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Joakim Olausson.

Supertalang 
som jagas
Joakim Olausson spås en 
lysande framtid som fot-
bollsspelare och rankas 
som en av ÖIS största ta-
langer genom alla tider. 

Nu står de europeiska stor-
klubbarna på kö för att få 
se Joakim i träning.
Joakim Olausson, 15, lämnade Nol IK 
för spel i ÖIS för två år sedan. Det har 
blivit succé och frågan är inte om utan 
när han blir proffs.         Läs sid 19

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

BOKA KLIPPNING, 

FÄRGNING & 

PERMANENT 
PÅ NÄTET!

NYHET!

Du bokar även 
skönhetsbehandlingar 
på nätet som vanligt!

www.klippstudion.se • Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17
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Göteborgsvägen 89 Älvängen 0303-74 81 19

ÄLVGODIS
Över 200 sorters 
lösgodis 590/hg

Alla kunder som handlar 
över 50 kr får Malacopåse 
GRATIS -Ahlgrens Rattar eller 
Gott & Blandat 
Gäller onsdag till söndag v 45

ÖPPET ALLA DAGAR! 
Mån-Lör till 22.00, sönd till 20.00

�KLIPP UT KUPONG!

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

Limpa från 
Skogaholm 
Gäller mot kupong,
t.o.m. 14 november.

I Ale råder det mer eller mindre krig om godiskunderna. Just nu finns det inte mindre än 23 ställen att köpa smågodis, varav flera är renodlade godisbutiker. 
En överetablering? Inte nödvändigtvis, enligt Arbetsförmedlingen, som har beviljat två av dem starta-eget-bidrag.           Läs sid 9

GODISKRIGET!



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!

Sverige behöver fler 
jobb och naturligt-
vis också då fler före-

tag, men det måste finnas 
bättre sätt än att bevilja star-
ta-eget-bidrag lite hur som 
helst. Jag tror säkert att det 
finns en rad kriterier som 
måste uppfyllas för att bi-
dragen ska betalas ut, men 
känslan jag har är att Arbets-
förmedlingen många gånger 
hade kunnat förhindra män-
niskor från att hamna i 
skuldfällan. Det finns en ro-
mantiserad bild av att driva 
café, smörgåsbord – och för-
visso – en liten godisbutik. 
Det är en dröm som många 
bär på. I drömmen finns 
dock inte alla fasta kostna-
der som en näringsverksam-
het alltid för med sig inklu-
derad. Inte heller innehål-
ler den en komplett mark-
nads- och framtidsanalys. 
Bara i lilla Älvängen finns 
nu sju stora försäljnings-
ställen av godis i lösvikt. 
Jag ber en stilla bön om att 
alla ska överleva, men det 
sunda förnuftet säger att 
det är omöjligt i det långa 
loppet. Frågan är vem som 
är beredd att offra mest... 

Eftersom marginalerna 
redan från början är knappa 
på lösgodis borde Arbets-
förmedlingen eller Nyfö-
retagarcentrum förhålla 
sig oerhört tveksamma 
till affärsidéer inom detta 
område. De som beviljas 
starta-eget-bidrag tvingas 

ju också alltid satsa en stor 
summa egna pengar – detta 
är den stora paradoxen. När 
bidraget upphör riskerar 
nyföretagaren inte bara att 
stå utan lön, utan också med 
alla sparpengar förbrukade... 
För att förhindra ett sådant 
scenario måste myndighe-
ten ta ett större ansvar. Det 
måste ske innan olyckan är 
ett faktum, alltså i förstu-
dien. Att använda skatteme-
del till att sätta arbetslösa 
människor i en än värre sits 
känns inte särskilt lustigt. 
I veckans nummer kan vi 
bland annat konstatera att 
Arbetsförmedlingen inte ens 
kräver att bidragstagaren har 
gått en starta-eget-kurs. Där 
finns trots allt en del kunska-
per och fakta som kan vara 
bra att ha den dagen man 
tar det stora beslutet.
Jag tror inte heller att 
de som startar sina 
verksamheter har som 
främsta avsikt att kon-
kurrera ut alla andra, 
men det blir konse-
kvensen varje gång 
en marknad drab-
bas av över-eta-
blering. Då det 
nu finns 23 för-
säljningsställen 
av godis bara i 
Ale är det lätt 
att spekule-
ra i att någon 
kommer att få 
problem.

Kommunfull-

mäktiges nyvalde ordföran-
de Klas Nordh fick omgåen-
de bekänna färg, då ett ny-
fiket morgonmedia fann att 
han hade skulder registrerat 
hos kronofogden. Det kan 
tyckas löjligt, men som för-
troendevald får du leva med 
att ständigt granskas. Det 
är baksidan av myntet. Som 
välavlönat statsråd kan jag 
dessutom tycka att det är ett 
krav att tåla en granskning. 
Som kommunfullmäkti-
ges ordförande kan jag tycka 
att några mindre skulder är 
tämligen humant, likt för-
baskat måste man redogö-
ra för dem. Arvoderas man 
som förtroendevald med of-
fentliga medel ska du kunna 
stå till svars. Det kunde Klas 

Nordh och ska därför 
inte utsättas för 

något misstroen-
de i detta skede.

AF måste ta ansvar

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

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

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
JULTYG • LYKTOR
HISSGARDINER

Välkommen till  

HÖST-
BASAR
i Pingstkyrkan, Alafors 

Lördag 13 november 
kl 15.00

Stickgruppen har visning av vad 
som tillverkats under hösten för 

barnhemmet i Kongo.
Gäst: Wenny Lekardahl

Servering & lotterier

Vill du binda 
din egen 

dörrkrans?
��������

Starrkärrs Bygdegård
söndagen den 

21 november kl 15.00
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Varmt välkommna!

/Starrkärrs centerkvinnor

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

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 

Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

Salong
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Klippning 

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

Gelénaglar 400:-
Ögonfransar 650:-
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EMOKRATERNA I ALE

Medlemsmöte / S-grupp 
Måndagen den 15 nov 

kl 18.30 Folkets hus Nol
Ur dagordningen: budget 2011 m.m.

VÄLKOMNA
Styrelsen

Nu é  jag
tillbaka!

Den 15 december 
börjar jag på  jeanette&co.

Jag önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna att boka tid.

070-356 78 27 /Bizzan

Att svinga klubban i kom-
munernas högsta beslutan-
de organ är mycket förknip-
pat med prestige – ett upp-
drag för politiska föredö-
men  brukar det heta. Förra 
måndagen valdes folkpartis-
ten Klas Nordh till ny ord-
förande i Ale kommunfull-
mäktige. Efteråt uppdagades 
att han hade skulder hos Kro-
nofogden.

– Mitt tidigare företag 
drabbades hårt av lågkon-
junkturen och jag tvingades 
i samband med detta att gå 
igenom personliga svårig-
heter. Det fanns en del avtal 
som det tog tid innan de löpte 
ut och jag fick med mig en 
tung skuldbörda. Min avsikt 
har hela tiden varit att betala 
tillbaka. Nu återstår bara 17 

000 kronor och vid årsskiftet 
hoppas jag vara skuldfri, säger 
Klas Nordh och tillägger:

– Det är mänskligt att 
någon gång hamna i skuld-
fällan, men det viktigaste då 
är att man gör allt för att ta 
sig ur den. Det har jag gjort.

Mikael Berglund delar den 
uppfattningen.

– I efter-
hand kanske 
det hade 
varit klokt 
om vi känt 
till skulden, 
men samti-
digt tycker 
jag att belop-
pet är ringa 
och så som 
jag har för-
stått saken är 

allt utagerat vid årsskiftet. 
Jag tycker det är viktigast att 
se till vilken ambition som 
finns och den är uppenbarli-
gen att göra rätt för sig. Det 
är nummer ett för mig.

ÄLVÄNGEN. Arkitek-
tyrket ärvde han av sin 
far, men den sociallibe-
ralistiska övertygelsen 
hittade han själv. 

Klas Nordh (FP) är 
kommunfullmäktiges 
nya ordförande men 
själv ser han sig i 
första hand som buss-
förare. 

