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Glädje i SBTK. Christian 
Rönkkö och Oscar Frii jublar.

Nu väntar 
kval för SBTK
SKEPPLANDA. Skepp-
landa vann dramat på 
Forsvallen och är klara 
för kvalspel till division 
fyra.

SBTK:s herrar mötte Sjuntorp i en 
direkt avgörande match om silver-
platsen i division fem Västergötland 
västra. Hemmalaget var disciplinerat 
och tog vara på de chanser som bjöds.

Läs sid 25
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Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom söndag

KUPONG!
Gevalia
Kaffe 
endast 1 köp per hushåll 
Klipp ut kupongen

00000000000
/1/2kg

Godisbana

Färskt Godis
Handla ditt godis 
hos oss, vi har hela 
220 sorter!

Livsmedel  Arkadspel  Fika med kaffe och kaka

Öppettider 
10-19 Alla dagar

i Alafors

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice
Ale Tips & Tobak | Backa Fisk | Blomsterriket | Daisy Footwear | Dressman 
Drömhuset | Frukt & Grönsakshuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks
Lidl | Limit | Lindex | Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka 
Klockmaster | Sportringen | Svenheimers Konditori | Systembolaget | ZooNet  
FRISÖRER: Klippstudion | XLNT | RESTAURANGER: Restaurang Lilla Julien
Pizzeria Bella Mia | Mc Donald´s | Ananda Thai Take Away
ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafikskola | Handelsbanken
M2 Fastighetsförmedling | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling

www.aletorg.se

– Lätt att nå!

BÄTTRE TIDER!
NU HAR DET ÖPPNATS EN NY 
PROVISORISK VÄG SÅ ATT DU 
LÄTTARE KAN KÖRA NORRUT 

FRÅN TORGET!

Unga entreprenörer i 
Moldavien
Utbildningen Unga Entreprenörer i Nya Europa arrangerades för första gången utomlands. Det skedde i 
Moldavien. Ett initiativ främst till förmån för unga moldaver, men också för att öka förståelsen hos övriga 
europeer. Det blev många spännande möten i den lilla byn Butuceni med 500 invånare.

Läs sid 2 och 3
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Ale Torg

NYHETER!
Nytt sortiment i butiken!

Stort utbud av ljus med tillbehör.



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!

Som ni kan läsa i veck-
ans tidning har jag 
skämts bort med ännu 

en ovanlig upplevelse. Jag 
har på nära håll fått följa ex-
porten av Ale kommuns 
framgångsrika entreprenörs-
utbildning, YEE, till Molda-
vien. Under en veckas tid 
fick 20 deltagare, varav åtta 
från Budesti och resten från 
sex andra Europeiska länder, 
lära sig grunden i kreativt 
tänkande. Det skedde i den 
lilla byn Butuceni, några mil 
utanför huvudstaden. Här 
vallar befolkningen fortfa-
rande korna till hagen på 
morgonen, hämtar vattnet 
i brunnen och odlar mer-
parten av maten i trädgår-
den. I byn bor cirka 500 in-
vånare. Ingen vet riktigt. 
De har inte samma rutiner 
som vi, om jag ska uttrycka 
det milt. En bättre plats för 
kreativitet är svår att finna. 
Lugnet är närmsta granne 
och vi förstår ganska snabbt 
att det mest spännande som 
kommer att hända i sam-
hället de närmaste dagar-
na är just vår utbildning – 
samt vår blotta närvaro. Det 
är inte riktigt sant. För byns 
befolkning var vi kanske en 
aning exotiska, men för oss 
som bodde i Butuceni för 
första gången var mötet med 
varje dag ett äventyr.
Det blev fem intensiva 
dagar, vilka ni kan läsa om 
på sidan bredvid. Min upp-

gift var att dokumente-
ra, samla intryck och inte 
minst föreviga händelser-
na på bild. Det är ett roligt 
uppdrag som jag känner mig 
bortskämd med, men efter 
att ha följt projektet sedan 
starten känns det numera 
mer angeläget att fundera 
över hur detta kan komma 
fler till del. Jag har sett vilka 
otroliga avtryck utbildning-
en gör hos unga människor. 
När kursen går mot sitt slut 
och ungdomarna redovisar 
den ena affärsidén efter den 
andra är det svårt att komma 
ihåg att de inte kände varan-
dra en vecka tidigare... Det 
är magi.

Problemet är att allde-
les för få ges möjlighet till 
den här typen av utbild-
ning. Jag anser att pro-
fessor Roger Mumby 
Croft som leder kursen 
är unik i sitt slag. Ale 
kommun är att gratulera 
som har denna person 
i sitt kontaktnät, 
men frågan är vad 
vi gör med den? 
Faktum är att det 
görs faktiskt en 
hel del. Roger 
Mumby Croft 
kommer snart 
att starta pro-
gram nummer 
två för arbetslö-
sa ungdomar i 
Ale. Det projek-

tet vilar på samma koncept 
som Unga Entreprenörer i 
Nya Europa. Skillnaden är 
att deltagarna enbart är från 
Ale. Kanske kunde vi samar-
beta med Arbetsförmedling-
en i Tyskland och Italien för 
att ge även denna kurs ett 
internationellt innehåll?
Satsningen att låta Roger 
Mumby Croft med kollega 
inspirera och stötta arbets-
lösa i Ale är superb. Jag tror 
det finns ytterligare använd-
ningsområden och jag skulle 
inte tveka en sekund att en-
gagera honom i grundskolan 
också. Ingen kan kommu-
nicera med ungdomar som 
han. Det finns mycket att 
lära av honom och jag vet 

att Ale kommun har 
gjort det – hoppas  

bara man fort-
sätter med det!

Unik pedagog

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 40  |   2010LEDARE2

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

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)
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EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE

PRO 
ALE NORRA
Välkomna till trivselträff 
torsdag 14 oktober, 16.00
 i Skepplanda bygdegård

Förtäring
Underhållning

Lotterier

Kulturgruppen

Centerkvinnorna
har

HÖST-MÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Måndagen den 18 oktober kl 18

Inga-Britt Karlbom m.fl. 
berättar om senaste resan.

Alla varmt välkommna!
/Starrkärrs centerkvinnor

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 9 oktober
kl. 10.00-14.00

Ta med dig din släktforskning
- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Nödinge Röda Korskrets

Inbjuder medlemmar och 
intresserade till

Möte Torsdag 
7/10 kl 18.30

Bohus Servicehus
Tema:

Globalt engagemang
Medverkande: Karim Zendegani
Vi serverar kaffe och smörgås

Varmt välkommna!

HÄST- 
SKÖTARE

SÖKES
Till vårt stall i Skönningared, 
4 hästar i spiltor, sökes van 

hästskötare fr o m slutet oktober.
Sedvanligt stalljobb. 

Arbetstid: Flexibel, 1 timme varje 
morgon Måndag-Fredag. 

Du bör ha bil.
 

SLEIPNERS 
HYRVERK

Ring 0705-448055

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Söndag 10 okt kl 16

Gudstjänst
med 100-årskalas

Annemarie Svenninghed 
Scoutinvigning. SMU fyller 100 år.

Servering, kollekt

Höstkvällar
inför ordet

Tisdag-onsdag 12-13 okt kl 19

Tisdag: ”Vem vågar vittna?”
Kyrkoherde Åke Reinholdsson

Onsdag: ”Bibeln -bokstav, 
bildspråk, budskap”
Pastor Lars Gunter

Lovsång, föredrag, kollekt, servering.

VÄLKOMNA!
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POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll,  Asterix, Gul mandel, 5 och 20 kg 

förp. Solrosfrö 20 kg 200:-. Morötter, fodermorötter. 
Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt, 60-65% bärhalt. 
Säljes från lastbil LÖRDAG 9/10: 

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. 
Höstens turer: 6/11 och 4/12. 0708-26 61 34
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LE KOMMUNA

www.vattenkungen.se

Efter att ha genomfört den interna-
tionella entreprenörsutbildning-
en Unga Entreprenörer i Nya 

Europa, YEE, tio gånger i Sverige ex-
porterade Ale kommun sitt koncept till 
Moldavien. Genom kontakterna med Bu-
desti kommun skapades ett SIDA-pro-
jekt, där Ale kommun sökte och fick fi-
nansieringen beviljad i programmet In-
ternationellt Centrum för Lokal Demo-
krati. Syftet är att främja demokrati och 
på så vis också bekämpa fattigdom. Ett 
bättre recept än att lansera utbildning-
en YEE i länder som Moldavien är nog 
svårt att finna. Behovet av kunskap och 
inspiration är stort. Det finns resurser i 
landet, men befokningen är kuvad och 
hårt tillbakaträngd av en brokig historia, 
där det ena styrelseskicket har avlöst det 
andra. Kommunismen har lämnat landet 
fast ingen vet om det verkligen blev 
bättre. Gemene mans uppfattning är tu-
delad och därför krävs stora insatser från 
omvärlden för att övertyga om möjlig-
heten till ett liv med inflytande. Var och 
en har sin egen överlevnad att tänka på, 
varför solidaritet och vilja att betala skatt 
till staten i princip är lika med noll. Inte 
så konstigt heller med tanke på vad staten 
gör för folket. Det krävs stora insatser för 
att förmå befolkningen att ändra inställ-
ning och gemensamt börja bygga landet. 
Förtroendet för politiker och presiden-
ter är med all rätt förbrukat. Det måste 
hända något radikalt för att ge nästa ge-
neration framtidstro. Utbildningen YEE 
är ett bra initiativ, men det är inte till-
räckligt.

