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Snowboard i Alebacken.

800 premiär-
besökare
ALAFORS. Det blev som 
väntat omedelbar succé 
för Alebacken som öpp-
nade i lördags.

800 skidentusiaster tog sig till den 
lokala fjällvärlden och kastade sig 
ut för pisten i Alebacken som hade 
preparerats perfekt av de ansvariga. 
Ryktet om den rekordtidiga premi-
ären hade spridit sig till såväl Göte-
borg som Trollhättan och Borås.

Läs sid 8

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

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 

 

Julklapps-
bordet

Köp din julklapp, välj paket 
med vinstgaranti 

– högsta värde 5000 kr!

Lördag 11 december kl 12.00

Passa även på att 
träffa tomten 

12.00-15.00

Julen i antågande

Älvängens julmarknad blev ett vitt arrangemang med en påtaglig julstämning. Årets luciakandidater kördes runt i samhället med häst och vagn, som 
Sleipners Hyrverk med Jan A Pressfeldt i spetsen står bakom.                 Läs sid 16
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Ale Torg 0303-973 01

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

ALPINPAKET
FISCHER RX 
FIRE 2011
Inkl bindning med 
platta.
Nyb/Medelgod åkare.
Längder 150-170 cm.

SALOMON 
AMBER 

2011
Inkl bindning 
med platta.

Nyb/Medelgod 
åkare. Längder 

144-158 cm.

Damskida

ZOLO 
CARBON

Juniorskida inkl 
bindning.

Längder 80-150 cm.
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  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

�

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

I delikatessen: 
Mor Matilda 
& Bror Jakob´s 
skinka
Gäller t.o.m. 11 december

/hg

• Smakrikt julkaffe
• Kryddiga teer
• Exklusiv choklad
• Olja och vinäger i lösvikt

Goda julklappar!

Butiken med de
smakfulla presenterna
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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!

Att vara en god lyssna-
re har blivit en trend. 
Fråga vem du vill om 

deras egenskaper och de 
svarar allt som oftast att de 
tror sig vara goda lyssnare. 
De som använder frasen mest 
är paradoxalt nog de som 
talar mest – våra politiker. I 
dessa kretsar verkar det vara 
oerhört aktat att vara en god 
lyssnare, men efter att ha lyss-
nat på senaste kommunfull-
mäktigesammanträdet tycker 
jag nog att samtliga borde 
ompröva sin bedömning eller 
åtminstone rensa öronen.

Förra måndagen togs 
beslut om ny verksamhets-
plan och budget för denna. 
Inte helt oväntat blev det den 
nya borgerliga majoritetens 
förslag som med stöd av 
Aledemokraterna vann gehör 
i fullmäktige. Kritiken från de 
rödgröna partierna visste inga 
gränser. Det är förvisso inte 
helt ovanligt i politik, men 
att kritisera bara för sakens 
skull är ansvarslöst mot både 
tid och motståndare. Hade de 
rödgröna istället läst vad Alli-
ansen skrivit i sin plan hade de 
kunnat berömma sig själva. I 
princip har de antagit samma 
idéer. Skillnaderna är täm-
ligen små. Det är möjligtvis 
vägen till målen som kommer 
att skilja dem mer åt. Lär man 
sig lyssna på varandra kanske 
man kan komma överens även 
där.

Nu väljer istället delar av 
det rödgröna samarbetet att 
öppet kritisera den nya majo-
riteten för att svika sina väl-

jare och för att inte satsa utlo-
vade miljoner på skolan. Inte 
särskilt klokt med tanke på 
att Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), gång på gång har sagt 
att han vill ha en bred lösning 
för skolan. Först vill han dock 
ha en dialog med personal, 
föräldrar och elever. Är den 
inställningen verkligen fel? 

Alla verkar ju vara överens 
om att det finns stora brister i 
skolan, kan det verkligen vara 
så enkelt att bara skjuta till 18 
Mkr (de rödgrönas förslag) – 
och plötsligt ska  alla elever 
dansa igen? Nja, jag tror nog 
att både Mikael Berglund och 
Paula Örn (S) gör klokt i 
att lyssna båda två. Inte bara 
på varandra, utan framför 
allt på fotfolket, personalen i 
skolorna.

Jag förstår att det kommer 
att bli en hetsk politisk 
debatt. Det är naturligt vid ett 
"regimskifte", men de ansva-
riga kan väl få tillträda först... 
Att redan kritisera dem nu, 
innan de tagit över i nämn-
derna, är samma sak som att 
kasta skit på sig själv, varken 
lämpligt eller roligt. Än så 
länge borde de rödgröna istäl-
let tacksamt segla med den 
nya politiska ledningen 
och tacka dem öppet varje 
dag för att de följer den 
rödgröna politiken. Det 
enda moderaterna tydligt 
har uttryckt, än så länge, 
när det gäller skolan är att 
den ska präglas av entre-
prenöriellt tänkande. Det 
härstammar ursprungli-

gen från en satsning som de 
rödgröna länge stått bakom, 
och som Alliansen aldrig har 
kritiserat. Jarl Karlsson (S) 
har vidare varit orolig för att 
en rad olika projekt ska gå i 
graven nu när borgarna har 
tagit över. Berglund har gjort 
tvärtom. Berömt dem och 
lovat en fortsättning.

Under senaste fullmäkti-
gesammanträdet kunde Jarl 
Karlsson glatt konstatera 
att Berglund med kamrater 
ställde sig bakom 23 av 26 
rödgröna prioriteringar. Jag 
var inte ett dugg förvånad, det 
han sa i fullmäktige har han 
sagt många gånger tidigare, 
men det där med att lyssna...

Sedan kan jag hålla med 
om att det rödgröna förslaget 
är mer detaljerat och sats-
ningarna prissatta, men ett 
litet försprång måste man väl 
ha efter 16 år vid makten? 
Upp med huvudena, ni röd-
gröna. Era idéer behövs ju 

uppenbarligen 
och Berglund 
med vänner 
har bevisat 
att de lyss-

nar!

Att lyssna är att lyssna

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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Vi har öppet

Måndag-Fredag
Kl 1800 - 2100

OBS! Under jullovet har vi 

andra öppettider. Se hemsidan.

wwwwwwww.aalleebaacckkeenn.nnuu
Tel. 0303-74 18 20

Lördag - Söndag
Kl 1100 - 1700

Kom och åk!

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!

��������������������

�����������������������
�

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


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

�

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

�
�

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

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
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Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 

lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Tomten
är galen! 
Ta med din 
häst, hund eller 
katt och ta dina 
julfoton här.
Vi bjuder på 
bilden om du 
handlar för över 
500:-

Lördag 11 Dec

Lottas foto 
gästar Ale 
Ridsport!

Bra priser 
på den 
gångna 

säsongens 
bilder!

NÖDINGE. Julkonser-
ten med Cyndee Peters 
blev en mäktig uppvis-
ning.

Förstärkt med en kör 
från Ales kulturskola 
och musikelever i Ale 
gymnasium nåddes 
himmelska höjder.

– Vilken kraft! Maka-
löst bra, utbrast kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson.

Julkonserten i Ale gymnasi-
um sålde slut på några dagar. 
Varför Cyndee Peters och 
pianisten Daniel Stenbaeks 
har en sällsynt dragnings-
kraft motiverade duon med 
övertygelse under söndagens 
magnifika konsert. När den 
64-åriga sångerskan fick stöd 
av Ales egna musiktalanger 
från Kulturskolan och musik-
klasser i Ale gymnasium fyll-
des salongen med en euforisk 
känsla. Att Cyndee och elev-
erna bara tränat ihop en halv-
timme under söndagsefter-
middagen såg vi inga spår av.
Julkonserten är också forum-
et för två stipendieutdelning-
ar. Vaknafonden offentlig-
gjorde två ungdomsledare i 
Ale kommun som i år tilldelas 
stipendiet Vaken Ledare. Det 
blev Frida Blomster, Ale 

Basket, och Samuel Hylén, 
Surte Missionsförsamling, 
som premierades med var-
sitt belöningsstipendie. Ut-
delningen skötte Icahandla-
re, Marianne Sjöö, som är 
Vaknafondens största enskil-
da bidragsgivare (se separat 
artikel).

Kulturstipendier
Innan paus delade Ale 
kommun ut sina kultur-
stipendier. Jenny Korho-
nen och Patrik van't Hof, 
båda verksamma i Nol-Ala-
fors kulturförening erhöll 
belöningsstipendie om 2500 
kronor vardera, FUB i Ale 
fick 5000 kronor för sitt fort-
satta arbete med teaterverk-
samhet för funktionshindra-
de och konstsmeden Martti 
Risku fick 15000 kronor i 
ett arbetsstipendie för kom-
mande utställningar (se sepa-
rat artiklar).

Cyndee Peters ramade in 
kvällen och gjorde den till ett 
oförglömligt ögonblick för 
både publik och stipendiater. 
Hennes gripande berättelser 
från det egna livet, alltid av-
slutade med en underhållan-
de knorr, bidrog starkt till den 
helgjutna upplevelsen.

Hon avslutade med att be-
kräfta att hon i februari flyt-

tar "hem" till North Caro-
lina. Det var väl det enda vi 
kunde beklaga denna afton.
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December

Mötesplats Ungdom
Vi vänder oss till ungdomar som går på 
högstadiet och gymnasiet. Vi har öppet 
varje ons och lör kl 17.00–21.00 på Ale 
gymnasium.

Ons 8 dec, kl 19.00

Lör 11 dec, kl 19.00

Kulturskolans julkonsert

Tor 9 dec kl 19.00

Ny tidtabell i Ale 
Tidtabellen gäller från och med den 12 
dec. Förändringarna innebär följande: Jag är här nu!

Lör 11 dec kl 15.00, medborgarhuset Ala-
fors

Lucia på medborgarkontoret

Mån 13 dec, kl 09.30, med-
borgarkontoret i Nödinge.

