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Erik Olovsson jublar.

Ny storseger 
för Ale-Surte
BOHUS. Ale-Surte toppar 
Allsvenskan södra.

Fjärde raka segern 
togs hemma mot Jönkö-
ping med hela 13-3.

Ale-Surte ångar på som aldrig förr. 
Motståndarna är totalt chanslösa 
när Vildkatterna tar fart. Lördagens 
drabbning var över efter tolv minuter 
då det som vanligt numera stod 3-0...

Läs sid 20

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

�

brygg och kok, 
ej ekologiskt /stÖppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10

ICA kaffe 
1/2 kg,

Gäller mot kupong, t o m 5 december

Från 1 december hittar ni oss på 
Rödjans väg 2 i Nödinge

Kör förbi Lidl ca 350 m. Tag vänster. 
1:a byggnaden vänster sida.

Stort tack till alla entreprenörer som hjälpt oss bygga 
vår nya lokal: Thorstenssons Schakt, K-B Rör, JIO Eltjänst, 

Legalett, Skandinavisk Vent Service, Hjerns Plåt, 3-stads Akustik, 
Ale Bygg & Kakel, Nödinge Golv & Platt, Mölndals Låsservice, Göran 

Carlbergs Måleri & Byggservice, Tomas Gustafsson Hallbacken

������������
�������������

���������������������
��
�����	�������������

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14

FRAMTIDENS
SYSTEM IDAG

Lamphuset i Ale

LJUSSLINGA UTOMHUS, SYSTEM 24 LED

Kom och besök vår 
nystartade butik

PREMIÄR

Gobelängverksta´n med heminredning, presentartiklar m.m.
JOBAB som erbjuder allt i eldstäder, kakelungnar, kaminer skorstenar, m.m.

FREDAG 3 DEC KL 12-18
Vi bjuder på kaff e & tårta!

Vi fi nns i Postens G:a lokaler. Göteborgsvägen 74, Älvängen
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20%
PÅ ALLT 

JULPYSSEL!

Söndagsöppet 5 dec 11-15

Kommunalråd Jarl Karlsson (S) hade den stora äran att förrätta invigningen av Energiteknikcentrums batterilaboratorium i Nol. ETC har för avsikt att bli le-
dande på demonstrations- och provningsmiljöer för att möta det snabbt ökande behovet av restresurser från både batteri- coh fordonstillverkare. Invigning-
en var en del av ett längre seminarium om framtidens batterier, där flera framstående forskare deltog. Dagen tilldrog sig ett stort massmedialt intresse.

Här invigs ett batterilaboratorium



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!

Ale är fortfarande med 
och skriver batterihis-
toria. Att vi gjorde det 

när Tudorfabriken låg för-
ankrad i Nol är en sak, men 
att vi även efter batterijät-
tens flykt är med och vänder 
blad tycker åtminstone jag 
är fascinerande.

I tisdags invigde Ener-
giteknikcentrum (ETC) 
som startade med utgångs-
punkt att försöka ta tillva-
ra på all den kompetens som 
fanns runt batteriteknik när 
Tudor bestämde sig för ned-
läggning. Det var ett ini-
tiativ som framför allt Ale 
kommun låg bakom. Inten-
siva överläggningar med En-
ergimyndigheten gjorde till 
sist att det skapades resurser 
på allvar att komma vidare. 
Idén att skapa en platt-
form där industri och forsk-
ning kunde mötas var klar 
från början. I tisdags såg vi 
ett tydligt resultat, då flera 
av landets ledande profes-
sorer inom batteri- och en-
ergiteknik samlades för att 
vara med när invigningen 
av ett avancerat testcentrum 
för framtida batterisystem 
ägde rum. Under ETC:s 
tio år har det också hänt en 
hel del. Vi har fått upple-
va Sveriges första serietill-
verkade elbil rulla ut från fa-
briken i Nödinge. Den har 
ett batterisystem som Ale-
lion Batteries, en av två av-
knoppningar från Energi-
teknikcentrum, har konstru-
erat. Monteringen har sedan 

EV Adapt svarat för som i 
sin tur är en avknoppning 
av Alelion Batteries. Vätgas 
Sverige, numera hemmahö-
rande i Göteborg, är också 
sprunget ur ETC.

Batterier är nu inte en 
ensam lösning på proble-
met med fossila bränslen, 
men det är tveklöst en ener-
gikälla som kommer att vara 
viktig i framtiden. Kompe-
tensen kring batterier tycks 
vara oändlig i klustret runt 
ETC. Baksidan är bara att 
tillverkningen av morgon-
dagens batterier sker utom-
lands. Investeringarna är än 
så länge alltför stora för att 
kunna starta en egen cell-
tillverkning, alternativt att 
staten ser att behovet är så 
stort att de frigör riskkapital 
för att genomföra sats-
ningen.

Vattenfall finns med 
som en intressent i 
ETC, men verkade föga 
intresserade av att åt-
minstone ensamma gå 
in i ett sådant projekt. 
Tids nog måste vi 
nog finna en lös-
ning på celltill-
verkningen. Att 
vara helt bero-
ende av batteri-
celler från om-
världen låter 
inte rimligt för 
ett högteknolo-
giskt Sverige.

Riksmedier-
na var på plats 
när batterilabo-

ratoriet invigdes i Nol i tis-
dags. Det var fin reklam för 
Ale och det är också gläd-
jande att Alliansens språk-
rör är positivt inställda till 
ETC. Efter tio års arbete, 
när allt dessutom börjar falla 
på plats, får vi inte hoppa av 
tåget. Det är nu omvärlden 
börjar intressera sig på allvar 
för vad som händer i Nol. 
En fortsatt positivt inställd 
kommunledning kan bana 
väg för nya jobb i Nol. 

På plats fanns paradoxalt 
nog också Bo Lindvall, vd 
för Tudor 1999 då 300 per-
soner förlorade jobben.

Såg han möjligen skym-
ten av en ny epok?

Ett nytt batterikapitel

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
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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

�����������������

�����������
�����
��

����������������������
����������

����
�������

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

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

kg förp. Solrosfrö 20 kg 200:-. Morötter, lök, 
fodermorötter. Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt, 
60-65% bärhalt. Enbärsdricka. Även KRAV-potatis. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 4/12: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

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

Nästa tur 15/1 0708-26 61 34

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!

����������������������
�����������������������
������������
�	���
������
����������������
�����������
��
�	��

���

������������
�������������

�����������
���������

��������������
����������������

���������������

�

HJ´ S 
Medicinsk fotvårdsklinik

1 feb öppnar vi i 
Nödinge Vårdcentral

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

Heli Jutila -Diplomerad medicinsk 
fotvårdsterapeut kundförsäkring

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

20%
PÅ ALLT ARBETE!

Gäller t o m 8/12

Ale Skomakeri &
Nyckelservice

Ale Torg, 
Nödinge

30% 
introduktions-rabatt 

på all slalom-
utrustning 
t o m 5 dec

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

NOL. ETC AB öppnade 
i tisdags officiellt sitt 
testcentrum för batte-
rier och batterisystem.

Det är främst avsett 
för elbilar och plugin-
hybrider i trafik.

– Framför allt är det 
livslängden på litium-
batterierna som vi 
måste hjälpa till och 
förbättra, säger Robert 
Aronsson, teknisk chef 
på ETC.

Energiteknikcentrum tog ett 
stort steg i tisdags. Ett batte-
rilaboratorium är efterfrågat.

– Elbilsrevolutionen är i 
full gång och i princip alla bil-
tillverkare inklusive våra två 
svenska är redo att ge sig in i 
kampen om kunderna. Vi ska 
vid vårt energitekniska cen-
trum och i andra samman-
hang bidra med vår spets-
kompetens, sa Göran Johans-
son, vd i ETC AB.

