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Ingen hängde med Ale IBF 
och My Hjelm i seriefinalen.

Storseger för
Ale IBF:s damer
NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer gör comeback i 
tvåan i år. I söndags spe-
lade de en tidig seriefinal 
som de vann överlägset.

Oj, va skoj! Var ska detta äventyr 
sluta? Ale IBF:s unga dam- och fram-
tidslag visade upp ett stort spel i den 
lilla seriefinalen mot IBK Göteborg. 
Segern skrevs till solklara 10-5.

Läs sid 31

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

Ridskolan för vuxna 
och ungdomar med 

krav på kvalitet

��RIDCENTER

Info och vägbeskrivning på www.K-RIDCENTER.se

Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Lena Karlsson
0705-181777

Dressyr- och hoppkurser samt privatlektioner

Introduktionskurs i ridning för vuxna måndagar

Specialerbjudande gruppridning

24/12 - 6/1

Vecka 2 - 6

Våren 2010

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Vi har öppet 8-17 
under mellandagarna.
Jul och nyårsafton stängt

God Jul & Gott Nytt År 
önskar Helena med personal

Fräsch, nyrenoverad
kontorslokal i Älvängen
uthyres omgående

120m2    
Ring 0702-88 55 50

�
ÄLVGODIS
JULKLAPPSTIPS
Godisshots 39:-
Vi bygger en julkorg från 120:-
Lösgodis 5,90:-/hg

JULREA: 
ANNANDAGEN 
LÖSGODIS 4,90:-/hg

Julafton och Juldagen stängt! 
Öppnar annandagen kl: 10.00 med JULREA. 

20:-

Nu tar vi kort!

�GOD JUL 
önskar vi på 

Älvgodis!

Ale Torg 0303-973 01

Öppettider jul:
Julafton 10-13, Juldagen stängt
Annandag jul 11-15

God Jul 
& Gott Nytt År
önskar Sportringen

Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

KUPONG

PÅ VALFRI VARA TILL 

ORDINARIE PRIS!
20%

GÄLLER T.O.M. 

24 dec 2010

�

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

5 kg 
potatis
asterix
Gäller mot kupong, t o m 26 december

Visionen blir verklighet
– Byggstart för ny handelsplats i Älvängen redan i sommar

Trafikverket och fastighetsägaren Bengt Bengtsson är överens efter en segdragen förhandling som sträcker sig många år tillbaka i tiden. Nu blir fastighe-
ten med tidigare Alebaren i inlöst och därmed har det också skapats förutsättningar för Bengtsson med investerare och intressenter att förverkliga vision 
"Handelsplats Älvängen". Det är en anläggning om 7500 kvm med livsmedel och detaljhandel i, men inriktningen ska också ligga mot servicebranscher som 
hud- och närvård, gärna med Apotek. Byggstart är planerat till sommaren 2011. Affärskonsulten, Vidar Rasmusson, bekräftar också att Willys kommer att 
ingå i satsningen.                         Läs sid 21



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!

Några dagar före jul-
afton släpper vi 
årets sista nummer. 

Jul- och nyårsveckan tar vi 
ledigt. Det behövs kan jag 
lova. Ett valår som 2010 
sliter. Det har i princip inte 
funnits en enda lugn stund 
sedan semestern. När valut-
gången dessutom innebar ett 
maktskifte för första gången 
under tidningens verksam-
ma tid medförde det att nya 
kontaktytor måste skaffas. 
För att tidningens rapporte-
ring ska fungera krävs alltid 
att det finns bra ingång-
ar. Det har vi haft under 
den rödgröna tiden och det 
känns som om vi har lyckats 
skapa det även hos alliansen. 
Det är inte bara hos oss som 
det blir nya rutiner, även 
de rödgröna måste försöka 
vänja sig vid tanken att sitta 
i opposition. Medias fokus 
kommer nu främst att följa 
vad alliansen fattar beslut 
om. Det faller sig ganska na-
turligt, eftersom det är dessa 
beslut som påverkar alebor-
na. Det nya blir att vi nu för 
första gången har en mycket 
insatt opposition. En oppo-
sition som kan och känner 
verksamheterna väl efter 16 
år vid makten. Det tror jag 
kan bli en tillgång, men för 
det krävs självfallet en öppen 
och positiv dialog.  Jag 
hoppas att parterna lyckas 
skapa den, det krävs ju två 
för att dansa.