Hur ställer sig då världen – och framför 
allt EU – till Moldavien? Efter att ha fär-
dats ett antal mil på gropiga grusvägar i en 
buss som troligtvis inte hade överlevt tjugo 
sekunder hos Svensk Bilprovning är frågan 
berättigad att ställa. Vad gör EU? Om vi 
fortfarande har som idé att försöka främja 
en europeisk marknad och ge oss likvärdiga 
villkor kan vi väl börja med att se över infra-
strukturen i och runt unionens potentiella 
medlemsländer. Det handlar inte bara om 
asfalt, utan lika mycket om vatten, avlopp 
och telekommunikation. Det kan tyckas 
vara det egna landets interna frågor, men 
jag är rädd för att dagens ledare tänker un-
gefär som ungdomarna i Moldavien ofta 
svarar: "Det är väl ganska bra, eller ja, jag 
har ju inget att jämföra med..."

Förstår landet inte själv vikten av det 
nödvändiga finns en uppenbar risk att 
utvecklingen kommer att fortsätta stå 
still. Det vore synd för det är ett under-
bart land med vänliga människor, där åt-
monstone befolkningen har drömmar om 
framtiden. Deltagarna i den första upp-
lagan av utbildningen Unga Entrepre-
nörer i Nya Europa hade inte svårt att 
finna gångbara affärsidéer, men frågan är 
om morgondagens entreprenörer får vara 
aktiva i Moldavien? Det är väl snarare en 
fråga för EU. Landet är så långt efter på 
många plan att det krävs initiativ utifrån. 
I Ale kan vi vara stolta över att vi har 
gjort precis det, inte bara genom att ex-
portera utbildningen YEE, utan också för 
de drygt 170 000 kronor som samlats in 
under två år till förmån för 200 behövan-
de barn. Av oss som var på plats under 
veckan i Moldavien tror jag ingen betviv-
lar att våra ansträngningar måste fortsät-
ta. Om inte EU har förstått så har i alla 
fall vi gjort det.

Per-Anders Klöversjö

Unga Entreprenörer i Nya Europa på plats för första gången utanför Sverige. Utbildningen skedde nu i Moldavien med två svenska ungdomar 
som deltagare samt en liten stab med personal. Finansieringen stod ICLD för – ett program under SIDA:s paraply.

Det krävs radikala 
förändringar

Här i den lilla byn Butuceni utbildades 20 
ungdomar i entreprenörskap. Professor Roger Mumby Croft.

En tysk och en svensk. Delta-
garna kom från sju länder. Här 
Michael Polzhuber och Ida Löf-
gren.

Finfrämmat. Svenska ambas-
sadören Ingrid Tersman var en 
av åhörarna när deltagarna re-
dovisade.

YEE – ett nätverk i Europa
– Lyckad export av entreprenörsutbildning till Moldvaien
MOLDAVIEN. Den har fung-
erat och gjort succé i Ale 
och på Västkusten i tio år.

Utbildningen Unga 
Entreprenörer i Nya 
Europa, YEE, fungerade 
utmärkt även på landsbyg-
den i Moldavien.

– Vi är otroligt glada 
över genomförandet, Ita-
lien nästa, säger projektle-
dare Kjell Lundgren.

Att flera av Ale kommuns part-
ners i Europa nu vill genomföra 
utbildningen skapar större möjlig-
heter för fler elever i Ale gymnasi-
um att få medverka i det interna-
tionella programmet YEE.

– Vi vet idag vad konceptets 
nycklar är och Moldavien var 
egentligen bara en bekräftelse på 
det. En inspirerande miljö, god 
mat, ett varierat program med tid 
även för rekreation och fritidsak-
tiviteter. Sedan är kursledning-
ens inspiration viktig, men den 
borgar Roger Mumby Croft från 
Warwick University och vår egen 

Dennis Larsen för, säger Kjell 
Lundgren.

Under fem dagar vistades 20 
ungdomar tillsammans med en 
mindre besättning i den lilla byn 
Butuceni, två timmar utanför hu-
vudstaden Chishinau. Här fick de 
inte bara lära känna helt nya män-
niskor, de fick också upptäcka nya 
sidor hos sig själva. I olika grup-
peringar gällde det sedan att sam-
arbeta och lösa problem. Som 
examen väntade en gruppredovis-
ning av en affärsidé, möjlig att re-
alisera i Moldavien. Denna pre-
sentation skedde i Chishinau med 
många etablerade namn i publiken, 
däribland den svenska ambassadö-
ren, Ingrid Tersman.

– Jag är oerhört imponerad av 
vad ni har berättat här idag. En del 
av era idéer vet jag är på gång, så 
ni är helt rätt ute. Ni har gjort ett 
mycket professionellt intryck och 
jag både ser och förstår att ni har 
haft en bra vecka tillsammans, sa 
hon bland annat.

Det kan nog alla skriva under på. 
Att leva på den moldaviska lands-

bygden är en upplevelse, att göra 
det i just Butuceni är ytterligare 
något för sinnena. Varje morgon 
klockan åtta mötte vi byborna på 
väg med sin ko till hagen. Någon 
kom också körandes i sin Lada, 
sådana som vi hade i Sverige på 
70-talet, på väg till jobbet i Chis-
hinau. Vägen dit går mestadels på 
en gropig grusväg.

Deltagarna bodde i Anatolie 
Botnarus nya resort. Anatolie är 
en entreprenör av bästa sort. Hade 
Moldavien haft fler av hans märke 
skulle landets problem tillhöra his-
torien.

– Jag vill göra något med Bu-
tuceni. Här är fantastiskt, utbris-
ter han och vi konstaterar att han 
redan gjort otroligt mycket.

Han har mer än ett järn i elden. 
Anatolie är bland annat byggmäs-
tare, jurist, mäklare – minst sagt 
allt i allo.

– Inga problem, jag fixar.
Inte ens när Thomas Her-

mansson, Ale Fritid, begär en vol-
leybollplan uppstår några problem.

En timma senare är ett nät 

uppspänt och stolparna går inte 
att rubba. Inget är halvdant. Allt 
görs perfekt. Maten som serveras 
kommer från den egna gården och 
allt är ekologiskt.

Deltagarna får inte bara ett nät-
verk till nya vänner i övriga Europa, 
de får också en värdefull erfarenhet 
av villkoren i ett land som få känner 
från insidan.

Över 250 ungdomar har nu gått 
utbildningen YEE som definitivt 
kan bli grunden för morgondagens 
entreprenörer i Europa.

Utvärderingen av veckan i 
Moldavien är talande.

"Jag kommer att minnas det här 
äventyret resten av mitt liv".

"Det här projektet är en stor möj-
lighet att lära för livet".

Eller som Alina Fondos, 18, från 
Moldavien säger;

– Jag har lärt mig att ingenting 
är omöjligt om du bara vill. Det 
gäller att se möjligheterna för de 
finns där. Någonstans.

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Vad roligt att höra 
att två Aleungdo-
mar är så fantastiskt 

nöjda med kommunen! Det 
är verkligen glädjande, ef-
tersom det är precis det som 
är min ambition, att göra så 
alla trivs! 

Ni säger att ni är nöjda 
med att fritidsgårdar finns i 
Älvängen, Nödinge, Bohus 
och Skepplanda. Då undrar 
jag: Vad ska alla ungdomar 
som bor i Hålanda göra på 
kvällarna? Vad ska de som 
bor i Surte göra på kvällar-
na, och har någon tänkt på 
de som bor i Starrkärr? Mitt 
största problem med ung-
domspolitiken de senaste 16 
åren är att ungdomarna i ut-
kanten av kommunen glöms 
bort. 

