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Prova på i Lödöseborg.

Lödöseborg i 
centrum
LÖDÖSE. Byta skridskor 
och samtidigt åka skrid-
skor – allt var möjligt när 
LN70 rekryterade nya 
hockeystjärnor.

Den lokala hockeyklubben arrange-
rade en prova-på-dag i helgen. Unga 
talanger fick chansen att ta några 
skär, känna på pucken och kanske 
byta till sig ett par "nya" skridskor.
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ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

pellets!
Vida Svensk råvara. 16 kg/säck

2690:-
/pall (52 säckar)

Fri hem-
körning 
vid köp av minst två pall.

(Gäller inom 3 mil). 

�KUPONG!
:: -------
/stÖppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10

200 gr Marabou 
Chokladkaka
mot kupong
Gäller t.o.m. söndag 17 oktober

Ale Torg 16

LÖSVIKTSGODIS

590
/hg (59:-/kg)

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

FRÅN TORGET!

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar 
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

BUTIKER:

| 
Kicks |  

 | Klockmaster |  
| |

 Pizzeria Bella Mia 
Alfredssons 

 

Äkta spökteater!
– Jenny Korhonen från Nol
är med när Wendelsbergs 
Folkhögskola har premiär

Rysligt men mysigt. Spökena på Heltons-
holm är barnteatern som inte lämnar någon 
oberörd. Det är en äkta spökhistoria. Jenny 
Korhonen, 20, från Nol läser andra året på 
Wendelsbergs Folkhögskolan och stortrivs.

Läs sid 23
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R



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!

Vilket vakum det blev 
efter valet. Det känns 
faktiskt lite svårt att 

driva lokaltidning för tillfäl-
let. Vem ska vi prata med? 
De som just nu bestämmer 
och fattar besluten eller de 
som nu är valda att i fram-
tiden sitta i majoritetsställ-
ning? Å andra sidan är det 
inte definitivt vilka konse-
kvenser valresultatet får. Det 
är så jämnt att minsta fel-
manöver och osämja kan 
skapa ett annat maktöver-
tag. Det jag bygger mitt re-
sonemang på är att partierna 
agerar som de sa under val-
rörelsen. Med det som ut-
gångspunkt är det ganska 
givet att alliansen med stöd 
av Aledemokraterna, som 
tidigt har deklarerat att de 
står på den borgerliga sidan, 
kommer att göra anspråk på 
de tunga posterna. Det be-
tyder att det blir majori-
tetsskiften i alla nämnder, 
att fullmäktiges ordföran-
de kommer att vara från al-
liansen, att kommunstyrel-
sens ordförande kommer att 
vara moderat och att allian-
sen med Aledemokraterna 
litar på att Sverigedemokra-
terna inte tänker lägga krok-
ben för deras förändrings-
politik. Valresultatet medför 
emellertid att den nya majo-
riteten gör klokt i att finna 
breda, gärna blocköver-
skridande, lösningar i stora 
frågor. Det kan vara ett steg 
i rätt riktning att kanske 

till och med inte bry sig 
om ideologin i alla frågor. 
Kanske räcker det att istäl-
let besvara frågan; "Vad är 
bra för Ale?". Det kommer 
bli intressant att följa allian-
sens hantering av oppositio-
nens motioner. Allianspar-
tierna har under den senaste 
mandatperioden riktat skarp 
kritik åt att deras förslag yt-
terst sällan har tagits på 
allvar. Hur kommer de själva 
att göra när det nu råder 
omvänt förhållande?

Höstens ortsutvecklings-
möten har rullat igång. Jag 
placerades i Surte i ons-
dagskväll. Ett intressant och 
spännande möte, där arki-
tekten och samhällsbyggaren 
Olle Skoglund, berättade 
om sina planer för 
Surte centrum. Dessa 
presenterades dock i 
Alekuriren redan två 
veckor före valet, då 
Olle höll en pressvisning 
för lokaltidningen och 
fyra socialdemokra-
ter som då kallades 
kommunledning. 
Var det bra eller 
dåligt? Jag är 
rädd för att det 
var ett stort 
misstag att inte 
bjuda in opposi-
tionen. Ärendet 
kommer att 
hanteras poli-
tiskt och risken 
finns nu att 

denna attraktiva vision för 
Surte blir politiskt laddad. 
Det vore synd om den inte 
fick prövas utan fördomar 
för visst är det den här typen 
av initiativ som behövs nu? 
Centrala lägenheter nära 
pendelstationerna. Snygga 
husprojekt som sätter Ales 
orter på kartan. Det är möj-
ligt att det inte är byggtek-
niskt genomförbart, vad vet 
jag, men jag hoppas verkli-
gen att det sker en korrekt 
prövning. Att den skulle gå 
så fort att byggnationen kan 
starta i juni nästa år tror jag 
däremot inte på. Det är en 
utopi. Visioner i all ära, men 
lite verklighetsförankring är 
inte fel...

Visioner i all ära

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

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 031-98 31 80

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

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte  bibliotek

Surte kulturhus
lördag 23 okt

Barnteater Kl 11.00

Hozo
- Mamma Mu & Kråkan

Biljetter 20:-/st säljs på 
Surte bibliotek.

• Fiskdamm 
• Bokförsäljning (beg böcker)

• Servering 
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SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 16/10 kl 14.00

TERVETULOA!
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I samarbete med...
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Öppet hus 16 oktober Kl. 10-14
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Gratis tandkontroll & kloklippning

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
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ale.sverigedemokraterna.se

TACK!

FRÅN
ALE

Få bonus på ditt ICA-kort!

0303-74 41 41 kl 17-19
matpavag@live.se

Upp till 
30 varor 159:-
60 varor 229:-
90 varor 299:-
120 varor 399:-

MAT 

PÅ VÄG FR
Å

N
 A

LE

Första 
leveransen 

100:-

Hemkört & klart!
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F.d Vallby Bygg 
Mittemot Statoil i Lödöse

VI SKULLE ALDRIG  
KOMMA PÅ TANKEN ATT  

REA UT VÅRA KÖK.
MEN VAD TUSAN,  

VI FYLLER JU 64 ÅR  
JUST NU! 

Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 55 000 kr. Erbjudandet 
gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare, omfattar inte vitvaror och  
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Sista leveransdag 28 februari.

Och det firar vi med att sänka priserna med 20 % 
på hela vårt kökssortiment. Erbjudandet är dock 
tidsbegränsat: Vill du göra en riktigt bra affär ska 
du beställa senast 14 november!

 20%
JUBILEUMS-

RABATT!

LÖDÖSE 0520-66 18 80LÖDÖSE 0520-66 18 80

Måndag-fredag 7-17  
lördag 9-13

Välkomna in!

VAKEN 
UNGDOMSLEDARE?
För tredje året delar Stödföreningen 

Vaken ut sitt stipendie "Vaken Ledare" 
till en eller flera vakna ungdomsledare.

Tidigare stipendiater har varit 
Stefan Forsberg och 

Tommi Pasanen, Surte IS IBK, samt 
Sara och Sofia Johansson från Ale HF.

Vem eller vilka tycker du ska 
stipendiet i år?

Vi vill ha ditt förslag med en 
kort motivering senast 
måndag 22 november.

Mejla: thomas.berggren@ale.se

NÖDINGE. Många dröm-
mer om musikaler och 
drömroller hela livet.

Sabahudin Sabani 
förverkligade en som 
15-åring.

Han satte upp musi-
kalen Rent med ett 
handplockat gäng från 
hela Västsverige.

Ingen verkar bry sig om att 
Sabahudin är 15 år. Han är 
den självklare ledaren och en 
given regissör när Showgäng-
et presenterade den kritiker-
rosade Rent i Ale gymnasium.

– Vi har repeterat i ett och 
ett halvt år, men jag har nog 
ägnat mer än två år åt själva 
idén, säger Sabahudin.

Föreställningen gavs fyra 
gånger, två för elever och två 
för allmänheten.

De medverkande har han 
hämtat dels från Ale dels från 
övriga Västsverige genom 
olika uttagningar. Ann-So-
fie Andreasson, 17, från Vä-
nersborg spelade en av hu-
vudrollerna.

– Det här är en dröm som 
går i uppfyllelse. Jag har alltid 
tänkt att det skulle vara roligt, 
men har inte vågat ta steget. 
Jag läser till florist och sökte 
mest på skoj. Det har varit ett 
underbart projekt och vi är ett 
suveränt gäng, säger hon.