Socialdemokraterna har 
riktat kritik mot att lokaltid-

ningen inte tillräckligt tyd-
ligt förmedlat deras offensi-
va skolsatsning i deras bud-
getförslag för 2011. Det be-
klagar jag i så fall. I de två 
budgetförslagen som kom-
munfullmäktige hade att ta 
ställning till, varav Allian-
sens antogs, var de rödgrö-
nas prioritering på skolan 
klart tydligast. Alla satsning-
ar var prissatta och välfor-
mulerade. Om den saken 
råder inga tvivel. Vad ale-
borna har frågat sig är dä-
remot varför den kom först 
nu?

Alliansen har en pott med 
pengar över som inte är för-
delad än. De har deklare-
rat att dessa främst är avsed-
da för skolan, men att de vill 
veta att de hamnar där de 
bäst behövs. För att veta 
det vill de informera 
sig ute bland skolper-
sonalen. Det förhåll-
ningssättet har jag res-
pekt för och har vägrat 
att kritisera det. Dess-
utom vore det ganska 
magstarkt att kriti-
sera nämnder som 
inte ens har till-
trätt än. Det sker 
först vid årsskif-
tet. Under 2011 
ska vi dock noga 
analysera vad 
orden förnyel-
se, förändring 
och förbättring 
står för.

I veckan 
blev det också 

klart med att Trafikver-
ket löser in affärsfastigheten 
på Norra Torget i Älväng-
en. Det möjliggör att under 
nästa år inleda förverkligan-
det av vision "Handelsplats 
Älvängen". Nya butiker ska 
ge liv åt handeln i samhäl-
let, men jag hoppas att man 
är noggrann i planeringen 
av butiksmixen annars riske-
rar den befintliga handeln, 
kärnan i Älvängens centrum, 
att ta stor skada. Att den nya 
politiska ledningen kan le-
verera denna julklapp är na-
turligtvis en stor framgång, 
men det ska bli intressant att 
se hur den tas emot.

Avslutningsvis vill jag 
önska er alla en god jul och 
ett gott nytt år. Händer det 

något revolutioneran-
de så rapporterar vi 

via www.alekuri-
ren.se.

Mitt i förändringen

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

ALE TRYCKTEAM AB

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Box 129  •  445 23 Bohus
Tel 031-98 35 10
Fax 031-98 28 44

E-mail: ale@tryckteam.se
Hemsida: www.tryckteam.se

En riktigt

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ATG • Svenska Spel • Lotterier

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi alla aktiva, ledare, medlem-
mar, sponsorer och övriga som på ett 

eller annat sätt stöder vår verksamhet.

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

&

God Jul
 & 
Gott Nytt År

Skepplanda 
Åkeri AB

tel. 0303-33 81 94

tillönskas våra kunder 
och vänner

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.

Vinnare i Ale Lions
Skinklotteri i samband med 

Älvängens Julmarknad:

�������� �������
�������� � �����
Serie K vit lott är ännu 

inte uthämtad

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14 • www.aleridsport.nu
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

God Jul &
Gott nytt år

Vi har stängt på jul- och nyårsafton
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December

Du som hjälper en anhörig
Har du en förälder eller närstående som 
har fått en demensdiagnos eller där häl-
san på annat sätt sviker?
Om det finns intresse så kommer vi starta 
en grupp för anhöriga efter jul- och nyårs-
helgerna. Anmäl ditt intresse till Ann-Marie 
Thunberg, anhörigkonsulent, tfn 0303 37 
12 54 eller 0737 73 12 54

Mätarbyte i Ale kommun
I Vänersborg har falsk personal ringt 
upp villaägare och frågat dem när de är 
hemma för ett mätarbyte, vilket skapar 
ett lämpligt tillfälle för ett villainbrott.
När VA i Ale kommun byter vattenmätare 
har personalen alltid identitetshandlingar.  
Information om mätarbyten sker skriftligen 
några dagar innan bytet.