Med ryggsäcken full 
av erfarenheter tar han 
nu ödmjukt över klub-
ban.

Att människor ”går sin egen 
väg” är ett uttryck som 
använts så många gånger att 
det ofta blir mer kliché än 
sanning. Men den vägen som 
Klas Nordh valt att vandra på 
är ingen motorväg fram till 
ett sedan länge utstakat mål. 
Den är slingrig och emel-
lanåt har han även stött på en 
del farthinder. Att bli vald till 
ordförande i kommunfull-
mäktige var ingenting han 
väntade sig.

– Jag är hedrad och ser 
med spänning fram emot 
uppdraget. Jag är med i 
politiken för att göra skill-
nad och på ordförandepos-
ten blir man delaktig på ett 
annat sätt. Det blir lättare att 
påverka den informella poli-
tiken och jag är en person 
som märks.

Pratar mycket
Klas Nordh säger själv att 
han pratar mycket, men så 
har det inte alltid varit.

Som liten var han blyg 
på de flesta plan, utom när 
det kom till politik där han 
snabbt blev säker i sin roll. 
Redan i grundskolan hittade 

han Folkpartiet och gick 
tidigt med i deras ungdoms-
förbund. 

Med politiken vid sidan 
om arbetade han många år 
som arkitekt och stormtriv-
des. I slutet av åttiotalet star-
tade han upp sin egen firma, 
men branschen gick upp och 
ner. Till slut bestämde han 
sig för att göra ett tvärkast 
och börja om – som bussfö-
rare. På bussbolaget Nobina 
är han dessutom både sam-
ordnande arbetsplatsombud 
och huvudskyddsombud. 
Detta innebär att han har 
hand om fackliga frågor samt 
representerar arbetstagarna i 
säkerhetsfrågor. 

Gillar sitt jobb
– Jag tycker mycket om mitt 
arbete, särskilt eftersom det 
är så socialt. Nu när jag är 
ordförande i kommunfull-
mäktige blir det nog mer folk 
som känner igen mig och det 
är roligt. 

Klas Nordh tycker inte 
bara om att umgås med män-
niskor, utan är även en sann 
djurvän. Tidigare höll han på 
mycket med hästar. Han har 

både kört ekipage och tävlat i 
hoppning och dressyr. Även 
om han inte äger några egna 
idag så finns intresset kvar. 

På frågan om vad som är så 
speciellt med just hästar blir 
svaret aningen oväntat, fast 
ändå inte.

– Samarbetet med det jät-
testora djuret som jämfört 
med människan är så mycket 
starkare är fascinerande. 
Det ligger lite i sociallibera-
lismen. Man vill nå ett mål 
men inte tvinga, utan istäl-
let inspirera till samarbete. 
Att kunna stävja väldigt stora 

krafter med mjuka medel och 
egenskaper engagerar mig.

Som kommunfullmäkti-
ges ordförande handlar det 
just om att ta kommandot 
och hålla ihop en stor grupp. 

– Man kan inte påverka 
besluten i sig och det är 
viktigt att den verkliga åsik-
ten, den som har majoritet, 
kommer fram. Men däremot 
har man som ordförande 
möjlighet att påverka dis-

kussioner i förberedelserna, 
säger han.

Med mycket erfarenhet 
inom olika områden tar Klas 
Nordh över klubban med 
varsam hand. Vart den resan 
slutar återstår att se. Men 
något man vet säkert är att 
många kommer att resa med 
honom, mellan olika håll-
platser.
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BASAR
Lördag 13 nov

kl 10.00
i Smyrnas cafeteria

Starrkärrs 
Röda Korskrets

KLAS NORDH
Ålder: 54
Bor: Skönningared
Familj: Gift med Joanna Wolodavska 
Nord, barnen Jessika 17, Robin 19, 
Kristofer 21 och styvdottern Hanna, 
15. Två hundar och en katt tillhör 
också familjen.
Yrke: Bussförare samt arkitekt som 
sidoyrke
Intressen: Politik, föreningsliv, 
hästar, bilar och fotografering
Aktuell: Nytillträdd ordförande i 
kommunfullmäktige

Vad anser du är det viktigaste 
för att skapa en framgångsrik 
kommun?
– Samarbete, öppenhet och pres-
tigelöshet
Hur tror du att Ale kommun 
kommer att förändras under den 
närmsta tiden?
– Den politiska förändringen 
kommer att vitalisera kommunen. 
Man kommer jobba i olika konstel-
lationer och hitta nya vägar. Vägen 
kommer bli en pulsåder in i Ale.

Klas Nordh är numera inte bara bussförare, utan ska också ratta kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

En pratglad förare rattar fullmäktige

...men skulderna glömde 
han berätta om
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CHOKLADPROVNING 

Telefonboka idag! 
Begränsat antal platser!

���

�����
�
23 november

�����	
8 december

WHISKEY- & 
LIKÖRFYLLDA 
CHOKLADKAKOR

ÖVER 50 SORTER 

SMARRIGA 
PRALINER

SKÖNNINGARED. Kommunfullmäktiges nyvalde 
ordförande, Klas Nordh, har skulder hos krono-
fogden.

Det kände inte nomineringskommittén till.
– Det kunde ha påverkat beslutet, men att ha 

skulder i sig är inget unikt utan det är snarare 
sättet man hanterar dem på som är viktigt, säger 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund 
(M).

Mikael Berglund (M).

– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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I en insändare refererar 
ni er partimotion om in-
tegration i Alekuriren 

vecka 44.
Börjar med det vi kan vara 

överens om! Vi sverigedemo-
krater delar er oro över de 
illdåd som skett och sker mot 
invandrare i Sverige.

Dock begränsar sig vår 
oro inte bara till invandrare. 
Vi reagerar även över illdåd 
som riktas mot svenskar av 
invandrare, Sådana förekom-
mer nämligen, och har så gjort 
nu, under ett antal decennier.

Erfarenheten visar också 

hur judar utsätts för trakas-
serier av muslimer i Malmö. 
Medan muslimer förföljs 
i Södertälje, en stad som 
domineras av kristna irakier. 
Detta visar att den mångkul-
turella visionen kommer att 
förbli en dröm!

Som Tysklands förbunds-
kansler Angela Merkel kon-
staterat: det mångkulturella 
projektet har misslyckats. 
Detta gäller lika mycket i 
Sverige som i Tyskland och 
övriga Europa.

Problemen kan inte lösas 
med ett intensifierat kampan-

jande av Ale Kommun, för att 
“uppfostra” svenskarna. Ska 
en lösning finnas måste man 
gå till roten med problemet. 

Roten till den havererade 
mångkulturella drömmen, är 
en alltför stor okontrollerad 
och kravlös invandring av 
bidragssökande från fjärran 
kulturer.

Minska invandringen med 
90%. Vilket innebär att vi 
följer ingångna konventioner.

Börja se verkligheten!
Rune Karlsson

Sverigedemokrat
Ale Kommunfullmäktige

Strax efter klockan sex på torsdagseftermiddagen fick räddningstjänsten larm om en vil-
labrand i Surte. Rökutveckling syntes från husets två våningsplan. Branden släcktes 
snabbt av räddningstjänstens personal och ingen person kom till skada.

Foto: Christer Grändevik

Villabrand i Surte

Ökad verklighetsförankring
Svar till Minna Ljunggren och Peter 
Rosengren, Miljöpartiet:

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Valberedningens förslag klart för S
NOL. Socialdemokra-
terna har ett antal 
positioner som vice 
ordförande att besätta.

I fredags offentlig-
gjorde valberedningen 
sitt förslag.

Dennis Lunggren (S), 
37, föreslås som vice 
ordförande i den stora 
Utbildningsnämnden.

För att undvika spekulatio-
ner valde Socialdemokrater-
na att redovisa vad de kommit 
fram till. Dennis Ljunggren 
blir om medlemmarna väljer 
honom också vice ordförande 
i arbetsutskottet för barn 0-16 
år. Peter Olsson vill valbered-

ningen se som vice ordföran-
de i arbetsutskottet för frivil-
liga skolformer.

