
SE VECKANS ANNONS PÅ 

SIDA 19 INNE I TIDNINGEN!

JUBILEUMSFINAL
VIKING CAYENNE
Varmfordrad känga med GoreTex®

Svart. Strl 31-40.
Ord. pris 850:-

NU 499:-

Maila oss: tips@ale.nu

NU LYFTER
VI ALE! www.ale.nu

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

MARKNADSDAG
I LÖDÖSE
LÖR 4/9 KL 11.00000-1115555.00
Torget med omnejd...

ANSÖK NU
Föreningar med ung-

domsverksamhet 
ombedes ansöka om 

medel till nya projekt/
satsningar nu.

Mejla gärna:
thomas.berggren@

ale.se

VIKTIGT!
Använd ej de valsedlar som kommer 
med Posten från Sverigedemokra-
terna i Ale. Dessa är felaktiga. 
Nya röstsedlar finns i vallokalen och 
delas även ut på gator och torg.

Klart för konstgräs!
– Glädje i Nol och Älvängen, men Ahlafors IF drog nitlotten

År av påtryckningar och förberedelser 
hjälpte inte. Division tre klubben Ahlafors 
IF får inget konstgräs till Sjövallen. Ale 
kommun bygger sina två första konstgräs-
planer i Nol och Älvängen. Bästa tänkba-
ra tillgänglighet för barn och ungdomar är 
motiveringen.

Läs sid 2 och 25



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

I fredags kom det efter-
längtade beskedet att 
även den rödgröna ma-

joriteten avser bygga konst-
gräsplaner i Ale. I Nol star-
tar arbetet så fort valet är 
över och i Älvängen ska en 
plan vara klar att beträda 
2012. Det är ett glädjebe-
sked av stora mått för fot-
bollsklubbarna som nu på 
allvar kan ta upp konkurren-
sen med de Göteborgsklub-
bar som allt tidigare lockar 
aleungdomar att träna hos 
dem. Nu jämställs villkoren 
och beslutet att låta fritids-
kontoret sköta bokningen av 
planerna gör det möjligt för 
alla klubbar i Ale att träna 
på konstgräset i den mån ti-
derna räcker.

Ahlafors IF har under 
det senaste decenniet varit 
kommunens främsta am-
bassadörer på herrsidan. Så 
sent som i fjol spelade laget 
i division två och klubben 
har under fem år engage-
rat sig hårt i att få till stånd 
en konstgräsplan på Sjö-
vallen. Detta krävs för att 
kunna mäta sig med klub-
bar på den nivån. Tränings-
dosen är riklig och kraven 
från motståndarlagen i trä-
ningsmatcher är att det finns 
konstgräs som kan använ-
das tidigt på säsongen. Fre-
dagens besked möttes därför 
med stor förvåning på Sjö-
vallen. Det finns skäl till det. 
Klubben har genom spon-
sorer redan satsat en dryg 

miljon på att lyfta hela an-
läggningen med bland annat 
en ny parkeringsplats. Allt 
har gjorts som ett led i ar-
betet med att skapa en kom-
plett fotbolls- och evene-
mangsarena där konstgrä-
set skulle bli pricken över 
i. Kommunala tjänstemän 
har också pekat ut Sjöval-
len som en lämplig plats och 
har dessutom gjort en speci-
fik utredning kring de prak-
tiska förhållandena. Delar 
av marken har schaktats och 
klubben har meddelat kom-
munen att de är villiga att 
göra en stor egeninsats. 
Istället väljer den politis-
ka ledningen att gå en annan 
väg. Att den är mer kost-
sam saknar i detta fall bety-
delse, vilket också är förvå-
nande i tider med resurs-
brist. Motiveringen att 
konstgräsplanerna ska 
vara tillgängliga för så 
många som möjligt är 
självklar, men Västsve-
riges finaste fotbollsan-
läggning är med kom-
munens generösa 
investering på en 
bred gång- och 
cykelbana knap-
past otillgäng-
lig för någon? 
Jag har full res-
pekt för beslu-
tet, men blir 
förvånad när 
flera socialde-
mokrater som 
lokaltidning-
en har talat 

med knappt ens känner till 
att det har fattats ett beslut. 
Varför har detta varit så 
hemligt? Lika underligt är 
det att Ahlafors IF inte har 
fått några signaler om att 
en konstgräsetablering inte 
längre är aktuell på Sjöval-
len. ”Det stod klart tidigt att 
Nol och Älvängen var mest 
lämpliga” meddelades på 
presskonferensen i fredags. 

Den informationen hade 
nog AIF varit intresserade 
av att få tidigare för att be-
spara sig både tid och re-
surser samt en massa onö-
digt sköna drömmar om ett 
konstgräs som aldrig ens var 
nära.

Inte bara glada miner

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

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

Lördag 4 september kl 11-18  Fri entré! 
Veteranbilsutställning med Bagageluckeloppis 

 

LÖDÖSE 
MOTORNOSTALGISKA DAG

www.lodosemuseum.se

Dansa till Folkparksorkestern!
Delta i Dräkttävlingen!

Concours de Charme
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Gratis ”prova på dag” 
söndag 12/9 kl. 12.30 

i Folketshus Älvängen

Samla ihop vänner och bekanta och ta 
med dem till en Gratis Prova På Dag. 
Ett par bekväma skor och vattenflaska, 

det är allt som behövs.

Kurserna är på 10 ggr och kostar 700 kr, önskar 
man kombinera med fler nivåer kostar det 300 kr 

extra/kurs. All info finns på vår hemsida 
www.funinline.se eller så ringer ni Anne-Lie 

på tel: 0734-444 615

Höstens kurser startar söndag 19 sept
Nivå 1

12.30-14.00
Conny

Nivå 2
14.00-15.30

Anne-Lie

Nivå 3
15.30-17.00

Anne-Lie

Grundkurs
17.00-18.30
Jennie/Åsa

Nybörjarkurser i:

Torsdag 16/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 13/9 kl 19.00

�����������������������������������

Surte Swingers

I Surte kulturhus

LINGON - BLÅBÄR - HJORTRON
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. 

Allt i mån av tillgång. Säljes från lastbil:
VARJE LÖRDAG fr 4/9 t o m 18/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 
(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, 

Lödöse P museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 
(ingen förbeställning). 0708-26 61 34
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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

LE KOMMUNA

För ett hälsosammare liv i Ale

Hålanda Start vid Hålanda Bygdegård
Torsdagar kl 18.30 

Hålanda Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar kl 19.30

Skepplanda Start vid Skepplanda 
Simhall entré 
Måndagar kl 18.00

Kilanda Start vid Kilanda Skola
Måndagar kl 19.00
Älvängen Start vid Apoteket, Älvängen
Torsdagar 10.00

Alafors Start vid Kiosken, Alafors
Måndagar kl 10.00 
Tisdagar kl 19.00
Alafors Furustugan
Måndagar kl 09.00, Onsdagar kl 09.00

Nödinge Start vid Dammekärr
Måndagar kl 10.00
Nödinge Start vid apoteket
Tisdagar: 10.00

Samling följande platser: Järntorget, 
Älvängen, McDonalds, Nödinge, 
Södra p-platsen, Bohus
Samling fredagar kl 9.20
tom 22 oktober 2010
(ta gärna med fika)

PromeneraMera 
i Föreningsregi

Välkomna till guidad 
tur på Bohus varv för 
att se saneringen på 
nära håll !

Dags att starta sista 
saneringsprojektet

Bidrag på drygt 10 miljoner 
kronor för att starta  saneringen 
av det sista området, Surte 2:38, 
kom från Naturvårdsverket i 
juni. Totalt har Ale kommun 
sökt ca. 140 miljoner kronor 
för att genomföra projektet. 
Saneringen vid Surte 2:38, 
området runt Surte Motorbåts-
klubb i norra Surte. Saneringen 
kommer att genomföras på 
liknande sätt som vid Bohus 
varv, med en tryckbank för 
att stabilisera området från 
skred, stålspont i strandlinjen, 
följt av grundvattensänkning 
och urschaktning i torrhet. 
Projektledningen beräknar att 
denna sanering ska genomföras 
under 2011 och 2012.

Räddningstjänst 
rycker ut om 
olyckan är framme

Stf Räddningschef Joakim 
Hermansson har en del 
projekt och anläggningar 
i Ale som är riskklassade 
varav Bohus varv är ett:

– Eftersom det handlar om 
miljögifter i ett skredkänsligt 
område precis intill Göteborgs-
områdets råvattentäkt
så anser vi det vara ett riskpro-
jekt.

Vad gör ni om stora mängder
föroreningar åker ut i älven?
– Då tar vi kontakt med vatten-
intaget i Alelyckan och Sjöfarts-
verket i Trollhättan redan under 
tiden vi kör till platsen. Sedan 
spärrar vi av för att förhindra 
skador och rådgör oftast med 
projektledningen, entreprenör 
och myndigheter innan vi 
agerar.

Hur snabbt kan ni vara på plats?
– Vi är på plats inom 15 minuter
från det att någon ringt SOS 
112. 

Tycker du att saneringsprojektet 
har tillräckliga säkerhetsåtgärder
så att olyckor kan undvikas så 
långt det är möjligt?
- Ja, jag anser att projektet ar-
betar aktivt med säkerheten på 
ett bra sätt. Detta märks bland 
annat på att de gjort noggranna 
riskanalyser och skredsäkrat 
området innan saneringen 
satte igång.  De har dessutom 
genomfört krisövningar, så det 
ser bra ut.

