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Ahlafors Bryggerier pre-
senterade årets julöl.

Ahle Julöl – 
perfekt igen!
ALAFORS. Ahlafors Bryg-
gerier har gjort det igen.

En brygd helt egen julöl.
En fantastisk sådan.

Ahle Julöl väntas levereras i 22 000 
halvlitersflaskor till Systembolaget 
i Ale, Kungälv och Angered. Första 
lasset gick i förra veckan. På avsmak-
ningen kunde intressenterna konsta-
teera att bryggmästare Tord Eriksson 
lyckats motsvara alla förväntningar.

Läs sid 14

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

DEN 19 NOV BÖRJAR 
VI MED HEMKÖRNING! 
Fredag och lördag kl: 15-21 

Ett 1/2 kg godis för 75:- ink. leverans

www.alvgodis.se för att se våra paket

-Ring och beställ på 0303-748119 
Vi kör Skepplanda & Älvängen, 
kontant betalning

Lösviktsgodis 590 ÖPPET ALLA DAGAR! 
Mån-Lör till 22.00, sönd till 20.00

ÄLVGODIS

Finns nu att hämta 
utanför vår butik

Bandy – inget för indianer

Ale-Surte vann utmaning-
en i Ale Arena. Frölunda 
Indians hockeymiljonärer 
fördedrades med 18-6, men 
på läktaren var kampen 
desto jämnare.

Läs sid 19

– Utklassningsseger för Ale-Surte
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar 
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

BUTIKER:

| 
Kicks |  

 | Klockmaster |  
| |

 Pizzeria Bella Mia 
Alfredssons 

 

Vägarna till 
Ale Torg

blir bara bättre och bättre....

�KLIPP UT KUPONG!

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

ICA  
Toapapper 
Gäller mot kupong,
t.o.m. 21 november
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VALFRITT 
LÖSVIKTS
KAFFE
�����
�����

50:-
/250g

ord pris 60:-

VÄLKOMNA!

Ale Torg 0303-973 01

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

TIDIG JULKLAPP

Obs! medtag kupong!

Denna rabattkupong berättigar till

30%
RABATT 
PÅ VALFRI VARA

TILL ORDINARIE PRIS.

Gäller from torsdag 18/11 tom 21/11 2010. 
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.



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!

Det är fullt möjligt 
att med genom-
tänkta, dock ganska 

små, marknadsföringsinsat-
ser skapa ett stort publikt ar-
rangemang. Att lyckas locka 
1000 personer en dag mitt 
i veckan för att se en "skoj-
match" mellan ett gäng 
halvtrötta hockeymiljonärer 
och ett seriöst tämligen ungt 
bandylag är värt att applå-
dera. Det var mycket som 
kändes paradoxalt i ons-
dags i Ale Arena. Inte nog 
med att de välbetalda hel-
tidsproffsen blev frånåkta 
och tog formen av hösäck-
ar när de glada "amatörer-
na" satte fart, de blev totalt 
utspelade – för att i nästa 
stund dra ner de största app-
låderna. Hyllade och för-
nedrade i samma andetag. 
Det roligaste var ändå att se 
många nya ansikten i bandy-
huset. Denna gång krävdes 
det att bjuda in en tidigare 
framgångsrik hockeyklubb, 
men efter detta fenomena-
la arrangemang räcker det 
kanske med en toppmatch 
i bandyallsvenskan? Eller 
är livet en enda stor para-
dox där det helt enkelt krävs 
hockeystjärnor för att fylla 
bandyarenorna, tja då kan 
det bli jobbigt att vara fast-
ighetsägare...

För tillfället känns det som 
om vi går i väntans tider. 
Den nya politiska majori-
teten sätter sig in i verk-

samheten och har lovat att 
ganska snart komma med ett 
mindre "handlingsprogram". 
Vi är naturligtvis många som 
vill veta vad som händer i ett 
antal nyckelfrågor. En del 
av dessa kommer säkert att 
besvaras när Ale kommun-
fullmäktige antar budget 
och strategisk plan för 2011. 
Då ska också Allians för Ale 
ha kommit överens med 
Aledemokraterna om vilka 
prioriteringar som är vik-
tigast. Två budgetar ska ha 
blivit en. Huvudfrågan som 
väcker störst nyfikenhet är 
självfallet vad den vinnande 
sloganen "Förnyelse, föränd-
ring, förbättring", egentligen 
innehåller. Moderaterna 
som största parti i den nya 
politiska "majoriteten" 
måste nu för första 
gången klä orden med 
en ansvarsfull kostym. 
I fickorna måste det 
finnas konkreta åtgär-
der för skolan, näringsli-
vet, vården och omsor-
gen. Dessutom har 
de rödgröna mot-
ståndarna redan 
ifrågasatt varför 
alliansen inte 
har specificerat 
någon arbets-
marknadspolitik 
i tider med hög 
ungdomsar-
betslöshet. Det 
måte den nya 
ledningen ha 
ett svar på.

Företagare bjuds nästa 
onsdag in till en sopplunch 
hos Blåtunga på Fabriksvä-
gen i Älvängen. Där väntar 
ingen mindre än entrepre-
nören, Tommy Nylundh, 
som ägnar sig åt något så 
fantastiskt som att flytta hus. 
Vi var några stycken som 
imponerades när han för-
vandlade Alebyggens mäk-
tiga hyreshus på Änggatan 
i Älvängen till den största 
"husvagn" som rullat på 
E45. Nu ska vi få veta mer 
om affärsidén och det ser jag 
fram mot.

I väntans tider!