Om 10-15 år är elbilar 
och hybrider vanliga på våra 
vägar. I vissa städer är det tro-
ligt att endast elbilar kommer 
att tillåtas. Batteritillverkarna 
beskriver ofta fyra problem-
områden som måste lösas; sä-
kerheten, kostnaderna, livs-
längden och prestandan.

– Dagens bilar måste vara 
anpassade för att klara klimat 
från minus 30 grader till plus 
60 grader. När det gäller den 
typen av kunskap och erfa-
renhet har vi en viktig funk-
tion, menade Robert Arons-
son.

Konkreta uppgifter för 
ETC är tester och utvärde-
ring av avancerade batteri-
moduler, batterpaket, styr- 
och övervakningssystem för 
batterier samt olika typer 
av laddare och återvinning 
av batterimetaller. Eftersom 
litium är en bristvara har 
återvinningen blivit en hög-
intressant fråga. På det om-
rådet pågår redan  ett projekt 
hos Chalmers tekniska hög-
skola i Göteborg.

JC Persson, ordförande 
för föreningen Energitek-
nikcentrum, ser andra be-
kymmer.

– Vi måste få igång en in-
dustriell process. Arbetet 
med att få till stånd en bat-
tericelltillverkning i Sveri-
ge måste starta nu. Det krävs 
riskkapital eller ett statligt 
engagemang.

Den formella invigningen 
föranleddes av en intressant 
paneldebatt mellan kompe-
tenta tekniker. Kommunal-
råd Jarl Karlsson (S) fick 
sedan klippa bandet.

–  Jag ser stora möjligheter 
till att Ale och därmed också 
Västra Götalandsregionen 
– får ett energikluster med 
framtidsutveckling tillsam-
mans med universitet, hög-
skolor, näringsliv och kom-
munerna. Batterilaborato-
riet är en viktig pusselbit. Jag 
är stolt och glad över att Ale 
kommun är med och bidrar.
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LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. I våras investerade bolaget i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kund- och leverantörsreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:
• Noggrann och självgående
• Goda kunskaper i engelska
• Van vid datorer med betoning på officepaketet
• Socialt kompetent
• Tidigare erfarenhet av administration och ekonomi är ett plus

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda kunskaper i Illustrator och Photoshop, är händig, själv-
gående och servcemedveten. Eftersom tjänsten rör modern produktionsteknik 
tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Vi söker också en

Ansökan till båda tjänsterna ska vara oss tillhanda senast 
10 december. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Sökes Hudterapeut
Heltidstjänst
Certifikat och erfarenhet krävs
Svar på mail: info@klippstudion.se

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15

Med energiska steg framåt – ETC öppnar laboratorium

Rundvandring i det nya laboratoriet i Nol. Ett testcentrum bland annat för framtidens och 
dagens litiumbatterier som finns i elbilar och plugin-hybrider. Boel Holgersson (C) hälsade 
på. Alliansen har lovat ett fortsatt stöd från Ale kommun.

FAKTA ETC
ETC AB ägs av den ideella fören-
ingen Energiteknikcentrum som 
består av Vattenfall, Eka Chemi-
cals, Göteborgs Energi, Business 
Gothenburg Region, Ale kommun, 
Lunds tekniska högskola, Chal-
mers och Kungliga tekniska hög-
skolan i Stockholm.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



NÖDINGE. En skattesänk-
ning med 30 öre och en 
kraftsamling runt skolan.

18,7 Mkr avsatta för att 
garantera minst 35 nya 
lärartjänster.

Sommarjobb till alla som 
vill ha i åldern 16-18 år.

Det vet vad de vill. Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet presenterade i veckan en  offen-
siv strategisk plan för 2011.
– Den känns gedigen, synd att vi 
inte får genomföra den, säger bli-
vande kommunalrådet, Paula Örn 
(S) och tillägger:

– Dessutom är allt prissatt. Du 
kan se exakt vad allt kommer att 
kosta. Finansierat och klart. På 
den punkten har våra motstånda-
re mycket att lära.

De rödgröna riktade skarp 
kritik mot den nya alliansmajori-
tetens budgetförslag som de anser 
vara rent flum. Väldigt lite är kon-
kretiserat och pratet om att de vill 
ut och lyssna av i verksamheterna 
köper de inte.

– Äh, de har ju haft hur många år 
på sig som helst att lyssna. Alla är  
inte nya i alliansen. Någon måste 
väl ha en aning om hur verksamhe-
terna fungerar, undrar Paula Örn.

Det största paketet i den röd-
gröna budgeten går som väntat till 
skolan.

– Vi utökar Utbildningsnämn-
dens budget med 18,7 Mkr, vilket 
är ett stort steg på vägen mot nio 
lärare per 100 elever som vi vill nå, 
menar Jarl Karlsson (S).

Göran Karlsson (V) har värnat 
kulturfrågorna.

– Vi vill att det avsätts pengar till 

biblioteken för att möjliggöra med-
iainköp, särskilt med betoning på 
de med funktionshinder. Våra mest 
populära medier ska vara tillgängli-
ga för alla. Dessutom vill vi att det 
finns 0,2 Mkr till högre kostnads-
täckningsbidrag för lönebidragsan-
ställda i föreningslivet.

Dessa punkter fick han också 
gehör för när kommunfullmäkti-
ge sammanträdde i måndagskväll.

Alliansen tyckte dock att kom-
munfullmäktige detaljstyrde allt 
för hårt.

– Vi ska sätta ramarna här, sen 
ska detaljplaneringen ske i nämn-
derna. Det trodde jag vi var överens 
om, suckade Jan Skog (M).

Jan A Pressfeldt (AD) gick hårt 
åt den rödgröna budgeten.

– Varför levererar ni ett så dåligt 
resultat om ni är så duktiga? Efter 
16 år med er vid makten har vi fått 
Sveriges sämsta skola och Väst-
sveriges sämsta näringslivsklimat. 
Varför?

Den delen ville ingen diskutera, 
däremot det faktum att det finns 
ett eftersatt fastighetsunderhåll på 
kommunens lokaler om hela 500 
Mkr.

– Det känner vi alla till och det 
är en kostnad som vi kommer att få 
ta de kommande åren, konstatera-
de Jarl Karlsson (S) instämmande.

De rödgröna kunde trots en 
skattesänkning om 30 öre redovisa 
en detaljrik budget för 2011, men 
behöver inte gråta floder för att den 
inte antogs. I princip samma text 
återfinns i Alliansens verksamhets-
plan, men där finns också 21, 2 Mkr 
som ännu inte är fördelade.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Yrkes
utbild
ningar
Sök senast 12 december

Företagsetableringar tillhör inte vanligheterna i Alafors, 
men för ett par veckor sedan var det invigning hos Britt 
och Åse Hagborg på Alingsåsvägen. Britt tillhandahål-
ler kläder hon stickat på egen hand medan Åse erbjuder så 
kallad regndroppsmassage. Lokaltidningen ber att få önska 
lycka till!

Företagsnytt i Alafors

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Ale arbetarekommun

Nödinge S-förening

Nödinge S-förening

MEDLEMSMÖTE
Onsdagen den 1 dec kl 18.30

Älvsalen Folkets hus, Nol
Tema: Val till nämnder och styrelser

VÄLKOMNA
Styrelsen

Kom och 
samtala med oss 

på Ale Torg

Lördagen den 4 december 
11.00-13.00

Vi bjuder på glögg

VÄLKOMNA

MEDLEMSMÖTE
Måndagen den 6 dec kl. 18.30

Tankeverkstaden Ale gymnasium
Vi bjuder på glögg

VÄLKOMNA
Styrelsen

Älvängens Socialdemokratiska förening
Besök oss på 

Älvängens julmarknad 
söndag 5/12 

Du hittar oss utanför Swedbank

Prata med oss om framtidens Älvängen. Hur vill du 
ha det? Vad saknas? Vad kan göras bättre? 

