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Glädje i S-lägret.

Framgång för S
i Lilla Edet
LILLA EDET. Socialde-
mokraterna i Lilla Edet 
svarade för ett mycket 
starkt val och ökade med 
ett mandat.

Valets stora förlorare var Centerpar-
tiet som backade drygt sju procenten-
heter och förlorade två mandat i kom-
munfullmäktige.
– Mycket bittert, konstaterade Bjarne 
Färjhage besviket.       Läs sid 27

www.alefast.se | jap@alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10

"Nu tar vi över"

Fredrik Johansson, Peter Kornesjö och Mikael Berglund firade Moderaternas valframgång och skålade i champagne på Rosa Huset i Älvängen där partiet höll 
sin valvaka. Moderaterna var det parti som svarade för den största ökningen i Ale, 7,7 procentenheter vilket genererar ytterligare fyra mandat i fullmäktige. 
För att få borgerlig majoritetsställning krävs det dock stöd av Aledemokraterna. Men inte ens det räcker ty Sverigedemokraterna kommer att inta vågmäs-
tarrollen med sina tre mandat.                   Läs sid 6

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se
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Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Alltid gratis undersökning 
och nöjd kund-garanti! 

Läs mer på:
www.inlaggsmakaren.se

Per Karlsson - ortopedskotekniker

Ett ENKELT valDIDRIKSONS PARKAS JR
Nancy: röd, vit, svart. 
Warner: röd, svart. 
Strl 130-170.

1.499:-

799:-

DIDRIKSONS SOPHIE
Damparkas. Strl 34-46. Svart, vit, röd, 
mullvad

Ale Torg 0303-973 01

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

SE ÄVEN ANNONS PÅ 

SIDA 15 INNE I TIDNINGEN!

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

ALLTID NYGRILLAT 
 I DELIKATESSEN!

– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar
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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!

Ale kommun riske-
rar efter söndagens 
val att få en svag po-

litisk ledning. Alliansen till-
sammans med Aledemokra-
terna kommer bara att få 24 
av de 49 mandaten i kom-
munfullmäktige. Det räcker 
inte för att driva sin egen po-
litik. De behöver ytterliga-
re stöd och det lär säkert 
komma från Sverigedemokra-
terna. Problemet är att detta 
är inget som Alliansen egentli-
gen önskat sig, men nu blir de 
beroende av att de åtminstone 
inte röstar med den rödgrö-
na sidan. Det är inget bra sce-
nario för en kommun som är 
under utveckling. Något alter-
nativ är dock svårt att se. Att 
någon av de större Allianspar-
tierna skulle bryta sig ur sam-
arbetet och istället välja vän-
sterblocket är inte troligt, lika 
lite som att något av de röd-
gröna plötsligt skulle stå på 
Alliansens sida. Ingen sida har 
egen majoritet, men vid en 
kommande omröstning kring 
posten som Kommunstyrel-
sens ordförande är det mest 
troligt att Mikael Berglund får 
Sverigedemokraternas röster. 
Detta eftersom Aledemokra-
terna stöttar Alliansen och 
samtidigt har en dialog med 
Sverigedemokraterna. Det 
skulle i så fall fälla den rödgrö-
na ledning som verkat i Ale 
kommun de senaste 16 åren. 
Det står utan tvivel att vän-
stersidan gör totalt sett ett ka-
tastrofval.

Varför tappar då Social-
demokraterna greppet om 
det röda fästet i Ale? Det 
finns säkert många analyser 

som försöker ge svar på den 
frågan. En del talar säkert om 
allmänna högervindar och en 
rikstrend där Moderaterna 
med en populär Fredrik 
Reinfeldt påverkar resultatet 
även i Ale, men är det hela 
sanningen? Jag tror inte det. 
Politiken har varit för svag och 
de rödgröna vaknade försent. 
Det var för mycket ”nära, 
nytänkande och naturligt”. 
De konkreta åtgärderna var 
för få. Förtroendet för hur 
den negativa trenden i skolan 
skulle vändas återvanns aldrig. 
Medborgarna ville ha klara 
besked och när de inte fick det 
valde de bort vänstermajori-
teten. Det är min bestämda 
uppfattning att aleborna inte 
valde en moderat politik, de 
valde snarare bort den sittande 
regimen. Moderaterna gör ett 
kanonval och ökar med 7,7%. 
Det sker mer eller mindre utan 
politik. Kampanjen har varit 
allt annat än konkret, men den 
har gått hela vägen hem till 
Svensson. Skickligt – för det 
är ju det politik handlar om 
– att övertyga väljarna om en 
vision och ambition. Sen håller 
jag med om att ”förnyelse, 
förändring, förbättring” är 
en väldigt otydlig politik. Det 
finns förhoppningsvis mycket 
mer bakom det här. Strate-
gerna hos Moderaterna gjorde 
troligtvis bedömningen att det 
var just budskapet om förny-
else som skulle trummas in. 
Det var de rödgrönas svaghet 
som blev Moderaternas styrka 
genom att lansera en mer eller 
mindre ny och oförstörd trio. 
Närmare 3000 dörrknack-
ningar gav som synes resultat. 

Partiets rekrytering av tidigare 
bankchefen, Peter Kornesjö, 
bidrog säkert också till fram-
gången. Det skulle inte för-
våna mig om han blir den som 
får flest kryss när dessa räknas 
samman.

Moderaternas framgång till 
till trots, resultatet ger dem 
inte förtroendet fullt ut, men 
den räcker till en förändrad 
politisk kommunledning om 
inget revolutionerande händer. 
Samtidigt konstaterar jag att 
kampen mellan Alliansen och 
de rödgröna vanns av den 
sittande majoriteten. Social-
demokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet samlade ihop 
22 mandat jämfört med Alli-
ansens 18. Genom att alliera 
sig med Aledemokraterna och 
utgå från att Sverigedemo-
kraterna går Jan A Pressfeldt i 
hälarna kan ett majoritetsskifte 
inledas. Såväl vänsterblocket 
som Alliansen har tydligt 
deklarerat att något samarbete 
med Sverigedemokraterna 
inte är aktuellt, men nu har 
de sina tre mandat och kan 
både stjälpa och hjälpa de som 
vill leda Ale kommun. Det 
är ingen optimal situation så 

frågan är vem 
som egent-
ligen vann 
valet? 

Risk för en svag ledning

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

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

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

KUNGÖRELSE
Inbjudan till samrådsmöte

Ombyggnad väg 1978 mellan 
Verle och Gräfsnäs inom 
Ale och Alingsås kommun.
Trafikverket upprättar förstudie för 
ovanstående objekt med huvudmålet att 
förstärka och belägga vägen. 
Med anledning av detta inbjuder 
Vägverket till tidigt samrådsmöte.

