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Träder tillbaka.

Jalle valde 
att lämna
NÖDINGE. I tisdags med-
delade kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S) att han 
lämnar sitt uppdrag.

En svidande valförlust och därmed 
fyra år i opposition. Det motiverade 
inte Jarl Karlsson till en fortsättning.

– Jag gör det som är bäst för par-
tiet. Vi behöver starta om och för-
yngra, förklarar socialdemokraten 
Jarl Karlsson. Läs sid 12

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppettider:
Vardag 8-20 
Lördag 9-19
Söndag 9-18
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– Ett personligt bemötande

ÄLVÄNGENNATTA
Torsdag 29 oktober

Öppet 19-22

Ale Torg 0303-973 01

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

Gäller fr.o.m. torsdag 21 oktober. Med reservation för slut-
försäljning. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter

Softshell overall
Stl. 86-128. Mjuk och smidig 

overall i softshellmaterial. 
Vind- och vattentät.
Ord pris 599:-

Jacka jr
Stl. 122-164. Vind- 

och vattenavvisande.
Ord pris 399:-

Aspen
Varmfodrad och vattentät 
känga. Sympatex. Stl 23-35
Ord pris 499:-

399:-

249:-
399:-

�KLIPP UT KUPONG!

:: -------Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

3 kg Potatis 
i påse
Gäller mot kupong,
t.o.m. 24 oktober.

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
B I L D E L A R

Missa inte vår annons 
på sista sidan 

i Fokus Företag!
"20% i 10 dagar"

Alekurirens näringslivstidning, Fokus Företag, fick på nära håll ta del av vad som händer längst in i Kattleberg. En tågtunnel på 1,8 km växer fram. Det 
sprängs och borras i princip dygnet runt. 1 miljon ton berg ska ut för att bereda plats för järnvägen.                 Läs Fokus Företag sid 4

På besök i 
Kattleberg
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Veckans stora nyhet, 
den tillträdande mino-
ritetsledningen med 

Moderaterna i spetsen får ur-
säkta, var ändå Ales meste po-
litiker Jarl Karlssons (S) 
beslut att avgå som kommu-
nalråd. Det kom mycket över-
raskande och som en omedel-
bar följd av valförlusten. Jag 
hoppas dock att han inte har 
tagit förlusten personligen 
för jag tror att alla med insikt 
i den lokala politiken håller 
med om att Karlsson utifrån 
sin övertygelse alltid utfört 
ett ambitiöst arbete. Denna 
gång blåste dock den mode-
rata vinden in även över Ale – 
på samma sätt som har skett i 
många andra svenska kommu-
ner. Politiskt engagemang är 
ett lagspel, när laget förlorar 
– i detta fall partiet – är det 
omöjligt en persons ansvar.

För mig har Jarl Karlsson varit 
något av Alepolitiken per-
sonifierad. Det var han som 
ledande Älvängenpolitiker 
höll talet på Älvevis idrotts-
plats när sommarlovet förkun-
nades under mina första år i 
skolan. Tio år senare var det 
samma Karlsson som gav oss 
ungdomar förtroendet att 
skapa ett Kulturhus i Älväng-
ens idrottshall, då var Jalle 
kommundelsnämndens ordfö-
rande. När jag tog över lokal-
tidningen var han ordförande 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden som ansvarade för 
den hyllade satsningen på Ale 
gymnasium. Det var en skola 
som präglades av delaktighet 
och elevdemokrati. Jag vet 

att jag var fascinerad över hur 
han med samma mantra som 
fick ett tjugotal engagerade 
ungdomar att bygga en egen 
fritidsgård i Älvängen, också 
lyckades skapa ett gymnasium 
som tog hela Sverige med 
storm. Det ena studiebesöket 
avlöstes av det andra. Riksme-
dierna stod till sist i kö för att 
göra inslag om skolan som lät 
ungdomar sitta i majoritet och 
fatta de avgörande besluten. 
Det var självklart inte bara 
Jalles verk, men vi som har 
följt honom vet att just dessa 
frågor om delaktighet och 
inflytande har varit hans hon-
nörsord.

Jarl Karlsson har suttit i 
ledande politisk ställning 
under hela min tid som chef-
redaktör och det ska sägas 
direkt att vi inte alltid har varit 
överens. Det har däremot 
alltid varit högt i tak – ibland 
kritik och ibland en ros. Min 
respekt för Karlsson som 
politiker bygger på att det 
oavsett stämning emellan oss 
alltid har varit öppna dörrar 
och jag minns inte den gången 
han inte har svarat i telefon. 
Då ska alla veta att jag har en 
förmåga att komma på saker 
väldigt sent och inte sällan på 
den heliga vilodagen. Jalle 
har ändå alltid varit den 
mest tillgängliga av alla 
våra beslutsfattare.

Med Jarl Karlssons avsked 
från Kommunstyrelsen 
försvinner vår mest pålästa 
och engagerade politiker. 
Det är olyckligt. Jag tror 

han hade kunnat göra ett 
riktigt bra arbete även i oppo-
sition för han saknar varken 
vilja eller idéer. Det tror jag 
alla är beredda att skriva 
under på. Hans beslut måste 
ändå respekteras fullt ut, men 
jag har svårt att tro att vi har 
sett honom för sista gången i 
lokaltidningen…

En politisk hyllningstext? Nja, 
smaka istället på 40 år som 
förtroendevald i Ale kommun. 
Ett politiskt engagemang, 
men också ett stort intresse 
för att utveckla Ale och dess 
verksamheter. Ordförande för 
Älvängens kommundel när det 
begav sig, utbildningsfrågor, 
omsorg och socialtjänst samt 
de senaste åren som Kom-
munstyrelsens ordförande i 
Ale med samhällsbyggnad och 
expansion överst på dagord-
ningen. Han påbörjar snart 
sitt 41:a år i Ale kommunfull-
mäktige. Det förtjänar inget 
annat än respekt. Jalle avgår 

med hedern i 
behåll.

Med hedern i behåll

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

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

Per-Anders Klöversjö

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Trafikverket informerar

Beslut om indragning av del av den allmänna vägen 1998, delen med anslutning mot väg 
1996 och ca 480 meter norrut till dess anslutning med väg 1999, fattades av Vägverket 
2007-11-07. Detta innebär att vägen utgår ur allmänt underhåll. Syftet är att förbättra 
trafik säkerheten i vägsystemet genom att vägdelen stängs för genomfart. Genomfarts-
trafiken överförs till väg 2000 vars korsning med väg 1996 har byggts om till en säkrare 
korsning.

Vägen kommer att stängas för allmän trafik 2010-10-31. Vägen kommer fortsättningsvis att 
hållas öppen för gångtrafikanter och cyklister.

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten ansva-
rar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 30/10-2010
LÖRDAG 27/11-2010
TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns

klipp ur och spara

Söndag 24 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

www.alekretsen.centerpartiet.se

Nomineringsmöte
Torsdag 28 oktober kl 19
i Starrkärrs bygdegård
 
Efter höstens val till kommun- 
fullmäktige i Ale är det nu dags att 
utse de centerpartister som ska väljas 
till kommunens nämnder och styrelser.  
Förslag från nomineringsgruppen kom-
mer att delas ut på mötet. 
Med god hjälp av Centerkvinnorna 
serveras det fika

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen
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ROTAVDRAG 

- 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget, 
vi utför alla inom måleri & bygg 

förekommande arbeten.

BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam
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Utgångspris 995 000:-
Boyta 170 kvm
Tomt 1 544 kvm
Byggt 2005
Adress: Sandsjödal 230
Visas lör 23/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2621 till 72456
för beskrivning

Stomrest hus, nästan färdig-
ställt utvändigt. Invändigt upp-
reglat med isolering. Stuga att
bo i under byggnationen.
Naturnära läge med promena-
davstånd till Sandsjön. Bär och
svamrika marker inpå knuten.
Ett tillfälle för den som vill
förverkliga sina drömmar !
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2621.

B Sandsjödal

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 17
Visas tis 26/10 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2626 till 72456
för beskrivning

Nu finns chansen att förvärva
ett välplanerat och trivsamt 2
vånings radhus med garage i
länga.Stor altan på baksidan.
Bra läge i ett omtyckt barn-
vänligt område i gemytliga Nol.
Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2626.

BNol

Utgångspris 1 695 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 80 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 1 478 kvm

Byggt 1961
Adress: Ivar Arosenius Väg 9
Visas lör 23/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2348 till 72456 för beskrivning

Vi kan erbjuda ett mycket trevligt enplanshus med vidbyggt garage. Med ett utmärkt högt fint läge och
härlig trädgårdstomt. Centralt beläget i småstadsidyllen Älvängen. Nära service, kommunikationer,
förskolor och skolor. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2348.

B Älvängen

Utgångspris 1 695 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 228 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1972
Adress: Gustav Larssons Väg
19
Visas sön 24/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2658 till 72456
för beskrivning

Renoverad och fräsch 1 1/2
plansvilla i omtyckta populära
Madenområdet, i småstads-
idyllen Älvängen. Förråd på
tomten och garage i länga.
Närhet till såväl skolor, förskolor
och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2658.

B Älvängen

Utgångspris 1 795 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 132 kvm
Tomt 2 039 kvm
Byggt 1991
Adress: Viesbacke 275
Sms:a: FB 5410-2002 till 72456
för beskrivning

Härlig etagevilla med garage på
stor naturtomt. Högt och soligt
läge med naturen som granne.
Två härliga altaner. Öppna ytor
med stort kök, vardagsrum med
kakelugn. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2002.

BHålanda

Utgångspris 2 995 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 78 164 kvm
Byggt 1917, ombyggt 1985
Adress: Frövet Skattegård 285
Visas sön 24/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2594 till 72456
för beskrivning

Nu finns tillfället för er som
drömmer om en gård!
I lantlig miljö med fint vackert
lugnt läge, finner du denna
gårdsidyll med härlig utsikt över
åker och äng.
Charmig 1 1/2 plansvilla med
stall. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2594.

B Skepplanda

Utgångspris 975 000:-
Boyta 71,5 kvm
Avgift 2.900:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Adress: Nordgärdesvägen 3 B
Visas tor 21/10 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2665 till 72456
för beskrivning

Trevlig och fräsch lägenhet med
bra planlösning i lugnt område.
Härlig och rymlig balkong.
Närhet till naturen. 10 minuter
från Göteborg. Bokade vis-
ningar. Ring för tid. Mäklare
Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2665.

B 3:a Surte

Utgångspris 450 000:-
Boyta 55,4 kvm
Avgift 2.376:-/mån inkl värme, VA, Kabel-Tv

Adress: Granhäcksvägen 3 A
Visas ons 27/10 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2669 till 72456 för beskrivning

Här har vi en trevlig välplanerad lägenhet, två rum och kök med balkong. Bra förening, låg månadsavgift.
Centralt och bra läge i omtyckta Surte. Närhet till både Kungälv och Göteborg. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2669.

B 2:a Surte
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Vi kristdemokrater 
välkomnar skolmi-
nister Jan Björklund 

hållning om kristendomens 
särställning i religionsveten-

skapen. Det 
får dock inte 
reduceras 
till en kun-
skapsfråga 
- grundläg-
gande krist-
na värde-
ringar som 
alla män-

niskors lika värde måste ge-
nomsyra hela skolans verk-
samhet. 

Att känna till sin egen 
kultur och tradition är en 
förutsättning för att kunna 
förstå och respektera andra 
länders kulturer och tan-
kesätt. Ingen kan förneka 
att kristendomen har betytt 
oerhört mycket för Sveriges 
kultur och värderingar. Att 
detta även fortsättningsvis 
ska betonas i kursplanen för 
religion är därför naturligt. 

Skolan handlar inte bara 
om kunskap, värdegrundsar-
betet är en av skolans huvud-
uppgifter. Inte minst i ljuset 
av den senaste månadens 
händelser är kristna värden 
som alla människors lika 
värde oerhört centrala för 
såväl grundskolan som gym-
nasieskolan att lyfta fram.

Tony Karlsson 
Sune Ryden

Kristdemokrater i Ale

Det finns ett stort 
behov av student-
bostäder i Göte-

borgsregionen. Många stu-
denter har ingen bostad och 
Ale har inga studentbostä-
der.