Sabahudin Sabani menar 
att budskapet i Rent, som 
behandlar HIV-problemea-
tiken, är det som motiverat 
honom.

– Det är klockrent och 
ungdomar måste förstå all-
varet. Med en musikal är det 
ibland lättare att nå fram. 
Ungdomar gillar musik, säger 
han i en paus direkt efter gen-
repet där han själv fick agera 
ljustekniker...

Rent – en musikal med rent budskap

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

alekuriren.se

Rent är en klassisk musikal och en av världens mest spela-de. När Showgänget valde att sätta upp föreställningen i Ale gymnasium hade man uttagningar i Kungälv, Ale, Göteborg och Vänersborg för att hitta rätt rollbesättning.

HIV-problematiken är central i musikalen Rent och hand-

lingen har också ett tydligt kärlekstema. Det är inte alldeles 

enkelt med känslor. 
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ÖGATS 
SJUKDOMAR

Välkommen till en föreläsning om 
olika ögonsjukdomar

Föreläsare: Saeid Pirouznia, 
ögonläkare på Trollhättans ögonklinik

MÅNDAG 18 OKTOBER KL 15-19
Repslagarmuseet, Fabriksvägen, 

Tågvirkesgränd i Älvängen
Föreläsning kl 17

Visning av synhjälpmedel
Biblioteket visar talböcker

Vi bjuder på fika
Eva Carlbrand 0708-233 222

Synskadades Riksförbund, SRF Ale

Maria 7 år är en glad och 
livlig flicka. Hon gillar att 
klättra och rita. 
Maria och flera andra 
barn behöver komma till 
en trygg familj en till två 
helger i månaden

Har ni lust och möjlighet 
att hjälpa till? Ni får 
ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Stödfamiljer sökes

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 35 14  

eller 031-365 22 23
familjehem.nordost@goteborg.se

Du skriver veckan 
innan valet i Ale ku-
riren att: Vänster-

partierna inte lyft ett finger 
för att fylla Ales ungdomars 
liv med meningsfulla akti-
viteter. Jag ser ingen vikt i 
att räkna upp de olika sats-
ningar vi gjort under de år 
som gått, men att skriva att 
vi inte lyft ett finger är nog 

att ta i. 
Du skriver att som 

ungdom, VET du vad som 
behövs göra för att få gla-
dare och nöjdare ungdomar 
i vår kommun. Du skriver 
att den viktigaste åtgärden är 
att busskortens giltighetstid 
måste utökas till senare på 
natten.

Menar du verkligen att 

den viktigaste åtgärd för att 
få glada och nöjdare ungdo-
mar är att ge dem möjlighe-
ten att åka buss på nätterna?

Du skriver också att ung-
domsgårdarna bör bli fler 
och även bör vara öppna 
längre. Detta tror jag de 
allra flesta kan ställa sig 
bakom, men när två ung-
domar bemöter din kritik 

på ett mycket bra sätt, och 
ifrågasätter din lösning, 
sriver du i ditt svar: Vad skall 
ungdomarna i Hålanda göra 
om kvällarna? Vad skall de 
som bor i Surte göra? Och 
så undrar du om någon tänkt 
på de som bor i Starrkärr. 
Ja vi har tänkt på dem! Det 
är bland annat för dessa 
ungdomar busskortet är så 
värdefullt för.

Men till min fråga till dig. 
Är det så att du tillsammans 
med övriga alliansen plane-
rar att öppna fritidsgårdar på 
dessa ovan nämnda ställen?

Du vill utveckla de verk-
samheter som finns, ge stöd 
och bidrag till föreningar av 
olika slag och framför allt 
dem som bor i periferin. 
Detta har vi gjort i 16 år.

Du skriver även att du 
tycker det är lustigt att 
de ungdomar som skrev 
insändarsvaret rätt och slätt 
lägger allt ansvar på för-
äldrar och ungdomar. Du 
lägger allt ansvar på oss poli-
tiker som styrt kommunen i 
16 år. Jag tror att alla i sam-
hället bär ett ansvar om hur 
det ser ut i samhället, oavsett 
om vi är politiker, ungdomar 
eller förälder.

Vi, de rödgröna, har till-
sammans med ungdomarna, 
genom konkreta åtgärder 
utvecklat ungdomspoliti-
ken via LUPP bland annat 
Ungdomsråd, med 200 000 
kronor 2010 och lika mycket 
2011! Moderatalliansen 
satsar inte en krona! SSPF-
projektet permanentas, 
ingen moderatallians idé, 
precis som med fältsekrete-
rartjänsterna (fördubbling) 
- allt finansierat av oss röd-
gröna!

Politik gör skillnad!
Dennis Ljunggren

Socialdemokrat

Moderaterna svarar 
på sidan 10

En fråga till Isabell Korn

Utställning av detaljplan för handel och verksamheter i Svenstorp, 
fastigheterna Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m.fl. Ale kommun, 
Västra Götalands län. Detaljplan över rubricerat område har utarbetats 
och finns utställd för granskning från och med den 12 oktober 2010  till 
och med den 9 november 2010. Detaljplanen har tidigare varit föremål 
för samråd och programsamråd. Planområdet är ca 15 hektar stort och 
beläget i Älvängen, norr om Folkets Hus mellan E45 och Göteborgsvägen. 

Syftet med planeringen är dels att möjliggöra utbyggnad av en ny 
lokalgata längs E45 och dels att skapa förutsättningar för etablering av 
handel, kontor och industri. Delar av fastigheterna Hamnen 1:1, Högstorp 
1:2, 1:8, 1:13, 1:14, 1:29, 1:30, 2:1, s/74, s/121, Krokstorp 1:14, 2:14, 2:17, 
2:18, s/62, Skönningared 4:8, Svenstorp 1:13 0ch 1:16 kan komma att 
bli inlösta för att genomföra planen. Se plankartan. Detaljplanen finns 
utställd för granskning under tiden den 12 oktober 2010  till den 9 
november 2010 på följande plats: 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Henrik Olsson 

byggnämnden i Ale kommun, 449 80 Alafors, senast den 9 nov 2010. Den 
som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Kungörelse

Med anledning av 
den politiska osä-
kerheten i Ale vill 

Miljöpartiet klargöra hur vi 
resonerar. Miljöpartiet har 
beslutat att tacka nej till att 
ingå i en majoritet tillsam-
mans med allianspartierna 
och Aledemokraterna.
Miljöpartiet i Ale gick till 
val på tre huvudområden. 
Skola, Klimat och Demo-
krati. När det gäller om-
rådena Klimat och Demo-
krati ser vi inga möjlighe-
ter att styra tillsammans 
med Aledemokraterna, då 
våra partiers åsikter ligger 
mycket långt ifrån varandra.

Demokrati
I Miljöpartiets lokala val-
manifest lovar vi väljarna att 
vår politik ska präglas av öp-
penhet, mångfald, solidaritet 
och respekt för alla männis-
kors lika värde. Vi lovar att 

ta strid mot främlingsfient-
lighet och att verka för ett 
generöst flyktingmottagan-
de och för ett stort ansvars-
tagande när det gäller mot-
tagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Vi lovar att stå 
upp för de grupper i samhäl-
let som har svårt att göra sin 
röst hörd och att bry oss om 
de som hamnat utanför ar-
betsmarknaden.
Aledemokraterna vill stoppa 
invandringen med hänvis-
ning till stora kostnader 
och svårighet att erbjuda lä-
genhet, skola och sjukvård. 
Samtidigt som man talar om 
dålig ekonomi lovar man 
dock kraftigt sänkta skat-
ter. Aledemokraterna har 
röstat mot förslag till mot-
tagande av ensamkomman-
de flyktingbarn som samt-
liga övriga partier förut-
om Sverigedemokraterna 
stått bakom. Aledemokra-

terna vill att nya svenskar 
endast ska kunna få svenskt 
medborgarskap om de har 
bostad och arbete samt res-
pekterar det partiet kallar 
för ”svensk sed”. Aledemo-
kraterna vill att ekonomiskt 
bistånd från socialtjänsten 
skall kopplas till motpresta-
tion, trots att det inte är för-
enligt med svensk lagstift-
ning. De röstade också nej 
till den motion om HBT-
personers rättigheter som 
de Rödgröna lämnade in till 
kommunfullmäktige under 
nuvarade mandatperiod.