Ale kommun önskar alla alebor, 
medarbetare och timanställda en 
riktigt god jul och ett gott nytt år!

Julöppettider
Onsd 22/12 8-21
Torsd 23/12 8-21
Julafton  8-15
Juldagen  10-15
Annandag jul 10-15
Torsd 30/12 8-21
Nyårsafton 8-15
Nyårsdagen Stängt
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Frukt&Grönsakshuset

Glada över att ha fått en egen dator. På ALEkurirens hemsida kan ni se en intervju med Julia 
Axell, Julia Jönsson och Felix Rydén, elever i Garnvindeskolan.

SKEPPLANDA. – Nu kommer de!
Sedan fröken berättade att alla 

skulle få en egen dator har eleverna 
väntat och längtat.

– Nu kan jag ta hem och göra en 
julkapp av den – till mig själv, säger 
Linnéa Karlsson, 9.

Ale kommun fortsätter sin positiva satsning 
i projektet "En till en" som betyder att alla 
elever i årskurs ett till tre ska få en egen bärbar 
dator.

– Det är en fantastisk möjlighet. Vi kommer 
att använda datorn i alla ämnen, så mycket 
det går. Fördelarna är många. Datorn stimu-
lerar läs- och skrivinlärningen. Eleverna får 
en större lust tack vare datorn, menar Pernil-
la Hjort Måneskold, en av lärarna på Garn-
vindeskolan, avdelning Kardan.

Med datorns hjälp är hon övertygad om 
att skolarbetet blir roligare för de flesta, inte 

minst för lärarna.
– Det är en utmaning. Vi får prova oss fram, 

det är mycket som är nytt även för oss. Det 
blir spännande.

I skolorna finns ett bra trådlöst nätverk som 
gör det lätt för eleverna att vara uppkoppla-
de mot nätet.

– Att lära dem förhålla sig kritisk till allt 
som finns på internet är ett av huvudmålen. 
Jag tror inte på strategin att begränsa datorer-
na, utan vi måste istället lära eleverna om etik 
och moral, varför vissa sidor är olämpliga och 
så vidare. Internet är en tillgång, där eleverna 
snabbt kan lära sig att hitta information. Det 
ska vi hjälpa dem med, menar Pernilla.

Eleverna visste inte till sig av glädje när de 
tog emot sina datorer.

– Vi har längtat så länge, konstaterade Julia 
Axell, 9.

ÄNTLIGEN! Garnvindeskolans treor fick 
sina datorer lagom till jul!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

webb-tv
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Kära Västtrafik, nästa 
år önskar jag att Ni 
gett fler ställen möj-

lighet att sälja biljetter. Till 
exempel Svenssons i Alvhem 
och någon i Romelanda och 
Nygård.

Kära Västtrafik, nästa år 
hoppas jag Ni sätter in bil-
jettautomater på alla bussar 
som passerar /stannar i 
Alvhem.

Kära Västtrafik, nästa år 
hoppas jag Ni ger oss möj-
lighet att lika enkelt som på 
SJ kan köpa biljetter dit jag 
vill åka.

 Varför? Jo Ni har åsido-
satt min möjlighet att med 
kollektivtrafiken kunna 
använda det i Sverige över-
allt annars vedertagna betal-
ningsmedlet, kontanter. Ni 
vill inte utsätta chaufförerna 

för kontantrisken. Jag vill 
inte utsätta mig för risk med 
mitt bankkort på bussen. 
Och jag har ingen lust att 
köpa ny mobil enbart för att 
kunna köpa mobilbiljett. Jag 
måste alltså ta bilen för att 
kunna åka bussen och det är 
inte mitt fel om jag då för-
stör miljön…Eller?

 Alf Helin

Nyårsönskan till Västtrafik!

www.vgregion.se

Vårdcentralen Skepplanda

Patientinformation

Vårdcentralen Skepplanda upphör och blir den 1 januari 2011 
filial till Vårdcentralen Älvängen
Vårdcentralerna Skepplanda och Älvängen kommer då att bli en vårdcentral med 
verksamhet i båda orterna.