Lucia på Ale gymnasium

Mån 13 dec kl 08.45–09.30, café 
Magnifiket. 

Julkonsert i Nödinge kyrka

Tor 16 dec kl 20.00.

Mässa på Ale gymnasium

16 dec kl 11.30–14.00, Ale 
gymnasium.

Julmingel för anhöriga
Du som hjälper och stöder en närstående i 
vardagen är välkommen till julmingel.

Evenemang i Ale

Kulturstipendiater 2010. Jenny Korhonen, Patrik van't 
Hof, Martti Risku och FUB i Ale. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

KONSERTBESÖKARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Cyndee Peters var enastående i en kraftfull julkonsert i Ale 
gymnasium. Det blev inte sämre när hon i de två sista låtar-
na fick förstärkning av en elevkör från Ale.

En komplett julkonsert
– Cyndee Peters i högform
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Det senaste fullmäktige blev en in-
tressant tillställning. Vi rödgröna 
höjde skatten år 2008 till 22.30 kr på 

grund av det bekymmersamma ekonomis-
ka läget, en höjning med 30 öre. Dåvarande 
majoritet var mycket tydliga med att detta 
var en tillfällig skattehöjning för att kunna 
föra en offensiv arbetsmarknadspolitik under 
ett år där arbetslösheten skulle öka, kom-
munens utgifter öka men våra inkomster 
minska. Nu har kommunens ekonomi åter-

hämtat sig till den grad att vi gör ett riktigt 
bra resultat 2010 och har möjlighet att som 
utlovat ta tillbaka skatteökningen från 2008. 
Detta klarar den rödgröna budgeten sam-
tidigt som vi satsar mer resurser på skolan, 
som verkligen behöver kraftiga satsningar. 

Då väljer de sex (Moderaterna, Aledemo-
kraterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet, 
Centern, Kristdemokraterna) att helt plöts-
ligt behålla skattehöjningen som de för två 
år sedan var så emot att de överklagade höj-
ningen till domstol. Trots att man gick till 
val på att Ales skolor måste få mer resurser 
och mer lärare röstade sedan kommunens 
nya högerallians nej till ett rödgrönt förslag 
om en kraftig satsning på ökad lärartäthet. 
En satsning på 18 miljoner som skulle bli 
ett steg mot 9 lärare på 100 elever. Man 
förklarade detta med att man ville vänta och 
lyssna innan man gjorde sin satsning. De 6 
har 21 miljoner som man inte fördelat ut 
ännu, pengar som eventuellt skulle kunna 
läggas på skolan. Under fullmäktiges möte 
kom de dock på att man hade tolv miljoner 
mindre i sin budget än vad de tidigare trott. 
I majoritetens förslag saknades nämligen 
12 miljoner i skolnämndens budget för våra 
1-5 åringar. Rättar man till detta (vilket vi 
verkligen hoppas) återstår inte så mycket 
av deras möjlighet att satsning på skolan. 
Speciellt som man vill satsa på flera andra 
områden i kommunens verksamhet.  

De rödgröna lade fram en offensiv budget 
med en klar inriktning mot att göra skolan i 
Ale bättre, något som verkligen behövs efter 
några tuffa ekonomiska år. Som vänsterpar-
tist är jag stolt över att vara del i en minoritet 
som vill satsa på våra unga, samtidigt som vi 
föreslår lägre kommunalskatt. En politik som 
hade lett till bättre förskolor och skolor och 
mer i plånboken för skattebetalarna. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Ales nya majoritet säger nej till en offensiv satsning

Efter budgetdebatten 
i fullmäktige står det 
klart att moderaternas 

löfte om ökade resurser till 
skolan och minskade barn-
grupper i förskolan kanske 
stannar vid löften i valrörel-
sen. Tack vare Sverigede-
mokraternas stöd fick Alli-
ansen och Aledemokrater-
na majoritet för sitt förslag 
till budget. En budget som 
i nuläget inte innebär några 
garanterade pengar för att 
öka lärartätheten i grund-
skolan eller för att minska 
barngrupperna i försko-
lan. Istället vill man behålla 
pengarna i kommunstyrel-
sen, lyssna av verksamheten 
och sedan eventuellt satsa 
om behovet visar sig finnas. 
Moderaternas budskap i val-
rörelsen gick inte att miss-
tolka. Eftersom de rödgröna 
sparat för mycket på skolan 
behövde utbildningssektorn 
mer pengar. Det utlovades 
mindre grupper i försko-
lan och mer tid för varje elev 
för lärarna i skolan. Hur blir 
det nu?

Skolpolitikers uppgift är 
att sätta långsiktiga mål för 
skolan och göra tydliga eko-
nomiska prioriteringar så att 
förvaltningen ges möjlighe-
ter att nå dessa mål. Lärar-
nas uppgift är sedan att med 
givna ekonomiska medel 
fundera över hur de bäst når 

målen. Den av Moderaterna 
och Aledemokraterna domi-
nerade majoriteten väljer att 
vänta. De prioriterar inte 
skolan men bestämmer sam-
tidigt i sin verksamhetsplan 
att Ales skolor ska bli bäst 
i Sverige och att samtliga 
elever skall bli behöriga 
till gymnasieskolan. Deras 
lösning är entreprenöriellt 
tänkande, vårdnadsbidrag 
och att andra än kommunen 
driver Ales förskolor och 
skolor. Vi Miljöpartister 
tycker inte att en sådan poli-
tik är rättvis mot den kom-
munala skolans lärare och 
elever. Vi är rädda för att det 
istället riskerar att öka miss-
tron mot politiker och att 
det knappast leder till ökad 
arbetsro och framtidstro hos 
de som är verksamma i våra 
kommunala skolor.  

Miljöpartiet gick till val 
på kraftigt ökad lärartäthet i 
förskolan och grundskolan. 
Det löftet hade vi hållit om 
valresultatet blivit ett annat. 
De rödgröna partierna före-
slog fullmäktige fullt finan-
sierade satsningar på över 
18 miljoner kronor enbart 
för att öka lärartätheten. Vi 
har nämligen redan lyssnat 
av verksamheten. Vi tror att 
såväl fackförbund, lärare, 
elever och föräldrar är över-
ens med oss, fler pedagoger 
är den enskilt viktigaste 

förändringen för att nå ökad 
måluppfyllelse. Nu förlorar 
Ales förskolor och skolor 
värdefull tid för att Alliansen 
och Aledemokraterna inte 
känner sig redo att styra var 
resurserna ska hamna. 

Miljöpartiet hoppas att 
det föräldraengagemang 
som fanns under våren och 
sommaren för mer resurser 
till utbildningssektorn lever 
vidare, även i det blått styrda 
Ale. Det är mycket tack vare 
dessa engagerade föräldrar 
som skolans resurser kom 
upp på den politiska dag-
ordningen. Vi i Miljöpartiet 
lovade pengar till skolan då 
och vi levererar nu. Vi lovar 
också att även i fortsätt-
ningen driva den skolpoli-
tik vi gick till val på. Hög 
lärartäthet, stor pedagogisk 
mångfald och goda möjlig-
heter till elev- och föräld-
rainflytande. Moderaterna 
säger att de vill lyssna på alla 
goda förslag. Här kommer 
ett från oss Miljöpartister. 
Besluta redan nästa fullmäk-
tige att använda de pengar ni 
valt att behålla i kommun-
styrelsen till att anställa nya 
förskollärare och lärare. Det 
är där de gör mest nytta.

Minna Ljungberg MP
Marcus Larsson MP

Moderaternas skolsatsning 
inte mer än ett tunt löfte

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Torsdagen den 16 december 2010 har 
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträde i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl. 18.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a.  
följande ärenden:

-  Antagande av reglementen för  
kommunstyrelsen och nämnder

- Antagande av inträdesordning

-  Antagande av arbetsordning för 
fullmäktige

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
9 december 2010.

Information från 
Ale Elförening

Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om en föränd-
ring av elnätsavgifterna från och med 1 januari 2011. 
Justeringen beror på att Ale Elförening påförts en kost-
nadsökning för 2011 på närmare nio procent på grund 
av tariffhöjning i stam- och regionnät.

Förändringen innebär en höjning av den rörliga av–
giften med 0,7 öre/kWh exklusive moms för samtliga 
lågspänningskunder från 16 A till och med 200 A. 
Höjningen motsvarar i genomsnitt två procent. Den 
fasta avgiften förblir oförändrad enligt 2010 års nivå. 
Se din faktura för information om den fasta avgiften.

www.aleelforening.se

Pris elöverföring (öre/kWh fr o m 1 januari 2011)

Pris överföring Moms 25 % Totalt
Lågsp. t o m 200 A   16,2 4,05 20,25

För information om aktuella elpriser, elavtal, energiskatter  
och elcertifikatsavgifter hänvisar vi till din elhandlare.

För villkor och upplysningar i övrigt
Kontakta vår kundtjänst, tel 0303-33 24 00

eller besök vår hemsida, www.aleelforening.se

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.

BOHUS. Martti Risku 
firar 30 år som svensk.

Företaget MR Konst 
& Smide har sexårsju-
bileum.

I söndags fick Ales 
egen smed det stora 
kulturstipendiet om 15 
000 kronor – och ännu 
ett skäl att fira.

Han är minst sagt nyfiken 
och allt av intresse har Martti 
Risku testat på. För tio år 
sedan höll han i en hammare 
för första gången, gjorde två 
år som elev vid byggandet av 
Ostindefararen och sedan sex 
år tillbaka driver han nu sin 
egen smidesverkstad i Lilla 
Viken i Bohus.

– Det känns som att jag 
har hittat rätt. Idag kan jag 
blanda mitt unika hantverk 
och smedja till såväl konst 

som byggnadssmide, säger 
Martti Risku.

Vägen till den egna verk-
staden tog en annorlunda 

tur. När han kom till Sverige 
1980 tog han jobb som tex-
tilarbetare, var sedan isole-
ringsplåtslagare fast drömde 
egentligen om att bli möbel-
snickare.