Mötesplats ungdom 

håller jag helt med om är 
en bra satsning och jag är 
hemskt ledsen om jag gjorde 
alla de fantastiskt engage-
rade människor som arbe-
tar med det upprörda. Dock 
skulle jag gärna skulle vilja 
utveckla MPU ännu mer, 
men jag måste poängtera 
igen att Mötesplats ungdom 
ligger centraliserat place-
rat i Nödinge, och vad ska 
då ungdomarna i utkanter-
na göra? Ska det verkligen 
inte finnas något att göra för 
dom, som inte kräver att de 
reser buss mer än en timma?

Vaknafonden
Till sist nämner ni Vakna-
fonden (det var ju trots allt 
endast tre verksamheter ni 
kunde nämna där kommu-
nen hade satsat resurser på 

ungdomarna) och precis 
som ni själva poängterar är 
det företag och olika för-
eningar som ger bidrag till 
Vakna. Ska kommunens le-
dande politiker inte hjälpa 
till? Tänk hur mycket mer 
värdefullt arbete de enga-
gerade inom Vakna hade 
kunnat utföra om de hade 
mer resurser!

Vad jag vill göra för oss 
ungdomar är att utveckla de 
verksamheter som finns, ge 
stöd och bidrag till fören-
ingar av olika slag och fram-
förallt inte glömma av de 
som bor i periferin. 

Insändarskribenterna 
skriver också att om buss-
kortens giltighetstid utökas 
”då blir det ju helt gratis att 
åka från busskur till busskur 
och slå sönder den”. Jag blir 

ledsen att höra att Matti-
as Salek och Viktor Lars-
son anser att det är det 
som händer när ungdo-
mar får tillgång till bussåk-
ning dygnet runt. Min erfa-
renhet är inte att frihet leder 
till missnöje och oacceptabla 
beteenden. Men ni kanske 
anser att vi ska strypa frihe-
ten ännu mer för ungdomar, 
då ni inte verkar anse att 
de är tillräckligt mogna att 
förstå generella beteende-
regler? Jag tror på Ales ung-
domar, det är väl skillnaden.

Frihet viktigast
Dessutom är jag nyfiken 
på hur ni kunde missa min 
kommentar sist i min insän-
dare att det är föräldrarna 
som sedan bestämmer vilka 
tider deras barn är ute, det 
var jag väldigt tydlig med. 
Eftersom jag anser att frihet 
är det viktigaste en männis-
ka kan ha, tror jag på att den 
friheten ska vara ett alterna-
tiv även för tonåringar, fast 
naturligtvis ligger det ytters-
ta bestämmandet hos för-
äldrarna.

Det jag också tycker är 
lustigt är att de som skri-
ver insändarna rätt och slätt 
lägger allt ansvar på föräld-
rar och ungdomar, att det 
är ungdomarnas fel helt och 
hållet utan bakomliggande 
orsak, och dessutom att det 
är föräldrarnas sak att ställa 
upp och köra sina ungdo-
mar när de än vill ha skjuts. 
Har Salek och Larsson vuxit 
upp med föräldrar som alltid 
kan och har tid att skjut-
sa får man verkligen gra-
tulera, men tänk på de för-
äldrar som kanske inte har 
bil? Eller råd med bensinen? 
Eller ännu mindre råd att 
köpa ett dyrt västtrafikkort?

Inte mitt syfte
Återigen var det aldrig min 
mening att uppröra berör-
da människor i MPU, VAK-
NA-projektet eller fritids-
gårdarna. De eldsjälar som 
arbetar med dessa verk-
samheter är helt fantastis-
ka och det är jättekul att se 
när ungdomarna verkligen 
har glädje av det. Syftet med 
min insändare var endast att 
poängtera att de senaste 16 
åren har det inte gjorts till-
räckligt mycket för ungdo-
marna från politiskt håll, jag 
tycker vi är mer värda!

Isabell Korn (M)
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Ingen kan undgått den 
massiva arbetsinsats som 
numera pågår längs E45. 

Men hur imponerande det 
än ser ut för allmänheten 
så är det en hel del arbeten 
som vi inte känner till och 
som inte får det erkännande 
det förtjänar.

Sportfiskarna i Norra 
Älvsborgs distrikt fungerar 
som remissinstans och har 
med spänning följt arbetet i 
Lodingebäcken i Nödinge. 
Vi kan med glädje se att 
naturvården i våra vatten-
drag sköts på ett föredömligt 
sätt! På grund av vägbygget 
var Lodingebäcken tvungen 
att få en delvis ny sträck-
ning. På en sträcka av 60 
meter elfiskades det varsamt 
upp flera hundra fiskar, 
mest yngel och övervägande 
öring, dessa flyttades till den 

nya sträckningen som enligt 
vårt tycke är minst lika bra 
som den gamla. Det är oer-
hört viktigt för reproduktio-
nen av öring att alla förhål-
landen är gynnsamma och 
vi kan inte nog berömma 
Banaväg för deras insats. 

Nästa projekt i våra vat-
tendrag är Rallatebäcken i 
Älvängen, ett oansenligt litet 
dike för de flesta, men skall 
sanningen fram så är det ett 
av de mest öringtätaste och 
produktivaste vattendragen i 
Ale kommun, sett per kubik-
meter vatten.

Vi i N Älvborgs distrikt 
och Alefiskarna ser därför 
fram emot ett lika gott sam-
arbete som i Lodingebäcken 
och tackar och bugar på 
förhand.

Styrelsen i Sportfiskarna
N Älvsborgs distrikt

Tack Banaväg!

Kungörelse          
Bygglov
Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för 
flerbostadshus på fastigheten Skårdal 62:22, 
öster om Skårdalsvägen, mellan Sörgårdsvägen 
och Uppegårdsvägen 2008-02-28.
Ärendet överklagades till Länsstyrelsen, som 
upphävde beslutet 2010-02-24, då delar av 
balkonger ligger på så kallad punktprickad 
mark (mark som inte får bebyggas), och 
berörda sakägare ej var hörda. Kungörelse 
gjordes i Alekuriren och GP. 
Miljö- och byggnämnden beviljade nytt 
bygglov den 25 februari 2010. Även detta 
bygglov överklagades.
Länsstyrelsen avslog överklagandet enligt 
beslut dat 2010-09-07. 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg inom 3 veckor 
från den dag man fick del av beslutet enligt 
delgivningskvitto eller kungörelse.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga på 
Miljö- och byggförvaltningen, kommunhuset i 
Alafors. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-10-27.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden

Fjorton ungdomar i åld-
rarna 13-18 år samlades i 
Kilanda förra helgen för 
att spela låtar tillsammans. 
Ungdomarna är fiolelever 
vid Ale och Tranås Kul-
turskolor och de fick tillfälle 
att lära låtar såväl från Väs-
tergötland som Småland. 

På lördagskvällen gjordes 
ett uppskattat besök på Ale 
Vikingagård där pilbåge 
och yxkastning provades på 

innan det blev låtspel vid 
elden inne i storhuset. 

På söndagsmorgonen 
deltog musikerna vid hög-
mässan i Kilanda kyrka. 
Där medverkade också den 
yngste spelmannen, Vin-
cent 6 år från Nödinge, 
som gjorde debut med ”Nils 
Nilsson från Vika”.

Efter lunch reste Tran-
åsgänget hem igen, men 
redan nu finns planer på ett 

nytt utbyte. Det är viktigt 
för eleverna att få möta 
andra elever som både är i 
samma ålder och på samma 
nivå, det inspirerar säger 
pedagogerna Elinor Emils-
son (Ale) och Sanna Ahlér 
(Tranps).

Lärarna vill tacka de för-
äldrar som hjälpte till och 
Ale Kulturskolas intresse-
förening för god hjälp.

❐❐❐

Låtspelshelg i Kilanda gamla skola

Fiolelever vid Ale och Tranås Kulturskolor sammanstrålade 
förra helgen.

INFORMATIONSMÖTE

Nya eller Blivande 
Företagare

Ale Utveckling tillsammans med Skatteverket 
anordnar en intressant kväll med mycket information om 

nyföretagande och Starta Eget-möjligheter.
Arbetsförmedlingen och ALMI Företagspartner är också på plats.

Torsdag 21 oktober
kl 18.00-21.00
Plats: Nol Företagscenter

Industrivägen 4, Nol 
Informationen är gratis

Obligatorisk anmälan senast 18 okt!
Uppge namn, mobil/telnr, antal personer

Anmälan görs till: ale.utveckling@ale.se eller 
Skatteverkets telefon 010-573 52 87, alt www.skatteverket.se. 

Hör av dig vid förhinder!

Välkomna!
Mer information kan du få av 

Jerry Brattåsen, 0303- 33 02 77 e-post: jerry.brattasen@ale.se eller av 
Kerstin Mattson på Skatteverket, 010-577 43 24, e-post: kerstin.h.mattson@skatteverket.se

Svar till Mattias Salek och Viktor Larsson, ”Öppna ögonen!” 

