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Mikael Berglund (M) valdes 
i måndags till Kommunsty-
relsens ordförande.

Kommunalråd 
utsedda
ALE. Ale kommun har 
fått två nya kommunal-
råd.

Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S).
Ryktenas tid är över. I måndags utsågs 
som väntat Mikael Berglund till Kom-
munstyrelsens ordförande. Till oppo-
sitionsråd valdes Paula Örn som tidi-
gare i veckan vunnit en omröstning 
hos Socialdemokraterna.

Läs sid 3 och 6
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Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R

Klotter som upprör

Ingen vacker syn. Båtar är inga billiga leksaker så det var en förfärad Ulf Kinde som i söndagsmorse upptäckte att hans segelbåt utsatts för klotter. Han var 
dessvärre inte ensam om att ha blivit drabbad i Älvängens båthamn.              Läs sid 10

Fo
to

: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

�KLIPP UT KUPONG!

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

Handla andra varor och vi bjuder 
på 2kg vetemjöl från ICA
Gäller mot kupong,
t.o.m. 7 november.
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Susanne Regard Ståhl

Boka tid: 
031-98 25 85

KÖP 3 
BETALA FÖR 2

Nu har jag 
börjat hos 
Tanja och vi 
hälsar nya och 
gamla kunder 
välkomna!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

NÄRPRODUCERADE 
HANDGJORDA 
OSTAR

Unna dig goda 
 getostar från Ale!

Beställ på sommarhagensost.se 
eller 0303-74 32 32. Fri utkörning!

Sommarhagens
Gårdsmejeri



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!

Spekulationernas tid 
är förbi. Den politis-
ka plattformen börjar 

nu ta en allt tydligare form 
efter höstens val. Att Mikael 
Berglund (M) skulle anta 
utmaningen att axla rollen 
som Kommunstyrelsens 
ordförande är ingen över-
raskning med hänsyn till 
valresultatet, men det är 
också nästan det enda som 
har känts givet. Utnämning-
en av Klas Nordh (FP) till 
kommunfullmäktiges ord-
förande hade nog få kunnat 
räkna ut. Vid närmare ef-
tertanke känns den rekryte-
ringen som ganska passande. 
Att hålla reda på regler och 
paragrafer kan nog passa ar-
kitekten.
Mest rykten har det flore-
rats runt vem som ska ta 
över efter Jarl Karlsson (S). 
I onsdagskväll höll Socialde-
mokraterna i Ale ett av sina 
medlemsmöten och efter 
en sluten omröstning stod 
det klart att partiet bestämt 
sig för att generationsväx-
la kraftigt. Till oppositions-
råd utsågs Paula Örn (S), 
32. Fokuseringen på hennes 
ålder gillar hon inte, men 
den tvingas hon accepte-
ra då det historiskt sett i Ale 
kommun är mycket ovanligt  
med kommunalråd under 40 
år. Nu har vi två – och hon 
är yngst. Men jag tror precis 
som Paula att vid en ålder 
av 32 år är man tillräck-
ligt gammal för att kunna ta 
det ansvar som krävs. Det är 

en vuxen ålder och behöver 
därför inte ifrågasättas.

Jag har nu haft möjlig-
heten att träffa både Kom-
munstyrelsens ordföran-
de och dess vice. Det är inte 
utan att jag känner hur det 
blåser nya vindar. Tveklöst 
är det en ny generation som 
har tagit över rodret i Ale 
kommun. Mikael Berglund 
har ett stort engagemang 
och brinner av lust att på 
allvar få sätta sig in i aktuella 
frågor. Hans bakgrund från 
det privata näringslivet är 
intressant. Han talar mycket 
om kundperspektiv och för-
mågan att när det behövs 
kunna ta snabba beslut. 
Skolan ligger honom varmt 
om hjärtat och han verkar 
nyfiken på de bakomlig-
gande skälen till varför 
grundskolan i Ale har 
tappat i jämförelse med 
landets övriga kommu-
ner. Det tror jag kan 
vara en värdefull egen-
skap när han börjar sitt 
arbete.

Paula Örn kan, 
hör och häpna, 
bli en stor till-
gång för såväl 
oppositionen 
som för mino-
ritetsstyret. I 
sitt bagage bär 
hon nämligen 
med sig en stor 
mängd erfaren-
het från sko-

lans värld. Eftersom Mikael 
Berglund öppet talat om 
att inga bra idéer kommer 
att förkastas på grund av en 
partisymbol lär hennes idéer 
om Ales skolor ha alla möj-
ligheter att vinna gehör. Jag 
hoppas för vår kommuns 
skull att båda verkligen är så 
goda lyssnare som de säger. 
Nu är de kollegor och lyss-
nar de på varandra är jag 
övertygad om att Ale kan 
börja klättra på de flesta ran-
kinglistor.

Det blåser nya vindar

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

SURTE SISU
Årsmöte

Vuosikokous
Lördag 13/11 kl 14.00

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

förp. Sarpo Mira (KRAV). Solrosfrö 20 kg 200:-. Mo-
rötter, fodermorötter. Sv äpplen. Nykokt hjortron- 

lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt, 
60-65% bärhalt. Enbärsdricka. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 6/11: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 

(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P 
museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 4/12. 0708-26 61 34

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
onsdagen den 10 nov. 

kl. 18.30 
i Starrkärrs församlingshem.

Ärende: Budget 2011
Dagordning enl. kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

www.bohuspraktiken.se

Välkomna till oss

Måndag-torsdag 
kl 14-16

Nu pågår 
vaccination 
mot infl uensa!

28-29 oktober 

kommer Albert Voorn 

tillbaka till oss igen! 

Publikplatser fi nns 

kvar! Hjärtligt 

välkomna!

Vard 12-18, Lörd 10-14 
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15
Tel 0521-103 37 • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER
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0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

Salong

������4
Klippning 

Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar 400:-
Ögonfransar 650:-

Spelmanslaget

KAFFERAST
Underhållning - Allsång

och lite annat smått och gott

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 13 nov kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen:
120 kr

Biljettförsäljning:
 0704-67 10 15

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING
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Hemma hos nya oppositionsrådet
– Paula Örn vann Socialdemokraternas omröstning

GRANNE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kilanda
Bo Björklund 

presenterar den nya 
boken om Kilanda

i Kilanda Skola 
Lördag den 6 nov kl 14.00

KILANDA BYALAG

Ekman - von Schéele - Klingspor

NOL. Socialdemokra-
terna i Ale valde i ons-
dagskväll Paula Örn, 
32, till oppositionsråd.

Trots att hon blir 
kommunens yngsta 
kommunalråd någonsin 
är hennes uppfattning 
en annan.

– 32 år är en väldigt 
lång tid och jag ser mig 
varken som ung eller 
oerfaren, säger hon.

Det blev en sluten omröst-
ning när Ale Arbetarekom-
mun valde nytt oppositions-
råd. Medlemmarna hade två 
alternativ att ta ställning till, 
Monica Samuelsson, 54, 
eller Paula Örn, 32.

– Vi hade en väldigt bra 
diskussion om hur vi bör for-
mera våra trupper för att stå 
redo att ta över i framtiden. 
Paula Örn valdes till sist med 
en bred majoritet. Vi har 
alltid sluten omröstning när 
det står mellan två personer, 
så det var inget nytt, säger 
Hasse Andersson (S).

Det var en glad och 
mycket nöjd Paula Örn som 
lokaltidningen hälsade på 
hos i Nödinge i fredags efter-
middag.

– Det känns fantastiskt kul 
och väldigt spännande. Det 
är fortfarande lite ogreppbart 
att jag ska få jobba med poli-
tik på heltid i Ale kommun. 

Det har gått väldigt fort, 
men jag känner ett stort för-
troende och jag hade inte 
antagit utmaningen om jag 
inte trott att jag skulle kunna 
göra ett bra jobb för aleborna 
och partiet, säger hon.

Uppväxt i Floda, högsko-
lestudier i Göteborg, ett par 
år boende i Trollhättan och 
efter två och ett halvt år i 
Stockholm plötsligt nöding-
ebo.

– Ale är en intressant 
kommun i en mycket spän-
nande tid med en gigantsik 
utbyggnad av infrastruktu-
ren. När vi dessutom kunde 
få bo granne med en golf-
bana var det inte svårt att 
bestämma sig för att flytta 
hit, säger Paula.

Strategiskt val
Hon förstår inte fokuse-
ringen som har varit kring 
hennes ålder eller runt det 
faktum att hon bara bott i Ale 
en begränsad tid.

– För det första så hand-
lade valet mellan mig eller 
Monica Samuelsson inte om 
individuella egenskaper, utan 
partiet gjorde mer ett strate-
giskt val. Jag tycker inte 32 år 
är särskilt ungt, utan styrkan 
i vårt parti är tveklöst bred-
den. Vi har både unga och 
äldre medlemmar som nu 
är mycket engagerade i vår 
politiska omstart. Sedan kan 
förhoppningsvis jag utifrån 
min bakgrund bidra med 
lite nytt. Vidare tror jag det 
är värdefullt att jag själv har 
småbarn och är mitt i livet. 
Det ger mig en bra insikt och 
ökar trovärdigheten för mina 

synpunkter när frågor inom 
dessa områden kommer upp.

Sin politiska uppfattning 
sitter djupt. Hon har präglats 
av barndomen och även om 
Paulas föräldrar inte talade 
öppet om hur de röstade 
svarar hon att uppväxten 
skedde i ett socialdemokra-
tiskt hem.