Har du stått på långt avstånd 
och varit fundersam över vad vi 
håller på med? Har du tittat på 
stålsponten i Göta älv eller de 
enorma schaktmassor med tusen 
ton tungmetaller som vi gräver 
bort? Kom till oss och granska 
projektet på nära håll! 

Vi öppnar alltså nu portarna 
för allmänheten för att ni ska se 
saneringen på nära håll. Här kan 

du få se hur vi gräver, du får se den 
stora stålsponten på nära håll och 
komma nära intill schaktgroparna 
och de förorenade massorna från 
50-talets varvsindustri. I dessa 
massor har vi hittat rester av gamla 
pråmar, skor och pilsnerflaskor. Vi 
visar också upp den unika renings-
anläggningen som renar allt vatten 
innan det åter släpps ut i Göta älv. 

ANMÄLAN

Besökstider: 7/9 kl. 16-17 och 
21/9 kl. 16-17. Obs! Först till 
kvarn gäller och vi kan ta högst 15 
personer per tillfälle.
Anmälan endast via mail till
karin.blechingberg@ale.se senast 
6/9 resp 20/9. Vi bjuder på frukt 
(barn under 15 år för besöka 
området i sällskap med förälder).

D E T T A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  A L E  K O M M U N

SENASTE NYTT N

��DEN 1 JUNI var Natur-
vårdsverkets och Länsstyrelsens 
handläggare på plats för att in-
spektera saneringen vid Bohus 
varv. Besökarna var mycket nöj-
da med resultatet och de meto-
der som projektet valt för att få 
bort de farliga föroreningarna 
från marken intill Göta älv. Allt 
arbete genomförs för att säkra 
framtiden för råvattentäkten i 
hela Göteborgsområdet.

��30.000 TON FÖR ORE-
NINGAR: Hittills har ca 
30.000 ton förorenade massor 
grävts upp och transporterats 
bort från Bohus varv till 
behandlingsanläggningen i 
Norge. Återfyllnad med av 
miljömyndigheterna godkända 
massor pågår.

– Vi är mycket nöjda och 
glada över att saneringsarbetet 
fungerar så bra som det gör, 
säger projektledaren Karin 
Blechingberg.

Karin Blechingberg.

Joakim Hermansson.

För mer information gå in på 
hemsidan www.ale.se och 
klicka »Saneringen utmed 
Göta älv«.
Redaktör: Claes Johnsson
claes@johnssonmedia.se
Ansvarig utgivare & 
kontaktperson: Karin
Blechingberg, projektledare
E-post:
karin.blechingberg@ale.se 
Telefon:
0704-32 07 12

KONTAKT

5002501250
Meter

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

SURTE 2:38
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I välfärdskommissionens 
rapport från i somras 
pekas det bland annat att 

skattevägen inte är möjlig, 
att som enda väg  klara finan-
sieringen av välfärden.Det 
måste också innebära en rad 
andra prioriteringar och av-
vägningar. Det allra viktigaste 
för att säkra välfärden är att 
ekonomin växer.

Fler företag = fler jobb = 
växande ekonomi = ökade 
resurser till välfärden.

Hur svårt kan det vara?
Varför duckar de röd/

gröna för dett klara faktum?
Socialdemokraternas tro-

värdighet i frågor om jobb, 
ekonomi och tillväxt har 
förvandlats till att i hög grad 
handla om bidrag. Miljöpar-
tiet talar endast om att dela på 
jobben och att införa ett friår. 
Vänsterpartiet har endast 
skattehöjning som recept.

De röd/gröna vill ta´bort 
”RUT-avdraget” = göra 
”vita” jobb ”svarta” igen. 
De motsätter sig också varje 
försök till ” privatiserng” 
. Denna inställning är väldigt 

märklig, när man i stället 
skulle vara intresserad av att 
få in så många skattekronor, 
som möjligt för att kunna 
upprätthålla välfärden.Det 
är ju ändå så att jobb i privata 
företag är de enda, som gene-
rerar skattekronor.

Hur seriöst är detta?
Som kommuninvånare är 

jag intresserad av att kom-
munen handhar mina skatte-
pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Hur har majoriteten lyck-
ats med detta?

Ja, inte har den satsat på 
välfärden i varje fall. Verklig-
heten visar på att det finns för 
få platser inom äldreomsor-
gen. Skolverkets rankinglista 
talar sitt tydliga språk vad 
gäller skolan.

Nej de röd/gröna har 
satsat på bandyhall, idrotts-
hall och skogsinnehav mm. 

Är det ett nytt kommu-
nalhus vi vill ha i stället för 
välfärd?

 Nej! Rösta för att få en 
förändring den 19 september!

 Ingela Nordhall
Aledemokraterna

Välfärd eller kommunhus?

Det är inte rimligt 
att en elev som mår 
dåligt idag måste 

vänta till nästa vecka för att 
få träffa skolsköterskan eller 
en månad för att få träffa 
kuratorn. Kristdemokrater-
nas vallöfte # 48 är därför 
en elevhälsogaranti som ger 
rätt till elevhälsovård samma 
dag. En elev ska under sin 
skoldag kunna få hjälp och 
stöd av någon inom elev-
hälsan.

Inte minst med tanke 
på att Ale hamnar på 259 
plats bland Sveriges kom-
muner på frågan om antalet 
elever som ofta eller alltid 
tycker om att gå till skolan. 

Detta pekar ju på att det 
finns ett stort behov bland 
Ales elever.

Alliansens satsning med 
sammanlagt 650 miljoner 
kronor gör det möjligt för 
skolorna att anställa fler 
inom skolhälsovården och 
erbjuda kompetensutveck-
ling för dem som redan 
arbetar där. En höjd ambi-
tionsnivå för elevhälsan är 
en del för att skapa en skola 
som varje elev kan utvecklas 
i. Lika viktigt som att stärka 
skolans kunskapsuppdrag är 
det att se till skolans fysiska 
och psykiska arbetsmiljö.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Elevhälsogaranti

Ni skriver i er insän-
dare att oppositio-
nen var emot den 

här idrottshallen. När det 
gäller upphandling av en-
treprenör, till idrottshal-
len i Bohus så har beslutet 
varit enhälligt. Jag har aldrig 
varit emot en idrottssats-
ning i Ale kommun, jag är 

även för fler konstgräsplaner 
i kommunen, bättre moder-
nare hallar. Vi vet däremot 
att vänstern sagt nej på en 
fråga från ungdomsfullmäk-
tige om en ny idrottshall i 
Alafors och att vänstern sagt 
nej till Ale Innebandy om en 
hall på Tudorområdet.

Jag sitter i tekniska nämn-

den och där var det enhäl-
lighet när anbudet antogs. 
Det har till och med varit 
två möten för att anta anbud 
eftersom den första entre-
prenören hoppade av och 
båda gångerna har beslut 
tagits utan reservation.

Tekniska nämnden 
beslutar att utse AF Bygg 

Göteborg AB, med anbuds-
summan 34 400 000 kronor, 
som generalentreprenör för 
byggnation av en ny idrotts-
hall i Bohus, utan reserva-
tion. Alliansen kanske har en 
större vision för föreningsli-
vet i Ale, än vad (S) påstår.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Kommentar till Jarl Karlsson och Tyrone Hansson angående en angelägen idrottshall i Bohus

Insändaren uttrycker sig 
lite knepigt. Vi borde 
väl snarast vara tack-

samma för de jordbruka-
re som låter sina nötkreatur, 
får och hästar beta i hagar-
na till fromma för blommor 
och djurliv. De nötkreatur 
som betar strandängar längs 
Göta älv, är till fromma för 
allt det rika fågellivet. Flytt-
fåglar inte minst. Välbetade 
strandängar är ju tyvärr en 
bristvara idag.

Vad gäller Verleskogen, 
så är det ju tack vare tidigare 
skötselhistoria som skogen 
har fått sitt nuvarande utse-
ende. Det ska vi tacka tidi-
gare generationer bönder i 
Verled by för. De flesta inser 
att nästan all mark i våra 
trakter är skött av människan 
sedan lång tid tillbaka. Sköt-
seln i skogen kan ha varit var 
15:e år eller med 50-60 års 
mellanrum, men likväl har 
skogsbrukaren varit där och 
huggit. Till husbehov eller 
för avsalu.

Alla reservat har en sköt-
selplan. Några går ut på att 
lämna för fri utveckling, dvs. 
inte göra någonting. Men 
de flesta föreskriver skötsel 
på något sätt. För att behålla 
de kvalitéer som man vill 
gynna.

Betesdjur för att behålla 
ängarna och karaktären i 
Rishedsreservatet utanför 
Alafors. Röjning av smågra-
nar för att behålla ekskogen 
i Ekliderna. Röjs inte de 
skuggfördragande smågra-
narna bort, så omvandlas 
marken till granskog efter 
några tiotal år. Till skada för 
de lavar och mossor man vill 
värna om.

I våra trakter är det Väst-
kuststiftelsen som är satta 
att verkställa skötseln av 
reservaten. Tyvärr mäktar 
man inte med uppgiften, 
utan reservatens kvaliteter 
förfaller. Och uppsättning, 
underhåll av informations-
tavlor blir eftersatt.