Kom med konstruktiva idéer. Vi lyssnar på Dig!

Vi bjuder på kaffe och pepparkakor!

Välkomna!

En offensiv rödgrön skuggbudget

Nöjd med första budgeten. Paula Örn (S) tillträder som kommunalråd 
för Socialdemokraterna vid årsskiftet.

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

November

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

EVENEMANG I ALE

Gatuarbeten på  
Vitklövergatan
På grund av att snön och kylan 
kom tidigare än vad vi hade 
hoppats på så kommer arbetena 
på Vitklövergatan inte kunna på-
börjas som beräknat under v 48. 
Om det inte blir mildare inom de 
närmaste dagarna så kommer vi 
tyvärr inte kunna göra de utlovade 
arbetena förrän till våren.
Arbetena som ska göras på 
Vitklövergatan är en ny upphöjd 
passage och asfaltering.

Mötesplats Ungdom
Vänder sig till ungdomar som går 
på högstadiet och gymnasiet. 
Vi har öppet varje ons och lör kl 
17.00–21.00  på Ale gymnasium i 
Nödinge.

Ons 1 dec: Alerocken!

-

-

-

graffitikurs.

Lör 4 dec: Clinic med Eldrimner!

-
mer att berätta om sin musi-
kaliska utveckling och resa. 
Vi kommer även att få lyssna 
på gamla godingar men även 
rykande färska låtar! Arrang-
emanget presenteras av fören-

Julkonsert, Cyndee Peters
-

ter gästar Ale kommun tillsam-
-

baek. Sön 5 dec kl 19.00, Teatern 
Ale gymnasium, Nödinge

-

Jag är här nu!

känslor och relationer. Lör 11 dec 
kl 15.00, medborgarhuset Ala-
fors

parker.

Du och din tonåring
-

der eller förälder till barn på väg 
in i tonåren? Kom och lyssna på 
och bli inspirerad av den omtyckte 

-
man. 

oss med på en resa i barn och 
ungdomars värld på ett sätt som 

-
get är kostnadsfritt. Tis 7 dec kl 
19.00–21.00, Teaterlokalen Ale 
gymnasium Tjejerna bakom företaget Sport-

fashion: Madeleine Pahlm, Caro-
line Bengtsson, Lina Herlogsson

Bandet Eldrimmer har en clinic 
på Röda scen lör 4 dec.

Just nu pågår en fotoutställning på medborgarkontoret. Fotograferna 
är Jimmy Hägerlo och Christoffer Schaller, båda 20 år. De tycker båda 
om att fota natur och miljöer. Till utställningen har de valt ut sina bästa 
natur- och miljöbilder. 

Vad får ni inspiration av?
Jimmy -

och hur han pratade om fotografering.
Christoffer
samarbete ger mig inspiration.

Vad har ni för framtidsplaner?
Jimmy
fotograf.
Christoffer
med fotograferingen som en hobby.

Fotutställning på  
medborgarkontoret

Christoffer Schaller
Ålder
Bor
Familj
Intressen -
grammera webbplatser.

Jimmy Hägerlo
Ålder
Bor
Familj
Intressen
datorer.

-

Kommunfullmäktige sammanträder
Tid och plats: 

-
fentligt. Du är välkommen att lyssna på plats eller följa sammanträdet 

Kulturskolans julkonsert

Tor 9 
dec kl 19.00

Lucia på  
medborgarkontoret
Ale lucia kommer till medbor-

välkomna. Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor.  Mån 13 dec, 
kl 09.30.

Lucia på Ale gymnasium

med musikelever. Mån 13 dec kl 
08.45–09.30, café Magnifiket. 

Julkonsert i  
Nödinge kyrka
Ale gymnasiums årliga julkon-

Tor 16 dec 
kl 20.00.

Ung företagsamhet, 
mässa på Ale gymnasium

sig och sina produkter. Kom och 

16 dec kl 11.30–14.00, Ale 
gymnasium.



ÄLVÄNGEN. Husflytt-
ning och julöl hos ett 
spännande företag.

Det föranledde årets 
mest besökta sopp-
lunch.

Nylundhs Specialen-
treprenad, Blåtunga 
och Swedbank hade all 
anledning att sträcka 
på sig.
Näringslivschef i Ale, Jerry 
Brattåsen, var strålande glad 
över den stora uppslutningen 
och räknade in över 80 per-
soner.

– Det här får vi ta med 
oss. Jag tror att valet av mö-
tesplats är väldigt avgörande, 
menade Brattåsen som också 
hade med sig sitt mässkansli.

– Har ni inte fått informa-
tion om mässan bör ni höra av 
er snarast. 30% av montrarna 
är redan bokade och då har vi 
bara hållit på i två veckor. Vi 
vänder oss även till företag i 
Kungälv och Lilla Edet som 
är verksamma i Ale, därför är 
konkurrensen om platserna 
stor, sa Ellinor Berglund.

Även Leader Göta Älv pas-
sade på under avdelningen in-
formation.

– För er som ännu inte stif-
tat bekantskap med Leader 
vill vi ge en kortare redogö-
relse. Syftet är att skapa nya 
verksamheter och bidra till 

landsbygdsutveckling. För 
att nå ekonomisk tillväxt 
tror vi på samverkan mellan 
kommun, föreningsliv och 
näringsliv. Det är ett av kri-
terierna för att få maximalt 
stöd. Tveka inte att kontak-
ta oss om ni har konstruktiva 
idéer, menade projektledare 
Thomas Sundsmyr.

Dragplåster
Dagens stora dragplås-
ter var annars entreprenö-
ren Tommy Nylundh som 
driver ett av Sveriges fem hus-
flyttarföretag.

– Tre av dem har hemadress 
Lödöse-Nygård. Det är ingen 
jättemarknad, men varje hus-
flytt är unik och ganska om-
fattande. Totalt handlar det 
om sju till åtta uppdrag om 
året. Kostnaden för ett större 
hus är upp till en halv miljon 
medan en normalvilla kostar 
cirka 250 000 kronor, berät-
tade Tommy Nylundh.

Han är numera lokalt känd 
för sitt äventyr, då han tog 
hand om 26 lägenheter i tre 
större hyreshus som flytta-
des från Älvängen till Lödöse 
i vintras.

– Det uppmärksamma-
des på många olika sätt och 
var ett ganska stort projekt. 
Trailer plus hus vägde drygt 
300 ton. Det är ju en ganska 
tung last…

Nu är husen placerade vid 
Tingevi idrottsplats i Lödöse 
och alla utom två lägenheter 
är uthyrda.

Närhet till fiske
– Det blir det första bostads-
området där du kan gå rakt 
ner till Göta älv och meta 
utan att passera vare sig väg 
eller järnväg, marknadsförde 
Tommy Nylundh sitt projekt.

I Malmö har Nylundhs 

Specialentreprenad också 
haft blickarna på sig. Där har 
ett 620 ton tungt tegelhus i 
närheten av centralstationen 
flyttats för att göra plats för 
ett parkeringshus.

– När det är byggt vill de 
att vi flyttar tillbaka huset och 
ställer det ovanpå…Vi får se 
hur det går.

Det var ett föredrag som 
engagerade och intresserade. 
Domkrafter, axeltryck, vink-
lar, komplicerade konstruk-

tioner och rekonstruktioner. 
Det är inte alldeles enkelt 
att hänga med när Tommy 
Nylundh berättar om sina 
yrkesfärdigheter.

– Vad jag har för utbild-
ning? Äh, jag gick inte ens ut 
nian…

Patric Nilsson på Blåtun-
ga gav sedan en kort informa-
tion om företaget som har en 
bra tillväxt och expanderar på 
flera områden. Företaget som 
började med att sälja egentill-

verkade presenter har erbju-
der nu också heminrednings-
artiklar och mycket till träd-
gården, till exempel murar, 
marksten, dekorsten och fon-
täner.