– Det tror jag, men vad 
som har präglat mig mest är 
till exempel att min pappa 

aldrig fick chansen att få en 
gymnasieutbildning. Min 
politiska målsättning är att 
alla ska med och ha samma 
förutsättningar.

Djupt andetag
Paula ser fram mot jobbet 
som oppositionsråd och upp-
draget att vara delaktig i att 
staka ut en ny socialdemo-
kratisk politik för Ale.

– Vi ska analysera valet 
och ta ett djupt andetag. Som 
ett av två kommunalråd blir 
det min uppgift att tydlig-
göra våra idéer för väljarna. 
Jag ska driva debatten och 
visa aleborna att det finns ett 
alternativ. Det är en enorm 
möjlighet att kunna få vara 
ute i verksamheterna och 
suga upp alla idéer som finns, 
säger hon.

Beskriv din politiska 
bakgrund?

– Hittills har det mest 
handlat om utbildningsfrå-
gor. Jag har varit aktiv på det 

planet i drygt 15 år och har 
jobbat på lärarhögskolan, 
varit ordförande i student-
kåren i Göteborg, däremot 
var kommunpolitik något jag 
först kom i kontakt med efter 
att ha flyttat till Nödinge. I 
drygt två år har jag suttit i 
Kommunstyrelsen, berättar 
Paula.

Som politiker anser hon 
sig vara en god lyssnare som 
har lätt för att få kontakt med 
människor.

– Jag gillar att diskutera 
och argumentera, men jag är 
nog inte särskilt lätt att över-
tyga om någon har en annan 
åsikt.

Nu väntar fyra år i oppo-
sition för Paula Örn, något 
som hon 
beskriver som 
en ”lärpro-
cess”.

– På sätt och 
vis har båda 
k o m m u n a l -
råden samma 

ansvar. Vi ska båda ta fram 
seriösa förslag, planer och 
budgetar, men visst är det 
skillnad på att sitta i majori-
tet.

Att även Ale nu blir styrt 
av en borgerlig majoritet har 
hon också ett svar på.

– Gemene man har inte 
fullt ut sett konsekvenserna 
av den blå politiken. Det 
kommer de att göra snart och 
det är ett kallt samhälle som 
möter dem.

2014 har Socialdemokra-
terna tänkt att Paula Örn ska 
vara varm i kläderna för att ta 
över på allvar.

Samråd
Samråd angående fördjupad översiktsplan för Brandsbobergen, om-
rådet mellan Nödinge-Nol-Alafors. Den fördjupade översiktsplanen 
ställs ut för granskning under tiden 2010-11-03–2010-12-15. 

Planområdet är beläget öster om Nols samhälle och omfattar framförallt delar 
av området uppe på höjdplatån. Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt 
att ta del av i kommunhuset i Alafors vardagar kl 13.00–16.00 och tisdagar från kl 
13.00–18.00 samt på Ale kommuns medborgarkontor i Nödinge. 

Förslaget finns även tillgängligt på ale.se. Samrådsmöte hålls den 30 nov 
kl19.00 i Medborgarhuset, Alafors. Synpunkter skickas skriftligt senast den 15 
dec 2010 till samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 449 80 Alafors. Upp-
lysningar lämnas av Ann-Marie Carlsson, tfn 0303 33 03 25.

ALE-PROVET

Var ligger Prästalund? – Vet inte.
Rätt svar: I Starrkärr.
Var ligger Svenssons Livs? 
– I Alvhem.
Rätt!
Från vilken Aleklubb kommer 
Stefan Lövgren? – Surte.
Rätt svar: Skepplanda BTK.
När inträffade Surteraset? 
– Någon gång på 50-talet, vänta 
det är ju 60 år sedan. Jag säger 
1950.
Rätt!
Var ligger Forsvallen? Jag chan-
sar på Skepplanda.
Rätt!
Betyg: Väl godkänd efter bara 2,5 
år som alebo.

NYVALDA S-POLITIKER
Kommunstyrelsens arbetsut-
skott: Paula Örn, Rolf Gustavsson.
Kommunstyrelsen, ordinarie:
Paula Örn, 32, Nödinge, ombudsman 
lärarförbundet.
Rolf Gustavsson, 60, Alafors, elek-
triker. 
Björn Nilsson, 36, Älvängen, 
ombudsman Unionen.
Ann-Christine Paulin, 45, Bohus, 
administratör SKF.
Viveca Arvidsson, 60, Nödinge, 
butikschef Systembolaget.

Ersättare:
Klas Karlsson, 45, Nol, civilingenjör
Mariame Hagberg, 37, Hålanda, 
arbetsförmedlare
Hasse Andersson, 66, pensionär 
från årsskiftet.
Personalutskott:
Hasse Andersson, vice ordf.
Viveca Arvidsson
Kommunfullmäktiges presidium:
Inga-Lill Andersson, vice ordf.
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Ale 
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Ålder: 
Bor: Backa Säteri i Nödinge.
Yrke: 
Familj: Gift med Magnus, döttrarna Alva 2,5 år 
och Hanna 6 månader.
Intressen förutom politik: ”Spelar en del golf, 
men som liten var jag scout”.
Äter: ”En köttbit och ett glas rött vin passar mig”.

Semester: ”Vi har ett sommarhus på Bohus 
Malmön”.
TV: ”Nyheterna förösker jag väl se, men jag 
gillar även dokusåpor. Det är avkopplande”.
Bäst med Ale: ”Nära, nytänkande och naturligt. 
Nära en stad med en stor arbetsmarknad, inte 
rädd för att prova nytt och dessutom en fantas-
tisk natur inpå knuten”.

ÅldÅldddÅÅ er:er:er:er:  ÅldÅldddÅÅ er:er:er:er:ÅlddÅ er:er: 
BorBororor::::Borr:: BaBa Ba Backackackacka SäSä Sä Säterterterteri ii ii ii i NöNö Nö Nödindindindinge.ge.BaBackacka Sä Säterteri ii i Nö Nödindinge.

PAULA ÖRN

Paula Örn, född och uppväxt i Floda men numera nödingebo, valdes till oppositionsråd på Socialdemokraterna i Ales med-
lemsmöte i onsdagskväll.

Klas Nordh fullmäktiges 
nya ordförande
ALAFORS. Det nyvalda Ale kommun-
fullmäktige hade sitt första sammanträde 
i måndagskväll. Till ny ordförande valdes 
folkpartisten Klas Nordh och Inga-Lill 
Andersson (S), som har ägt klubban i fyra 
år, får istället agera vice ordförande den 
kommande mandatperioden.

Samtidigt valdes också ny Kommun-
styrelse. Ordinarie ledamöter blev enligt 
följande: Mikael Berglund (M), Isabell 
Korn (M), Dan Björk (M), Rose-Marie 
Fihn (FP), Åke Niklasson (C), Sune 
Rydén (KD), Ingela Nordhall (AD), 
Paula Örn (S), Ann-Christine Paulin 
(S), Rolf Gustavsson (S), Björn Nils-
son (S), Göran Karlsson (V) och Peter 
Rosengren (MP).

När de elva ersättarna skulle väljas före-
slog Socialdemokraterna en för mycket, 
vilket gjorde att man tvingades stryka ett 
namn. Olycksfågel i detta fall blev Tyrone 
Hansson. Jarl Karlsson (S) sitter kvar i 
Kommunstyrelsen året ut, då Björn Nils-
son tillträder.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Insamlingen till Världens 
Barn hade fram till den 
16 oktober fått in 82 009 i 
Ale. Detta är drygt 12 000 
kronor mer än förra året 
och är mycket glädjande. 
Men insamlingen pågår 
året ut, så vi hoppas på 
ännu mer pengar.

Här kommer några 
exempel på hur vi fått in 
alla pengar: Insamlingsbös-
sor, försäljning av ”Novel-
ler för Världens Barn”, 
Pingstkyrkans Second 
hand-affär  i Älvängen 
skänkte intäkterna 10 326 
kronor från försäljningen 
den 16 oktober.

Röda Korsets Mötes-
plats Kupan har skänkt 
16 701 kronor. Nol IK 
spelade fotboll för Värl-
dens Barn och skänkte 
intäkterna från caféterian 
till insamlingen. Nödinge 
Rödakorskrets ordnade 
en loppis i Bohus. Alebyg-
dens Bouleklubb hade en 

bössa stående i caféterian 
under en vecka. Starrkärr-
Kilanda församling  hade 
insamling och auktion vid 
kyrkkaffet på Tacksägelse-
dagen.

Företagare eller andra 
som har skänkt 500 kronor 
eller mer får sina namn 
i en stor annons i denna 
tidning.

Boken ”Noveller för 
Världens Barn” finns 
fortfarande att köpa på 
Röda Korsets Mötesplats 
Kupan i Älvängen eller 
på biblioteket i Nödinge. 
Boken kostar 150 kronor 
och är en utmärkt julklapp. 
Det finns även gamla 
“Världens-Barnböcker” för 
50 kronor.

Ett stort tack till alla 
som på något sätt har 
hjälpt till vid insamlingen 
till Världens Barn.

Världens Barn-
kommittén i Ale

”Världens Barn” i Ale 2010

Hur detta kan upplevas fick 
Aktiva Seniorer ta del av vid 
sitt oktobermöte. Gäst var 
då författaren och naturfoto-
grafen Svante Lysén. I ord 
och bild tog han oss med till 
norra Spetsbergen där han 
levt ett naturnära liv i vild-
marken.