Vad händer nu?
Du får ett erbjudande i början januari 2011 från VG Primärvård i Västra Götalandsregionen 
att lista dig på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Är du nöjd 
med det erbjudandet behöver du inte göra något.

Är du nöjd med oss hoppas vi att du stannar i Primärvården
Södra Bohuslän...
Då är du mycket välkommen att lista dig på Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda.

Vårdcentralen Älvängen
Göteborgsvägen 26
446 35 Älvängen

Filial till Vårdcentralen Älvängen
Albotorget 5
446 40 Skepplanda

Tfn till båda: 0303-33 19 40

www.vgregion.se/vardcentralenalvangen

Primärvården Södra Bohuslän
Det självklara valet – nu och i framtiden.

Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge, Älvängen och 
Skepplanda tackar alla trevliga kunder och önskar  

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna:
Folktandvården i Älvängen tel 0303-743300  
27:e 28:e december samt 7:e januari.
Folktandvården i Bohus 031-982040 
 29:e och 30:e december.

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 031-807800

Du som är över 21 år kan få tandvård
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast
pris under tre år tar vi hand om dig och
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper
dig att hålla tänderna friska, från 
40 kronor i månaden.

www.vgregion.se/folktandvarden

I torsdags firade Allan Larson sin 85-årsdag tillsammans med familj, släkt och vänner. 
Födelsedagskalaset ägde rum hemma i bostaden på Göteborgsvägen i Älvängen, ovanpå 
bokhandeln där Allan agerade köpman under ett otal decennier. Sedan ett antal år tillba-
ka ägs butiken av sonen Gunnar Larson.

Allan Larson har genom åren också gjort sig känd som en flitig sportskribent i olika 
tidningar. Hans signatur dyker alltjämt upp i Alekuriren när fotbollssäsongen är igång. 
Lokaltidningen lyfter på hatten och gratulerar.               Text: Jonas Andersson

Foto: Allan Karlsson

Allan Larson firade 85-årskalas

”Vi har haft nog av klå-
fingriga politiker som vill 
toppstyra i vår kommun, nu 
är det dags för rätt beslut 
på rätt nivå.” Detta citat 
kommer från kommun-
styrelsens nya ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
hans vapendragare Fredrik 
Johansson (M). Det känns 
något märkligt i ljuset av 
nämnda herrars hantering 
av ärendet med kommun-
direktör Stig Fredriksson. 
Mikael Berglund meddelade 
fredagen den 10 december 
Stig Fredriksson att han 
skulle gå. Måndagen den 
13 december gick samma 
information till media via ett 
pressmeddelande. Eftersom 
det är kommunstyrelsen 
som anställt kommundi-
rektören är det också där 
beslut om denna anställning 
ska hanteras. Först tisdagen 
den 14 december fattar de 
borgerliga efter många om 

och men i kommunstyrelsen 
ett beslut om att påbörja en 
process för att avsluta kom-
mundirektörens anställning. 
På vilket sätt anser Berglund 
därmed att rätt beslut har 
fattats på rätt nivå och i rätt 
ordning?

Det är uppenbart att 
Berglund tydligt överträtt 
sina befogenheter när han 
på eget bevåg (utan beslut) 
sparkat kommundirektö-
ren. Vi är djupt bekymrade 
över att den nya, och något 
oerfarna, majoriteten verkar 
vara ointresserade av att ta 
hjälp när de är osäkra på hur 
en fråga ska hanteras.
Det är inte sant att det med 
en ny politisk majoritet är 
”naturligt att också få en ny 
tjänstemannaledning”. I så 
fall skulle samtliga kommun-
direktörer i kommuner där 
majoriteten bytts nu ha fått 
lämna sina jobb. Tvärtom 

är den helt dominerande 
ordningen att samtliga tjäns-
temän behåller sina jobb. 
Kommundirektör Stig Fre-
driksson anställdes också av 
en helt enig kommunstyrelse 
och kan därför knappast 
anklagas för politisk bind-
ning till (S). 