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

3-5 december 

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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Välkomna till 

SKTFs
HÖSTMÖTE

Cafeterian 
Kommunhuset Alafors 
tisdag 30 nov kl 17.30

- Versamhetsplan o budget 2011
-  Åsa Dahlqvist, SKTF Trollhättan 

informerar
- Övriga frågor
- Vi bjuder på jultallrik

Anmälan senast 23/11 till sktf@ale.se 
eller 0303-330 671, 0704-320 671
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Lördag & söndag 
20-21 november kl 11-16
Försäljning av hantverk
och kaffeservering i ett 
julpyntat magasin

Korv- och hamburgergrillning

(Ale Golfklubb 
Alvhem)

�

HJ´ S 
Medecinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

Öppningserbjudande: boka tid 
innan 31 januari så får du en 
medecinsk fotvårdsbehandling 
för 250 kr ord pris 390kr 
Nödinge Vårdcentral 
Klockarevägen 16 
Boka tid: 0702-88 99 17

Heli Jutila -Diplomerad 
fotvårdsterapeut kundförsäkring

Förvaltningen för Ale gymnasium hop-
pades att nå 650 elever läsåret 2010/2011. 
Organisationen anpassades för 630 för att 
om möjligt kunna balansera ekonomin. I 
delårsbokslutet 31 augusti konstateras emel-
lertid att elevtalet har stannat på 615. Det 

medför förhöjda kostnader för de elever som 
valt gymnasieskola utanför Ale. Nu pekar 
därför den totala budgetavvikelsen för 2010, 
exklusive 2009-års underskott om 2,5 miljo-
ner kronor (Mkr), på 1,7 Mkr. 

Möjligheterna att påverka det ekonomiska 
utfallet under pågående läsår är svårt, men för-
valtningen har fått i uppdrag att analysera vad 
som är tänkbart att göra. Det handlar bland 
annat om nya inköpsrutiner och se över loka-
lanvändningen. Redan nu har nyttjandet av 
teaterlokalen i undervisningssyfte begränsats 
kraftigt för att istället möjliggöra uthyrning.
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20 nov – 19 dec
�
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Vernissage 20/11 kl 12.00
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LOPPIS
ALE-GÅRDEN 
I NYGÅRD

LÖRDAG 27/11-2010
TID KL 10.00-14.OO

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

Cafeteria finns

klipp ur och spara

Nu é  jag
tillbaka!

Den 15 december 
börjar jag på  jeanette&co.

Jag önskar alla gamla & nya 
kunder välkomna att boka tid.
0303-106 19 /Bizzan

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!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdag den 24 november 2010 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Val av ledamöter och ersättare i 
nämnder och styrelser m fl.

-  Arvoden och ersättningar till förtroen-
devalda

- Taxor och avgifter 2011
- Mål- och resursplan 2011
- Antagande av detaljplan E 45 Göta
 
Jörgen Andersson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 17 november 2010.

Tuffa ekonomiska tider i Ale gymnasium

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

TYGLADAN
������������

GARDINSTÄNGER 99:-
JUL I LADAN 
– inredning, metervara  

& färdigsytt

Lapptekniks-
tyger60:-/m

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Himlen är 
oskyldigt blå

Sön 21 nov kl 18
Entré 80:-. Från 11 år.

Det är sommar och året är 1975. 
Martin har tagit studenten 
och lämnar betongen i stan 
för ett sommarjobb på en 
exklusiv seglarrestaurang i 

skärgården. En helt ny värld 
öppnar sig för Martin. Han 

möter den storakärleken och blir 
samtidigt omhändertagen av 

seglarrestaurangens chef Gösta, 
en playboy i centrum av den 

svenska societeten.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 46 
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

IKEA ny storägare i 
Alelion Batteries
NÖDINGE. Efter att 
Fouriertransform har 
investerat 28 miljoner 
kronor i Alelion Batte-
ries AB i somras, stär-
ker nu IKEA Green-
Tech bolaget ytterli-
gare genom en riktad 
nyemission på 20 mil-
joner kronor. 

Alelion har idag sin 
verksamhet på Rödjans 
väg i Nödinge.

IKEA GreenTech investerar 
20 miljoner kronor i Aleli-
on och tillför viktig kompe-
tens och distributionsstruk-

tur inom det starkt växande 
området för energilagrings-
system för hushållselektro-
nik. Alelion är redan unikt 
positionerad som en kom-
plett systemleverantör av en-
ergilagringssystem i Sveri-
ge med kompetens inom ut-
vecklingen och tillverkning-
en av systemen. Alelion har 
nu goda förutsättningar för 
att framgångsrikt expande-
rar sitt modulära system till 
andra områden.

– Vi får nu en ypperlig 
möjlighet att lansera vårt flex-
ibla, välbeprövade och mo-
dulära energilagringssystem 

till en stor mängd krävan-
de kunder utöver fordonsin-
dustrin, säger vd Torbjörn 
Sundström.

❐❐❐

Torbjörn Sundström, vd Ale-
lion Batteries.
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alemässan2011

Vill du även synas på scenen?
Hör av dig till oss!

Har du uppmärksammat
inbjudan att ställa ut på 
Alemässan 6-8 maj 2011?

Företagare!

För mer information om mässan, kontakta Ale mässkansli: 
Catharina Jentzell på 0704-32 07 66  

eller Ellinor Berglund på 0704-32 07 67
E-post: alemassan@ale.se

ALAFORS. Ett Leader-
projekt som bryter ny 
mark.

”Säkra Ridvägar i 
Ale” flyttar ständigt 
fram sina positioner.

Onsdagen den 24 
november arrangeras 
ett allmänt informa-
tionsmöte i Medborgar-
huset där projektets 
företrädare ska ge en 
nulägesbeskrivning och 
samtidigt presentera 
sin framtidsvision.

Ett antal planeringsträf-
far har genomförts och nu 
är tiden mogen för ett stort 
informationsmöte i Medbor-
garhuset, Alafors.

– Vi ska berätta hur långt 
vi har kommit i projektet. 
Vi anser också att samråd 
med fastighetsägare är den 
enskilt viktigaste punkten. 
Samförstånd är ett måste när 

det gäller ridledens place-
ring. Ingen ska behöva känna 
sig trampad på tårna, säger 
Peter Tifelt, ordförande i 
”Säkra Ridvägar i Ale”.

Den första delsträckan, 
mellan Jennylund och 
Nödinge, beräknas vara klar 
efter nyår.

Demosträcka
– Det blir att betrakta som 
en demosträcka för oss. Hur 
vi ska gå vidare är upp till 
fastighetsägarna. Vi vill höra 
deras åsikter om lämplig 
sträckning, säger Tifelt.