– Ska vi göra det riktigt 
roligt kan jag avslöja att jag 
var utbildad bilmekaniker 
när jag kom till Sverige...

Vad som fick honom att 
till sist börja med smide var 
ett mindre lyckat köp av en 

kniv hos Clas Ohlson.
– Jag upptäckte hur svårt 

det var att köpa ett riktigt 
knivblad, ett som höll för 
att användas. Därför började 
jag göra egna. Det gör jag än 
idag. Dessutom kan jag leve-
rera dem i en handsydd äkta 
läderslida, berättar Martti.

Sin egen verksamhet 
tvingades han i våras flytta 
från Agnesberg till Lilla 
Viken i Bohus.

– Hyresvärden hade glömt 
berätta att det skulle byggas 
en järnväg... Nu gör det inte 
så mycket. Jag har hittat en 
kanonlokal här och flytten 
kan nu bidra till en utveck-
ling. Min kärnverksamhet 
består idag bland annat av 
kurser i järnsmide. Många 
vill ha ett tydligt avbrott 
från arbetet bakom skärmen. 
Smide har blivit en ny hobby 
för många. Våra kurser som 

drivs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
i Göteborg är nästan alltid 
fullbokade. Vi har både för 
nybörjare och de som vill ha 
lite mer fördjupad kunskap, 
säger Martti.

Han har också anlitats av 
Kareby, Romelanda och Klä-
desholmens kyrka för stora 
renoveringsarbeten.

– Det handlar om allt från 
klocktorn, förstärkningsar-
beten i fasaden och utsmyck-
ning. Jag gillar att jobba helt 
enligt samtidens hantverks-
teknik. Det gör att jag ofta 
får börja med att tillverka 
mina egna verktyg, dagens 
fungerar inte för dåtidens 
smiden, säger Martti med ett 
leende.

Helst av allt vill han få tid 
över till att utveckla konsten. 
Martti har skaffat sig egna 
uttrycksmedel och unika 
motiv. Ansikten hamrade i 
järnplattor har fått uppmärk-
samhet.

– Jag är stolt över att som 
ensam svensk blivit inbjuden 
till metallkonstutställningen 
i Holland. Det var 2007, 
sedan kom Tyskland på köpet 
2008 och från dessa utställ-
ningar får jag fortfarande 
uppdrag.

Martti Risku har ansökt 
om mästarbrevet i smide, ett 
yrkesbevis som bara cirka tio 
andra har fått i Sverige.

Juryns motivering till 
kulturstipendiet: "Med en 
utpräglad förmåga till att 
smälta samman hantverk 
med stort konstnärskap skapar 
Martti sin brukskonst med ett 
eget unikt uttryck".
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Med känsla för både konst och smide

Konstmotiv som signalerar att Martti Risku har varit framme. Ansikten uthamrade i järnplattor.

MARTTI RISKU
Ålder: 48
Bor: Lövgärdet i Angered
Utbildning: Konstsmed, gesällbrev 
från Sveriges Hantverksråd, bilme-
kaniker.
Bonusfakta: Var med och byggde 
Ostindiefararen Götheborg. Martti 
var en av cirka 40 elever som leve-
rerade 52 000 handgjorda spik. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I SMEDJAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Par i kulturstipendiater och par i verkligheten. Jenny Kor-
honen och Patrik van't Hof på Pelarteatern fick i söndags ta 
emot varsitt belöningsstipendie om 2500 kronor.

ALAFORS. När Patrik 
van't Hof kom hem 
hade han något roligt 
att berätta för flickvän-
nen Jenny Korhonen.

Det hade Jenny 
också.

Båda hade nämligen 
fått besked om att de 
erhållit varsitt kul-
turstipendie från Ale 
kommun.

Det ska sägas direkt att be-
löningsstipendierna inte hör 
ihop. Jenny Korhonen fick 
sitt för sin regitalang som 
bland annat kom till nytta i 
föreställningen "Danny och 
det vida blå havet". Patrik 
van't Hof belönas för sitt oav-
brutna engagemang under tio 
år i Pelarteatern. Att stipen-
diaterna sedan har funnit var-
andra är en annan historia.

– Det känns fantastiskt 
kul. Ett erkännande från om-
världen att vi gör något bra, 
svarar Patrik på den självkla-
ra frågan om hur det känns.

– Det var lite komiskt när 

jag fick höra att Patrik var 
väldigt glad och hade något 
roligt att berätta. Det hade ju 
jag också och jag anade fak-
tiskt ett samband, berättar 
Jenny om dagen då kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson meddelade juryns 
beslut.

Båda är stolta eldsjälar i 
Nol-Alafors kulturförening 
som har sitt säte i Pelartea-
tern. För tillfället finns det 
tre aktiva teatergrupper och 
på familjedagen nu på söndag 
kommer besökarna att få se 
ett smakprov av vad som 
komma skall.

I vår väntar en ny spännan-
de utmaning för föreningen 
och Jenny.

– Vi kommer att vara en-
gagerade i en Vakna-före-
ställning som elever i Arose-
niusskolan ska sätta upp. Jag 
kommer att hjälpa till med 
regi och föreställningarna ska 
ske här på Pelarteatern.

Patrik som under hösten 
spelat en av två huvudroller 
i den djupa pjäsen "Danny 

och det blå havet" kommer 
att ägna musiken lite mer tid 
i vår.

– Jag spelar i The Victori-
as och vi har fått en möjlig-
het att bygga en egen studio 
i en lada uppe vid sjön. Det 
kommer att ta lite tid.

En studio är precis vad Pe-
larteatern har begåvats med 
i dagarna. En annorlunda 
sådan.

– Studieförbundet Vux-
enskolan som vi samarbetar 

mycket med har investerat 
i en utrustning som gör det 
möjligt att repa i total tyst-
nad. Alla instrument är elba-
serade och ljudet mixas ihop 
för att samtidigt gå rakt in i 
var och ens hörlurar. Det är 
bra för miljön runt omkring 
och skapar helt nya möjlig-
heter, säger Patrik van't Hof, 
ordförande i Nol-Alafors kul-
turförening sedan två år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Martti Risku 
fick årets stora 
kulturstipendie

PATRIK VAN'T HOF

Ålder: 24
Bor: Lägenhet i Lunden
Yrke: Snickare.
Favorit på julbordet: "Farsans 
köttbullar". 
Önskeklapp: "Hmm...jo, en 
espressomaskin".
Gör jag med stipendiet: "In i det 
svarta hålet".
Juryns motivering: "I ett stort och 
rymligt hjärta pumpar ett engage-
mang och en kärlek till teatern som 
gör Patrick till det föredöme han är 
för samtliga verksamma i Nol/Ala-
fors kulturförening".

JENNY KORHONEN

Ålder: 20
Bor: Lägenhet i Lunden
Yrke: Studerar på Wendelsbergs 
folkhögskola, taldramatisk inrikt-
ning. 
Favorit på julbordet: "Vörtbröd".
Önskeklapp: "En speciell ring från 
Sandbergs smyckes".
Gör jag med stipendiet: Sparar.
Juryns motivering: "Med stort 
mod i en begåvad konstnärssjäl 
lyfter Jenny sin unga ensemble till 
oanade höjder på Pelarteaterns 
stora scen".

Ett äkta par stipendiater i Pelarteatern

Martti Risku har sin konst och 
smidesverkstad med tillhörande 
utställning på industriområdet i 
Lilla Viken, Bohus.



NOL. Nya infrastruk-
turministern, Catha-
rina Elmsäter-Svärd 
(M), gästade BanaVäg i 
Väst i veckan.

– Den framgångsrika 
samverkan mellan Väg-
verket och Banverket i 
detta projekt ligger till 
grund för nya Trafikver-
ket, konstaterade hon.

Några nya pengar för 
att undvika flaskhalsar 
i Göta och vid Torpa-
bron hade hon däremot 
inte med sig.

Vägverket och Banverket har 
sedan en tid gått samman i 
den gemensamma organisa-
tionen Trafikverket. Projek-
tet BanaVäg i Väst har redan 
från starten varit ett samarbe-
te mellan det tidigare Vägver-
ket och Banverket.

– Ni är ett konkret bevis 
på att det fungerar, säger in-
frastrukturminister Cathari-
na Elmsäter-Svärd när hon 
hälsar på i informationsloka-
len i Nol.

Där gav Bo Larsson, över-
gripande projektledare för 
väg- och järnvägsutbyggna-
den mellan Göteborg och 
Trollhättan, en redogörelse 
över vad som har utförts och 
vad som väntar.

– Järnvägen har vi under 
kontroll, men det finns en 
förhöjd risk att vägutbygg-
naden norr om Älvängen 
inte hinner klart till decem-
ber 2012. Vi har en del över-
klaganden som vi inte vet hur 
snabbt departementet hinner 
hantera, säger Bo Larsson 
som i stora delar bara hade 
positiva besked och slutsatser.

– Vi ligger bra till och de 
utmaningar som projektet 
har sått inför har vi klarat av. 
180 000 ton förorenad mark 
har transporterats bort, vi 
kommer att ha förstärkt väg- 
och järnvägsbanan med 920 
mil kalkcementpelare för att 
klara de geotekniska svårig-
heterna.

Den största framgångs-
faktorn anser Bo Larsson att 
kommunikationen har varit.

– Vi har haft en mycket bra 
dialog med berörda kommu-
ner och vårt informations-
arbete mot allmänheten har 
också fungerat bra.

I planerna för utbyggna-
den saknas pengar till en ny 
genomfart i Göta. Inte heller 
en ny bro över Slumpån är fi-
nansierad.