Vi fick följa hans och res-
kamraten Lenas kanotfärd 
på tjugo mil för att hitta en 
lämplig boplats där fartyget 
Origo kunde lämna två ton 
förnödenheter. En visthus-
bod på pålar för att skydda 
provianten mot isbjörnsan-
grepp var den första byggna-
den. Därefter byggdes ”Vin-
terpalatset”, den egentliga 
bostaden. Då man inte fått 
tillstånd att bygga något hus 
satte man upp en tältkåta. 
Denna kläddes med ett ått-
kantigt timmerhölje och fick 
under vintern extra isolering 

av stora snöblock. Detta gav 
upphov till namnet. 

Med stor uppfinningsri-
kedom utrustade man bosta-
den, där man levde isolerat 
under ett år. Enda sällskapet 
var de två grönlandshun-
darna Svarten och Bjosse. 
Hundarna var mycket duk-
tiga isbjörnsvarnare. Då man 
fick uppemot 130 besök av 
isbjörnar förstår man att de 
var näst intill ovärderliga.

Med ”Vinterpalatset” som 
bas gjordes turer. Kameran 
var en ständig följeslagare 
och helt fantastiska bilder 
förevigade Svalbards växt- 
och djurliv. Inte ens polar-
mörkret hindrade. Svante 
Lysén avslutade med ett 
mycket stämningsfullt bild-
spel och tackades med rung-
ande applåder.

Inga Isaksson

Ett år i isbjörnarnas rike

Runt om på kyrkogår-
darna börjar gravljusen att 
tändas då Alla helgona-tiden 
närmar sig. Vi tänder ljus 
och tänker på de närstående 
som lämnat oss. Att tända 
ljus i kyrkornas ljusbärare är 
något som görs året om och 
har blivit allt mer omtyckt 

på senare år.
På Starrkärr-Kilanda 

församlings hemsida kan du 
enkelt tända ett virtuellt ljus 
om du vill. Hemsidan har 
adressen www.mittiale.se 

Dan Oltéus
Starrkärr-Kilanda församling

Tänd ett ljus

Sannolikheten att få en 
demenssjukdom efter 
75 års ålder ökar med 

90% vart femte år. Forsk-
ningsresultat visar att man 
kan förhindra en demens-
sjukdom med 30-40% i upp 
till sex år. Detta kan man 
göra genom att ha dagli-
ga sociala kontakter och sti-
mulans av hjärnan. Är detta 
enbart ditt eget ansvar eller 
ska kommunen dela det med 
dig?

Hur kan vi hjälpas åt för 
att förhindra detta? Vad har 
kommunen för tankar och 

idéer inför kommande utma-
ning?

Idag finns cirka 150 000 
demenssjuka i Sverige. Den 
siffran beräknas ha ökat till 
215 000 år 2020. Kostnaden 
för en plats på ett demens-
boende är cirka 600 000/år.

Som nyutexaminerade 
äldrepedagoger ser vi förde-
larna av att arbeta förebyg-
gande med dessa frågor. Vi 
kan se de stora vinsterna för 
den enskildes livskvalitet 
men även för kommunen.

Carina Wallström
Ingela Berndtsson

Vill du bli dement?

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus, Lilla Edet, 
onsdagen den 10 november 2010, 
kl. 19.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Val av ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:a vice ordförande i fullmäktige 

-  Val av ledamöter och ersättare i full-
mäktiges valberedning

-  Val av ledamöter och ersättare i 
Göteborgsregionens förbunds- 
fullmäktige

 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden är 
offentliga och handlingar till kommun-
fullmäktige finns på kommunkontorets 
kansliavdelning och biblioteket i Lilla 
Edet fr.o.m. den 3 november 2010. Kungörelse          

Till miljö- och byggnämnden har inkommit 
ansökan från Ale kommun Tekniska 
förvaltningen om nybyggnation av 
äldreboende på fastigheten Nödinge 38:2, 
Klockarevägen öster om vårdcentralen.
Mindre del av mittsektionen överstiger högsta 
tillåtna byggnadshöjd med 0,2 m enligt 
detaljplan 255.
Handlingarna finns tillgängliga på miljö- och 
byggförvaltningen, kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att 
lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara inlämnade 
senast 2010-11-24.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Miljö- och byggnämnden

Miljöpartiet i Ale har 
lämnat in en motion 
till det nyvalda 

Kommunfullmäktige om att 
stärka kommunens arbete för 
mångfald, ökad integration 
och mot främlingsfientlig-
het. Vi är mycket oroade över 
de illdåd mot invandrare som 
skett i andra delar av landet i 
takt med att främlingsfient-
liga partier skjutit fram sina 
positioner. I ett samhälle där 
alla ska vara lika mycket värda 
kan vi inte tillåta att några blir 
extra utsatta bara för att de 
inte ursprungligen kommer 
från Sverige. Därför faller ett 
stort ansvar på oss kommun-
politiker att genom kloka po-
litiska besluta skapa möjlig-
het till ökad förståelse mellan 
kommunens invånare

De senaste åren har 
främlingsfientligheten ökat 
i Sverige och i Ale. Okunnig-
het och rädslan för det främ-
mande skapar motsättningar 
som försvårar integration och 
utbyte mellan olika grupper 
i samhället. När partier som 
vill stoppa invandringen går 
framåt i riksdags- och kom-
munval får också invandrare 
som redan bor i vårt land det 
svårare. Ale kommun har i och 
med ansvaret för skolan och 
möjlighet till fritidssysselsätt-
ningar ett stort ansvar när det 
gäller arbetet för mångfald, 
ökad integration och mot 
främlingsfientlighet. Mycket 
görs redan men den negativa 
utvecklingen visar att vi nu 
behöver utveckla vårt arbete 
och hitta nya vägar att gå. Ale 
kommun har alltid stått för en 

ansvarsfull flyktingpolitik kän-
netecknad av solidaritet och 
viljan att skapa ett mångkultu-
rellt samhälle. Acceptans från 
medborgarna är avgörande 
för att denna strävan skall 
lyckas. Därför är kommunens 
värdegrundsarbete extra 
viktigt i tider av ökande främ-
lingsfientlighet och vikande 
respekt för alla människors 
lika värde.

Ale kommun bedriver i 
form av Vakna-verksamheten 
ett föredömligt arbete för att 
minska ungdomars använ-
dande av droger och alkohol. 
Vi tror att ett liknande projekt 
för mångfald, ökad integration 
och mot främlingsfientlighet 
skulle kunna nå stor framgång 
och skapa ett samhälle med 
mer respekt och mindre mot-
sättningar mellan kommunens 
invånare. Inte bara mellan 
svenskfödda och invandrare 
utan mellan ungdomar från 
kommunens olika orter. Vi 
föreslår därför att Ale kommun 
startar ett omfattande projekt för 
mångfald, ökad integration och 
mot främlingsfientlighet.   

När man lämnar in en 
motion kan det ibland ta 
längre tid än ett år innan för-
slaget kommer upp till beslut 
i fullmäktige. Den här frågan 
är dock av så avgörande natur 
för många i vår kommun att 
vi hoppas att de kommunala 
kvarnarna kan mala något 
snabbare än vanligt.

Minna Ljungberg
Miljöpartiet

Peter Rosengren
Miljöpartiet

Ökad integration

Vad är demens?
Vad innebär det att drabbas av en demenssjukdom? 

Anhörigas livssituation och behov av stöd
Demensförbundets verksamhet 

Hur kan den lokala Demensföreningen stödja demenssjuka 
och anhöriga?

Demensdagen är gratis 

Ingen föranmälan behövs 

www.demensforbundet.se 

Telefon 08 - 658 99 20

Ti sdagen den 9 november
19.00 - 21.00 

Ale gymnasium, Musiksalen, 
Vitklövergatan 1, Nödinge

I samarbete med Demensföreningen i Ale och Studieförbundet Vuxenskolan

I N B J U D A N  T I L L

Föreläsning om demens FRUKOST KL 07-11
Vi erbjuder dessutom komplett 
catering för allt som 
Bröllop, Dop, Fest m.m.
Kalla fat, smörgåstårtor och mycket mer.

Göta Industriområde Tel 0520-65 35 60 
0703-678359 • www.alvkanten.se

LUNCH KL 11-15

Julbord, 
jultallrik, 

jullandgång 
m.m.

Barnallergifond Pg 90 09 06-9

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

November

EVENEMANG
MÖTESPLATS UNGDOM
Läxhjälp, skrivarkurs, breakdance, 
replokaler, data för rädda, studio och 
inspelningskurs, liveljudscirkel och 
graffitikurs. >> Ons 3 nov kl 17.00–
21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

Lördagen den 6 nov spökar det för 
mycket på Mötesplats Ungdom. Vi 
vågar inte ha öppet. Stängt.

EN ANNORLUNDA VÄSTGÖTARESA 
Pelle Dalberg visar bilder och berättar. 
 >> Ons 3 nov kl 19.00, Älvängens 
bibliotek.