Om man trots dessa 
invändningar skulle ställa 
upp på att en ny politisk 
majoritet vill ha en ny led-
ning är väl det minsta man 
kan begära att man hanterar 
ett sådant ärende på ett kor-
rekt sätt? Vi undrar också 
om aleborna tycker att det 
är en riktig prioritering att 
lägga flera miljoner kronor 
av deras skattepengar på att 
till varje pris göra sig av med 
en kommundirektör? 

Paula Örn (S)
Göran Karlsson (V)

Peter Rosengren (MP)

Okunniga politiker fattar 
förhastade beslut

Respektera människan Stig Fredriksson!

Låt oss respekte-
ra Stig Fredriksson 
och den förhandling 

som följer. Det är en person 
vi talar om och Stig förtjä-
nar samma respekt som alla 

andra. Om något har skett i 
fel ordning är detta olyckligt 
och tiden får utvisa om så är 
fallet. Ni kan inte på fullas-
te allvar mena att ni är hjälp-
samma, snarare försöker ni 

åstadkomma oreda i pro-
cessen och skapa ytterligare 
kostnader för vår kommun. 

Mikael Berglund (M)

Replik Mikael Berglund (M):
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önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!

BOHUS. Äntligen!
Att nyöppnade Doc-

Morris Apotek i Bohus 
Centrum har varit 
efterlängtat är en 
underdrift.

I onsdags firades 
invigningen tillsam-
mans med glada orts-
bor.
DocMorris Apotek är den 
snabbast växande företags-
kedjan i Sverige. Etable-
ringen i Bohus var den 47:e 
i ordningen.

– Det första Apoteket öpp-
nades i februari. Vi ska hinna 
med ytterligare fyra invig-
ningar innan året är slut. 
Nästa år är ambitionen att 
öppna 50 nya Apotek runtom 
i landet, säger Tobias 

Johansson på DocMorris 
servicekontor i Stockholm.

– Vi övertar inga Apotek. 
Vi bygger våra verksamheter 
helt och hållet från grunden, 
säger Johansson.

Onsdagens invigning 
firades med att kunderna 
bjöds på glögg och pep-
parkaka. När klockan slagit 
tolv skedde den traditionella 
bandklippningen.

– Apotek i Bohus har varit 
efterfrågat sedan det lades 
ner för ett tiotal år sedan. 
Min förhoppning är att kun-
derna ska känna det tryggt att 
komma hit och vi ska hålla ett 
lager på de produkter som 
önskas, sade apotekschef 
Monica Olsson innan hon 
greppade saxen.

DocMorris Apotek lovar 
snabb betjäning, ingen kund 
ska behöva vänta mer än fem 
minuter på att få hjälp. 

– Tillgängligheten är en 
del av vårt varumärke. Vi 
erbjuder generösa öppetti-
der. I Bohus kommer vi att 
ha öppet veckans alla dagar, 
säger Tobias Johansson.

I DocMorris koncept 
ingår ett stort sortiment av 
hudvårdsprodukter. På varje 
enhet finns också en anställd 
hudterapeut.

– Det kommer många nya 
hudvårdsprodukter. Mitt 
jobb blir att ge kunderna 
hudanalyser, men också vara 
behjälplig med produkt-
rådgivning, säger Angelica 
Berg.

JONAS ANDERSSON

Äntligen har Bohus fått ett Apotek
– Efterlängtad invigning

I onsdags invigdes DocMorris Apotek i Bohus Centrum.

www.vgregion.se

Vårdcentralen Bohus
Patientinformation

Vårdcentralen Bohus stänger
På grund av för få antal listade måste vi tyvärr upphöra med verksamheten på  
Vårdcentralen Bohus den 31 december 2010. Det känns mycket tråkigt och vi är 
medvetna om att det kan medföra problem för dig som patient. Vi vill här informera 
dig om vad som kommer att hända och hur du kan gå tillväga. 

Vad händer nu?
Du får ett erbjudande i början januari 2011 från VG Primärvård i Västra Götalands- 
regionen att lista dig på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.  
Är du nöjd med det erbjudandet behöver du inte göra något.