Åke Niklasson (C)

Apropå insändaren 
”Naturens stora fiender”

HÖSTENS

KURSER
Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–
12.30 
Alvhem 4 ggr á 2h 
10-13 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 26 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor kl.18.30–
20.00
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 29 september
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Måndagar kl.18.00–19.00
Alvhems klubblokal
4-5 år & 6-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 20 september
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Söndagar kl.18.00–19.00
Älvängen, kulturhuset, lilla hallen
4-7 år Kostnad: 200: -
Start: sön. 26 september
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00-19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 28 september
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se

Meditation
Balansera din kropp
Torsdagar kl. 18.00–19.00
Aroseniusskolan
14-16 år Kostnad: 300: -
Start: tors. 23 september
Ledare: Håkan Winblad

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga 
smycken  av pärlor och band
Mån udda veckor kl.17.30-19.30
Alboskolan 
8-12 år  Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 27 september
Ledare: Therése Linusson

Sista anmälningsdag 
17 september

0303-23 77 75
0704-89 86 16

VÄLKOMNA!

FRISÖR!
Vi har en

hyrstol ledig!
Ring Annika

tel: 0735-46 88 94
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Annika

MEDLEMSMÖTE
Tisdag 14 september 

kl.18.00
Medborgarhuset Alafors

Underhållning av 

Stefan Ljungqvist
Eva Nilsson, Göteborg medverkar

Vi bjuder på förtäring

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

September

PROMENAD I RISVEDEN 
Vandra i Risveden–Kroksjön och 
upplev utsikt och Klockgentiana 
som blommar vid sjön. En ca 4 
timmars vandring. Guide Leif 
Danielsson, tfn 0706 03 67 01. 
Samling Forsvallen, Skepplanda 
för vidare transport med egna 
bilar. Glöm inte fika! 

>> Lör 11 sep kl 10.00.

Läs mer nyheter på ale.se

EVENEMANG I ALE

Föräldrakurs 
Lär dig tackla vardagen med bar-
nen och dela dina erfarenheter 
med andra på en föräldrakurs. 

Nu kör vi utbildningen COPE för 
föräldrar till barn mellan tre och 
nio  år i Ale. Du får olika verk tyg 
för att förstå barns beteende, från 
uppmuntran till hur du före bygger 
konflikter. Det kostar inget och vi 
bjuder på fika. 

Om du behöver barnpassning för 
barn mellan tre och nio år har vi 
ungdomar från gymnasiets barn-
och fritidsprogram här som passar 
ditt barn under kursen. 

Anmälan skickas till Ale kommun, 
Birgitta Fredén, 449 80 Alafors eller 
mail till birgitta.freden@ale.se;  
anita.osterberg@skola.ale,  
tfn 0303 33 01 63 eller  
anna-carin.gunnarsson@skola.ale.
se, tfn 0303 33 01 61.

Start: tis 14 sep kl 17.30 samt föl-
jande tio tisdagar kl 17.30–19.30.

Plats: Bohusskolan

Vi påbörjar nu arbetet med att 
bygga gång- och cykelväg längs 
Norra Kilandavägen, mellan Fyr-
klövergatan och Lövängsvägen, i 
Nödinge. I projektet ingår också 
att bygga en ny busshållplats 
väster om Lövängsvägen. Det blir 
en hållplats med mittrefug som 
ska fungera som hastighetsdäm-
pande åtgärd. På den aktuella 

Tack!
Äldreomsorgen och funk-
tionshinderområdet vill 
tacka alla sommarvikarier 
och feriearbetare för en 
mycket fin insats i sommar.

SAGOSTUNDER 
På Surte bibliotek har vi sagostun-
der hela hösten. Nu börjar vi med 
Drak-onsdag! 

Varannan onsdag, ojämna 
veckor, kl 14.30 är lediga barn och 
föräldrar välkomna till Surte bib-
liotek. Stanna och fika för 10 kr.

>> Start 15 sep kl 14.30,  
       Surte bibliotek.

Länsman Lundgrens backe 
(åkersliden) i Skepplanda
Starta vandringen vid Skepplanda 
Hemvärnsgården eller Hembygds-
gården och vandra den smala sti-
gen ner till Hembygdsgården eller 
upp till Hemvärnsgården så får 
den som vill åka pansarbil tillbaka. 
Öppet mellan kl 11.00 och 15.00.
Arrangör: Skepplanda hemvärns- 
och kulturförening och Skepp-
landa hembygdsförening. 
Kontakt: Gunnar Ringholm tfn 
0303 33 88 31, Göran Johansson 
tfn 0303 33 81 94, 0703 73 71 50.

Medeltida klövjestigen i Hå-
landa Socken
Vandra 1 km på den gamla med-
eltida klövjestigen mellan Lödöse 

DU KVINNA MITT I LIVET
Välkommen till en kväll med  välgörande friskvård för själen i Starrkärrs 
Församlingshem.  
Att vara närvarande i nuet. Gun Svensson, legitimerad psykotera-
peut och mindfullnessinstruktörpratar om ”Att vara den man är ur ett 
mindfullnessperspektiv”. Mingel och mat till självkostnadspris. Ingen 
föranmälan krävs. 

Samarr: Starrkärr-Kilanda Församling och Rådet för Hälsa och Trygghet.

>> Mån 6 sep kl 18.30-21.00.

Kulturarvsdagen 2010
och Skara. Medtag kaffekorg! 
Hembygdsföreningen guidar. 
Start 1 km norr om Livered, vid 
vägen mot Gräfsnäs. Parkering 
vid Gamla Krogen. Guidning kl 
12.00, 13.00 och 14.00. Arrangör: 
Hålanda Hembygdsförening.
Kontakt: Christer Damm tfn 0303 
33 84 16, 0736 19 63 41.

Vägar och stigar i Prästalunden
Guidad rundvandring i Prästalun-
den med start vid Starrkärr-Kilan-
da Hembygdsmuseum.  
Guidning kl 10.00, 12.00 och 14.00. 
Arrangör: Starrkärr-Kilanda  
Hembygdsförening.
Kontakt: Gerhard Andersson  
tfn 0303 33 72 51, 0709 31 73 15. 

Ale fritidsbusskort
Tyvärr har Ale fritidsbusskort blivit 
försenade på grund av fel giltlig-
hetsdatum. Vi återkommer med 
mer information i nästa veckas 
kommunsida och på ale.se.

Ny cykelväg i Nödinge
sträckan kommer hastigheten att 
sänkas till 50 km/h. Vi beräknar att 
vara färdiga i början av december.

Kontaktperson Markbygg:
Magnus Nordmark
0739 17 04 04

Kontaktperson Ale kommun:
Jesper Gustafsson
0303 37 13 01

MÖTESPLATS UNGDOM
På lördag hjälper vi er som vill 
vara med i en filmtävling. Kom 
och prata med oss så berättar vi 
mer om denna!

Pröva våra nya spännande 
aktiviteter eller kom bara och ta 
en kopp kaffe och häng!

>> Ons 1 och lör 4 sep  
kl 17.00–21.00.

Gå en guidad rundvandring i Prästalund den 12 september.

Passa på och besök Ales kulturarv den 12 september på kulturarvsdagen.
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CAMPUS VARBERG

EFTERFRÅGADE
UTBILDNINGAR
Det finns ett fåtal platser kvar till några av våra starkt efterfrågade 
yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningar framtagna i samarbete 
med näringsliv och offentlig sektor utifrån den kompetens de 
efterfrågar. Vi behöver ha din ansökan snarast.

Folkpartiet liberalerna 
tror inte att politiker 
kan lösa alla männis-

kors problem. Den enda rik-
tiga politiken bygger istället 
på enskilda människors vilja 
och för måga att ta ansvar för 
sitt eget liv. Ingen vet bättre 
än Du vad Du vill ha och vad 
som ger valuta för Dina skat-
tepengar.

Vi liberaler i Ale vill ha ett 
systemskifte. Vi vill att den 
enskilde Alebons infly tande 
över sitt liv blir så stort som 
möjligt. Konkret innebär 
detta att kommunen skall 
syssla med det som den måste 
syssla med.

Du ska bestämma vad Du 
vill göra på fritiden.

Ale har ett rikt förenings-
liv. Det finns goda möjlighe-
ter att utöva fritids intressen. 
Folkpartiet vill ytterligare 
satsa på: 

Uppmuntra goda initiativ.
Ett gott stöd till alla aktiva 

föreningar i kommunen.
Mötesplatser som tilltalar 

alla kommunens ungdomar 
i samtliga större orter. Dessa 
ska vara öppna fler kvällar i 
veckan. Fritidspedago ger och 
fritidsledare skall hålla i verk-
samheten tillsammans med 
frivilliga krafter.

Vi vill fördjupa och perma-
nenta VAKNA-projektet.

Kultur har en central plats 
i Folkpartiets politik eftersom 
den ger individen möj lighet 
till bildning och utveckling, 
visioner och livsglädje.

Projekt som har förverk-
ligats med kraftfullt stöd av 
Folkpartiet:

Ales kulturskatter såsom 
Glasbruksmuseet, Repslagar-
banan samt Arosenius verk 
visas för allmänheten.

Kulturfabriken i f.d. Ahla-
fors Fabriker

Nu satsar Folkpartiet 
vidare:
•  Utveckla kommunens samt-

liga bibliotek samt stödja 
biblioteksföre ningar. Öka 
tillgängligheten genom att 
återinföra bokbussen.

• Låt studieförbunden och 
kulturskolan fortsatt få vara 
viktiga kulturbärare i Ale 
kommun.

• Satsa på kulturaktiviteter i 
förskolan och skolan.

•  Stöd turism och friluftsliv 
med aktuellt informations- 
och kartmaterial.

•  Utveckla ett mångkulturellt 
Ale.

•  Stöd åt Nationaldagsfiran-
det.