Soppgästerna fick som 
vanligt när Swedbank arrang-
erar årets sista företagsevent 
en julöl från Ahlafors Bryg-
gerier.
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400
(H)JULEXPRESSEN
SKEPPLANDA–ÄLVÄNGEN–NÖDINGE–BOHUS–LISEBERG

LÖRDAG

Albotorget 15.00 17.00
Älvängen centrum 15.15 17.15
Nol station 15.25 17.25
Nödinge centrum 15.35 17.35
Bohus centrum 15.45 17.45
Surte centrum 15.50 17.50
Liseberg 16.05 18.05

400
 (H)JULEXPRESSEN
LISEBERG–BOHUS–NÖDINGE–ÄLVÄNGEN–SKEPPLANDA

LÖRDAG

Liseberg 20.00 21.50
Surte centrum 20.20 22.10
Bohus centrum 20.25 22.15
Nödinge centrum 20.35 22.25
Nol station 20.40 22.30
Älvängen centrum 20.50 22.40
Albotorget 21.00 22.50

Jul på Liseberg
Det blev succé förra året, så nu kör vi (H)julexpressen igen.
Åk direkt till Lisebergs entré med linje 400, och lika bekvämt 
tillbaka.

More information 
available in these languages at  

www.expresseasy.se

Läs mer på www.servicepoint.se

FRÅN DIG TILL VEM SOM
HELST I HELA VÄRLDEN

DHL EXPRESS EASY gör det enkelt att skicka paket till familj och vänner. 
Du registrerar först ditt paket på www.servicepoint.se och  

lämnar sedan in det till ditt SERVICE POINT-ombud.

Skicka paket enkelt med DHL!

Kryddad sopplunch gav mersmak

Husflyttare Tommy Nylundh och Swedbanks 
kontorschef i Älvängen, Gunilla Hogedal, bjöd 
på en intressant sopplunch hos Blåtunga i 
Älvängen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erbjudanderna gäller fr o m fredag 3 dec kl 12.00 t o m 4 dec 14.00
Max 1 produkt av varje per hushåll och så lång lagret räcker.

Kyl/frys Bosch 
186 cm No Frost Kyl: KSR38N11
Frys: GSN32V12.

Kaffebryggare Braun
10 koppar. KF560.

Tvättmaskin Miele
1600 W. W3365

Spis Electrolux
Svensk glashäll. Varmluft.
EKC60057W

60%
RABATT

Dammsugare
Electrolux ZCS2100

Classic Silencer

Vi har byggt om hela butiken

Den 3 december är det dags för...

�����������������������

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ord pris 15485:-

Ord pris 14495:-

Ord pris 6495:-

Ord pris 9395:-

22%
RABATT

25%
RABATT

38%
RABATT

46%
RABATT

Diskmaskin 
Bauknecht
5 års garanti. 47 db. 
GSFH1690W

Ord pris 695:-

28%
RABATT

Hand-
dammsugare 
Ergo Rapido
Olika färger.
Endast 10 st.

Rakapparat
Braun 320
Tvättbar.

Tandborste
Oral-B Vitality

Elvisp

Ord pris 1795:-

Ord pris 999:-

Ord pris 399:-

Ord pris 249:-

44%
RABATT

44%
RABATT

50%
RABATT

40%
RABATT



NÖDINGE. – Vi måste 
städa upp efter den 
rödgröna oredan, där 
bland annat skolan har 
lidit stor skada och 
därför kan vi inte börja 
med att sänka skatten.

Så förklarar Mikael 
Berglund (M), Boel Hol-
gersson (C) och Jan A 
Pressfeldt (AD) beslu-
tet att behålla nuva-
rande skattesats även 
nästa år.

Dessutom lovas ett 
stort antal priorite-
rade satsningar inom 
omsorg, föreningsliv 
och samhällsbyggnad.

Alliansens verksamhetsplan 
för 2011 som också stöds av 
Aledemokraterna innehål-
ler som väntat en satsning på 
skolan. Den består främst av 
specialpedagoger och datorer 
till elever i årskurs ett, men 
det utlovas också bättre mat.

– Vi kan inte vara tydligare 

just nu. Vi har sagt att vi ska 
ut och lyssna på lärare, för-
äldrar och elever, sen ska vi 
tala om vad vi vill göra. Re-
surserna ska användas där de 
gör bäst nytta, säger Mikael 
Berglund.

Alliansen har avsatt 21,2 
Mkr i en särskild pott för 
politiska satsningar och de 
hävdar bestämt att större 
delen kommer att hamna i 
skolan och äldreomsorgen.

Maten prioriterad
– Maten är ett prioriterat 
område. Den ska lagas så 
lokalt det går och det gäller 
såväl skolan som äldreomsor-
gen, betonar Boel Holgers-
son (C). Det kommer att 
kosta lite  mer, åtminstone 
under en övergångsperiod. 
Vi tänker utreda hur mycket.

Ett annat område är den 
fysiska miljön. Det offentli-
ga rummet ska enligt Jan A 
Pressfeldt städas upp.

– Vi ska inte ha några sop-

tippar längs E45 och fastig-
hetsägare som inte håller ord-
ning ska föreläggas. Titta hur 
det ser ut på Carlmarksområ-
det. Det är helt oacceptabelt.

Även om Alliansen ännu 
inte är tydliga i siffror har de 
målet klart för sig och de vet 
också hur det ska gå till.

Alla behöriga
– Alla elever ska vara behö-
riga till gymnasieskolan efter 
grundskolan. Vi vill skapa en 
lärandemiljö som bygger på 
entreprenöriellt tänkande 
redan i unga år.  I Ale gym-
nasium ska vi ta nästa steg och 
entreprenörskap ska bli ännu 
tydligare, säger Mikael Berg-
lund och tillägger:

– Jag ser Ale gymnasi-
um som en stor möjlighet. 
Många tror att när pendeln 
börjar gå kommer fler ale-
ungdomar välja gymnasie-
skolor i Göteborg, men bara 
vi har något bra att erbjuda 
tror jag att det går att förhin-

dra. Samtidigt så går ju pen-
deln åt båda håll, vilket gör att 
vi också kan locka göteborga-
re till Ale om vi har ett att-
raktivt programutbud. Vi ska 
bygga upp en verksamhet att 
vara stolt över, en skola ingen 
vill lämna.

När det gäller skolan har 
Alliansen varit tydlig med allt 
utom pengar. Det menar att 
det inte finns någon universal 
lösning för samtliga skolor, 
utan att det gäller att se till 
varje skolas enskilda behov. 
Vad kostnaden kommer att 
bli har de begärt betänke-
tid för.

SSPF kvar
Helt klart är att SSPF-arbe-
tet, samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid, 
ska bli permanent.

– Det är ett bra arbete som 
har givit reslutat, självklart 
ska det fortsätta. Vi ser även 
behov på arbetsmarknaden, 
där ungdomsarbetslösheten 

måste bekämpas aktivt. Till 
arbetsmarknadsåtgärder har 
vi avsatt 4 Mkr, säger Mikael 
Berglund.

Även sommarjobben som 
de rödgröna i år utökade till 
500 kommer att bli kvar, men 
inte i samma utsträckning.

Annat synsätt
– Vi har ett annat synsätt och 
har avsatt pengar till cirka 200 
sommarjobb, sedan vill vi för-
söka hjälpa till med att skapa 
bättre kontaktytor för ungdo-
marna till näringslivet. Kan 
de få jobb på den ordinarie ar-
betsmarknaden är det större 
chans att de även i framtiden 
kan få ett jobb där, säger Boel 
Holgersson.

En fråga som ständigt är 
aktuell är ett nytt äldreboen-
de i centrala Älvängen.