Onsdag 22/9 kl 18:00.
Bygdegården i Hålanda.

Under informationsmötet kommer vi att gå igenom:
• Bakgrunden till projektet
•  Förutsättningar
•  Fortsatta arbetet

Vi tar tacksamt emot synpunkter inför den 
fortsatta projekteringen. 
Om man önskar ytterligare information om 
förstudien kan man kontakta 
Mattias Andersson Vägverket Mariestad, 
tel 0771-119119.
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Data för nybörjare 29/9
Digitalfoto 18/10
Gör ditt eget smycke
Akvarell
Färg och inre bild - skapa & måla
Gör egen gravsmyckning 26/10
- personlig dekoration för Allhelgona

PLATSER KVARSVAMPKVÄLL
i Hålanda Bygdegård

tisdag 28 september kl 19
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www.sollebrunnsmobelaffar.se
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MIMOSA 
Dressinvägen 6, ALVHEM

Tel: 0703351738

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

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

������4

EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Centerpartiet Ale

TACK ALLA SOM 
RÖSTADE PÅ 

CENTERPARTIET

ÖPPET: VARDAGAR 9-18, LÖRDAGAR 9-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

HERR- DAM & UNGDOMSKLÄDER

Fira med oss 
i dagarna 3

Fredag 24/9 kl 09-18

Torsdag 23/9 kl 09-20

    Vi bjuder på kaffe & tårta

Lördag 25/9 kl 09-15 
Ballonglördag med chans att få upp till 



INSÄNT alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 38  |   20104

AB Alebyggen
Ahlafors IF
Alboskolan
Ale Aerobic & Dansstudio
Ale Bibliotek
Ale Basket
Ale Fritid
Ale Golfklubb
Ale Gymnasium
Ale Jennylunds ridklubb
Ale J United
Ale Mångkulturella förening
Ale Matservice
Ale Rehab
Ale-Surte Bandyklubb
Ale Vikingagård
Alvhems förskola 
Alvhems IK
AME Gröna arbetslag
AME Häljered
Aroseniusskolan
Båtsmans förskola
Björkliden Alafors
Björklövens förskola
Bohus förskola
Bohus Hemvård
Bohusskolan
Bosniska Islamiska församlingen
Dagligt arbete inom 
Funktionshinder enheten
Dagverksamheten Krokstorp
Fastighetsförvaltningen
Flexpoolen
Fridhem Surte
Garnvindeskolan
Grundskolans sommarskola
Gunnarsgårdens förskola
Himlaskolan
Hövägens förskola
Individ- och Familjeomsorgs-
kontoret

TACK !
TACK TILL ALLA ER I KOMMUNENS olika verksamheter och fören-
ingar som har tagit emot och handlett Feriearbetare under som-
maren! Genom detta har ungdomarna fått meningsfull sysselsätt-
ning, inblick i arbetslivet och knutit värdefulla kontakter.

Lennart Bergius
Arbetsmarknadsenheten
Ale kommun

Klockareängens äldreboende
Korttidsverksamheten, Nödinge
Kulturverket
Kyrkbyskolan
Kyrkskolan (förskola)
Lillgårdens förskola
Mellangårdens förskola
Madenskolan
Mor Annas förskola
Mötesplats Ungdom Sommar
Nol/Alafors Hemvård
Nol IK
Nolhagens förskola
Nolskolan
Noltorgets förskola
Nolängens förskola
Nordgärdets förskola
Nödinge Hemvård
Nödingeskolan
OK Alehof
Skepplanda BTK
Skepplanda Hemvård
Starrkärrs förskola
Storgårdens förskola
Surte förskola
Surte Hemvård
Surteskolan och Skolstigens  
förskola
Tekniska driftkontoret, Älvängen
Tillfällighetsvistelsen, Vikadamm
Trolleviks äldreboende
Unga Entreprenörer
Vård och Omsorgskontoret, Alafors
Vikadamm äldreboende
Vitklövergatans förskola
Änggårdens förskola
Älvängen Hemvård
Älvängens IK
Älvängenskolan
Änggårdens förskola

Tack även till alla er 476 feriearbetare som genom era insatser har bidra-
git till höjd kvalité på de olika arbetsplatserna och föreningarna. 

Johan Gustafsson
Ale Fritid
Ale kommun

Ing-Marie Lassl
Arbetsmarknadsenheten
Ale kommun

TACK
väljare, medlemmar och aktiva

för en fantastisk valrörelse.

Vill du bli medlem och engagera dig?
Kontakta fredrik@ale.nu eller www.ale.nu

BRIDGE
Vid säsongens första klubbtävling 
i Alvhem deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
 1. Elsa Persson/Rikard Johansson 93 
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   86
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           80
4. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling   77
5. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  74
6. Nils Lindström/Stig Christensson   72 

SURTE. På onsdag är det exakt 60 år 
sedan Surteraset inträffade.

Det föranleder Glasbruksmuseets 
Vänner och Bruksongar att arrang-
era en särskild minnesdag.

30 bostadshus och en person föro-
lyckades i jordskredet.

En utställning med bilder över rasområdet då 
och nu kommer att visas på Glasbruksmuseet. 
Besökarna kommer att få möjligheten att 
ställa frågor till personer som själva upplevde 
raset.

– Det är inget man glömmer i första taget, 
säger Bertil Lundgren, 86, som i detalj kan 

beskriva vad som hände den 
där morgonen för 60 år sedan.

JONAS ANDERSSON

60 år sedan Surteraset
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MÖTE MED
ALE 

DEMENSFÖRENING

Måndag 27 sept kl 19.00
Servicehuset i Bohus

Vi ser filmen Alzheimers vals 
och samtalar om den efteråt

Välkomna!

Tidningsurklipp som  
minner om Surteraset 

för 60 år sedan.

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                              

September

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

Stängt på biblioteken
ALLA BIBLIOTEK har stängt tor den 23 sep 
pga bok- och biblioteksmässan.

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDER i medborgarhuset i 
Alafors den 27 sep, 25 okt, 1 nov, 29 nov och 
13 dec. Välkommen!

Brandsbovägen i Nol
VA LÄGGER EN NY dricksvattenledning för 
spill- och dagvattenledning på Brandsbovä-
gen i Nol. 

Arbetet kommer att börja v 38 och fort-
sätta året ut. Det kommer att vara begrän-
sad framkomlighet under arbetets gång och 
eventuellt avstängning av vägen. 

Läs av din vattenmätare
FÖR DIG SOM HAR kommunalt vatten är 
det dags att lämna avläsning. Information 
finns med din senaste räkning.

YUP, för dig 18–24 år
DU SOM ÄR ARBETSLÖS och är mellan 
18-24 år har möjligheten att delta i YUP, 
young unemployed people. YUP handlar om 
entreprenöriellt tänkande. 