Tanken är att ridleden ska 
gå från kommunens södra 
del till den norra. På huvud-
leden ska det anläggas sepa-
rata slingor.

– Vi vill också attrahera 
andra kommuner, till exem-
pel Lilla Edet, att komma 
igång med något liknande 
projekt, säger Tifelt.

På informationsmötet 

kommer Jörgen Sundén 
från Ale kommun att med-
verka. Det är också kom-
munen som ombesörjer den 
tekniska utrustningen med 
kartor och dylikt.

– Responsen från Jörgen 
Sundén och Ale kommun har 
varit hundraprocentig under 
hela projekttiden, vilket vi är 
väldigt tacksamma för, avslu-
tar Peter Tifelt.

FOTNOT: Styrelsen för Säkra Rid-
vägar i Ale består av: Peter Tifelt, 
Rune Sandstad, Annika Svensson, 
Marie Olofsson, Annika Birklin, 
Bethine Levin och Kjell Svensson.

Informationsmöte 
om säkra ridvägar

Rune Sandstad och Peter Tifelt är vice ordförande respektive ordförande i Säkra Ridvägar i 
Ale. Onsdagen den 24 november bjuder de in till ett allmänt informationsmöte i Medborgar-
huset, Alafors.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Allmänheten bjuds in till Medborgarhuset

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

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

November

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG

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.
Obs, förlängd ansökningstid! Sista dag den 
9 jan. Terminstid 24 jan–10 juni.

Barnbokens dag på Ale bibliotek Julkonsert med Cyndee Peters Teater för barn i Alafors den 11 dec

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

Mötesplats ungdom
KARAOKE ONS 10 NOV. Mordmysterie på 
Ale gymnasium – lös gåtan på Mötesplats 
ungdom, lör 6 nov kl 17.00–21.00.

Barnbokens dag
SAGOSTUNDER OCH BARNTEATER. Lör 20 
nov kl 11.00–14.00.  Ale bibliotek, Nödinge. 

Konsert i juletid med  
Cyndee Peters
EN AV SVERIGES MEST FOLKKÄRA artis-
ter gästar Ale kommun tillsammans med 
pianist Daniel Stenbaek. Vi kan förvänta 
oss sånger från hjärtat med mycket sväng. 
Medverkan av elever från Ale kultur-
skola. Utdelning av Ale kommuns kultur-
stipendium. 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.

Informationsträffen vänder sig till dig som aldrig har bokfört tidigare och till dig som 
behöver friska upp dina kunskaper. Vi går igenom vikten av att ha en bokföring, vad 
som är debet och kredit och några vanliga bokföringstransaktioner och ger tillfälle för 
frågor och svar. Informationen är gratis.

Tid och plats: Tis den 23 nov kl 18.00-21.00, Medborgarkontoret, Ale torg, Nödinge. 
Så anmäler du dig: Anmäl dig senast fre den 19 nov till ale.utveckling@ale.se eller till 
Lennart Svensson, tfn 0737 73 12 89, eller till Skatteverket, tfn 010 573 52 87. Hör av dig vid 
förhinder. Informationen tar inte upp bokslut.  
Mer information får du av Jerry Brattåsen, tfn 0303 33 02 77. 
Arrangörer är Ale Utveckling och Skatteverket. 

Nya företagare i Ale  
kom till informationsträff i bokföringens grunder 

Kommunfullmäktige 
sammanträder
TID OCH PLATS: Mån den 29 nov kl 17.00, 
Medborgarhuset i Alafors. Ett urval av de 
ärenden som tas upp:

Föredragningslistan finns på medborgar-
kontoret, tfn 0303 33 00 00 och på ale.se

Sammanträdet är offentligt. Du är väl-
kommen att lyssna på plats eller följa sam-
manträdet direkt via närradion. Frekvensen 
är 91,4 MHz och 95,4 MHz.
Välkommen! Klas Nordh, kommunfullmäk-
tiges ordförande

Nytt återvinningskort
HUSHÅLLEN I ALE KOMMUN får i dagar-
na ett nytt återvinningskort som gäller på 
återvinningscentralen Sörmossen. Sådant 
som du i vanliga fall lämnar till återvinning 
på din lokala återvinningstation, till exem-
pel förpackningar och tidningspapper, kan 
du alltid lämna gratis. Avfall som träd-
gårdsavfall och byggsopor kan du lämna 
10 gånger per år. De gamla röda korten 
gäller parallellt med de nya tills systemet 
tas i drift i december. Mer info finns på ale.
se/bygga, bo & miljö.

Jag är här nu!
I DENNA FÖRESTÄLLNING BERÄTTAR tre 
prinsessor, tre tanter och tre kompisar om 
vänskap, känslor och relationer. De blandar 
poprefränger med världsmusik, sväng med 
snack och humor. Och så frågar de sig hur 
man egentligen förstår sig på känslor – 
självklara som hemliga och självkänslan, 
känslan man har ihop med sig själv och som 
aldrig kan ersättas av andras hyllningar. Lör 
11 dec kl 15.00, medborgarhuset Alafors, 60 
kr. Arr: Ale kommun kulturverket i samar-
bete med Folkets hus och parker.

Luciafirande med luciatåg och 
konsert
LUCIAKONSERT PÅ ALE GYMNASIUM med 
musikelever. I café Magnifiket. Mån 13 dec, 
kl 08.45–09.30. Arr: Ale gymnasium.

Julkonsert i Nödinge kyrka
NU ÄR DET DAGS FÖR Ale gymnasiums 
årliga julkonsert Nödinge kyrka. Tor 16 dec 
kl 19.00.

Arrangerar du ett evenemang?
ARRANGERAR DU ETT evenemang un-
der december, januari eller februari? Vill 
du ha med ditt material i Ale kommuns 
tryckta evenemangskalender? Då kan du 
skicka in ditt material till sofia.agertoft@
ale.se eller ring tfn 0303 37 12 20, senast 
lör 20 nov. Info att ta med: 
1. Evenemangets namn (tex julmarknad)
2. Beskrivning av evenemanget
3. Datum, tider och kostnad
4. Arrangör
5. Bild

 Öppet hus på Ale gymnasium den 23 nov



ALE. Ungdomsarbets-
lösheten sjunker i Ale.