– Det vill vi ganska snart 
börja planera tillsammans 
med pensionärsorganisatio-
nerna och blivande bruka-
re. Vi tänker oss ett boende 

där det både finns plats för de 
med vårdbehov och de som 
mer önskar sig ett bekvämt 
seniorboende, säger Mikael 
Berglund.

Jan A Pressfeldt gladde sig 
mycket åt satsningen på Säkra 
ridvägar där Alliansen satsar 
1,5 Mkr. 

– Självklart ville jag gärna 
att vi skulle sänka skatten 
redan i år, men vi måste ta en 
sak i sänder. Nu ska vi åter-
ställa kvalitén i våra verksam-
heter.

Den omtalade satsning-
en på fyra konstgräsplaner 
ligger fast.

– Men vi har bara avsatt 
6 miljoner nästa år. Vi har 
en del tankar kring det och 
tror kanske inte heller att vi 
kan bygga alla fyra samma 
år. Under mandatperioden 
ska det vara förverkligat, 
det råder det inga tvivel om, 
understryker kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund.
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Alliansen vill städa före skattesänkning

Fullmäktige slog fast kommunalskatten
ALAFORS. De rödgröna 
samarbetspartierna 
lyckades inte få majo-
ritet för en skattesänk-
ning i kommunfullmäk-
tige.

Skatten blir oföränd-
rad, 22,30 även nästa 
år.

Däremot fick Allian-
sen tydliggöra sin verk-
samhetsplan.

Det blev som väntat Allian-
sen och Aledemokraternas 
budgetförslag som klubba-
des i måndagskväll efter en 
över tre timmar lång debatt. 
Onödigt lång kunde tyckas 
eftersom blocken var rörande 
överens om väldigt mycket.
– Jag finner att vi är överens 

om 23 av 26 punkter. Det är 
alltid en början. Tack ska du 
ha, Mikael.

Jarl Karlsson (S) fick i kaf-
fepausen chansen att stämma 
av med kommunstyrelsens 
nyvalde ordförande och fick 
då en del klartecken.

Det handlade bland annat 
om en fortsatt satsning på 
Mötesplats ungdom i Ale 
gymnasium, utbildningen 
Unga entreprenörer (YEE), 
subventionerade busskort för 
ungdomar, gratisresor under 
lågtrafik för pensionärer.

– Vi har hela tiden sagt att 
flertalet av "era" satsningar 
finns med i vår budget, men 
vi har inte specificerat dem 
som ni, konstaterade Mikael 
Berglund (M).

Oppositionen var inled-
ningsvis aggressiv mot den 
nya majoriteten och krävde 
tydliga svar, gärna i kronor 
och ören.

– Valrörelsen är över nu. 
Det är dags att gå från ord 
till handling. Tala om vad ni 
ska göra och vad det kostar, 
påtalade blivande kommunal-
rådet Paula Örn (S).

Mikael Berglund menade 
att Ale borde satsa på att 
bygga upp sitt varumärke, 
men först måste det finnas 
något gott att säga.

– Vi vill ha en kärnverk-
samhet som fungerar, där 
barn mår bra och personal 
känner sig stolta över vad de 
uträttar.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Ett nytt larmkoncept  
med IQ!

Verisure är ett nytt intelligent larmsystem som pratar, ser,  
känner och tänker. Det ger ett extremt pålitligt brandvarnings- 
och inbrottslarm med många smarta funktioner.

Ring din lokala Securitas Direct Partner för gratis  Safety Check: 
Magnus Ljung; tel 0303-656 00
Johan Engström; 0705-77 61 04

Verisure är ett nytt trygghetskoncept 
med smarta larmsystem, övervakade av 
och kopplade till  Securitas Directs 
larmcentral och tjänster. www.verisure.se

ll lll l

Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!

POLIS
RONDEN

Måndag 22 november

Arbetsplatsolycka
En arbetsplatsolycka inträffar 
vid hållplatsen Äskekärr. En 
yngre man får en regel över 
sig när en tung presenning ska 
flyttas. Mannen förs till Kung-
älvs sjukhus.

Villainbrott i Alafors. Ett 
fönster till altanen krossas och 
tjuvarna tillgriper tv-apparater 
och en bärbar dator.

Två stycken elverk tillgrips 
ur en låst container i Nol.

En man som besöker Ale 
gymnasium får plötsligt för 
sig att bära ut sex stolar 
tillhörande kaféet. Händelsen 
utspelar sig vid 20.30-tiden. 
Tips finns i ärendet.

Tisdag 23 november

Inbrott i lagerlokal
Inbrott i en lagerlokal i 
Älvängen. Det är osäkert om 
något stulits från fastigheten.

Onsdag 24 november

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. Mål-
sägande är nere i källaren när 
någon går in i hennes bostad. 
Gärningsmannen orsakar stor 
oreda i lägenheten, men det är 
ännu okänt om något tillgripits.

Torsdag 25 november

Bråk på skola
Bråk uppstår mellan elever 
på Bohusskolan. En anmälan 
upprättas.

Fredag 26 november

Inbrott i butik
En ruta krossas till Synoptik i 
Älvängen och tjuvar tar sig in 
i butiken. Inbrott sker i kassa-
skåpet och kontanter tillgrips.

Skadegörelse i form av glas-
kross sker på ett äldreboende 
i Nödinge.

Villainbrott i Älvängen. 
Gärningsmännen kommer 
över diverse gods, bland annat 
smycken.

Antalet anmälda brott under 
perioden 22/11 – 29/11: 50. Av 
dessa är fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Någon att 
prata med för den 
person som blivit 
utsatt för brott.

Brottsofferjourens 
stödjare finns aldrig 
längre bort än ett tele-
fonsamtal.

– Vi är en ideell för-
ening där stödjarnas 
insats utgör grunden 
för verksamheten, 
säger ordföranden 
Stina-Kajsa Melin.

I tisdags samlade Brottsof-
ferjouren sina stödjare till 
en träff på Backa Säteri i 
Nödinge. Med fanns också 
personer som visat intresse 
att bli stödjare.

– Som fallet är nu så har 
vi nio aktiva stödjare. De 
turas om att ha jouren, två 
veckor var innan telefonen 
går vidare till nästa person, 
förklarar Annika Mossberg, 
samordnare och tillika sekre-
terare i BOJ i Ale.

Ale fick egen Brottsoffer-
jour 2001 efter att tidigare 
genom åren varit en del av 
Trollhättans organisation. 
Lika länge har Stina-Kajsa 
Melin suttit som ordförande.

– Vi vet att Brottsoffer-
jouren är till hjälp för många 

människor som blivit utsatta 
för brott. Våra stödjare finns 
till hands för att lyssna och 
samtidigt utgöra en ventil 
i den bearbetningsprocess 
som brottsoffret befinner sig 
i, säger Stina-Kajsa Melin.

Hittills i år har polisen 
förmedlat 104 kontakter till 
Brottsofferjouren i Ale. En 
del samtal har även slussats 

Brottsofferjouren i Ale träffades på Backa Säteri i tisdags för att utbyta erfarenheter och se tillbaka på det gångna året.

– Stödjarna fyller en viktig funktion

vidare från BOJ:s centrala 
jourtelefon i Stockholm.

– Totalt rör det sig om 150 
samtal hittills i år som våra 
stödjare har tagit emot. Det 
är en ökning jämfört med i 
fjol, säger Annika Mossberg.

På tisdagens samman-
komst bjöds gästerna på 
lunch och därefter fanns tid 
till erfarenhetsutbyte och 

reflektioner från det gångna 
året.

– Vi fick också besök av 
Jonas Ekstrand från Ale 
Fritid, som bland annat 
berättade om satsningen med 
Mötesplats Ungdom. En för-
hoppning är att vi ska kunna 
få till oss fler unga stödjare 
till vår förening, säger Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun 
men också styrelsemedlem i 
Brottsofferjouren.