Klimat
Miljöpartiet vill skapa ett 
Ale där biltransporterna blir 
färre och kortare. Det skall 
vara lätt att leva hållbart. Vi 
vill att nya bostadsområden 
skall ligga nära skola, affä-
rer, pendelstation eller buss-
hållplats. Hållbar utveck-

ling skall styra bostadspla-
neringen. När kommunen 
expanderar är det främst i 
tätorterna vi ska växa, det är 
inte hållbart att fortsätta att 
bygga in sig i 
bilberoende 
på landsbyg-
den. Kom-
munen skall 
ta stor kli-
mathänsyn 
när bygglov 
prövas och 
natursköna 
områden och 
jordbruks-
mark skall skyddas från ex-
ploatering.
Aledemokraterna vill istäl-
let uppmuntra nybyggna-
tion på landsbygden. De vill 
ta bort alla former av regler 
som i deras ögon försvårar 
nybyggnation, i större ut-
sträckning än nu bebygga 
jordbruksmark och minska 

strandskyddet vid våra vat-
tendrag. Aledemokrater-
na vill i princip göra det 
omöjligt för kommunens 
bygglovshandläggare att 

säga nej till 
bygglov samt 
verkar för att 
Göteborgs 
kommun 
inte skall 
införa träng-
selskatt. Av-
slutningsvis 
var Alede-
mokraterna 
det parti som 

mesthögljutt var motstånda-
re till köpet av Verle Gam-
melskog.
Listan på områden där Mil-
jöpartiet och Aledemokra-
terna har helt olika uppfatt-
ningar skulle kunna göras 
mycket längre, men vi nöjer 
oss här. Våra partiers värde-
grund skiljer sig för mycket 

åt. Miljöpartiet vill inte vara 
del av en majoritet som in-
flueras av Aledemokrater-
nas politik. Vi vill såklart 
inte heller att Sverigedemo-
kraterna skall vara vågmäs-
tare i fullmäktige. Därför ser 
vi gärna andra blocköver-
skridande samarbeten för att 
skapa en stabil politisk ma-
joritet, utan inflytande från 
Aledemokrater eller Sve-
rigedemokrater. Det finns 
flera olika möjligheter och 
fortfarande tid kvar att för-
handla innan kommunfull-
mäktige skall avgöra vilka 
partier som skall styra kom-
munen nästa mandatperiod.

Styrelsen för Miljöpartiet 
de gröna i Ale

Marcus Larsson
Ordförande 

Peter Rosengren 
Gruppledare

Aledemokraterna vill 
stoppa invandringen 

med hänvisning till stora 
kostnader och svårighet 

att erbjuda lägenhet, 
skola och sjukvård.

Miljöpartiet de gröna i Ale

"Vi ser gärna andra blocköverskridande samarbeten"
Miljöpartiet om varför de inte vill samarbeta med allianspartierna och Aledemokraterna

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

Oktober

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

NU ÄR DET DAGS FÖR ORTSUTVECKLINGSMÖTE I NOL OCH BOHUS. Har du frågor 
som du vill ska behandlas på mötet, skicka dem så att de är kommunen tillhanda 
senast sju dagar innan mötet. Skicka dem till Stefan Lydén, stefan.lyden@ale.se.

ORTSUTVECKLINGSMÖTE I BOHUS Tid och plats: 19 okt, servicehuset kl 19.00.
På dagordningen: Vad har hänt sen sist? Bohus Centrum, vad kommer att hända, vad 
har hänt? Alebyggen informerar. Kaffe och bulle serveras. Välkomna! Rolf Engström, Len-
nart Dahl och Lisa Forsberg 

ORTSUTVECKLINGSMÖTE I NOL Tid och plats: 19 oktober kl 19.00, Folkets Hus Nol
Ämne: Byggnation i ”Brandsbobergen”. Kom och lyssna på Ann-Marie Carlsson från 
kommunens samhällsplaneringsavdelning som redovisar tidiga tankar och idéer om 
hur Brandsbobergen kan bebyggas. Kaffe o bulle serveras. Välkomna! Lars-Ove Hellman, 
Rose-Marie Fihn och Ing-Marie Torstensson

Säg din mening, kom till höstens  
ortsutvecklingsmöte i Bohus och Nol!

EVENEMANGKommunfullmäktige
Tid och plats: Medborgarhuset i Alafors
25 okt, kl 18.00

för Utbildnings- och kulturnämndens 
utbildningsverksamheter, Ale gymnasium 
och Lärcentrum Komvux

-
der vid Vikadamm

Ale kommun och dess bolag samt helårs-
prognos

folkhälsoarbete i kommunen

Föredragningslistan finns på medborgar-

Kungälvs närradioförening direktsänder på 

Inga-Lill Andersson, ordförande.

Plugga på Komvux i vår
VI ERBJUDER FÖLJANDE KURSER 2011

Familjehuset har flyttat
FAMILJEHUSET, MED BLAND ANNAT 

-

samma som tidigare.

Tyck till om nya ale.se
FÖRRA VECKAN LANSERADE Ale kommun 
nya ale.se. Vi är intresserade av att veta vad 
du tycker! Delta i ett användartest, kom och 
testa vår webbplats på medborgarkontoret 
i Nödinge. 

Ring eller maila om du är intresserad 

frida.rydeling@ale.se.

Mötesplats ungdom i Ale
VÄNDER SIG TILL UNGDOMAR mellan 

kl 17.00–21.00. Inspiration, aktiviteter, 
studiecirklar, workshops, konserter, 
evenemang med mera.  Vi finns på Ale 
gymnasium i Nödinge.

Onsdagen den 13 oktober
-

dance, replokaler, data för rädda, studio 
och inspelningskurs. 

Lördag den 16 oktober
Konstkoll och Mötesplats ungdom kl 
17.00–21.00. Tillverka, bygg, var kreativ, 
pyssla, måla, you name it! HBTQ-grupp i 

 
Mötesplats ungdom är ett samarbets-

Tillsammans mot droger, Löftet! Unga ar-

Författarbesök – Peter Gissy 
HÖSTENS FRUKOSTGÄST ÄR -

deckare, senast Vit sorg och Diagnos 
- gisslan. Tid och plats: Ale bibliotek, 

Barnbokens dag
TEMA: DRAKAR OCH DINOSAURIER. 

Tid och plats: Lördagen den 20 nov kl 

Fru Mozart, opera i Ale
OPERA I ALE, 
akter. Arr Teaterföreningen i Ale, ABF. Tid 
och plats: 27 okt kl 19.00, Teatern, Ale 

Lunchkonsert, gymnasiet
LUNCHKONSERT MED musikelever på 
Alegymnasium.  21 okt, 18 nov, 29 nov

Sök Ales kulturstipendium
NU KAN DU ELLER DIN organisation 
söka Ale kommuns kulturstipendium för
2010. Ansökan ska vara oss tillhanda 
senast den 20 oktober. Läs mer på ale.se.

Du kommer att träffa oss livsmedelsinspek-
törer som arbetar i Ale kommun. Vi kommer 
bland annat att berätta om märkning och 
presentation eftersom livsmedelsverkets 
konsumentunder sök ning visar att konsu-
menterna tycker att märkning är viktigt och 
de känner sig ofta lurade.  
Våra programpunkter är:

-
rådet

kraven på märkning och presentation. Hur 
berörs din verksamhet?

och hur ofta ni får besök av en inspektör.

och kontrollmyndighet.

Informationsträffarna erbjuds vid föl-
jande tillfällen: 

Lokal: A-salen i Medborgarhuset, Alafors. 
Övrigt: Informationsträffen är öppen för 
alla livsmedelsföretagare. Intresseanmälan 

Intresseanmälan är inte bindande. För frågor 

Informationsträffar om livsmedelskontroll i Ale 
DU SOM ÄR LIVSMEDELSFÖRETAGARE i Ale kommun inbjuds till en informationsträff 
med aktuell information om livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen. 

Ny katalog för Ale gymnasium finns ute från och med den 15 oktober! Håll utkik på din 
skola eller ladda ned den på www.alegymnasium.se.



SURTE. Ännu en fas-
cinerande plan på ett 
höghus i Surte presen-
terades av samhälls-
byggaren, Olle Skog-
lund, på ortsmötet i 
Surte.

Åhörarna visade 
intresse, men också en 
viss återhållsamhet.

– Vad händer med det 
andra tornet då, frå-
gade sig surteborna.

Ett knappt 40-tal nyfikna 
personer hade sökt sig till 
Glasbruksmuseet för att ta 
del av den spännande visio-
nen för Surte centrum. Olle 
Skoglunds idé bygger på ett 
12-våningshus i omedelbar 
anslutning till Surte biblio-
tek och bara några steg från 
den kommande pendeltåg-
stationen.