BARNTEATER – KLARA OCH TIGER 
PÅ ÄVENTYR
Det visar sig att Tiger är flygrädd och 
inte alls vill flyga iväg till någon dum 
pappa och lillasyster. Tänk om han 

blir kvarlämnad där? Föreställningen, 
som handlar om att trotsa sin rädsla 
med fantasins hjälp, får ytterligare en 
dimension av att huvudrollsinneha-
varen Maria Wärme är rullstolsburen 
sedan födseln. I samarbete med 
DUNS. >> Ons 3 nov kl 18.00, Teatern, 
Ale gymnasium, Nödinge. Pris 50 kr. 
Lämplig för åldrarna 5-10 år. Tfn 0303 
33 02 16. Arr: ABF och Teaterfören-
ingen i Ale. 

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN 
En resa bland franska ostar och Frank-
rikes gastronomi. Alexandra Mattson 
från Hugo Ericssons Ost, Saluhallen i 
Göteborg, kommer och berättar. 
>> Mån 8 nov kl 18.30–21.00, 
Starrkärrs församlingshem. Pris 
60 kr, max 25 personer. Anmälan 
Ingela Fransson, tfn 0303 44 40 31 
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se. 
Samarrangemang mellan Starrkärr-
Kilanda församling, Rådet för trygghet 
och hälsa och Ale kommun. 

KURA SKYMNING – HÖGLÄSNING
ur den nordiska litteraturskatten. Kura 
skymning bjuder på gammaldags 
historieberättande i sann nordisk 
tradition. Temat för i år är Det magiska 
Norden. >> Mån 8 nov kl 19.00, på 
biblioteken i Nödinge, Skepplanda 
och Älvängen. Gratis inträde.

För fjärde året arrangerar Ale 
kommun och polisen en trygg-
hetsvandring och nu har turen 
kommit till Surte. 
Vi träffas i Surte församlingshem ons-
dagen den 10 november kl 19.00, fikar 
och presenterar rundan. Rundan tar 
cirka en timme att gå och är tillgäng-

LASSE BERGHAGEN 
UNDERHÅLLER I ALE
En späckad föreställning med musik 
från Lasses fantastiska karriär. >> Lör 
13 nov kl 19.00,Teatern Ale gymnasi-
um, Nödinge. Biljetter köps på biblio-
teket i Nödinge. Pris 250 kr vuxen, 200 
kr ungdom. Arr är Teaterföreningen i 
Ale, ABF.  

LUNCHKONSERT PÅ  
ALE GYMNASIUM
Lunchkonsert med musikelever på Ale 
gymnasium. >> Tor 18 nov, mån 29 
nov kl 13.30, Röda scen, Ale gymna-
sium, Nödinge.

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Tryckfelsnisse har varit framme. Det 
är den 13 november som Ale släkt-
forskare samlas i Nödinge inte den 12 
som står i den tryckta versionen av 
Ales evenemangskalender..

Kom till öppet hus  
på Ale gymnasium
Tisdagen den 23 nov har vi öppet 
hus på Ale gymnasium mellan kl 
18.00–21.00. Alla program finns på 
plats med lärare och elever, teatern är 
riggad och hela byggnaden håller öp-
pet med huvudbibliotek, idrottshall 
med mera. Välkomna!

Vi söker överförmyndar-
handläggare
Kommunstyrelsen söker överförmyn-
darhandläggare till administrativa 
avdelningen. Läs mer om tjänsten på 
ale.se/ledigajobb.

För dig som är över 65 år, har 
svårt för att klara vissa var-
dagssysslor och behöver hjälp 
för att undvika fallolyckor. 

Vi hjälper till med att byta 
glödlampor, gardiner, sätta upp 
eller byta batteri i brandvarnare, 
fästa upp sladdar, hänga upp tavlor, 
ställa undan utemöbler, hämta sa-
ker från höga skåp, vind eller källare 
med mera. 

Tjänsterna är kostnadsfria men 
materialet bekostas av dig själv. För 
mer information ring 0303 33 01 24  Sami Elias 

Läs böcker på höstlovet
Kom till Ale bibliotek i Nödinge på 
höstlovet. Våra öppettider är: mån 1 
nov–tors 4 nov kl 10.00 –19.00, fre 5 
nov kl 10.00 –15.00, lör 6 nov – alla 
helgons dag, stängt.

Anmäl dig till kursen  
"vinnande bemötande"
Det finns fortfarande platser kvar till 
vår utbildning för företagare och Ale 
kommuns tjänstemän. Kurstillfällen 
är 8 nov, kl 15.00–19.00, andra delen 
29 nov, kl 16.00–19.00 Plats: Evas 
Matglädje, Nol. Anmäl dig till Jerry 
Brattåsen tfn: 0303 33 02 77, jerry.brat-
tasen@ale.se

lig för alla. Sedan är det återsamling 
och reflexioner.  Vandringen vänder 
sig till alla åldrar och vi går oavsett 
väder. Alla som kommer med får en 
gratis reflexväst så långt lagret räcker. 
Ingen föranmälan behövs. Vid frågor, 
kontakta brotts- och säkerhetshand-
läggare Charlott Klug 0303 33 01 21.

Trygghetsvandrare, från vänster: Roger Sönnervik-Johansson, Sara 
Johansson, André Berggren, Birgitta Fredén, Anders Alfredsson, Lotti 
Klug och Björn Ekman.

Fixartjänster

Kom med och trygg-
hetsvandra i Surte



alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 44  |   20106

��
�

�
��������

BARNBOKENSDAG

20 november

Fiskedamm, drakfika, pyssel
och spännande tävlingar.

Tid:  Lördag 20 november, kl 11 - 14.    
Sagostunder kl 11.30, kl 12.30.
Barnteater ”Kommer du ihåg?”  

obs förköp från 30 okt!
Plats: Ale bibliotek, 

Nödinge

tema: 
drakar & 

dinosaurier

aslkjdv uoerqoijgskm +98gd etema:tema:temma:jj
aslkjdv uoerqoijgskm +98gk qq skmdrakar & drakar & drakar &ss
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KOM GÄRNA 

UTKLÄDD!

ÄLVÄNGEN. På mån-
dagskvällen valdes 
moderaten Mikael Berg-
lund, 38, till Kommun-
styrelsens ordförande 
i Ale.

Det är ett uppdrag 
han har längtat efter, 
men samtidigt känner 
respekt för.

– Vi vill förändra och 
förbättra så mycket, 
men vi måste se till att 
göra allt i rätt ordning, 
säger han.

Det nyvalda Ale kommun-
fullmäktige höll sitt första 
sammanträde i måndags-
kväll. Alliansen med stöd av 
Aledemokraterna kunde som 
största minoritet föreslå och 
rösta fram Mikael Berglund 
som Kommunstyrelsens nye 
ordförande i Ale.

– Det är få förunnat att få 
en sådan här chans. Jag ser 
fram mot att få titta in bakom 
kulisserna och se hur allt 
fungerar i en kommun i prak-
tiken. Min grundinställning 
är att vara ödmjuk, lyssna, se 
och lära. När jag har skaffat 
mig en korrekt bild av verk-
samheten ska jag diskutera 
med mina allierade, men det 
stämmer inte att ”när bor-
garna tagit makten ska kvasten 
gå”. Vi kommer säkert att 
vilja förändra saker, men vår 
ambition är inte att sparka 
ut folk. Förhoppningsvis ska 
vår utveckling istället leda till 
nya jobb, säger Mikael Berg-
lund direkt.

Moderaterna gick till val 
på ”Förnyelse, förändring, 
förbättring”. Nu ska parollen 
bli verklighet.

– Vi vill förändra arbets-
kulturen i kommunen. Ingen 
ska vara rädd för att lyfta 
fram saker som inte fung-
erar. Allt måste upp till ytan. 
Målet är en öppen och till-
låtande kultur där vi synar 
problemen och gemensamt 
hittar lösningar, säger Mikael 
Berglund.

Han sticker inte under stol 
med att den största sektorn, 
Utbildningsnämnden, blir 
det område som omgående 
kommer att genomlysas.

– Vi är inte nöjda med 
resultaten och den debatt 
som förs tyder på att vi har 
en del att göra. Jag tror inte 
att det finns någon ström-

brytare som vi bara kan slå 
av eller på för att lösa situa-
tionen, utan det gäller för oss 
att identifiera bristerna. Jag 
tror det krävs olika insatser 
och åtgärder på varje enskild 
skola. Det finns sannolikt 
inte en universal lösning. Vi 
måste ut och besöka samt-
liga enheter, tala med per-
sonal, skolledning, föräldrar 
och inte minst barnen. Sen 
ska vi presentera ett hållbart 
förslag som jag hoppas kan 
förankras brett, säger Mikael 
Berglund.

På agendan
Även om skolan är det enskilt 
största området finns det mer 
på agendan för det moderata 
kommunalrådet.

– Inom äldreomsorgen har 
vi en målsättning att kunna 
erbjuda lokalt tillagad mat. 
Nu måste vi utreda vad det 
kostar och om det är prak-
tiskt genomförbart på samt-
liga ställen. De beslut vi tar 
ska vara grundade på fakta.

Fritids- och föreningsli-
vet är också ett prioriterat 
område. Moderaterna utlo-
vade i valrörelsen fyra konst-
gräsplaner under den kom-
mande mandatperioden.

– Det har vi inte glömt. 
Vi kommer att sparka igång 
det första projektet så snart 
vi kan, men vi har ju knappt 
tillträtt än. Som det ser ut 
just nu är siktet inställt på att 
starta i Alafors, säger Mikael 
Berglund och tillägger:

– Vad som avgör takten i 
den här frågan är hur långt 
fram klubbarna ligger i sina 
förberedelser. Vi vill göra 
detta gemensamt annars blir 
det inget bra.