Är du nöjd med oss hoppas vi att du stannar i Primärvården  
Södra Bohuslän...
Du är mycket välkommen att lista dig på någon av våra vårdcentraler nära dig.  
I Ale ligger Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda och i Kungälv har vi vårdcentralerna  
Nordmanna och Solgärde.

... i så fall gör du så här:
Via vår webbplats – www.vgregion.se/pvsb – kan du skicka in en intresseanmälan så får du 
hem en listningsblankett. Har du e-legitimation kan du lista dig på www.1177.se/vgregion 
Du kan också ringa den aktuella vårdcentralen eller komma in till oss så hjälper vi dig.

Vårdcentralen Älvängen/Skepplanda, tfn: 0303-33 19 40 
Vårdcentralen Nordmanna, tfn: 0303-989 13 
Vårdcentralen Solgärde, tfn: 0303-989 30

Primärvården Södra Bohuslän  
Det självklara valet – nu och i framtiden.

TACK
för förtroendet!

Vi önskar er

God Jul
&

 Gott Nytt år

www.ale.nu
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Vi vill önska alla Alebor en riktig

God Jul och
Ett Gott Nytt År

www.alebyggen.se

VI HAR ÖPPET LITE ANNORLUNDA MELLAN
13 DECEMBER - 9 JANUARI

MÅNDAG-TORSDAG 10-15 (LUNCH 12-12.45)
FREDAG 10-13

KRING JUL HAR VI ÖPPET SÅ HÄR:

23/12 ÖPPET 10-12
24/12 JULAFTON STÄNGT
27/12 ÖPPET 10-15
28/12 ÖPPET 10-15
29/12 ÖPPET 10-15
30/12 ÖPPET 10-15
31/12 NYÅRSAFTON STÄNGT
 3/1 ÖPPET 10-15
 4/1 ÖPPET 10-15
 5/1 ÖPPET 10-12
 6/1 TRETTONDAGEN STÄNGT
 7/1 ÖPPET 10-13

VÄST
����������������������

God Jul och 
Gott Nytt År 

Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Onsdag 19 januari klockan18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion 47. 

Sektion 47, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.

Välkomna

Mikael Berglund trivs på utposten
ÄLVÄNGEN. Från ingen-
stans till maktens cen-
trum.

Mikael Berglund, 
kommunstyrelsens 
nye ordförande i Ale 
kommun, kommer 
aldrig glömma 2010.

– Det har varit en 
intensiv och lärorik tid, 
säger han ödmjukt.

Det är lätt att förstå att året 
som snart är till ända har 
varit omtumlande för den 
37-årige moderaten. Mikael 
Berglund stod efter partiets 
lyckosamma valrörelse plöts-
ligt framme vid målet. Idag är 
han den mest påpassade och 
citerade politikern i Ale.

– Det har självklart inne-
burit en stor förändring för 
mig. Jag måste tänka på hur 
jag uttalar mig. Det finns 
en helt annan laddning och 
tyngd i det jag säger nu. Jag 
får vara försiktig med vad jag 
säger och lovar, säger han.

Det märkte han inte minst 
i den laddade affären runt 
kommundirektören Stig 
Fredrikssons hastiga avsked 
från Ale kommun.

– I det ärendet har det 
redan sagts för mycket och 
det har lett till flera miss-
förstånd. Nu vägrar jag fö-
rekomma den förhandling 

som ska ske. Allt jag säger 
kan ha en juridisk innebörd 
och därför är det bättre att 
inte säga någonting, men vi 
har inte formellt sett gjort 
något fel. Hur enskilda män-
niskor uppfattar saker är svårt 
att gardera sig mot. Det som 
väntar är en diskussion med 
Stig Fredriksson och när den 
är klar kommer det att finnas 
en uppgörelse som är offent-
lig. Innan dess säger jag inget, 
markerar Mikael Berglund 
tydligt.

Det gjorde däremot Al-
liansens samarbetspartner, 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt, som i Götebogs-
Posten menade att kom-
mundirektören inte skötte 
sitt jobb.