– I huset rymms 26 lägen-
heter och kommer att lanse-
ras som ett TGS-hem (trygg-
het, gemenskap, service). Det 
har pratats bland politiker i 
norra Ale om att jag skulle ha 
snott den här tanken, men så 
är inte fallet. Det finns inget 
liknande bostadsprojekt i Ale, 
säger Olle Skoglund bestämt.

Visionerna är målande, till-
talande och självklart mycket 
svåra att motstå, men surte-
borna ville höra mer konkret. 
När byggs det? Vad kommer 
det att kosta? Blir det några 
hyresrätter? Hur blir det med 

buller? Klarar marken en så 
stor byggnation? Vad säger 
Räddningstjänsten?

Olle Skoglund var förbe-
redd och hade svar på det 
mesta.

Olle svarar
– När det byggs är lite upp 
till er. Om ni accepterar pro-
jektet och inte överklagar så 
kan det gå fort. Jag hoppas 
att vi kan klara oss med en 
enkel planändring och om 
den går i hamn kan byggna-
tionen starta i juni nästa år. 
Det är ett önskescenario, men 
fullt realistiskt. Det krävs att 
vi har sålt 70% av bostadsrät-
terna för att få starta bygg-
nationen. Några hyresrät-
ter blir det inte för ni rösta-
de på fel parti! Insatsen för 
en trea hamnar på runt 1,5 
miljon med en avgift runt 
3500 kronor. Vi har gjort 
en geoteknisk undersökning 
som ger oss klartecken. Ett 
husprojekt som detta vilar på 
betongpelare som är borrade 
ner till fast mark. Det blir sta-
bilare än dagens byggnader. 
Beträffande Räddningstjäns-
ten så har de i alla fall godkänt 
elva våningar tidigare så det 
hoppas jag inte ska bli några 
problem, svarar Skoglund.

Han berättade också att det 
finns en dialog med Konsum 
om att ändra entrén när pen-
deltågstationen förverkligas.

– Vi pratar om en bakre 

entré för konsumkunderna 
och det tror jag blir väldigt 
positivt. Folk vill kunna par-
kera nära entrén och bakom 
butiken finns fler parkering-
ar, vilket bör göra fler kunder 
tillfredsställda, säger Skog-
lund.

Nyckelord
Nyckelorden för projektet är 
dock att ge boende trygghet, 
gemenskap och service.

– Vi skapar en ny dagcen-
tral i de gemensamma utrym-
mena vid biblioteket som tack 
vare byggnationen kan räddas 
kvar. Det borgar för god ge-
menskap och jag har även 
planer på en privat vårdcen-
tral. Det höjer servicenivån 
som garanterat blir bra med 
viss handel in på knuten, 
men framför allt med pen-
deln vägg i vägg. Tåget tar 

dig till stan på några minu-
ter för alla tänkbara nöjen och 
till Ale Torg för ett komplett 
köpcentrum på samma tid.. 
Jag tycker det här känns oer-
hört attraktivt, säger Skog-
lund som verkligen tog till-
fället i akt att marknadsföra 
sin idé.

Beträffande Surte Circle 
Tower som ännu inte har tagit 
ordentlig fart har stora steg 
tagits den senaste tiden.

– Vi är nu överens med 
första byggnadsinspektör om 
antalet lägenheter och parke-
ringsplatser inom tomtgräns. 
Vi hoppas när alla formella 
papper är klara att kunna på-
börja försäljningen. 70% ska 
vara sålt innan vi kan börja 
resa husväggarna.

Det fanns fler med visio-
ner i Surte.

– Det här låter ju fantas-

tiskt bra. Hoppas det kan 
bli verklighet. Vi behöver 
något snyggt i Surte, men 
jag skulle också kunna tänka 
mig en gångbana under tak så 
man kan gå torrskodd dygnet 
runt. Snöröjningen är under 

all kritik och den årstiden ser 
jag inte fram emot.

Det du, Olle! Där fick du 
något att bita i.
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Vill du gå ner i vikt?
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Läs mer!

xtravaganza.se
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Influensa- 
vaccination
Inför årets influensasäsong rekommenderar vi 
alla som löper ökad risk att drabbas av allvarlig 
influensasjukdom
att vaccinera sig.

Riskgrupper för influensa
• Alla som har fyllt 65 år

•  Personer (oavsett ålder) med kronisk hjärt- 
eller lungsjukdom, svårbehandlad diabetes 
mellitus, kronisk lever eller njursvikt, nedsatt 
infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling), 
extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom som 
påverkar andningen

• Barn med flerfunktionshinder

•  Gravida som inte vaccinerades mot 
svininfluensan 2009

Om du tillhör någon av dessa riskgrupper, 
kostar det 100 kr.

VC Älvängen har drop-inmottagning vid 
följande tillfällen: 
Måndag 18/10 mellan kl 16.00-19.00, 
tisdag 19/10 15.00-17.00, Måndag 25/10 16.00-19.00 
och tisdag 26/10 15.00-17.00
VC Skepplanda har drop-inmottagning 26/10 
mellan kl 15.30-17.30

www.1177.se/vgregion

Skoglund om framtidens Surte

LYCKA TILL OLLE!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Olle Skoglund, samhällsbyggaren nummer ett i Surte.

– Ortsborna fick ta del av den spännande visionen
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Ale Hundpensionat
startar kurser i höst
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Ale Hundpensionat

Valpkurs Onsdagar
Aktivering Tisdagar
Viltspår Söndagar

Vi tar även emot din hund när ni åker på semester.
Dagliga promenader och mycket kärlek.

Vid intresse gå in på www.alehundpensionat.se
eller ring oss på 0733-54 98 11

ALAFORS. Den pågå-
ende vägutbyggnaden 
har medfört att trafik-
säkerheten i Alafors 
försämrats.

Kritiken som framför-
des på tisdagskvällens 
ortsmöte i Medbor-
garhuset gällde dels 
rondellen på E45, dels 
att det numera råder 
dubbelriktad busstrafik 
genom samhället.

Mötet lockade ett 
drygt 40-tal personer 
och diskussionerna var 
bitvis livliga.

Ortsutvecklingsmötet i Ala-
fors kom nästan uteslutande 
att handla om trafik. Repre-
sentanter för infrastrukturs-
projektet, däribland Henrik 
Gerber från Peab, fanns på 
plats för att svara på frågor. 
Mötet gästades också av 
Stefan Kraft från Västtrafik 

och kommunens trafikplane-
rare Annika Friberg.

– Det blev ett väldigt bra 
möte med många diskussio-
ner. Det var vår ambition att 
alla skulle få tycka till om tra-
fiken i allmänhet och kollek-
tivtrafiken i synnerhet, säger 
Thor Eliasson, ordförande i 
presidiet.

Knepig rondell
Ansvariga för vägutbygg-
naden lovade att förbättra 
säkerheten för de trafikanter 
som ska ta sig från Ledetvä-
gen och ut på E45. Någon 
typ av åtgärd är att vänta.

– Det är en knepig rondell, 
men man lovade att se över 
möjligheterna till förbätt-
ring, säger Thor Eliasson.

Bussarnas framfart genom 
samhället är ett ständigt 
diskussionsämne på Alafors 
ortsmöten. Den här oktober-
tisdagen var inget undantag. 

Bussarna kör för fort anser 
boende utmed Ledetvägen. 
Den mätning som NTF 
genomförde i våras vittnar 
dock om motsatsen. Endast 
en buss överskred hastighets-
gränsen (30 km/tim) vid det 
tillfället.

– Önskemål framfördes 
om att sätta upp en hastig-
hetstavla på Ledetvägen. 
Förhoppningsvis blir det så, 
säger Eliasson.

Några mötesdeltagare 
uttryckte också sitt missnöje 
över att vägprojektet med-
fört dubbelriktad busstrafik 
genom samhället.

– Det är det enda sättet att 
försörja Alaforsborna med 
kollektivtrafik under rådande 
omständigheter, avslutar 
Annika Friberg.

Kritik mot trafiksituationen i Alafors

ALAFORSBO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafiksäkerheten i rondellen på E45 i Alafors måste förbättras. Det framkom vid ortsmötet i 
Medborgarhuset i tisdags.

– Åtgärd utlovad vid rondellen på E45

Gymnasiedagarna
19-21 oktober

Svenska Mässan i Göteborg
Till Gymnasiedagarna välkomnas alla som vill veta mer om gymnasievalet.