Vid oktober månads 
utgång noterades årets 
lägsta siffra, 10,5%.

– Vi har en positiv 
utveckling och ligger 
nu under riksgenom-
snittet, säger arbets-
marknadschef, Lennart 
Bergius.

När året började hade Ale 
kommun en ungdomsarbets-
löshet på 12,9%. Under året 
har en rad åtgärder satts in 

och efter tio månader har siff-
ran sjunkit med 2,4%. Idag är 
det 250 arbetslösa ungdomar 
18-24 år gamla. Samma siffra 
i fjol var 304.

– Det är vi naturligtvis väl-
digt glada över, men samtidigt 
kan vi konstatera att andra 
kommuner i Göteborgsregi-
onen ligger lägre. Vår posi-
tiva utveckling är dock att vi 
minskar mer än andra, säger 
Lennart Bergius.

I dagsläget är det bara Par-
tille (11,0%) och Lilla Edet 
(12,9%) som har en högre 

ungdomsarbetslöshet.
– Utan alla våra insatser vet 

ingen hur det hade sett ut i 
Ale, understryker Bergius.

Lägst ungdomsarbetslös-
het i oktober hade Kungälv 
med "bara" 7%. Snittet i riket 
var 11,2%.

Totalt sett har arbetslös-
heten i Ale minskat med 224 
personer under 2010. Antalet 
öppet arbetslösa och i någon 
form av åtgärd uppgick i ok-
tober till 974 personer. Jäm-
fört med samma tid i fjol är 
det en förbättring med 164. 
I procent är arbetslösheten 
nu 5,6% mot 6,5% föregå-
ende år. 

NÖDINGE. YUP, ett 
annorlunda arbets-
marknadsprojekt för 
unga arbetslösa, har 
gått i mål för andra 
gången.

Utbildningen som 
leds av Roger Mumby-
Croft, professor i entre-
prenörskap, hyllas av 
deltagarna.

– Jag har lärt känna 
mig själv på ett mycket 
bättre sätt, sa Marcus 
Karlsson, 24.

Entreprenörsutbildning-
en, YEE – Unga entrepre-
nörer i nya Europa – har 
Ale kommun drivit i tio år. I 
våras testades samma koncept 
i ett nytt projekt med unga ar-
betslösa som målgrupp. Ut-
gången var lyckosam redan 
första gången och nu i höst 
har ytterligare 18 deltagare 

fått genomgå utbildningen. 
Efter fem veckor, där elever-
na har fått jobba mycket med 
sig själva och diskutera både 
sina starka som mindre bra 
sidor, var det i torsdags dags 
att presentera en affärsidé.

– Det var fantastiskt att 
höra er tala idag. Det krävs 
stort mod att tala inför ett 
40-tal personer och dessut-
om göra det på engelska. Ni 
har växt otroligt mycket den 
sista tiden, berömde Roger 
Mumby-Croft som tillsam-
mans med sin kollega David 
Cartwrigt har lett utbild-
ningen.

– Framför allt är det un-
derbart att se vilket självför-
troende ni har fått. Jag tror 
mycket beror på att vi ser er 
som vuxna, ger er ansvar och 
lyssnar på vad ni säger. Jag 
lyfter på hatten för vad ni har 
presterat, sa Cartwrigt avslut-

ningsvis.
YUP innehåller mycket 

individuell träning, men 
också ett djupare projektar-
bete i grupp.

Bra bekräftelse
– Jag har fått en bra bekräf-
telse på vad jag kan och vad 
jag måste jobba mer med. 
Utbildningen var mycket 
bättre än jag vågat hoppas 
på, menade kursdeltagaren 
Marcus Karlsson som nu går 
i helt nya tankar.

– Jag är utbildad under-
sköterska, men efter det här 
känner jag att försäljning 
kanske passar mig bättre. Jag 
vill gärna jobba med kunder.

Det fanns fler som öste 
beröm över de fem intensi-
va veckorna.

– Att få en personlig coach 
har varit jättebra. Vi har fått 
träna på att ge intervju-

er genom att filma varandra 
och sedan analysera vad vi 
gjorde bra respektive dåligt. 
Det har varit väldigt lärorikt. 
Alla ledare har varit suveräna, 
säger Lina Rosén, 19.

Affärsidéer
I torsdags presenterade sex 
grupper varsin affärsidé som 
både hade affärs- och finan-
sieringsplan klar. Förslagen 
var förbluffande genomtänk-
ta och mycket kändes redo att 
sjösätta omgående. Här fanns 
programvaror för att orga-
nisera livet bättre för gym-
nasieelever, samtidigt som 
skolan får en vettig informa-
tionskanal att nå ut med sina 
budskap genom. En helt ny 
madrass baserad på luftkud-
dar vars tryck kan anpas-
sas för varje individ lansera-
des också. "For good times and 
bed times". Att hjälpa unga ar-
betslösa in på arbetsmarkna-
den var målet för Young Con-
sulting Sweden. Med ett per-
sonligt engagemang för den 
enskilde individen kan andra 
arbetslösa hjälpa likställda att 
hitta rätt. Företaget skulle 

dessutom ha som verksamhet 
att hjälpa företag att rekryte-
ra. Young People Cooking är 
en affärsidé om att utbilda 
unga att laga hälsosam eko-
logisk mat. Den sista gruppen 
visade tydligt att stödet från 
skolan att hjälpa elever hitta 
rätt gymnasieutbildning har 
brister. Den informations-
biten ville företaget sälja till 
kommunerna. 

Totalt har nu 35 unga ar-
betslösa diplomerats efter ge-
nomförd utbildning, fast re-
sultatet är bättre än så.

– Det som är mest intres-
sant är inte hur många som 
har gått kursen, utan vad som 
har hänt efteråt. Av vårens 17 
deltagare har 13 fått jobb och 
tre har valt att studera vidare. 
Det är detta som stärker oss i 
uppfattningen om att den här 
utbildningen är unik, säger 
arbetsmarknadschef Lennart 
Bergius.