Frihet behöver inte betyda missnöje

 Produktion Informationsenheten, Ale kommun, telefon 0303 33 00 00.                              

Oktober

EVENEMANG

Ortsutvecklingsmötena behandlar-
viktiga frågor för orten och förmedlar 
information till och från de boende i 
området i aktuella ämnen. De är även 
ett tillfälle för invånarna att framföra 
lokala idéer och utvecklingsförslag till 
de kommunala politikerna. 

Har du frågor som du vill ta upp 
på mötet, skicka dem till kommu-
nen senast sju dagar innan mötet 
till Stefan Lydén, e-post  
stefan.lyden@ale.se.

Kom på ortsutvecklingsmötet

Skepplanda 
Ortsutvecklingsmöte
Tid 13 okt kl 19.00
Plats Biblioteket i Skepplanda

Tema för kvällens möte
•  Så här säkrar vi vården i Skepplanda. 

Lone Dockered, primärvårdsområdes-
chef, Christina Palm, verksamhetschef 
vårdcentralen Skepplanda

• Bengt Bengtsson informerar om bygg- 
 nationen i Skepplanda
• Anders Alfredsson, parkchef tekniska  
 kontoret, Ale kommun
• Kjell Gustavsson, Alebyggen

I pausen bjuder vi på fika från Socker-
smulans salladscafé.

Välkomna hälsar Kent Carlsson, Jan A 
Pressfeldt, Anna Thomander, sekreterare 
Marie Greger.

Älvängen 
Ortsutvecklingsmöte
Tid 14 okt kl 19.00
Plats  Matsalen i Madenskolan

Tema för kvällens möte
• Vad händer i Älvängen, väg/järnväg?
• Byggnation – Lennart Nilsson och 
 Katarina Allansson från samhällsplane- 
 ringsavdelningen, Ale kommun
• Skolan

Kom och ställ dina frågor och framför
dina synpunkter.

Välkomna hälsar Lars-Gunnar Wallin
och Kjell Klerfors.

Hålanda 
Ortsutvecklingsmöte
Tid 12 okt kl 19.00
Plats  Hålanda bygdegård

Tema för kvällens möte
•  Mauritzbergs musikdag den 15 okt kl 

19.00
• Bygdegården erbjuder Hålandas före- 
 ningar att vara med på bygdegårdens 
 hemsida
• Kollektivtrafikens turlista
• Gunilla Wallengren har fått medalj igen 

Välkomna hälsar Christer Damm, Jan-Åke 
Persson och Mariam Hagberg.

Du hittar alla tider och teman på 
www.ale.se, Kommun och politik.

Sök Ale kommuns
kulturstipendium
Nu kan du eller din organisation söka 
Ale kommuns kulturstipendium för 
2010. Det delas ut för insatser inom 
kulturområdet – litteratur, musik, 
konst, teater, film, dans, foto, mu-
seum, utställning, konsthantverk, 
kulturminnesvård, bildningsverksam-
het eller jämförbar verksamhet.
 Du måste vara bosatt i eller ha din 
kulturella verksamhet i Ale. För or-
ganisationer gäller att den kulturella 
verksamheten ska vara knuten till Ale.

Stipendiet delas ut den 5 december vid 
Konsert i Juletid med Cyndee Peters.

Ansökan finns på ale.se. eller hämtas 
på Kulturverket, Ale gymnasium. An-
sökan ska vara oss tillhanda senast den 
20 okt, Ale kommun, Utbildnings- och 
kulturförvaltningen, Michael Svensson, 
449 80 Alafors.

Skepplanda • Hålanda • Älvängen – Nu är det er tur

Gymnasiedagarna 
19–21 oktober
Ale gymnasium finns på Gymnasie-
dagarna, Svenska mässan, i monter 
F02:22.
 Kom och prata med oss elever och 
lärare. Vi finns på plats hela dagarna.

Tisdag 19 oktober kl 08.30–20.00
Onsdag 20 oktober kl 08.30–20.00
Torsdag 21 oktober kl 08.30–18.00

Från den 15 oktober kan du ladda ned 
katalogen på www.alegymnasium.se.

BEBISSAGOSTUND. För barn 4–8 måna-
der. Fem tisdagar med start den 5 okt.  
>> Tis 5 okt kl 10.30, Surte bibliotek. Tel 
0303 33 01 71. 

QUIZ! PÅ ALE BIBLIOTEK. Frågesport om 
allt möjligt för hela familjen.  
>> Ons 6 okt kl 19.00, Ale bibliotek, Nö-
dinge. Tel 0303 33 02 16.

MÖTESPLATS UNGDOM – TEMA SEX!
Fältisar och ungdomsmottagningen. Läx-
hjälp, skrivarkurs, breakdance, replokaler, 
data för rädda, studio och inspelningskurs.  
>> Ons 6 okt kl 17.00–21.00, Ale gymna-
sium, Nödinge.

VISOR FRÅN MORMORS TRÄDGÅRD
Musik på museet. Frejdiga visor och skrö-
nor med K-G Malm, Lotta Rossövik och 
Lennart Andersson.  
>> Tor 7 okt kl 18.00, Glasbruksmuseet, 
Surte. Pris 60 kr. Tel 0303 33 01 06.  
Arr: Ale kommun, SV och MiV.

MÖTESPLATS UNGDOM – POETRY 
SLAM. En  chans att läsa upp dina dikter, 
på scen! Läs en egen dikt, din favoritdikt, 
favoritlåten, polarens text, syrrans dag-
bok? Anmälan till paula.dahlqvist@ale.se.  
>> Lör 9 okt  kl 17.00–21.00, Ale gymna-
sium, Nödinge.

DITT KOMPETENTA BARN. Familjetera-
peuten och författaren Jesper Juul föreläser 
om barn och föräldraskap.  

>> 11 okt kl 19.00–21.00, Teatern, Ale 
gymnasium, Nödinge. Ingen avgift.
RÖDA RUMMET – Bibliotekets årliga bok-
tipskväll med massor av tips och fika.
>> 12 okt kl 19.00, Surte bibliotek. Tel 
0303 33 01 71.

FÖRFATTARBESÖK – PETER GISSY. Fru-
kostgäst är göteborgaren Peter Gissy som 
skriver deckare. Senaste böckerna är Vit 
sorg och Diagnos – gisslan. Samarr SV.  
>> 16 okt kl 09.30, Ale bibliotek, Nödinge. 
Pris 60 kr inkl frukost. Tel 0303 33 02 17. 

FRU MOZART – EN OPERA I TVÅ AKTER. 
Opera i Ale, en musikteaterpjäs i två akter.
Arr Teaterföreningen i Ale, ABF.  
>> 27 okt kl 19.00, Teatern, Ale gymna-
sium, Nödinge. Pris 150 kr.  

LUNCHKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM.
Lunchkonsert med musikelever på Ale 
gymnasium. >> 21 okt, 18 nov, 29 nov 
kl 13.30, Röda scen,  Ale gymnasium, 
Nödinge.

Ät frukost med Peter Gissy på 
Ale bibliotek 16 okt.

Bygdegården i Hålanda.

�



ALE. Här är de 49 leda-
möter som efter valet 
nu tar plats i Ale kom-
munfullmäktige.

Första sammanträdet 
för de nya ledamöterna 
är 1 november.

Yngst i gänget är 
Moderaternas Isabell 
Korn, 18, och från 
samma parti kommer 
också fullmäktiges 
äldste, Åke Johansson, 
78.

17 av 49 ledamöter i Ale kom-
munfullmäktige gör debut i 
det högsta beslutande orga-
net. De två största partierna 
föryngrar betänkligt och lan-
serar i sammanhanget täm-
ligen unga politiker. Soci-
aldemokraterna har i An-
dreas Hector en engagerad 
24-åring och Moderaterna 
släpper in precis myndiga Isa-
bell Korn.

– Det känns jättekul och 
framför allt väldigt inspire-
rande. Jag är mest med för 
att lära, men jag har svårt för 
att bara sitta tyst och lyssna. 
Jag kommer nog att röra om 
lite i grytan. Förhoppnings-
vis kan jag se saker ur lite nya 
perspektiv, säger hon.

Förutom fullmäktige 
hoppas Isabell Korn få fler 
förtroendeuppdrag.

– Skolan engagerar mig 
mycket, men eftersom jag 
fortfarande är elev i Ale gym-
nasium skulle det kännas kon-
stigt att sitta med i Utbild-
ningsnämnden. Det kanske 
kan bli något inom kultur, 
idrott eller miljö.

Valet blev en stor fram-
gång för Moderaterna och 
Isabell Korn, men riktigt nöjd 
är hon inte.