•  Låt oss utveckla våra resur-
ser.
Ale kommun består av 

olika miljöer - älven och dess 
strandmarker, skogar och 
berg och dess sjöar, de öppna 
jordbruksmarkerna samt 
tätortsbe byggelse. Dessa 
områden ger kommunen dess 
särprägel, vilket vi bör vårda 
och utveckla.

Ale behöver ett starkt 
program för att utveckla våra 
rekreationsområden. Närhe-
ten till naturen är ett argu-
ment för att bosätta sig i Ale.

Folkpartiet anser att en 
god ekonomisk utveckling 
och hög teknisk förmåga i 
samhället är förutsättningar 
för att effektivt undanröja 
miljöproblemen.

Folkpartiet har tidigare 
drivit igenom bland annat:

Att hushållen själva kan 
sortera avfallet, kompostera 
och därmed få lägre renhåll-
ningstaxa.

Att även äldre och perso-

ner med funktionshinder ges 
möjlighet att källsortera och 
bli av med soporna.

Att Kroksjöreservatet har 
bildats.

Att skapa tätortsnära grön-
områden.

Nu när vägen och järnvä-
gen snart är utbyggda måste 
vi rusta upp våra samhäl-
len, så att de blir attraktiva 
och lockande. Folkpartiet 
kommer att fortsätta vara 
det parti som går från ord till 
handling. Det finns mycket 
som behöver göras och vi 
börjar med:

Att rensa upp vid älvkan-
ten, så att miljön blir attrak tiv 
både från land och från älven.

Att verka för att skrotpre-
mierna även kommer bil-
ägarna tillgodo (annars upp-
står problem med av ställda 
skrotbilar i naturen igen).

Att skapa fler naturstigar 
och värna strandskyddet.

Att bevara natur- och 
kulturhistoriskt intressanta 
gårdar, hus och områden. 
Dessa områden skall vara 
lättillgängliga för allmänhe-
ten.

Att verka för att detaljpla-
ner och områden som kom-
munen lagt ner pengar på 
kommer till an vändning.

Att verka för bra boende, 
eget inflytande och rim liga 
hyresnivåer.

Enkla bygglov skall garan-
tera svar inom en månad.

Införa en 
kommunal 
jourtelefon.

Kryssa en 
Folkpartist den 
19 september!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ingen vet bättre än du vad du vill ha!

Från den 1 september 
kan Du börja rösta och 
vi vågar påstå att årets 

val är ett ödesval, där två tyd-
liga alternativ står mot varan-
dra. Det handlar om grund-
läggande värderingar och om 
vilket samhälle vi vill ha. 

Tillsammans står mot var 
och en. Fler jobb står mot 
ökade klyftor. Den borgerliga 
regeringen leder Sverige i en 
riktning som oroar. 

I Ale har vi tillsammans 
skapat möjligheter – när vi 
hjälps åt blir framgången stor 
för fler! Kom-binationen 
jobb och utbildning – direkt - 

har stärkt många. Det är skill-
nad i politikens inriktning.

Vårt Sverige är känt för att 
vara ett öppet och modernt 
land med små klyftor, med 
jämställdhet mellan män och 
kvinnor och med stor social 
rörlighet. I Sverige finns flera 
chanser för alla att förverkla 
sina drömmar och bli det 
man vill. Detta utvecklas med 
en rödgrön regering på alla 
samhällsnivåer.

Sverige har förändrats 
under de senaste fyra åren. 
Privata barnsjukhus växer upp 
liksom privata hjärtkliniker, 
dit Du är välkommen om 

Du tecknat en dyr försäkring 
eller dit Du kan köpa Dig 
plats med ett väntrum för Dig 
som betalar cirka 150 000 
kronor och ett annat väntrum 
för övriga – denna orättvisa 
försvarar regeringen. 

Vår socialdemokratiska 
politik handlar om allas lika 
värde, om rättvisa och om 
solidaritet. An-vänd din röst 
redan idag för att värna dessa 
grundläggande värderingar.

Christina Oskarsson (S)
Jim Aleberg (S)
Eva Eriksson (S)

Använd din röst klokt i höstens ödesval

Kraftigt minskade ut-
släpp av växthusga-
ser är målet i ett röd-

grönt Ale. En Klimatstrategi 
med målet att vi år 2020 släp-
per ut 40% mindre växthus-
gaser jämfört med 2008 har 
nyligen tagits fram. I Miljö-
partiets, Socialdemokrater-
nas och Vänsterpartiets plan 
och budget för de närmsta 
åren satsar och anpassar vi för 
att börja minskningen av våra 
klimatutsläpp.

 I vår gemensamma pla-
nering energieffektiviserar vi 
våra skolor och andra bygg-
nader för flera miljoner för 
att minska energikostnader 
och klimatbelastningen. Nya 
offentliga byggnader ska vara 
föredömen när det gäller 
energilösningar.

I vår gemensamma plane-
ring underlättar vi för resor 
med buss och kommande 
pendeltåg. Det finns pengar 

till pendelparkeringar och 
redan idag reser pensionärer 
gratis i Ale. Expressbussarna 
går numera på helger och 
kvällar och tätare i rusnings-
tid.

I Miljöpartiets program 
för de kommande åren vill 
vi även sänka taxan för van-
liga arbetspendlare, satsa på 
cykelvägar, erbjuda lånecyklar 
och givetvis cykelparkeringar.

Mycket handlar också om 
att tänka och planera rätt. 
Det ska vara nära till det man 
behöver. De beslut vi politi-
ker tar påverkar i slutändan 
den enskildes ekonomi och 
behov av tid och energi i olika 
former. Med låg energiför-
brukning när vi bygger nytt 
får Aleborna låga boende-
kostnader och bra marknads-
värde på sina fastigheter. Pla-
nerar vi rätt får vi ett hållbart 
samhälle där familjer får tid 
för barnen och Ale kommun 

på ett ekonomiskt sätt kan ge 
god service.

I Miljöpartiets Ale serverar 
vi vegetarisk och ekologisk 
mat med hög kvalité utan att 
kostnaden ökar. Ale skall vara 
föregångskommun när det 
gäller möjlighet att investera i 
hållbar energi som vind- och 
solkraft och ökad återvinning 
skall ge lägre taxa för sop-
hämtning. 

Satsningen på energiteknik 
i Ale har varit framgångsrik. 
I Miljöpartiets Ale bygger vi 
gärna vidare på det klimat-
vänliga företagskluster som 
erbjuder produkter och tjäns-
ter som ger oss en hållbar 
utveckling. Det är en väg att 
gå för att bli en fossilbränsle-
fri kommun.

I Miljöpartiets Ale är det 
lätt och lönsamt att vara kli-
matsmart! 

Peter Rosengren (MP)

Rödgröna storsatsningar på klimatet

Under våren var det 
en glädjens dag för 
oss alla Alebor, en ny 

och modern räddningsstation 
kunde invigas i Surte. I dagens 
samhälle är Räddningstjänsten 
en viktig och angelägen resurs 

som har att möta svåra 
situationer, såsom brand och 
olyckor, men också informera 
oss om olika faror som finns. 

Vi kan känna oss trygga med 
denna verksamhet och får bra 
hjälp om olyckan är framme.

Sedan många år tilldaka 
har Ale och Kungälvs kom-
muner samverkat för att ha en 
stark och effektiv Räddnings-
tjänst. Nu när ytterligare krav 
kommit är tiden mogen för att 
sammanföra verksamheterna 
i en ledningsorganisation för 

hela Räddningstjänsten i Ale 
och Kungälvs kom-muner från 
årsskiftet 2010/2011.

Naturligtvis kommer Rädd-
ningsstationerna i våra båda 
kommuner sonm finns idag , 
i Ale – Nol och Surte att vara 
kvar och utvecklas i den nya 
moderna organisationen.

Willy Kölborg (S)

Räddningstjänsten utvecklas i samverkan

www.ale.nu

FRAMTIDEN
Är ni beredda att gå framåt och uppåt?
Eller vill ni fortsätta bakåt och neråt?

Mikael Berglund, 38

Den 19 september bestämmer Du 
om Ale ska förnyas, förändras och förbättras. 

Valet är Din möjlighet!



NOL. Månadens sopp-
lunch för företagare 
bjöd denna gång på en 
näringslivsdebatt.

Kommunstyrelsens 
ordförande Jarl Karls-
son (S) utmanades av 
Moderaternas listetta, 
Mikael Berglund.

Några revolutione-
rande skillnader pre-
senterades däremot 
inte.

Näringslivspolitik är kanske 
en av de mest antilokala om-
råden att debattera. De stora 
besluten som påverkar före-
tagens villkor hanteras inte 
av kommunerna själva, utan 
ligger helt i händerna på 
staten. Kanske var det också 
därför som debattörerna hade 
svårt att både hålla sig till 
ämnet och till det lokala per-
spektivet?

Jarl Karlsson och Mikael 
Berglund var överens om 

mycket, bland annat att 
skolan är den enskilt viktigas-
te frågan även för näringsli-
vet. En ideologisk skillnad 
syntes emellertid, då Karls-
son mest pratade om kom-
petent arbetskraft i framti-
den och Berglund mer foku-
serade på att inspirera unga 
att våga starta eget.

– Utan företag inga jobb, 
konstaterade Moderaternas 
spjutspets i Ale.

Hans idé är att utveckla 
Ung Företagsamhet som idag 
drivs med stor framgång i Ale 
gymnasium.

Affärsmetodik
– Ett sätt är att föra ner af-
färsmetodiken till mellan-
stadiet. Det finns olika sätt, 
men barn måste tidigt få en 
bild av vad en företagare gör, 
menade han.