Bakom projektet står arbetsmarknads-
enheten och arbetsförmedlingen. Projektet 
pågår 11 okt–11 nov. För mer info, ring  
Maria Broman, AF, tfn 010–48 71 964 

Cope 3–12 år och tonår
DU SOM ÄR FÖRÄLDRAR till barn mel-
lan tre och nio  år i Ale är välkommen till 
COPE-kurs. Du får olika verktyg för att förstå 
barns beteende, från uppmuntran till hur du 
förebygger konflikter. Det kostar inget och 
vi bjuder på fika. Tid och plats: Bohusskolan 
den 28 sep kl 17.30. 
NU STARTAR, TONÅRS-COPE, en föräldra-
kurs på nio träffar med. Vi diskuterar bland 
annat, hur får man mindre tjat och bråk 
hemma? Vi tittar på korta filmavsnitt och 
diskuterar utifrån dessa. Varje lektion bygger 
på en strategi. Tid och plats: Aroseniussko-
lan den 30 sep kl 17.30-19.30

För båda cope-kurserna anmäl dig till 
birgitta.freden@ale.se. 

Vi kalkar Ales sjöar
ALE KOMMUN KOMMER under hösten 
att kalka sjöar och våtmarker med båt och 
helikopter. Aktuella objekt: Forsåns, Söråns, 
Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och 
Rämne ås vattensystem, St Iglekärr, Holme-
sjön, Holmevattnet och Stavsjön. För mer 
info ring, Göran Fransson, 0303 33  07 37.

Ale fritidsbusskort
DU GYMNASIEELEV som är folkbokförd i 
Ale kommun kan hämta ett Ale fritidsbus-
skort på medborgarkontoret i Nödinge på 
följande tider: mån 20/9 kl 14–16.30, tis 21/9 
kl 15–18.00, ons 22/9 kl 14–16.30. Vänligen 
respektera tiderna för hämtning av kort. 
Kortet lämnas endast ut vid uppvisande av 
giltig identitetshandling. 

Kom till nationella anhörigdagen 
VI VÄNDER OSS TILL DIG som har en närstående som behöver ditt stöd eller hjälp. Anhöriga 
är mycket viktiga för en person som är sjuk eller funktionshindrad men det är inte så lätt att 
var anhörig alla gånger. Ibland kan man vara i behov av eget stöd för att klara situationen. Pe-
riodvis kan det vara mycket som händer och det kan vara svårt att få tid och kraft att räcka till. 
Det kan vara svårt att få ihop sitt livspussel.

BALANS I LIVET – OM STRESS OCH STRESSHANTERING, FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA. 
Föreläsning av Bo Harty, psykolog på Humanhälsan. Paus med fika. Föreläsningen sker på 
nationella anhörigdagen den 6 oktober kl. 18.30–21.00 i Teaterlokalen på Ale gymnasium i 
Nödinge. Kostnad 50 kr. Ale kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Välkomna! 

SJÖRÖVARRESAN MED  
LONG KALSONG
En familjeföreställning för barn mellan 
4–9 år. Följ med Tompa och Mackan på ett 
spännande musikäventyr på de sju haven.  
Medborgarhuset i Alafors. Pris: 60 kr
>> Sön 26 sep kl 14 .00 

SPISA STRINDBERG –  
MIN MIDDAG MED AUGUST 
Strindberg för hela slanten, in och ut och 
bak och fram. Eftertänksamt, finstämt och 
pang på rödbetan. Biljetter köps på Ale 
bibliotek i Nödinge, 120 kr vuxen, 80 kr 
ungdom, scenpassrabatt 20 kr. Plats: Teatern 
Ale gymnasium. Arrangör: Teaterföreningen 
i Ale, ABF.
>> Ons 29 sep kl 19.00

SKEPPLANDA AKVARELLMÅLARE
En samlingsutställning med Skepplanda 
akvarellmålare på Repslagarmuseet i 
Älvängen. Basutställningar om bland annat 
Repets historia från stenålder till nutid, Ivar 
Aroseniusrummet (presentation av konstnä-
ren Ivar Arosenius.). Tillfälliga utställningar, 
guidade visningar med repslagning på de 
gamla maskinerna. Kafé, souvenirbutik.
>> Sön 26 sep 

BEBIS-SAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek för barn 4–8 mån. Vi träf-
fas fem tisdagar och läser, ramsor och fikar 
tillsammans. Fika 10 kr. Anmälan senast 30 
sep, tfn 0303 33 01 71 >> Tis 5 okt kl 10.30 

QUIZ! 
Frågesport om allt möjligt på Ale bibliotek, 
Nödinge. Bokvinster till bästa lag.
>> Ons 6 okt kl 19.00

EVENEMANG I ALE
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ÖLANDA. Sverigedemo-
kraterna ökar från ett 
till tre mandat i Ale.

Nu avgör partiet 
vilken sida som ska få 
leda kommunen.

– Vi går nog på Alli-
ansens sida som det 
känns just nu, men 
egentligen skiter jag 
i vilket. Det handlar 
alltid om att stötta det 
bästa förslaget,  säger 
Rune Karlsson, partile-
dare för Sverigedemo-
kraterna i Ale.

Det kan bli svårt att leda Ale 
kommun under den kom-
mande mandatperioden. Inget 
av blocken har egen majoritet, 
men den sida som vinner Sve-
rigedemokraternas (SD) röster 
får igenom sin politik. Frågan 
är var SD i Ale står?

– Vi gick till val på att verka 
för en bättre skola och att 
minska invandringen. Det är 
det som gäller fortfarande. 

Lokalt har vi inte tagit ställ-
ning, men vi står Aledemo-
kraterna nära i många frågor, 
särskilt när det gäller Trängsel-
skatten, säger Rune Karlsson.

SD har fått en vågmästar-
roll i kommunfullmäktige, 
men det är inget som Rune 
Karlsson lägger någon större 
vikt vid.

– Jag vill inte bråka med 
någon. Vi kommer att stötta 
det bästa förslaget i varje 
enskild fråga. För mig handlar 
det inte om rött eller blått, det 
är alltid en fråga om bra eller 
dåligt, menar han.

Det blir efter ett jämnt val 
en kamp om maktpositionerna 
i Ale. Hur ställer sig Sveri-
gedemokraterna om både Alli-
ansen och de rödgröna föreslår 
en kandidat till Kommunsty-
relsens ordförande?

– Då röstar åtminstone jag 
på Alliansen, men vi är ytter-
ligare två som representerar 
SD i fullmäktige så man vet 
aldrig. Jag tycker att de röd-
gröna har varit taskiga mot 

Alliansen under den man-
datperiod som har gått. De 
har inte fått igenom ett enda 
förslag, allt har nonchalerats. 
Nu får de nog skylla sig själva, 
säger Rune Karlsson som ändå 
avslöjar att han haft ett stort 
socialdemokratiskt hjärta.