– Vi ställs ständigt inför 
prioriteringar och i det här 
fallet har vi uppenbarli-
gen valt något annat, men 
det verkar som att satsning-
en trots allt gör en stor sam-
hällsnytta, svarar ministern.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Nödinge har 
fått en ny gång- och cykel-
bana. Den är något av ”den 
felande länken” i ett system 
av trygga vägar för alla 
som går och cyklar. Norra 
Kilandavägen var tidigare 
en osäker väg med mycket 
snabb och tidvis tät trafik. 
De oskyddade trafikanterna 
var tvungna att dela utrym-
met på 70-vägen med alla 
sorters fordon.

– Nu känner man sig 
trygg när man går hem 
från Ale Torg, ler en dam 
som bor i området förnöjt. 
– Och alla jag talat med är 
också nöjda. Vi tycker att 
det gick väldigt snabbt att 
bygga, skriv det också, till-
lägger hon. 

I februari 2007 beslöt 
fullmäktige i kommunens 
trafikplan att en bred gång- 
och cykelbana och en säker 
busshållplats skulle priori-

teras på den här sträckan. 
Nu 2010, på bara cirka två 
månader, september till 
november, gjordes jobbet. 
Det kostade 2,5 miljoner för 
en 400 meter lång sträcka 
med busshållplats. Efter-
som Trafikverket ansva-
rar för vägen behöver Ale 
kommun bara stå för hälften 
av kostnaden.

– Vi är väldigt nöjda i dag, 
säger Jesper Gustafsson, 
gatuingenjör. Det har gått 
så smidigt med alla inblan-
dade, Tyréns konsult som 
utformat ritningarna, Nor-
consult som ledde bygget 
och Markbygg som gjorde 
själva jobbet. Det har inte 
varit några onödiga stopp 
någonstans.

– Vårt uppdrag är ju att 
skapa säkrare trafikmiljöer. 
Och nu knyter Fyrklöver-
gatans cykelbana och den 
här nya delen ihop hela 

området. Det blev väldigt 
bra, tycker Carita Sandros, 
biträdande gatuchef.

Trafikingenjör Sara 
Johansson vill framhålla 
de nya busshållplatserna, en 
på varje sida av vägen, och 
är mycket nöjd med att nu 
behöver ingen längre kliva 
av eller på en buss mitt ute 
på vägen.

I den bleka november-
solen glittrar små iskristal-
ler i den nylagda asfalten. 
Tidens tand har inte hunnit 
sätta minsta spår på de frä-
scha busskurerna, lyktstol-
parna, markstenarna och 
räckena. Den tiden kommer 
också, men trafiken är redan 
lugnare, och på gång- och 
cykelbanan kan man tryggt 
ta sig fram i sin egen takt.

Claes Jenninger 
Tekniska förvaltningen

Trafiksituationen har förbättrats i Nödinge
Jesper Gustafsson, Sara Johansson och Carita Sandros på Ale kommun är nöjda när de 
ser hur trygg trafikmiljön har blivit vid Lövängsvägen i Nödinge.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

OOOrrrddd pppprrriiisss 999999999555:::-- OOOOrrrrdddd pppprrriiissss 77799995555::::-

Tvättmaskin
Bauknecht WAEco 8766
• 8kg
• 1400 varv
• 5 års garanti
• Snabb tvätt 15 min
• Super Eco
• Hygiene 95°

Soda 
Stream
Cola Jet
• 2 pet flaskor

• Gaspatron

•  Nattsvart glansigt 
utförande40%

RABATT

30%
RABATT

Gäller så 
långt 
lagret 
räcker!

Catharina Elmsäter-Svärd (M):

"BanaVäg i Väst 
är ett fram-
gångskoncept"

Catharina Elmsäter-Svärd (M), 
ny infrastrukturminister i reger-
ingen Reindfeldt informerade sig 
om BanaVäg i Väst.
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ALAFORS. Ale Elförening 
påförs en tariffkost-
nadsökning för 2011 på 
närmare 9 procent på 
grund av tariffhöjning i 
stam- och regionnät.

Ale Elförening har 
beslutat att enbart 
överföra den kostnads-
ökningen och inte höja 
nättarifferna för egen 
del.

– Tack vare att vi 
under året har investe-
rat i ett överliggande 
20 kV-nät stannar höj-
ningemn på 2 procent i 
genomsnitt för våra låg-
spänningskunder. Ingen 
justering av den fasta 
avgiften görs för 2011, 
säger Ale Elförenings vd 
Stefan Brandt.

Ale Elförenings styrelse har 
beslutat att den fasta kost-
naden för elnätsavgiften blir 
oförändrad till nästa år. Jus-
teringen sker genom att det 
rörliga priset höjs med 0,7 öre 
exklusive moms per kilowat-
timme för alla kunder från 16 
A till och med 200A i huvud-
säkring

– Vi har fördelat den prisök-

ningen på våra olika kundseg-
ment. Ta exempelvis för lägen-
hetskunder med 16 amperes 
huvudsäkring och 2000 kWh 
förbrukning blir höjningen 
inklusive moms ungefär 18 
kronor per år, säger Stefan 
Brandt och fortsätter:

– Just inom detta kundseg-
ment har vi tidigare stuckit ut 
i negativ bemärkelse. Det är 
jag den förste att erkänna. En 
del kunder har därför uppfat-
tat oss som dyra. Exempelvis 
villakunder med 20 eller 25 
amperes huvudsäkring ligger 
vi i jämförelse relativt bra till 
prismässigt.

Förutom priset bedöms 
elföretagen utifrån driftsä-
kerhet. Ale Elförening ligger 
mycket bra till i jämförelse 
med motsvarande elnätföre-
tag i landet.

– Vi gör hela tiden inves-
teringar för att ha en så hög 
leveranssäkerhet som möjligt 
vilket gynnar våra kunder, 
säger Stefan Brandt.

Hur har den senaste 
tidens snöande och kyla 
påverkat er?

– Vi har inte haft några 
avbrott till följd av vädret. Det 
känns väldigt bra.

JONAS ANDERSSON

Ingen höjning av den fasta elnätsavgiften

Det blir ingen höjning av den fasta elnätsavgiften för 2011. Det har Ale Elförenings styrelse beslutat.

…och Ale Elförening 
vill börja sälja el

Stefan Brandt, vd Ale Elförening.

ALAFORS. Ale Elfören-
ing har som ambition 
att bli ett komplett 
elföretag.

Styrelsen har tillsatt 
en projektgrupp i syfte 
att studera möjligheten 
att komma igång med 
elhandel till sommaren.

– Om vi kommer 
fram till att förutsätt-
ningarna ser bra ut 
så kommer vi att helt 
och hållet koncentrera 
försäljningen till våra 
egna nätkunder och 
göra det bästa för dem, 
säger Ale Elförenings 
vd Stefan Brandt.

Går allt som det är tänkt blir 
Ale Elförening ett elhandels-
företag lagom till sommaren.
– Det finns en efterfrågan 
hos våra kunder. I den senaste 
nöjd kund-index som gjordes 
var det många som svarade 
att de skulle vilja köpa el av 
oss, säger Stefan Brandt.

Som fallet är nu så ägnar 
sig Ale Elförening ute-
slutande åt nätverksam-
het, vilket innebär att man 
bygger, driver och säkerstäl-
ler leveransen av el till sina 
elnätkunder.

Överföringskapacitet
– Enkelt uttryckt så ser vi till 
att kunderna får den över-
föringskapacitet som krävs, 
säger Brandt.

Elhandeln däremot är 
konkurrensutsatt, vilket 
innebär att kommuninvå-
narna köper sin el från det 
bolag de själva anser vara 
bäst. Nu vill Ale Elförening 

ge sig in på marknaden.
– Vår ambition är att bli 

ett komplett elföretag. Vår 
avsikt är att fullt ut kon-
centrera oss på våra egna 
nätkunder, det vill säga Ale 
kommuns invånare Vi vill 
kunna erbjuda en helhetslös-
ning där kunden har en kon-
takt och får en faktura, säger 
Stefan Brandt.

– Lokal närvaro ser vi 
också som en oerhörd styrka. 
Kunderna vet vilka vi är, de 
når oss alltid på kontoret i 
Alafors och kan till och med 
komma hit för att ventilera 
sina frågeställningar. Många 
upplever det som en stor 
trygghet.

Mätsystem
Ale Elförening ser också 
andra fördelar. Företaget 
har ett modernt fungerande 
mätsystem, som man avser 
utveckla ytterligare i framti-
den.

– Det kan bli tal om att 
timmäta våra kunder, så att 
de kan få elförbrukningen 
än mer detaljerad. Man kan 
också köpa sin el på olika sätt, 
prissäkrad, rörlig eller en 
kombination av dessa båda 
former. För oss handlar det 
om att skapa så många kund-
värden som möjligt. Lokal 
närvaro, enkelhet och hög 
servicenivå är några av före-
tagets ledord, avslutar Stefan 
Brandt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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 l

Välj nivå efter dina
behov – med eller 
utan månadstjänst!
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Kraftiga snöfall eller lång-
varigt snöande innebär risk 
för ras och skador på bygg-
nader. Om temperaturerna 
stiger och snön blir blöt 
och dessutom packas ihop 
av vind blir snön mycket 
tung.

– Samtalen strömmade in 
under den stränga vintern 
förra året. Vad många inte 
förstått är att de som fastig-
hetsägare har ett stort eget 
ansvar. Lantbrukaren måste 
själv se över byggnader och 
se till att konstruktionerna 

är stadiga, säger Malin Hil-
ding, kontorschef på Läns-
försäkringar Älvsborg.

– Efter töväder kan varje 
decimeter snö på ett tak 
väga 20-30 kilo per kvadrat-
meter och det innebär för-
stås enorma påfrestningar 
på ett större tak. Särskilt 
om det är av en enklare 
konstruktion eller inte har 
så stor lutning, fortsätter 
Malin Hilding.