För 30 kr får hela familjen gå in på mässan. Om ditt barn har förköpt skolbiljett 
går dessutom du som förälder/anhörig in gratis på ditt barns biljett. 

Öppettider:
19 okt 08:30-20:00
20 okt 08:30-20:00
21 okt 08:30-18:00

 www.grkom.se/gymnasiedagarna

Har du alla 
nycklar till 
banken?

Inspirationsdagar
på samtliga kontor i Ale

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
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ALE. Att vara tonåring 
är inte lätt.

Att vara tonårsföräl-
der är minst lika svårt.

Därför satsar Ale 
kommun på en kurs 
som främst bygger på 
erfarenhetsutbyte ton-
årsföräldrar emellan.

Just nu pågår en föräldraut-
bildning med inriktning på de 
som har barn mellan 12-18 år. 

– Vi vet att behovet är väl-
digt stort, då många föräld-
rar uttrycker en osäkerhet 
när barnen börjar ifrågasätta 
och bli allt mer självständiga, 
säger folkhälsoplanerare Bir-

gitta Fredén.
COPE-föräldrakurs har 

ett etablerat koncept. Delta-
garna tittar tillsammans på en 
kort film där en rad problem 
dyker upp. Dessa blir sedan 
starten på en givande diskus-
sion.

– Grundtanken är att alla 
deltagare fyller på med egna 
erfarenheter och ger kursen 
dess innehåll. Vanliga frå-
geställningar som kommer 
upp är hur jag får en tonår-
ing att ta större ansvar? Hur 
förhandlar jag med en duktig 
tonåring som kan konsten att 
argumentera? Hur sätter jag 
rimliga gränser? Frågorna är 
hur många som helst, säger 
Eva Gundal som är en av 
kursledarna.

Kommunikation är ofta 
svaret, men inte bara mellan 
förälder och tonåring.

– Nej, vi brukar rekom-
mendera föräldrar att kom-
municera med andra föräld-
rar så mycket det är möjligt. 
Gemensamma regler är bra, 
men framför allt är det vik-
tigt att veta vad som gäller hos 
var och en. Det är lätt för en 
tonåring att säga; "Men alla 
andra får!". Då är det bra 
att veta vad som egentligen 
gäller, säger Eva Gundahl.

Kursen är under nio tors-
dagar i Aroseniusskolan. Det 
går bra att ansluta, då det 
ännu inte är fullt.
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RYD. Kollektivtrafiken 
är ett kärt diskussions-
ämne på kommunens 
ortsutvecklingsmöten.

Stefan Kraft, trafik-
utvecklare på Väst-
trafik, är således en 
eftertraktad gäst.

I onsdags besökte 
han Missionshuset i 
Ryd för att svara på 
ortsbornas frågor om 
bussar och komplet-
teringstrafik på lands-
bygden.

Allt som oftast dyker frågor 
gällande kollektivtrafiken 
upp på kommunens orts-
utvecklingsmöten. Av den 
anledningen hade presidiet 
för Starrkärr-Kilanda, bestå-
ende av Chatarina Elias-
son, Sune Rydén och Rolf 
Gustavsson, bjudit in Stefan 
Kraft från Västtrafik och 
Annika Friberg, trafikpla-
nerare på Ale kommun.

Stefan Kraft inledde sitt 
anförande med att presen-
tera visionen för K2020, som 
syftar till att skapa en gemen-
sam framtidsbild för utveck-
lingen av kollektivtrafiken i 
Göteborgsregionen.

– Det är ett politiskt mål 
att kollektivtrafiken ska för-
dubbla resandet 2025. Väst-
länken är en förutsättning för 

det, säger Kraft.
I Ale sker nu intensiva för-

beredelser inför pendeltågs-
trafiken, som väntas komma 
igång i december 2012.

– Ska vi få fler att åka kol-
lektivt krävs det en hel del 
åtgärder, som vi nu håller 
på att genomföra i Ale 
kommun. Det byggs pendel-
parkeringar, vi uppgraderar 
hållplatser, vi planerar för 
bussturer till varje tåg i tätor-
terna och anropsstyrda turer 
i glest befolkade områden, 
förklarar Stefan Kraft.

Resandeökning
2006 visade kollektivtrafiken 
en resandeökning med 3,5% 
i Göteborgsregionen.

– Under lågkonjunkturen 
dippade det, men faktum är 
att ökningen bestod i Ale. En 
förklaring till det är den tra-
fikväxling som vi gjorde när 
vi övergav lokala bussar och 
istället satsade resurser på 
Lila Express. Det har blivit 
något av ett pendeltåg fast 
på gummihjul, säger Stefan 
Kraft och fortsätter:

– Även den anropsstyrda 
trafiken har ökat. I vilken 
utsträckning kan jag dock 
inte svara på.

Den anropsstyrda trafiken 
är en service som finns på 
landsbygden, men som långt 
ifrån alla känner till.

– Så är det nog. På Väst-
trafik har vi en särskild avdel-
ning som sköter den anrops-
styrda trafiken. Upphand-
ling har skett med ett antal 
taxibolag som helt enkelt får 
betalt när de kör.

Få till stånd
På ämnet kollektivtrafik 
höjdes återigen röster om att 
få till stånd en hållplats längs 
med Starrkärrsvägen.

– Vem är det som äger 
frågan? Varför händer det 
inget? Jag har suttit här i tre 

år och fortfarande har inget 
hänt, dundrade en upprörd 
mötesdeltagare.

– Vi har inventerat områ-
det och säkert pekat ut den 
platsen du pratar om. Pro-
blemet är att det är trafik-
hållaren, i det här fallet Tra-
fikverket, som avgör om det 
blir någon hållplats. Det tar 
tid att processa, så är det. Jag 
vill precis som du har fler 
hållplatser på Starrkärrsvä-
gen, svarade Stefan Kraft.

Efter kaffestunden fick 
Lotti Klug, brotts- och 

säkerhetshandläggare på 
kommunen, tillfälle att 
informera om Grannsam-
verkan, som är en metod för 
att motarbeta brottslighe-
ten och öka tryggheten i ett 
bostadsområde.

– Idag har vi cirka 80 

områden i Ale kommun som 
arbetar med Grannsamver-
kan. Det gör skillnad och 
höjer statusen för bostads-
området.

Kräver hållplats på Starrkärrsvägen
– Kollektivtrafiken diskuterades på ortsmötet i Ryd

I RYD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Kraft, trafikutvecklare på Västtrafik, svarade på 
frågor om kollektivtrafiken.

Lotti Klug gästade ortsmötet i Ryds Missionshus för att in-
formera om Grannsamverkan.

��������������
ÖPPET HUS!

HUDVÅRD, (Medicinsk) FOTVÅRD & NAGELVÅRD

 Fredag 15 oktober
kl.16.30-19.30

(Vi bjuder på kaffe, dricka och tilltugg).

���������������������
Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98

Välkommen!

Ansiktsbehandling, 
Frans- och Brynfärgning 

+ Formning

495:-
(ord pris: 695:-)

Nagelförlängning/
Nagelförstärkning.
(Bio Sculpture Gel) 

350:-
(ord pris: 700:-)

������������������

Makrill

10:-/st
ICA 125g. I tomatsås.

Jfr pris 80,-/kg.

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. 

Fredag

Pommes frites, strips

10:-/st
Jfr pris 10,-/kg.

10:-/st

10:-10:-/st
Jfr pris 31,75-25,64/kg.

Veckans 
Provsmak!

10:-/st
Jfr pris 80-66,67/kg.

Stöd till nyfikna tonårsföräldrar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Stort vardagsrum i vinkel, 3 sovrum och nyrenoverat 
badrum. Värmepump ger låg driftkostnad. Stor 
trädgård med härlig altan. Fristående garage och 
förråd på ca 37 m².

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

LÅNGA GATAN 81
BOA 112M2 / 4 ROK 
TOMT: 953 KVM. 
PRIS: 1 775 000 KR/BUD. 

VISNING: TIS 12 OKTOBER. 
BOKAD VISNING. 
MÄKLARE CLAES 
HELLSTRÖM 0303-180 53 

HÖVÄGEN 72 
BOA 92 + 92 M² / 5 ROK 
TOMT 348 M². 
PRIS: 2 190 000 KR/BUD. 

RING FÖR VISNING. 
MÄKLARE: CLAES 
HELLSTRÖM 0303-180 53
 

0303-180 50
www.lansfast.se 
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SKEPPLANDA

ÄLVÄNGEN

VÄLPLANERAT OCH SMAKFULLT ENPLANSHUS

PÅKOSTAT OCH KVALITIVT PARHUS

NÖDINGE. Två års 
väntan är över.

