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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 lig-
gandes i en gammal träbåt. 
Det vara bara en av ungarna 
som pep och jag var över-
tygad om att övriga katter 
var döda, berättar Maria 
Lorentzson och fortsätter:

– Det var en fruktans-
värd syn. Kattungarna var 
alldeles likstela på grund av 
undernäring. Till slut lycka-
des 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 
intensivvårdsbehandling 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 Veterinä-
ren ett hem för var och en 
av katterna. 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.

Hålanda Bygdegård

Självförsvarskurs
Söndag 24/10 kl 10.00-14.00

Kursledare Maria Arvidslund. 
Entré: 120:-

Anmälan sker till: Anna Lorentsson. 
Tel: 0704-26 99 27 

Mail: annalena_l@hotmail.com

Hundens hälsa
Tisdag 2/11 kl 19.00.

Föredrag av Aleveterinären Annica Westlund.
Entré: 50:-

Anmälan sker till Katarina Stigsjöö.
Tel:0733-68 97 02

Mail: katarina_halanda@hotmail.com

www.halanda.se
Medarrangör

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

VI TAR VÄL HAND OM DIN VÄN

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
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F.d Vallby Bygg 
Mittemot Statoil i Lödöse

VI SKULLE ALDRIG  
KOMMA PÅ TANKEN ATT  

REA UT VÅRA KÖK.
MEN VAD TUSAN,  

VI FYLLER JU 64 ÅR  
JUST NU! 

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

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

 20%
JUBILEUMS-

RABATT!

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

Måndag-fredag 7-17  
lördag 9-13

Välkomna in!

VAKEN 
UNGDOMSLEDARE?
För tredje året delar Stödföreningen 

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

Tidigare stipendiater har varit 
Stefan Forsberg och 

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

Vem eller vilka tycker du ska 
stipendiet i år?

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

Mejla: thomas.berggren@ale.se

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

Sabahudin Sabani 
förverkligade en som 
15-åring.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rent – en musikal med rent budskap

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

alekuriren.se

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

HIV-problematiken är central i musikalen Rent och hand-

lingen har också ett tydligt kärlekstema. Det är inte alldeles 

enkelt med känslor. 

teXt

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christer Damm gjorde sitt 
sista möte som ordföran-
de för Hålanda ortsutveck-
lingsmöte.