Jarl Karlsson påminde 
flera gånger om den fram-
gångsrika utbildningen Unga 
entreprenörer i nya Europa, 
ett koncept som idag också 
används för arbetslösa i Ale.

– Vi har skapat en pedago-
gisk modell som också inne-
bär ett internationellt utbyte 
för deltagarna. I september 
genomför vi utbildningen 
(YEE) i Moldavien, nästa år 
i Tyskland och Italien. Det 
entreprenöriella tänkandet 
ska prägla våra skolor. Tack 
vare ett bra samarbete med 
Warwick University ligger 
vi redan i framkant på det 
planet, menade Karlsson.

Alf Granqvist, företaga-
re i Bohus, underströk vikten 
av att föra skolan närmare nä-
ringslivet. Fler studiebesök 
ute hos företagen och fler fö-

retagare på besök i skolan var 
hans idé. Det välkomnades av 
Jarl Karlsson.

– Vi har en bra relation 
till näringslivet i Ale och jag 
tycker dina idéer låter väldigt 
intressanta. Jag föreslår att du 
omgående kontaktar berörda 
skolor, kommenterade han.

Debattörerna hade fått ett 
antal frågor i förväg att för-
bereda svaren på. En av dem 
rörde huruvida kommunen 
kunde öka sina lokala inköp.

– Lagen om offentlig upp-
handling ställer till det. Vi 
måste följa 
de spelregler 
som gäller, 
men däremot 
tycker jag att 
formulä-
ren och by-
råkratin runt 
en offentlig 
upphandling 
borde för-
enklas. Det vill jag försöka 
påverka, sa Mikael Berglund 
och Jarl Karlsson nickade in-
stämmande.

Bättre klimat
En annan fråga handlade om 
näringslivsklimatet. Debat-
törerna skulle nämna de tre 
viktigaste faktorerna för att 
vända en negativ trend, där 
Ale har tappat i Svenskt Nä-
ringslivs ranking om klimatet 
i kommunerna.

– Attraktiva verksamhets-
områden, stor delaktighet 
runt Alemässan 2011 och en 
fortsatt utveckling av utbild-
ningen Unga entreprenörer 
i nya Europa, svarade Karls-
son.

– Snabbare handlägg-

ningstider, enklare ärende-
hantering och bredda arbetet 
med Ung Företagsamhet till 
att även omfatta yngre barn, 
ansåg Berglund.

Christer Carlsson, före-
tagare från Skepplanda, und-
rade hur det blir med utma-
ningsrätt i Ale. Kan företag få 
räkna på att driva verksamhet 
som kommunen idag sköter?

Utmaningsrätt
– Det har varit en sådan 
motion från Alliansen, eller 
något av våra partier. Jag 

anser att kon-
kurrens är 
bra, det ut-
vecklar och 
driver verk-
s a m h e t e r 
framåt. Det 
blir i regel 
mer effektivt 
och billiga-
re, sa Berg-

lund men fick inget medhåll 
av kommunstyrelsens ordfö-
rande som bara konstaterade 
att motionen avslogs.

Utbyggnaden av infra-
strukturen, väg och järnväg 
genom  Ale, underströk båda 
debattörerna som ett viktigt 
faktum.

– Vi förbereder oss som 
bäst inför december 2012 
då pendeln börjar gå. Ale 
kommun har köpt ett stra-
tegiskt viktigt markområ-
de mellan Alebacken och 
Älvängen södra. Mer är på 
gång. Det är viktigt att vi kan 
erbjuda etableringsalternativ, 
menade Jarl Karlsson.

Mikael Berglund avslutade 
med att poängtera sitt miss-
nöje med att Ales näringslivs-
klimat rankas på plats 168 av 
landets 290 kommuner.

– Det är inte okej. Vi måste 
ändra på det efter valet.

Sopplunchen arrangerades 
av Ale Företagsforum med 
Posten som värd.

alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 35  |   20108

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
�����������������������������
�����
����	����������������������	����
������������������������������������������
�����	����������������������������������������
��������������	����������������	�����������������������������������

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

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

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

����
��

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


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


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

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

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

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

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

�����������������������

Näringslivsdebatt utan hettaDygnet runt alla 
årstider i hela Europa

Lilla Edets Buss
Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram www.lillaedetsbuss.se

Motala Motormuseum 
25/9
Sista anm.dag 13/9. Avg. 
från L-E, Thn, Vbg o. 
Grästorp....................470:-

Owe Thörnqvist
Mr. Boogieman 
- Tack & Hej! 13/10
Vara Konserthus........600:-

Shoppingresa till 
Gällstad
7/9............................395:-

Årjängs marknad
17/9.........................350:-

Normandie (Caen) - 
Bretagne (St.Malo) ev. 
Jersey - Paris - Bryssel
Sista bokningsdag: 3/9
10 dgr 19-28/9.......10.695:-

Shoppingresa till
Heiligenhafen, Tyskland
2 dgr 29-30/10.........1.400:-

Shopping- och kultur-
resa till Heiligenhafen 
och Lübeck
3 dgr 26-28/11.........2.695:-

Julbordsresa
Dronninglund, Danmark
2 dgr 10-11/12.........1.595:-

Res med oss till
Julmarknad i Wismar, 
Tyskland
Första bussen full redan.
Vi sätter in en till!
3 dgr 6-8/12..............2.695:-

AKTUELLA RESOR

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Höstnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Jarl Karlsson (S) och Mikael Berglund (M) debatterade näringslivsfrågor under fredagens 
sopplunch på Evas Matglädje i Nol.

– Majoritet och 
opposition 
tämligen överens

Det entreprenöriella 
tänkandet ska prägla 

våra skolor.
Jarl Karlsson (S)

Kommunstyrelsens 
ordförande.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

När bussterminalen i Älvängen fl yttas skapar vi ett nytt 
centrum med höghus, gärna 10-15  våningar högt! Med 
fantastiskt utsikt över Göta Älvdalen! Delar av byggnaden 
anpassas till trygghetsboende för våra äldre, med 
full service! Butiker, restaurang och samlingslokaler i 
markplanet. 

SÄTT IGÅNG OCH PLANERA!

Anordna en campingplats vid Vikingagården! Området är 
perfekt för detta: Älvutsikten och närheten till Göteborgs 
centrum genom dels motorvägsmotet, dels pendelstation i 
Älvängen! Här kan med fördel ställplatser även för 
husbilar anordnas. 

SÄTT IGÅNG!

Med nya pendelstationer tar det bara 5-10 minuter 
till Göteborgs Centrum! Snabbare än om man bor på 
Hisingen eller i Västra Frölunda! Varför inte satsa 
på ungdoms- och studentlägenheter i Surte/Bohus-
området? Det råder stor brist på enklare, mindre 
lägenheter! 

SÄTT IGÅNG OCH BYGG!

Många elever vill utbilda sig till och jobba inom praktiska 
yrken. Så: Utveckla Hantverks- och Teknikprogrammen 
ytterligare för yrken och inför fullt ut den Praktiska 
Gymnasieskolan tillsammans med det lokala näringslivet, 
med kommunalt ekonomiskt stöd för att kunna ta emot 
lärlingar och praktikanter! Funktionella lokaler för detta 
fi nns redan. 

FORTSÄTT PÅ DEN 
INSLAGNA VÄGEN!

GREFAB (Göteborgsregio-
nens Fritidshamnar AB) där 
Ale kommun är delägare vill bygga helt ny hamn-anläggning. 
Utan kommunala skattemedel! 

SÄTT IGÅNG OCH BYGG!

...vi har idéerna för Ale i framtiden!

SKARPA FÖRSLAG 
FÖR VÅR KOMMUNS UTVECKLING

HYRESLÄGENTER MED 
TRYGGHETSBOENDE 
I ÄLVÄNGEN

CAMPINGPLATS MED 
STÄLLPLATSER
VID VIKINGAGÅRDEN

STUDENTLÄGENHETER 
I SURTE-BOHUS

BÄTTRE GYMNASIESKOLA 
MED PRAKTISK 

GYMNASIESKOLA

NY ALLMÄN BÅTHAMN
 I NÖDINGE 
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Måndag- torsdag
8.00 - 10.00 samt 15.15 - 17.30

Fredag
8.00 - 12.00

NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Välkomna!
Dr. Eva Refsgaard,  Dr. Jerker Seander 

och Dr. Mikael Gronowitz med personal

utan tidsbeställning 
för akuta 

sjukdomstillstånd 
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Återigen är Berglund (M) 
dåligt påläst – riksdagsop-
positionen föreslag med 

mer pengar till den kommunala 
sektorn dvs Ale med flera kom-
muner är finansierat till sista 
kronan. Detta förslag avslogs av 
den moderatledda riksdagen. 

Vårt förslag ingår i hela den 
rödgröna satsningen på en fram-
tid i frihet, där den kommunala 
utvecklingen har en central plats 
för rättvisa, trygghet och fram-
tidstro! Och självklart behövs 

pengar, men aldrig ett öre 
mer än det finns behov av! 
Därför planerar vi för en skat-
tesänkning i slutet av den kom-
mande mandatperioden. 

Därför är de rödgröna peng-
arna en god tilläggsresurs för 
allas trygghet i livets olika 
skeden, skolutveckling med 
bland annat 35 nya lärartjänster 
och inte minst sjukvård för alla 
efter var och ens behov!. 

Nej! till moderatregering-
ens gräddfilspolitik där rika män-
niskor ska kunna köpa sig före 
”Svensson”.