– Utbildningen som våra 
stödjare genomgår är en 
bra erfarenhet att bära med 
sig genom livet. Vi är alltid 
i behov av nya stödjare. 
Känner man att tiden inte 
finns går det alltid bra att 
bli stödmedlem. Alla bidrag 
mottages med tacksamhet, 
avslutar Lotti Klug.

PÅ BACKA SÄTERI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Samtalen till Brottsofferjouren i Ale har ökat
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NÖDINGE. Mat på väg 
från Ale.

Det är ett nystartat 
företag som fixar inkö-
pen i matvaruaffären 
och kör hem varorna 
till dörren.

– Det finns många 
äldre som har svårt att 
ta sig till affären och så 
har vi dem som är mitt 
uppe i karriären och 
ser handlingen som ett 
nödvändigt ont, säger 
grundaren Kjell-Åke 
Larsson.

Kjell-Åke Larsson har arbe-
tat som mekaniker och haft 
egen bilverkstad hemma i 
Kilanda sedan tio år tillbaka. 
Nu har han emellertid sadlat 
om och kastat sig in i en helt 
ny bransch.

– Jag tycker det verkar vet-

tigt rent affärsmässigt men 
framförallt socialt. Koncep-
tet har jag hämtat från ett 
företag som jag känner till i 
Alingsås, förklarar Kjell-Åke 
Larsson.

Tanken är att kunderna 
antingen ska ringa eller mejla 
sin inköpslista till Kjell-Åke, 
som sedan ser till att leverera 
de beställda varorna på avta-
lad tid.

– Handlingen kommer att 
ske på Netto och Ica, som 
jag har träffat ett avtal med. 
Den Ica-bonus som tillämpas 
kommer kunderna till del, 
säger Kjell-Åke och fortsät-
ter:

– Betalning sker kontant 
när vi lämnar varorna vid 
dörren. Kvittot lägger vi i 
påsen så att kunden kan kon-
trollera så att allting stäm-
mer. Det enda som tillkom-
mer är vår avgift.

Vilken målgrupp har ni 
riktar in er på?

– Den äldre generationen 
som har svårt att på egen 
hand ta sig till affären och 
som är beroende av att anhö-
riga handlar åt dem. Sedan 
så har vi barnfamiljerna där 
mamma och pappa står och 
stampar i matkön för att de 
egentligen inte har tid. Här 
kan vi utgöra en hjälpande 
hand i vardagen, säger Kjell-
Åke Larsson som också har 
erbjudit sina tjänster till Ale 
kommuns äldreomsorg.

– Det kommer att ta sin 
lilla tid att etablera sig på 
marknaden, men på sikt 
tror jag stenhårt på den här 
affärsidén. Marknaden finns 
där, avslutar Kjell-Åke Lars-
son.

Ring så handlar vi!
– Nystartat företag kör hem matvarorna

I AFFÄREN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kjell-Åke Larsson är grundare till företaget Mat på väg från Ale. Till sin hjälp har han Jonas 
Hammarstrand.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun kommer även i år 
att ha en miljöjulkalender på 
kommunens hemsida. Årets 
upplaga av miljöjulkalendern 
är minst sagt bred. I år satsar 
man på inspirerande artiklar 
som handlar om allt ifrån hur 
man kan bygga om sin cykel 
till elcykel, alternativ till den 
heliga julskinkan samt till 
ett gäng kvinnor som tjänar 
pengar på vindkraft. Mil-
jöengagerade experter och 
lekmän från Västsverige delar 
med sig av sina tankar och tips 
för mer hållbar jul.

Redan idag (läs tisdag) 
tjuvstartar kalendern med 
tips på smarta julbord. Där-

efter kommer nya artiklar att 
publiceras dagligen från 1 
december fram till julafton. 
Kalendern är ett samarbe-
te mellan ett 20-tal kommu-
ner i Hållbar utveckling Västs 
Kommunnätverk för Hållbar 
utveckling och delfinansieras 
av Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen.

Två personer som har ett 
djupt miljöengagemang är 
Lars Bäckström, landshöv-
ding i Västra Götaland och 
Gert-Inge Andersson, ord-
förande i regionstyrelsen för 
Västra Götalandsregionen.

– Vi vill ha en jul som varar 
mer än till påsk, vi vill ha ett 
uthålligt julfirande som är en 

del av ett uthålligt samhälle, 
både socialt och miljömäs-
sigt, säger Lars Bäckström.

För egen del så tycker han 
att tid är den bästa julklap-
pen vi kan ge varandra, men 
att det är viktigt att vi också 
unnar oss saker.

Gert-Inge Andersson 
menar att vi har mycket att 
vara stolta över i vår region 
med en rik och varieran-
de natur och en prioriterad 
fråga är ett hållbart samhäl-
le i samklang med tillväxt 
och utveckling. Julen är för 
honom den viktigaste högti-
den och han njuter av famil-
jens sällskap.

❐❐❐

Miljöjulkalender med inspirerande artiklar
– Lilla Edets kommun följer upp fjolårets satsning

Skinkpromenad
Start mellan kl 12-13 vid Främjarstugan

LAJV 
uppträder på scen kl 12, 13 och 14

Körsång från scenen

"Robinson-Helene" lagar diverse rätter

Rubb & Stubb arrangerar 

Marathon-klippning mellan kl 11-17.

Alla intäkter går till FAKTUM

Lämna era önskelistor till Tomten 
som lovat sitta vid torget. Godis till barnen.

Föreningslivet säljer kaffe, hamburgare, lotter

Hantverkare m.m.

LÖDÖSE
Torget med omnejd

Söndag den 5 dec
mellan kl 11-15

Jul i byn

   MISSA INTE!

 LAJV spelar på torget!

 "Robinson-Helene"

            Marathon-klippning

Lucia på torget - kl 15

            Ponnyridning

Välkomna

2 3 4
Anna Wadström

17 år, Alafors

Studerar: SKF Tekniska gymnasium år 3
Min bästa sida: Glad, omtänksam, entusiastisk
Min sämsta sida: Morgontrött
Drömyrke: Civilingenjör
Drömresa: Maldiverna
Vem får förlja med: Mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 5 år, musikal-
grupp
Fritidsintressen: Dansa, sjunga, skidor, fotboll
Varför vill du bli Ale lucia: För att jag älskar att 
sjunga och alltid har drömt om att bli Ale Lucia
Favoritjulsång: Det hände sig i Betlehem

Var med och utse Ale Lucia 2010

5 7

1

6

Fanny LaBrosse
16 år, Bohus

Studerar: Estet musikal på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad, positiv och noggrann
Min sämsta sida: Stavning
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: New York
Vem får förlja med: Min glada kusin Lina
Sångerfarenheter: Varit med i olika barnkörer, 
tagit sånglektioner och gått i musikalteater
Fritidsintressen: Sång, dans och teater
Varför vill du bli Ale lucia: Det är en jätte rolig 
erfarenhet
Favoritjulsång: All I want for christmas is you

Ellenor Lorentsson
17 år, Hålanda

Studerar: Estet musik-sång på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Ambitiös
Min sämsta sida: Lättirriterad
Drömyrke: Musikalartist och sångpedagog
Drömresa: Nya Zeeland
Vem får förlja med: Alla mina vänner
Sångerfarenheter: Sångpedagog 4 år, kör, varit 
med i musikalgrupp och ett teatersällskap
Fritidsintressen: Sjunga, spela teater och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att sjunga 
och att bli Ale Lucia hade varit en rolig upplevelse
Favoritjulsång: Do they know it's christmas

Malin Hagman
17 år, Surte

Studerar: Musikal på Mimers Hus år 2
Min bästa sida: Glad och sprallig
Min sämsta sida: Morgonsur
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: Italien
Vem får förlja med: Pojkvän, familj och en vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör ca 10 år, musik-
klasser på högstadiet, sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Bugga, sjunga, drama, gitarr
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en bra 
erfarenhet och det är väldigt kul
Favoritjulsång: Jul, jul, strålande jul

