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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