Två band, Bullet-
proof Veins och The 
Cloud tillsammans med 
eldsjälen Stefan Lind-
ström, lanserar snart 
den egenproducerade 
skivan Rush of Eupho-
ria.

Releasepartyt är 
förlagt till Mötesplats 
Ungdom i Ale gymna-
sium lördag 23 oktober.

Rush of Eurphoria är den 
första lokalproducerade 
skivan som släpps i Ale på 
många år. Allt utom det sista 
finliret med de exakta ljudni-
våerna har ungdomarna fixat 
själva med teknik i Ale gym-
nasium. Skivan innehåller tre 
låtar från helt olika genrer. 
Det enda som är gemensamt 
är att Stefan Lindströms fiol- 
och violintoner är med på 
samtliga spår.

– Bulletproof Veins kör en 
rockballad, tillsammans med 
Janne Schaffer spelar jag 
klassikern Memory och The 
Cloud kör lite 60-talsinspire-
rad rock där fiolen kommer 
väl till pass, berättar Stefan 
Lindström.

Resan till releasefesten 
har varit lång, gropig och en 
aning bökig. Nu är den dock 
knappt två veckor borta, så 
det är inte konstigt att Stefan 
och Jokaim Erlandsson, 
sångare i The Cloud, pustar 
ut när lokaltidningen får en 
pratstund.

– Det har varit många 
konflikter, missförstånd, folk 
som hoppar av och så vidare. 
Planeringen har kanske varit 
lite bristfällig, men det är 
inget jag vill fokusera på nu. 
Vi är stolta över att skivan 
äntligen ligger för tryck. 
För tillfället känns det bara 
jättekul, säger Stefan Lind-
ström som särskilt gläds över 
att världsgitarristen Janne 
Schaffer medverkar.

– Tekniken öppnar sådana 
otroliga möjligheter. Han 
har lagt gitarren i en studio i 
Stockholm, skickat över den 
till mig, och sen har vår tek-

niker mixat ihop det.
Totalt medverkar 11 musi-

ker på skivan. Ljudtekniker 
har varit Jon Alette. Kon-
volutet och mäktiga affischer 
är desginat av konstnärinnan 
Eleonor Holst.

– Vi har haft en otroligt fin 
support och det vi främst tar 
med oss från det här arbetet 
är väl att aldrig ge upp, säger 
Stefan Lindström.

Brinnande scenshow
Under releasepartyt lördag 
23 oktober spelas samtliga 
låtar live.

– Exakt klockan sju lyfter 
vi i en brinnande scenshow. 
Skivan finns till försäljning 
och allt eventuellt överskott 
från de 300 skivorna går till 
Strokefonden, då jag har en 
nära anhörig som drabbats av 
en stroke. Det känns fantas-
tiskt bra om allt detta hårda 
jobb kan leda till något posi-
tivt för andra.

Arbetet med Rush of 
Euphoria har tagit på kraf-
terna, men killarna pratar 
redan om livet efter skivan.

– Jag vill gärna öppna ett 
eget skivbolag och hjälpa 
fram okända artister, säger 
Stefan medan Joakim 
Erlandsson har planer för det 
egna bandet The Cloud:

– Det rullar på rätt bra nu. 
Vi spelar på Sticky Fingers i 
Göteborg för andra gången 
onsdag 20 oktober. Jag vill 
gärna testa och se hur långt vi 
kan gå. Vi är på gång med en 
helt egen skiva. Den kanske 
kan bli klar i början av nästa 
år. Det är lite lättare när bara 
ett band ska vara med…

Klart för releasefest!
– Skivan Rush of Euphoria äntligen klar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stefan Lindström och Joakim Erlandsson gläds åt att releasefesten för skivan Rush of Eu-
phoria äntligen är spikad. Lördag 23 oktober i Ale gymnasium är det som gäller.
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När man köper en Webkinz så 
får man med en kod som gör 
att man får tillgång till Webkinz 
värld på www.webkinz.com

Köp din Webkinz 
hos oss så får du 
tillgång till en 
helt ny värld....
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POLIS
RONDEN

Måndag 4 oktober

Inbrott
Containerinbrott i Relsbo. 
Diverse verktyg och kablar 
tillgrips.

Tisdag 5 oktober

Klotter
Klotter anmäls från Arosenius-
skolan i Älvängen. Två unga 
män har sprayat på fastighe-
ten. Övervakningsfilm finns 
vilken har överlämnats till 
polisen.

Torsdag 7 oktober

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Två 
personer bryter sig in i fastig-
heten. Tack vare spaningstips 
kan två gärningsmän gripas, en 
man och en kvinna hemmahö-
rande i Göteborg.

Villainbrott i Nödinge. Tju-
varna krossar fönsterrutan till 
entrédörren. En kamera och 
en dator tillgrips. Spårsäkring 
har gjorts.

Fredag 8 oktober

Kopparstöld
Kopparstöld sker i Kilanda. 
Okända gärningsmän tar sig 
in på området tillhörande 
Svenska Kraftnät.

En person i Nödinge grips 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Lördag 9 oktober

15-åring misshandlad
Ett personrån inträffar vid 
bussterminalen i Älvängen, 
strax efter klockan halv elva 
på kvällen. Två killar miss-
handlar en 15-årig yngling 
och tilltvingar sig genom hot 
och våld hans bankomatkort 
med tillhörande kod. Polisen 
griper senare två misstänkta 
gärningsmän.

Söndag 10 oktober

Personrån i Nödinge
En kvinna i 50-årsåldern blir 
rånad när hon är på väg hem 
till sin bostad i Nödinge. Gär-
ningsmännen hotar kvinnan 
med ett vasst tillhygge och 
tillgriper gods.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/10 – 11/10: 43. Av 
dessa är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

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

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

PRIS 415 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad. VISAS On 13/10 18.30-19.00. Ring för tidsbokning. Skolvägen 7a.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004 vxl 0303-749000.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm

• Stambytt • Välplanerad • Nära service
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PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 361 kvm . VISAS To 14/10. Må 18/10. Ring för tidsbokning. Stallvägen 20.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm

• Modern villa • 3 sovrum • Barnvänligt • Inglasat uterum
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Vi har många 
kunder kvar efter 
vår lyckade 
visningshelg! 

Ring oss om du 
funderar på att sälja.

0303-74 90 00

Replik till Dennis Ljunggren sidan 4

Kul att ungdoms-
frågorna engage-
rar. Mycket är gjort, 

men det är helt uppenbart 
med hänsyn tagen till un-
dersökningar bland ung-
domar i Ale, att det måste 
göras mera!

Vad målgruppen sär-

skilt uttrycker är ett behov 
av mötesplatser och dessa 
måste vara tillgängliga. Det 
är de om de finns nära. För 
oss moderater är detta en av 
många nyckelfrågor. Vi vill 
skapa fler öppna mötesplat-
ser för ungdomar i Ale.
Du skriver att ni satsar 

pengar på ungdomsråd och 
det är väl jättebra. Vi har 
inte haft någon avvikande 
uppfattning i den frågan.

Vår politik bygger på att 
lyssna, inte bara bestämma. 
Det är helt klart att alebor-
na, däribland ungdomarna, 

inte har varit nöjda med den 
politik som har förts den se-
naste mandatperioden. Val-
resultatet ljuger aldrig.
Nu hoppas vi med stöd av 
kreativa alebor, gärna soci-
aldemokrater, att skapa för-
utsättningar för attraktiva 
mötesplatser där ungdomar 

trivs och utvecklas.
Hur detta ska gå till åter-
kommer vi till lite längre 
fram.

Moderaterna i Ale

Därmed får debatten 
anses avslutad. Red anm.

"Vår politik bygger på att lyssna, inte bara bestämma"
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Kungälv 0303-37 72 00

www.maklarhuset.se

Antal bostäder till salu på www.maklarhuset.se just nu 3.472

Villa, Nol
UTGÅNGSPRIS: 2 150 000 kr
YTA: 117 m²
ADRESS: Utterstigen 3
VISNING: 14/10 kl 17.30-18.00, 17/10 kl 10.30-11.30
SEBASTIAN KRIGHOLM: 0303-37 72 01

MÄKLARENS BESKRIVNING: Stor villa med praktisk
planlösning. Stora ytor och mängder av rum skapar
potential för rätt familj. Enormt stort helkaklad och
klinkat badrum med bubbelbadkar och bastu. Härlig
gillestuga med öppen spis och garage!
Mäklare: Sebastian Krigholm

Villa i Hålanda 
UTGÅNGSPRIS: 1 995 000 kr
YTA: 142 m²
ADRESS: Boet 530
VISNING: 17/10 kl 14.30-15.30
MÄKLARE: SEBASTIAN KRIGHOLM: 0303-37 72 01

MÄKLARENS BESKRIVNING: Sjönära och lantligt läge
omger denna fastighet. Stor villa från -92 med
generösa utrymmen, stor tomt och inga grannar in
på knuten. Möjlighet till garage.