Kristdemokraterna i Ale 
vill att vi börjar bygger stu-
dentlägenheter. Detta skulle 
bidra till att lösa bostadspro-
blemet, göra Ale mer känt 
bland studenter samt höja 
utbildningsnivån i Ale. Vårt 
strategiska läge gör att det är 
lätt att nå högskolorna samt 
kultur- och nöjesutbud ( 10 
min från Surte in till cen-
trum). De förestående sats-
ningarna på väg och järnväg 
kommer att ytterligare för-
bättra dessa möjligheter.

Kristdemokraterna 
har i en motion från 2002 
framfört en önskan att Ale 
kommun skall bygga stu-
dentbostäder i Ale, om inte 
annat för att göra Ale mera 

känt, med en ny majoritet 
finns nu den möjligheten. 

Det krävs nu att både 
staten och kommunerna tar 
sitt ansvar för högskolestu-
denternas bostadssituation. 
Den långsiktigt viktigaste 
förändringen som behövs 
för att studenter ska kunna 
skaffa egna bostäder är ett 
ökat byggande totalt sett. 
Det är bristen på bostä-
der i samhället i stort som 
försämrat studenters boen-
desituation. Genom Krist-
demokraternas generella 
bostadspolitik med lindrad 
beskattning och ett förenklat 
regelverk skulle, framfö-
rallt på längre sikt, också 
studenters bostadssituation 
betydligt förbättras bl.a. bör 
fastighetsavgiften för stu-
dentbostäder avskaffas. 

Tony Karlsson
kristdemokrat

Nu har det varit val 
och nu är det upp 
till bevis! Många 

står och lovar innan valet, 
att ni ska satsa på exempelvis 
skolan. Varsågoda, satsa nu!

Jag tycker att ni ska 
besöka Alboskolans fyror. 
Ni borde vara med dem en 
hel dag i deras hårt efter-
satta lokaler, som inte är 
anpassade för 30 elever i ett 

klassrum. Sedan så kan ni 
förklara hur ni tror att elev-
erna ska ha en chans att lära 
sig något, i ett litet illaluk-
tande klassrum med 30 barn 
packade som sillar.

Ni har tre alternativ:
• Låt barnen slippa stor-

grupperna genom att ge mer 
pengar till lärartid. Då slip-
per ni renovera och anpassa 
lokalerna.

• Bygg om och renovera 
lokalerna, så att de blir 
anpassade för 30 elever i 
samma klassrum.

• Håll vad ni lovat och 
satsa på eleverna. Fixa loka-
lerna och se till så att det 
finns mer pengar till lärartid.

Jag hoppas inte att ni 
lägger pengar på att reno-
vera kommunhus och era 
kontor innan ni satsar på 
våra barn. Eller tänker ni på 
er själva först?

Tur är i alla fall att vi har 
väldigt bra lärare för våra 
barn, för annars så hade 
snart allt hopp varit ute. De 
är guld värda, men de ska 
orka också.

Så Ale kommuns politiker: 
Nu får det vara barnens tur. 
Besök skolorna i kommunen 
och satsa på dem först!

Besviken förälder 

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

Till alla politiker i Ale kommun

Studentbostäder i Ale!

Kristendomens särställning – inte bara en kunskapsfråga

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 27 oktober kl. 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

-  Mål- och resursplan 2011. Ärendet 
behandlar den långsiktiga utvecklingen 
i kommunen och kommunens budget.

-  Tertialrapport 2, ekonomisk uppföljning 
för januari-augusti 2010.

-  Fastställande av tomtpriser, 
Smörkullen

 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 20 oktober 2010.

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

Alla föreningar är lika viktiga i 
ett socialdemokratiskt Ale
Moderaten Peter 

Kornesjö gick ny-
ligen ut i flera an-

nonser i Alekuriren med ett 
klart budskap, nämligen att 
partiet vill bygga fyra konst-
gräsplaner i Ale.
Olika siffror gällande kost-
nader har nämnts under 
de åren som jag nu har 
varit ledamot i Barn- och 
ungdomsnämnden, och det 
mest troliga är ändå att det 
kommer att handla om en 
kostnad på 4-5 miljoner 
kronor per plan, alltså totalt 
cirka 20 miljoner kronor.
Det är stora pengar som 
våra klibbar inte klarar av 
att finansiera själva, då är 
det självklart att kommunen 
ska vara med och stöjda. 
För den sakens skull får vi 

inte glömma Ale kommuns 
övriga föreningsliv som 
engagerar många männis-
kor i olika åldrar. Många 
föreningar är i behov av nya 
investeringar för att kunna 
bedriva sina verksamheter 
vidare. 2008 låg investe-
ringsbudgeten på 300 000 
kronor, det kom in ansök-
ningar på knappt 6 miljoner. 
2009 låg investeringsbudge-
ten på 100 000 kronor, det 
kom in ansökningar på 1,7 
miljoner.

Som föreningsmänniska 
vet jag att det finns en stark 
vilja ute i klubbarna, som 
gör att man på ett eller annat 
sätt får det att fungera, det 
trixas och fizas och lagas för 
fullt, men någon gång måste 

det till nytt också.
Kommunen ska behandla 
alla medborgare lika och då 
är det en självklarhet för mig 
som socialdemokrat att alla 
våra föreningar som har ett 
investeringsbehov ska få sin 
sak prövad. Ale Fritid och 
dess personal har under åren 
fört en bra dialog med våra 
olika föreningar och en hel 
del klubbar har helt enkelt 
skjutit fram behovet av nyin-
vesteringar på framtiden när 
pengar finns.

De föreningar som har 
haft störst behov har fått 
ta del av investeringspeng-
arna, så är det i en kommun 
som strävar efter att vilja 
behandla alla medborgare 
lika.

Att Moderaterna i Ale nu 
har skapat en "gräddfil" i det 
fallet till fotbollen i Ale är 
oansvarigt och ett sven mot 
alla våra övriga idrotts- och 
kulturföreningar som fåt stå 
tillbaka under de kommande 
fyra åren för att fotbollen 
ska få sina konstgräsplaner.

Jean Altun
Ledamot 

Barn- och ungdomsnämnden

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva www.ssrs.se 

eller 077-579 00 90
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Vi kristdemokrater 
välkomnar skolmi-
nister Jan Björklund 

hållning om kristendomens 
särställning i religionsveten-

skapen. Det 
får dock inte 
reduceras 
till en kun-
skapsfråga 
- grundläg-
gande krist-
na värde-
ringar som 
alla män-

niskors lika värde måste ge-
nomsyra hela skolans verk-
samhet. 

Att känna till sin egen 
kultur och tradition är en 
förutsättning för att kunna 
förstå och respektera andra 
länders kulturer och tan-
kesätt. Ingen kan förneka 
att kristendomen har betytt 
oerhört mycket för Sveriges 
kultur och värderingar. Att 
detta även fortsättningsvis 
ska betonas i kursplanen för 
religion är därför naturligt. 

Skolan handlar inte bara 
om kunskap, värdegrundsar-
betet är en av skolans huvud-
uppgifter. Inte minst i ljuset 
av den senaste månadens 
händelser är kristna värden 
som alla människors lika 
värde oerhört centrala för 
såväl grundskolan som gym-
nasieskolan att lyfta fram.

Tony Karlsson 
Sune Ryden

Kristdemokrater i Ale

Det finns ett stort 
behov av student-
bostäder i Göte-

borgsregionen. Många stu-
denter har ingen bostad och 
Ale har inga studentbostä-
der.

Kristdemokraterna i Ale 
vill att vi börjar bygger stu-
dentlägenheter. Detta skulle 
bidra till att lösa bostadspro-
blemet, göra Ale mer känt 
bland studenter samt höja 
utbildningsnivån i Ale. Vårt 
strategiska läge gör att det är 
lätt att nå högskolorna samt 
kultur- och nöjesutbud ( 10 
min från Surte in till cen-
trum). De förestående sats-
ningarna på väg och järnväg 
kommer att ytterligare för-
bättra dessa möjligheter.

Kristdemokraterna 
har i en motion från 2002 
framfört en önskan att Ale 
kommun skall bygga stu-
dentbostäder i Ale, om inte 
annat för att göra Ale mera 

känt, med en ny majoritet 
finns nu den möjligheten. 

Det krävs nu att både 
staten och kommunerna tar 
sitt ansvar för högskolestu-
denternas bostadssituation. 
Den långsiktigt viktigaste 
förändringen som behövs 
för att studenter ska kunna 
skaffa egna bostäder är ett 
ökat byggande totalt sett. 
Det är bristen på bostä-
der i samhället i stort som 
försämrat studenters boen-
desituation. Genom Krist-
demokraternas generella 
bostadspolitik med lindrad 
beskattning och ett förenklat 
regelverk skulle, framfö-
rallt på längre sikt, också 
studenters bostadssituation 
betydligt förbättras bl.a. bör 
fastighetsavgiften för stu-
dentbostäder avskaffas. 

Tony Karlsson
kristdemokrat

Nu har det varit val 
och nu är det upp 
till bevis! Många 

står och lovar innan valet, 
att ni ska satsa på exempelvis 
skolan. Varsågoda, satsa nu!

Jag tycker att ni ska 
besöka Alboskolans fyror. 
Ni borde vara med dem en 
hel dag i deras hårt efter-
satta lokaler, som inte är 
anpassade för 30 elever i ett 

klassrum. Sedan så kan ni 
förklara hur ni tror att elev-
erna ska ha en chans att lära 
sig något, i ett litet illaluk-
tande klassrum med 30 barn 
packade som sillar.

Ni har tre alternativ:
• Låt barnen slippa stor-

grupperna genom att ge mer 
pengar till lärartid. Då slip-
per ni renovera och anpassa 
lokalerna.

• Bygg om och renovera 
lokalerna, så att de blir 
anpassade för 30 elever i 
samma klassrum.

• Håll vad ni lovat och 
satsa på eleverna. Fixa loka-
lerna och se till så att det 
finns mer pengar till lärartid.

Jag hoppas inte att ni 
lägger pengar på att reno-
vera kommunhus och era 
kontor innan ni satsar på 
våra barn. Eller tänker ni på 
er själva först?

Tur är i alla fall att vi har 
väldigt bra lärare för våra 
barn, för annars så hade 
snart allt hopp varit ute. De 
är guld värda, men de ska 
orka också.

Så Ale kommuns politiker: 
Nu får det vara barnens tur. 
Besök skolorna i kommunen 
och satsa på dem först!

Besviken förälder 

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

Till alla politiker i Ale kommun

Studentbostäder i Ale!

Kristendomens särställning – inte bara en kunskapsfråga

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 27 oktober kl. 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

-  Mål- och resursplan 2011. Ärendet 
behandlar den långsiktiga utvecklingen 
i kommunen och kommunens budget.

-  Tertialrapport 2, ekonomisk uppföljning 
för januari-augusti 2010.

-  Fastställande av tomtpriser, 
Smörkullen

 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 20 oktober 2010.

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

Alla föreningar är lika viktiga i 
ett socialdemokratiskt Ale
Moderaten Peter 

Kornesjö gick ny-
ligen ut i flera an-

nonser i Alekuriren med ett 
klart budskap, nämligen att 
partiet vill bygga fyra konst-
gräsplaner i Ale.
Olika siffror gällande kost-
nader har nämnts under 
de åren som jag nu har 
varit ledamot i Barn- och 
ungdomsnämnden, och det 
mest troliga är ändå att det 
kommer att handla om en 
kostnad på 4-5 miljoner 
kronor per plan, alltså totalt 
cirka 20 miljoner kronor.
Det är stora pengar som 
våra klibbar inte klarar av 
att finansiera själva, då är 
det självklart att kommunen 
ska vara med och stöjda. 
För den sakens skull får vi 

inte glömma Ale kommuns 
övriga föreningsliv som 
engagerar många männis-
kor i olika åldrar. Många 
föreningar är i behov av nya 
investeringar för att kunna 
bedriva sina verksamheter 
vidare. 2008 låg investe-
ringsbudgeten på 300 000 
kronor, det kom in ansök-
ningar på knappt 6 miljoner. 
2009 låg investeringsbudge-
ten på 100 000 kronor, det 
kom in ansökningar på 1,7 
miljoner.

Som föreningsmänniska 
vet jag att det finns en stark 
vilja ute i klubbarna, som 
gör att man på ett eller annat 
sätt får det att fungera, det 
trixas och fizas och lagas för 
fullt, men någon gång måste 

det till nytt också.
Kommunen ska behandla 
alla medborgare lika och då 
är det en självklarhet för mig 
som socialdemokrat att alla 
våra föreningar som har ett 
investeringsbehov ska få sin 
sak prövad. Ale Fritid och 
dess personal har under åren 
fört en bra dialog med våra 
olika föreningar och en hel 
del klubbar har helt enkelt 
skjutit fram behovet av nyin-
vesteringar på framtiden när 
pengar finns.