Vad gör YUP så speci-
ellt?

– Det är ett koncept som är 
ganska unikt, där deltagarna 
verkligen sätts i fokus. Våra 
kompetenta lärare från Eng-

land bidrar starkt till att ung-
domarna återfår tron på sig 
själva och just den förvand-
lingen är fantastisk att se. På 
väldigt kort tid, det är trots 
allt bara fem veckor vi pratar 
om, får deltagarna ett helt 
annat självförtroende vilket 
bidrar till en bättre utgångs-
position när de nu ska fortsät-
ta att söka jobb, svarar Ber-
gius. 

Om ett antal veckor väntar 
en återträff, där deltagarna 
får återse sin engelska kurs-
ledning.

– De stämmer av och kollar 
hur det har gått. Någon be-
höver kanske ytterligare lite 
hjälp. Deltagarna har tvek-
löst fått ett stort förtroende 
för David och Roger, säger 
Bergius och tillägger:

– Jag hoppas vår nya poli-
tiska ledning vill fortsätta ut-
veckla det här konceptet. Det 
här är något riktigt bra.
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Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Blåtunga Fabriksgatan 5, Älvängen
Onsdag 24 nov  kl 12.00-13.30

Programvärd: Swedbank 
är traditionsenligt programvärd i november och lika traditionsenligt så 

provsmakas 2010 års upplaga av det berömda julölet från Ahlafors Bryggeri.

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Nya Entreprenörer
– Nya entreprenörer i vägens spår – 

Husflyttare Tommy Nylundh berättar om sin affärsidé
 – att flytta hus som står i vägen. Ett intressant föredrag utlovas!

Leader Göta Älv
Leader är en metod som gör det möjligt för boende, föreningar, företag och 

offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån
de behov som finns på landbygden.

Thomas Sundsmyr, verksamhetsledare informerar

Nytt i Ale
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Jubileumserbjudande!

SMÅDJURSAKUTEN
A Axén

www.smadjursakuten.se

Tel. 031-21 40 40
Ingeborgsgatan 6

Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

Gäller vecka 47 så 
länge lagret räcker.

Entreprenörsutbildning för arbetslösa
– En lyckad satsning som hyllas av deltagarna

Nöjda kursdeltagare. Lina Rosén, Marcus Karlsson och Alexandra Bäcklin.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

...och nu sjunker ungdomsarbetslösheten i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lennart Bergius, arbets-
marknadschef i Ale.

Axums Järn 20 år!

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00 | www.axums.se

Originalannons från premiären 1990

Våra jubileumspriser 
är samma som 

premiärpriserna för 
20 år sedan. 

De gäller från och med torsdag 18/11 
till och med lördag 20/11.

Fixit
Handsåg

49:-
Termometer

Inne/ute

89:-

För 20 år sedan var det premiär!

Kom och 
fynda 
till 1990 års premiär-
priser när vi jubilerar

Elvisp
Bosch

156:-

Ironside

Hammare 16 oz

95:-

Kaffebryggare
Invite

249:-

Dammsugare
Invite

674:-

Strykjärn
Invite

168:-

Med reservation för slutförsäljning
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Välkommen att 
besöka oss i Ale                
Öppet hus onsdagen 24 november, kl. 16.00-19.00 

Eller ring för personlig tid till Malin Luukinen 0768-71 20 27

Lär dig ett yrke på 

ett naturligt sätt 

– genom handledare 

och arbetskamrater 

på din arbetsplats.

Att studera hos oss 

innebär att DU:

www.lärlingsgymnasiet.se

Lärlingsgymnasiet Ale   –   Hålstensvägen 6, Älvängen

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE!
Allmänt möte i Medborgarhuset, Alafors

onsdagen den 24 november kl 19.00

Alla häst-entusiaster 
hälsas välkomna till en 

informationskväll. 
Vi bjuder på kaffe/te & bulle
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BanaVäg i Väst

Informationsmöte i Älvängen 23 november
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om pågående och 
kommande arbeten i och omkring Älvängen centrum.

Plats: Folkets hus i Älvängen
Tid: 18:00–19:30

Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

NÖDINGE. Alla hungriga 
småfåglar är välkomna 
till Mellangårdens för-
skola.

Där har barnen byggt 
sitt egna fågelbord som 
placerats på skolgår-
den.

– Nu hoppas vi att 
fåglarna hittar hit, 
säger Stina, en av för-
skoleeleverna.

Svenska Jägareförbundet 
genomför ”Fågelbordspro-
jektet” som syftar till att öka 
kunskapen om naturen hos 
landets förskolebarn. 

– Det är viktigt att barnen 
får en positiv bild av naturen. 
Detta har definitivt inget 
med jakt att göra utan sna-
rare om viltvård och hur vi 
tar hand om våra djur, förkla-
rar Charlie Tisell från Ale 
Jaktvårdskrets.

I måndags besökte Char-
lie Mellangårdens förskola i 
Nödinge för att genomföra 
projektet. Med sig hade han 
en byggsats till ett fågelbord, 
en fågelbok, en fågelplansch 
samt talgbollar och fågel-
frön.

– På det här sättet hoppas 
vi väcka barnens intresse för 
våra vanligaste fåglar. Att 
kunna de vanligaste småfåg-
larna tycker vi tillhör allmän-
bildningen, säger Charlie 
Tisell.

Bra koll
Det visade sig att barnen 
på Mellangårdens förskola 
hade riktigt bra koll på de 
olika fågelarterna och kunde 
ganska snabbt peka ut hack-
spett, blåmes, domherre och 
så vidare.

– De har ofta större kun-
skap än vad man kan tro, 
säger Charlie.

Under en timmas tid fick 
fem barn på Mellangårdens 
förskola hjälpa Charlie Tisell 
att bygga färdigt fågelbordet. 
När det var klart återstod 
bara att hälla i solrosfröna 
och fästa talgbollarna.

– Det är viktigt att man 
inte börjar mata fåglarna för 
tidigt, då stannar de kvar och 
då är risken uppenbar att de 
inte klarar vintern. Nu har 

dock flyttfåglarna gett sig av 
och då kan vi mata dem som 
är kvar, förklarar Charlie.