– Ja, det fanns en sådan tid, 
men socialdemokratin dog i 
Sverige när Olof Palme mör-
dades.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NOL. I Nols Folkets Hus 
höll de rödgröna sin 
valvaka.

Stämningen var 
av förståeliga skäl 
dämpad.

– Vi kan bara konsta-
tera att rikstrenden 
slagit igenom även i 
Ale, säger kommunalrå-
det Jarl Karlsson (S).

Det var mungiporna nedåt 
hos de rödgrönas represen-
tanter som följde den direkt-
sända valvakan. Besvikelsen 
var påtaglig i lokalen.

– Vi får ta in det här, göra 
en ordentlig utvärdering och 
komma igen, sade Ingmarie 
Torstensson (V).

– Man kan konstatera att 
det inte har gått vår väg. Vi 
har gjort ett dåligt val även 
om vi alltjämt är det största 
partiet. Vi får sätta oss ner i 
den rödgröna gruppen och 
analysera valet. Vi får res-
pektera väljarnas ståndpunkt, 
säger Hasse Andersson (S) 
till Alekuriren.

Jarl Karlsson var samlad 
när han tog del av väljarsiff-
rorna.

– Totalt sett blev det inget 
bra val för oss. Vi tappade 
förvisso mindre än riket, men 
det är en klen tröst. Känslan 
inför valet var ändå att vi 
skulle greja det här. Tyvärr 
blev det inte så, säger Karls-
son.

– Att Moderaterna skulle 
gå framåt var ingen över-

raskning. Jag hade tippat att 
de skulle få tio mandat, men 
de fick elva. Tyvärr fick inte 
Miljöpartiet samma utveck-
ling här som på riksnivå. Det 

som skrämmer mig mest är 
Sverigedemokraternas fram-
fart, avslutar Jarl Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Moderaterna ökade mest i Ale

– Men politiska kartan ännu inte fastlagd

Moderaternas listetta Mikael Berglund hade all anledning att fira efter Moderaternas val-
framgång såväl i riket som i Ale. 

ÄLVÄNGEN. Det skå-
lades i champagne på 
Moderaternas valvaka 
på Rosa Huset.

Framgången för 
statsminister Fredrik 
Reinfeldt firades liksom 
det faktum att man 
gjorde ett historiskt 
mycket bra val i Ale.

Moderaternas fram-
gångar genererade fyra 
nya mandat i kommun-
fullmäktige, men för att 
komma i majoritets-
ställning krävs stöd 
från Aledemokraterna. 
Men inte ens det räcker 
för Sverigedemokra-
terna kan ändå fälla 
dem.

Moderaternas offensiva val-
kampanj i Ale gav önskvärd 
effekt. När resultaten från 
de 17 valdistrikten offent-
liggjordes på söndagsnat-
ten stod det klart att partiet 
gått fram hela 7,7 procent-

enheter och tillförskaffat sig 
fyra nya mandat i kommun-
fullmäktige. Med sina totalt 
elva mandat är Moderaterna 
överlägset störst av de fyra al-
lianspartierna sedan Center-
partiet och Kristdemokra-
terna tappat var sitt mandat. 
Skulle Alliansen få med sig 
Aledemokraterna i en koa-
lition betyder det borgerligt 
styre med 24 mandat mot 
der rödgrönas (Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet) 22. Det är dock 
ett svårbart styre eftersom 
Sverigedemokraterna med 
sina tre mandat har en våg-
mästarroll.

– Givetvis är vi väldigt nöjda 
med vårt valresultat. Det är en 
fantastisk ökning som vi ser, 
säger Moderaternas listetta 
Mikael Berglund.

– Nu börjar förhandling-
arna. Det är ingalunda någon 
lätt situation och Sverigede-
mokraternas framfart är olus-
tig. Det är definitivt inget 

parti som vi kommer att sam-
arbeta med, säger Berglund.

Varför lyckades ni så bra 
i årets kommunalval?

– Insatserna som gjorts 
lokalt har spelat roll. Det 
lokala engagemanget avspeg-
lade sig tydligt i valresultatet. 
Jag vill tacka alla som lagt ner 
arbete och energi i valrörel-
sen, säger Mikael Berglund 
och fortsätter:

– Vi har en trovärdig poli-
tik som innebär förnyelse, för-
ändring och förbättring. Den 
enskilt viktigaste frågan har 
varit skolan. I jämförelse med 
andra kommuner har vi stått 
på botten alldeles för länge. 
Majoriteten har varit nöjd 
med det resultatet, inte vi.

Vad säger du om att bli 
ny kommunstyrelseordfö-
rande?

– Inte mig emot!

Sverigedemokraterna i vågmästarroll

Rune Karlsson, partileda-
re för Sverigedemokrater-
na i Ale. 

Dämpad stämning hos de rödgröna

Hasse Andersson (S), Dennis Ljunggren (S) och Ingmarie 
Torstensson (V) var inte speciellt roade över valresultatet 
vare sig på riksnivå eller lokalt i Ale.

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Eje Engstrand (S) 
och kommunalrådet Jarl Karlsson (S) kunde bara konstatera 
att valresultatet inte blev vad man hade hoppats på.
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nästan en fj ärdedel av den 
7,6 kilometer långa dubbel-
spårssträckan mellan Hede 
och Älvängen kommer, då allt 
står klart år 2012, att utgöras av 
tunnel. Det handlar om en tåg-
tunnel genom Kattleberg med 
tillhörande servicetunnel och 
parallelltunnel som används 
för underhållsarbeten och 
säkerhetsutrymning. 

Sprängningsarbetet – som 
pågår parallellt med andra 
arbeten på sträckan som mark-
förstärkningar och brobyggen 
– drog igång i den norra delen 
samt i service tunneln mitt uppe 

på berget redan i vintras. Och 
mer blir det i höst.

– I den södra delen har vi 
hittills bara sprängt förskär-
ningen, men i oktober planerar 
vi att börja spränga tågtunneln 
även där, säger Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare för etap-
pen Hede–Älvängen.

Kan märkas mer
Hon fl aggar även för att arbete-
na kan märkas mer än tidigare. 

– I Älvängen kan det bli 
en skillnad, eftersom tunnel-
sprängningarna är kraftigare 
och tunnelmynningen pekar ut 

mot samhället. Men självklart 
ska vi hålla oss inom uppsatta 
riktvärden för buller och vibra-
tioner, säger hon.