I samhällsbyggnadsnämn-
den är Tyrone Hansson (S) 
valberedningens förstanamn. 
Han får också förtroendet i 
samhällsbyggnadsutskottet. 
Till det tekniska utskottet fö-
reslås Catharina Eliasson (S). 
Eva Eriksson (S) och Monica 
Samuelsson (S) vill valbered-
ningen se som vice ordföran-
de i Omsorgs- och arbets-
markndsnämnden respektive 
Kultur- och fritidsnämnden.

Den 1 december har Soci-
aldemokraterna sitt beslutan-
de medlemsmöte.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

 Ta tag i din framtid!
Välkommen till Ale Vuxenutbildning!

Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andra språk
Sfi

Sista ansökningsdag är den 9 januari

Vi erbjuder följande kurser läsåret 2011:

Engelska A, B, C
Matematik A, B, C, D
Samhällskunskap A , B
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
Högskoleprovet förberedande kurs

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

Terminstid:  24 jan  -  10 juni 

Grundkurser: Gymnasiekurser:

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

November

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

Kom till barnbokens dag! 
Lördagen den 20 nov kl 11.00–14.00 på Ale bibliotek i Nödinge 
Barnbokens dag är årets stora bokfest för alla barn. Det blir bokfiskedamm, café, pys-
sel, bokförsäljning, tävlingar och sagostund kl 11.30 och 12.30. Årets tema är drakar och 
dinosaurier. Kom gärna utklädd! Det blir teater kl 14.00, Kommer du ihåg? med Teater 
Jaguar. Teatern är för barn från 3 år och uppåt. Biljetter till teatern säljs för 50 kronor på 
Ale bibliotek i Nödinge från den 30 okt. 

Öppet hus på  
Ale gymnasium 
TISDAGEN DEN 23 NOV har vi öppet hus 
på Ale gymnasium kl 18.00–21.00.  Du träf-
far lärare och elever från alla program.  

Teatern är riggad och hela byggnaden 
håller öppet med huvudbibliotek, idrotts-
hall med mera. Ladda ned Ale gymnasiums 
nya katalog på alegymnasium.se.

Ta tag i din framtid! Plugga 
på Ale vuxenutbildning
VÄLKOMMEN TILL Ale vuxenutbildning. Du 
hittar vårt kursutbud på ale.se/komvux
Sista ansökningsdag är tor den 15 nov.

Tyck till om nya ale.se
ALE KOMMUN HAR LANSERAT en ny 
webbplats. Vi är intresserade av att veta vad 
du tycker! Delta i ett användartest, kom och 
testa vår webbplats på medborgarkontoret 
i Nödinge. 

Maila om du är intresserad av att vara 
med så bestämmer vi en tid. Varje person 
som deltar får två biobiljetter. Anmäl ditt 
intresse genom att maila till frida.rydeling@
ale.se.

Räddningstjänsten  
söker personal
ALE RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER kvinnor 
och män för deltidstjänstgöring som brand-
män vid Nol och Surte brandstationer. 

För mer information se ale.se eller ring 
Lasse Andersson, stationsansvarig i Surte, 
tfn 0704 32  01 69, och Ingmar Jigfelt, sta-
tionsansvarig i Nol, tfn 0704 32 07 51. 

Kom med och  
trygghetsvandra i Surte
VANDRINGEN VÄNDER SIG till alla som vill 
göra Surte till ett säkrare samhälle. Syftet 
med promenaden är att inventera vilka 
trygga och otrygga platser det finns. 

Vi ses i Surte församlingshem ons den 
10 nov kl 19.00. Vi börjar med att fika och 
presentera rundan. Rundan tar cirka en 
timme att gå. Sedan är det återsamling och 
reflexioner.

Alla får en gratis reflexväst. Ingen föran-
mälan behövs. Promenaden arrangeras av 
Ale kommun och polisen. Vid frågor, ring 
Charlott Klug tfn 0303 33 01 21.

Lasse Berghagen underhåller i Ale Teatern Nappen Pappen Lunchkonsert på Ale gymnasium Cyndee Peters uppträder i Ale

Mötesplats ungdom 
STUDIECIRKLAR: Läxhjälp, skrivarkurs, 
breakdance, replokaler, data för rädda, stu-
dio och inspelningskurs, liveljudscirkel och 
graffitikurs. >> Ons 10 nov kl 17.00–21.00.
HIPHOPALOOZA Hip-hop på scen, i 
micken, på golvet, i högtalarna – i hjärtat. 
>> Lör 6 nov kl 17.00–21.00. 

Lasse Berghagen i Ale
LASSE BERGHAGEN BJUDER på en un-
derhållande föreställning >> Lör 13 nov kl 
19.00,  Ale gymnasium i Nödinge. 

Nappen Pappen! 
ÄR DET BARA BARN som suger på nappen? 
Tänk om det finns vuxna som inte kan sluta? 
En familjeföreställning för barn 2–5 år. Fi-
gurteaterkompaniet. >>Lör 13 nov kl 15.00, 
Medborgarhuset i Alafors. Pris 60 kr. Arr: Ale 
kommun och Folkets hus och parker. 

Ny bok om Kilanda 
BO BJÖRKLUND BERÄTTAR om sin nya bok 
om Kilanda. Inträde/fika 40 kronor.  >> Ons 
17 nov kl 19.00, Älvängens bibliotek, tis 23 
nov kl 19.00, Skepplanda bibliotek.

Lunchkonsert, gymnasiet 
LUNCHKONSERT MED MUSIKELEVER på 
Ale gymnasium. >> Tor 18 nov och mån 29 
nov kl 13.30, Röda scen, Ale gymnasium, 
Nödinge. 

Klanger från förr 
FOLKE TAUBNERS MUSIKANTER. Fika och 
lotteri. >>Tis 23 nov kl 19.00, Surte kultur-
hus. Biljetter, 40 kronor, kan köpas på Surte 
bibliotek från den 2 nov. Gratis för med-
lemmar. Arr. Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening.

Konsert i juletid med  
Cyndee Peters
EN AV SVERIGES MEST FOLKKÄRA 
artister gästar Ale kommun tillsammans 
med pianist Daniel Stenbaek. Vi kan för-
vänta oss sånger från hjärtat med mycket 
sväng. Medverkan av elever från Ale 
kulturskola. Utdelning av Ale kommuns 
kulturstipendium. >> Sön 5 dec kl 19.00, 
Teatern Ale gymnasium, Nödinge,  pris 
150 kr. Biljetter säljs från och med 12 nov 
på biblioteket i Nödinge. Arr: Ale kommun 
Kulturverket, Teaterföreningen i Ale, ABF.Slutsålt!

Synpunkter på Ale kommun?
Lämna dina synpunkter på kommu-
nen och vår verksamhet. Vi vill för-
bättra vår service.  Maila dina åsikter 
till synpunkten@ale.se.
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Nya Företagare i Ale
Bokföringens grunder

Bokföringsinformation till dig som aldrig har bokfört 
eller du som behöver friska upp dina kunskaper.

Ale Utveckling tillsammans med Skatteverket bjuder in till ett 
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom 

bokföringens grunder och ger tillfälle för frågor och svar.

Vi går bland annat igenom vikten av att ha en bokföring, vad som 
är debet och kredit och några vanliga bokföringstransaktioner.

Obs! Informationen tar kort upp grunderna i bokföring, men inte 
något om bokslut.

Tisdag 23 november
kl 18.00-21.00

Medborgarkontoret Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.

Obligatorisk anmälan senast 19 november till:
ale.utveckling@ale.se alt. Lennart Svensson: 0737-73 12 89 

eller Skatteverket: 010-573 52 87

Välkomna!
Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale Utveckling
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 

ALE. Domen mot en 56-årig kvinna 
som förskingrat över en halv miljon 
kronor från socialtjänsten i Ale föll i 
förra veckan. 

Brottet rubriceras som grovt 
bedrägeri och påföljden blev fängelse 
i ett år och sex månader.