I den moderatledda Ale-oppo-
sitionens budgetförslag finns det 
inte prioriterat särskilda pengar 
till skolan eller annat – utan en 
uppmaning till Aleborna att köpa 
flera tyckande utan pengar, så be-
handlar inte vi Aleborna.

Aleborna får klara och tydli-
ga besked av oss - rödgröna - på 
var vi ökar våra resurser och hur 

dessa ska användas för att särskilt 
nå Aleborna med störst behov. 

Jobb och tillväxt är avgörande 
för allas framgång och med god 
utbildning, bra boenden i attrak-
tiva miljöer växer Ale med de 35 
000 invånare som ligger inom 
räckhåll.

Barn och ungdom är alltid 
prioriterade verksamheter. 
Skolan har under denna mandat-
period disponerar 10 miljoner 
kronor i extra pengar för egna 
pedagogiska utvecklingsidéer 
och data-projektet blev så lyckat 
så att vi nu investerar Ale i elva-
hundra datorer till lågstadiele-
leverna.

Skolans resultat ska bli bättre 
och med ytterligare 35 lärare – 
en lärartäthet på 9 på 100 elever 
-torde denna tillkommande 
resurs vara mer än välkommen. 

Välfärdens trygghet är en na-
turlig del i vår politik i såväl lä-
genheter som villor, men också 
för  den som har stora svårighe-
ter finns särskilda boenden. Vika-
damm är ett särskilt boende som 
ska utvecklas för att möta framti-
dens vård- och omsorgsbehov. 

Vi har fått några förfrågning-
ar om moderna äldrelägenhe-
ter från olika företag och just nu 
pågår en dialog kring olika plat-
ser för att byggstarta i Älvängen 
under mandatperioden.

Jarl Karlsson (S)

Välfärd med rödgröna 
prioriterade pengar!

Jarl Karlsson (S) svarar Mikael Berglund (M)

Med anledning av 
Jarl Karlssons 
replik i Aleku-

riren vecka 34 angående 
nytt kommunalhus vill jag 
yttra Sverigedemokrater-
nas syn på nytt kommunal-
hus. Vi Sverigedemokrater 
vill använda skattebetalarnas 
pengar på ett ansvarsfullt 
sätt. I dagsläget tycker vi det 
finns viktigare saker att satsa 
pengar på bland annat fler 
vuxna i skolan för att mot-
verka otrygghet och psykisk 

ohälsa, fler trygghetsboen-
den och en matreform för 
de äldre. Vi Sverigedemo-
krater vill att alla Ales sam-
hällen skall leva därför mot-
sätter vi oss en centralise-
ring i nya flådiga lokaler i 
Nödinge. Vem vill nyetable-
ra i Alafors om kommunen 
avvecklar? 

Men kanske det viktigaste 
av allt, medborgarna måste 
få möjlighet att säga sin 
mening i denna stora fråga. 

Vi sverigedemokrater för-

ordar en utökad användning 
av såväl beslutande som råd-
givande folkomröstning-
ar.  Vi föreslår att kommun-
invånarna efter att ha tagit 
del av kommunförvaltning-
ens förstudie får vara med 
och aktivt välja om de vill 
ha ett nytt kommunalhus 
eller inte! Vad medborgar-
na även borde få ta del av är 
vad som kommer att stryka 
på foten i kärnverksamhe-
ten. För tro inte att ett gam-
malt kommunhus anpas-

sat för kommunal verksam-
het går att sälja för samma 
summa som det nya flådiga 
huset kommer att kosta. En 
annan fråga som vi tycker 
skall beröras av en folkom-
röstning är trängselskatterna 
in till Göteborg.  

Rösta den 19 septem-
ber på ett parti som vitali-
serar demokratin i Ale och 
Sverige.

Robert Jansson (SD)

Låt aleborna bestämma om de vill ha ett nytt kommunalhus

Fokus på närvaro i skolan
ALE. Den ogiltiga från-
varon har ökat i grund-
skolan.

På Kyrkbyskolan 
i Nödinge lyckades 
man dock halvera den 
genom en lyckad sats-
ning.

Nu blir arbetssättet 
standard på alla Ales 
högstadieskolor samt i 
årskurs ett i Ale gym-
nasium.

Den ökade frånvaron är inte 
unik i Ale. Det är en trend i 
hela riket.

– Exakt hur hög den är vet 
jag inte, men den är alltför 
stor och det finns en tydlig 
koppling mellan målupp-

fyllelse och närvaro. Därför 
genomför vi nu en satsning 
enligt 1-2-3-modellen som 
vi har testat på Kyrkbyskolan 
med stor framgång, berät-
tar förvaltningschef Annika 
Sjöberg.

Modellens tre steg inne-
bär att vid första tillfället av 
ogiltig frånvaro kallar klass-
föreståndaren till ett möte 
med elev och vårdnadshava-
re/förälder. Vid andra tillfäl-
let kommer rektorn att kalla 
till möte och vid tredje till-
fället kontaktar skolan Indi-
vid- och familjeomsorgen.

– Målet är att eleverna ska 
känna att vi bryr oss, att vi ser 
dem även om de inte är här. 
Vi agerar för att säkerställa 

att allt står rätt till, säger Lis-
beth Tilly, förvaltningschef 
för Vård- och omsorg.

Birgitta Augustsson är 
samordnare för SSPF, ett 
samarbete mellan skola, so-
cialtjänst, polis och fritid – 
hon menar att ströfrånvaron 
är viktig att komma åt.

– Närvaro på lektioner-
na är en förutsättning för att 
klara målen. Forskning visar 
också att det finns ett starkt 
band mellan de som inte får 
betyg och sedan blir krimi-
nella. Hög frånvaro är ofta 
en inkörsport till något de-
struktivt såsom missbruk och 
kriminalitet.

Den 6 september går 
startskottet för projektet 

som går under rubriken "Det 
ska vara lätt att göra rätt".

– Vi tänker utvärdera efter 
ett år, men vi kan konstatera 
att det har fungerat väldigt 
bra i Nödinge så vi är opti-
mistiska, avslutar Sjöberg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Tydlig koppling mellan låga betyg och frånvaro

Birgitta Augustsson.

Vem får rösta?
Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

• senast på valdagen fyller 18 år, 
• är svensk medborgare och är eller 

har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige har du som:

• senast på valdagen fyller 18 år,
• är folkbokförd i kommunen/regio-

nen
• är svensk medborgare, medborgare 

i annat EU-land, Island eller Norge. 
Är du medborgare i ett annat land 
måste du ha varit folkbokförd i Sve-
rige i tre år före valdagen.

Röstkortet
Alla som får rösta i valet får ett röstkort 
med posten från Valmyndigheten. 
Dessa skickas ut den 23–31 augusti. På 
röstkortet står i vilken vallokal du ska 
rösta och var den ligger. Alla vallokaler 
i Ale kommun är öppna kl 08.00–20.00 

på valdagen den 19 september. Om 
du anser att uppgifterna om dig på 
röstkortet inte stämmer måste du skrift-
ligen begära rättelse. Detta gör du hos 
länsstyrelsen.

Skulle du förlora ditt röstkort kan kom-
munen skriva ut ett nytt åt dig, ring 
0303 33 02 70 eller 0303 33 02 60. Du 
kan även få ett dubblettröstkort i alla 
lokaler i Ale kommun som har förtids-
röstning. 

Du kan rösta i förväg
Om du inte kan rösta i din vallokal den 
19 september kan du förtidsrösta under 
perioden 1–19 september. Du kan 
förtidsrösta var som helst i landet, men 
du måste alltid ha med dig ditt röstkort 
och en id-handling. Om du inte har 
någon id-handling kan du låta någon 
annan person intyga din identitet. Den 
person som intygar måste då visa sin 
id-handling.

Information om valet från Ale kommun

Alla som befinner sig utomlands kan 
rösta på en svensk ambassad eller ett 
svenskt konsulat. 
Det enda du måste ha med dig för att 
rösta på en ambassad eller ett konsulat 
är en id-handling. På  www.val.se hittar 
du uppgifter om vilka utlandsmyndig-
heter som tar emot röster och under 
vilken tid det sker. Du kan även brev-
rösta från utlandet. För att brevrösta 
behöver du ha särskilt material som du 
kan beställa från Valmyndigheten, en 
kommun, en svensk ambassad eller ett 
konsulat.

På Valmyndighetens hemsida, www.
val.se  finns en komplett lista över alla 
platser som erbjuder förtidsröstning.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller 
gammal och inte själv kan ta dig till 
din vallokal på valdagen eller till en 
röstningslokal och förtidsrösta kan du 
rösta med bud. Man kan också rösta 
med bud om man är intagen på häkte 
eller kriminalvårdsanstalt eller får sin 
post av en lantbrevbärare. Budrösten 
har ett särskilt ytterkuvert som finns i 
röstningslokalerna och hos Valmyndig-
heten. Ytterkuvertet ska skrivas på av 
väljaren själv, budet och ett vittne. Din 
make/maka, partner, sambo, vårdare 
eller ditt barn är några av dem som 
kan vara bud. Även kommunen har två 

Din röst är viktig!

kommunala bud som du kan får hjälp 
av om du ska rösta med bud (se kon-
taktinformation nedan).

Så röstar du i vallokal på valdagen
Vallokalens namn, adress och öppettid 
står på ditt röstkort. Har du tappat bort 
ditt röstkort kan du ringa till kommu-
nen och få reda på vilken vallokal du 
ska gå till. Valsedlar finns i eller i anslut-
ning till vallokalen. Kom ihåg att ta med 
dig legitimation!