Fler fritidsgårdar var ett 
annat vallöfte.

– Vi har lovat tre nya fri-
tidsgårdar och den bollen 
är nog redan i rullning. Det 
krävs utredningar, kost-
nads- och konsekvensanaly-
ser innan vi tar beslut, men 
vi har bestämt oss för att 
genomföra det vi har gått till 
val på. Hur det ska ske tittar 
vi på den närmsta tiden. 

Ale Arena, bandyhuset 
även kallat, har det blåst runt 
under den gångna mandat-
perioden. Alliansen har varit 
kritisk till hur frågan har 
hanterats.

Vad händer nu?
– Arenan står där och det 

är inte aktuellt att montera 
ner den. Vi ska använda den 
så bra som det bara är möj-
ligt. Jag vet att det finns 
tankar kring hur området kan 
utvecklas och vi är beredda 
att lyssna. Det gäller att göra 
något bra av det vi har, svarar 
Mikael Berglund.

Han lämnar ett uppdrag 
som säljare till fordonsin-
dustrin, i ett mindre privat 
företag, för att som första 
moderata kommunalråd på 
16 år försöka leda Ale med en 
fyra partier stor koalition.

–Vi har en väldigt bra 
dialog och  jag ska göra mitt 
bästa för att hålla alla infor-
merade. Jag hoppas det inte 
är för många beslut som 
måste tas här och nu, utan 
att jag hinner rådfråga mina 
kamrater först. De flesta 
beslut tror jag mår bäst av att 
få vänta en natt.

Mikael Berglund (M) Kommunstyrelsens nya ordförande i Ale:

”Vi vill förändra och 
förbättra så mycket”

SANNOLIKA
ORDFÖRANDEN

Utbildningsnämnden: 
Peter Kornesjö (M)
Omsorgsnämnden: 
Boel Holgersson (C)
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Jan A Pressfeldt (AD)
Kultur- och fritidsnämnden: 
Jan Skog (M)
Kommunfullmäktige: 
Klas Nordh (FP) valdes i måndags
Alebyggen: Sune Rydén (KD) 
Förutom fullmäktiges ordförande 
är övriga ännu inte valda.

MIKAEL BERGLUND
Ålder: 38
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Mia, barnen Tilde 8 
år och Theo 5 år.
Yrke: Kommunstyrelsens ordförande 
från 1 november.
Om Ale gymnasium: ”Vi måste hitta 
själen igen, YEE, entreprenörsskap är 
kanske rätt metod för hela skolan”.

Om näringslivet: ”Vi måste utvär-
dera vad som har gjorts och fråga 
företagarna vad de vill ha, sen vill jag 
få en tätare kontakt mellan skola och 
näringsliv”.
Om oppositionen: ”Hoppas att de 
kommer med många kreativa idéer. 
Vi tänker inte stoppa något som är 
bra på grund av en partisymbol”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M) valdes på måndagskvällen till Kommun-
styrelsens ordförande i Ale.
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Lärarna är duktiga och 
lektionerna spännande så 
man vill ju gå på dem.>>
Delfina, 
Samhällsvetenskapsprogrammet

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

och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

15 min 

20 min 

60 min 

80 min 

60 min 

20 min 

NÖDNIGE. Teknikstude-
rande elever i Ale gym-
nasium fick i veckan 
ett skarpt uppdrag av 
Ale kommun.

Planera för ett fram-
tida bostadsområde i 
södra Nödinge.

– Normalt har man 
ett halvår på sig, vi fick 
en knapp vecka, så alla 
detaljer är kanske inte 
genomtänkta, säger 
Mattias Karlsson.

Det var sagt två dagar före 
redovisningen. På fredagen 
när samhällsplaneringen i Ale 
kommun var på plats för att 
ta del av redovisningen sak-
nades definitivt inga detal-
jer. Det var en imponerande 
vision för Backa södra i Nö-
dinge som presenterades.

– Det här är över förvän-
tan. Ni har tänkt på allt från 
trafiksäkerhet till hantering-
en av dagvattnet, konstate-
rade samhällsbyggnadschef, 
Lennart Nilsson.

Två grupper om fyra 

elever fick under tre dagar 
arbeta fram ett bostadsom-
råde. Kraven som ställdes 
var att bland annat skapa ut-
rymme för en förskola, erbju-
da ett varierat boende och ta 
hänsyn till gällande regler i 
Miljöbalken samt Plan- och 
bygglagen.

De två förslagen som re-
dovisades var av olika karak-
tär, men båda var genomtänk-
ta. Den första gruppen hade 
en mer stadslik karaktär med 
raka vägar och alla upplå-
telseformer. Husen var inte 
högre än två våningar.

– Vi har utgått från för-
skolan som vi tror att alla vill 
ha nära till. Det var vår ut-
gångspunkt, berättar Mattias 
Karlsson.

Grupp två hade en moder-
nare utformning.

– Jag skulle vilja kalla 
den för mer organisk, där 
man inte riktigt vet vad som 
väntar runt hörnet. Husty-
perna är traditionella, vilket 
ni motiverar som passan-
de i detta gröna naturområ-
de. Jag tycker det är väldigt 

spännande tankar, säger Len-
nart Nilsson.

Nyckelord för båda pre-
sentationerna var annars 
trygghet, närhet och trafik-
säkert.

– Att ni använder er av ron-
deller för att på så vis sänka 
hastigheten är klokt. Tyvärr 
faller detta ofta på att det är 
dyrare än vanliga korsning-
ar, konstaterar André Berg-
gren, fysisk planerare i Ale 
kommun som även han app-
låderade elevernas insatser.

Arbetsuppgiften var både 
skarp och mycket aktuell. I 
fredags lämnade markägaren 
Orklakoncernen in en begä-
ran om att få detaljplanera 
sitt område på Backa Södra. 
Totalt planeras upp till 500 
nya bostäder.

– Enligt kommunens bo-
stadsförsörjningsprogram 
hoppas vi ha en första in-
flyttning 2014, säger Len-
nart Nilsson.

Gymnasieelever planerade 
framtida bostadsområde
– Inspirerande bilder av Backa Södra i Nödinge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elever i tekniktrean på Ale gymnasium fick under förra veckan i uppgift att planera ett nytt 
bostadsområde i Backa Södra i Nödinge.

SURTE. Arkitekten Olle 
Skoglund har den senaste 
tiden presenterat olika torn- 
och bostadsprojekt för orten. 
Han har även en idé för det 
hotade linbanetornet.

– Det är ett industrimin-
ne som måste bevaras. Mitt 
förslag är att skapa en tu-
ristinformation med café 
under sommartid. Linbane-
pelaren skulle kunna vara ett 
ännu tydligare märke för Ale 
kommun, säger Olle Skog-
lund.

Tornet riskeras att rivas i 
samband med vägutbyggna-
den, men påtryckningar från 
flera håll menar att det måste 
räddas. Glasbrukets vänner 
försöker förmå kommunen 
att riva upp beslutet om riv-
ning.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Linbanetornet – ett märke för Ale
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ÄLVÄNGEN. Ingela 
Berndtsson och Carina 
Wallström kan numera 
titulera sig äldrepeda-
goger.

Examensarbetet blev 
klart i förra veckan.

– Vi har valt att 
informera och hand-
leda frivilligarbetarna 
i Ale Besöksverksam-
het för att stödja dem 
i deras samtal med 
äldre, säger Ingela 
Berndtsson.
Ingela Berndtsson och 
Carina Wallström har vid 
fem tillfällen träffat nio del-
tagare från Ale Besöksverk-
samhet på Aktivitetshuset i 
Älvängen.

– Vi tycker de gör ett stort 
arbete och en viktig insats. 
Många i kommunen vet inte 
om att Ale Besöksverksam-
het finns, inte att man kan få 
besök eller vägledning, inte 
att man kan bli medlem och 
besökare. Omsorgspersona-
len vet inte att äldre kan få 
del av detta sociala nätverk, 
få sociala kontakter, säger 
Carina Wallström.

– Frivilligarbetarna gör 
ett mycket viktigt arbete, 
men vi måste komma ihåg 
att det finns en hel del som 
måste göras av utbildad per-
sonal. De frivilliga ska vara 
frivilliga, betonar Ingela 
Berndtsson.

På sammankomsterna i 

Aktivitetshuset har olika 
teman diskuterats. Samtals-
metoder, förhållningssätt, 
etik, livskvalitet, remini-
scens och miljö är exempel 
på ämnen som diskuterats i 
gruppform.

– Det är på eget initia-
tiv som vi valt att fortbilda 
oss, säger Ingela Berndtsson 
som också är kritisk till hur 
äldreomsorgen ibland ter 
sig.

– I värdegrundslagen ska 
alla ha rätt att besluta över 
sina egna liv. Så är det inte 
när man blir gammal, säger 
Ingela och fortsätter:

– Ingen ska behöva gå in 
i demens i förtid. Man kan 
förhindra en demenssjuk-

dom genom att ha dagliga 
sociala kontakter och stimu-
lans av hjärnan. Det är här 
som Ale Besöksverksam-

het kommer in i bilden och 
deras fantastiska frivilligin-
sats.