Kommunen gjorde innan rätte-
gången upp med kvinnan och peng-
arna är nu återbetalda.

Under tiden april 2001 till oktober 2008 har 
hon vid 119 olika tillfällen beviljat ekonomiskt 
bistånd som betalats ut till konton som hon 
själv har haft tillgång till.  Totalt handlade det 
om 609 061 kronor.

Brottet uppdagades 2008 då transaktionerna 
återfanns i datasystemet och hon erkände då 
gärningen. 

– Vi är så klart besvikna och upprörda över 
det som hänt. Det är en person som arbetat 
länge och som man upplevde skötte sitt arbete 
förträffligt, säger Eva-Marie Ekman, kom-
munjurist i Ale.

Efter händelsen har man ändrat rutinerna 
för att öka säkerheten. Bland annat har man 
sett till så att fler personer har inblick i syste-
met, men exakt vilka ändringar vill man inte 
gå in på. 

JOHANNA ROOS

18 månader för bedrägeri hos Socialtjänsten

FÖRENINGSBIDRAG
VAKNA-fonden sammanträder för sista gången i år tisdag 
23 november. Då behandlas aktuella bidrags-ansökningar 

från det lokala föreningslivet. 
Syftet är att underlätta för föreningar och ungdomar att 

starta nya aktiviteter. 

Målgruppen är barn och unga 6-19 år.
Vi söker också fler förslag på vem eller vilka ungdomsledare 

som ska få stipendiet "Vaken Ledare".

Skicka er ansökan till: 
Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 

Älvängen eller via e-post till: thomas.berggren@ale.se
M
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0303-20 60 90

BYGG- OCH ARBETSMASKINER
TRÄDGÅRDSMASKINER OCH JORDFRÄSAR
GRÄVMASKINER
PACKNINGSMASKINER
BETONGBEARBETNINGSMASKINER
TORKNINGS- OCH UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR
STÄLLNINGAR OCH ARBETSPLATTFORMAR
JORD- OCH BERGBORRUTRUSTNING
VERKTYG, TILLBEHÖR M.M.

w w w.hyrser vice.nu

Kontakta oss gärna för ett personligt möte!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!

Vi är en ideell förening som 
räddar liv till sjöss, utan bidrag 
från staten. Så stöd oss genom 
att bli medlem. Som tack för 
hjälpen får du kostnadsfri 
hjälp och bogsering, även när 
det är kav lugnt. Anmäl dig 
på www.ssrs.se eller ring 
031-29 00 90. Eller sätt in 550:– 
på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.

ALE. Ale Aktiv står 
öppen för alla som 
arbetar i kommunen 
och kickoffen går av 
stapeln torsdagen den 
11 november i Ale Gym-
nasium. 

Syftet är att hitta 
en samlingspunkt för 
att främja hälsa och 
sammanhållning, både 
arbetsmässigt och 
privat.
– I Ale arbetar ungefär 2000 
personer och alla, såväl fast-
anställda som vikarier, är väl-
komna att delta i våra aktivi-
teter. Det kan vara allt från 

blomsterkurser till idrotts-
aktiviteter och tanken är att 
det ska finnas något för alla, 
säger Malin Olsson, ordfö-
rande i Ale Aktiv.

Främst är det anställda 
i kommunen som kommer 
att hålla i kurserna och för-
hoppningen är att fler ska 
vara med. Redan på kick-
offen kommer kommunens 
förmågor att bjuda på både 
mat och underhållning. Till-
tugget står Ale Gymnasiums 
restaurang för och scenen 
kommer att intas av trubadu-
ren Thomas Hermansson. 
Dessutom gästar mentalisten 
Micke Askernäs.

– Föreningen ska bedrivas 
i nära samarbete med kom-
munens friskvård men aktivi-
teterna kommer inte bara att 
inrikta sig mot idrott. Man 
får gärna komma med egna 
önskemål om vad man vill 
göra. 

Man har arbetat aktivt 
med att starta en personal-
förening under det senaste 
året och inspirerats av Vara 
och Vänersborgs kommun 
där det fungerat mycket bra.

Ale Aktiv kickar igång
– Stora planer för nystartad personalförening

SKOJ!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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BanaVäg i Väst

Informationsmöte i Bohus 15 november
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte angående  
bergarbetena i Bohus.

Plats: Servicehuset i Bohus centrum (matsalen)
Tid: 18:00–19:30

Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

NÖDINGE. Det var fokus 
på framtiden.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Nödinge lockade 
många besökare.

Ämnena på dagord-
ningen var av skiftande 
karaktär, allt från infra-
struktur till äldrebo-
ende.

När Sven Pettersson häl-
sade välkommen till ortsut-
vecklingsmötet i Ale gymna-
siums musiksal var det inför 
en nästan fullsatt salong. 
Programmakarna hade lyck-
ats förträffligt och funnit 
ämnen som attraherade såväl 
ung som gammal.

Lennart Dagé, övergri-
pande projektledare från 
Trafikverket, informerade 
om den pågående infrastruk-
tursutbyggnaden. Självfallet 
blev det en hel del frågor om 
nuvarande trafikstörningar 
och planerade omläggningar.

– Håll ut, det blir bättre, 
lovade Lennart apropå de 
synpunkter som framfördes 
om de köbildningar som har 
uppstått den senaste tiden i 
Bohus under rusningstrafik. 

– Det kan inte bli sämre, 
sade en av åhörarna med 
bitsk stämma.

– Att konstruera en ny väg 
och järnväg och att överhu-
vudtaget få det att flyta är 
imponerande. Det är bra 
jobbat, kontrade en mötes-
deltagare som var av en 
annan uppfattning än talaren 
innan.

Tyvärr är det inte alla som 
visar respekt för vägarbe-
tarna och deras situation.

– Visa hänsyn! Tyvärr 
finns det trafikanter som kör 

i 120 kilometer i timmen där 
det är skyltat 70, förklarade 
Lennart Dagé.

Alma Delic visade en pro-
jektbeskrivning för Äppel-
gårdens förskola, som ska stå 
färdig för inflyttning nästa 
höst. Det blir en förskola 
med sex avdelningar och 
med plats för 120 barn.

– Det blir en flexibel lös-
ning där delar eller hela fast-
igheten ska kunna användas 
för F-3-verksamhet, beto-
nade Alma Delic.

Efter den sedvanliga kaf-
festunden informerade äld-
reomsorgschef Eva Saletti 
om det nya äldreboendet 
som planeras i Nödinge.

– Det blir en extern fastig-
hetsägare och förvaltare. Ale 
kommun kommer att teckna 
ett 20-årigt hyresavtal. 

Totalt rör det sig om 40 

lägenheter. Boendet kommer 
bland annat att förses med 
ett stort gemensamhetsut-
rymme och en sinnenas träd-
gård.

– Trädgården ska förses 
med frukträd och bärbuskar. 
Det ska också anläggas en 
gångväg runt huset där man 
lätt kan ta sig fram med rull-
stol eller rollator, informe-
rade Eva Sanetti.

Av de inbjudna gästerna 
var renhållningschef Lars-
Olof Segerdahl sist ut för 
att prata om avfallshantering, 
återvinningsstationer och 
Sörmossen i Bohus.

Välbesökt ortsmöte i Nödinge

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alma Delic, projektledare för Äppelgårdens förskola i Nödinge, och presidiets ordförande, 
Sven Pettersson, svarade på åhörarnas frågor vid torsdagens ortsutvecklingsmöte i Nödinge.

Lennart Dagé informerade om den pågående infrastrukturs-
utbyggnaden genom Ale.

Ale gymnasium ligger i Nödinge.  Vi har en tydlig pedagogisk inriktning 
där entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm och dina mål är nyck-
eln. Vi erbjuder en studiemotiverad 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!

Välkommen på öppet hus!

tisdagen den 23 november kl. 18-21
och lördagen den 15 januari kl 10-14!

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954
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Ulrika Samuelsson har en 
bakgrund som grundskolelä-
rare årskurs 4-9 med inrikt-
ning på natur och miljö.