De föreningar som har 
haft störst behov har fått 
ta del av investeringspeng-
arna, så är det i en kommun 
som strävar efter att vilja 
behandla alla medborgare 
lika.

Att Moderaterna i Ale nu 
har skapat en "gräddfil" i det 
fallet till fotbollen i Ale är 
oansvarigt och ett sven mot 
alla våra övriga idrotts- och 
kulturföreningar som fåt stå 
tillbaka under de kommande 
fyra åren för att fotbollen 
ska få sina konstgräsplaner.

Jean Altun
Ledamot 

Barn- och ungdomsnämnden

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva www.ssrs.se 

eller 077-579 00 90

 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 

Alvhem och Nödinge  
– ortsutvecklingsmöte

Nödinge 
Ortsutvecklingsmöte
Tid  28 okt kl 19.00
Plats Ale gymnasium, musiksalen

Tema för kvällens möte
• Nybyggnation Äpplegårdens för-
 skola, äldreboende Klockarvägen. 
 Alma Delic, projektledare, och Eva  
 Saletti, äldreomsorgschef, Ale  
 kommun.
• Kaffe och bulle
• Bana Väg i Väst, Göteborg–Trollhät-
 tan. Lennart Dagé, övergripande 
 projektledare, Bana Väg i Väst.
• Avfall, återvinningsstationer och 
 Sörmossen. Lars-Olof Segerdahl,  
 renhållningschef, Ale kommun.

Välkomna hälsar Sven Pettersson, Lars-
Erik Carlbom och Dennis Ljunggren.

Alvhem
Ortsutvecklingsmöte
Tid  28 okt kl 19.00
Plats  Klubbstugan, Gläntevi

Tema för kvällens möte
•  Fokus på Alvhems unika natur – Älv-

stranden i allmänhet och Hajs sjö 
i synnerhet. Vi har bjudit in Jesper 
Mårtensson och Ola Sjöstedt från 
BanaVäg i Väst, som arbetar med de 
så kallade strandängarna, för att be-
rätta om möjligheter och utveckling 
när det gäller de unika naturvärdena.

• Möjlighet att väcka nya frågor,
 eller damma av gamla.

Välkomna hälsar Peter Ohlsson, Ro-
land Wall, Willy Köhlborg.

MÖTESPLATS UNGDOM – TREDJE RUM-
MET, bandet med allt och lite till. Biljetter 
hämtas innan på Nödinge bibliotek, i dörren 
10 kr. Studiecirklar som vanligt. >> Ons 20 
okt kl 17.00–21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

MÖTESPLATS UNGDOM – RUSH OF EU-
PHORIA, releaseparty! Projektet avslutas, 
skivan släpps denna kväll. Live, mingel, mu-

sik. Räkna med en grym lördag! >> Lör 23 
okt kl 17.00–21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

FRU MOZART – EN OPERA I TVÅ AK-
TER. Göteborgsoperan i Ale, en musiktea-
terpjäs i två akter. Arr Teaterföreningen i 
Ale, ABF. >> 27 okt kl 19.00, Teatern, Ale 
gymnasium, Nödinge. Pris 150 kr.  

KULTURSKOLANS HÖSTKONSERT. Kul-
turskolans elever bjuder på härliga fram- 
trädanden. Sång, musik, bild och anima- 
tion. Insamling till Världens Barn. Fikaför-
säljning från 18.30. >> tor 28 okt kl 19.00. 
Teatern Ale gymnasium, Nödinge. Fri entré.

BEBISSAGOSTUND. Fem tisdagar med 
start den 9 nov. Vi läser, ramsar och fikar till-

de kommunala politikerna. 
 Har du frågor som du vill ta upp på 
mötet, skicka dem till kommunen se-
nast sju dagar innan mötet till Stefan 
Lydén, e-post stefan.lyden@ale.se.

sammans. Anmälan senast 1 nov till tel 0303 
33 02 16 eller e-post bibliotek@ale.se. >> Tis 
9 nov kl 10.00, Ale bibliotek, Nödinge.

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

Vi flyttar och bygger om hållplatsen 
vid Älvängens vårdcentral
Inom kort börjar vi bygga ett nytt 
hållplatsläge vid Älvängens vårdcen-
tral. Hållplatsen kommer att flyttas 
från Tolleredsvägen till Göteborgs-
vägen. Här kommer vi att bygga en 
timglashållplats med en gångpassage 
norr om infarten till vårdcentralens 
parkering. Detta innebär att hållplat-
sen tillgänglighetsanpassas och att 
den kommer ligga bättre med hänsyn 

till ingången till vårdcentralen. Det 
kommer också att innebära att vi får 
ner hastigheten på Göteborgsvägen. 

Under byggnationen kommer bussar-
na att gå som vanligt från nuvarande 
hållplatsläge. När arbetet pågår kom-
mer det att vara trångt vid arbetsplat-
sen och om det finns möjlighet att ta 
annan väg rekommenderar vi det.

Kap Verdebesök 
på Ale gymnasium
Under veckorna 42 och 43 har Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium besök från Kap Verde. 
Åtta elever och två lärare kommer för 
att besöka Ale gymnasium, ta del av 
hur skola och undervisningen ser ut i 
Sverige samt besöka hemvård, äldre-
boenden, korttidsplatser och besöka 
regionsjukvården. 
 Tidigare i år har två lärare och åtta 
elever från Ale gymnasium varit på 
Kap Verde och gjort studiebesök på 
skolor och sjukvårdsinrättningar där. 

Åtta Aleelever var på  Kap Verde tidigare i år.

Ale gymnasium finns på Gymnasie-
dagarna, Svenska mässan, i monter 
F02:22. Kom och prata med oss! 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

Katalog på www.alegymnasium.se.

Gymnasiedagarna 19–21 oktober

Välkommen till Ale 
vuxenutbildning
Vi erbjuder följande kurser 2011

Grundkurser
• Engelska
• Matematik
• Samhällskun-
 skap

• Svenska
• Svenska som 
 andra språk
• Sfi

Gymnasiekurser
• Engelska A, B, C
• Matematik 
 A, B, C, D
• Samhällskun-
 skap A 
• Svenska B
• Svenska som 
 andra språk B
• Historia A

• Biologi B
• Fysik B
• Kemi B, Kemi
 breddning
• Naturkunskap A, B
• Psykologi A
• Religion A 
• Datorkunskap

Sista ansöknings dag 15 november. 
Terminstid 24 januari–10 juni. För mer 
information se webbplatsen www.ale.
se/komvux eller ring, tel 0303 33 03 58. 

Sök kulturstipendiet
Nu kan du eller din organisation söka 
Ale kommuns kulturstipendium för 
2010. Vi måste ha din ansökan senast 
20 oktober. Läs mer på www.ale.se.
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 Ta tag i din framtid!
Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
svenska som andra språk
Sfi

Sista ansökningsdag är den 15 november

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C
Matematik A, B, C, D
Samhällskunskap A 
Svenska B
Svenska som andra språk B
Historia A

Biologi B
Fysik B
Kemi B, Kemi breddning
Naturkunskap A, B
Psykologi A
Religion A 
Datorkunskap

För mer info och anmälan:  
www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid: 24/1 2011  -  10/6 2011 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

ÄLVÄNGEN. Det bjöds 
på mycket matnyttigt 
på Älvängens ortsut-
vecklingsmöte.

Skolan, vägutbygg-
naden och kommande 
bostadsexploatering 
var kvällens huvudäm-
nen.

Dessutom fick pen-
sionären Irene Jans-
son en liten vink om 
planerna på ett centralt 
äldreboende i Älvängen.

Camilla Jonsson och Linda 
Källvik båda lärare på Ma-
denskolan berättade kort om 
verksamheten. Den omdis-
kuterade pedagogiska kvali-
tén kom snart på tal.

– De synpunkter som 
Skolinspektionen hade har 
vi åtgärdat. Det betyder att 
vi idag jobbar mer ämnesin-
riktat inom våra specialområ-
den. Bristen på specialpeda-
goger är en resursfråga och 
där ligger vi efter. En speci-
alpedagog på halvtid förde-
lad på två skolor räcker inte. 
Det hoppas vi att politiker-
na förstår, menade Camilla 
Jonsson.

Lennart Nilsson, sam-
hällsplaneringschef i Ale, be-
rättade sedan att det finns en 
plan för Madenskolan.

– Den kommer att reno-
veras kraftfullt, då Älväng-
enskolan troligtvis tas ur 
bruk när den nya grundsko-

lan i Kronogården är klar. Vi 
har haft en principdiskussion 
om detta och där finns inga 
meningsskiljaktigheter. Det 
ligger säkert fyra till fem år 
fram i tiden.

Lennart Dage från Tra-
fikverket fick sedan redogöra 
för ett av Sveriges största in-
frastrukturprojekt, väg- och 
järnvägsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan.

– Vi är mitt i ett känsligt 
skede där vi bygger en över-
liggande cirkulationsplats vid 
Jordfallsbron i Bohus. Det är 
det svåraste momentet efter-
som det måste ske samtidigt 
som trafiken ska flyta. Än så 
länge håller vi våra tidplaner 
och när det gäller järnvägen 
finns det inget som tyder på 
att inte det första tåget skulle 
kunna avgå från Älvängen 
den 12/12, 2012, kl 12.12, sa 
Dage.

Värre är det för vägen norr 
om Älvängen. En plan är 
överklagad och projektet äger 
inte för tillfället hela frågan.

Göta ofinansierat
– Genomfarten i Göta är 
fortfarande inte finansierad, 
inte heller en ny bro över 
Slumpån. Vi vill gärna und-
vika ett timglas i Göta och tar 
därför fram en detaljplan för 
att vara redo så fort finansie-
ringen är löst, berättade Len-
nart Dage.

Väg- och järnvägsutbygg-
naden innebär också föränd-

ringar i tätorterna. Staten fi-
nansierar bland annat en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum.

– Göteborgsvägen får fina 
trädplanteringar och längs-
gående parkeringar utmed 
affärsgatan. Korsningarna 
blir plattsatta och förhöjda, 
vilket ska hjälpa till att hålla 
nere hastigheten, informera-
de Katarina Allansson, pro-
jektledare. Arbetet beräknas 
inledas runt årsskiftet. Innan 
dess kommer en del fastig-
heter att rivas vid det gamla 
bussgaraget, där ett bostads-
hus och Tommys plåtslageri 
försvinner.

Vidare rapporterades om 
resecentrumet som nu har 
fått en ny utformning.

Nytt förslag
– Förslaget om fyra våningar 
och en direkt anslutning till 
tågperrongen är borta. Nu är 
det två våningar som gäller. 
Det kommer att innehåll bib-
liotek, vänthall, kiosk, sam-
manträdesrum och Folkets 
Hus kommer att förlägga en 
biosalong där. Kyrkan har 
som ni förstår hoppat av och 
beslutet att starta bygget är 
inte taget. Ägarfrågan måste 
klaras ut först, betonade Ka-
tarina Allansson.

Vad som händer med 
tomten där nuvarande buss-
central ligger är fortfarande 
oklart, men ingen skakade på 
huvudet när Irene Jansson, 

som länge efterfrågat ett cen-
tralt äldreboende i Älvängen, 
vädrade frågan.

I november-december 
startar arbetet med den nya 
lokalgatan mellan Repsla-
garevägen och Skepplan-
dakrysset. Den byggs nu för 
att trafiken på E45 ska kunna 
ledas om när det blir aktuellt. 
Vidare avslöjades att Netto 
som inte längre berörs mer 
än marginellt av den plane-
rade rondellen ändå tänker 
bygga nytt.

– De anser att verksamhe-
ten går så bra att de vill satsa 
på en ny butik. De kommer 
att bygga om nuvarande lokal 
i befintligt läge, berättade 
Lennart Nilsson.

75 personer fick också veta 

att Bengt Bengtsson köpt 
gamla Samhallsfastigheten 
och planerar att bygga ihop 
den med nuvarande Willys i 
något som ska ersätta de lo-
kaler som går förlorade på 
Norra Torget.

Det gavs också informa-
tion om Svenstorp, Skön-
ningared och Kronogården. 