Taxiservice på valdagen
Du som är rörelsehindrad och har svårt 
att ta dig till vallokalen kan boka val-
skjuts på kommunens bekostnad. Boka 
din taxi i så god tid som möjligt: 
Ale taxi tfn 0303 960 00.

Mer information
Du är välkommen att ringa kommu-
nen på tfn 0303 33 02 70 alt 33 02 60. 
Valkansliet har öppet kl 08.00–16.00 
måndag till fredag, kl 10.00–14.00 
lördagen den 18 september samt under 
hela valdagen den 19 september. 

Kommunala bud
Ale kommun har två kommunala bud 
som du kan nyttja den 6–10 septem-
ber  mellan kl  08.00–16.00 om du ska 
budrösta. Ring 0737 73 10 04 eller  
0737 73 10 82.

I ALE KOMMUN KAN DU FÖRTIDSRÖSTA PÅ FÖLJANDE PLATSER:

Nödinge medborgarkontor 1–18 sep  mån–fre kl 10.00–19.00,  
   lör kl 10.00–14.00 samt  
  19 sep kl 10.00–14.00

Skepplanda bibliotek 2–16 sep  mån kl 14.00–19.00, 
   tis kl 10.00–15.00, 
   tor kl 10.00–16.30

Surte bibliotek 1–16 sep  tis kl 14.00–19.00, 
   ons kl 10.00–16.30, 
   tor kl 10.00–15.00 

Dagcentralen, Älvängen 1–17 sep mån–fre kl 12.00–19.00 

Bohus servicehus 2–16 sep  tis kl 13.00–19.00, 
   tor kl 10.00–17.00 

Medborgarhuset, Alafors 13–17 sep  mån, fre kl 11.00–17.00, 
   tis kl 13.00–19.00 

Nol Företagscenter 15–16 sep  ons kl 13.00–19.00, 
  tor kl 11.00–17.00(bakom brandstationen)
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Tryggare barn 
lär sig mera

- Krafttag mot mobbning på alla Ales skolor

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

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Rättvisa 
föreningsbidrag

Lennart Dahl

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Hjälp när du 
behöver det

Sten-Åke Overborn

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Använd 
förnyelsebar 

energi

Åke Niklasson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Vi nöjer oss 
inte förrän 

Ales skolor är 
bland de bästa 

i Sverige

Elena Fridfelt

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Barn och äldre 
har rätt till 
trygghet och 
gemenskap!

Anitha Kristiansson

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Nya äldreboenden 
i centrala Älvängen 

och Nödinge

Roland Wall

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Kärnverksamhet 
först 

- kommunhus sen

Boel Holgersson

Ta bort lagen om anställningsskydd 
hojtar borgar-alliansen. Vår egen 
Maud i Ale han hotar år ut och 

år in alla kommunanställda med sparken.  
Pressfeldt och center-Maud vill kunna 
sparka ut folk när som helst och från dag 
till dag. Efter mina 20 fackliga år kan jag 
konstatera att lagen om anställningsskydd 
fungerar väldigt bra. Den fungerar som 
en jätteviktig gemensam plattform för fö-
retag och fack när bemanning måste ses 
över. I 80-90% när det handlar om att 
förhandla om uppsägningar så frångår 
man lagen och gör en så kallad avtalstur-
lista, som ska passa företagets komman-
de behov men också ta stor hänsyn till de 
som sägs upp. Om borgar-alliansen och 
Pressfeldt skrotar LAS betyder inte det 
att företag och offentlig verksamhet slutar 
säga upp människor. En passande fråga i 
det sammanhanget är: Vilka tycker Press-
feldt med högerkompisar borde sägas 
upp? Är det bara de äldre? Eller kanske 
de som är föräldralediga? Kanske alla 
med utländskt efternamn SD? Eller är det 
kanske de som vågar vara skyddsombud 
som åker ut först??

När företag behöver dra ner på per-
sonal varslar man om det, sedan inleds 
skyndsamt förhandlingar. Det viktigas-
te är att kunna ge människor ett rättvist 
och snabbt svar om deras framtid. Press-
feldt har varslat kommunens anställda i 
åratal. År ut och år in ska han sparka bort 
människor från kommunen utan att ange 
vilka, eller vilka funktioner eller hur kon-
sekvensbeskrivningen ser ut. Detta om 
något ger en bedrövlig arbetsmiljö!!

Kom ihåg att LAS egentligen inte 
skyddar många unga, lagen behöver bli 
bättre på det området! Enbart de som 
står som fast anställda (tillsvidareanställ-
da) räknas in i lagen. Två anställningsfor-
mer är visstidsanställning och provanställ-
ning. I dessa grupper finns många ung-
domar och de åker ut först innan de ens 
fått chansen att hävda sig gentemot andra 
i sin kompetens. Borgarna vill förlänga 
dagens provanställning från 6 till 12 må-
nader innan man kan fastanställas. Tyvärr 
är det så att en arbetsgivare kan avslu-
ta en provanställning utan att ens behöva 
uppge skäl för detta. Tycker Pressfeldt 
och övrigt högerfolk att detta är ok? jag 
dristar mig till att svara på detta: natur-
ligtvis tycker de att detta är ok. I förläng-
ningen blir ungdomen utan jobb igen, 
med en a-kassa som moderater fördyrat 
och försämrat. Till nästa eventuella ung-
domsjobb så ser Maud och folkpartiet till 
att lönen för ungdomarna är rejält mycket 
lägre, precis som utlovat. 
Det är så att valet står mellan kyla och 
värme. Valet handlar om hur vi ser på 
varann i samhället.

Håll Högerpartierna borta i valet! 

Tyrone Hansson

Pressfeldt och övriga 
högerpartier svamlar!

Ny verkstad och bildelsbutik byggs i Nödinge

Sune Rydén och Pernilla Gunther från Kristdemokraterna hälsade på hos Jonas Henriksens 
verkstadsbygge på Rödjans väg i Nödinge.

NÖDINGE. Årets nyföre-
tagare, Jonas och Annica 
Henriksen, utvecklar 
anrika Everts bilverkstad 
vidare.

Nya lokaler reser sig nu 
mot skyn på Rödjans väg i 
Nödinge.

– 1 december hoppas vi 
vara inflyttade och klara, 
säger Jonas.

Företagets positiva utveckling 
uppmärksammades i veckan av 
Kristdemokraterna i Ale som häl-
sade på tillsammans med sin riks-
dagskandidat Pernilla Gunther.

– Vi gör inte den här satsning-
en för att expandera och bli sär-
skilt mycket större, däremot för-

bättrar vi vår och personalens ar-
betsmiljö väsentligt. Dessutom 
lyckades vi övertyga Mekonomen 
om att öppna en bildelsbutik vägg 
i vägg med vår nya verkstad. Det 
är en praktisk hyresgäst för oss, 
säger Jonas Henriksen och ler.

Pernilla Gunther frågade om 
behovet av lärlingar och eventu-
ella rekryteringsproblem.

Gärna lärlingar
– Vi har klarat oss bra hittills och 
lyckats hitta rätt personal. Vi för-
söker ta emot praktikanter hela 
tiden och det här med lärlings-
utbildningar är vi mycket positi-
va till, svarar Henriksen.

Det är två optimistiska företa-
gare som tar emot. Inte ens när 

Sune Rydén (KD) försöker ställa 
en ledande fråga om ett bristfäl-
ligt näringslivsklimat reagerar de.

– Nej, vi tycker det fungerar 
mycket bra i Ale kommun. Det 
har flutit på och det finns inget 
att klaga på. De har varit hjälp-
samma.

Vad vill ni skicka med Per-
nilla Gunther till riksdagen då?

– Sänk arbetsgivaravgiften! fö-
reslår Annica direkt och får om-
gående svar.

– Kristdemokraterna driver 
som enda parti linjen att sänka 
arbetsgivaravgifterna rakt av med 
10%. Vi är övertygade om att 
staten inte går förlorande ur den 
striden. Det skulle skapa många 
nya jobb och intäktsförlusten 

täcks av ökade inkomstskatter.
Everts Bilverkstad var en gång 

i tiden inriktad på Volkswagen, 
men servar idag som Mekono-
menverkstad alla bilmärken.

– Vi har fyra mekaniker och 
trivs bra med den storlek på före-
tag som vi är just nu. Vi vill gärna 
fortsätta vara den "lilla" verksta-
den. Det som blir nytt nu när vi 
har högt i tak är möjligheten att 
bättre ta hand om till exempel 
husbilar, säger Jonas Henriksen.

I december väntar förhopp-
ningsvis tårtkalas på Rödjans väg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Fler tåg 
kommer att stanna i 
Älvängen.

Vid tidtabellsskiftet 
i december tillkommer 
två turer.

– Mycket glädjande 
att våra påtryckningar 
till Västtrafik givit 
önskvärt resultat, 
säger kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S).

Många alebor har redan 
upptäckt fördelen med att 
ta tåget mellan Älvängen 
och Göteborg. Fullt utbyggt 
blir inte pendeltågssyste-

met förrän i slutet av 2012, 
då kvartstrafik införs. Fast 
redan nu kan kommunled-
ningen leverera en positiv 
nyhet till alla tågpendlare.

– Vi har aktivt arbetat 
med att få till extra avgångar 
under byggprojektets gång. 
Från och med december i år 
blir det ytterligare en mor-
gontur från Älvängen till 
Göteborg. 07.52 blir tiden 
för den avgången. En efter-
middagstur i motsatt riktning 
är också fastställd i den nya 
tidtabellen. Den nya turen 
från Göteborg till Älvängen 
ska avgå 17.27, berättar Jarl 
Karlsson.