JONAS ANDERSSON

Examensarbete med fokus på frivilligarbetarna
– Äldrepedagoger vill lyfta Ale Besöksverksamhet

Nyutexaminerade äldrepedagoger. Ingela Berndtsson och Carina Wallström uppmärksam-
mas för sitt arbete med inriktning på Ale Besöksverksamhet.

Nio medlemmar ur Ale Besöksverksamhet deltog på de fem 
träffar som utgjorde examensarbetet för de nyblivna äldre-
pedagogerna.

Sydney Livs och Pizza
Öppettider: 

vardagar 10-21, helger 11-21

Tel: 0303-742774 
Gallåsvägen 5, 449 40 Nol

Mer än 

300 sorters 
lösgodis 

för endast 490
/hg

Vi erbjuder

hemkörning 
av pizza! 

Till alla er som bor i 
Nödinge, Nol, Alafors 

och Älvängen

Fler erbjudanden 
på vår nya hemsida 

www.sydneypizza.se

Hyr dvd 

hos oss!

"Attityd, attityd och attityd"
Johan Trouvé, Västsvenska Industri- och handelskammaren, om ett bättre näringslivsklimat

NÖDINGE. Ale kommun 
jobbar med ett svik-
tande näringslivskli-
mat.

Johan Trouvé, vd på 
Västsvenska Industri- 
och handelskammaren, 
hade ett gott råd.

–Jobba med attityd, 
attityd och attityd till 
företagande så löser 
det sig.

Det blev en intressant före-
tagarkväll i Ale gymnasium 
i onsdagskväll. Näringslivs-
chef, Jerry Brattåsen, tog 
tillfället i akt att marknads-
föra nästa års stora event – 
Alemässan 2011.

– Det blir en mässa som 
ingen har upplevt tidigare. 
Våra besökare ska inte bara 

gå hem nöjda, utan också im-
ponerade. Vi hoppas kunna 
skapa en mer ungdomlig 
mässa än tidigare. Den är 
tänkt att attrahera alla mål-
grupper, säger Brattåsen och 
informerade om att ett ut-
skick till samtliga aleföretag 
går ut i veckan.

Kvällens dragplåster var 
annars Johan Trouvé som 
höll ett mycket inspirerande 
anförande. Med en obotlig 
optimism om Nordens, Sve-
riges, Västsveriges och inte 
minst Ales framtidsutsikter 
presenterade han behovet av 
en vision.

– Jag saknar verkligen det. 
Västsverige har unika förut-
sättningar, men vi måste staka 
ut vägen för att veta vart vi 
ska ta vägen. Västra Göta-

land dominerar varuexpor-
ten, men som region ligger 
vi ändå efter både Skåne och 
Stockholm, berättade Johan 
Trouvé och fortsatte:

– Ale kommun har en fan-
tastisk tid framför sig. Den 
omfattande infrastruktur-
utbyggnaden kommer att 
betyda mycket för den här 
delen av regionen, om kom-
munen tar vara på möjlig-
heterna. Jag brukar säga till 
alla jag träffar att köp mark 
i Ale. Den dagen pendeltå-
get börjar gå förändras hela 
bilden av Ale och då gäller det 
att vara med.

Johan Trouvé var också 
påläst om Ales brister.

– När det gäller nyföreta-
gandet och utbildningsnivån 
har ni en del att jobba med. 
Vidare vet jag att ni har tappat 
mark på Svenskt Närings-
livs ranking beträffande nä-
ringslivsklimatet. Där finns 
det mycket konkret att för-
ändra. Det finns bra exempel 
att snegla på. Habo kommun 
bestämde sig för att anta ett 
kundperspektiv mot företa-
gare och medborgarna. Idag 
toppar man listan över var det 
är bäst att bo i landet.

Han konkretiserade med 

ett målande exempel om en 
pizzabagare som sökte till-
stånd för att öppna en ny 
restaurang. Till skillnad från 
många andra kommuner 
kunde nyföretagaren i Habo 
lösa alla sina behov genom att 
ta kontakt med en kommunal 
tjänteman.

– Att slippa bollas mellan 
olika avdelningar och tjänste-
män spar både tid och energi, 
säger Johan Trouvé.

Tillträdande kommunal-
råd, Mikael Berglund (M), 
höll med.

– Jag tror det finns skäl till 
varför Ales näringslivsklimat 

rankas som det gör. Attity-
den till företagare kan vara 
ett. Om ni företagare som är 
här idag vet andra saker som 
måste förbättras tveka inte att 
höra av er.

INSPIRERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Trouvé, vd för Västsvenska Industri- och handelskammaren, föreläste för fröetagare i Ale.Populär dockteater 
i Medborgarhuset
ALAFORS. Folkets 
Husföreningen i Ale 
fortsätter sin sats-
ning på barnkultur.

Lördag 13 novem-
ber väntar teatern 
"Nappen Pappen" 
i Medborgarhuset, 
Ledet.
"Nappen Pappen" är en mix 
av dockteater och traditio-
nell barnteater. Föreställ-
ningen vänder sig till barn 
2-5 år gamla.

– Vi har valt att försöka 
erbjuda något mer än bara 
bio och beslutet att foku-
sera på barnteater har varit 
positivt, säger folketshusfö-
reståndare Willy Kölborg.

Nappen Pappen är en 
liten föreställning om ett 
stort ögonblick i ett barns 
liv. Den handlar om tre barn 
som slutar med nappen och 
om två vuxna som inte kan 
sluta…!

Föreställningen bygger 
på barns egna berättelser 
om hur det är att sluta med 
nappen och har resulterat 
i en varm och humoristisk 
berättelse. Nappen Pappen 
framförs med en blandning 
av skratt och allvar, spän-
ning och lekfullhet, dock-
teater och barnteater, musik 
och sång.

Vinn biljetter på aleku-
riren.se!

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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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

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

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

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

Läs mer på svenskfast.se/123sald

PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS On 3/11. Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 121 kvm

• Nybyggt • Enplanshus • Modernt • Garage • Barnvänligt

S
M
S
:A

1
1
8
0
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS On 3/11. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 45.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm

• Fräscht radhus • Barnvänligt • 3 sovrum • Uteplats i västerläge
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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.

ALE BOHUS 3 rok, 81 kvm
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PRIS 950 000 kr/bud. AVGIFT 3 520 kr/månad
VISAS On 3/11. Ring för tidsbokning. Sörgårdsvägen 4.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 3 rok, 84,5 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 959 kvm . VISAS To 4/11. Ring för tidsbokning. Vattenvägen 6.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03, vxl 0303-74 90 00.

ALE SKEPPLANDA 7 rok, 168 + 107 kvm

• Stora ytor • Härlig tomt • Låga driftskostnader • 3,5 mil GBG
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POLIS
RONDEN

Måndag 25 oktober

Olaga hot
En person i Surte anmäls för 
olaga hot.

Skadegörelse sker på Repsla-
garmuseet i Älvängen. Någon 
har sönder en vattenledning. 
Även fönster krossas och toa-
letter förstörs.

Tisdag 26 oktober

Tjuvtankning
En tjuvtankare rapporteras från 
Statoil i Älvängen.

Onsdag 27 oktober

Lägenhetsinbrott
Ett lägenhetsinbrott inträffar i 
Surte. Diverse gods tillgrips.

Torsdag 28 oktober

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Tjuvarna 
kommer över kontanter och 
smycken.

Fredag 29 oktober

Kopparstöld
En koppartjuv grips på bar gär-
ning på Skanskas byggarbets-
plats i Bohus.

Lördag 30 oktober

Skadegörelse
Glasrutor krossas på två adres-
ser i Nol.

I samband med äggkastning 
krossas en fönsterruta till en 
fastighet i Älvängen.

Kabelstöld äger rum på en 
bilverkstad i Grönnäs. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/10 – 1/11: 26. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Natten till söndag utsat-
tes båtägare i Älvängens 
båthamn för skadegörelse. 
Någon eller några har klott-
rat ner båtar, båthus och en 
betongvägg. Signaturen 
CRA fanns överallt.

– Det här har vi varit för-

skonad från tidigare och det 
vill vi gärna vara i fortsätt-
ningen också. Vi är tack-
samma för upplysningar, 
säger en av de drabbade båtä-
garna, Ulf Kinde.

Båtklubben har tidigare 
funderat kring att ha hamn-

området bevakat.
– Frågan aktualiseras igen, 

men vi är en ideell förening 
som inte badar i pengar.

Ett annat intressant för-
slag skulle kanske vara att 
låta ungdomar med intresse 
för ”seriöst” klotter få göra 

en stor graffitimålning på 
den grå betongen.

– Det är kanske en idé, 
men den ägs av Banverket 
och är inte vårt ansvar, säger 
Ulf Kinde.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Skadegörelse i Älvängens båthamn
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SURTE. Turen är 
kommen till kommu-
nens södra del.

Onsdagen den 10 
november blir det 
trygghetsvandring i 
Surte.

– Vi hoppas på stor 
uppslutning där invå-
nare i olika åldrar 
kommer för att säga 
sitt, förklarar Lotti 
Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Trygghetsvandringen i Surte 
blir den fjärde i ordningen. 
Bohus, Älvängen och Skepp-
landa är de orter som har till-
ryggalagts genom åren.