– För att göra Kronogår-
den än mer attraktivt blir 
det nödvändigt att lösa ma-
tartrafik till pendeltåget. Vi 
kommer att ha ett öppet möte 
med boende i Madenområdet 
för att se om vi kan hitta en 
lösning. Vårt förslag om att 
leda matarbussar från Krono-
gården via Gustav Larssons 
väg och Vallmovägen har inte 
uppskattats, därför ska vi dis-

kutera frågan på nytt.
Vid Vikadamm, söder om 

sjukhemmet, är också en plan 
på väg fram. Beslut ska tas på 
kommunfullmäktige i okto-
ber. Här skapas tomter för 
20 nya bostäder. Det händer 
tveklöst mycket i Älvängen 
just nu, inte konstigt att mö-
tesledningen återigen fick se 
klockan springa långt över 
utsatt tid.

Mötesordförande, Lars-
Gunnar Wallin, avsluta-
de med att skicka med Sam-
hällsplaneringsavdelningen 
ett krav på en gång- och cy-
kelväg längs Starrkärrsvägen.

Matnyttigt ortsmöte i Älvängen
Göteborgs-
vägen genom 
Älvängen ska 
miljöpriorite-
ras. Det inne-
bär träd-
planteringar, 
plattsatta och 
förhöjda kors-
ningar samt 
längsgående 
parkeringar i 
centrum. Ar-
betet startar 
vid årsskiftet.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
svenska som andra språk
Sfi

Sista ansökningsdag är den 15 november

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C
Matematik A, B, C, D
Samhällskunskap A 
Svenska B
Svenska som andra språk B
Historia A

Biologi B
Fysik B
Kemi B, Kemi breddning
Naturkunskap A, B
Psykologi A
Religion A 
Datorkunskap

För mer info och anmälan:  
www.ale.se/komvux | 0303 - 330 358

Terminstid: 24/1 2011  -  10/6 2011 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

ÄLVÄNGEN. Det bjöds 
på mycket matnyttigt 
på Älvängens ortsut-
vecklingsmöte.

Skolan, vägutbygg-
naden och kommande 
bostadsexploatering 
var kvällens huvudäm-
nen.

Dessutom fick pen-
sionären Irene Jans-
son en liten vink om 
planerna på ett centralt 
äldreboende i Älvängen.

Camilla Jonsson och Linda 
Källvik båda lärare på Ma-
denskolan berättade kort om 
verksamheten. Den omdis-
kuterade pedagogiska kvali-
tén kom snart på tal.

– De synpunkter som 
Skolinspektionen hade har 
vi åtgärdat. Det betyder att 
vi idag jobbar mer ämnesin-
riktat inom våra specialområ-
den. Bristen på specialpeda-
goger är en resursfråga och 
där ligger vi efter. En speci-
alpedagog på halvtid förde-
lad på två skolor räcker inte. 
Det hoppas vi att politiker-
na förstår, menade Camilla 
Jonsson.

Lennart Nilsson, sam-
hällsplaneringschef i Ale, be-
rättade sedan att det finns en 
plan för Madenskolan.

– Den kommer att reno-
veras kraftfullt, då Älväng-
enskolan troligtvis tas ur 
bruk när den nya grundsko-

lan i Kronogården är klar. Vi 
har haft en principdiskussion 
om detta och där finns inga 
meningsskiljaktigheter. Det 
ligger säkert fyra till fem år 
fram i tiden.

Lennart Dage från Tra-
fikverket fick sedan redogöra 
för ett av Sveriges största in-
frastrukturprojekt, väg- och 
järnvägsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan.

– Vi är mitt i ett känsligt 
skede där vi bygger en över-
liggande cirkulationsplats vid 
Jordfallsbron i Bohus. Det är 
det svåraste momentet efter-
som det måste ske samtidigt 
som trafiken ska flyta. Än så 
länge håller vi våra tidplaner 
och när det gäller järnvägen 
finns det inget som tyder på 
att inte det första tåget skulle 
kunna avgå från Älvängen 
den 12/12, 2012, kl 12.12, sa 
Dage.

Värre är det för vägen norr 
om Älvängen. En plan är 
överklagad och projektet äger 
inte för tillfället hela frågan.

Göta ofinansierat
– Genomfarten i Göta är 
fortfarande inte finansierad, 
inte heller en ny bro över 
Slumpån. Vi vill gärna und-
vika ett timglas i Göta och tar 
därför fram en detaljplan för 
att vara redo så fort finansie-
ringen är löst, berättade Len-
nart Dage.

Väg- och järnvägsutbygg-
naden innebär också föränd-

ringar i tätorterna. Staten fi-
nansierar bland annat en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum.

– Göteborgsvägen får fina 
trädplanteringar och längs-
gående parkeringar utmed 
affärsgatan. Korsningarna 
blir plattsatta och förhöjda, 
vilket ska hjälpa till att hålla 
nere hastigheten, informera-
de Katarina Allansson, pro-
jektledare. Arbetet beräknas 
inledas runt årsskiftet. Innan 
dess kommer en del fastig-
heter att rivas vid det gamla 
bussgaraget, där ett bostads-
hus och Tommys plåtslageri 
försvinner.

Vidare rapporterades om 
resecentrumet som nu har 
fått en ny utformning.

Nytt förslag
– Förslaget om fyra våningar 
och en direkt anslutning till 
tågperrongen är borta. Nu är 
det två våningar som gäller. 
Det kommer att innehåll bib-
liotek, vänthall, kiosk, sam-
manträdesrum och Folkets 
Hus kommer att förlägga en 
biosalong där. Kyrkan har 
som ni förstår hoppat av och 
beslutet att starta bygget är 
inte taget. Ägarfrågan måste 
klaras ut först, betonade Ka-
tarina Allansson.

Vad som händer med 
tomten där nuvarande buss-
central ligger är fortfarande 
oklart, men ingen skakade på 
huvudet när Irene Jansson, 

som länge efterfrågat ett cen-
tralt äldreboende i Älvängen, 
vädrade frågan.

I november-december 
startar arbetet med den nya 
lokalgatan mellan Repsla-
garevägen och Skepplan-
dakrysset. Den byggs nu för 
att trafiken på E45 ska kunna 
ledas om när det blir aktuellt. 
Vidare avslöjades att Netto 
som inte längre berörs mer 
än marginellt av den plane-
rade rondellen ändå tänker 
bygga nytt.

– De anser att verksamhe-
ten går så bra att de vill satsa 
på en ny butik. De kommer 
att bygga om nuvarande lokal 
i befintligt läge, berättade 
Lennart Nilsson.

75 personer fick också veta 

att Bengt Bengtsson köpt 
gamla Samhallsfastigheten 
och planerar att bygga ihop 
den med nuvarande Willys i 
något som ska ersätta de lo-
kaler som går förlorade på 
Norra Torget.

Det gavs också informa-
tion om Svenstorp, Skön-
ningared och Kronogården. 

– För att göra Kronogår-
den än mer attraktivt blir 
det nödvändigt att lösa ma-
tartrafik till pendeltåget. Vi 
kommer att ha ett öppet möte 
med boende i Madenområdet 
för att se om vi kan hitta en 
lösning. Vårt förslag om att 
leda matarbussar från Krono-
gården via Gustav Larssons 
väg och Vallmovägen har inte 
uppskattats, därför ska vi dis-

kutera frågan på nytt.
Vid Vikadamm, söder om 

sjukhemmet, är också en plan 
på väg fram. Beslut ska tas på 
kommunfullmäktige i okto-
ber. Här skapas tomter för 
20 nya bostäder. Det händer 
tveklöst mycket i Älvängen 
just nu, inte konstigt att mö-
tesledningen återigen fick se 
klockan springa långt över 
utsatt tid.

Mötesordförande, Lars-
Gunnar Wallin, avsluta-
de med att skicka med Sam-
hällsplaneringsavdelningen 
ett krav på en gång- och cy-
kelväg längs Starrkärrsvägen.

Matnyttigt ortsmöte i Älvängen
Göteborgs-
vägen genom 
Älvängen ska 
miljöpriorite-
ras. Det inne-
bär träd-
planteringar, 
plattsatta och 
förhöjda kors-
ningar samt 
längsgående 
parkeringar i 
centrum. Ar-
betet startar 
vid årsskiftet.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 
Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 
entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 
och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-
motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 
lokaler och en egen bärbar dator som studie-
verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 
bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

Vi ses på Gymnasiemässan i monter 
F02:22 - mittemot Vägledartorget! 

Eller på vårt öppna hus tisdagen
den 23 november kl. 18-21!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Jag tror det är lättare att 
skaffa sig bra betyg på 
gymnasiet om man har 
roligt samtidigt och har en 
positiv känsla i magen.

>>
Felicia,
Estetiska programmet
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral blir 
kvar.

Det beskedet läm-
nade primärvårdsområ-
deschef Lone Dockered 
på onsdagskvällens 
ortsutvecklingsmöte.

– Vi ska inte stänga 
vårdcentralen här i 
Skepplanda, däremot 
finns planer på att 
göra den till en filial till 
Älvängens vårdcentral 
efter årsskiftet, förkla-
rade Dockered.

Det var rekordmånga besö-
kare som hade sökt sig till 
Skepplanda bibliotek för att 
närvara på höstens ortsut-
vecklingsmöte, för övrigt 
det sista med Kent Carls-
son som presidieordförande. 
Närmare 80 personer kunde 
räknas in i salen varför sto-
larna knappt räckte till.

Det ärende på dagord-
ningen som tilldrog sig allra 
störst uppmärksamhet var 
diskussionen om vårdcen-
tralens vara eller icke vara i 
framtiden. För att svara på 
alla frågor och funderingar 
hade Lone Dockered bjudits 
in liksom Christina Palm, 
verksamhetschef för Skepp-
landa vårdcentral.

– Sedan konkurrensut-
sättningen av primärvården 
infördes har vi inte i närheten 
av lika mycket pengar som 
var fallet för några år sedan. 

Nu ser vi hur vi ska göra för 
att hantera situationen på 
bästa sätt. I Skepplanda har vi 
4 800 listade kunder vilket är 
lite i underkant för att kunna 
ha alla specialistfunktioner 
samlade här. Av den anled-
ningen utreder vi möjlighe-
ten att slå ihop resurserna för 
Älvängen och Skepplanda. I 
sådant fall skulle Skepplanda 
fungera som en slags filial till 
Älvängens vårdcentral, för-
klarade Lone Dockered.

– Det är inte helt klart 
att det blir så, men förvalt-
ningen förväntas klubba för-
slaget nästa onsdag, tillade 
Dockered.

Astmamottagningen har 
redan flyttat till Älvängen, 
men Christina Palm poäng-
terade med eftertryck att 
dagens patienter inte behö-
ver lista om sig.

– Även om Skepplanda 
kommer att fungera som 
en filial i framtiden så 
kommer här att finnas läkare, 
distriktssköterska och BVC.

Lone Dockered beskrev 
också problematiken med att 
få allmänspecialister till en 
vårdcentral av Skepplandas 
storlek. 

– Det är ett problem som 
vi hoppas kunna lösa. Nu har 
vi bara stafettläkare, men på 
långtidskontrakt, betonade 
Dockered.

– Vi ska göra allt som står 
i vår makt för att ha kvar en 
bra och kvalitativ vårdcen-
tral i Skepplanda. Det är inte 

aktuellt med någon nedlägg-
ning, däremot en förändring, 
sade Lone Dockered i sitt 
avslutningsanförande.

Efter kaffepausen var tiden 
inne för Bengt Bengtsson 
att informera om den tänkta 
nybyggnationen av lägenhe-
ter, så kallade seniorbostäder, 
i Skepplanda.

– Projektet har dragit ut 
lite grann på tiden och vi är 
nu inne på tredje året. Jag är 
dock fast besluten om att ro 
detta i land. Den preliminära 
tidplanen för detaljplanen 
för Skepplanda Prästgård 
är beslut om samråd den 11 
november och i mars-april 
nästa år väntas det vara klart 
för utställning, sade Bengts-
son.

Tydligt besked på ortsmötet:

Vårdcentralen i Skepplanda blir kvar

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christina Palm, verksamhetschef för Skepplanda vårdcentral, och Lone Dockered, primärom-
rådeschef, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bibliotek. De fastslog att någon ned-
läggning av vårdcentralen inte är aktuell, däremot ett närmare samarbete med Älvängens 
vårdcentral.