Nu är det alltså hög tid 
att se över byggnaderna 
inför vintern för att undvika 
skador och för säkerheten, 
inte minst för de människor 
och djur som kan befinna 

sig i byggnaderna. 
Att byggnaderna 

uppfyller lagar och 
myndighetskrav är 
också ett villkor för att 
försäkringen ska gälla 
fullt ut. I Sverige är det 
Plan- och bygglagen 
som reglerar villkoren 

för byggande. Den som 
äger byggnaden har hela 
ansvaret för att reglerna 
följs och är ansvarig både 
när man bygger själv eller 
anlitar entreprenör. Kraven 
handlar i korthet om tek-
niska egenskapskrav, kon-
struktionsregler och även 
råd om ändring av byggna-
der. Om man är osäker på 
vad som gäller så ta hjälp av 
sakkunniga. 

Om det krävs snöskott-
ning på taken – tänk på 
säkerheten och anlita gärna 
en plåtslagare eller bygg-
nadsentreprenör. Felaktigt 
utförd snöskottning kan 
dessutom öka belastningen 
på en del av taket. 

De två län som var mest 
drabbade förra vintern var 
Östergötland och Västra 
Götalands län. 

Stort eget ansvar för att undvika takras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SÅ UNDVIKER DU TAKSKADOR
• Se särskilt över bärande konstruktioner.
• Finns rötskador eller rostangrepp?
• Är plåtar och tegel på tak hela och fast förankrade?
• Är alla bärande stolpar och takstolar förankrade?

ALAFORS. Det blev 
rekordtidig premiär för 
Alebacken i år.

I lördags kastade sig 
de första åkarna utför 
pisten.

– 1995 öppnade vi 
17 november och hade 
öppet några dagar, 
men då hette vi Himla-
backen – för Alebacken 
är det rekord, säger 
ordföranden, John 
Hansson.

När liften drog igång på lör-
dagsförmiddagen hade kön 
redan ringlat sig lång. Där 
fanns både kända och mindre 
kända ansikten.

– Man blir mer och mer 
fascinerad över hur många 
det är som kommer utifrån. 
För entusiaster från Göte-
borg, Kungälv och Trollhät-
tan har vi blivit något av en 
hemmabacke, berättar John 
Hansson som efter en lyckad 
helg kunde räkna in 800 
besökare.

– Det är en riktigt bra 
siffra, men det hade vi för-
väntat oss. Telefonen ringer 
hela tiden och intresset har 
varit stort.

Inför den här säsongen 
har det inte hänt så mycket. 
Inför fjolåret höjdes backen 
med hjälp av överskottsmas-
sor från vägutbyggnaden. 

Det föranledde också Ale-
backen att investera i en ny 
liftanordning.

– Vi har fler idéer och 
satsningen kommer att fort-
sätta. Får vi en bra vinter, 
vilket allt tyder på, kan vi gå 
vidare med våra planer på en 
ny klubbstuga och en barn-
backe, säger John.

I veckan väntar också ett 
möte med skidklubbarna. 
Snowboardåkarna vill gärna 
bygga hopp i backen.

– Vi ska ha en diskussion 
om hur och var dessa ska 
byggas. Intresset för hopp 
är stort bland ungdomarna, 
men det gäller att göra rätt.

Alebacken är nu öppen 
samtliga dagar, vardagar 
under kvällstid.

– Vi planerar nu för mel-

landagarna. Mycket tyder 
på att det blir öppet från 
klockan tre. Ungarna har lov, 
men föräldrarna jobbar så 
alla kan inte ta sig till backen 
så tidigt även om de är lediga. 
Dessutom har vi som sköter 
om anläggningen våra jobb 
att ta hänsyn till, förklarar 
John Hansson.

En premiär ingen ville missa
– Kö när Alebacken öppnade för säsongen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ellen Rebas, 10 år från Göteborg, var en av många nöjda skid-
åkare i Alebacken under premiärhelgen.

Kön till liften ringlade sig lång tidigt i lördags.

Det ska börjas i tid. Många väljer att förbereda sig i Aleback-
en inför fjällresan.

Skidentusiaster tog chansen när Alebacken hade premiär i helgen. De kom från alla håll, Gö-
teborg, Kungälv, Trollhättan och Borås samt självfallet från Ale.

Snowboardåkare trivs i Ale-
backen men vill gärna bygga 
ett hopp.

Förra årets nyinvestering, en parallell ankarlift, gick varm i 
helgen. Totalt gästades Alebacken av 800 personer.

ALE. Förra vinterns snömängder orsakade 
tusentals takras på ladugårdar och ekonomi-
byggnader.

Även djur drabbades när tak på djurstallar 
rasade in.

Det egna ansvaret för att ha uppsikt över sina 
byggnader är stort och därför uppmanar nu 
Länsförsäkringar Älvsborg lantbrukarna i länet 
att se över eventuella brister innan vintern är 
här på allvar. 

Löftena kunna ej svika, 
en strof från en känd 
melodi

För något år sedan kom 
det ett rykte i svung om att 
tandläkarmottagningen skulle 
läggas ner i Skepplanda. Vi 
från det Kommunala Pensio-
närsrådet bad då en person, 
som var representant för 
HSN4, att bevaka frågan. Det 
gjordes och beskedet kom 
att det inte fanns planer på 
att tandläkarmottagningen i 
Skepplanda skulle läggas ner.

Oh, vad vi jublade… I 
Göteborgs-Posten den 4 
december kunde vi läsa att nu 
blir det verklighet. Tandläkar-
mottagningen i Skepplanda 
kommer att läggas ner. Så 
mycket var det löftet värt.

I artikeln kan vi läsa att 
det är svårt att få personal 
till tandläkarmottagningen. 
Argumenten är att Skepp-
landa ligger så långt bort. 
Och så har man ingen prata 
med. Jag trodde i min enfald 
att man skulle arbeta och inte 
prata. 

Vi som bor i Skepplanda 
tycker inte det är långt 
bort, har man bil är det inga 
bekymmer att ta sig hit, har 
man inte det går det bussar en 
gång i halvtimmen. Kan det 
vara bättre?

Vad står då till vårt för-
fogande? Nu får vi gå ut 
och ragga tandläkare på den 
privata marknaden då inte de 
allmännas resurser räcker till. 
Tänk vilken lycka att få arbeta 
i en sådan härlig miljö som 
Skepplanda med glada och 
goa patienter.

Det kan väl inte vara så, att 
för att stärka tandläkarmottag-
ningen i Älvängen, rent ekono-
miskt, måste man ta över tand-
läkarmottagningen i Skepp-
landa som har god ekonomi 
och god tillgång på patienter 
och är mycket väl utrustad och 
handikappanpassad.

Pengar, pengar, pengar, det 
är allt som behövs överallt.

Bengt Englund
Ledamot av det kommunala 

Pensionärsrådet 

Sviket löfte när tandläkarmottagningen 
i Skepplanda läggs ner
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Priserna gäller endast hos Coop Konsum Surte t o m 12/12 2010 eller så långt lagret räcker.

SURTE

Öppettider: månd-lörd 9-20 • sönd11-20.
www.coop.se • tel: 031-98 00 02

Lussekatter

Julmust
1,5 liter coop

Ägg
12-pack. Svenska Lantägg. Frigående

Vörtbröd
Skogaholm 600 gr

Classic kaffe
Max 2 köp/hushåll

Medlemspris

7)=S
+ pant

19)=S

4990
2 stycken

18)=S

Lördag 11 dec kl 11-14

bjuder vi på 
pepparkakor & glögg!

Samt en åktur med häst och vagn.

Välkommen 
önskar Jesper med personal.

10k
3 stycken

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!

NÖDINGE. I torsdags 
invigde Everts Bilverk-
stad sina nya lokaler på 
Rödjans Väg.

För den anrika bil-
verkstaden är det 
början på en helt ny 
epok.

– Vi är oerhört nöjda, 
konstaterar ägaren 
Jonas Henriksen.

Det var intensivt arbete in i 
det sista för att få alla bitar på 
plats inför torsdagens invig-
ningsfirande på Everts Bil-
verkstad.

– Helt klara är vi inte 
ännu. Mekonomens butik 
som inryms i samma fastig-
het kommer att öppna tors-
dagen den 16 december, för-
klarar Jonas Henriksen.

– Självklart har man haft 
många bollar i luften den 
senaste tiden, men det har 
fungerat bra. Min fru Annika 
har varit ansvarig för bygg-
nationen och hon har hållit 
på och pulat med projektet i 
ett och ett halvt år. Med facit 
i hand kan vi konstatera att 
det blev precis så bra som vi 

hade hoppats, säger Jonas.
Everts Bilverkstad har 

funnits i centrala Nödinge 
sedan tidigt 50-tal. Loka-
lerna på Ale Torg hade sett 
sina bästa dagar och upp-
fyllde inte de önskemål som 
ställs på en modern bilverk-
stad.

– Det var lågt i tak och 
svårjobbat på det viset. 
Arbetsmässigt blir det ett 
jättelyft och med butiken 
vägg i vägg slipper vi vänta 
på reservdelar, säger Jonas 
Henriksen.

– De nya lokalerna inne-
bär att vi kan arbeta mer 
effektivt än tidigare och på så 
sätt hålla nere kostnaden för 
våra kunder. Det kommer att 
märkas på timdebiteringen.

Everts Bilverkstad utsågs 
till Årets nyföretagare 2009. 
Annika och Jonas Henriksen 
tog över verksamheten den 1 
januari 2008 och har succes-
sivt utvecklat rörelsen, från 
att ha haft en anställd till att 
nu vara fyra.

– Kunderna har blivit fler 
och det är vi givetvis tack-
samma för. Profileringen 

som Mekonomen Bilverk-
stad är en framgångsfaktor.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Till 80 procent är 
det lokala kunder, men vi 
har också trogna kunder 
från Göteborg, Borås och 
Alingsås för att ge några 
exempel. Merparten är pri-
vatpersoner, fast på senare tid 
har vi även fått in del företag 
som skrivit serviceavtal med 
Mekonomen centralt, berät-
tar Jonas.