Sammanlagt är en tredjedel 
av sprängningarna för den 1,8 
kilometer långa tunneln avkla-
rade. Helt färdigsprängt beräk-
nas det vara sommaren 2011, 
men det är först år 2012 som 
tågen kan börja rulla på det nya 
dubbelspåret genom Kattleberg. 
Till förbättringarna när allt står 
klart kan bland annat nämnas 
minskade vibrationer från tågen 
i Alvhem och en ny pendel-
tågsstation söder om Lödöse.

Trafi kverket, Peab och Veidekke bjuder in till en visning 
av tunnelbygget genom Kattleberg lördagen den 25 
september klockan 11.00-14.00.

Vi kommer erbjuda våra besökare att gå in i tunneln 
från det norra påslaget vid Båstorp. Personal fi nns 
på plats för att svara på frågor. Givetvis fi nns det 
också möjlighet att titta närmare på de maskiner som 
 används vid tunnelbygget. 

Vi rekommenderar oömma skor, gärna gummistövlar. 
Barn är välkomna i målsmans sällskap. 

Vägbeskrivning
Infart från E45 vid byggvägen strax söder om Alvhem, 
utfart via Båstorpsvägen. Följ skyltar märkta ”Öppet hus”. 

Kontaktperson
Sara Oscarson, Trafi kverket, 070-329 33 06

Följ med på bygg-
promenad i Bohus 

Under hösten och vintern ska 
ledningsomläggningar genom-
föras under Göteborgsvägen 
i Bohus, och vägen ska få en 
ny överbyggnad. Arbetena 
begränsar framkomligheten 
då trafi ken tidvis kommer att 
behöva gå i en fi l, istället för i 
två som i dag.   

Vill du se arbetet kring Bohus 
och Jordfallsbron på nära håll?
Välkommen att följa med på 
en 1,5 timmes byggpromenad! 
För anmälan och mer informa-
tion, besök www.banavag.se. 
Platserna är begränsade så det 
är först till kvarn som gäller!

Från och med den 26 septem-
ber stängs Nya Alingsåsvägen 
av, från in- och utfarten mot 
E45 till och med vägbron över 
Sköldsån. Trafi ken kommer 
ledas om via Nol Centrum–
Alevägen–Nya Alingsåsvägen 
mot Starrkär. Avstängningen 
innebär att buss linje 402, 406 
och 409 förblir dubbelriktad 
på Ledetvägen. Lila Express 
trafi kerar inte Brandsbovägen, 
Alevägen och Tudors fabrik. 

Anledningen till avstäng-
ningen är att den nya gång- 
och cykelporten under Nya 
Alingsåsvägen ska byggas. 
Arbetet förväntas fortgå fram 
till mitten av november. 

För mer information 
om busstrafi ken, kontakta 
Västtrafi k 0771-41 43 00.

Den här månaden kommer 
informationslokalen i Nol 
att vara öppen för allmän-
heten torsdagen den 23 sep-
tember klockan 14.00-18.00.  
Kommande informationstill-
fällen är 28 oktober, 25 novem-
ber och 16 december klockan 
14.00-18.00. 

Begränsad fram-
komlighet i Bohus

Nya Alingsåsvägen 
stängs av

Med 167 000 ton sanerade 
massor bakom sig kan BanaVäg 
i Västs miljöorganisation 
snart pusta ut. Av de 180 000 
ton förorenade massor som 
BanaVäg i Väst enligt prog-
nosen beräknar att sanera i Ale 
återstår nu knappt 20 000 ton. 

– Det är ett av de större 
saneringsjobben som har ut-
förts i Sverige, berättar Jesper 
Mårtensson.

Många miljöfarliga ämnen
Till områdena eller delar av 
områdena som sanerats hör 
rester från en färgfabrik i 
Älvängen, Tudors gamla deponi 
i Nol, Bohus Varv, kemiindustri 
i Bohus, en gammal deponi 
söder om Eka i Surte och forna 
Surte Glasbruk. Bland de miljö-
farliga ämnen som lyfts bort 
är bland annat tungmetaller, 
diesel och oljor, PCB, dioxiner, 
kvicksilver i fri fas och lättfl y-
ktiga organiska ämnen. 

– Framför allt är det bra att 
vi får bort dessa ämnen från 
närområdet till Göteborgs 
vattentäkt, säger Jesper 
Mårtensson. 

Riktigt klara är man alltså 
inte med saneringen än, även 
om arbetet framöver inte kom-
mer att bli lika intensivt som 
tidigare. Men att BanaVäg i 
Västs miljöorganisation skulle 
bli sysslolös är ingen risk. 

– Vid sidan av saneringen 
jobbar vi vidare med kontroll 
av vattendrag, entreprenörens 
avfall och kemikaliehantering 
samt buller och vibrations-
ärenden, avslutar Jesper 
Mårtensson.

* HMSQ= Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet. 

På gång

... Jesper 
Mårtensson
HMSQ-ansvarig* vid 
BanaVäg i Väst 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Välkommen till vår 
informationslokal

Trafi kverkets projektingenjör Jens Pålsson kontrollerar processvattnet från tunneldrivningen. 

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt september 2010   

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Full 
aktivitet
i tunneln

På några händelserika kilometrar mellan Hede och Älvängen pågår 
 tunnelarbetena för fullt. Och mer kommer det att bli.

Välkommen in i Kattleberg!



Så här går det till...
När du har handlat för minst 50 kronor får du en ballong på köpet. 
Den innehåller en rabattkupong som ger 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...

ja, ända upp till 50% rabatt på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontoköp (även kort) mellan 50–5000 kronor på varor 
i butiken. Ballongrabatterna gäller ordinarie priser och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Klart att 
man passar 

på att handla 
när man är 
garanterad 

rabatt!

BALLONGLÖRDAGBALLONGLÖRDAG

Axums Järn  |  Ale Radio TV Service  |  Gobelängverkstan  |  Ljuva Hem  |  Pizzeria Da Mille  |  Elvis & Elina  |  Statoil  |  SE Järn  |  Utby Maskin  |  Älvän

Lördag 25 september  Öppet till kl 15

ngens Frisörteam  |  Älvblomman  |  Colorama  |  Manufakturen  |  Älvbrinkens konditori  |  Älvängens Garn & Textil  |  Älvfoto  |  Älvängens Skor

42 ” Plasma 
HD-ready

100 Hz & MPEG 4
SD kortläsare

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

32” Samsung
HD-klar LCD med 
MPEG 4 & USB 
till lågt pris!

Reservation för 
slutförsäljning, 
begränsat antal.

Reservation för 
slutförsäljning, 
begränsat antal.

Samsung LE32C355D1W

4.990:- minus minst 5% =

4.741:- 
eller billigare!

(Ord pris 6.990:-)

3.990:- minus minst 5% =

3.791:- 
eller billigare!