När infrastrukturprojek-
tet är färdigställt kommer 
Ale kommun att få totalt fem 
pendeltågsstationer. För-
utom i Älvängen kommer 
tågen också stanna i Nol, 
Nödinge, Surte och Bohus.

– Vi är lyckligt lottade 
som får fem stationer. Från 
Älvängen till Göteborg 
kommer det att ta 22 minu-
ter och för dem som vill 
åka norrut till Trollhättan 
blir restiden en halvtimme, 
avslutar Jarl Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Fler tågturer till och från Älvängen
Kommunalrådet Jarl Karlsson gläds åt att det blir ytterligare tågturer mellan Älvängen och 
Göteborg när den nya tidtabellen träder i kraft i december.           Arkivbild: Jonas Andersson

Öppet  
Onsdag  12-16 Fackliga S-företrädare
Onsdag 16-19 S-politiker
Torsdag 11-13 S-pensionärer
Torsdag 13-14.30 Nalin Pekul
Fredag 12-16 Fackliga S-företrädare
Fredag 16-19 S-politiker
Lördag 10-13 S-politiker

Du kan också vända dig till vår exp. tel: 0303-74 21 13

Vill du veta mer 
om vår politik?

- Kom till Valstugan på Ale torg.
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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 488 kr/månad.
VISAS Ti 31/8. Ring för tidsbokning. Byvägen 20 A.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 373 kvm . VISAS To 2/9. Ring för tidsbokning. Kattleberg 307.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 vxl 0303-749000.

ALE KATTLEBERG 4 rok, 96 + 65 kvm

• Nybyggt • Lantligt • Välplanerat
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PRIS 325 000 kr/bud. AVGIFT 3 344 kr/månad.
VISAS Må 6/9. Ring för tidsbokning. Skolvägen 1 A.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 .

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 1 645 000 kr/bud. TOMT 211 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Glasblåsaregränd 17.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 vxl 0303-749000.

ALE SURTE 5 rok, 96 + 21 kvm

• Välskött • Barnvänligt • Spännande planlösning
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 388 kvm . VISAS Må 6/9. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 62.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, totalyta 128 kvm

• Större hörntomt • Barnvänligt • Nära centrum
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PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 1 701 kvm . VISAS To 2/9. Ring för tidsbokning. Viken 163.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 5 rok, 138,7 kvm

• Utsikt över fästningen • Öppen planlösning • Strax utanför samhälle
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Låt dina 
spekulanter måla om.

Läs hur Fotostyling på svenskfast.se kan 

få upp priset på din bostad.
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POLIS
RONDEN

Måndag 23 augusti

Inbrott i båthus
Inbrott i ett båthus i Älvängen. 
En vindgenerator och diverse 
verktyg tillgrips.

Två fall av kabelstöld rapporte-
ras från Surte.

Tisdag 24 augusti

Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Lindex i Nödinge.

Onsdag 25 augusti

Narkotikabrott
En person grips i Nol, misstänkt 
för narkotikabrott.

Arbetsplatsolycka i Båstorp. 
En dumpers välter och föraren 
omhändertas av sjukvårdsper-
sonal.

Torsdag 26 augusti

Son skrämde tjuv
Bostadsinbrott i Bohus. Sonen 
i huset lyckas dock skrämma 
iväg tjuven från fastigheten. 
Det är oklart om något tillgri-
pits.

Söndag 29 augusti

Inbrott på Jennylund
Ale-Surte BK anmäler en dator-
stöld uppe på Jennylund.

Måndag 30 augusti

Kopparstöld
Polisen stoppar en bil i 
Älvängen. Föraren är misstänkt 
för kopparstöld.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/8 – 30/8: 57. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vill vinkla bilden vad 
det gäller de flyttade 
husen som nu finns i 

Lödöse, som fanns i Älväng-
en.

Det bedömdes att det skulle 
bli för dyrt att förflytta dem 
och rusta upp dem. De skulle 
rivas. För Ale kommuns del 
fick man en fråga från en före-
tagare om det gick att köpa 
husen, vilket det gjorde och 
besparade kommunen rivnings 

eller flyttkostnader. För Ale 
kommuns del hade det blivit 
en alldeles för stor kostnad att 
flytta och renovera dessa hus. 
Bättre bygga nytt.

Det har aldrig framkommit 
avvikande åsikter från något 
parti, det har heller inte varit 
en politisk diskussion om 

husen. Kostnaderna för att riva 
husen och rusta upp dessa är 
för dyr. 

Vad är det för fel med att 
de finns i Lödöse? Aledemo-
kraterna har gjort detta till en 
politisk fråga för att tillskriva 
sig själv som att man hade 
lösningen på ungdomars boen-

desituation i Ale med dessa 
hus men nu ser vi att en idérik 
företagare sett annat och pla-
ceringen kommer att stärka det 
samhället. 

Att använda sig av dessa 
gamla och slitna hus till ung-
domsboenden kan man tycka 
skulle vara bra och det är bara 

att gratulera att det fanns chans 
att ställa dem där de står idag.

Vi vill att ungdomarna i Ale 
skall få chans till boende och 
avser att bygga under nästa 
mandatperiod då vi förhopp-
ningsvis har en ny regering 
som ger statliga subventioner 
för byggandet av flerfamiljshus.

Ungdomar skall ha en dräg-
lig chans att få bra boenden till 
rimlig hyresnivå. 

Ingmarie Torstensson (V)

Angående de flyttade husen:
Det finns en annan bild än Aledemokraternas

Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund
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www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT 
LIBERALT ALE!

Rose-Marie Fihn Lars-Erik Carlbom

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

��� Folkpartiet liberalerna 
 Ale värnar miljön!

��� Vi affi scherar INTE!

��� Vi skänker istället 
 pengarna till 
 VAKNA-fonden!
� �������������������������������������
	

Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen
• 10 000 personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet 
 till jobb i den offentliga sektorn.

• Utveckla ROT och RUT avdragen till att omfatta 
 flera tjänster

• Främja företagande och fler jobb genom succesivt sänkta 
 arbetsgivaravgifter

• Avskaffa taxeringssystemet för bostadsfastigheter

• Prioritera det brottsförebyggande arbetet genom bättre 
 samverkan mellan polis, skola och kommunen

• Uppvärdera civilkurage genom att tydliggöra vårt 
 medmänskliga ansvar i en civilkuragelag.

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet
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LILLA EDET. I torsdags 
presenterade Socialde-
mokraterna sitt lokala 
handlingsprogram.

Efter åtta år av bor-
gerligt styre efterlyser 
man en förändring i 
Lilla Edets kommun.

– Vi vill bryta den 
negativa trenden som 
vi ser inom skolan och 
vi vill även få befolk-
ningsutvecklingen att 
vända uppåt, säger 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson, partiets 
förstanamn i valet till 
kommunfullmäktige.

På Café Sött & Nött pre-
senterade Socialdemokrater-
na, genom Ingemar Ottos-
son och John Nordling, sitt 
lokala valmanifest. Skolan, lä-
genhetsbeståndet och det of-
fentliga rummet är tre av hu-
vudspåren som S skjuter in 
sig på.

– Vi ser stora möjligheter 
att kunna utveckla Lilla Edet. 

Visst är det en hel del på gång, 
men man ska också komma 
ihåg att Socialdemokrater-
na varit pådrivande i många 
frågor. Ta bara utvecklingen i 
Lödöse som ett exempel. Det 
finns emellertid mer att göra, 
säger Ingemar Ottosson.

– Boendefrågan är ett 
sådant exempel. Man ska 
kunna välja sitt boende uti-
från behov och ålder i livet. 
Framförallt vill vi ge möjlig-
heter till fler hyresrätter. Det 
handlar mer om inriktnings-
beslut än om pengar. Vi har 
ett kommunalt fastighetsbo-
lag i Leifab där vi kan ge ägar-
direktiv, förklarar Ottosson.

Missnöje
Socialdemokraterna tar också 
tillfället i akt att uttrycka sitt 
missnöje över hur det offent-
liga rummet ser ut.

– Det är misskött precis 
som vi tycker att skolan är. 
Efter åtta år av borgerligt 
styre hoppas vi få medbor-
garnas förtroende att utveck-
la vår kommun.

Hur är känslan så här 
några veckor innan valet?

– Det känns väldigt inspi-
rerande. Jag har varit med i 
politiken i 27 år, men för mig 
personligen är den här valrö-
relsen annorlunda eftersom 
jag är etta på listan och ar-
betar som kommunalråd. Jag 
fokuserar mycket mer på vårt 
handlingsprogram och försö-
ker träffa så många männis-
kor som möjligt. Det är in-
tensivt men roligt.

Du tillträdde rollen som 
oppositionsråd i april, har 
du hunnit bli ordentligt 
varm i kläderna inför vals-
purten?

– Jag var medveten om för-
utsättningarna när jag gick in 
i det här jobbet och jag har 
varit med och lagt grunden 
till vårt valprogram, avslutar 
Ingemar Ottosson.

Vill se ett trendbrott i Lilla Edet
– S hoppas få medborgarnas förtroende 

PÅ CAFÉ SÖTT & NÖTT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingemar Ottosson och John Nordling presenterade Socialdemokraternas lokala valmanifest i 
samband med en pressträff på Café Sött & Nött i torsdags.

Barnallergifond Pg 90 09 06-9


