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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:
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| 

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)

P R E S E N T K O R T
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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!