Stolta och glada över att 
fågelbordet kommit på plats 
tog förskolebarnen farväl 
av Charlie Tisell och sedan 
återstod bara väntan till dess 
att de första matgästerna 
skulle dyka upp.

Fåglar kan frossa på Mellangården
– Förskolan har fått ett eget fågelbord

PÅ MELLANGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Koll på de vanligaste småfåglarna har barnen på Mellangår-
dens förskola.

Oscar hjälper Charlie Tisell 
från Ale Jaktvårdskrets med 
byggandet av fågelbordet.

Glädjen var stor när fågelbordet kommit på plats.
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Utgångspris 1 895 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 86 kvm
Tomt 718 kvm
Byggt 1974
Adress: Bärnstensvägen 10
Visas sön 21/11 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2614 till 72456
för beskrivning

I ett av de bästa områdena i
gemytliga Älvängen, kan vi nu
erbjuda en trevlig 1-plansvilla,
med högt fint läge och med
vacker utsikt över älven. Cent-
ralt beläget med närhet till
skolor och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2614.

B Älvängen

Utgångspris 1 975 000:-
Boyta 140 kvm
Tomt 972 kvm
Byggt 1974, ombyggt 2002
Adress: Långa Gatan 67
Visas sön 21/11 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2684 till 72456
för beskrivning

Vi erbjuder nu ett hus för den
något större familjen. Smakfullt
inrett med ett stort, rejält kök
som central plats i huset. Stort
allrum på övervåningen med
utgång till insynsskyddad
balkong. Stor altan med plats
för pool samt ett uterum med
tak. Härlig trädgård och dub-
belgarage.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36
30.

B Skepplanda

Utgångspris 1 895 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 170 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 3 291 kvm
Byggt 1991
Adress: Viesbacke 270
Visas sön 21/11 11.00-11.45
Sms:a: FB 5410-1641 till 72456
för beskrivning

Med lugnet och naturen in på
knuten, finner du den här väl-
skötta och rymliga enplansvillan
med dubbelgarage. Stor härlig
altan och braskamin i vardags-
rummet. Fina strövområden
med svamp och bärrika skogar.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1641.

BHålanda

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 98 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 1 768 kvm
Byggt 2002
Adress: Gunntorp 215
Visas sön 21/11 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2675 till 72456
för beskrivning

Mycket trivsam och fräsch
enplansvilla med källare från
2002, en dröm för dig som
söker en idyll med öppna land-
skap och underbart naturnära
läge. Härlig altan/uteplats med
tak, vardagsrum med braska-
min. Cirka 3,5 mil till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2675.

B Skepplanda

Utgångspris 1 695 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 79 kvm, biyta 40 kvm
Tomt 1 502 kvm Sluttningstomt
Byggt 1971, ombyggt 1978
Adress: Hallbackevägen 70
Visas sön 21/11 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2698 till 72456
för beskrivning

Mycket välhållet hus med
närhet till populär badsjö och
med skogen som närmaste
granne. Smakfullt renoverat
under senare år. Högt och bra
läge längst in på återvändsgata.
Ale torg med affärer och service
har du endast fem minuters
bilväg bort.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-69 36
30. Webbnr: 5410-2698.

BNödinge

Utgångspris 1 495 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 95 kvm, biyta 105 kvm
Tomt 1 371 kvm
Byggt 1935
Adress: Nytorpsvägen 18A
Visas sön 21/11 13.45-14.30
Sms:a: FB 5410-1928 till 72456
för beskrivning

På en av Älvängens mest efter-
traktade adresser finner du den
här fina trivsamma villan, med
bra läge. Omtyckt barnvänligt
område. Stor härlig altan. Nära
till naturen men också förskola,
skola och kommunikationer
inom gångavstånd.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1928.

B Älvängen

Utgångspris 1 500 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 146 kvm
Tomt 29 588 kvm
Byggt 1920
Adress: Stockedalen 170
Visas lör 20/11 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2487 till 72456
för beskrivning

Hästgård Stall Stockedalen
med högt och vackert naturnära
läge, med egen kräftdamm,
stall med 9 st boxar en häst,
Engelskt fullblod 16 år mycket
snäll och lätthanterlig ingår. En
gård med möjligheter. Bokade
visningar ring för tid.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2487.

B Stockedalen

Utgångspris 750 000:-
Boyta 52 kvm, biyta 4 kvm
Tomt 2 301 kvm Sluttning
Byggt 1950
Adress: Stockedalen 180
Visas lör 20/11 0.00
Sms:a: FB 5410-2219 till 72456
för beskrivning

Smultronstället för dig som
söker ett charmigt hus med fritt
lantligt läge och vacker utsikt.
Nära till sjöar, bär och svamps-
kog. Bokade visningar, ring för
tid. Mäklare Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2219.

B Stockedalen
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DANIJELA TODOROVIC, MONICA CARLSSON, LARS-ERIK ERIKSSON, 

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

BOSTADSRÄTTER

VILLOR

PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 1 752 kvm. Tomt: trädgårdstomt.. VISAS Lö 20/11. Ring för tidsbokning.
Kungsvägen 20. ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06.

ALVHEM 4 rok, 101 kvm

• För den lilla familjen • Äldre stil • Välskött
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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 198 kr/månad. VISAS To 18/11. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 100b.
ALE Marie Aronsson 0303 - 749004.

ÄLVÄNGEN 2 rok, 56 kvm

• Balkong i väst • Charmig • Låg avgift
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 99 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt.. VISAS Sö 21/11.
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 16. ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALAFORS 5 rok, 125 kvm

• Barnvänligt • Engelskt inspirerat • Nära natur och sjö
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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

Söndag 7 november

Krossad ruta
En hyresgäst i Skepplanda får 
en fönsterruta krossad. Polisen 
upprättar en anmälan.

Måndag 8 november

Misshandel
Misshandel rapporteras från en 
adress i Nol.

Tisdag 9 november

Villainbrott
Villainbrott i Kollanda. Diverse 
gods tillgrips.

Rutan krossas till en bostad i 
Skepplanda och tjuvar tar sig in 
i huset. Diverse gods tillgrips.