– Jag tycker det var ett 
olyckligt uttalande och det får 
stå för honom. Han uttalar sig 
som aledemokrat hoppas jag 
och inte för Alliansen eller för 
Ale kommun? Vi kommer att 
utvärdera hur den här frågan 
har hanterats och vi har säkert 
en del att lära, kommenterar 
Mikael Berglund.

Det har under de första 
knappa två månaderna varit 
flera tunga frågor på bordet. 
En har rört Ale kommuns 
medverkan i ett större rese-
centrum i Älvängen.

– Till skillnad från den 

rödgröna viljan att med skat-
temedel bygga lokaler ser vi 
hellre att Västtrafik iordning-
ställer det som önskas. Det ska 
byggas smart så vi i en fram-
tid lätt kan bygga till resecen-
trumet om det finns behov av 
fler lokaler. Att Ale kommun 
skulle satsa åtskilliga miljoner 
för att bygga ett nytt skatte-
subventionerat Folkets Hus 
ser vi inte som en riktig pri-
oritering. Det kommer att 
ske nya samtal med Västtra-
fik, sista ordet är inte sagt i 
den här frågan. Vår vilja är 
däremot väldigt tydlig, säger 
Mikael Berglund.

Något nytt kommunhus i 
Nödinge för en samlad kom-
munal administration är inte 
heller aktuellt. Strukturstudi-
en för hur de centrala delarna 
av Nödinge ska utvecklas vill 
Alliansen gå vidare med, ex-
kluderat kommunhuset.

– Vi vill medverka till att 
skapa förutsättningar för 
ökad handel och fler boen-
den i Nödinge. I dagsläget 
är det däremot inte prioritet 
att bygga ett nytt stiligt kom-
munhus när vi har ett omfat-
tande renoveringsbehov på 
skolor och förskolor i Ale. Vi 
ska göra allt i rätt ordning, 
säger Mikael Berglund.

På annan plats i tidning-
en berättas om en segdragen 
tvist som äntligen har fått en 
lösning. BanaVäg i Väst har 
kommit överens med fastig-
hetsägaren Bengt Bengts-
son om inlösen av butiks-
lokalerna på Norra Torget i 
Älvängen. Här planeras nu 
för en ny handelsplats.

En stor framgång?
– Jättekul att alla bitar 

har fallit på plats, men i det 
här ärendet har vi från Ale 
kommun mer varit en sam-
talsledare som har lyckats få 

parterna att bli kreativa igen. 
Min mardröm var att vägut-
byggnaden skulle stanna upp 
i Älvängen, men nu löste vi 
upp knutarna och parterna 
har kunnat enas. Huruvida det 
blir ett nytt köpcentrum eller 
ej kan jag inte uttala mig om. 
Det är en vision som någon 
har och vi har genom att lösa 
markfrågan för vägen skapat 
förutsättningar för en positiv 
utveckling av området, säger 
Mikael Berglund och verkar 
knappt vilja ha några politis-
ka poäng i frågan.

– Låsningen satt i histo-
riken. Vi talade bara om att 
nu gäller nya tag. Glöm det 
gamla och låt oss lösa proble-
met i sakfrågan.

Det som istället har gjort 
starkast intryck på årsfär-
ske kommunstyrelsens ord-
förande är ett antal arbets-
marknadsprojekt.

– Jag har fått en helt annan 
inblick i hur flera verksam-
heter fungerar, där Arbets-
marknadsenhetens alla kon-
struktiva åtgärder imponerat 
på mig. Vi skapar menings-
full sysselsättning som samti-
digt betyder något för tredje 
person. Jag träffade ett skogs-
huggarlag som rensade upp 
kring en gång- och cykelba-
na för att göra denna säkrare 
för våra unga alebor på väg 
till skolan. Dessa verksam-
heter har jag inte kommit i 
kontakt med tidigare och jag 

kan konstatera att det finns 
väldigt mycket att vara stolt 
över i Ale. Kommunen drivs i 
många avseenden som ett fö-
retag med ett utvecklat kva-
litetsarbete och en tydlig ut-
vecklingsstrategi. Det är en 
mycket bra utgångspunkt.

Efter årsskiftet får han säll-
skap av ett nytt kommunal-
råd. Paula Örn (S) tillträder 
då tjänsten.