Ni saknar inte centrum-
läget?

– Nej, det finns så många 
fördelar med att ha verksam-
heten förlagd här på Rödjans 
Väg. Vi integreras med en 
butik, rätt över vägen finns 
en välrenommerad däck-
firma samt plåt- och lack-
verkstad. Tillsammans bildar 
vi en helhet vilket i sin tur 
gynnar kunderna, avslutar 
Jonas Henriksen.

Everts Bilverkstad 
i nya lokaler
– Verksamheten ökar stadigt

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På plats i nya lokaler. Everts Bilverkstad har flyttat från Ale Torg till Rödjans Väg i Nödinge. 
I samma fastighet inryms också Mekonomens butik, som öppnar den 16 december. 

BanaVäg i Väst

Informationsmöte om byggstart  
på deletappen Älvängen–Alvhem
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte om pågående och 
kommande arbeten på den 4,7 kilometer långa utbyggnaden av  
E45 mellan Älvängen och Ramstorp.
Plats: Folkets hus i Älvängen
Tid: Tisdagen den 14 december klockan 19.00
Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!  Senaste nytt hittar du på www.banavag.se
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* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

ALE 0303-74 90 00 KUNGÄLV 0303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE

Vi filar på annonsen 
när du firar jul!
BOKA ETT MÖTE MED OSS FÖRE JUL SÅ FÅR DU 
PRESENTKORT ATT HANDLA FÖR PÅ ICA.

Vi vet att många funderar på ny 
bostad under julhelgerna. Därför 
är det hög tid att kontakta oss om 
du vill sälja din bostad i januari.  
 Boka tid för värdering och  
borådgivning med oss senast den 
20/12 så får du ett presentkort 
att handla för på ICA (värde 200 
kr). Presentkortet får du vid vårt 
möte. Kontakta oss så berättar vi 
mer! 

God Jul & Gott Nytt År önskar 
Svensk Fastighetsförmedling. 

PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm . VISAS Ti 7/12 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 71.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 7 rok, 105 + 48 kvm

• Uthyrningsbar övervåning • Nyrenoverat invändigt
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VILLOR ALE

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , Nödinge -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Peter Collén, M
onica Carlsson , Marie Aronsson

Snacka dig
till en bättre
bostadsaffär.
Ring -   och snacka
bostad med oss om du funderar på

att sälja.

�����������������������
�����������

En taxiförare blev vid åttatiden på söndagsmorgonen rånad av en pistolbeväpnad kund. 
Händelsen inträffade på Ale Torg i Nödinge. Gärningsmannen greps i närheten av brotts-
platsen en stund senare. Ett stort polispådrag deltog i jakten på gärningsmannen, fem 
polisbilar, civila enheter samt en hundpatrull. Ingen person skadades fysiskt, men taxifö-
raren chockades. Polisen beslagtog taxibilen och förde den till polishuset i Kortedala för 
teknisk undersökning.

Foto: Christer Grändevik

Taxiförare rånades i Nödinge
En känd visa och namnet 
på det program, som vi 
fick ta del av vid Aktiva 
Seniorers novembermöte. 
I ord och ton tog Ingmari 
Dalin och Mattias Bäck-
man oss med på en resa 
genom Dan Anderssons 
korta men innehållsrika 
liv.

Han föddes i Skattlö-
seberg i finnmarkerna i 
södra Dalarna och denna 
visa som så stämningsfullt 
framfördes vill skildra 
livet där. Dikten Till min 
syster har både skrivits 
och tonsatts av Dan 
Andersson. Den tilläg-
nade han sin syster Anna 
i 18-årspresent. Idag tol-
kade Ingmari den på ett 
mycket känslosamt sätt. 

Helgdagskväll i tim-
merkojan är känd av de 
flesta. Hur livet var för 
kolarna där fick vi veta i 
ett medryckande framfö-
rande. Framför allt kom 
Mattias fina fiolspel väl 
till sin rätt här. Den för 
oss så välkända Jungman 
Jansson är en annan av 
sina dikter som Dan 
Andersson själv satt toner 
till. Tillsammans med 
våra musikaliska under-
hållare lät vi allsången 
ljuda.

Dan Andersson avled 
tragiskt av cyanidförgift-
ning endast 32 år gammal. 
Hans poesi och visor lever 
kvar och har tolkats av 
många genom åren. Två 
av dem, Ingmari Dalin 
och Mattias Bäckman, gav 
oss genom sin tolkning 
en vacker och finstämd 
musikalisk upplevelse.

Insamlingen till Barn-
cancerfonden inbringade 
2159 kr i oktober. Vid 
decembermötet kommer 
pengarna att gå till Lucia-
insamlingen.

Biljetter till Kungälvs-
revyn den 7 januari finns 
att köpa. Sten B påminde 
om programpunkten 
Haga i advent och Bengt 
B om olika researrang-
emang. Informationsträff 
om resan till Island äger 
rum den 11 februari.

Inga Isaksson

Jag väntar 
vid min mila
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ALE. Antalet bränder 
i eldstäder har ur ett 
nationellt perspektiv 
ökat under de senaste 
åren.

Räddningstjänsten 
Ale/Kungälv fick nyli-
gen rycka ut på vin-
terns första villabrand 
som orsakats av eld-
staden.

– Var noggrann 
med att en sakkunnig 
person har kontrollerat 
din eldstad och att den 
är godkänd att elda i. 
Förr eller senare kan 
även den bästa kon-
struktion ge vika, säger 
brandingenjör Anders 
Finn vid räddnings-
tjänsten Ale/Kungälv.

Under vintern, och sär-
skilt vid kalla perioder, eldar 
många hårt i eldstäder som 
normalt inte används. Eldar 
du i en lokaleldstad är det 
extra viktigt att du inte eldar 
för hårt. I nyare eldstäder 
skall eldning alltid ske enligt 
eldningskonstruktionerna för 
eldstaden.

– Elda med rätt mängd 
ved. Max 3 kilo ved per timme 
brukar vara en bra tumregel. 
Använd torrved, då fuktig ved 
ökar risken för soteld, beto-
nar Anders Finn och under-
stryker vikten av att aska ur 
eldstaden med rätt utrust-
ning.

– För att få använda sin 
eldstad måste det ha skett en 
brandskyddskontroll, senast 
fyra år tillbaka i tiden. I 
annat fall råder eldningsför-
bud, säger Anders Finn och 
tillägger:

– Vid minsta osäkerhet 
gör man klokt i att ringa och 
fråga sin skorstensfejarmästa-
re om skorstenen och eldsta-
den är brandskyddskontrol-
lerad. Installation och mon-
tering av kaminer, spisar och 
andra eldstäder måste ske så 
att brännbara byggnadsde-
lar inte kan antändas. Detta 

gäller också för rökrör och 
skorstenar. 

Julen är också ljusens 
högtid. Statistiken visar att 
cirka 70 procent av bränder-
na under julmånaden beror 
på levande ljus. Det gör de-
cember månad till den mest 
branddrabbade månaden 
under året.

– Det är lätt hänt att man 
glömmer kvar levande ljus i 
en brännbar ljusstake eller att 
ljusen flammar upp och an-
tänder till exempel gardinen, 
säger brandinspektör Anders 
Eriksson som ger följande 
råd till aleborna:

– Gör det till en del av jul-
traditionen att kontrollera 
batteriet i brandvarnaren. Byt 
det om det behövs. Alla hem 
bör ha minst en brandvarna-
re per våningsplan

Keramik och metall
En annan viktig sak att tänka 
på är att man ska använda ljus-
stakar av keramik och metall. 
Ljusen ska stå fritt och sta-
digt, både på underlaget och 
i ljusstaken.

– Lämna inte levande ljus 

obevakade. En god regel är 
att den som har tänt ljusen an-
svarar för att dem blir släckta, 
säger Anders Eriksson.

– Förkastligt är att använ-
da levande ljus eller tomte-
bloss i en grann. Dessutom 
bör gammal mossa i ljussta-
kar bytas ut mot icke bränn-
bara dekorationer.

Jordfelsbrytare
När det gäller utomhusgra-
nen vill Anders Finn skicka 
med följande budskap:

– Använd jordfelsbryta-
re, det är livsviktigt för alla 
elinstallationer utomhus.

Med tanke på rådande vä-
derhållanden vädjar rädd-
ningstjänsten till alla fast-
ighetsägare att de ska hålla 
området runt sina hus san-
dade och tillfartsleder fram-
komliga. 

– Däremot ska man vara 
försiktig med att ge sig upp 
på taken och röja snö. Det 
bör definitivt inte ske utan 
en vettig säkerhetslina, säger 
Anders Finn.

Hur påverkar vinterväd-
ret trafiksituationen?

– Det sker minst trafiko-
lyckor när det är snö och kallt. 
Folk anpassar hastigheten på 
ett helt annat sätt än vi är vana 
vid, avslutar Anders Finn.

Var noga med hur du använder din eldstad
– Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anders Finn, brandingenjör 
vid räddningstjänsten Ale/
Kungälv.

Elda med förnuft. Räddningstjänsten Ale/Kungälv uppmanar till försiktighet när det gäller 
användandet av kaminer, spisar och andra eldstäder. Antalet bränder i eldstäder har ökat 
under de senaste åren.

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Proline
Sportpaket

Sportstolar
Sportchassi
Farthållare
Färddator

Originalstereo
SD-kortläsare

Audi A5 Sportback
nu med ett lysande 
erbjudande.