0% arvode om 
du inte är nöjd.

Om du inte är 100% nöjd med vårt arbete 

avbryter du affären utan att betala ett öre. 

Kan det bli enklare och tryggare?

www.maklarhuset.se/nojd

BOHUS. Det har både 
plöjts och grävts på 
platsen många gånger 
tidigare.

I fredags förmiddag 
togs dock det första 
spadtaget för tolv fri-
stående villor på Pota-
tisåkern i Bohus.

Lagom till semestern 
nästa år ska de första 
hyresgästerna kunna 
flytta in.

På den så kallade Potatiså-
kern, granne med Bohus-
skolan, ska det byggas tolv 
fristående villor i kooperativ 
hyresrätt. Husen blir av två 
skilda slag, åtta suterrängvil-
lor i två plan och fyra stycken 
enplanshus.

– Alebyggen har tagit fram 
ett koncept för behovet och 
vad marken tillåter. Det har 
varit en lång resa innan vi 
kom in i bilden, säger Göran 
Lundberg, projektutveck-
lare på Götenehus som är 
utsedd till entreprenör.

– Vi kommer använda oss 
av modern byggnadsteknik 
som innebär låga driftskost-
nader. Det blir många hus 
på en liten yta varför det inte 
blir särskilt mycket utemiljö 
att hantera, säger Lundberg.

I fredags togs det första 
spadtaget inför ögonen på 
en hel del nyfikna Bohus-

bor. Några av de kommande 
hyresgästerna var också på 
plats, bland annat Lorna 
Bernhardsson, 74.

– Vi flyttade från Göte-
borg till Bohus för tio år 
sedan. Nu är jag ensam och 
då känns det onödigt att ha 
ett hus på 200 kvadratme-
ter. Det här boendet tror jag 
kommer att passa mig per-
fekt och alldeles i närheten 
bor mina två söner och min 
dotter, förklarar Lorna.

– På något sätt känns det 
rätt och dessutom tryggt 
med kooperativ hyresrätt. 
Det är spekulationsfritt och 
man får igen sina pengar 
den dag man ska flytta, säger 
Lorna.

Kooperativ hyresrätt är en 

blandning av hyresrätt och 
bostadsrätt. Likheten mellan 
att bo i kooperativ hyresrätt 
och att bo i bostadsrätt är till 
exempel att hyresgästerna 
själva är ansvariga för det 
inre underhållet av bostaden.  
En viktig skillnad är att den 
kooperativa hyresrätten inte 
kan säljas till sitt marknads-
värde. Vid avflyttning åter-
betalas den erlagda insatsen 
till hyresägsten.

I månadsskiftet juli-
augusti ska fyra hus stå redo 
för inflyttning och reste-
rande åtta beräknas vara 
klara någon gång under sep-
tember-oktober.

Första spadtaget för nya bostäder i Bohus
– Tolv fristående villor i kooperativ hyresrätt

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göran Lundberg, Götenehus, Stina-Kajsa Melin, ordförande Alebyggen, och Jarl Karlsson, 
kommunalråd, tog det första spadtaget på Potatisåkern i Bohus där tolv fristående villor i 
kooperativ hyresrätt ska byggas.

Alebyggens Sven Burgren serverade cider och snittar. Bland 
gästerna återfanns bland andra Loran Bernhardsson som blir 
en av de nya hyresgästerna.

En hel del folk kom för att ta del av den ceremoni som arrangerats med anledning av det 
första spadtaget på Potatisåkern i Bohus.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Pensionär med många järn i elden
Livet som pensionär kan te sig hektiskt för vissa.

Bengt Englund är överöst av förtroendeuppdrag och en stark profil inom SPF.
I tio år har han svingat ordförandeklubban i SPF Skepplanda/Hålanda.

Vad är det bästa med att 
vara pensionär?

– Det är att kunna rå sig 
själv, som jag gör i viss mån. 
För min del är det dock en 
hel del möten under veck-
orna, men det trivs jag med. 
Förutom att jag är ordfö-
rande i SPF Skepplanda/
Hålanda är jag också ord-
förande i SPF Norra Älvs-
borgs distrikt, ingår i riks-
förbundets valberedning 
samt är ledamot i KPR 
(kommunala pensionärs-
rådet). Det innebär dator-
arbete, besök och resor för 
jämnan.
Vad fick dig att bli enga-
gerad inom SPF (Sveriges 
Pensionärsförbund)?

– Valberedningen ringde 
och frågade om jag ville bli 
ordförande i föreningen. Jag 
funderade några dagar innan 
jag tackade ja. Det beslutet 
har jag aldrig ångrat. Att det 

blev SPF beror lite grann på 
min ideologiska förankring. 
Vad är det bästa med att 
bo i Ale kommun?

– Litenheten är bra. Det är 
en framåt kommun i många 
sammanhang. 
Om du fick önska dig 
något som kunde för-
bättra vardagen för Ales 
pensionärer, vad skulle 
det vara?

– Att de planerade äldre-
boendena i Nödinge och i 
Älvängen kommer igång. 
Det kanske inte räcker på 
sikt, men det är åtminstone 
en bra början. Förhopp-
ningsvis förläggs äldreboen-
det i Älvängen så centralt att 
pensionärerna kan gå ut och 
ta en fika.
Vilket är ditt smultron-
ställe i Ale?

– Min egen födelsebygd, 
Skogstorp.

Om du fick bjuda en 
kändis på lunch, vem 
skulle det bli?

– Det har jag aldrig fun-
derat på. Det finns många 
goda vänner som jag skulle 
kunna bjuda på lunch. En 
person som jag kommer att 
tänka på är biskop Carl Axel 
Aurelius. Han har otroligt 
mycket att ge och är en väl-
digt intressant person.
Vad gör dig glad?

– Musik. Jag är en allä-
tare, förutom den moderna 
musiken som innehåller för 
mycket dunka-dunka.
Vad har du för motto i 
livet?

– Jag gläds över att få vara 
frisk och ha familjen samlad.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Bengt Englund.
Ålder: 79.
Bor: Skepplanda.
Familj: Hustrun Gun.
Stjärntecken: Lejon.
Aktuell: Som ordförande i 
SPF Skepplanda/Hålanda som 
firar 40-årsjubileum sista 
lördagen i oktober.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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KOMMANDE
UNDERHÅLLNING:
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

MISSA INTE DETTA!

Onsdagen den 27 oktober 
får Ales invånare njuta av en 
opera i två akter i teatersa-
longen på Ale gymnasium.

Hennes man hette Wolf-
gang Amadeus Mozart. 
Hon överlevde honom med 
femtio år och räddade hans 
mästerverk till eftervärl-
den. I en nyskriven musikte-
aterpjäs får vi lära känna fru 
Constanze Mozart.

Innan hon hunnit fylla 
30 år var Constanze Mozart 
änka med två små

barn. Maken var vid sin 
död svårt skuldsatt. Con-
stanze, själv en musikalisk

begåvning och dessut-
om en affärskvinna, sortera-
de upp sin mans kvarlåten-
skaper och såg till att hans 
musik gavs ut. När hon fann 
kärleken på nytt i form av en 
dansk diplomat flyttade hon 
till Köpenhamn.

GöteborgsOperans dra-
maturg Göran Gade-
man har skrivit manus och 
valt ut

musiken till Fru Mozart. 
För att skapa rätt atmosfär 
har han botaniserat i

otaliga skrifter och lyssnat 
på mängder av musik från 
tiden då Constanze

Mozart levde (1762-
1842). Förutom alster av 
W.A. Mozart själv blir det 
även

verk sonen Franz Xaver 
Mozart, Franz Schu-

bert och Carl Maria von 
Weber, bland andra.

Constanze Mozart ge-
staltas av GöteborgsOperan 
sopran Carolina Sandgren. 
Pianisten Jonas Olsson och 
klarinettisten Ola Pers-
son gör rollerna som mu-
sikerna Herr Arnesen och 

Herr Jensen. Fru Mozart 
regisseras av Iwar Bergk-
wist, som under åren har 
skapat både text och regi till 
ett stort antal uppsättning-
ar både inom och utanför 
landet.