– Fjolårets vandring i 
Skepplanda var den bästa 

hittills. Ett drygt 40-tal per-
soner medverkade och dia-
logen blev precis den vi hade 
hoppats på. Flera konkreta 
åtgärder kunde vidtas som en 
följd av de synpunkter som 
framkom under kvällen, säger 
Lotti Klug och fortsätter:

– Nu har vi en förhopp-
ning att vår vandring i Surte 
ska locka minst lika mycket 
folk. Det är ett unikt tillfälle 
som ortsborna ges att påverka 
sin närmiljö. 

Samling kommer att ske 
i Surte församlingshem där 
deltagarna bjuds på fika och 
information om kvällen. 

– Vi delar också ut reflex-
västar att ha på sig när vi ger 
oss ut på vår vandring. Vi 
kommer att gå en knappt tre 
kilometer lång sträcka i de 
centrala delarna av samhället. 

Vi ger oss ut oavsett väderlek, 
säger Lotti.

Avsaknaden av belysning 
på vissa specifika platser 
brukar vara något som orts-
borna för fram i samband 
med trygghetsvandringarna.

– Det är därför som vi 
genomför den här aktiviteten 
på hösten, när det är mörkt 
ute, så att alla eventuella pro-
blem verkligen framkommer 
och kan diskuteras, säger 
Lotti Klug.

På trygghetsvandringen i 
Surte kommer representanter 
från folkhälsan, brottsföre-
byggande enheten, tekniska 
förvaltningens parkavdel-
ning, trafik och samhällspla-
neringsavdelningen att med-
verka. Även polisen kommer 
att finnas på plats.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Sveriges 
största fikapaus ägde 
rum i onsdags.

Hos Alevira Rättvis 
Handel serverades Fair-
trademärkt kaffe och te.

– Efterfrågan på 
Rättvisemärkta pro-
dukter ökar hela tiden, 
förklarar Linda Johans-
son, som arbetar i buti-
ken i Älvängen.

Ett 40-tal personer trotsade 
oktoberrusket för att ta sig 
till Alevira Rättvis Handel i 
onsdags eftermiddag. Inne i 
butiken stod fikabordet upp-
dukat och gästerna lät sig väl 
smaka.

– Vi är glada att det kom 
så mycket folk och försälj-
ningen kan vi inte klaga 
på, konstaterar Britt-Mari 
Stjernqvist-Lillfors sam-
tidigt som hon en paketerar 
en burk marmelad till Lena 
Simonsen. 

Syftet med onsdagens 
arrangemang är att i fram-
tiden kunna öka utbudet av 
och efterfrågan på Fairtrade-
märkta produkter samt skapa 
möjlighet för odlare och 
anställda i utvecklingsländer 
att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 

– För de som plockar kaf-
febönorna, tebladen, kakao-
frukterna och bananerna 
är våra produkter en viktig 
inkomstkälla. Samtidigt får 
odlarna och de anställda på 

kaffeodlingarna, tefälten, 
kakao- och bananplantagen 
ofta alldeles för dåliga vill-
kor. Genom att välja Fair-
trademärkt till fikat skapar 
vi möjligheter för dem att 
förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor, säger Helena 
Markstedt generalsekrete-
rare på Fairtrade Sverige.

– Medvetenheten hos kon-
sumenterna ökar för varje år 
som går och faktum är att 
många ungdomar efterfrågar 
Rättvisemärkta produkter. I 
ett framtidsperspektiv tror 
jag att så gott som all dag-
ligvaruhandel kommer att 
tillhandahålla den här typen 
av produkter och då kommer 
man bara i undantagsfall 
kunna köpa varor som inte 
är rättvisemärkta, siar Linda 
Johansson.

Hos Alevira Rättvis 
Handel finns det tre pro-
duktgrupper som lyfter sig 
över mängden. Det är i tur 
och ordning choklad, kaffe 

och te.
Valet av en Rättvisemärkt 

produkt innebär att:
•  Odlare och anställda får 

förbättrade ekonomiska 
villkor

•  Barnarbete och diskrimi-
nering motverkas

•  Demokratin och organi-
sationsrätten främjas

•  Lokalsamhället utvecklas 
socialt och ekonomiskt

•  Miljöhänsyn och ekolo-
gisk produktion främjas.

JONAS ANDERSSON

Celebrerade för Rättvisemärkta produkter
– Alevira bjöd på fika i höstrusket

Hos Alevira Rättvis Handel bjöds det på Fairtrademärkt fika 
i onsdags eftermiddag. Lena Simonsen passade också på 
att handla Rättvisemärkta produkter av Britt-Marie Lillfors-
Stjärnqvist.

Robin Lillfors underhöll fi-
kagästerna med fin gitarr-
musik.

Trygghetsvandring stundar i Surte
– Unik möjlighet att förbättra närmiljön

Nästa onsdag arrangeras trygghetsvandring i Surte. Deltar gör representanter från olika 
kommunala förvaltningar samt polisen. Från vänster: Roger Sönnervik-Johansson, Sara Jo-
hansson, André Berggren, Birgitta Fredén, Anders Alfredsson, Lotti Klug och Björn Ekman.

unna dig lite gott 

i höstmörkret!

Öppettidermån-fre 9-18
tors 9-20
lör 9-13

Repslagarvägen 1, 
446 37 ÄLVÄNGEN
Tel: 0303 - 74 88 93 
www.klippotekethuvudsaken.se

Ta med 100-lappen 
och få rabatt på 
valfri behandling. 
Gäller hela 
november

✁
Nu har vi nya rör i solariet, välkomna!

Madde, Helen, Annika och Monica 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 44 

Veckans 
Provsmak!
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SURTE. ”Drömmar – en 
utställning om tonårs-
killar” sådde ett frö 
hos lärare och elever på 
Ahlafors Fria Skola.

Tanken föddes om att 
göra en egen utställ-
ning.

– Vi skapade vår egen 
tolkning av projektet, 
förklarar lärare Karo-
lina Möller.

Det var i våras som ”Dröm-
mar – en utställning om ton-
årskillar” arrangerades på 
Glasbruksmuseet. Ett halvår 
senare är det friskolans elever 
som visar sina drömmar i text 
och foto på museet i Surte.

– Vi blev inspirerade av 
konceptet och tänkte att vi 
kunde göra detsamma, fast på 
vårt eget sätt, säger Karolina.

Eleverna, som då gick i års-
kurs 8, fick på svenskalektio-
nerna arbeta med att ta fram 

ett framtidsporträtt av sig 
själva. Uppgiften bestod i att 
skapa en samlad bild av yrkes- 
och fritidsdrömmar, känslor 
och förväntningar.

– Det är sannerligen ett 
brett spektra av framtids-
drömmar som eleverna visar 
i denna utställning. Gemen-
samt för de båda klasserna var 
ett engagemang och mod att 
våga uttrycka sig själva och 
sina tankar. På så sätt blir det 
väldigt personligt, konstate-
rar Karolina.

Som fotograf anlitades 
Anna Lindqvist och Alfri-
da Johansson, som själv är 
elev på skolan. Utöver att 
hon tagit en hel del bilder 
medverkar hon också med 
ett framtidsporträtt.

– Jag älskar att ta bilder och 
min dröm är att i framtiden få 
jobba som fotograf eller re-
gissör, förklarar Alfrida.

Philip Lundgren har 
stakat ut ett helt annat fram-

tidscenario.
– Jag ska bli fotbollsproffs 

och tjäna mycket pengar, 
säger Philip till Alekuriren.

Andra elever uttrycker sig 
mer abstrakt och har inga 
konkreta mål i livet, mer än 
att vara lyckliga.

– Det gäller att ta dagen 

som den kommer, säger Eric 
Dahlöw.

Återstår att se vilka av alla 
tonårsdrömmar som slår in.

Skolungdomar gestaltar sina drömmar

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Några av de elever från Ahlafors Fria Skola som porträtt-
terat sina framtidsdrömmar i text och bild. Övre raden från 
vänster: Philip Lundgren, Eric Dahlöw, och Ted Borg. Nedre 
raden från vänster: Alfrida Johansson, Alice Ingmarsdotter 
och Sofia Hvenfelt.

Två ungdomar med tydliga framtidsdrömmar. Philip Lund-
gren hoppas bli fotbollsproffs och Alfrida Johansson vill för-
sörja sig som fotograf eller regissör.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson
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Luciatågets sång är 
Johannas verk

Hon har själv medverkat i Göteborgs luciatrupp.
Sedan några år tillbaka leder Johanna Forsberg sångövningarna för Ales 

luciakandidater.
Musiken är en stor del av hennes liv, men det är rektor hon drömmer om att bli.