– Nej, vi lyckades inte 
få egen majoritet vilket var 
målet, men vi får hitta nya 
vägar. Möjligheterna för för-
ändring och förnyelse har åt-
minstone blivit bättre. Vad 
som händer med Sverigede-
mokraterna återstår att se. 
Som läget är just nu har de en 

vågmästarroll och det känns 
inte jättebra.

Det nya fullmäktige i Ale 
blir tämligen jämlikt. 28 av 
49 ledamöter är män, det är 
drygt 57%. Det är Sverigede-
mokraterna (SD) och Mode-
raterna som höjer snittet. 
SD saknar helt kvinnor på 
sin lista. 

Vem som ska leda Ale 

kommunfullmäktige är ännu 
inte känt, men alliansen 
jobbar med frågan. Måndag 
1 november ska han eller hon 
leda sitt första sammanträde 
för kommunfullmäktige i Ale.
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För programutbud och info besök 
www.alegymnasium.se

>>

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET, 2500p

Jag vill jobba inom handel 
och sälj. Och jag vill bli rik.
Jonna,
Handels- och administrationsprogrammet,
Ale gymnasium 2010

Vi möter Jonna och Jonathan, två elever från 
Handels- och administrationsprogrammet.

Varför valde du Handels på Ale gymnasium?
Jonna: Jag vill jobba inom handel och sälj.  
Och jag vill bli rik.
Jonathan: Jag vill kunna plugga vidare och då ha en bra 
grund med mycket ekonomi. Om jag sen inte vill det, är 
det lätt att få jobb efteråt. Ale är bra för det är nära. Man 
har mer praktik och träffar mycket nytt folk.

Har det blivit som ni förväntat er?
Jonna: Bättre, klassen är jättebra. Vi hänger på fritiden 
och i skolan.

Vad drömmer Du om?
Jonathan: Att bli ekonomiskt oberoende och ha mycket 
fritid som egenföretagare.

Besök oss på Gymnasiedagarna 
och Öppet hus den 23/11! Här är Ales nya 

kommunfullmäktige

Andreas Hector (S) är yngst 
hos Socialdemokraterna med 
sina 24 år.

Isabell Korn (M) är inte bara 
yngst hos Moderaterna utan 
också i hela kommunfullmäk-
tige. Inte så konstigt heller – 
Isabell är bara 18 år.

ALE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

MODERATERNA (11)
Peter Kornesjö
Mikael Berglund
Isabell Korn
Elisabeth Mörner
Kajsa Nilsson
Jan Skog
Ewa Johansson
Dennis Larsen
Fredrik Johansson
Dan Björk
Åke Johansson

CENTERPARTIET (2)
Boel Holgersson
Anitha Kristiansson

FOLKPARTIET LIBERALERNA (3)
Rose-Marie Fihn
Lars-Erik Carlbom
Klas Nordh

KRISTDEMOKRATERNA (2)
Sune Rydén
Chatarina Engström

ALEDEMOKRATERNA (6)
Jan A Pressfeldt
Ingela Nordhall
Ulf-Göran Solving
Helene Ahlberg
Lars-Eric Calås
Jerzica Broszniowski Ahlberg

SOCIALDEMOKRATERNA (17)
Jarl Karlsson
Eva Eriksson
Rolf Gustavsson
Paula Örn
Jean Altun
Mariam Hagberg
Dennis Ljunggren
Inga-Lill Andersson
Willy Kölborg
Monica Samuelsson
Tony Norrman
Natalya Raad
Toni Andersson
Elaine Björkman
Andreas Hector
Elisabeth Bredesen
Peter Ohlsson

VÄNSTERPARTIET (3)
Göran Karlsson
Johnny Sundling
Ingmarie Torstensson

MILJÖPARTIET (2)
Peter Rosengren
Minna LJungberg

SVERIGEDEMOKRATERNA (3)
Rune Karlsson
Johan Fjellheim
Lennie Kjellman
(Inom parentes anges antalet mandat)

Inget samarbete mellan 
Miljöpartiet och alliansen
ALE. Alliansen fick 
nobben.

Miljöpartiet i Ale vill 
inte samarbeta med en 
borgerlig minoritet.

Därmed står det klart 
att alliansen kommer 
att vara beroende av 
Sverigedemokraterna.

Alliansen förhörde sig om 
Miljöpartiets intresse av att 
ingå i en ny majoritet i Ale 
kommunfullmäktige. MP 
behandlade frågan i förra 
veckan.

– När vi tittar på vårt val-
manifest ser vi inte att vi kan 
samarbeta i en konstellation 
med Aledemokraerna. Vi 

ligger för långt ifrån varan-
dra i viktiga miljöfrågor, säger 
ordförande Marcus Larsson 
och fortsätter:

– Däremot har vi inte 
stängt dörren för att samar-
beta i specifika frågor i full-
mäktige. Vi har inget intres-
se av att låta Sverigedemokra-
terna få en vågmästarroll i alla 
viktiga frågor. Känner allian-
sen för att samtala så är vi be-
redda att göra det.

Moderaternas talesman, 
Mikael Berglund, var både 
förvånad och besviken över 
beskedet från Miljöpartiet.

– De avböjer att vara med 
och ta ansvar för Ale. Jag var 
ganska säker på att de åtmins-

tone ville diskutera frågan. 
Märkligt att man inte vill vara 
med och förverkliga sin po-
litik när det erbjuds tillfälle. 
Min förhoppning var att bilda 
en stark majoritet, men då 
krävs att många vill ta ansvar. 
Hur som helst så kommer 
vi att genomföra stora sats-
ningar inom skolan och där 
kommer jag att söka breda 
lösningar över blockgrän-
serna. Det hoppas jag faller i 
god jord även på andra sidan, 
säger Berglund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Just nu pågår Det Stora Pendlarexperimentet, vår satsning för att få 50.000 
västsvenska bilister att ställa bilen i två veckor och provpendla gratis med 
kollektivtrafiken. Om vi lyckas är det inte bara bra för miljön. Både vår hälsa 
och vår ekonomi skulle förbättras på köpet.

Ta en titt på Det Stora Pendlarexperimentet på vasttrafik.se. Där kan du 
bland annat chatta med våra experter (imorgon 19.00) och anmäla dig själv 
som försökskanin. 

Alla bilpendlare kan nämligen ansöka om ett provåkarkort värt 730 kronor. 
Missa inte det!

Meddelande från 
Västtrafi k: 

Nu uppmuntrar vi
 gratisåkning.



NÖDINGE. För fem år 
sedan arrangerade 
Sabahudin Sabani sin 
första musikgala på 
Klöverstigen i Nödinge.

Nu, blott 15 år 
gammal, har han en av 
Sveriges populäraste 
bloggar, ett eget kläd-
märke och mängder av 
andra erbjudanden.

– Bloggen har öppnat 
många dörrar för mig, 
berättar Sabi.

Han har inte bloggat intensivt 
i mer än ett halvår, men för 
Sabahudin Sabani har den nya 
tidens kommunikationsmedel 
inneburit en stor förändring. 
Sabi har alltid varit engagerad 
och genom flera musikföre-
ställningar blev han snabbt en 
känd profil i Nödinge. Hans 
blogg har nu gjort honom 
känd över hela världen. Anta-
let unika läsare är så många att 
flera företag redan visat stort 
intresse för 15-åringen.

– I sommar fick jag med-
verka på en språkresa till 
Malta med inriktning på 
dans. Det var EF språkre-
sor som stod för hela kala-
set. Uppgörelsen var att jag 
skulle blogga om resan och 
det gör jag mer än gärna. 
Det var mitt livs tre roligaste 
veckor, berättar Sabi.

Varje dag gästas hans 
blogg av 20-30 000 besökare.

– Ärligt talat så fattar jag 
ingenting. Det är helt otro-
ligt. Jag tycker inte att jag 

gör något särskilt. Jag bara 
skriver om mig själv, vad jag 
gör och vad jag tar på mig. 
Mode intresserar många 
ungdomar så det har blivit 
något av min grej, säger Sabi.

I våras släppte han sitt 
första egna plagg – en t-shirt 
ur Spring Collecktion kallad 
The Dinner girl.

– Vi sålde slut direkt. 120 
t-shirts åkte iväg, men den 
ska vara unik så vi tryck-
er inga fler, säger Sabi vars 
framgång i modebranschen 
snabbt gav ett eko.

– Ett företag, T-shirt 
Store, hörde av sig. Vi tar nu 
fram en ny design och dessa 
tröjor kommer också att 
säljas i butik.

Annars är grundtanken 
med Sabis blogg att berät-
ta om en vanlig 15-årings 
vardag, där drömmen är att 
en gång bli skådespelare.