❐❐❐

Opera i Ale gymnasium JULBORD & RESTAURANG
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Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
 jultallrikar

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

Gröt-
frukost 
  lunch&

RESTAURANG 
GRÖNNÄS

Jessica med personal 

hälsar er välkomna!

ÖPPET: Mån-fre 8-17

Grönnäs, vid E45, 
(f.d Motel Göta Älv)
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* exkl. moms & vid gruppbokning om minst 10 personer
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Se mer på www.enresaitiden.se/julresa

Onsdagen den 27 oktober blir det operaunderhållning i Ale 
gymnasium. Publiken får lära känna fru Constanze Mozart.



alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 41  |   201014

LÖDÖSE. Under hela 
sitt liv har Jan Sten-
berg intresserat sig för 
fåglar – stora som små.

I onsdags kväll 
besökte han Lödöse 
Museum för att dela 
med sig av sina kun-
skaper.

Medverkade gjorde 
också Sofie Jonasson 
från Kottecentralen i 
Nygård.

En hel del folk kom till 
Lödöse Museum i onsdags för 
att lyssna till fågelexpert Jan 
Stenberg, som är känd från 
såväl tv som radio. Förr om 
åren syntes han i Go´morron 
Sverige, numera är han åter-
kommande gäst i P4 Halland.

– Jag bor i Bua. Varje 
måndag är jag och Nisse 
Gunnarsson ute i skogen 
och sänder radioprogram. 
Det är rena motorvägen nu 
med flyttfåglar till tropiker-
na, berättar Jan.

Han har hunnit fylla 68 
år, men intresset för fåglar är 
inte på något sätt i avtagande 
– tvärtom.

– Expert? Nej, jag kallar 
mig fågelåskådare. Jag tittar 
på fåglar varje dag. Jag är en 
ideell idiot, men anser att mår 
man bra av en viss sak så ska 
man fortsätta med det.

Som pensionär har Jan 
Stenberg mycket tid över till 
sin favoritsysselsättning. Fåg-
larna är ständigt närvarande.

– Det spelar ingen roll 
vilken årstid det är eller vad 
du befinner dig någonstans. 

Fåglarna finns där. Frugan 
blir vansinnig emellanåt när 
vi ute och åker bil och jag 
plötsligt får syn på en fågel, 
skrattar Jan.

Med sedvanlig passion 
och inlevelse förmedlade Jan 
Stenberg sin kärlek till de 
fåglar som vi ser omkring oss 
varje dag. Själv har han en all-
deles egen favorit.

– Det är skatan. Det är den 
finaste fågeln som finns. Den 
blänker, är smart och så retar 
den katter, säger Jan och fort-
sätter:

– När jag var liten så var 
det skottpengar på skator. 
Det går emellertid aldrig att 
utrota skatan. Den är en över-
levnadskonstnär.

Fågelmatning
Under Stenbergs besök på 
museet blev det en del prat 
om vintermatning av fåglar.

– Det verkar ju som varen-
da människa i Lödöse matar 
fåglar. Det är ju underbart! 

Enligt Jan Stenberg place-
ras fågelboet lämpligast utan-
för köksfönstret och nära en 
buske.

– Se bara till så att gran-
nens katt inte ligger och lurar, 
säger Jan.

– Den bästa maten för fåg-
larna är solrosfrö, hampa och 
nötter. Folk brukar fråga om 
det är okej att mata fåglarna 
med vitt bröd. Det är ingen 
som kan leva på sådan mat, 
det fungerar mer som godis 
för fåglarna. Titta på gråspar-
ven exempelvis. Han skulle 
aldrig mata sina ungar med 

vitt bröd utan då är det larver 
som gäller.

Något annat att tänka 
på vnär det gäller utford-
ring av småfåglar?

– Jag rekommenderar he-
derliga fröautomater med 
tak. Många fågelbon har tak, 
fönster och groggveranda, 
men problemet är att fåglar-
na kan gå in och bajsa inne i 
boet. Det är inte bra. Sedan 
uppmanar jag husägarna att 
ställa ut en skål med vatten. 
Fåglar putsar nämligen sina 
fjädrar varje dag.

Hur är det med fågel-
holkar?

– Det råder bostadsbrist i 
naturen varför fågelholkar är 
jättevälkomna. Sätt upp dem 
hur som helst, men vänd inte 
hålet inåt stammen. Gör rent 
holkarna på hösten, sedan är 
det bara för fåglarna att flytta 
in.

Sofie Jonasson på Kotte-
centralen har sin högsäsong 
bakom sig. Under våren och 
sommaren tog hon emot un-
gefär 100 igelkottar.

Vad gör du med igelkot-
tarna?

– Det beror på vilken skada 
igelkottarna har drabbats 
av. Ofta handlar det om att 
ge modersmjölkersättning, 
innan de släpps tillbaka i na-
turen där de hittades.

Känd fågelvän besökte Lödöse Museum
– Passionerade samtal om djur och natur

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Fågelexpert, eller fågelåskådare som han själv väljer att kalla sig, Jan Stenberg, besök-
te Lödöse Museum i onsdags kväll tillsammans med Sofie Jonasson från Kottecentralen i 
Nygård.

Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.

Gör en rosa service,
så skänker vi 200 kr
till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj.

Arboga, Bilvägen 23 Tel: 0142-67 00 30
Vardagar: 07.00-18.00 Lördagar: 10.00-1700

Erbjudandet gäller när du servar bilen hos
Mekonomen Bilverkstad under oktober månad.

Bilverkstan i Kareby

Rollsbo Konkurrentbilar

Everts Bilverkstad

Rydéns Bil & Lack i Älvängen

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se

Har du frågor
om cancer?

Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se
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ALE. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund 
(GR) har tillsammans 
med kommunerna Ale, 
Kungälv, Härryda, 
Lerum, Partille och 
Stenungsund beviljats 
15 miljoner kronor från 
Europeiska Socialfon-
den för att arbeta med 
projektet GRo (Orga-
nisatoriskt lärande i 
GöteborgsRegionen).

– Många medarbetare och 
chefer kommer att få kom-
petensutveckling genom 
projektet, men kompetens-
utveckling är inte något som 
bara sker vid särskilda utbild-
ningstillfällen. Vi ska utveckla 
system som gör lärande till en 
naturlig del i vardagen, säger 
Theresa Larsen som är pro-
jektledare vid FoU i Väst/
Göteborgsregionens kom-
munalförbund.

Fem verksamheter inom 
funktionshinderområdet och 
en inom måltidsservice deltar 
i det tvååriga projektet. 

– Det känns fantastiskt att 
vi ska få pröva vilken typ av 
kompetensutveckling som 
gör mest avtryck. Jag har 
länge varit kritiskt till om 
kunskap som inhämtas av ett 
fåtal i en arbetsgrupp verk-
ligen omvandlas till kompe-
tens i vardagen. Men nu ska vi 
systematiskt jobba med hur vi 
använder den nya kunskapen 
i mötet med brukaren och 

när vi planerar stöd och ser-
vice, säger Sirpa Niemi som 
är chef för funktionshinder-
verksamheten i Ale kommun.

Både traditionella och mer 
innovativa metoder för läran-
de kommer att användas, ex-
empelvis handledning, job-
shadowing, att konstruera 
studiematerial och webbase-
rade utbildningar, att utbil-
da personal till att leda stu-
diecirklar, att föra dagbok om 
något i arbetet som sedan dis-
kuteras i arbetsgruppen eller 
att ge stöd till en medarbeta-
re som besitter en viss kun-
skap att bli mentor för sina 

kollegor.
– Nu får vi möjlighet att 

prova olika metoder. Det ska 
bli jättespännande och en 
fantastisk möjlighet att lära 
till nytta för de vi är till för, 
personerna med funktions-
nedsättningar, säger Sirpa 
Niemi.

Inom ramen för GRo 
kommer det också att ske ett 
erfarenhetsutbyte nationellt 
och inom EU, med verksam-
heter och projekt som arbetar 
med lärande på arbetsplatsen 
och verksamhetsutveckling.

❐❐❐

EU-miljoner till lärande ger kommunal utveckling
– Nytta för personer med funktionsnedsättning

Sirpa Niemi som är chef för funktionshinderverksamheten i 
Ale kommun.                                Arkivbild: Jonas Andersson