Daisy Sandgren
17 år, Ryd

Studerar: Sammhäll IT/ekonomi på Ale gymnasium år 2
Min bästa sida: Vill alltid göra rätt för mig, alltid glad
Min sämsta sida: Dålig på att hålla tider (ibland)
Drömyrke: Jurist
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Min familj och en nära vän
Sångerfarenheter: Spelar gitarr och lite piano
Fritidsintressen: Rida mina hästar och tävla med 
dem, vara med kompisar och sjunga
Varför vill du bli Ale lucia: För att det kommer bli 
en upplevelse för livet och jag gillar att göra folk glada
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Vicktoria Weglin
16 år, Nol

Studerar: Handel på Hulebäck år 1
Min bästa sida: Gillar att prata, bra humor
Min sämsta sida: Dåligt temperament
Drömyrke: Stylist
Drömresa: Kina
Vem får förlja med: Hemligt
Sångerfarenheter: Jag har sjungit på skolavslut-
ningar och i kyrkan
Fritidsintressen: Vara med kompisar och träna
Varför vill du bli Ale lucia: Jag vill börja sjunga igen 
och detta är en bra start. Det är väldigt roligt också.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Jessica Rodin
16 år, Surte

Studerar: Teknik på Mimers Hus år 1
Min bästa sida: Glad
Min sämsta sida: Jag är lite klantig
Drömyrke: Ingenjör
Drömresa: Jorden runt
Vem får förlja med: Först till kvarn
Sångerfarenheter: Varit med i flera olika körer
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr, biljard, 
umgås med kompisar
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tycker det är en 
kul grej och för att jag älskar att sjunga
Favoritjulsång: Santa Claus is coming to town

Var med och rösta på  ALE LUCIA 2010 och du kan vinna en julklapp!

Lina Lindström, Ale Lucia 2009
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NÖDINGE. Det blev ett 
känsloladdat möte i Ale 
gymnasium i onsdags.

När eleverna läste 
upp sina brev som 
de skrivit till Mikael 
Andersson blev han 
påtagligt berörd.

– Det värmer mitt 
hjärta, förklarade 
Mikael.

I klassrummet hade det tänts 
levande ljus och skapats en 
mysig stämning. Atmosfä-
ren var varm och välkom-
nande när Mikael Andersson 
kom på besök till eleverna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
2A i onsdags.

– Oerhört roligt att Mikael 
ville komma och hälsa på 
oss. Jag har använt hans bok 
”Armlös, benlös men inte 
hopplös” som läromedel i 
kursen Utveckling, livsvillkor 
och socialisation. Eleverna 
har fått läsa hans bok och ut-
ifrån den har vi diskuterat och 
eleverna svarat på frågor, för-
klarar lärare Marita Elheim.

Mikael Andersson är född 
1964, han är gift och har 
fyra barn. Egentligen en helt 
vanlig livssituation om det 
inte vore för att Mikael saknar 
både armar och ben. Mikael 
är en flitigt anlitad föreläsa-
re. Han talar om resurser och 
möjligheter i livet och om in-
spiration.

– Det är en föreläsning som 
jag varmt kan rekommende-
ra, säger Marita Elheim.

Starkt intryck
Att Mikael Anderssons bok, 
som kom ut förra året, har 
gjort starkt intryck på gym-
nasieeleverna råder det inga 
som helst tvivel om. Några 
ungdomar valde att läsa upp 
sina brev när huvudpersonen 
själv fanns på plats i klassrum-
met. Flera elever uttryckte sin 
beundran över Mikaels sätt 
att förhålla sig till sitt han-
dikapp. ”Du ger aldrig upp 
och ingenting är omöjligt för 
dig. Du är grym!” ”Det finns 
inga gränser för vad männis-
kan klarar av” ”Du har ändrat 
mina tankar om livet och fått 

mig att fokusera på det po-
sitiva. Finns det någon på 
jorden som ger oss hopp så 
är det du”. Detta var några 
citat som Mikael Andersson 
fick till sig.

– Jag blir oerhört glad. Det 
var just detta som var mening-
en med boken, att den skulle 
vara till glädje och nytta för 
läsarna i sina egna liv.

Vinnande attityd
Med en elektrisk rullstol, an-
passad bil och framför allt 
en vinnande attityd tar sig 
Mikael Andersson fram i 
livet. Denna attityd och Mi-
kaels smittande leende rädda-
de en gång livet på en djupt 
deprimerad människa som 
var på väg att ta sitt liv.

– Det var på Kanarieöar-
na. En man var på väg ner till 
vattnet för att ta sitt liv när 
han gick förbi mig. Jag häl-
sade och log emot honom. 
Efter en kort stund återvän-
de mannen till hotellet och 
valde livet, berättar Mikael.

Det går inte annat än att 

påverkas av Mikael Anders-
sons sätt att vara och den na-
turliga livsglädje som han ut-
strålar.

– Problem kan se olika ut 
för oss människor. Det som 
är lika för alla är vår menta-
la förmåga. Det gäller att tro 
på sig själv och intala sig att 
dit kan jag nå. Det som är fas-
cinerande är att hindren blir 
mindre och de är lättare att ta 
sig förbi. Det handlar om att 
vinna kampen i skallen, fast-
slår Mikael och tillägger:

– Genom att häva menta-
la blockeringar går det att ta 
stora kliv framåt. Det utgör 
kärnan och andemeningen i 
min bok.

Eftertanke är ett ord som 
tydligt beskriver den känsla 
som uppstår efter ett möte 
med Mikael Andersson. Elev-
erna i BF 2A kommer för-
modligen alltid att minnas 
skoldagen den 24 november.

Känsloladdat möte 
i Ale gymnasium
– BF-eleverna fick träffa Mikael Andersson

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mikael Andersson, som skrivit boken ”Armlös, benlös men 
inte hopplös” hälsade på hos eleverna på BF 2A.

Några elever läste upp sina brev som de skrivit till Mikael Andersson.

Öppettider: Mån - tors 09 - 18 • Fre 09 - 16 • Lunchstängt mellan 13.00 och 14.00

SYNUNDERSÖKNING

Vår julklapp till er
När du köper progressiva glasögon 

ingår ett par 
kompletta 
läsglasögon!

Julklappstips!
- köp ett presentkort 
hos oss!

Ale Optik
       God Julönskar

med riktigt bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-*

Enkelslipade från    950:- *

Prova-på-paket kontaktlinser från     595:-
* I priserna ingår glas, båge (med vissa undantag), antirefl exbehandling, 
fodral och putsduk samt försäkring och garanti i ett år.
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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:

| Lindex 
| 
| 

www.aletorg.se

Julklappstips!
Överraska någon du tycker om....

– Lätt att nå!

i valfri butik på Ale Torg i Nödinge
(gäller inte på Systembolaget, Lidl eller receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen)
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Finns att köpa hos Ale bokhandel, Nols färg och medstop Apotek Alen.

NÖDINGE. En unik möj-
lighet.

Ales tonårsföräldrar 
inbjuds till en föreläs-
ning i Ale gymnasium, 
tisdagen den 7 decem-
ber, med ungdomsfors-
karen Mats Trondman.

– Han har en genuin 
kunskap och ett brin-
nande intresse inom 
sitt gebit och vi är 
väldigt glada att han 
kommer tillbaka till Ale, 
säger Birgitta Augusts-
son.

”Föräldrastöd från A till 
Ö” är ett utvecklingsarbete 
under 2010 och 2011 tillsam-
mans med Kungälv, Stenung-
sund, Tjörn och Öckerö. Ale 
har tillsammans med dessa 
fyra kommuner tillförts stat-
liga medel för att på lokalpla-
net utveckla ”Nationell stra-
tegi för ett utvecklat föräldra-
stöd – en vinst för alla”.