A5 Sportback TDI/170

359.900 kr

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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m.lifeclub.se

Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig samt dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 101223

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift 
vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

ts julllllllllkkkkkkkkkkkkkklllllllapparts julllllllllllkkkkkkkkkkkkkkllllllllllapparÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅretÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅreettsts

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

 

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
                  ord.pris 788:-
 

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Lilla Bommen, Silverkort gäller ej Majorna, Hisings Backa , Lilla Bommen & Åby 

NNNNNYYNYYYYYYYYYYYNNNNNNNNNNNNNNNNNYYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYY GBGGGGGGG llGBG Lilla Bommen ,  GBGGBGGBG LiL lla Bommen , lllll031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)031-51 49 00 (Lillilllla Ba Ba Ba Bommommommommenenenen 5)5)5)
((((((((Före detta Nordic Wellness)(FöFörerere detdetd tata Norordicdic We Weellnllnllnnesessessessss))))

AAAAAle/Nol , Ale/Nol , 0000303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 0303-73 4 14 16 56 50(F0(Folkolketsetshushusvägvägenenn 1))
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)Hisinggs Bs ackacka,a, 0331-115 52 22 20 (0 Folkviseggataatan 1n 1n 15)5))
GGGGBG Centrum,GBGG Ce CeCentrntrtrum,um,   031-15 70 75  (Odinsgatan 60331-15 70 75  (Odinsnsgatgatanann 666)))))
GGååååGårda, Gårda,da, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 1903031 11-15 15 52  (Norra Kustbbanegatgatanann 191 )))))
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) Majornorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgag tanan 27 27))
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) Storås,  03131-331 10 90 (Storås Industritrigatgatatananann 20)20)20)20)
KKKKKortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1) Korteddala,  031-48 99 50  (Dagjämninningsgsggsgsgggatataataataataan 1n 1n 1nn )))

ååLångedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)Långedgedragrag,, 031-29 9898 88 (RRedeedegatgatanann 1)1))
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)Lerumum,um,, 00030230230230 -51-51516 16 16 15 (5 (5 (GötGötGötöteboeboeboeborgsrgsrgsg vägvägvägägeenenen 3)3)
ÅÅbybadet,  031 86 47 00 (Idrottsvägen 7)ÅÅÅbbybyybadbadet,et,  0  0313 8686 4747 0000 (Id(Iddrotrottsvtsvt ägägegen 77n )ÅÅÅÅÅbÅby )Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)ÅbÅbyÅbybybadbadbadbadba etet,et, 00031-131-31 86868686 47474747 000000000 (Id(Id(Id(Idrotrotrotrottsvtsvtsvtsvägeägeägeägen 7n 7n 7n )))

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1

NÖDINGE. Pensio-
närsorganisationerna 
PRO, SPF och RPG 
med samlingsnamnet 
KPRSamorg som ingår 
i det kommunala pen-
sionärsrådet (KPR), vill 
se tillagningskök på de 
nya äldreboendena som 
planeras i Nödinge och 
Älvängen.

Hans Hellman och 
Hans Åström har i KPR 
fört fram sina starka 
önskemål till kommu-
nen.

– Det handlar om att 
bygga för framtiden, 
säger Hans Hellman.

Hans Hellman (PRO) och 
Hans Åström (SPF) är båda 
engagerade i det kommunala 
pensionärsrådet. De betonar 
vikten av att maten ska kunna 
tillagas på plats vid de nya bo-
endena som ska byggas i Nö-
dinge och Älvängen.

– När det gäller planeran-
det av det nya äldreboendet 
i Nödinge fick vi den positi-
va möjligheten att vara med 
i projektgruppen redan från 
början. Vi känner att vi med 
vår erfarenhet kan bidra till 
att utforma ett boende som 
kan svara upp mot de önske-
mål som de äldre i kommu-
nen har rätt att ställa, säger 

Hans Hellman.
– Från början har det varit 

ett tvärt nej från den politiska 
ledningen om att få till stånd 
ett tillagningskök i det plane-
rade boendet i Nödinge. Is-
tället är tanken att göra ett 
mottagningskök. Här har vi 
en rakt motsatt uppfattning! 
Vi hoppas att den nya majo-
riteten omvärderar beslutet 
och utformar ett tillagnings-
kök, säger Hellman.

Livskvalitet
KPRSamorg skjuter in sig på 
den betydelse som maten och 
måltiderna har för den äldre 
generationen. 

– Maten och måltiden är 
viktig, inte bara för att till-
godose våra behov av energi 
och näringsämnen, utan även 
för vår livskvalitet. Det gäller 
förstås även maten inom äld-
reomsorgen. Det är av extra 
stor vikt att de måltider som 
serveras i äldreomsorgen 
håller hög kvalitet och an-
passas efter de äldres egna 
behov, vanor och önskemål, 
säger Hans Åström och fort-
sätter:

– Varmhållning av färdig-
lagad mat försämrar matens 
smak, utseende och kon-
sistens. Försämringen blir 
större ju längre maten hålls 
varm. Genom att laga maten 
direkt på boendet kommer 

man ifrån problemet med 
varmhållning.

Herrar Hellman och 
Åström hänvisar också till att 
måltiden är en del av äldre-
omsorgen och omfattas av 
socialtjänstlagstiftningen, 
som betonar att respekt för 
brukarens självbestämmande 
och integritet ska genomsyra 
verksamheten.

– Självklart ska det dofta 
nylagad mat på våra äldrebo-
enden. Aptit är ett vidare be-
grepp än hunger. Aptiten sti-
muleras av våra sinnen och 
positiva doft- syn- och hör-
selintryck är viktiga för att 
väcka matlusten. När mål-

tiderna förbereds på avdel-
ningen är det ett bra tillfäl-
le att låta de äldre vara med, 
så att de kan ta del av dofter 
och synintryck som stimule-
rar aptiten, säger Hellman.

Samma ambition
Boel Holgersson (C) är till-
trädande ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden i Ale kommun. Hon 
har tagit del av KPRSamsorgs 
skrivelse och hon delar pen-
sionärernas tankegångar i 

många hänseenden.
– Jag har samma ambi-

tion, men jag vågar inte lova 
att det blir så. Det gäller att 
utreda de ekonomiska konse-
kvenserna och se hur mycket 
dyrare det blir med ett till-
lagningskök i förhållande till 
mottagningskök. Det finns 
naturligtvis en begränsning 
för vad maten kan få kosta, 
säger Boel Holgersson.

– Min önskedröm i ett 
framtida perspektiv är att 
det ska lagas mat på minst 

ett ställe i varje tätort. Detta 
kök ska då kunna förse för-
skolor, skolor och brukare 
inom äldreomsorgen med 
mat. Återstår att se om det är 
praktiskt genomförbart, men 
jag tycker definitivt att vi ska 
sträva åt det hållet, avslutar 
Boel Holgersson.

"Bygg tillagningskök på de nya äldreboendena"
– Tydligt önskemål från pensionärerna 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hans Hellman och Hans Åström från det kommunala pensionärsrådet vill se tillagningskök 
istället för mottagningskök på de nya äldreboendena som planeras i Nödinge och Älvängen.

Centerpartisten Boel Hol-
gersson är tillträdande ord-
förande i Omsorgs- och ar-
betsmarknadsnämnden.
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Premiär!

Välkommen 

16/12

Öppnings-
erbjudande! 
Vid tecknande av 
vårat Mekonomenkort 

erbjuder vi  20% 
på tillbehör i  butiken 

året ut! 

16 december  öppnar vi  butik och verkstad på samma plats i Nödinge 

500 meter från Ale Torg !

(gäller även dig som redan 
har mekonomenkortet)

( gäller ej 
navigation)

Verkstads-
erbjudande!
Där får du extra bra pris 
på din service om du 
tecknar den före årskift et 
 (Gäller för service utförd
 före 2011-03-31)

Vi har massor med  öppningserbjudanden!

Mekonomen Nödinge
Rödjans väg 2 (vid Centralköket)

Öppettider i butik 
f.o.m  16/12
Mån-Fre 8-18 
Lörd 9-13  

Tel butik 0303-35 09 90

Verkstan är redan öppen!
Öppettider: Månd-tors  7-17
Fredagar 7-16
Tel verkstad 0303-96460

LILLA EDET. Kröningen 
av Göta älvdalens Lucia 
ägde rum i Lilla Edets 
Folkets Hus i söndags.

Rebecka Andersson 
fick ljuskronan tänd av 
fjolårets Lucia, Jenny 
Sjöqvist.

Den traditionsenliga 
ceremonin föregicks av 
stämningsfull julmusik.

Med tanke på snöovädret var 
det nog tur att arrangören för 
Göta älvdalens Lucia, Lions 
Club Lilla Edet, hade förlagt 
kröningen inomhus.

– Här inne är det varmt och 
skönt, konstaterade Göran 
Thorsson som tillsammans 
med sina kollegor sålde lotter 
för glatta livet. I vinstpotten 
låg julskinkor som Ica Bo-
ström hade skänkt.

Först ut på scenen var Lilla 
Edets Musikförening, som 

med sina blåsinstrument lät 
hälsa publiken välkommen 
med diverse olika julsånger.

Lucia och hennes tärnor 
gjorde stilfull entré och kort 
därefter välkomnades nä-
ringslivsutvecklare Helene 
Evensen, som fått det he-
dervärda uppdraget att kröna 
årets ljusdrottning. Evensen 
gjorde en historisk tillbaka-
blick och församlingen fick 
veta varför vi faktiskt firar 
den 13 december.

En hektisk tid väntar nu 
Göta älvdalens Lucia, Re-
becka Andersson, och hennes 
tärnor. Det stundar besök på 
företag och kommunala in-
rättningar samt en del andra 
officiella framträdanden.

Göta älvdalens Lucia kröntes i Folkets Hus
– Rebecka Andersson årets ljusdrottning

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lilla Edets Musikförening underhöll med ett potpurri av jull-
åtar.

Göta älvdalens Lucia 2010, Rebecka Andersson.
Årets Lucia, Rebecka Andersson, får kronan tänd av fjolår-
ets ljusdrottning, Jenny Sjöqvist.
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LILLA EDET. För ett par 
veckor sedan hölls det 
första strategimötet 
efter det att handels-
rapporten för Lilla 
Edets kommun presen-
terats.