– Jag har jobbat i Göte-

borg i 15 år, dels på en 
mångkulturell skola, dels på 
en grundskola som hade sär-
skilda undervisningsgrupper 
för elever med autism, berät-

tar Ulrika.
Att det skulle bli skolans 

värld stod klart i ett tidigt 
skede. Hon har alltid haft 
en inre drivkraft av att vilja 
hjälpa till och en glädje i att 
se andra människor utveck-
las.

– Det är roligt att vara 
med i den processen, säger 
Ulrika.

Vad i rektorsarbetet är 
det som attraherar dig?

– Det är egentligen samma 
sak som läraryrket, med den 
skillnaden att du får vara med 
och driva de stora och över-
gripande frågorna, givetvis 
tillsammans med persona-
len. Nu har jag arbetat tre 
månader i Ale kommun och 
jag måste säga att vi rektors-
kollegor jobbar väldigt nära 
varandra. På så sätt skapas 
ett bra nätverk där man kan 
utbyta erfarenheter. 

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag väljer att se möjlig-

heterna i allting. Jag är också 
en person som vill få andra 
att lyckas.

Vad ska karaktärisera 
Alboskolan?

– Eleverna ska känna sig 
trygga när de kommer hit 
och de ska vara stolta över 
sin skola. När jag besökte 
eleverna i samband med 
rekryteringsprocessen frå-
gade jag dem vad som var det 
bästa med Alboskolan? En 
av eleverna svarade: ”Jag går 
ju här!” Så vill jag att det ska 
vara och det gäller även för 
personalen. De ska trivas och 
vilja gå till arbetet varje dag, 
känna att man gör något bra 
tillsammans.

Vilka var dina favorit-
ämnen i grundskolan?

– Det var matematik och 
slöjd.

Vad gör du helst en ledig 
dag?

– Jag motionerar en del 
och är gärna ute i naturen. 
Alboskolan ligger så vackert 

med närheten till skogen, så 
när jag får tillfälle ger jag mig 
gärna ut på en promenad, 
avslutar Ulrika Samuelsson.

ALAFORS. En gammal 
skola i modern tapp-
ning.

Alaforsskolan är 
nyrenoverad och åter i 
bruk sedan i augusti.

I onsdags höll Ahla-
fors Fria Skola öppet 
hus i sina nya lokaler.

Det har skett en grundlig 
renovering och det är inte 
svårt att förstå den förnöj-
samhet som personalen 
känner när de visar runt i 
Alaforsskolans lokaler.

– Jag måste erkänna att 
jag, som ändå är en obotlig 
optimist, tvekade ett tag i 
våras om vi skulle ro detta 
projekt i land. Det var otro-
ligt mycket att göra, men nu 
kan vi konstatera att vi lycka-
des med uppdraget, säger 
Thore Skånberg, adminis-
trativ chef på Ahlafors Fria 
Skola.

– Jag vill samtidigt ge en 
eloge till Ale kommun för 
god samverkan. Tekniska 
förvaltningen har verkligen 
varit tillmötesgående och 
ställt upp när det behövts, 
säger Skånberg.

Nyrenoverat
Verksamheten är igång sedan 
skolstarten i augusti. 250 
elever har nu Alaforsskolan 
som hemvist. I onsdags kom 
många föräldrar, mor- och 
farföräldrar för att titta på de 
nyrenoverade lokalerna.

– Fantastiskt! Det är nos-
talgi att få gå in i den här 
byggnaden, konstaterade 
Barbro Andersson, som bor 
granne med skolan.

Barbros båda söner gick 
på Alaforsskolan och nu har 
hon barnbarn som går i den-
samma.

– Det har blivit väldigt, 
väldigt fint, berömde Barbro 
samtidigt som hon kramade 
om skolans rektor, Ingvald 
Lindström.

– Vi jobbade ihop under 
många år på Ledetskolan. 
Jag är väldigt glad att Barbro 
kom och hälsade på oss idag, 
förklarade Ingvald.

I skolmatsalen stod bam-
bapersonalen redo att serva 

med kaffe och hembakade 
kanelbullar till alla besökare. 
Ett uppskattat inslag!

Tre paviljonger komplet-
terar befintliga skolbyggna-
der på området. Två av dem 
har placerats på skolgården 
och ytterligare en vid för-

samlingshemmet, där frisko-
lan bedriver sin fritidsverk-
samhet.

En rektor som väljer att se möjligheterna
– Ulrika Samuelsson har tagit plats på Alboskolan

PÅ ALBOSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Samuelsson är ny rektor för Alboskolan tillika försko-
lechef för Alvhems förskola. Hon tillträdde tjänsten den 1 au-
gusti. 

”Kampen... fortsätter. 
Rasismen... ska kros-
sas”. Genom regn-

dropparnas smattrande på 
de tusentals paraplyerna 
ekade en ensam megafon-
röst. Därefter rösterna från 
det kilometerlånga folktå-
get som ringlade sig nedför 
Avenyn. Under de färggla-
da regnskydden skymta-
de sammanbitna ansikten. 
Den tjugonde september 
blev en av höstens gråaste 
dagar och himlen var inte 
ensam om att gråta. Vatt-
net som rann längs med 
trottoaren hade ett stänk 
av salt. 

Det hade börjat skvalpa i 
mina tunna tygskor när jag 
slogs av tanken att något 
stort höll på att hända, 
något vi inte har kontroll 
över. Ett steg tillbaka på 
den väg som faktiskt hade 
börjat kännas rätt. 

Demonstrationerna 
runt om i landet dagen 
efter riksdagsvalet hand-
lade om att möta en rädsla 
tillsammans och visa sitt 
motstånd till de främlings-
fientliga vindar som börjat 
ta fart. Nu pratar vi inte 
om något slags blodrött 
förstamajtåg. Det handlar 
om alla människor, oavsett 
politisk färg. Vi pratar om 
något så grundläggande 
som alla människors lika 
värde. Svenska folket 
röstade in Sverigedemo-
kraterna i riksdagen och i 
rättvisans tecken får de nu 
göra sin röst hörd, liksom 
de övriga partierna. Jag 
tror inte att alla som pil-
lade ner Sd:s valsedel i sitt 
kuvert är rasister som vill 
andra människor illa. Det 
handlar om en politisk 
åsikt och inte nödvändigt-
vis om människosyn. Men 
det finns också en anled-
ning till varför tusentals 
och åter tusentals män-
niskor år 2010 i raseri gav 
sig ut i regnet dagen efter 
valet för att ropa ”inga 
rasister på våra gator”. 

När folkmassan nått 
fram till järntorget och 
samlats runt fontänen 

lutade sig en man fram till 
mig och sa: ”Det känns 
inte helt rätt att säga att vi 
inte vill ha några rasister på 
gatorna. Då går man ju lite 
ifrån den politiska debat-
ten.”

Visst låg det något i det. 
Motståndet riktade sig 
egentligen inte till rasister 
som sprider oro och bråkar 
på stan utan till en politik 
som förs.

Men känslan av att 
något stort höll på att 
hända grundade sig i oron 
för vilka spår den förän-
derliga vinden skulle sätta 
nere på markplan. 

En månad senare börjar 
människor att skjutas ner 
i Malmö och motivet får 
media att prata om en ny 
”laserman”. Förtvivlade 
kan vi bara se på hur histo-
rien upprepar sig. Huru-
vida den senaste tidens 
händelser kan kopplas till 
den aktuella debatten kring 
främlingsfientlighet kan 
det bara spekuleras i. Men 
är det en slump att 1991 
års händelser upprepar sig 
precis just nu? 

I min iver att vilja tro 
gott om människor antog 
jag att vi kommit längre 
än så här. Men eftersom 
debatten grundar sig i ett 
val som svenska folket gjort 
så betyder det också att 
frågan behöver tas upp. Jag 
hoppas att det leder fram 
till något bra i slutändan 
för just nu tar vi ett steg 
fram och två tillbaka.

JOHANNA ROOS

Ett steg fram 
och två tillbaka

Krönika

SKEPPLANDA. När Göran Klang tackade för sig 
som skolledare för Alboskolan/Alvhems förskola 
försvann många års erfarenhet.