– Det övergripande målet 
att alla föräldrar ska erbjudas 
föräldrastöd under barnets 
hela uppväxtperiod (0-17 år), 
förklarar folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén.

Tisdagens föreläsning 
med Mats Trondman är en 
del i satsningen och tidigare 
i höst gästades Ale av famil-
jepedagogen och författaren 
Jesper Juul. Föräldrakur-
sen COPE och Familjeverk-
stan är andra satsningar som 
gjorts under året.

– Arbetet med stöd till för-
äldrar kommer att fortsät-
ta under hela nästa år. Vi har 
redan gjort drygt 100 tele-
fonintervjuer med Aleföräld-
rar men vill ha in ännu fler 
idéer för det kommande ar-

betet, säger Fredén.
Nu är det tonårsföräldrar-

nas tur att få ta del av Mats 
Trondmans inspirerande fö-
reläsning.

– Trondman kommer att 
ta med åhörarna på en resa 
i barn och ungdomars värld. 
Han vill bidra till en ökad för-
ståelse för den utveckling som 
sker från barn till tonåring 
och från tonåring till vuxen, 
säger Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
SSPF (Samverkan skola, polis 
och fritid). 

– Mats Trondman har ett 
enastående bild- och kropps-
språk och förmedlar så mycket 
klokhet på ett igenkännande 
sätt, säger Augustsson.

Hur mår Ales tonåring-
ar?

– Majoriteten av Ales ung-
domar mår bra, men vi ser en 
oroande trend i Ale, precis 

som i övriga landet, att fler 
och fler ungdomar tycker att 
de mår psykiskt dåligt. Några 
skäl som ungdomarna uppger 
är stress, ensamhet, trötthet 
och jakten på att ständigt vara 
lyckade och lyckliga.

– Det är därför av oerhört 
stor betydelse att det finns 
tydliga, synliga och kärleks-
fulla vuxna runt omkring 
våra tonåringar för att för-
söka förhindra att ungdomar 
hamnar i ensamhet, utanför-
skap, och missbruk.  Ale kom-
muns önskan och ambition är 
att vi tillsammans med föräld-
rar gemensamt ska skapa en 
miljö för våra barn och unga 
där just tydlighet, synlighet 
och kärleksfullhet är ledor-
den. 

Föreläsning riktad till tonårsföräldrar
– En inspirerande kväll med Mats Trondman

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Växjö Univer-
sitet, kommer till Ale gymnasium nu på tisdag. Föreläsning-
en, som vänder sig till tonårsföräldrar, är gratis.
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ÄLVÄNGEN. En efter-
längtad nypremiär.

I fredags kväll var 
det invigningsfest hos 
Gobelängverkstan.

– Mycket bättre 
affärsläge går inte att 
få, säger Ewa Johans-
son till Alekuriren.

I 16 år har Eva Johansson hyrt 
in sig hos Bengt Bengtsson 
på Norra Torget i Älvängen. 
Infrastruktursutbyggnaden 
medför emellertid föränd-
ringar i samhällsbilden och 
för Gobelängverkstan fanns 
bara två alternativ, klappa 
igen eller flytta.

– Det var bara att gilla 
läget. Vägen måste fram och 
det för med sig mycket gott 
för kommunen, säger Ewa.

Att lägga ner verksamhe-
ten var aldrig aktuellt, istäl-
let blev det att söka efter en 
ny lokal. Från den 1 okto-
ber har hon, eller rättare sagt 
hennes man Morgan, sett 
till att renovera delar av före 
detta Posten på Göteborgs-
vägen. Totalt rör det sig om 
en säljyta på 80 kvadratmeter.

– Det här blir starten på 
något nytt. Jag känner mig 
verkligen inspirerad, säger 
Ewa som har laddat butiken 

full av prylar inför julen.
– Homestyling för alla 

plånböcker är mitt koncept. 
Här finns alltifrån textil och 
heminredning till Steiffnallar 
och smycken. Jag importerar 
en hel del från Danmark, men 
även från övriga delar av värl-
den. Hos mig ska kunderna 
hitta det där som inte går att 
finna någon annanstans, för-
klarar Eva.

I samma lokal återfinns 

också Jobab som drivs av 
sonen Erik, kakelugnsmaka-
re och murare.

– Han köper gamla kakel-
ugnar och renoverar dem. 
Han tillhandahåller också 
nya kaminer och insatser till 
öppna spisar, avslutar Ewa Jo-
hansson.

Gobelängverkstan i nya lokaler

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ewa Johansson på Gobelängverkstan har flyttat in i nyreno-
verade lokaler på Göteborgsvägen, mitt i centrala Älvängen.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar. Priserna gäller v 48. Tel 0303-975 00

Öppet alla 
dagar 8-22
ICA Kvantum, 
Ale Torg
ica.se/ale

Julklappstips!
Mobiltelefon 299,-/st
 Nokia 2330
Ovi mail,  1,8” tft färgskärm

VGA-kamera, Bluetooth,

Fm-radio, och startpaket Telia 

medföljer!

2 för

+pant

Kycklingfilé

4990/st
Kronfågel 1000g Djupfryst

Max 2 köp per kund

2 kg Apelsiner i nät 

1990/st
ICA. Spanien. 2 kg. 
Klass 1. Jfr pris 9,95/kg

Julmust

10:-
ICA 150 cl

Jfr pris 3,33/liter + pant
Finns laddat på ditt ICA kort

tor-fre 11-19
Pågen Vört & Kneipp,
fredag 11-19
Go Green matmix

Veckans 
Provsmak!

Fläskytterfilé

5990/kg
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800g

Max 2 köp per kund

ANDRA ADVENT!



PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 959 kvm . VISAS Lö 4/12 11.30-12.00. 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 Lö 4/12 12.30-13.00. 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/inhängnat
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PRIS 1 450 000 kr/bud. TOMT 1 744 kvm . VISAS Lö 4/12 12.00-13.00. Granåsvägen 37.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-749000.

ALE NÖDINGE 4 rok, 105 + 50 kvm

• Trevligt boende • Nära naturen • 2-3 sovrum
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS Lö 4/12. Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-749000.

ALE NOL 5 rok, 121 kvm

• Nybyggt • Enplanshus • Modernt • Garage • Barnvänligt
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* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

VILLOR ALE

Nu fotas
tusen julehus.
Hitta din mäklare på svenskfast.se

Advents-
visning 
Lördagen den 4 december

Vi bjuder på dryck och tilltugg. Välkommen!

PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 499 kvm . VISAS Lö 4/12. Ring för tidsbokning. Tornvägen 4.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-749000.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm

• Enplanshus • Barnvänligt • Välplanerat
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm . VISAS Lö 4/12 10.30-11.00. Västergård 115.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm

• Stor tomt • Soligt läge • Lantligt • Nära pendeltåg 2012
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 99 kvm . VISAS Lö 4/12 13.30-14.00. Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 16.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ALAFORS 5 rok, 95 + 30 kvm

• Barnvänligt • Engelskt inspirerat • Nära nature och sjö • Charmigt
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PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 3 491 kr/månad.
VISAS Lö 4/12 12.30-13.15. Gruvåsvägen 9.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 69,1 kvm
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PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 2 198 kr/månad.
VISAS Lö 4/12. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 100b.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 56 kvm
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PRIS 615 000 kr/bud. AVGIFT 2 445 kr/månad.
VISAS Lö 4/12 14.30-15.00. Göteborgsvägen 97d.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-749004.

ALE SURTE 2 rok, 54,3 kvm
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BORÄTTER ALE

VILLOR ALE

PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 882 kvm . VISAS Lö 4/12. Ring för tidsbokning. Vikaredsvägen 2.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 4-6 rok, 142 kvm

• Hörntomt • Trevlig planlösning • Nära natur och skolor • Kakelugn
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Endast mäklar’n 
är vaken!

Hitta din mäklare 

på svenskfast.se