(Ord pris 5.990:-)

GARANTERAD RABATT!
Panasonic TX-P42C2E

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Avnjut vår härliga 
frukostbuffé! 

FRUKOST 45:-
Frukosten står uppdukad 
Vardagar:  7.30-10.30 och 
Lördag: 8-10.30

VÅRA ÖPPETTIDER:
måndag-fredag: 7.30-19.00
lördag: 8-14

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

ÄLVÄNGEN   
ALE TORG     

KAFFE 

BAKELSE

35:-
GÄLLER I BÅDE ÄLVÄNGEN 

OCH NÖDINGE

– Din skobutik för hela familjen

Kavat

Defender

Vinterskor från Kavat

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85

PARIS 
HILTON 50ML

395:- 475:-

RIS 
N 50ML

475:-

ELLER ÄNNU 
BILLIGAREGÖTEBORGSV 88, 

TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, 

LÖRDAG 10–14

Välkomna
 in och 
kika

Höstens alla 
tapetnyheter 
är här!

Chans till 
50% rabatt!

Välkomna in till 
Axums och fynda!

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

www.axums.se
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ÄLVÄNGEN. Äntligen!
89:ans shop har flyt-

tat in i större lokaler på 
87:an…

Prylbutiken på Göte-
borgsvägen i Älvängen 
har nu också blivit 
garnbod.

Eila Linné öppnade tillsam-
mans med maken Rolf 89:an 
för lite mer än två år sedan. 
Tidigt uppstod ett behov av 
en större lokal.

– Vi har verkligen längtat 
efter den här dagen. Det blev 
svårt att utveckla konceptet 
när utrymmet satte stopp, 
men så flyttade Games & 
Books ut och då passade vi 
på, berättar Eila nöjt.

Affärsidén är att skapa ett 
minivaruhus med mängder 
av kuriosa och gärna lite 

antikt.
– Allt i butiken är till salu, 

även inredning. Vi vill stän-
digt förnya och då får inget 
bli kvar för länge, menar Eila. 

För tillfället är mycket av 
sortimentet från det glada 
50-60-talet, men det som 
skäl störst utrymme är de 
färgglada garnerna.

– Intresset för att sticka 
och virka har ökat igen. Tro 
det eller ej, men vi har en hel 
del killar som handlar hos 
oss. Det är en ny trend att 
killar har börjat virka, avslö-
jar Eila som betonar att de 
goda kontakterna med garn-
grossisten gör att de med 
kort varsel kan ta hem garner 
på beställning.

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

89:an har flyttat in i 87:an

Eila Linné driver 89:ans shop på 87:an… Nu har möjligheten 
förbättrats att skapa minivaruhuset hon drömt om. 

ALE. Ale kommun genom-
för nu ett flertal markaffärer 
för att säkra utbyggnaden av 
både nya bostäder och nya 
verksamhetsområden. Affä-
rerna är en del av  Ales lång-
siktiga strategiska satsning 
för att ta till vara de möj-
ligheter som skapas genom 
väg- och järnvägsutbyggna-
den.

Ale kommun köper i två 
markaffärer totalt cirka 13 
hektar mark för ett nytt verk-
samhetsområde vid Häljered 
norr om  Alebacken mellan 
Alafors och Älvängen. De-
taljplaneringen startar om-
gående. Dessutom köper 
kommunen cirka 45 hektar 
mark på Brandsbobergen 
mellan Nol och Alafors för 
framtida bostadsexploate-
ring. Ale köper också en 
central fastighet i Skepplan-
da för att säkra en framtida 
utbyggnad av förskola/skola 
i ett angränsande område 
till Garnvindeskolan. Även 
vid Kronogården i Älväng-
en genomförs en markaffär 
för att all mark för det bo-
stadsområdet ska disponeras 
av kommunen. Vissa av af-
färerna innehåller byten av 
mark mellan kommunen och 
säljarna. Den kontantmässi-
ga omfattningen av markaf-
färerna stannar vid 11,1 mil-
joner kronor.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Teaterföreningen i Ale 
förbereder ännu en kul-
turrik höst.

Hetast på program-
met är Lasse Bergha-
gen.

Mest unikt är en 
opera i två akter om 
självaste Mozarts fru.

Sedan årsskiftet är det Mar-
gareta Nilsson, även biblio-
tekschef, som är ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

– Ett fantastiskt roligt 
uppdrag med många enga-
gerade styrelsemedlemmar. 
Det är en utmaning att ställa 
samman ett så varierande 
program som möjligt med de 
resurser vi har. Det kräver att 
vi verkligen tar reda på vad 
föreställningar innehåller, 
säger hon.

Teaterföreningen i Ale har 
ett kommunalt bidrag om 80 
000 kronor, medlemsavgifter 
och entrépengar att genom-
föra kulturprogram för under 
året.

– Vissa går runt och säljer 
slut direkt, medan andra är 
rena förluster. För oss är eko-
nomin inte allt, utan vi vill ha 
ett så brett program som möj-
ligt. Vi tillhör Riksteatern och 
deras utbud präglar vårt pro-
gram. I höst är det en beto-
ning på musik, säger Marga-
reta Nilsson och vi kommer 
osökt in på årets stora kultur-
händelse.

Lasse Berghagen, 65, 
tillhör våra mest folkkära 
sångare och artister i Sve-
rige. Under åren 1994-2003 

gjorde han stor succé som 
programledare för Allsång på 
Skansen. lördag 13 november 
kliver han in i Ale gymnasium 
för första gången.

– Det känns självklart väl-
digt roligt att vi kan erbjuda 
en sådan höjdare. Det blir 
musik och många historier 
från hans långa karriär, berät-
tar Margareta Nilsson som 
räknar med fullt hus.

– Vi är förutom våra lokala 
teaterföreningar den enda 
arrangören av vuxenarrang-
emang. Utbudet är tämligen 
begränsat och därför är törs-
ten stor efter event med artis-
ter som Lasse Berghagen.

Höstens första musikföre-
ställning är ”Spisa Strindberg 
– min middag med August” 
och även den är från Rikstea-
tern. Föreställningen spelas 

onsdag 29 september i Ale 
gymnasiums teatersalong. 
Fru Mozart onsdag 27 okto-
ber erbjuder något så unikt 
som opera.

– Det tillhör inte varda-
gen i Ale kommun, men det 
är roligt att kunna presen-
tera något unikt. Publiken 
får möta fru Mozart som har 
ett speciellt sinnelag och en 
passion för livet. Hennes 
långa och spännande liv efter 
makens bortgång skildras i 
en fin musikteater. Den här 
rekommenderar vi verkligen 
och som sagt det är inte varje 
dag som det serveras opera i 
Ale.