Efterträdaren Ulrika Samuelsson har precis 
upplevt sitt första kvartal i rollen som rektor.

– Jag tycker det är väldigt roligt och får nog 
säga att uppdraget har motsvarat förväntning-
arna, säger Ulrika till Alekuriren.

Alaforsskolan visades upp för allmänheten
– Friskolan stortrivs i sina nyrenoverade lokaler

NOSTALGISK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barbro Andersson, närmaste granne till Alaforsskolan, till-
sammans med rektor Ingvald Lindström under onsdagens 
öppet hus-firande.

På väggarna hänger foton från en svunnen tid. Tavlorna fångade besökarnas intresse. 

Gymnastiksalen hade för-
setts med ett biljardbord där 
Joachim och Pontus roade 
sig medan föräldrarna gick 
husesyn.
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ALE. Färgglada lådor 
fyllda med sötsaker 
finns det gott om i Ale 
kommun. 

Den som vill plocka 
lösgodis har hela 23 
ställen att välja på. 

Bara under det 
senaste halvåret har 
fyra renodlade godisbu-
tiker startat, varav två 
med stöd från Arbets-
förmedlingen. 

För drygt två veckor sedan 
slog Älvgodis upp portarna 
mitt emot nystartade Godis-
boden i Älvängen. Båda buti-
kerna har lagt krutet på lös-
godisförsäljning, men ingen 
säger sig ha för avsikt att 
konkurrera ut den andra.

Förklaringen till godis-
affärskrocken grundar sig 
nämligen i ett missförstånd, 
de visste helt enkelt inte om 
varandras planer.

– Vi hade redan skrivit på 
hyreskontraktet och börjat 
planera för verksamheten 
när det plötsligt öppnade en 
butik på andra sidan gatan. 
Om jag hade vetat skulle jag 
inte tagit den här lokalen, 
men jag hoppas att det ska gå 
bra för oss alla, säger Fredrik 
Andersson, ägare till nystar-
tade Älvgodis. 

Efter att ha blivit varslad 
från Volvo Personvagnar 
då fabriken han arbetade i 
lades ner fick han genom 
Volvos utvecklingsprogram 
hjälp med att skaffa sig den 
kunskap som krävdes för att 
starta eget. 

Anneli Nyberg som äger 
Ale Godisbod visste inget om 
vad som planerades på andra 
sidan gatan då hon, med stöd 
från Arbetsförmedlingen, 
öppnade sin butik i somras. 

Behövdes inte
– En till godisbutik var 
kanske inte vad Älvängen 
behövde. Om Älvgodis hade 
öppnat innan mig så hade 
jag inte gått vidare med min 
affärsidé utan sett mig om 
efter en annan verksamhet. 
Jag eftersträvar mångfald 
och jag hade heller aldrig 
beviljats starta-eget-bidrag 
om det redan funnits en 
butik så nära. 

Samtidigt som Älvängen 
fått ett rejält tillskott av lös-
godislådor så är framtiden 
oviss för TitBits som sålt 
sötsaker i över tio år. Loka-
len ska rivas till förmån för 
vägbygget och det är inte 

bestämt om den kommer att 
flytta någon annanstans.

Maria Håkansson som 
varit anställd sedan butiken 
öppnade vet fortfarande 
inte om hon behöver söka 
nytt jobb eller inte. Hon kan 
tänka sig att starta eget, men 
tycker att det blivit en över-
etablering av godisbutiker.

– Det blir för mycket och 
meningen är inte att vi ska 
konkurrera med varandra. 
Överetablering drabbar alla.

Lite stöd
Det är inte bara Anneli 
Nyberg som fått stöd av 
arbetsförmedlingen för att 
starta en renodlad godisbutik 
i Ale det senaste halvåret. 

I somras öppnade även K1 
Godis i Nödinge. 

Ägaren, Maria Eliasson, 
tycker det är tufft att starta 
eget och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen har inte 
fungerat särskilt bra.

– Det tog lång tid innan 
jag fick min första kontakt 
från det att jag bestämde mig. 
Det blev aldrig av att jag gick 
någon starta-eget-kurs som 
jag nu känner att jag hade 
behövt. Arbetsförmedlingen 
utgick från att jag redan 
kunde allting så jag kände 
mig lite osäker i början. Det 
känns som det är lite skjutet 
från en höft.

K1 Godis utgår från 
samma sortiment som många 
andra; många olika populära 
lösgodissorter, lekfullt utfor-
made sötsaker för barn och 
tobak som ett komplement 
för de vuxna kunderna. 

Maria Eliasson hoppas att 
hon står sig i konkurrensen 
med Ica Kvantum genom att 

försöka ha färskare godis och 
roligare sorter. 

– När jag öppnade behöv-
des det en godisbutik i 
Nödinge. Då hade inte Ale 
Tips och Tobak börjat sälja 
lösgodis så då kände jag att 
det fanns en marknad för det. 
Men det blev några fler på 
vägen. 

– Jag blev lite chockad 
när det öppnade en till i 
Älvängen. Det känns lite 
”too much”.

Tänka innan
I januari köpte Arman dåva-
rande Ahlafors Livs som 
han stängde och gjorde om 
för att sex månader senare 
öppna igen under ett nytt 
butiksnamn, Godisbana. En 
femtedel av sortimentet är 
fortfarande livs, som pasta, 
konserver och färdiga smör-
gåsar medan resten övervä-
gande består av lösgodislådor 
i långa rader.

Han såg att det fanns ett 
behov av en godisbutik i 
Alafors, något som håller 
samhället levande så att det 
inte suddas ut. Han tror att 
kunskap, vilja och den sociala 
biten är viktiga delar för att 
lyckas. 

– Många tänker bara på 
den ekonomiska biten, att 
stå bakom kassan och sälja. 
Starta-eget-bidrag ger fel 
signal till vissa. Under ett 
halvår har du en trygghet 
men man märker inte hur 
det går och verksamheten 
kanske inte är hållbar. Det 
är inte politiken det är fel på 

utan det gäller för den som 
startar upp att tänka både en, 
två och tre gånger innan.

Arman tror att övereta-
blering leder till att man inte 
skaffar sig nya kunder utan 
istället tar varandras. 

På en yta av 318,3 kva-
dratkilometer finns det nu 23 
ställen som säljer lösgodis. 

– Man brukar säga att fler 
butiker drar fler folk. Det 
gäller i större köpcentrum 
men inte här, säger Anneli 
Nyberg på Ale Godisbod.

Kampen om det söta guldet
– På ett halvår har Ale fått fyra nya godisbutiker

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning fanns det behov

– Då fanns det ingen godis-
butik varken i Älvängen eller 
i Nödinge. Det är möjligt 
att det blivit annorlunda 
nu, men ibland är det ingen 
nackdel att butikerna ligger 
bredvid varandra. Det drar 

folk till varandra, säger 
Bernt Källgren, arbetsför-
medlare.

Att starta eget innebär 
stora ekonomiska risker. 
Trots bidraget finansieras 
många uppstarter med egna 

besparingar och Arbetsför-
medlingen tar inget ansvar 
om företaget inte går ihop 
ekonomiskt efter de första 
sex månaderna. 

– Förutsättningen för att 
beviljas starta-eget-bidrag är 
att man ska kunna fortsätta 
leva på verksamheten. Vi har 
haft en bra positiv utveckling 
och med stöd från oss star-
tas i genomsnitt ett företag i 
veckan.

Maria Eliasson på K1 

Godis gick aldrig någon 
starta-eget-kurs och det är 
heller inget som Arbetsför-
medlingen kräver. Så länge 
man har en komplett affärs-
plan inklusive budget så kan 
man beviljas ekonomiskt 
stöd i sex månader.

Av de cirka femtio företag 
som startats upp under det 
senaste året har hittills två 
varit tvungna att lägga ner 
verksamheten. 