Vad karaktäriserar en 
bra sångröst?
– Den ska säga någonting, 
vara säker och så ska det 
naturligtvis låta vackert.
Har du någon favorit-
artist?
– När jag var liten så var det 
Carola, men jag har inte haft 
någon sedan dess. Hemma 
är det Andreas som står för 
musiken och då brukar det 
bli Kent. Det tycker jag är 
helt okej. Faktum är att jag 
gillar det mesta, förutom lil-
lebrorsans hårdrock.
Om du skulle medverka 
i Idol, vilken låt skulle 
du välja att framföra?
– Det har jag gjort och året 
var 2006. Jag sjöng ”When 

to hold on”.
Vem skulle du vilja 
se som hela Sveriges 
Lucia?
– Min mamma. Hon är så 
ödmjuk och snäll, men pro-
blemet är att hon skulle vara 
alldeles för feg. 
Vilken är den finaste 
jullåten anser du?
– ”Nu tändas tusen juleljus” 
tycker jag är väldigt, väl-
digt fin.
Har du någon framtids-
dröm?
– Det är att bli rektor. Nu 
jobbar jag som lärare på Lil-
lekärrsskolan och trivs väl-
digt bra med det. Rektor 
skulle jag vilja bli för att 
kunna påverka ännu mera av 

det som sker inom skolan. 
Vad gör du helst en 
ledig dag?
– Då skulle jag nog åka iväg 
och shoppa någonstans, 
kanske till Ullared, och inte 
tänka på mat- och sovtider 
för barnen. Bara att gå och 
klippa sig har blivit något av 
en lyx numera.
Vad kommer att stå 
överst på årets önske-
lista?
– En Lottovinst möjligen 
eller bara något oviktigt som 
jag egentligen inte behö-
ver. Det kanske låter kly-
schigt, men att familjen får 
vara frisk och ha det bra är 
det primära. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Johanna Forsberg.
Ålder: 26.
Bor: Alafors.
Familj: Andreas, barnen 
Filippa, 8, Max, 1,5 år, och 
Amalia 5 månader samt 
hunden Thilda.
Stjärntecken: Fisk.
Aktuell: Som sångpedagog 
som leder övningarna för 
Ales luciakandidater.
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Första gången som Lupp-
undersökningen genomför-
des i Ale kommun var 2007 
och då var svarsfrekvensen 86 
procent. Nu vill kommunens 
företrädare förbättra den sta-
tistiken och som ett led i den 
strävan har berörda elevgrup-
per fått personliga besök i 
klassrummen.

– Det är viktigt att mark-
nadsföra undersökningen på 
rätt sätt och faktiskt betona 

den effekt som resultatet av 
den förra studien gav. Som 
exempel kan nämnas fria 
busskort, uppstarten av Mö-
tesplats Ungdom, och att två 
fältanknutna socialsekretera-
re blev fyra, säger Thomas 
Berggren.

Lokaltidningen fanns med 
när delegationen besökte åt-
tondeklassarna på Bohus-
skolan. Sven Nielsen och 
Thomas Berggren hade då 

sällskap av Asil Jadari och 
Andreas Franz.

– Det är jätteviktigt att 
eleverna får andra ungdo-
mar att identifiera sig med. 
Det ger en helt annan tyngd 
åt presentationen, förklarar 
Berggren.

Andreas Franz, som har 
ett förflutet på Bohusskolan, 
gick själv i årskurs 8 när den 
förra Lupp-undersökningen 
genomfördes.

– Det var väldigt många 
frågor, men försök att kon-
centrera er och fyll i svaren så 
ärligt som det bara går. Det är 
jätteviktigt att era synpunkter 
kommer fram, sade Andreas 
när han talade till högstadie-
eleverna.

Undersökningen kommer 
att ske på lektionstid och del-
tagarna svarar anonymt på 
frågorna.

JONAS ANDERSSON

Dags att genomföra LUPP-undersökningen
– Aleungdomarna får chansen att säga sitt

Andreas Franz och Asil Jadari, från Barn- och fritidsprogrammet på Ale gymnasium, besök-
te Bohusskolan i förra veckan för att informera eleverna i årskurs 8 om den Lupp-undersök-
ning som står för dörren.

BOHUS. Under de två närmaste veckorna kommer 
samtliga ungdomar i årskurs 8 och andraårsele-
verna på gymnasiet att få svara på ungdomsenkä-
ten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Med syftet att väcka elevernas nyfikenhet har 
Sven Nielsen och Thomas Berggren varit runt på 
kommunens skolor och marknadsfört Lupp.

– På vår turné har vi också tagit hjälp av ung-
domar från Barn- och fritidsprogrammet på Ale 
gymnasium, som agerar referensklass, säger ung-
domslots Sven Nielsen.

Nu öppnar Annelie egen salong!
Invigning 9 nov, mingel 16-20

Göteborgsv 104, Älvängen, fd. Lampstugan

Tidsbokning 0303-74 51 69
Behandling och ansvarsförsäkring

Vi utför hårtester
invidanpassad hårvård

Jessica 
Dipl. & Certif. 

FriskvårdsterapeutAnnelie
Frisör

Kristina

Dipl. & Certif.  

Friskvårdsterapeut

I sammarbete med Friskvårdterapeuterna Jessica och Kristina

Premiärerbjudande 9-19 nov
på miniplattänger:

Hjärtligt välkomna!

149:-

PREMIÄR!
På onsdag 3:e november 
har vi ännu ett fantastiskt 

lunchalternativ, 

TACOBUFFÉ 

    79:-
 ät så mycket du orkar! 

Vår tacobuffé står 
framdukad från kl 11.00

Kom 2 betala för 1
Ta med dig en vän och  
ät mellan 16.00-19.00
Erbjudandet gäller: Sallad, soppa, paj, lasange, 

bakad potatis och självklart vår 
fantastiska tacobuffé! 

för endast

Gäller 2:e-5 :e nov, 16.00-19.00
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Vi utför service / reparationer på din bil
Montering & balansering – Hjulskifte – Däckförvaring

Besöksadress: Ramstorp 250, 446 91 Alvhem 
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200KR
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300KR

LILLA EDET. Bjarne 
Färjhage lämnar den 
politiska hetluften.

Det centerpartistiska 
kommunalrådet väljer 
att träda tillbaka efter 
valförlusten.

– Nu ska jag ägna 
mer tid åt familjen, 
jordbruket och huset. 
Dessutom är jag en för-
eningsmänniska i grun-
den och jag kommer att 
finnas kvar i partiet, 
dock inte på heltid, 
säger Färjhage till Ale-
kuriren.

Efter elva år som kommun-
styrelsens ordförande och 
åtta år som dess vice ordfö-
rande väljer Bjarne Färjhage 
att vid årsskiftet lämna den 
politiska toppen och aspire-
rar således inte på rollen som 
oppositionsråd.

– Målet för Centerpar-
tiet är att under de komman-
de fyra åren återta förlorad 
mark. I det arbetet kommer 
andra personer att ta täten 
och jag kommer att spela en 
tillbakadragen roll. Det gäller 
att formera ett nytt lag och 
vid nästa val är jag pensionär, 
säger Bjarne Färjhage och 
fortsätter:

– Givetvis har valresultatet 
haft en avgörande betydelse 
för mitt beslut. Som duktig 
oppositionspolitiker gäller 
det att tända till och vara 
hungrig, det duger inte att ta 
ett steg tillbaka. Som fallet är 
nu anser jag det vara bättre 
att överlämna till någon som 
vill mera.

Det största minne som 
du upplevt inom politiken?

– Jag har oerhört många 
minnen att bära med mig, 
men att få vara med i Rom 
med Moder Tekla under 
Heliga Birgittas 700-årsju-
bileum 2003 var stort. Jag 
minns särskilt mässan i St Pe-
terskyrkan som Påven ledde.

Det viktigaste beslu-
tet som du varit med och 
fattat?

– Det viktigaste vi gjort och 
lyckats med är tågstationen i 
Tingberg. Lilla Edet fanns 
inte med i Västtrafiks planer 
från början, men tack vare ett 

idogt politiskt arbete, där inte 
bara jag var delaktig, kunde 
vi påverka beslutsfattarna. 
Det kommer att ha en oer-
hörd stor betydelse för kom-
munens utveckling i framti-
den, större än vad många hit-
tills har insett.

Är det en bitter eller till-
fredsställd Bjarne Färjhage 
som lämnar arbetet som 
kommunalråd?

– Inte bitter och inte till-
fredsställd. Jag är besvi-
ken över valresultatet, men 
känner ingen bitterhet. Så 
här är spelreglerna. Det som 
känns lite tråkigt är att vi inte 
får vara med och skörda det 
som vi lagt grunden till.

Vad är din analys till 
Centerpartiets dåliga val-
resultat, där ni tappade två 
mandat i fullmäktige?

– Vi har naturligtvis analy-
serat valresultatet inom par-
tiet. I områden som Väster-
landa och Hjärtum så spela-
de nog skolstrukturbeslutet 
en stor roll. Det var ett nöd-
vändigt beslut i den ekono-
miska situation vi befann oss 
i, men det rörde upp mycket 
känslor. En annan fråga som 

också rörde upp känslor var 
diskussionen om vindkraften.

Vem vill du se i rollen 
som oppositionsråd?

– Det väljer jag att inte 
kommentera.

Vilken politiker har stått 
dig närmast genom åren?

– Ser man det i sin helhet 
så svarar jag Lars Ivarsbo. 
Jörgen Andersson ligger 
också bra till.

Vilka frågor kommer du 
i första hand att fokusera på 
under de två månader som 
ligger framför dig?

– Det är att slutföra de 
kontakter som jag har startat 
upp inom näringslivet och på 
Västtrafik som har med in-
frastrukturen att göra. Sedan 
handlar det om att lämna över 
arbeten till Ingemar Ottos-
son samt till den person som 
blir min efterträdare.

En synnerligen engage-
rad politiker har snart gjort 
sitt och den politiska ledning-
en i Lilla Edet blir en profil 
fattigare.

Bjarne Färjhage slutar som kommunalråd
– Nu ska han ägna mer tid åt familjen, 
jordbruket och huset

Bjarne Färjhage (C) väljer att lämna den politiska hetluften 
och slutar som kommunalråd vid årsskiftet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Traktorg. 14, Rollsbo industriområde. 0303-945 20
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