Inbrott i en industribyggnad 
i Älvängen. Ett ton koppar 
tillgrips.

Takskylten till Skepplanda-
hallen utsätts för skadegörelse.

Onsdag 10 november

Kopparstöld
Ale Elförening anmäler en kop-
parstöld.

Fredag 12 november

Ungdomsbråk
Två ungdomar råkar i luven på 
varandra. Händelsen utspelar 
sig på Albotorget i Skepplanda 
vid halv tolv-tiden på kvällen. 
Polis kallas till platsen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/11 – 15/11: 82. Av 
dessa är åtta klotter, fyra olaga 
hot, fyra bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:��������������������������������
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astmaoallergiforbundet.se

Har du 
astma?

Bli 
medlem 
du också

(S) nyttjar inte utökat kommunalrådsarvode
ALE. Den nya politiska led-
ningen ledd av Allians för Ale 
beslutade i förra veckan att 
erbjuda såväl Moderaterna 
som Socialdemokraterna möj-
ligheten att arvordera ytter-
ligare en förtroendevald i två 
månader.

Det väljer (S) att inte utnyttja.

I förra numret rapporterade vi om 

beslutet som skulle kunna medföra 
att Ale kommun tvingas betala kom-
munalrådslöner till fyra personer i 
två månader. Detta reserverade sig 
Socialdemokraterna och deras allie-
rade, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet, mot.

– Vi har valt en annan och för 
skattebetalarna mer ekonomiskt 
ansvarsfull väg, säger en upprörd 

Jarl Karlsson (S).
Motivet för beslutet är att möj-

liggöra kunskapsöverföring på 
heltid då både Jan Skog (M) och 
Jarl Karlsson lämnar sina kommu-
nalrådsposter. Paula Örn (S) som 
tillträder efter Karlsson har istäl-
let gått in i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott och nöjer sig med 
detta arvode.
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DAGS FÖR
VINTERDÄCK!
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SURTE. Kyla och halka 
samt konkurrens av 
en bandymatch i Ale 
Arena.

Ändå blev det en rik-
tigt lyckad trygghets-
vandring i Surte med 
en ”lagom” uppslut-
ning.

– Jag är jättenöjd 
med hur kvällen för-
löpte och de åsikter 
som framkom, säger 
Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.
Trygghetsvandringen i Surte 
inföll samma kväll som kom-
munens bandystolthet tog sig 
an hockeylaget Frölunda In-
dians i en uppmärksammad 
jippomatch på Jennylund.

– Lägg därtill snö och 
halka, så måste jag erkän-
na att jag var lite orolig för 
hur uppslutningen skulle bli. 
Nu blev det ändå en väldigt 
lyckad vandring, förklarar 
Lotti Klug.

Ett drygt tiotal ortsbor, allt 
från tonårsföräldrar upp till 
pensionärer, samt represen-
tant från Ale DHR (Delak-
tighet, Handlingskraft, Rö-
relsefrihet) träffades i försam-
lingshemmet för en kort in-
formationsstund. Deltagarna 
bjöds också på fika som Ale-
byggen sponsrat med.

– Vi fick till en väldigt 
konstruktiv dialog och efter-

som gruppen inte var så stor 
kunde vi gå tillsammans och 
notera de brister och de för-
delar i samhällsbilden som 
surteborna upplevde, säger 
Lotti.

Från Ale kommun fanns 
representanter från olika för-
valtningar, däribland park-
chef Anders Alfredsson 
som berättade om hur belys-
ning åtgärdas där det saknas.

– Helhetsintrycket om hur 
ortsborna upplever sitt Surte 
var positivt. De uttryckte 
dock en besvikelse över det 
klotter som syns i samhäl-
let och att centrum inte hålls 
rent på det sätt som de önskar. 
I det sistnämnda fallet är det 
naturligtvis ett delat ansvar 
mellan fastighetsskötaren 
och personer som rör sig i 
området, säger Lotti.

Angående den skadegö-
relse som sker i form av till 
exempel klotter informerade 
polisen om hur dessa ärenden 
hanteras.

– När anmälningarna 
kommer in handlar det om att 
lägga ett pussel och på så sätt 
försöka få fast gärningsmän-
nen, säger polisman Björn 
Ekman.

En specifik väg som dis-
kuterades var gångbanan 
mellan församlingshemmet 
och skolan. Deltagarna kom 
själva med idéer på hur den 
upplevda tryggheten och all-
männa trivseln ska kunna för-
bättras.

– Det är positivt när ortsbor-
na engagerar sig, det är ju trots 
allt deras närmiljö det handlar 
om, avslutar Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Trygghetsvandring genomfördes i Surte
– Ortsborna vill se ett renare centrum

Ett renare centrum efterlystes av de ortsbor som deltog vid 
onsdagskvällens trygghetsvandring i Surte. På sina håll öns-
kades också bättre belysning.

1 DECEMBER 

SKALL 
VINTERDÄCKEN 
VARA PÅ!

EXTRAÖPPET 
LÖRDAG 20 NOV KL 10-15

HJULSKIFTE
260:- DROP-IN

Prisex dubbat:
Pirelli Carving

205/55/16

1.175:-/st
Monterat & klart!

B I L D E L A R

Prisex friktion:
Kumho
195/65/15

913:-/st
Monterat & klart! HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 

ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.meca.se
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NÖDINGE. Fler natt-
vandrare behövs.

Förhoppningsvis 
väcktes intresset hos 
dem som besökte infor-
mationsträffen i Ale 
gymnasium i måndags 
kväll.

– Behovet av natt-
vandrare finns alltid, 
konstaterar Lotti Klug, 
brotts- och säker-
hetshandläggare i Ale 
kommun.

Ett 20-tal personer hade hör-
sammat Ale kommuns inbju-
dan till kick off om nattvand-
ring. 

– Merparten av besökar-
na var nya, potentiella natt-
vandrare. Vi hade även bjudit 
in representanter från befint-
liga nattvandrargrupper, för-
klarar Lotti Klug.