JOHANNA ROOS

ALE. I somras beviljades två personer starta-eget-
bidrag för att öppna godisbutiker i Ale. 
Nyföretagarcentrum som utreder åt Arbetsför-

medlingen ansåg att det behövdes trots att det 
redan då fanns drygt 20 ställen som sålde lösgodis. 

HÄR KAN DU KÖPA GODIS I ALE
•  Tempo, Skepplanda: Dagab, 49,50 kr/kg

•  Svenssons Livs, Alvhem: Ica, 69 kr/kg

• Willys, Älvängen: Dagab, 69,50 kr/kg 
•  Netto, Älvängen: Drömgodis, 59,95 kr/kg
•  Ica Supermarket, Älvängen: Gott 

mix, 79,95/kr/kg
•  TitBits, Älvängen: Privab Trollhät-

tan under 1 kilo: 69 kr/kg, över 1 kilo: 
49,90 kr/kg 

•  Godisboden, Älvängen: Privab i 
Göteborg och privata inköp, 79,90 
kr/kg

•  Älvgodis, Älvängen: Privab, Trollhät-
tan, 59 kr/kg

•  Statoil, Älvängen: Karamellkungen, 99 kr/kg
• OA Livs, Älvängen: Axfood, 89 kr/kg

•  Alafors Livs, Godisbana, Alafors: 
Privab, 79 kr/kg

• Tempo, Nol: Dagab, 79 kr/kg

•  Pressbyrån, Godislagret, Nol: 
Axfood, Privab mm. Har ett 30-tal 
leverantörer, 59,50 kr/kg

• Shell, Nol: Dagab 59,90 kr/kg

•  Ica Kvantum, Nödinge: Karamell-
kungen, 79,50 kr/kg 

•  Lidl, Nödinge: Godisprinsen, 64,90 kr/kg
•  Ale Tips och Tobak, Nödinge: Privab 

och privata inköp, 69 kr/kg 
•  K1 Godis, Nödinge: Privab, under 

1 kilo: 79 kr/kg, över 1 kilo: 69 kr/kg
•  OK/Q8, Nödinge: Axfood Tyringe, 99 kr/kg

•  Netto, Bohus: Drömgodis, 59,95 kr/kg

•  Konsum, Surte: Karamellkungen, 
89,90 kr/kg

•  Mickes Närlivs, Surte: Godislandet 
och privata inköp, 59 kr/kg

•  Gruvan Livs och grönt, Surte: Allt i 
gross, 69 kr/kg

Anneli Nyberg, ägare till Ale Godisbod och Maria Håkansson, anställd på TitBits är överens 
om att samarbete lönar sig.

Arman, som äger Godisbana i Alafors, menar att de som inte 
har kunskap gärna sänker priset för att locka kunder.

Fredrik Andersson har till-
sammans med sin fru Maria 
precis öppnat Älvgodis.

Arbetsförmedlingen hjälpte Maria Eliasson att starta K1 
Godis i somras.

De renodlade godisbutiker satsar på kvalitet i konkurrensen 
med mataffärerna. 

RULLAR INTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

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

BOSTADSRÄTTERVILLOR

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 959 kvm . VISAS Sö 14/11. 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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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 1 101 kvm . VISAS Sö 14/11. Ring för tidsbokning. Ranneberg 205.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE KOLLANDA 4 rok, 112 kvm

• Lantligt • Fräscht • 1 plan • Hund/ inhägnat
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 241 kvm Tomtarea 241 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt.. VISAS Sö 14/11.
Hagtornsgränd 8. ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE BOHUS 4 rok, 112 kvm

• Stor balkong • Centralt • Pendeltåg 2012
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PRIS 1 845 000 kr/bud. AVGIFT 5 267 kr/månad
VISAS Sö 14/11. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé
15. ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116,8 kvm
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Går du i säljtankar?
 

Lämna din bostad till försäljning hos oss  
senast 26 november så får du 20 trisslotter*, 
värde 500 kronor! 
 

STOR VISNINGEHELG I DECEMBER

Du har också chans att visa din bostad på vår stora  
visningshelg i december, då vi visar alla bostäder vi 
har till salu i Ale. Ring 0303-74 90 00 och snacka 
med oss så berättar vi mer!

NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

*) Erbjudandet gäller nya för-
medlingsuppdrag som tecknas 
i bobutiken Ale under perioden 
26/10 till 26/11 2010. 

POLIS
RONDEN

Måndag 1 november

Brott mot djurskydds-
lagen
Anmälan upprättas om brott 
mot djurskyddslagen. I över ett 
dygn ses en hund vara inlåst 
i en bil.

Tisdag 2 november

Försök till rån
En man försöker råna den taxi-
chaufför som kört honom hem 
till Älvängen. Chauffören lyckas 
värja sig och gärningsmannen 
springer från platsen. Spa-
ningstips finns i ärendet. 

Onsdag 3 november

Tobaksstöld
Inbrott på OKQ8 i Nödinge. 
Okända gärningsmän bryter 
upp entrédörren och tillgriper 
varor, bland annat tobak. 

Torsdag 4 november

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. 
Tjuvarna bryter upp ett föns-
ter och tar sig in i bostaden. 
Det finns spaningsuppslag i 
ärendet.

Villainbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips.

Försök till inbrott i en villa i 
Älvängen. Gärningsmännen 
tillgriper en gasolgrill som står 
utanför fastigheten.

Fredag 5 november

Misshandel
Grannosämja på en parkerings-
plats i Nödinge leder till en 
anmälan och en motanmälan 
om misshandel.

Lördag 6 november

Olaga hot
Anmälan inkommer från en 
15-årig flicka om misshandel 
och olaga hot i Nödinge. Det 
finns en utpekad kvinna som är 
misstänkt i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/11 – 8/11: 37. Av dessa 
är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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Fyra kommunalrådslöner i två månader
ALE. Den nya majoriteten 
kräver kunskapsöverföring.

Därför beslutade Kommun-
styrelsen att både Modera-
terna och Socialdemokra-
terna förutom sina två kom-
munalråd ska få arvodera 
ytterligare två personer i två 
månader.
Kommunstyrelsens nya ordföran-

de, Mikael Berglund (M), fick 
omgående stå till svars när han 
drev igenom beslutet om kun-
skapsöverföring.

– Eftersom både Paula Örn (S) 
och jag är nya i Ales kommunled-
ning är det viktigt att både Mo-
deraterna och Socialdemokrater-
na lämnar över värdefull infor-
mation. Det kommer att ta tid. 

Det är en stor organisation och de 
männsikor som bäst lär oss måste 
självklart få betalt, så fungerar det 
i vilket svenskt företag som helst 
när du byter ledning. Det är inget 
att diskutera, försvarade Berg-
lund beslutet som medför att Ale 
kommun kan få betala ut fyra kom-
munalrådslöner under de två sista 
månaderna.
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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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Det var en förfärad styrelse- ledamot i Ahlafors IF, Emris 

Olsson, som tog del av förö-
delsen på torsdagsmorgo-
nen.

– Det är förfärligt och 
saneringen kommer att kosta 
mycket pengar, konstaterade 
Olsson och drog en djup 
suck.

Mycket tyder på att gär-

ningsmännen är desamma 
som härjade i Älvängen i 
förra veckan, där bland annat 
flera båtägare fick sina dyr-
gripar nersprayade.

– Ett typiskt ungdoms-
brott. Det finns spaningstips 
i ärendet och en utredning 
pågår, säger Tom Henric-

son, polisen Angered/Ale.
Klottrarna har även dragit 

fram på Ale Torg och Albo-
torget. En fastighetsägare i 
Älvängen har också gjort en 
polisanmälan då denne fått 
sin husfasad nedklottrad.

En riklig belöning har 
utfästs till den eller de per-

soner som lämnar uppgif-
ter vilka leder till att en 
eller flera gärningsmän kan 
gripas. Gärningsmännen å 
sin sida riskerar dryga böter.

Klottrare riskerar dryga böter
– Klubbhuset på Sjövallen nersprayat

Ahlafors IF:s klubbhus på Sjövallen utsattes för skadegörelse i form av klotter natten till torsdag.