Bengt Bengtsson gav senas-
te nytt om den planerade ny-
byggnationen i Skepplanda 
Prästgård. 
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DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

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

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad VISAS Ti 26/10. Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 7.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm

• Barnvänligt • Bra skick • Fin trädgård
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PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 334 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Sörgårdsvägen 14.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 3 rok, 81 kvm

• Fräsch lägenhet • Hiss • Balkong med kvällsol
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PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT 853 kvm . VISAS Lö 23/10. Må 25/10. Ring för tidsbokning. Pernillas Väg 12.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 153 kvm

• Modern 1,5-plans villa • 5 sovrum • Uteplats i väster • Garage
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PRIS 2 450 000 kr/bud. TOMT 584 kvm . VISAS Lö 23/10. Ti 26/10. Ring för tidsbokning. Hyttmästaregränd 9.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 5 rok, 129 + 88 kvm

• Rymligt och fräscht • 1,5-plan + källare • 4 sovrum • Barnvänligt
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POLIS
RONDEN

Onsdag 13 oktober

Narkotikabrott
På en adress i Älvängen påträf-
fas tre personer, misstänkta 
för narkotikabrott. Personerna 
medtas för provtagning.

Hundra liter diesel tillgrips 
på en byggarbetsplats i Bohus.

Fredag 15 oktober

Inbrott på skola
Inbrott på Nödingeskolan. Tju-
varna tillgriper kontanter och 
orsakar dessutom stor oreda 
i lokalerna. Det är ännu okänt 
om ytterligare gods tillgripits.

Lördag 16 oktober

Brott mot knivlagen
På kvällen uppstår bråk i 
Nödinge mellan olika ung-
domsgäng. I samband med 
en fordonskontroll grips en 
person, misstänkt för brott mot 
knivlagen.

En person som är på väg 
hem till sin bostad i Nödinge 
utsätts för misshandel av en 
okänd gärningsman. Målsä-
gande får ta emot flera slag 
mot ansiktet.

Måndag 18 oktober

Försök till inbrott
Försök till inbrott på Allans 
Bokhandel i Älvängen. Gär-
ningsmännen avser krossa 
rutan till entrédörren. Händel-
sen inträffar vid halv tre-tiden 
på morgonen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/10 – 18/10: 45. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Stark delårsrapport från Ale kommun
ALE. Helårsprognosen 
visar att Ale kommun 
kommer att göra ett 
överskott på 47,9 Mkr 
2010.

Högre skatteintäkter 
än beräknat samt en 
minskad låneskuld och 
låga räntor är skälen.

Efter årets åtta första måna-
der redovisar Ale kommun ett 
oerhört starkt ekonomiskt re-
sultat. De låga räntekostna-
der och kraftigt förbättrade 
skatteintäkterna fyller kassan. 
Ändå upplever missbruksen-
heten en av sina svåraste tider 
och verksamheten kostar 10 

miljoner kronor mer än bud-
geterat. Svåra komplexa kli-
enter med tungt missbruk 
i kombination med psykisk 
ohälsa gör det svårt att hitta 
rätt behandlingsformer. Även 
Ale gymnasium kommer att 
backa under 2010 trots att det 
såg ljust ut. Prognosen pekar 

på ett underskott om 1,7 Mkr. 
Detta beror främst på att an-
talet elever som är inskrivna 
inte uppgår till vad som bud-
geterats. Det medför att de 
interkommunala ersättning-
arna till gymnasieskolor ut-
anför Ale kommer att stiga.
Kollektivtrafiken prognos-

tiserar ett negativt utfall om 
0,8 Mkr och Färdtjänsten 
går mot ett överskott om 
1,5 Mkr. Antalet resor ligger 
något under budget..

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Narkotikabrott
På en adress i Älvängen påträf-
fas tre personer, misstänkta 
för narkotikabrott. Personerna 
medtas för provtagning.

Hundra liter diesel tillgrips 
på en byggarbetsplats i Bohus.

Fredag 15 oktober

Inbrott på skola
Inbrott på Nödingeskolan. Tju-
varna tillgriper kontanter och 
orsakar dessutom stor oreda 
i lokalerna. Det är ännu okänt 
om ytterligare gods tillgripits.

Lördag 16 oktober

Brott mot knivlagen
På kvällen uppstår bråk i 
Nödinge mellan olika ung-
domsgäng. I samband med 
en fordonskontroll grips en 
person, misstänkt för brott mot 
knivlagen.

En person som är på väg 
hem till sin bostad i Nödinge 
utsätts för misshandel av en 
okänd gärningsman. Målsä-
gande får ta emot flera slag 
mot ansiktet.

Måndag 18 oktober

Försök till inbrott
Försök till inbrott på Allans 
Bokhandel i Älvängen. Gär-
ningsmännen avser krossa 
rutan till entrédörren. Händel-
sen inträffar vid halv tre-tiden 
på morgonen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/10 – 18/10: 45. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Stark delårsrapport från Ale kommun
ALE. Helårsprognosen 
visar att Ale kommun 
kommer att göra ett 
överskott på 47,9 Mkr 
2010.

Högre skatteintäkter 
än beräknat samt en 
minskad låneskuld och 
låga räntor är skälen.

Efter årets åtta första måna-
der redovisar Ale kommun ett 
oerhört starkt ekonomiskt re-
sultat. De låga räntekostna-
der och kraftigt förbättrade 
skatteintäkterna fyller kassan. 
Ändå upplever missbruksen-
heten en av sina svåraste tider 
och verksamheten kostar 10 

miljoner kronor mer än bud-
geterat. Svåra komplexa kli-
enter med tungt missbruk 
i kombination med psykisk 
ohälsa gör det svårt att hitta 
rätt behandlingsformer. Även 
Ale gymnasium kommer att 
backa under 2010 trots att det 
såg ljust ut. Prognosen pekar 

på ett underskott om 1,7 Mkr. 
Detta beror främst på att an-
talet elever som är inskrivna 
inte uppgår till vad som bud-
geterats. Det medför att de 
interkommunala ersättning-
arna till gymnasieskolor ut-
anför Ale kommer att stiga.
Kollektivtrafiken prognos-

tiserar ett negativt utfall om 
0,8 Mkr och Färdtjänsten 
går mot ett överskott om 
1,5 Mkr. Antalet resor ligger 
något under budget..

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Bra ortsmöte i konkurrens med älgjakt och fotboll

ALAFORS. De var bara 
någon timma från att 
dö.

Då kom räddaren i 
nöden, Maria Lorent-
zon, och tog de hjälp-
lösa liven till Ale Vete-
rinären.

– Nu söker vi hem till 
dessa underbara små 
varelser, säger Helena 
Björklund, vd på Ale 
Veterinären. 

Det var i torsdags morse när 
Maria Lorentzson var ute 
och promenerade hemma i 
Guntorp, som hon plötsligt 
hörde ett ljud från grannens 
lada.

– Det gick inte att öppna 
dörren så jag fick kräla min 
in underifrån. På så sätt tog 
jag mig in i ladan. Det tog 
lite tid innan jag kunde loka-
lisera ljudet, men plötsligt 
fann jag kattungarna liggan-
des i en gammal träbåt. Det 
vara bara en av ungarna som 
pep och jag var övertygad om 
att övriga katter var döda, 
berättar Maria Lorentzson 
och fortsätter:

– Det var en fruktansvärd 
syn. Kattungarna var alldeles 
likstela på grund av undernä-
ring. Till slut lyckades jag få 
ut ungarna och sprang hem 
för att ringa Ale Veterinären.

Nu var det snabba ryck 
som gällde och Maria kas-
tade sig in i bilen med sina 
fyra fripassagerare. Väl på 
plats hos Ale Veterinären i 
Alafors trodde hon att livet 
skulle ta slut för de fyra kra-
baterna, som uppskattades 
att vara 3-4 veckor gamla.

– Jag var säker på att 
kattungarna skulle avlivas 
och jag grät. Ale Veterinä-
rens personal var dock helt 
fantastiska och tog hand om 
djuren på ett beundransvärt 
sätt. Jag trodde knappt att 

det fanns sådana människor.
Veterinär Lisa Jendestig 

påbörjade omedelbart inten-
sivvårdsbehandling på de 
hjälplösa kattungarna.

– Vi bestämde oss för att 
inte avliva katterna utan att 
försöka hålla dem vid liv. 
Vi sprutade in en varm lös-
ning, direkt i buken på de 
fyra ungarna. De fick också 
ligga under en värmelampa. 
Faktum är att de kom sig 
väldigt snabbt, berättar Lisa 
Jendestig.

Allt sedan kattungarna 
togs omhand har Ale Veteri-
nären sett till att ge kattung-
arna mat och vätska en gång 
i timmen.

– Snart tror vi att kattung-

arna ska kunna äta på egen 
hand. De lapar redan till viss 
del och det är positivt att 
den funktionen har kommit 
igång, säger Lisa Jendestig.

Hur är framtidsutsik-
terna för dessa små liv, 
kommer de att klara sig?

– Det hoppas jag verk-
ligen, men man kan aldrig 
vara hundra procent säker. 
De har en stark överlev-
nadsinstinkt. Att de har fått 
en tuff start i livet behöver 
emellertid inte betyda några 
framtida men.

Nu söker Ale Veterinären 
ett hem för var och en av kat-
terna. Det blir aktuellt om 
ett par veckor.

– Nu önskar vi hjälp med 
att hitta nya hem åt Lilla 
Ru, Ior, Tiger och Nasse. Vi 
kommer att hjälpa till med 
besiktning och vaccinering 
när det är dags. Det gör vi 
kostnadsfritt. Kravet från 
vår sida är att den som vill 
åta sig någon eller några av 

våra små vänner försäkrar 
dem. Det kostar cirka 60 
kronor i månaden. Dess-
utom vill vi att de nya ägarna 
låter kastrera katterna vid 
sex månaders ålder, säger 
Helena Björklund och till-
lägger:

– Det är viktigt att alla 
kattägare som låter sina 
djur gå ute ser till att få dem 
kastrerade. Detta gäller 
både han- och honkatter. 
Kattungar ska vara lika väl-
planerade som en valpkull. 
Många kattungar går en 
plågsam död till mötes. De 
svälter och fryser ihjäl. Har 
man sett dessa djur, vilket vi 
i personalen gör med jämna 
mellanrum, så förstår man 

vad vi menar.
Återstår att se om Lilla 

Ru, Ior, Tiger och Nasse får 
något nytt hem där de kan 
bo?

Kattungar räddade från att dö
– Nu behöver Lilla Ru, Ior, Tiger och Nasse ett hem

HOS ALE VETERINÄREN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Ru, Ior, Tiger och Nasse var lämnade åt sitt öde inne i en lada i Guntorp där Maria Lo-
rentzson upptäckte dem. Hon körde de små liven till Ale Veterinären som omedelbart på-
började intensivvårdsbehandling. Kattungarna har återhämtat sig och nu behöver de nå-
gonstans att bo.

Veterinär Lisa Jendestig matar lilla Tiger som visar god 
aptit.
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HÅLANDA. Det var 
spridda skurar på orts-
mötet i Hålanda.

De 15 närvarande 
ortsborna fick informa-
tion om allt från kultur 
till idrott, kollektivtra-
fik och räddningstjänst.

– Vi höll ett bra 
tempo, det var ju lands-
lagsfotboll senare på 
kvällen, sa ordförande 
Christer Damm.

Just nämnde Damm gjorde 
sitt sista möte som ordföran-
de för ortsutvecklingsmötet i 
Hålanda.

–Jag har så mycket annat 
att det räcker nu. Även vice 
ordförande, Jan-Åke Persson, 
kliver av, berättade Chris-
ter för lokaltidningen efter 
mötet.

Som sagt så var det mycket 

information om många ting. 
Här följer en kort summe-
ring:
• Ellinor Johnsson berätta-
de om kulturfestivalen i Mau-
ritzberg och gav senaste nytt. 

I november och december 
väntar fler evenemang.

• Gunilla Wallengren, han-
dikappidrottaren som har satt 
Hålanda på kartan visade upp 
sina senaste medaljer. Hon 
hoppas nu bli uttagen till VM 
på Nya Zeeland som avgörs 
nästa år.

• Annika Friberg från Ale 
kommun informerade om 
att det inte finns några planer 
på att förändra turlistan för 
busstrafiken.