Ove Krafft handle-
der strategigruppen i 
utvecklingsarbetet.

– Han pekade på 
vikten av att stra-
tegiarbetet leder till 
en positiv handelsut-
veckling i kommunen, 
där det skall finnas en 
samverkan mellan kom-
munen, fastighetsä-
gare, butiker och andra 
intressenter, säger 
näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

På sikt kan Lilla Edets 
kommun få två livskraftiga 
centrum, i och med utbygg-
naden i södra Lödöse. Stra-
tegigruppen ska titta närma-
re på vilka roller de båda de-
larna skall ha i framtiden, det 
vill säga vilken strategi och af-
färsidé som skall gälla för res-
pektive del.

– Båda delarna skall vara 
hållbara, välfungerande och 
ha ett kompletterande utbud, 
förklarar Helene Evensen.

Ove Krafft exemplifierade 
två praktiska exempel på posi-

tiv handelsutveckling i Åmål 
och Öckerö. På Öckerö finns 
14 kläd- och skobutiker. Alla 
butiker är unika och ingår 
inte i någon kedja.

– Samtliga konfektionsbu-
tiker finns på en och samma 
ö. Just småskalighet, service, 
unikt och miljö är ledorden 
här, säger Evensen.

I Åmål har man jobbat 
under parollen Handelssta-

den 2015 och arbetet med 
handelsstrategier har nu 
pågått i elva år. Första delmå-
let var att bli Årets stadskär-
na, något man fick pris som 
under 2002. I Åmål finns det 
12 500 invånare och man har 
hela fem dagligvarubutiker i 
centralorten.

– Arbetet med handels-
utveckling kommer att pågå 
kontinuerligt och strategi-

gruppen har redan bokat in 
möten för hela våren. För-
hoppningen är att det redan i 
vår skall kunna ”bli verkstad” 
av några av de förbättrings-
åtgärder och tankar man har 
kring handelsutvecklingen i 
Lilla Edet, avslutar Helene 
Evensen.

Handelsrapporten för Lilla Edet är klar

KONSUMENT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nyligen presenterades handelrapporten för Lilla Edets kommun. I och med utbyggnaden i 
södra Lödöse förväntas kommunen att på sikt kunna få två livskraftiga centrum.

Arkivbild: Jonas Andersson

LUCIAKRÖNING
Lördag 11 december klockan 17.00 

i Furulundsparken, Alafors.

Välkomna!

LÖDÖSE. Snöflingorna 
föll och besökarna 
strömmade till.

Årets Jul i byn blev 
en riktig folkfest.

Sällan har så mycket 
folk skådats på torget 
i Lödöse vid ett och 
samma tillfälle.

Den här gången behövdes det 
ingen konstgjord snö från is-
hallen för att få julstämning-
en att infinna sig. Det var 
vintrigt och vackert när Jul i 
byn firades på traditionsen-
ligt vis i söndags.

– Oerhört lyckat! Besökar-
na var på plats redan innan ar-
rangemanget hade hunnit dra 
igång, säger Lars Hansson 
på Ica Matkassen.

Dagen till ära fanns själv-
aste ”Robinson-Helene” alias 
Helene Ekelund på plats för 
att bjuda på grillade kokos-
nötter och skriva idolkort. 
Hon utgjorde också drag-
plåstret till Rubb & Stubb, 
som hade maratonklippning 
till förmån för Faktum.

– Vi har haft fullt upp hela 
dagen och kunderna står på 
kö, konstaterade Lotta Len-
nartsson när lokaltidningen 
kom på besök.

På scenen stod Lajv och 

underhöll med glada toner 
och medryckande musik. 
Något stillsammare toner 
blev det när Göta älvdalens 
luciatrupp gjorde entré.

Det lokala föreningsli-
vet medverkade genom att 
sälja kaffe, hamburgare och 
andra förnödenheter. Lotte-
rier fanns det också gott om. 
Friluftsfrämjandet hade fixat 
en skinkpromenad, som i 
vanlig ordning tilldrog sig 
ett stort intresse.

Folkfest när Jul i byn firades i Lödöse

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Robinson-Helene stod på torget och serverade grillade ko-
kosnötter.

Chokladhjulet snurrade på Jul i byn.

Sigge lämnade sin önskelista till tomten.

Ordföranden i Lödöse/
Nygård IK, Timo Stegemann, 
sålde Bingolotter till uppe-
sittarkvällen den 23 decem-
ber.

Tv-profi-
len Pelle Ny-
ström prö-
vade lyckan i 
ett av lotteri-
stånden.

LÖDÖSE. Besökarna 
fick trängas mellan 
tomtar och änglar.

Julmarknaden på 
Lödöse Museum hade 
det mesta man kunde 
önska sig.

Förutom vackra 
alster från utställarna 
spreds julstämning i 
form av glögg, lusse-
katter och pepparkakor.

Sin vana trogen passade 
Lödöse Museum, att ihop 
med Slöjd & Konsthantverk 
kring älven, ordna med mark-
nad samtidigt som Jul i byn fi-
rades i samhället. Många fla-
nörer tog ett svep i museets 

lokaler för att ta del av hant-
verket som visades upp.

Utställarna hade spridit ut 
sig på de två våningsplanen 
och för den köpsugne fanns 
alltifrån textil och trä till ke-
ramik och smide. Tomtar i 
alla dess färger och former 
dominerade försäljningsbor-
den.

Utanför entrén stod slöjd-
föreningens yngre medlem-
mar och serverande glögg. 
De som ville värma sig ytter-
ligare kunde besöka kafeteri-
an där kaffebordet stod upp-
dukat med diverse goda till-
behör.

JONAS ANDERSSON

Tätt med tomtar 
på Lödöse Museum

Utanför entrén till museet gick det att köpa marsipan av 
bästa sort.

Ingela Berndtsson sålde söta ulltomtar.
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limitAle Torg 7
Tel. 0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19
Lör 10-15 Sön 11-15

Skjorta 22995

Slips 7995

Halsband 4995

Topp 12995

Kjol 19995

Skjorta 16995

Slips 4995

Topp 12995

Leggings 12995

Jeans 22995

(fi nns även i rött)

Jeans 17995 Leggings 12995

Klänning 29995

&

ÄLVÄNGEN. Doften av 
pepparkaksdeg känns 
långt ut i korridoren.

Det är rehabgruppen 
på Vikadamm som jul-
bakar.

– En bra träning för 
patienterna, konsta-
terar arbetsterapeut 
Lena Nilsson.

Det som tidigare kallades för 
dagrehab lyder sedan några 
år tillbaka under namnet 
rehabgruppen. Hit kommer 
patienterna från olika delar 
av kommunen.

Till rehabgruppen 
kommer personer som behö-
ver regelbunden träning 
genom aktivitet. Behovet 
uppkommer inte sällan efter 
en stroke eller annan kronisk 
diagnos.

– Vi har personer i grup-
pen som har afasi, som därför 
behöver träna kommunika-
tion. Det finns också dem 
som har nedsatt motorik i 
händerna, säger Lena.

Rehabgruppen träffas tre 
timmar två gånger i veckan. 
Träningsmomenten varierar 
över tid. När lokaltidningen 
hälsar på är det fullt av pep-
parkakshus på borden. Del-

tagarna håller på med sin 
slutfinish, fönster ska spröj-
sas och Non stop sprids på 
taken.

– Det är bra kognitiv trä-
ning. Först ritas husen, del-
tagarna får läsa recept och 
göra sin egen deg och där-
efter följer många konstruk-
tionsmoment, säger Lena 

och tillägger:
– Keramik och lera är 

också material vi arbetar 
med, även här med en ska-
pandeprocess inlagd i trä-
ningen.

Stämningen i lokalen är 
påtagligt familjär och glädjen 
stor bland deltagarna som 
just fått sina pepparkakshus 

färdigställda.
– De peppar och upp-

muntrar varandra. Den här 
typen av aktivitet är jag-stär-
kande, deltagarna vågar tro 
på sig själva. Vi vet att pas-
sivitet och stillasittande leder 
till försämring, det motver-
kas med regelbunden fysisk 
och psykisk aktivitet.

Varje träff omfattas också 
av ett gymnastikpass i form 
av grupp- eller redskapsgym-
nastik. Som avslutning på 
dagen sker gemensam fika-
stund.

Huruvida rehabgrup-
pen kommer att finnas kvar 
även nästa år återstår att 
se. I förra veckan fick kom-

munens sjuksköterskor och 
rehabpersonal en ny chef i 
Ellinor Seth, vars uppgift 
blir att staka ut riktlinjerna 
för vårens verksamheter.

Julstämning hos Ale Rehab
– Pepparkaksbak är bra träning

TACK FÖR KAKAN!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maggie Nilsson i full färd med att färdigställa sitt peppar-
kakshus.

Vad vore ett pepparkakshus utan godis och glasyr? Här är det rehabassistent Anette Klein 
som ger en hjälpande hand till Eva Börjesson. Till höger ses Britta Johansson.
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OMVi reserverar oss för eventuella tryckfel, 

slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v 49. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

BÖRJA SJÄLVSKANNA NU 
OCH DU FÅR EN EXTRA JULKLAPP!

Här nedan är några av de 
vanligaste frågorna:

Det blir bättre arbetsmiljö för 

kassapersonalen. Och det är:

· Enkelt att använda
· Snabbare ut genom kassan

· Se hur mycket du handlar för

· Färdigpackade kassar före kassan
 

Nej, det blir istället rotation mellan 

kassa och självskanning.

Avstämning sker sporadiskt och är 

slumpmässigt. En kontroll som alla 

någon gång får göra. Dels ser man att 

du som kund gjort rätt -att du inte 

betalar för varor som dom råkat 

skanna för mycket eller att du har varor 

du missat att skanna.
 

Absolut inte, alla är mänskliga och kan 

göra fel eller missa.
 

 

1095