ALAFORS. I förra veckans nummer av Alekuriren 
kunde ni läsa om klotter i Älvängens båthamn.

Natten till torsdag huserade klottrare i Alafors.
AIF:s klubbhus på Sjövallen var bara ett av 

många objekt som utsattes för meningslös skade-
görelse.
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Älvängen

Mikael Berglund (M) valde
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 utså
som väntat Mikael Berglund till Ko
munstyrelsens ordförande. Till opp
sitionsråd valdes Paula Örn som ti
gare i veckan vunnit en omröstni
hos Socialdemokraterna.

Läs sid 3 och 

Klotter som upprör

Fo
to

: 
P

er
-A

n
d
er

s 
K

lö
v
er

sj
ö

Faksimil Alekuriren vecka 44, 2010. Båtägare i Älvängens 
båtklubb utsattes för grov skadegörelse då flera båtar klott-
rades ner.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

RABATT
25%

Rakapparat
Braun Series 150
• Uppladdningsbar

• Tvättbar under vatten

• Långhårstrimmer NU 369:-
Ord pris 495:-

Erbjudandet gäller t.o.m. söndag 14/11 2010

Farsdag-tips: Söndag 14 november

XXXX. Bo Björklund 
har just kommit ut 
med en rykande färsk 
bok om Kilandas spän-
nande historia. I fokus 
står Kilanda Säteri och 
berättelserna utgår 
från familjerna som 
levde och verkade där 
i slutet på 1800-talet 
och början av 1990-
talet. 

Det hela började med 
fyndet av 370 fotogra-
fiska glasplåtar.

Bo Björklund kan sin histo-
ria och fascineras av berät-
telserna från en annan tid – 
en tid då springbrunnar kon-
struerades och Kilanda skola 
skänktes till bygden för att 
frigöra sig från Starrkärr.  

Han har tidigare skrivit tre 
böcker om Risveden och det 
var under det researcharbetet 
i början av 90-talet som han 
sprang på hundratals fotogra-
fiska glasplåtar. Dessa hitta-
de han på museet i Väners-
borg. Fotografierna visade 
sig vara tagna under 1990-
talets första decennium av 
Helfrid von Schéele, till-
hörande familjen som ledde 
lantbruksskolan på Kilanda 
Säteri. Många av bilderna är 

tagna i Kilanda men även på 
andra ställen.

– Jag såg möjligheten 
genom fotografierna, brev 
och min egen kunskap om 
vad Kilanda var för något. Jag 
har så pass mycket lokalkän-
nedom så jag kunde plocka 
ihop delar till en helhet. För 
tre år sedan besökte familjen 
Schéele en utställning med 
bilderna från sina släktingars 
liv. Det var mycket uppskattat 
och jag insåg då vilken histo-
ria det fanns i familjen.

Gullig historia
Bo Björklund har tidigare 
jobbat som ingenjör på SKF 
och senare även som lärare i 
NO, svenska, engelska och 
tyska. 

Han är själv uppvuxen i 
Ale och har bland annat bott 
i Risveden, Skogstorp och 
Älvängen, där han numera är 
bosatt. Under tio år har han 
hunnit skriva 1000 sidor om 
historien bakom den mark vi 
trampar på idag. Han är hän-
given sitt uppdrag och vissa 
berättelser slukar hans intres-
se mer än andra. 

Han visar bilden före-
ställande Kilanda Säteri på 
bokens baksida och pekar på 
något som liknar en enbuske. 

– Det ser ut som ett träd 

men tittar man riktigt noga 
ser man att det är vatten som 
sprutar upp ur marken, en så 
kallad springbrunn. Histo-
rien bakom springbrunnar-
na är gullig. Man borrade ut 
trästammar som ledde vatten 
från floden vid Kilandavägen 
till säteriet som ligger tusen 
meter därifrån för att sedan 
spruta upp ur brunnar. Det är 

fascinerande att man lyckades 
göra det på den tiden.

Boken kretsar kring tre fa-
miljer– Ekman, von Schéele 
och Klingspor, som alla hade 
koppling till Kilanda Säteri. 
Texten kompletteras med 
många historiska fotografier 
och målningar. 

Mycket av det som berättas 
om finns kvar än idag. Kilan-

da skola som stod klar 1867 
var en avskedsgåva till bygden 
från Peter W Ekman. Detta 
betydde att Kilanda kunde 
frigöra sig från Starrkärr och 
separationen avsåg både kyr-
koråd och skolråd samt folk-
skola. 

– Jag kan tänka mig att det 
kan bli vandringar i Kilan-
da där man får chansen att 

guidas runt till de ställen jag 
berättar om. Men närmast 
väntar fyra presentationer av 
boken och arbetet med att 
distribuera den. Jag har redan 
en idé på gång till mitt nästa 
projekt men den håller jag för 
mig själv ett tag till, säger Bo 
Björklund.

JOHANNA ROOS

Med känsla för Kilandas historia
– Fängslande berättelser i nyutkommen bok 

Bo Björklund har just avslutat sin fjärde bok. Till skillnad från de första tre som handlar om Risveden berättar han nu Kilan-
das fängslande historia. 
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ÄLVÄNGEN. Kontak-
terna med arbetslivet 
ska spridas ut över 
grundskolans alla år 
istället för att kompri-
meras till två veckor. 

Det är rekommenda-
tionen från skolverket 
som Ale kommun nu 
har börjat följa. 

Aroseniusskolan har 
fått både positiv och 
negativ respons på för-
ändringen. 

Enligt skolverkets direktiv 
ska yrkesorientering pågå 
kontinuerligt under grund-
skolans nio år. Ale kommun 
har nu börjat jobba kring re-
kommendationerna och två-
veckorspraon i åttan är på väg 
att tas bort till förmån för mer 
utspridda kontakter med ar-
betslivet. Men det är upp till 
varje skola att själva bestäm-
ma hur man vill göra. 

På Aroseniusskolan i 
Älvängen är det nu första ter-
minen som åttorna inte har 
någon traditionell prao.

– Responsen på föränd-
ringen har varit olika. En del 
är positiva och andra tycker 
inte om det. För de högsta-
dieelever som vill ut och testa 
på arbetslivet finns chan-
sen att praoa fem dagar per 
termin genom ”elevens val”. 
På så sätt kan man välja att 
praoa i både sjuan, åttan och 
nian, säger Carina Olsson, 
rektor på Aroseniusskolan.

Genom att det praktiska 
arbetet för studie- och yr-

kesvägledaren med att ordna 
praktikplatser försvinner fri-
görs mer tid för vägledning, 
både för personal och elever. 

Tanken är att man i alla 
grundskolans årskurser ska 
lägga exempelvis studiebesök 
för att tidigt visa vilka yrken 
som finns att välja på. 

– Låt säga att årskurs tre 
besöker ett museum. På 
vägen dit kanske man passar 
på att prata med busschauffö-
ren och får på så sätt inblick 
även i det yrket. 

Svårt ta emot
Lågkonjunkturen har gjort 
det svårare för arbetsplat-
ser att ta emot praoelever 
och därmed har trycket på 
syokonsulenterna ökat. Det 
menar verksamhetschefen 
Peter Madsen. 

– Vi måste anpassa oss efter 
förutsättningarna i kommu-
nen. Det läggs mycket tid på 
praon och syons arbete med 
att handleda arbetslag och 
lärare blir lidande. Dessut-
om är inte alla arbetsplatser 
lämpliga att praoa på och det 
kan bli fel. Sprider man ut det 
är risken att bli skrämd inte 
lika stor. 

De flesta skolor har nu 
gått ifrån praon. Men Peter 
Madsen tycker inte man ska 
se den som borttagen efter-
som den istället blivit ut-
spridd över grundskolans 
alla år. 

Högstadieskolor går ifrån traditionell prao
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Glöm inte 
Fars Dag!

Presenterna hittar du hos oss

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!
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Carina Olsson, rektor Arose-
niusskolan.

Arkivbild: Jonas Andersson

Verksamhetschef Peter 
Madsen.

Arkivbild: P-A Klöversjö

GILLADE PRAO

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