• Byalaget konstaterade att 
vinterns buskörning på Hål-
sjön ledde till en osedvan-
ligt stor nedskräpning. Bya-
laget har också sökt så kallade 
Leaderpengar, landsbygds-
utveckling, för att bygga en 
ny altan vid bygdegården. 
Fyra stycken anslagstavlor 

kommer att renoveras och 
Boets vägförening planerar 
att höja sin väg för att slippa 
översvämning.

• Räddningstjänsten var in-
bjuden och gav en beskriv-
ning av verksamheten samt 
lite tips om hur man bäst fö-
rebygger olyckor och vad 
man gör om olyckan trots 
allt är framme. Räddnings-
tjänsten representerades av 
Ingemar Jigfelt.

Jan-Åke Persson hälsade 
alla välkomna till aktiviteter-
na i Hålanda bygdegård. Tis-
dagar och även vissa helger 
samt den sista fredagen i varje 
månad då det är pubkväll.

– Det var ett bra möte med 
tanke på konkurrensen, men 
det var inte bara fotbollen 
som lockade folk att stanna 
hemma. Många hålandabor 

är dessutom på älgjakt, un-
derströk Christer Damm.

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

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christer Damm gjorde sitt 
sista möte som ordföran-
de för Hålanda ortsutveck-
lingsmöte.
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”Ales bästa” står i fokus när allians-
partierna och Aledemokraterna pre-
senterar sitt maktövertagande. Det 

har tisslats och tasslats en hel del 
sedan valnatten som förkunnade att 
alliansen tillsammans med Alede-

mokraterna fick 24 av 49 
mandat.

– Det hade känts bättre 
om vi lyckats skapa en helt 
egen majoritet, men så 
som vi har förstått saken 
kommer inte de rödgrö-
na heller att samarbeta 
med Sverigedemokrater-
na och då är vi tveklöst den 
största koalitionen, säger 
Mikael Berglund och till-
lägger:

– Vi har med valresulta-
tet som grund förhandlat 
om att gemensamt ta över 
rodret för skutan Ale. Det 
har varit en positiv dialog, 
där vi har haft lätt för att 
komma överens över par-
tigränserna.

I tisdags ville partiernas 
företrädare inte offentlig-
göra några namn, trots att 
det finns ett färdigt förslag 

kring vilka som ska besätta de tunga 
posterna i nämnderna.

– Vi vill göra allt i rätt ordning 
och nu ska vi förankra det som vi har 
kommit överens om i förhandlings-
gruppen. Det sista nomineringsmö-
tet har vi i Centerpartiet den 28 ok-
tober. Innan dess vill vi inte nämna 
några namn. Det vore inte rätt de-
mokratiskt, säger Boel Holgers-
son (C).

Alla är med
Däremot bekräftas att till kom-
munstyrelsens ordförande föreslås 
Mikael Berglund, ordförandepos-
ten för Samhällsbyggnadsnämnden 
tillfaller Aledemokraterna, Utbild-
ningsnämnden kommer att ledas 
av en moderat liksom Kultur- och 
fritidsnämnden. Omsorgs- arbets-
marknasnämnden får Centerpar-
tiet ta hand om, medan Folkpartiet 
får ordförandeklubban i kommun-
fullmäktige. Kristdemokraterna tar 
hand om Alebyggen. 

– Alla är med. Det var vår grund-
inställning när diskussionerna star-
tade. Självklart märks det att vi mo-
derater fick ett stort mandat av ale-
borna, men jag tror nog att alla i al-
liansen känner att vi har delat med 
oss, säger Mikael Berglund.

Redan vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 1 november kommer 

en ny Kommunstyrelse att väljas, 
vilket betyder att den nuvarande 
har haft sitt sista möte.

– Det finns ingen anledning att 
vänta. Vi måste komma igång, varför 
vänta till 1 januari om alla ändå 
vet att vi står inför ett maktskifte, 
undrar Boel Holgersson.

Skolan och kosten på äldreboen-
dena kommer att prioriteras högt 
när Alliansen väl har kommit i ord-
ning.

– Vi tänker samla all skolperso-
nal och be dem framföra sina åsik-
ter. Vi vill ha en tät dialog för att syn-
liggöra problemen, sen ska vi börja 
arbeta med åtgärder, säger Mikael 
Berglund bestämt.

På de äldreboenden där det är 
möjligt ska det snart också lukta 
nylagat.

– Tanken är att snabbt utreda vad 
det kostar och hur det går att ge-
nomföra. Vår idé är att de boende 
som kan och vill också ska kunna 
medverka i matlagningen, säger Ro-
se-Marie Fihn (FP).

Det ska också bli rent och snyggt, 
särskilt där det är som värst. Carl-
marks industriområde i Älvängen 
kommer att sättas under luppen.

– Det är en skam för hela kom-
munen att det ser ut som det gör. 
Det är dessutom en allmän fara när 
byggnader riskerar att falla samman. 

Vi kommer att kräva omedelbara åt-
gärder alternativt att hela området 
rivs. Något måste hända, säger Jan 
A Pressfeldt (AD) som enligt alla 
bedömare är den som tar över Sam-
hällsbyggnadsnämnden.

Hur blir det med skatten då?
– Den ska sänkas, men vi ska ta 

allt i rätt ordning. Nu börjar vi med 
att säkerställa och kvalitetssäkra all 
kommunal verksamhet. När vi vet 
vad det kostar kan vi räkna fram rätt 
skattenivå för Ale, menar Mikael 
Berglund.

I november ska en ny budget 
antas och Alliansen vill gärna upp-
rätta ett Medborgarkontrakt där 
deras politik och mål synliggörs 
för aleborna. Problemet är att Alli-
ansen har en budget, Aledemokra-
terna en annan.

– Vi ska nog komma överens. Det 
har vi gjort hittills. Bara båda parter 
har ambitionen att komma över-
ens så löser vi det här, säger Mikael 
Berglund utan minsta tvekan.
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Under ledning av Folke 
Taubner från Surte 

framför klassiska och populära musik-
stycken i Surtes Missionskyrka.

Måndagen den 25 oktober kl 19:00
Välkommen till en trivsam musikafton!

Fri entré

Läs vidare om programmet på 
www.lerumsurtemusik.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales största minoritet. Allianspartierna med stöd av Aledemokraterna kommer att regera i minoritet, då de tillsammans innehar 24 av de 49 mandaten. Från vänster: Kjell Klerfors (KD), 
Mikael Berglund (M) och Jan A Pressfeldt (AD). Längst fram Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP).

En minoritet tar befälet
NÖDINGE. Snart ska det dofta nylagad mat på äldreboendena 
i Ale.

Alliansen och Aledemokraterna har stakat ut kursen.
– Vi är nu redo att ta över, hälsar Mikael Berglund (M) som 

föreslås bli Kommunstyrelsens nya ordförande.

"Vi är hur som helst den största koalitionen, även om det saknas ett mandat"
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partierna och Aledemokraterna pre-
senterar sitt maktövertagande. Det 

har tisslats och tasslats en hel del 
sedan valnatten som förkunnade att 
alliansen tillsammans med Alede-

mokraterna fick 24 av 49 
mandat.

– Det hade känts bättre 
om vi lyckats skapa en helt 
egen majoritet, men så 
som vi har förstått saken 
kommer inte de rödgrö-
na heller att samarbeta 
med Sverigedemokrater-
na och då är vi tveklöst den 
största koalitionen, säger 
Mikael Berglund och till-
lägger:

– Vi har med valresulta-
tet som grund förhandlat 
om att gemensamt ta över 
rodret för skutan Ale. Det 
har varit en positiv dialog, 
där vi har haft lätt för att 
komma överens över par-
tigränserna.

I tisdags ville partiernas 
företrädare inte offentlig-
göra några namn, trots att 
det finns ett färdigt förslag 

kring vilka som ska besätta de tunga 
posterna i nämnderna.

– Vi vill göra allt i rätt ordning 
och nu ska vi förankra det som vi har 
kommit överens om i förhandlings-
gruppen. Det sista nomineringsmö-
tet har vi i Centerpartiet den 28 ok-
tober. Innan dess vill vi inte nämna 
några namn. Det vore inte rätt de-
mokratiskt, säger Boel Holgers-
son (C).

Alla är med
Däremot bekräftas att till kom-
munstyrelsens ordförande föreslås 
Mikael Berglund, ordförandepos-
ten för Samhällsbyggnadsnämnden 
tillfaller Aledemokraterna, Utbild-
ningsnämnden kommer att ledas 
av en moderat liksom Kultur- och 
fritidsnämnden. Omsorgs- arbets-
marknasnämnden får Centerpar-
tiet ta hand om, medan Folkpartiet 
får ordförandeklubban i kommun-
fullmäktige. Kristdemokraterna tar 
hand om Alebyggen. 

– Alla är med. Det var vår grund-
inställning när diskussionerna star-
tade. Självklart märks det att vi mo-
derater fick ett stort mandat av ale-
borna, men jag tror nog att alla i al-
liansen känner att vi har delat med 
oss, säger Mikael Berglund.

Redan vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 1 november kommer 

en ny Kommunstyrelse att väljas, 
vilket betyder att den nuvarande 
har haft sitt sista möte.

– Det finns ingen anledning att 
vänta. Vi måste komma igång, varför 
vänta till 1 januari om alla ändå 
vet att vi står inför ett maktskifte, 
undrar Boel Holgersson.

Skolan och kosten på äldreboen-
dena kommer att prioriteras högt 
när Alliansen väl har kommit i ord-
ning.

– Vi tänker samla all skolperso-
nal och be dem framföra sina åsik-
ter. Vi vill ha en tät dialog för att syn-
liggöra problemen, sen ska vi börja 
arbeta med åtgärder, säger Mikael 
Berglund bestämt.

På de äldreboenden där det är 
möjligt ska det snart också lukta 
nylagat.

– Tanken är att snabbt utreda vad 
det kostar och hur det går att ge-
nomföra. Vår idé är att de boende 
som kan och vill också ska kunna 
medverka i matlagningen, säger Ro-
se-Marie Fihn (FP).

Det ska också bli rent och snyggt, 
särskilt där det är som värst. Carl-
marks industriområde i Älvängen 
kommer att sättas under luppen.

– Det är en skam för hela kom-
munen att det ser ut som det gör. 
Det är dessutom en allmän fara när 
byggnader riskerar att falla samman. 

Vi kommer att kräva omedelbara åt-
gärder alternativt att hela området 
rivs. Något måste hända, säger Jan 
A Pressfeldt (AD) som enligt alla 
bedömare är den som tar över Sam-
hällsbyggnadsnämnden.

Hur blir det med skatten då?
– Den ska sänkas, men vi ska ta 

allt i rätt ordning. Nu börjar vi med 
att säkerställa och kvalitetssäkra all 
kommunal verksamhet. När vi vet 
vad det kostar kan vi räkna fram rätt 
skattenivå för Ale, menar Mikael 
Berglund.

I november ska en ny budget 
antas och Alliansen vill gärna upp-
rätta ett Medborgarkontrakt där 
deras politik och mål synliggörs 
för aleborna. Problemet är att Alli-
ansen har en budget, Aledemokra-
terna en annan.

– Vi ska nog komma överens. Det 
har vi gjort hittills. Bara båda parter 
har ambitionen att komma över-
ens så löser vi det här, säger Mikael 
Berglund utan minsta tvekan.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales största minoritet. Allianspartierna med stöd av Aledemokraterna kommer att regera i minoritet, då de tillsammans innehar 24 av de 49 mandaten. Från vänster: Kjell Klerfors (KD), 
Mikael Berglund (M) och Jan A Pressfeldt (AD). Längst fram Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP).

En minoritet tar befälet
NÖDINGE. Snart ska det dofta nylagad mat på äldreboendena 
i Ale.

Alliansen och Aledemokraterna har stakat ut kursen.
– Vi är nu redo att ta över, hälsar Mikael Berglund (M) som 

föreslås bli Kommunstyrelsens nya ordförande.

"Vi är hur som helst den största koalitionen, även om det saknas ett mandat"

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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Jarl Karlsson (S) avgår som kommunalråd vid årsskiftet. Han tar konsekvenserna av valförlusten och anser samtidigt att det är dags att förnya i partiet.

NÖDINGE. Kommunal-
rådet Jarl Karlsson (S) 
avgår.

– Det är bäst för par-
tiet och det har alltid 
varit det viktigaste för 
mig, säger han.