Teaterföreningen genom-
för sina arrangemang i tätt 
samarbete med ABF.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Strategiska 
markaffärer

Lasse Berghagen – kulturhöstens dragplåster

Lasse Berghagen kommer till Ale gymnasium i november. Te-
aterföreningen räknar självklart med fullt hus, någon som 
tvekar?
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Utgångspris 2 100 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 128 kvm, biyta 128 kvm
Tomt 1 328 kvm

Byggt 1966
Adress: Lindängsvägen 7B
Visas sön 26/9 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2174 till 72456 för beskrivning

Tilltalande och välbyggd fasadstensvilla med fin trädgårdstomt. Lugnt och bra läge centralt i Alafors.
Gångavstånd till skola, förskola och buss. Ett hus med möjligheter. Bokade visningar, ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2174.

B Alafors

Utgångspris 2 995 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 923 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1999
Adress: Krokängsvägen 220
Visas sön 26/9 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2449 till 72456 för beskrivning

Vi har nu nöjet att erbjuda ett väldigt fint enplanshus i ett populärt och eftertraktat område i södra Nol.
Huset är beläget långt in på återvändsgata med lite trafik. Här har ni naturen inpå knuten men samtidigt
har ni Ale torg med affärer, service och kommunikationer inom behagligt gångavstånd. Garage och fin
trädgårdstomt. Mäklare Lasse Knaving Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2449.

BNol

Utgångspris 3 500 000:-
9 rok, varav 5 sovrum
Boyta 186 kvm, biyta 106 kvm
Tomt 4 633 kvm Plan

Byggt 1977
Adress: Hältorp 106
Sms:a: FB 5410-2361 till 72456 för beskrivning

Exklusiv och välbyggd Eurohus Villa Continental med vackert läge och utsikt i Lödöse. Ett fantastiskt hus
i vacker miljö. Stor parkliknade tomt, garage för tre bilar, pool. Villan för den som söker kvalité på boende
och miljö! OBS! Endast bokade visningar. Ring Fastighetsbyrån för att boka tid. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2361.

BLödöse

Utgångspris 845 000:-
Boyta 62,5 kvm
Avgift 2.569:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv
Inglasad balkong i västerläge

Adress: Herrgårdsvägen 23 B
Visas tor 23/9 18.15-18.45
Sms:a: FB 5410-2644 till 72456 för beskrivning

Trevlig och fräsch lägenhet med bra planlösning i lugnt område. Härlig inglasad balkong med skjutbara
fönster. Närhet till naturen. ca 10 minuter från Göteborg. Mäklare Joakim Olsson 0708-44 63 12
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2644.

B 2:a Surte
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BOHUS. Ale-Jennylunds 
Ridklubb i Bohus har köpt 
två ponnyer för pengar de 
tjänat när ridskoleelever sålt 
strumpor och underkläder 
från Newbody.

– Det är ett bra sätt att få 
in lättförtjänta pengar till 
klubben på, berättar Maria 
Malmgren som är klubb-
medlem i Ale-Jennylunds 
Ridklubb. 

Maria kom i kontakt med 
Newbody då hennes son 
spelar ishockey och sålde 
deras produkter. På ridskolan 
fanns en ponny som behövde 
pensioneras och då det inte 
fann några pengar till att 
köpa en ny föreslog Maria att 
de skulle börja sälja produk-
ter från Newbody, ett företag 
som hjälper föreningar och 
skolklasser att tjäna pengar.

”Vill du vara med och 
skaffa en ny ponny?” Med 
det argumentet var det inte 
alls svårt att få eleverna 
att sälja. Detta gjorde att 
ridskoleeleverna kände sig 
delaktiga och att det faktiskt 

skulle vara deras 
ponny de skulle 
köpa. 

– Dessutom 
är det jättebra 
produkter som 
folk behöver, 
säger Maria.

A l e - J e n -
nylunds Rid-
klubb tjänade 
19 000 kronor 
på försäljningen 
av strumporna 
och underklä-
derna. När de 
kom i kontakt 
med en säljare 
av ponnyer hade 
han två stycken 
som var uppväxta tillsam-
mans och som han inte ville 
sära på. Ale-Jennylunds 
Ridklubb köpte då båda häs-
tarna, vilket var bra eftersom 
ännu en ponny på ridskolan 
kunde pensioneras.

Vad säger eleverna om 
de nya hästarna? 

– De älskar dem. Nu har 
vi faktiskt startat en ny för-

säljning av produkterna på 
grund av att vi behöver köpa 
en stor häst. Vi har till och 
med fått beställa fler pro-
duktkataloger på grund av 
att det är så många ridsko-
leelever som vill vara med 
och sälja. Det är jätteroligt, 
avslutar Maria Malmgren.

JONAS ANDERSSON
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Två nya ponnyer efter lyckad strumpförsäljning
– Ale Jennylunds Ridklubb har fått tillökning

Emma Cappelen på Newbodys Sessan 
(till vänster), ställvärdinnan Moa Lord (i 
mitten) och Tove Källström på Newbodys 
Fanny (till höger).   Foto: Maria Malmgren
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Kläder för Dig tjej, 
kvinna, dam eller 

gumma!
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OBS! Vi har även lite ”större” 

storlekar! (upp till 54-56)

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Hälsar er välkomna till 

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

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.30! Du bjuder på din närvaro!

Vässa din marknadsföring 
genom Storytelling

Välkomna!

Information från kommunen
Alemässan 2011

���������
För företagare i Ale

Repslagarmuseet, Älvängen
Fredag 24 sept kl 12.30-14.00 

Programvärd: ALMI Företagspartner

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

Muntlig tradition har funnits i alla kulturer och genom alla tidsepoker. 
Att berättelsens/sagans starka symbolvärde är en bärande kraft, är allmänt 
känt och väl dokumenterat. Idag talar vi om Storytelling som hjälper dig 
hitta, förvalta och utveckla din affärsidé och som bärare av ditt varumärke.

 
Safe at Sea beläget i Kungälv är just nu ett sådant företag som med 

inlevelse, kraft och proffessionalism förankrar sin unika affärsidé. Deras story 
bygger på verkligheten och hur man som fågel Fenix reser sig ur askan… 

 
Lars-Bertil Rystrand från Safe at Sea bjuder oss med på en spännande resa.

Information om mässan som du som företagare behöver veta samt en visning 
på plats om hur en utställningsmonter kan se ut.

Jerry Brattåsen, Ale Utveckling & Dan Claesson, Space Production AB



Erbjudanderna gäller onsdag 22/9 - söndag 26/9 - 2010

Prisfest p
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Frukt&Grönsakshuset

20:-

20%

20% 20:-/bunten

20%

20%
hela vårt ljussortement

20%
på Mivitotal Plus

20:-
Saltvattenspray

på kavajer
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller 
rabatter.