– Det kan också bli som 
så att jag medverkar i en re-
alityserie. Ett produktions-
bolag vill följa mig och göra 
tv om mina drömmar, berät-
tar Sabi som fortfarande har 
båda fötterna på jorden.

Att inte sväva iväg är vik-
tigt för Sabahudin Sabani, 
som han egentligen heter, 
men det måste vara svårt när 
100-tals fans väntar på Sture-
plan i Stockholm. Så var 
nämligen fallet för två veckor 
sedan.

– Jag skrev autografer 

i flera timmar. Mina fans 
gillar det jag skriver och jag 
gläds av att inspirera andra. 
För mig har bloggen öppnat 
många nya dörrar så jag 
hoppas att fler vågar göra 
som jag.

I höst ska han delta på 
Trendgalan i Stockholm, 
där framgångsrika företaga-
re möts.

– Mitt uppdrag är att be-
rätta om bloggen och vad 
den har betytt för mig, berät-
tar Sabi.

Att få göra det i ett sam-
manhang med Sveriges fram-
gångsrikaste företagare låter 
lovande.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Vill du gå ner i vikt?
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  Ring nu! 
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Efter:
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Läs mer!

xtravaganza.se

Före: EfteerFöre:

B E S T S E L L E R  P R E S E N T E R A R

goes Royal

Arrangör:
Bestseller PR AB

031-701 48 60
info@bestseller.se

Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.

Sabis blogg – en av Sveriges populäraste

Sabahudin Sabani är en av Sveriges 
populäraste bloggare. Han skriver om 
allt från tofflor till mat – och helst om 
mode.

Stort behov av investeringsmedel
Behovet av investeringsbidrag 
till föreningslivet i Ale är stort. I 
årets budget finns 100 000 kronor 
avsatt. När ansökningarna sum-
merades uppgick dessa till hela 
15 miljoner kronor. Barn- och ung-
domsnämnden skulle ha tagit beslut 
på senaste sammanträdet, men 

återremitterade ärendet till arbets-
utskottet för vidare beredning.
Nämnden har också fått extra medel 
till stimulansbidrag för föreningar 
som vill bredda sin verksamhet. Hur 
dessa ska fördelas är inte heller 
beslutat än.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SURTE. Surte-Bohus 
Biblioteks- och kultur-
förening höll årsmöte i 
tisdags.

Ett 50-tal medlem-
mar hade slutit upp i 
Kulturhuset.

Mötet bjöd inte på 
några större överrask-
ningar och Doris Hell-
man fick förtroendet 
att leda föreningen i 
ytterligare två år.

– Ett år går fort och ett års-
möte hos oss likaså.

Det konstaterade Doris 
Hellman sedan hon blivit 
omvald till ordförande i 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening.

– Det blev så även om jag 
gärna hade sett att någon 
yngre kraft tagit vid. Vi får 
hoppas att så blir fallet om 
två år, säger Doris till lokal-
tidningen.

Årsmötesförhandlingarna 
genomfördes raskt och där-
efter stundade underhållning 
med Lena Molander och 
Ingela Jendman-Hade.

– De tolkade Frödings 
livshistoria. Det serverades 
dikter och berättelser. En 
del verk var tonsatta. Det var 
njutbart, förklarar Doris.

Nästa arrangemang i 
kulturföreningens regi blir 
tisdagen den 12 oktober 
då programpunkten Röda 
Rummet genomförs på Surte 
bibliotek.

Styrelsen för Surte-Bohus 

Biblioteks- och kulturfören-
ing fick följande utseende: 
Ordförande: Doris Hellman. 
Kassör: Olavi Kettunen. 
Vice ordförande: Weimar 
Sundh. Sekreterare: Laila 
Andersson. Ledamot: 

Karin Svensson. Supple-
anter: Tove Mouritsen och 
Mona Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Doris Hellman kvar som ordförande
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Har du alla 
nycklar till 
banken?

Inspirationsdagar
på samtliga kontor i Ale

Tisdag 12 oktober kl 18
Tisdag 19 oktober kl 18
Tisdag 26 oktober kl 18

Föranmälan:
Älvängen: kala03@handelsbanken.se, tel 0303-33 48 50
Ale Torg: chni19@handelsbanken.se, tel 0303-33 67 30

Surte: alas01@handelsbanken.se, tel 031-336 1580

Vi lär dig komma 
igång med bank 

på internet.
�������������

Älvängen, Ale Torg, Surte

���������������������������

Doris Hellman fick förnyat förtroende som ordförande när 
Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening höll årsmöte i 
tisdags.
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Sälj med full koll.
Följ din bostadsaffär steg för steg med 1·2·3 Såld!

Läs mer på svenskfast.se/123sald

PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 822 kvm . VISAS To 7/10. Ring för tidsbokning. Alstigen 9.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 4-5 rok, 110+25 kvm

• Fräsch/modernt • Granne med naturen • Högt läge/ utsikt
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PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 290 kvm . VISAS On 6/10. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 112.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 - 6 rok, 132 kvm

• Super Fräscht • Centralt • Lättskött
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PRIS 465 000 kr/bud. AVGIFT 2 948 kr/månad. VISAS On 6/10. Ring för tidsbokning. Klorvägen 4a.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm

• Centralt i Bohus • Populär förening • Balkong
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Snacka dig till 
en bättre 
bostadsaffär

DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

YVONNE BEHRMAN, PETER COLLÉN, ERIK BOSTRÖM OCH MARIE ARONSSON.

Funderar du på att sälja? Ring 0303-74 90 00 och SNACKA BOSTAD 

med oss. Över telefon besvarar vi dina frågor och ger dig en snabb 

bild av hur intresset ser ut här i Ale.

Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling!

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

�����������������������
�����������

POLIS
RONDEN

Måndag 27 september

Tjuvfiske
Anmälan inkommer om brott 
mot fiskelagstiftningen. Tre 
personer har fiskat i Kroksjön 
utan giltiga fiskekort. Fiskered-
skapen är tagna i beslag.

Garageinbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips.

Tisdag 28 september

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka på ett 
byggföretag i Älvängen. Den 
anställde kläms mellan trucken 
och det uppallade virket med 
en benfraktur som följd.

Onsdag 29 september

Narkotikabrott
Två personer grips i Bohus, 
misstänkta för narkotikabrott.

Snatteri på Ica Kvantum i 
Nödinge. Det är en kvinna som 
stjäl hudvårdsprodukter.

Lördag 2 oktober

Brand i Nödinge
Brand i en avfallsstation i 
Nödinge. Avfallskvarnen själv-
antänder och orsakar på så 
sätt olyckan.

Söndag 3 oktober

Trafikolycka i Alvhem
En trafikolycka inträffar på E45 
i Alvhem strax före klockan 
två på söndagsmorgonen. Fem 
killar i 20-årsåldern förs till 
sjukhus. För en av dem uppges 
tillståndet vara allvarligt. Bilen 
körde av okänd anledning av 
vägen och ut på en åker. Kra-
schen blev kraftig och fordonet 
fattade eld efter olyckan.

Antalet anmälda brott under 
perioden 27/9 – 4/10: 50. Av 
dessa är fyra bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Efter 148 år 
har 50-öringen försvun-
nit.

Den 30 september slu-
tade 50-öringen att gälla 
som betalningsmedel.

”Dammsug Sverige” är 
en kampanj som pågått 
sedan i våras, till förmån 
för utsatta och över-
givna barn.

Insamlingen ”Dammsug 
Sverige” har skett som en 
tävling mellan landets kom-
muner. Sveriges mellansta-
dieelever har också engage-
rats i tävlingen. 

– Insamlingen har gått 

väldigt bra. Vi har samlat in 
över 15 000 kronor i mynt, 
berättar Gunilla Hogedal, 
kontorschef på Swedbank i 
Älvängen.

– Därtill kommer Arbets-
förmedlingen som har haft 

en egen insamling som vi 
räknat upp och som har gett 
3 348 kronor. Vi ser nu till 
att dessa pengar skickas till 
insamling, säger Hogedal.

Efter den 30 september 
går det fortfarande att lösa 

in 50-öringar på bank, ända 
fram till den 31 mars 2011.

En ny avrundningslag 
kommer reglera priserna 
i Sverige när 50-öringen 
blir ogiltig. 1-49 öre avrun-
das nedåt och 50-99 öre 
kommer att avrundas uppåt.

JONAS ANDERSSON

Lyckad insamlingskampanj
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Utgångspris 695 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 26 kvm
Tomt 1 574 kvm Sluttning

Byggt 1947
Adress: Hallbackevägen 28
Sms:a: FB 5410-2652 till 72456 för beskrivning

Stor tomt med fritidhus vid poplulär och omtyckta hallbacken / vimmersjön. Stugan är om 26 kvm med
egen brunn och eget avlopp. Bokade visningar ring för tid. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2652.