Det är tid för föryng-
ring och förnyelse hos 
Socialdemokraterna 
i Ale och arbetet för 
att ta tillbaka makten 
2014 är redan påbörjat.

Jarl Karlsson valdes in i Starr-
kärrs kommunfullmäktige 
1970 och fick också förtro-
endet att ingå i den delega-
tion som hade till uppgift att 
av Skepplanda, Starrkärr och 
Surte kommunblock bilda 
det som 1974 mynnade ut i 
Ale kommun. Han är ensam 
om att ha suttit i Ale kom-
munfullmäktige under samt-
liga år.

– Och där sitter jag kvar åt-
minstone fyra år till. Jag väljer 

att lämna mitt uppdrag som 
kommunalråd, då jag tycker 
att det är dags för partiet att 
starta om. Det är fyra år till 
nästa val och under dessa år 
kan vi slussa in en ny förmåga 
när vi ändå sitter i opposition. 
2014 tar vi över igen och då 
är det viktigt att vi har någon 
som är varm i kläderna, för-
klarar Jarl Karlsson.

Stötta efterträdaren
Han spekulerar inte i sin ef-
terträdare och ger inga när-
mare ledtrådar om vem det 
kan vara, men en sak är han 
klar över:

– Jag tänker ställa upp och 
stötta den som partiet plock-
ar fram. Enligt mig finns det 
många bra alternativ. Det är 
ingen panik.

Skolan har varit den enskilt 
största frågan för Jarl Karls-
son. Han satt som andre vice 
ordförande i Ale kommuns 
första skolstyrelse.

– Vi var ute och mätte skol-
vägar för att få underlag till 
de skolskjutsregler som fak-
tiskt fortfarande gäller. Det 
baseras på antalet kilometer 
från hemmet till skolan och 
till dem som skolskjuten inte 
nådde fram köpte vi cyklar, 
minns Karlsson.

Ett antal stora skolbygg-
nader har han också kunnat 
följa på nära håll. Nolskolan 
(1971), Kyrkbyskolan i Nö-
dinge (1975) och Arosenius-

skolan i Älvängen (1976). När 
Ale gymnasium stod klart 
1994 fick Jarl Karlsson upp-
draget att som Utbildnings- 
och kulturnämndens ordfö-
rande delta i rekryteringen 
av den första skolledningen.

– Vi tog in Kerstin Malcus 
Elving utifrån och på Ledet-
skolan, som den hette då, 
plockade vi Roland Färd-
mar. Tillsammans enades vi 
om en skola som skulle bygga 
på demokrati och delaktig-
het. Resultatet var fantastiskt 
och engage-
manget från 
all personal 
i skolan var 
beundrans-
värd. Det 
blev tio gylle-
ne år, men nu 
är det dags att 
staka ut en ny 
väg, menar 
Karlsson.

1998 ville 
partiet se honom på en ny 
position. Vård- och omsorgs-
nämnden hade problem med 
underskott och verksamheten 
behövde ses över.

– Det var en rolig, men väl-
digt krävande tidsperiod. So-
cialtjänsten innehåller inte 
alltid roliga stunder, utan här 
är ansvaret ofta betungande. 
Det kan handla om allt från 
svåra missbruksärenden till 
omhändertaganden av barn 
som far illa. Telefonen kunde 

ringa mitt i natten med frågor 
av väldigt svår karaktär. Jag 
lärde mig snabbt att inte alltid 
svara direkt, utan istället be 
att få ringa upp om tio mi-
nuter. Du måste vara vid dina 
fulla sinnens bruk när beslu-
ten handlar om enskilda män-
niskor, säger Karlsson.

Inför förra valrörelsen, 
2006, kom på nytt en fråga. 
Denna gång gällde det att ef-
terträda Inga-Lill Anders-
son som kommunalråd.

– Jag kände mig hedrad 
och konsta-
terade att 
frågor om 
skola, vård 
och omsorg 
inte skulle 
vara några 
bekymmer. 
Det som var 
nytt var allt 
runt sam-
hällsbygg-
nad. Jag 

antog utmaningen och i ef-
terhand känner jag att vi har 
nått de mål som vi satte. Ett 
bostadsförsörjningsprogram 
togs fram och utefter det 
skapar vi nu förutsättning-
ar för Ales bostadsmarknad 
att expandera. I Nödinge syd 
kan vi tack vare en överens-
kommelse med Orklakoncer-
nen göra plats för upp till 700 
bostäder, på Kronogården i 
Älvängen kommer 400 bostä-
der i olika upplåtelseformer 

att byggas. Vidare har vi Ale 
Höjd i Nödinge och Brands-
bobergen mellan Alafors och 
Nödinge som också kommer 
att planeras för exploatering. 
Kommunen har köpt in mark 
för att nya verksamhetsområ-
den ska kunna iordningstäl-
las när vägutbyggnaden är 
klar. Allt detta har skett med 
en klok tillväxt i ekonomin. 
Inga underskott har redovi-
sats under hela 2000-talet, 
säger Karlsson och ger oss ett 
förhandsbesked om resultatet 
för 2010.

– Det blir ett överskott på 
knappt 50 miljoner kronor. 
Intäkterna har blivit betydligt 
högre än vi kunnat förutse.

Under mandatperioden 
som Kommunstyrelsens ord-
förande har också ett stort 
fokus varit riktat mot sats-
ningar i och runt BanaVäg 
i Väst.

– Det är det enskilt störs-
ta projekt som Ale kommun 
varit involverat i. Alla de-
taljplaner har antagits och 
ingen har särbehandlats. Vi 
har varit konsekventa. När vi 
nu får pendeltåg har jag varit 
mycket noga med att under-
stryka vikten av kvartstrafik 
under de mest intensiva tim-
marna på dygnet. Det har vi 
nu fått gehör för och det gläd-
jer mig oerhört, säger Karls-
son.

Han erkänner att beslutet 
att avgå inte var självklart. 

Han funderade fram och till-
baka.

– En tanke var att sitta kvar  
tills vägen är klar. Den har jag 
känt mig väldigt engagerad i, 
men samtidigt anser jag att 
det är bäst för partiet om vi 
föryngrar redan nu. Jag fick 
en stroke för några år sedan 
och det vill jag inte uppleva 
igen. Det känns bra att dra sig 
tillbaka när man fortfarande 
har hälsan i behåll.

Överklaga beslut
Han höll i veckan sitt sista 
möte som Kommunstyrel-
sens ordförande. Den 1 no-
vember tillträder alliansen 
och Aledemokraterna som i 
minoritet ska leda Ale framåt 
de kommande fyra åren.

– Det blir spännande att se. 
Min bild är att oppositionen 
bara har ägnat sig åt att över-
klaga beslut och de har för-
lorat varje gång. Hur det ut-
vecklar en kommun kan man 
ju fundera över? Nu måste de 
försöka hålla sams och det blir 
nog inte så lätt. För mig kom 
valförlusten överraskande. Vi 
har tagit ett stort ansvar och 
drivit en aktiv arbetsmark-
nadspolitik lokalt, engage-
rat oss i samhällsbyggnaden 
och Ales framtid. Tyvärr fick 
vi väldigt dåligt betalt för det.

Jarl Karlsson avgår

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JARL KARLSSON
Ålder: 60
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Nada
Livet som pensionär: ”Det blir 
nog något enkelt uppdrag i partiet 
och sen hoppas jag få tid för en 
fotbollsresa”.
Om sin efterträdare: ”Det finns 
många bra alternativ, målet är att 
föryngra rejält”.

Min bild är att
oppositionen bara har 

ägnat sig åt att
överklaga beslut och de 
har förlorat varje gång. 

Hur det utvecklar en 
kommun kan man ju 

fundera över?
Jarl Karlsson(S)
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Jarl Karlsson (S) avgår som kommunalråd vid årsskiftet. Han tar konsekvenserna av valförlusten och anser samtidigt att det är dags att förnya i partiet.

NÖDINGE. Kommunal-
rådet Jarl Karlsson (S) 
avgår.

– Det är bäst för par-
tiet och det har alltid 
varit det viktigaste för 
mig, säger han.

Det är tid för föryng-
ring och förnyelse hos 
Socialdemokraterna 
i Ale och arbetet för 
att ta tillbaka makten 
2014 är redan påbörjat.

Jarl Karlsson valdes in i Starr-
kärrs kommunfullmäktige 
1970 och fick också förtro-
endet att ingå i den delega-
tion som hade till uppgift att 
av Skepplanda, Starrkärr och 
Surte kommunblock bilda 
det som 1974 mynnade ut i 
Ale kommun. Han är ensam 
om att ha suttit i Ale kom-
munfullmäktige under samt-
liga år.

– Och där sitter jag kvar åt-
minstone fyra år till. Jag väljer 

att lämna mitt uppdrag som 
kommunalråd, då jag tycker 
att det är dags för partiet att 
starta om. Det är fyra år till 
nästa val och under dessa år 
kan vi slussa in en ny förmåga 
när vi ändå sitter i opposition. 
2014 tar vi över igen och då 
är det viktigt att vi har någon 
som är varm i kläderna, för-
klarar Jarl Karlsson.

Stötta efterträdaren
Han spekulerar inte i sin ef-
terträdare och ger inga när-
mare ledtrådar om vem det 
kan vara, men en sak är han 
klar över:

– Jag tänker ställa upp och 
stötta den som partiet plock-
ar fram. Enligt mig finns det 
många bra alternativ. Det är 
ingen panik.

Skolan har varit den enskilt 
största frågan för Jarl Karls-
son. Han satt som andre vice 
ordförande i Ale kommuns 
första skolstyrelse.

– Vi var ute och mätte skol-
vägar för att få underlag till 
de skolskjutsregler som fak-
tiskt fortfarande gäller. Det 
baseras på antalet kilometer 
från hemmet till skolan och 
till dem som skolskjuten inte 
nådde fram köpte vi cyklar, 
minns Karlsson.

Ett antal stora skolbygg-
nader har han också kunnat 
följa på nära håll. Nolskolan 
(1971), Kyrkbyskolan i Nö-
dinge (1975) och Arosenius-

skolan i Älvängen (1976). När 
Ale gymnasium stod klart 
1994 fick Jarl Karlsson upp-
draget att som Utbildnings- 
och kulturnämndens ordfö-
rande delta i rekryteringen 
av den första skolledningen.

– Vi tog in Kerstin Malcus 
Elving utifrån och på Ledet-
skolan, som den hette då, 
plockade vi Roland Färd-
mar. Tillsammans enades vi 
om en skola som skulle bygga 
på demokrati och delaktig-
het. Resultatet var fantastiskt 
och engage-
manget från 
all personal 
i skolan var 
beundrans-
värd. Det 
blev tio gylle-
ne år, men nu 
är det dags att 
staka ut en ny 
väg, menar 
Karlsson.

1998 ville 
partiet se honom på en ny 
position. Vård- och omsorgs-
nämnden hade problem med 
underskott och verksamheten 
behövde ses över.

– Det var en rolig, men väl-
digt krävande tidsperiod. So-
cialtjänsten innehåller inte 
alltid roliga stunder, utan här 
är ansvaret ofta betungande. 
Det kan handla om allt från 
svåra missbruksärenden till 
omhändertaganden av barn 
som far illa. Telefonen kunde 

ringa mitt i natten med frågor 
av väldigt svår karaktär. Jag 
lärde mig snabbt att inte alltid 
svara direkt, utan istället be 
att få ringa upp om tio mi-
nuter. Du måste vara vid dina 
fulla sinnens bruk när beslu-
ten handlar om enskilda män-
niskor, säger Karlsson.

Inför förra valrörelsen, 
2006, kom på nytt en fråga. 
Denna gång gällde det att ef-
terträda Inga-Lill Anders-
son som kommunalråd.

– Jag kände mig hedrad 
och konsta-
terade att 
frågor om 
skola, vård 
och omsorg 
inte skulle 
vara några 
bekymmer. 
Det som var 
nytt var allt 
runt sam-
hällsbygg-
nad. Jag 

antog utmaningen och i ef-
terhand känner jag att vi har 
nått de mål som vi satte. Ett 
bostadsförsörjningsprogram 
togs fram och utefter det 
skapar vi nu förutsättning-
ar för Ales bostadsmarknad 
att expandera. I Nödinge syd 
kan vi tack vare en överens-
kommelse med Orklakoncer-
nen göra plats för upp till 700 
bostäder, på Kronogården i 
Älvängen kommer 400 bostä-
der i olika upplåtelseformer 

att byggas. Vidare har vi Ale 
Höjd i Nödinge och Brands-
bobergen mellan Alafors och 
Nödinge som också kommer 
att planeras för exploatering. 
Kommunen har köpt in mark 
för att nya verksamhetsområ-
den ska kunna iordningstäl-
las när vägutbyggnaden är 
klar. Allt detta har skett med 
en klok tillväxt i ekonomin. 
Inga underskott har redovi-
sats under hela 2000-talet, 
säger Karlsson och ger oss ett 
förhandsbesked om resultatet 
för 2010.