20%
På valfri vara

20%
Yankee Candels

per bakelse

på en påse lösviktste

Krysantemum

på vaxning
20%

Ma Crémière, 450g
Brie Petit 34,95/st

på torget!
20%

GUESS
Smycken och klockor

20%
på all parfym Pocketböcker

gäller på ord.pris

20%
på alla ryggsäckar

20%
på startpaket till alla 
mobil-abonnemangpå alla solglasögonå ll l l öå l ö

20%

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

20%

20%
på utvalda parfymer & body-

lotions i butiken

20%
på allt arbete i september

Ale Skomakeri &
Nyckelservice

20%
på utvalda jackor
(1 dam-, 1 herr-, 1 barnjacka)
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15% 
rabatt

på Dermalogicas 

produkter i samband

 med ansiktsbehandling 

60 min. (560:-)

ÄLVÄNGEN. Regn och 
blåst.

Det var förutsätt-
ningarna när eleverna 
från Älvängenskolan 
och Madenskolan skulle 
genomföra Skoljoggen i 
tisdags.

Barnen brydde sig 
emellertid inte om 
vädret utan tog sig 
runt den utstakade 
banan på lätta ben.

Svenska Skolidrottsförbun-
det arrangerade för 28:e året 
i rad Skoljoggen, Sveriges 
största motionslopp med un-
gefär en halv miljon deltaga-

re. Arrangemanget vänder sig 
till alla elever, från förskolan 
till och med gymnasiet.

Förra året hade Skoljog-
gen cirka 505 000 deltagare, 
det vill säga mer än 40 pro-
cent av Sveriges alla skole-
lever.

– Det här är ett jätte-
bra tillfälle för eleverna från 
Älvängenskolan och Maden-
skolan att träffas och samti-
digt röra på sig, säger Anna 
Larson, lärare på Älvängen-
skolan.

Start och mål skedde all-
deles i närheten av Älvängens 
Kulturhus. Innan startskottet 
gick fick eleverna värma upp 
tillsammans. Regnet tilltog 

i styrka, men lagom till att 
den första årskursen skulle 
ge sig iväg klarnade det upp 
en aning.

Efter genomförd löprun-
da belönades deltagarna med 
varsin banan som delades ut i 
målfållan. Ett gott dagsverke 
var därmed utfört!   

I samband med Skoljoggen 
samlas en frivillig Springs-
lant in till Barncancerfon-
den. 2009 erhöll Barncancer-
fonden 1,4 miljoner kronor.

Körsbärstomater 
på Kvist

790/st
Ica. Spanien. 300g, Klass 1.

Jfr pris 26:33/kg.
Max 2 st per kund.

Fläskfilé

6990
Danish Crown. Ursprung Danmark 

Ca570g.

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

I manuella 
delikatess disken

m t rtKör bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbärstoma eKö teKöKöKöö omaöö toommatteateterrPastrami

1195/hg
Färskvaruhuset. Jfr. 119,50/kg. 

Ord pris 189,50/kg.

BOHUS. Det händer 
saker i Bohus Centrum.

Hälsoprofileringen 
blir allt tydligare.

Beauty Glamour har 
inriktning på hud- och 
fotvård.

Aki Seyedazizollah har ti-
digare huserat på diverse sa-
longer runtom i Göteborgs-
området, men nu var tiden 
mogen för att öppna eget.

– Jag flyttade till Bohus 
för tre år sedan. Det senas-
te året har jag tagit emot 
mina kunder hemma, men 
nu kändes det rätt att ta plats 
i centrumhuset. Jag vill verk-
ligen ge en eloge till Alebyg-
gen som hjälpt mig med lo-
kalen och till alla invånare i 
Bohus som besöker mig. Jag 
öppnade efter sommaren och 
har haft fullt upp hela tiden, 
säger Aki.

Hjälper trötta fötter
– Hos mig får kunderna med-
icinsk fotvård och jag avhjäl-
per problem som förhård-
nader, liktornar, nageltrång 
och fotsvamp. Hit kan man 
komma med sina trötta och 
ömmande fötter. Vidare er-
bjuder jag såväl ansikts- 
som helkroppsbehandlingar. 
Hudvård, hårborttagning, 
håltagning och piercing ingår 
också i konceptet.

Snart får Aki Seyedazizol-
lah sällskap av Ann Eriks-
son vars verksamhetsinrikt-

ning kommer att vara naglar, 
manikyr, pedikyr, hand- och 
fotmassage.

– Jag kommer att vara 
igång tidigast den 5 okto-
ber. Tanken på att driva egen 
rörelse inom detta gebit har 
funnits länge och det ska bli 

riktigt roligt att få husera till-
sammans med Aki, avslutar 
Ann Eriksson.

Skönhetsvård i Bohus Centrum
– Beauty Glamour har flyttat in

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aki Seyedazizollah har öppnat Beauty Glamour i Bohus Cen-
trum, som bland annat erbjuder medicinsk fotvård. 

Skoljoggen i regn och rusk
– Elever från Älvängen deltog i löparfesten

MED PARAPLY

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lekfull uppvärmning i regn och rusk.

Eleverna från Älvängenskolan och Maden-
skolan möttes av hejarop och applåder när 
de passerade mållinjen.

LEIA PARKAS JR
FIVE SEASONS ”Dunkänsla”

Strl 110/116 - 170/176. Svart, vit, lila. 

DIDRIKSONS PARKAS JR
Nancy: röd, vit, svart. Warner: röd, svart. Strl 130-170.

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

VINTERN ÄR SNART HÄR!

LEIA DAMPARKAS 
FIVE SEASONS ”Dunkänsla”

Strl 36-46. Svart, vit, lila, röd. Ord pris 1.199:-

NU 999:-

699:-

1.499:-

799:-999:-
ADIDAS DUNJACKA
Dam. Strl 34-46. Vit, svart, röd.

DIDRIKSONS SOPHIE
Damparkas. Strl 34-46. Svart, vit, röd, mullvad

DIDRIKSONS JULIA/JULIUS
3 i 1-jacka. Uttagbart innerfoder. Strl 36-46 dam, S-XXL herr. Ord pris 1.799:-

TRÄNING TRÄNING TRÄNING TRÄNING

FIA ZIP TIGHTS

499:-

FIA LOOSE 
RACERBACK

399:-

NYCKELHÅLLARE

49:-

HÅRBAND

59:-

VATTENFLASKA

49:-
Flera olika färger

FLER FÄRGER OCH MODELLER FINNS I BUTIKEN. VÄLKOMNA IN!

FUNKTIONS- 
STRUMPOR 

2-PACK 149:-

NYCKEL- 
HÅLLARE

49:-

ALICE LOOSE 
RACERBACK

299:-

FUNKTIONSTROSOR
2-PACK

179:-

NU 1.299:-


