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Vi tror på rättvisa. Ingen lön för lika arbete.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

–Hos oss är det intresset som styr, inte 
lönen. Det blir en helt annan glöd när man 
ställer upp frivilligt.

Viktor Töllefsen jobbar som stuveriar-
betare och lastar fraktbåtar. Ulla (till höger 
på bilden) är skeppare och säljer fritidsbåtar. 
Torbjörn (med ryggen mot kameran) är na-
vi gatör och jobbar som ekonom. 

Bland de frivilliga på räddningsstationen 
fi nns också ingenjörer, projektledare, läkare, 
montörer, maskinbefäl, studenter och en vd.

–Att vi jobbar tillsammans på lika vill - 
kor skapar en stark teamkänsla. Det är 
rättvist ombord: alla är viktiga, ingen har 
lön, säger Viktor. 

Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och 
Torbjörn som är ryggraden i Sjöräddnings-
sällskapet. Vi är en ideell förening utan bi - 
drag från staten. Varje år krävs stora resurser 
för att driva våra 64 räddningsstationer. Inte 
minst behövs mycket pengar för att utrusta 
och utbilda alla frivilliga sjöräddare.

Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller på 
www.ssrs.se. Där kan du skänka pengar 
online eller bli medlem.    

Som medlem får du kostnadsfri hjälp om 
du skulle råka ut för till exempel motorstopp 
eller roderhaveri när du är ute med båten. 
Det är så Viktor och hans kolleger tackar 
dig för ditt stöd.  
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ALE. Den senaste 
befolkningsstatistiken 
visar att Ale kommuns 
expansion fortsätter.

Idag finns 27 496 
alebor.

Det är en ökning 
under 2010 med 102 
personer, vilket är 
något bättre än vad 
som prognostiserats.

Göteborgsregionen måste 
växa för att klara framtidens 
behov av boende. I samband 
med beslutet om en utbyggd 
väg och järnväg mellan Göte-
borg och Trollhättan gjordes 
också klart att Ale kommun 
är en av platserna där tillväx-
ten måste vara extra god. Ett 
bostadsförsörjningsprogram 
togs därför fram för att visa 
var detta kan ske. Tanken 
från början var att nå en be-
folkning om 35 000 invånare 
redan 2020. 

Detta mål har nu revi-
derats, då den förväntade 
byggnationen inte tog fart så 
snabbt som först förutspåd-
des. Befolkningsökningen 

har därför skrivits ned från 
2% till 1,5-2%. 

– Vi trodde att byggnatio-
nen skulle komma igång tidi-
gare. Intresset för Ale är stort, 
men exploateringen ser inte 
ut att börja på allvar förrän 
väg- och järnvägsutbyggna-
den närmar sig slutet, säger 
samhällsbyggnadschef Len-
nart Nilsson och fortsätter:

– Vi har lärt oss mycket 
under den här tiden. Ut-
byggnaden av infrastruktu-
ren är positiv på sikt, men just 
nu skrämmer köerna bort in-
tressenterna.

35000 invånare 2025
De nya prognoserna säger is-
tället att Ale kommer att nå 
35 000 invånare först 2025. 
Byggnationen ser ut att in-
tensifieras först 2012, vilket 
är det största skälet till att be-
folkningstillväxten blev något 
förändrad mot vad man först 
trodde. Fram till 2016 finns 
en tämligen säker prognos 
om utvecklingen med visst 
förbehåll för konjunkturned-
gångar som kan påverka ne-

gativt. Under de komman-
de fem åren är det främst i 
Älvängen och Nödinge som 
det kommer att byggas nya 
bostäder. Om planerna för-
verkligas får Älvängen 419 
nya hem och Nödinge 538. 
Båda orterna förväntas öka 
sitt invånarantal med cirka 
1000 personer.

– Det är Kronogården 
i Älvängen, Ale Höjd och 
Backa södra i Nödinge som 
blir våra största bostadspro-
jekt under den här perioden. 
Dessutom har vi ytterligare 
ett par planer som har vunnit 
laga kraft, däribland Keillers 
Damm i Surte med utrymme 
för 130 nya bostäder, säger 
Lennart Nilsson.

Befolkningsprognosen 
bygger på att 80% av den 
planerade bostadsutbyggna-
den förverkligas. Det kan om 
vindarna blåser rätt alltså gå 
betydligt fortare.

27 496 alebor

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun är på stark frammarsch, befolkningstillväxten beräknas bli extra god när väg- 
och järnvägsutbyggnaden är klar.       Arkivbild: Allan Karlsson

ALES BEFOLKNINGSUTVECKLING
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2025
27 394 27 466 27 781 28 293 28 849 29 431 30 061 30 604 32 693 35 274

– Ale är på stark frammarsch