– Det blir ett överskott på 
knappt 50 miljoner kronor. 
Intäkterna har blivit betydligt 
högre än vi kunnat förutse.

Under mandatperioden 
som Kommunstyrelsens ord-
förande har också ett stort 
fokus varit riktat mot sats-
ningar i och runt BanaVäg 
i Väst.

– Det är det enskilt störs-
ta projekt som Ale kommun 
varit involverat i. Alla de-
taljplaner har antagits och 
ingen har särbehandlats. Vi 
har varit konsekventa. När vi 
nu får pendeltåg har jag varit 
mycket noga med att under-
stryka vikten av kvartstrafik 
under de mest intensiva tim-
marna på dygnet. Det har vi 
nu fått gehör för och det gläd-
jer mig oerhört, säger Karls-
son.

Han erkänner att beslutet 
att avgå inte var självklart. 

Han funderade fram och till-
baka.

– En tanke var att sitta kvar  
tills vägen är klar. Den har jag 
känt mig väldigt engagerad i, 
men samtidigt anser jag att 
det är bäst för partiet om vi 
föryngrar redan nu. Jag fick 
en stroke för några år sedan 
och det vill jag inte uppleva 
igen. Det känns bra att dra sig 
tillbaka när man fortfarande 
har hälsan i behåll.

Överklaga beslut
Han höll i veckan sitt sista 
möte som Kommunstyrel-
sens ordförande. Den 1 no-
vember tillträder alliansen 
och Aledemokraterna som i 
minoritet ska leda Ale framåt 
de kommande fyra åren.

– Det blir spännande att se. 
Min bild är att oppositionen 
bara har ägnat sig åt att över-
klaga beslut och de har för-
lorat varje gång. Hur det ut-
vecklar en kommun kan man 
ju fundera över? Nu måste de 
försöka hålla sams och det blir 
nog inte så lätt. För mig kom 
valförlusten överraskande. Vi 
har tagit ett stort ansvar och 
drivit en aktiv arbetsmark-
nadspolitik lokalt, engage-
rat oss i samhällsbyggnaden 
och Ales framtid. Tyvärr fick 
vi väldigt dåligt betalt för det.

Jarl Karlsson avgår

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JARL KARLSSON
Ålder: 60
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Nada
Livet som pensionär: ”Det blir 
nog något enkelt uppdrag i partiet 
och sen hoppas jag få tid för en 
fotbollsresa”.
Om sin efterträdare: ”Det finns 
många bra alternativ, målet är att 
föryngra rejält”.

Min bild är att
oppositionen bara har 

ägnat sig åt att
överklaga beslut och de 
har förlorat varje gång. 

Hur det utvecklar en 
kommun kan man ju 

fundera över?
Jarl Karlsson(S)
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ÄLVÄNGEN. En funk-
tionsnedsättning ska 
inte utgöra något 
hinder för dem som vill 
åka kollektivt.

Idag finns hjälpme-
del i form av ramp för 
personer som sitter i 
rullstol eller går med 
rollator.

– Vi vill att alla ska 
åka med oss, säger 
Stefan Björk på Nobina.

I onsdags förmiddag hade Ale 
DHR, i samarbete med bru-
karrådet, bjudit in till en in-
formationsträff på Älvängens 
aktivitetshus. Syftet var att 
överbrygga de farhågor som 
gruppen funktionshindrade 
och äldre ibland känner inför 
valet att ta bussen som färd-
medel.

– Alla våra bussar är utrus-
tade med handikapps- och 
rullstolsplats. Bälten finns i 
99% av våra fordon, det är 
bara några av de äldre reserv-
bussarna som saknar det, för-
klarade Stefan Björk i sitt an-
förande på aktivitetshuset.

– Tillgängligheten är en 
viktig aspekt och därför finns 
en ramp som gör det möjligt 
att ta sig på bussen med rull-
stolar och rollatorer. Om-
bordstigning sker bak på 
bussen och för att uppmärk-
samma chauffören att ni vill 
åka med är det bara att trycka 
på den knapp som har en 
barnvagns- och handikapps-
symbol.

Några av mötesdeltagar-
na påvisade problemet som 
uppstår när bussen stannar 
för långt ifrån asfaltskanten.

– Då är det bara att säga 
till chauffören, uppmanade 
Stefan Björk.

Efter frågestunden i aktivi-
tetshuset togs besökarna med 
ut till busscentralen i Älväng-
en där Nobina låtit parkera ett 
av sina fordon. Alla bereddes 
möjlighet att ta sig ombord, 
med eller utan ramp. Reak-
tionerna var positiva.

– Jag brukar själv åka buss 
en hel del och måste säga att 
det fungerar riktigt bra. Det 
finns också en del tid att tjäna 
jämfört med färdtjänst, där 
det inte tillhör ovanligheter-
na att man får åka omvägar, 
sade Gunilla Wallengren, 

ordförande i Ale DHR.
Givetvis dök det också upp 

en och annan fråga om det 
nya betalsystemet på bussar-
na. Stefan Björk lämnade föl-
jande svar i ärendet:

– Det enda jag kan säga är 
att Västtrafik prioriterar ar-
betet med att ta fram ett be-
tydligt enklare system än det 
som tillämpas idag.

Nobina demonstrerade tillgängligheten på bussarna
”Vi vill att alla ska åka med oss”

VID BUSSTATIONEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Intresset för onsdagens informationsmöte var stort.

Personer med rullatorer och rullstolar fick uppleva hur det 
går till att ta sig ombord på de bussar som används inom 
kollektivtrafiken. 

Stefan Björk på Nobina fick svara på frågor om biljettsyste-
met.

Gunilla Wallengren, ordföran-
de i Ale DHR.  

Alla vägar 
bär till 

Ale Torg

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

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

BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice
Ale Tips & Tobak | Havspalatset | Blomsterriket | Dressman | Drömhuset
Frukt & Grönsakshuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl 
Limit | Lindex | Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka
Klockmaster | Sportringen | Svenheimers Konditori | Systembolaget | ZooNet 
K1 Godis | FRISÖRER: Klippstudion | XLNT | RESTAURANGER: Pizzeria Bella Mia
Mc Donald ś | Ananda Thai Take Away | ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola
Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling

www.aletorg.se

Nu öppnas 
nya avfarter 
till Ale Torg



Vi har många olika 

lunchalternativ, så som pajer, 

sallader, kyckling-

fi leér & potatissallad m.m.

Lunch!

Öppet alla dagar 8-22 • ICA Kvantum • Ale Torg • ica.se/ale •  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller lever

Delikatessen
I Delikatessavdelningen hjälper vi dig med allt från 
”kvällsmyset” till den stora festen. Du hittar också 
lunchen eller middagen som bara behöver värmas en 
kort stund i micron. Kycklingspett, piroger, pajer, 
potatisgratäng etc. Köp så mycket du vill 
–stor eller liten portion. 

P.s. I vår nya fräscha 
Bake-off har du ca 50 
olika goda, nybakade 
bröd och ca 50 
sorters kaffebröd 
att välja på. 

Nu är det 
lättare än 

någonsin att ta sig till Ale Torg.  
Två avfarter söderifrån och en norrifrån tar oss direkt in på Torget. 

Det vill vi på ICA Kvantum fi ra tillsammans med er kunder. Butiken är full med varor och fi na erbjudanden och dessutom ger vi er med ICA-Kort 10% trafi krabatt mot uppvisande av kupong, på ett inköp onsdag - söndag! 
Hjärtligt välkomna!
Marianne

ALE TORG
NÖDINGE CENTRUM

ALE TORG
NÖDINGE SÖDRA
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Lättare än någonsin att ta 

ICA Kvantum A

Susanne Maxe, brödansvarig Foto: Edina Novak

 Marianne, I

MOT NOL

Foto: Edina Novak

rantörsförseningar • Priserna gäller onsdag till söndag v.42 • Tel 0303-975 00

10% rabatt
Gäller ej tobak, spel, lotter, post, biljetter 
eller läkemedel. Kupongen gäller vid ett 
köptillfälle tillsammans med ICA-kortet
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Frukt & Grönt
Bland det glada gänget i frukt-
avdelingen fi nns det mesta och det bästa i frukt och gröntsortimentet. Vi har mycket tips och idéer för mer grönt i måltiderna, vi vet hur de olika grönsakerna ska tillredas. Prata gärna med oss och självklart delar vi grönsakerna om du vill det.

1:-/st
Kycklingspett

Landelius 30g
Max 5 st per kund
Därutöver 7,95 /st

1:-/st
Grön Kiwi

Nya Zeeland klass 1
Max 5 st per kund
Därutöver 5,95 /st

1:-/st
Småkakor

Dahls Bageri ca 20g
Max 5 st per kund
Därutöver 3,20 /st

✃Trafi krabatt
Värdekupong 20/10–24/10 Klipp ut och ta med till butiken.

gänget i 

Tips!
Gå in på ICA.se/ale och se 
dina erbjudanden,  ta del av 
tips och recept och läs 
Maria Brandins hälsokrönika.

sig till 

Ale Torg

Susanne Karlsson, fruktansvarig i äppeldisken Foto: Edina Novak

ICA-handlare



Vi har många olika 

lunchalternativ, så som pajer, 

sallader, kyckling-

fi leér & potatissallad m.m.

Lunch!

Öppet alla dagar 8-22 • ICA Kvantum • Ale Torg • ica.se/ale •  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller lever

Delikatessen
I Delikatessavdelningen hjälper vi dig med allt från 
”kvällsmyset” till den stora festen. Du hittar också 
lunchen eller middagen som bara behöver värmas en 
kort stund i micron. Kycklingspett, piroger, pajer, 
potatisgratäng etc. Köp så mycket du vill 
–stor eller liten portion. 

P.s. I vår nya fräscha 
Bake-off har du ca 50 
olika goda, nybakade 
bröd och ca 50 
sorters kaffebröd 
att välja på. 

Nu är det 
lättare än 

någonsin att ta sig till Ale Torg.  
Två avfarter söderifrån och en norrifrån tar oss direkt in på Torget. 

Det vill vi på ICA Kvantum fi ra tillsammans med er kunder. Butiken är full med varor och fi na erbjudanden och dessutom ger vi er med ICA-Kort 10% trafi krabatt mot uppvisande av kupong, på ett inköp onsdag - söndag! 
Hjärtligt välkomna!
Marianne
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Lättare än någonsin att ta 

ICA Kvantum A

Susanne Maxe, brödansvarig Foto: Edina Novak

 Marianne, I

MOT NOL

Foto: Edina Novak

rantörsförseningar • Priserna gäller onsdag till söndag v.42 • Tel 0303-975 00

10% rabatt
Gäller ej tobak, spel, lotter, post, biljetter 
eller läkemedel. Kupongen gäller vid ett 
köptillfälle tillsammans med ICA-kortet
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Frukt & Grönt
Bland det glada gänget i frukt-
avdelingen fi nns det mesta och det bästa i frukt och gröntsortimentet. Vi har mycket tips och idéer för mer grönt i måltiderna, vi vet hur de olika grönsakerna ska tillredas. Prata gärna med oss och självklart delar vi grönsakerna om du vill det.

1:-/st
Kycklingspett

Landelius 30g
Max 5 st per kund
Därutöver 7,95 /st

1:-/st
Grön Kiwi

Nya Zeeland klass 1
Max 5 st per kund
Därutöver 5,95 /st

1:-/st
Småkakor

Dahls Bageri ca 20g
Max 5 st per kund
Därutöver 3,20 /st

✃Trafi krabatt
Värdekupong 20/10–24/10 Klipp ut och ta med till butiken.

gänget i 

Tips!
Gå in på ICA.se/ale och se 
dina erbjudanden,  ta del av 
tips och recept och läs 
Maria Brandins hälsokrönika.

sig till 

Ale Torg

Susanne Karlsson, fruktansvarig i äppeldisken Foto: Edina Novak
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