BNödinge

Utgångspris 1 795 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 132 kvm
Tomt 821 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt 1976

Adress: Klockarevägen 9
Visas tor 7/10 17.30-18.15
och sön 10/10 14.30-15.15
Sms:a: FB 5410-1919 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam enplansvilla i vinkel centralt Skepplanda. Härlig altan i vinkel med söderläge. Centralt och
bra läge nära förskola, skola, affärer och kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-1919.

B Skepplanda

Utgångspris 1 300 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 127 kvm
Tomt 307 kvm

Byggt 1974
Adress: Kyrkbacken 39
Visas tis 12/10 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2617 till 72456 för beskrivning

På trivsamma Kyrkbacken ligger detta radhus i gavel med hörntomt. Lugnt och barnvänligt område och
gångavstånd till förskola, skola, buss och simhall. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2617.

B Skepplanda

Utgångspris 1 425 000:-
4 rok
Boyta 100 kvm
Avgift 5.003:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Byggt 2003
Adress: Gruvåsvägen 29
Sms:a: FB 5410-2634 till 72456 för beskrivning

I ett av Älvängens mest eftertraktade område kan vi nu erbjuda denna fräscha lägenhet om 4 rum och
kök. Garage i direkt anslutning till lägenheten och härlig altan på baksidan. Lugnt trevligt område centralt
beläget med närhet till förskola, skola och kommunikationer. Bolade visningar. Ring för tid. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2634.

B Älvängen

ALE. Uppåt 40 trakto-
rer brinner varje månad 
i Sverige. 

En tredjedel av dessa 
står stilla när de börjar 
brinna och det är också 
vanligt att byggnaden 
som traktorn står i tar 
eld.

En enda traktorbrand 
kan kosta upp till en 
miljon kronor.

Elsystemet är den svaga 
punkten hos svenska lant-
brukstraktorer. Mer än hälf-
ten av alla traktorbränder 
beror på fel och brister i el-
systemet.

– Många bränder kan und-
vikas med hjälp av rätt under-
håll och framförallt om den 
enskilde traktorföraren alltid 
har som vana att bryta ström-
men när traktorn lämnas utan 

tillsyn, säger Stefan Gråsjö, 
försäljningschef Lantbruks-
marknad på Länsförsäkring-
ar Älvsborg.

Minst en tredjedel av trak-
torerna står parkerade när de 
tar eld. Orsaken är nästan 
alltid skadade kablar mellan 
batteri, startmotor och hu-
vudströmbrytare.

– Oftast har man glömt 
slå av huvudströmbryta-
ren. Kanske hade man bråt-
tom eller så är brytaren helt 
enkelt svåråtkomlig Om den 

hade använts skulle sanno-
likt ingen av dessa skador 
ha inträffat, fortsätter Stefan 
Gråsjö.

Traktorförsäkringen 
täcker brand i traktorer. Men 
om skadan beror på att hu-
vudströmbrytaren inte an-
vänts eller att den saknats 
blir ersättningen lägre. Detta 
gäller även för byggnaden om 
den också skadats vid bran-
den.

JONAS ANDERSSON

Många traktorer brinner varje månad

UNDVIK TRAKTORBRÄNDER
• Se till att du har en elmanövrerad 
huvudströmbrytare.
• Elledningar ska skyddas med god-
känt skyddshölje.
• Tänk på var du placerar huvud-
strömbrytaren. 

• Skydda batteriets poler med pol-
skydd och se till att batteriet sitter 
fast. 
• Gör kontroller av elsystemet. 
• Om elsystemet inte är godkänt kan 
det innebära minskad ersättning.

NÖDINGE. Hälsoteket 
på Ale Torg stoltserar 
med ny ägare.

Torbjörn Swahn har 
tagit över rörelsen 
efter Nils Lewinsky.

– Det har varit min 
ambition hela tiden att 
ta hand om butiken 
när Nils går i pension, 
säger Torbjörn till 
lokaltidningen.

Torbjörn Swahn, 38, är inga-
lunda något nytt ansikte för 
Hälsotekets kunder. Han har 
arbetat i butiken sedan 2001.

– Jag började på halvtid 
hos Nils, men tjänsten över-

gick till heltid när Nils blev 
chef på ett Apotek i Norge, 
berättar Torbjörn.

Den 1 september skedde 
det officiella övertagandet 
och de senaste veckorna har 
Torbjörn Swahn ägnat åt att 
fräscha upp lokalen.

– Det ska vara ljust och 
trevligt för kunderna som 
kommer in. Dessutom har 
jag ändrat om en del i buti-
ken, så att sortimentet ska 
bli mer lättöverskådligt. Jag 
eftersträvar en tydlighet, för-
klarar Torbjörn.

Han har alltid varit intres-
serad av kost och hälsa, 
att dessutom få driva egen 

rörelse inom detta gebit 
tycker Torbjörn känns 
mycket stimulerande.

– Det ska bli jätteroligt! 
Ale är en kommun som 
expanderar så jag ser positivt 
på framtiden.

Vad säljer du mest av 
just nu?

– Nu på hösten har vi stor 
efterfrågan på produkter som 
motverkar förkylning, avslu-
tar Torbjörn Swahn.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ny ägare till Hälsoteket på Ale Torg
Torbjörn Swahn är ny ägare till Hälsoteket på Ale Torg.  

Färsk statistik visar att uppåt 40 traktorer brinner varje månad i Sverige.
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ALVHEM. Rider på en 
framgångsvåg.

Så är fallet för Säkra 
Ridvägar i Ale.

Nyligen beviljades 
projektet EU-pengar i 
form av ett Leaderpro-
jekt och innan årets 
slut hoppas föreningen 
att den första del-
sträckan mellan Jen-
nylund och Nya Ponny-
ranchen i Nödinge ska 
vara invigd.

I januari i år kallade intresse-
gruppen för Säkra Ridvägar i 
Ale till ett stormöte i Älväng-
ens Folkets Hus. Responsen 
blev precis vad arrangören 
hade hoppats på och mötet 
lockade ett 50-tal besökare.

– Det var en av januaris 
snöigaste dagar, men ändå 
kom det så mycket folk. Då 
beslutade vi att kalla till ett 
årsmöte i mars och då valdes 
en styrelse att leda fören-
ingen, berättar Rune Sand-
stad, vice ordförande i Säkra 
Ridvägar i Ale.

För någon månad sedan 
antogs föreningens projekt-
plan som ett Leaderpro-
gram. Det innebär en budget 
på 2,5 miljoner kronor, att 
disponera under två och ett 
halvt år.

– Syftet med projektet är 
att skapa säkra ridvägar från 
Jennylund i söder till Skepp-
landa/Alvhem i norr, där 
vi vill knyta ihop så många 
kommersiella hästverksam-
heter som möjligt. Det gäller 
alltifrån ridskolor, affärer 
och större gårdar, förklarar 
Rune Sandstad och fortsät-
ter:

Småslingor
– Tanken är också att anlägga 
lokala småslingor som ska 
knyta an till den samman-

hängande leden. Det pågår 
ett ständigt arbete att hitta 
lämpliga sträckor och vi 
har kontinuerlig kontakt 
med Jörgen Sundén på Ale 
kommun.

Hur är kommunens 
inställning till projektet?

– Vi har hundraprocentig 
uppbackning från kommu-
nen och det finns ett antal 
politiker som stöttar oss i 
vårt arbete. Det känns natur-
ligtvis jättebra, säger Rune 
Sandstad.

Föreningen har låtit 

trycka upp en broschyr med 
en förenklad beskrivning av 
projektplanen. Den passar 
man på att dela ut i olika 
sammanhang när hästägare 
träffas.

Över 200 hästgårdar
– Det finns ingen exakt upp-
daterad statistik, men vi vet 
säkert att det finns över 200 
hästgårdar i Ale kommun. 

Faktum är att Ale är en av 
landets hästtätaste kommu-
ner, så självklart finns det ett 
stort intresse för vår verk-
samhet, säger Rune Sand-
stad.

– Alemässan 2011 blir ett 
utmärkt tillfälle för oss att nå 
ut med vårt budskap. Hittills 
har projektet kunnat drivas 
framåt med några fåtal entu-
siaster, men framöver krävs 

mycket ideell arbetskraft när 
slingorna ska iordningställas, 
avslutar Rune Sandstad.

Brett stöd för ”Säkra Ridvägar i Ale”
– Första delsträckan invigs före jul?