Lotti Klug hade sällskap 
från kommunen av Birgit-
ta Augustsson och Thomas 
Berggren, som i sitt välkom-
stanförande beskrev natt-
vandrarnas roll i samhället 
och hur viktig deras insats är.

– Det kan inte nog under-
strykas vilken nytta som natt-
vandrarna gör, säger Lotti 
Klug.

Tre nattvandrare från den 
nationella organisationen 
medverkade på måndagskväl-
lens träff i teatersalongen, 

två representanter från Gö-
teborg och en från Kungälv.

– De har väldigt lång erfa-
renhet och kom med bra tips 
på hur man får folk att enga-
gera sig. 

Nicke Ehk, Västtrafik, 
och Stefan Björk, Nobina, 
påtalade lokaltrafikens för-
nöjsamhet över att se natt-
vandrare ute i samhällena.

– När ni kommer i era gula 
jackor åker ni med gratis på 
bussarna, förklarade Stefan 
Björck.

I samband med fikastun-
den fick deltagarna i uppgift 
att diskutera hur det skulle 
vara möjligt att starta upp, 
alternativt utveckla befintlig 
nattvandring.

– De satt ortsvis och prata-
de om detta. Grupperna fick 
också fundera kring hur sam-
arbetet mellan kommunen 
och nattvandrarna ska kunna 
förbättras, säger Lotti Klug.

Föredrag i hjärt- och 
lungräddning, droginfor-
mation och utbildning av 
nya nattvandrare efterlys-
tes. Den viktigaste nöten att 
knäcka, och den fråga som 
alltjämt kvarstår, är hur fler 
alebor ska kunna engageras 
som nattvandrare.

– Det är det som är vårt 
stora problem. Det är bara 
ortsborna själva som kan för-
bättra situationen. Vi vet att 
effekten av nattvandring är 

stor. Det är 
en beprö-
vad metod 
som bidrar 
till en ökad 
trygghet 
och mindre 
brottslighet 
i samhället, 
säger Lotti.

För till-
fället pågår 

regelbunden nattvandring i 
Älvängen, Surte-Bohus samt 
i Skepplanda där en grupp 
vuxna håller fritidsgården 
öppen.

– Däremot är det inte lika 
välbeställt i Nol, Alafors och 
Nödinge. På dessa orter be-
höver vi fler namn, så att vi 
kan komma igång med regel-
bunden nattvandring, säger 
Lotti.

Jeanette Rehn har natt-
vandrat i Älvängen under sex 
års tid och kommer att fort-
sätta med det även fortsätt-
ningsvis.

– Jag känner att jag på ett 
enkelt sätt gör en god insats 
för våra ungdomar och för 
samhället. Jag lär känna ung-
domarna och samtidigt får 
jag kontakt med många andra 
vuxna på orten, säger Jeanet-
te.

Känner du dig behövd?
– Ja, tveklöst! Det händer att 

vi löser konflikter eller splittrar 
stora gäng. Jag är övertygad om 
att vår närvaro har en lugnan-
de effekt.

Hur är bemötandet ute 
bland ungdomarna?

– Ofta är det väldigt glada 
över att se oss. Sedan finns det 
naturligtvis en del ungdomar 
som undviker oss också.

I Älvängen sker nattvand-
ring varje fredags- eller lör-
dagskväll, året om. Uppehåll 
sker endast under semesterpe-
rioden och vid juletid.

– Naturligtvis är vi också 
ute i samband med valborg och 
skolavslutning, avslutar Jeanet-
te Rehn.

Nattvandrarnas insats hyllas
– Men fler vuxna behöver engagera sig

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I måndags kväll var det kick off för nya och gamla nattvandrare i Ale kommun. På bilden ses 
nattvandrare som arbetar dels nationellt, dels lokalt.

Stefan Björk, Nobina.
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FABRIKS-
FÖRSÄLJNING/
DÄCKSERVICE

Prisexempel: 
185/65-15 MS2 Exellence dubbat: 

725:- 
inkl. mont. och balansering!

185/65-15 MSQ odubbat: 

675:-
 Hjärtligt välkomna!

Svenska Miljödäck AB • Knuts väg 2 • SKEPPLANDA • Tel 0303-33 70 00

MS2 Exellence

LÖRDAG 20 
OCH 27 NOV

ÖPPET 
09.30-14.00
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JUST NU FÅR DU KÖPA 1 ST LINC ANGEL ELLER 1 ST LINC NIAGARA 

DUSCHHÖRNA (STANDARDMÅTT OCH FLERA GLASTYPER) MED 

TILLHÖRANDE LINC 20 DUSCHBLANDARE MED TAK- OCH HAND-

DUSCH FÖR ENDAST 11 980:-. ORDINARIE PRIS 15 780:-. DU SPA-

RAR ALLTSÅ 3 800:-. ERBJUDANDET GÄLLER T O M 31/1-2011. inr.se
Vår butik är en

INR Partner-butik!

Nu har Framtiden 
kommit till Tagene!

Auktoriserad 
verkstad

Boka på 031-340 01 00 eller www.mechanum.com
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Mechanum har nu öppnat i Tagene. Mechanum är en modern kedja 

av auktoriserade bilverkstäder. Vi vill förändra din syn på vår bransch 

genom att erbjuda allt du behöver för din bil till en kvalitets- och 

servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Dessutom till ett mycket 

konkurrenskraftigt pris.

Mechanum är ett alternativ till bilhandlaren du köpte bilen av för att ut-

föra auktoriserad service och reparation. Vi erbjuder samma tjänster 

och enligt vår egen uppfattning lite mer för dig som kund. 

Som fullvärdig auktoriserad märkesverkstad:

Utför vi alla förekommande service- och reparationsarbeten 
Utför vi garantireparationer oavsett var du köpt bilen
Utför vi av ditt bilmärke beslutade aktions- och återkallningsarbeten
Säljer vi serviceavtal för ditt märke och alla rikstäckande 
serviceavtal som köpts av ditt bilmärke i Sverige gäller hos oss
Accepterar vi självklart betalning med ditt bilmärkes kort

Vi kallar oss Framtidens Bilverkstad. Läs mer om hur vi tänker och ta 

del av våra förmånliga erbjudanden på www.mechanum.com