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rune Sandstad och Peter Tifelt är vice ordförande respek-
tive ordförande i Säkra Ridvägar i Ale. En broschyr har 
tryckts upp med en förenklad beskrivning av projektplanen. 
Den första delsträckan i projektet hoppas man kunna inviga 
innan årsskiftet.

Ett 60-tal hästentusiaster hade samlats i Peter Tifelts ridhus i Alvhem för att dels lyssna 
till exteriördomare Morgan Jonsson från Norra Älvsborgs hästavelsförening, dels få informa-
tion om projektet Säkra Ridvägar i Ale.

Vi tror på rättvisa. 
 Ingen lön för lika arbete.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

–Hos oss är det intresset som styr, inte lönen. Det blir en 
helt annan glöd när man ställer upp frivilligt.

Viktor Töllefsen jobbar som stuveriarbetare och lastar 
fraktbåtar. Ulla (till höger på bilden) är skeppare och 
säljer fritidsbåtar. Torbjörn (med ryggen mot kameran) är 
navigatör och jobbar som ekonom. Bland de frivilliga på 
räddningsstationen fi nns också ingenjörer, projektledare, 
montörer, maskinbefäl, studenter och en vd. 

–Att vi jobbar tillsammans på lika villkor skapar en stark 
teamkänsla. Det är rättvist ombord: alla är viktiga, ingen 
har lön, säger Viktor. 

Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och Torbjörn som är 
ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Vi är en ideell förening 
utan bidrag från staten. 

Varje år krävs stora resurser för att driva våra 64 
räddningsstationer. Inte minst behövs mycket pengar för 

att utrusta och utbilda alla frivilliga sjöräddare.
Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se. 

Där kan du skänka pengar online eller bli medlem.    
Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle 

råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när 
du är ute med båten. Det är så Viktor och hans kolleger 
tackar dig för ditt stöd.  

  Foto: H
åkan Lud

w
ig

son

Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

BOSCH EHP 6.0 AA

17400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår (pris utan ROT 19900 kr)

1000 kr är avdraget från vårt ordinarie pris 20900 kr
Kampanjbesparing: 1000 kr

-  COP: 5,30   
- 6,0 kW maxeff ekt   
- Extremt lågt ljud
-  Trygghetsförsäkring i 6 år ingår   
- 10oC funktion

MITSUBISHI FD-25

17 400 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår (pris utan ROT 19900 kr)

500 kr är avdraget från vårt ordinarie pris 20400 kr
3 års extra trygghetsförsäkring, ord. pris 875 kr
Kampanjbesparing: 1375 kr

-  COP: 5,33   
- 6,3 kW maxeff ekt   
- Extremt lågt ljud

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation

VARGAVINTER 
MED REKORDDYRA ELPRISER ÄVEN I ÅR?

- VI HAR BOTEMEDLET!

INVESTERINGEN 

Investera för framtiden. Med 
en värmepump får du avkast-
ning från dag 1 och i många 
år fram över. 
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SURTE. 60 år sedan 
katastrofen, ändå tyd-
liga minnesbilder.

I förra veckan upp-
märksammades årsda-
gen av Surteraset.

Gamla ortsbor sam-
lades på Glasbruksmu-
seet för att diskutera 
vad det egentligen var 
som hände den där 
fasansfulla morgonen.

Den 29 september klockan 
08.11 inträffade det jord-
skred som blev vida omtalat 
och som många människor 
fortfarande förknippar med 
Surte. Skredet varade mindre 
än tre minuter, det var 400 
meter brett och 600 meter 
långt, en jordvolym vägandes 
tio miljoner ton kastades ut 
och delvis ner i Göta älv. Fler 
än 30 hus förstördes, över 
400 personer blev hemlösa, 
men bara en person omkom.

Att händelsen etsat sig 
fast hos Surteborna under-
ströks med all tydlighet när 
Glasbruksmuseets Vänner, i 
samarbete med Bruksongar, 
bjöd in till minnesutställning 
på Glasbruksmuseet i förra 
veckan. På plats fanns flera 
människor som på nära håll 
upplevde Surteraset och som 
nu gärna delade med sig av 
sina berättelser.

Barbro Johannesson var 
17 år och satt på bussen som 
skulle ta henne till arbetet på 
Gatukontoret i Göteborg. 

– Jag hade hoppat på 
bussen och vi skulle just till 
att stanna vid nästa hållplats 

när skredet inträffade. Det 
bara rasade och jag såg ett 
hus som delade sig på mitten, 
berättar Barbro och fortsät-
ter:

– Rädd hann jag aldrig att 
bli. Jag lyckades ta mig ut 
genom dörren. Marken gick 

i vågor och till slut lyckades 
jag hoppa till en plats där det 
fanns en kiosk. Där sprang 
jag runt ett antal varv till 
dess att det lugnat ner sig. 
Chockad sprang jag hem till 
mamma och slängde mig på 
kökssoffan. Då brast det och 

jag minns att jag grät och 
grät.

Idag har Barbro Johannes-
son hunnit fylla 77 år, men 
morgonen den 29 september 
1950 glömmer hon aldrig.

– Det var en fruktansvärd 
händelse, men att bara en 
person förolyckades får ses 
som ett under, säger hon.

Surteborna mindes raset för 60 år sedan

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barbro Johannesson var 17 
år när Surteraset ägde rum. 
Hon satt på bussen på väg 
till arbetet i Göteborg när 
det ofattbara jordskredet in-
träffade, strax efter klock-
an åtta på morgonen den 29 
september 1950.

Göte Hagman och Nils Svensson i samspråk på Glasbruks-
museet, där en minnesutställning om Surteraset visades i 
förra veckan.

Bilder från rasområdet. Göte Hagman och Mona Karlsson be-
grundar och minns.

Lisbeth Hirsch gräddade våfflor som besökarna kunde njuta 
av.

SKEPPLANDA. – Inte nu 
igen!

Så tänkte kyrk-
vaktmästare Lennart 
Bengtsson när han kom 
till arbetet tidigt i tors-
dags morse.

Under natten hade 
polisen gripit en 
17-åring yngling efter 
en omfattande skade-
görelse av Skepplanda 
kyrka.

Närmare 250 smårutor kros-
sades på onsdagsnatten, för 
ett uppskattat värde på cirka 
100 000 kronor. Det var såle-
des ingen vacker syn som 
mötte Lennart Bengtsson 
när han anlände Skepplanda 
kyrka tidigt på torsdagsmor-
gonen.

– Jag har aldrig upplevt 
något liknande tidigare. 
Gärningsmannen har varit 
flitig och inte lämnat något 
åt slumpen. Titta här, säger 
Lennart och pekar på ett av 
alla de sönderslagna fönster 
som omger kyrkan.

Bevakningsföretaget var 
på platsen strax före klockan 
halv ett på natten, men då 
var allt lugnt. En dryg halv-
timma senare kunde polisen 
gripa en person på bar gär-
ning.

– Det är en 17-årig grabb 

som är hemmahörande i 
kommunen och sedan tidi-
gare känd av oss, förklarar 
polisman Tom Henricson.

– Vi ser naturligtvis väl-
digt allvarligt på den här 
händelsen. Brottet kommer 
förmodligen att klassas som 
grov skadegörelse, säger 
Henricson.

Givetvis var stämningen 
tryckt bland medarbetarna i 
Skepplanda församling och 
personalen suckade uppgi-
vet.

– Skepplanda kyrka har 
varit utsatt för skadegörelse 
flera gånger tidigare, men 
det här året har varit rela-

tivt lugnt fram till nu. Man 
känner sig kränkt när något 
sådant här inträffar och det 
rör upp känslorna ända in i 
själen. Hur kan människor 
bete sig på det här sättet? 
Det är ofattbart, säger Len-
nart Bengtsson.

Inför Alla helgons dag 
för två år sedan skändades 
Skepplanda kyrka när sata-
nister klottrade ner stora 
delar av byggnaden. I förra 
veckan var det alltså dags för 
nästa vansinnesdåd.

– Det är så beklagligt och 

tråkigt, avslutar Lennart 
Bengtsson.

Skepplanda kyrka utsatt för grov skadegörelse

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda kyrka utsattes för en omfattande skadegörelse 
i förra veckan. 250 smårutor krossades på onsdagsnatten. 
Kyrkvaktmästare Lennart Bengtsson tar del av förödelsen.

Mängder av krossat glas inne i kyrksalen.

Den 17-årige gärningsman-
nen lämnade blodspår efter 
sig.
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Nytt nummer
031- 336 1580

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA BEFINTLIGA OCH NYA KUNDER

Öppettider
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tel 031-336 1583
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tel  031-336 1581
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tel  031-336 1582

HANDELSBANKEN SURTE

Har du alla 
nycklar till 
banken?

-Vi hjälper dig med service dygnet runt!

Ring för mer information.

Välkomna!