– Vi är båda småbarns-
föräldrar och kan förhopp-
ningsvis stötta varandra i våra 
nya roller. Det känns väldigt 
positivt.

MIKAEL BERGLUND (M)
Bor: Älvängen
Ålder: 37
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde 8. 
och Theo 5 år.
Yrke: Kommunstyrelsens ordförande.
Önskeklapp: Jordglob. "Den är 
vacker och mycket pedagogisk när 
man ska tala om världen med sina 
barn".

Bäst på julbordet: Revben eller jul-
skinka. "Hårfin skillnad".
Värst på julbordet: Syltor.
Nyårslöftet: "Det blir en klassiker 
– jag ska börja träna på gym. Tror 
att det är bra inte bara fysiskt, utan 
också det faktum att du får tid att 
tänka".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M) har 
fått en ny bild av Ale 
kommun och dess verk-
samheter. "Det görs ett 
fantastsikt arbete".

Kommunstyrelsens nye ordförande om den första tiden på jobbet

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

ÄÄÄÄLLLLVVVVÄÄÄÄNNNNGGGGEEEENNNNSSSS CCCCYYYYKKKKEEEELLLL  

NYHETER skidor/snowboard
Juniorskida Zolo med bindning
Längder 80-150cm pojk/fl ick

Snowboard Zolo med bindning
Längder 108-163cm

VVåårrtt pprriiss

VVåårrtt pprriiss
FFFrr.. 

FFFrr.. 

MELLANDAGSÖPPET
Julafton stängt
Juldagen stängt
Annandagen
EXTRAÖPPET 10-12

27 dec-30 dec 9.30-18
Nyårsafton 9.30-14
Nyårsdagen stängt
2 jan 
EXTRAÖPPET  10-12

BÅSTORP. Peabs platschef, 
Henrik Gerber, lugnar.

Skredet vid den nya upp-
farten till Alebacken för 
snart fem veckor sedan 
var inget allvarligt tillbud.

– Det var en mindre inci-
dent som vi hade full kon-
troll på, säger han.

Väg- och järnvägsutbyggnaden 
flyter på. Peab är en av entrepre-
nörerna som har fått ta ansvar för 
flera av etapperna. Just nu är det 
järnvägssträckan Älvängen-He-
de med en järnvägstunnel genom 
Kattleberg på 1,8 km som pågår.

– Vi skulle också ha slut-
fört vägbygget mellan Nol och 
Älvängen syd, men kylan gör det 
omöjligt för oss att asfaltera med 
kvalité. Den sträckan får vänta på 
sitt färdigställande till i vår, men 
det stör inte projektets totala tid-
plan säger Henrik Gerber.

Han har blivit ett bekant ansik-
te efter att först ha varit engage-
rad i projektet att höja Aleback-
en med överskattsmassor från 
vägbygget, för att i nästa stund 
få förklara varför det plötsligt 
rasade. För fem veckor sedan var 
det dags igen – trodde man. Den 
här gången var det dock ett be-
tydligt mindre skred, men oron 
spred sig snabbt.

– Det som hände var ett 

mindre skred inom vårt 
arbetsområde och det var 
aldrig någon fara för vare 
sig personal eller tredje 
man. Vi visste att det var 
en svår fyllning vi höll på 
med längs den nydrag-
na vägen upp mot Furu-
lundsområdet och Ale-
backen. Det hade regnat 
mycket och rasade tyvärr 
ner. Det kommer inte att 
hända igen. Vi utför nog-
granna kontroller, att det 
händer under byggna-
tion får vi leva med. Det 
händer alltid incidenter 
inom ett arbetsområde, 
det är ingent unikt, för-
klarar Henrik Gerber.

Behöver vi vara oro-
liga? Vilka garantier ger 
ni?

– Ingen behöver vara 
orolig. PEAB är väldigt 
måna om sitt rykte och det 
som hände har inget med 
Alebacken att göra, försäk-
rar Gerber.

Han är istället imponerad över 
hur kommunen utvecklas och att 
man ser möjligheterna i infra-
strukturutbyggnaden. Den ge-
mensamma kraftsamlingen runt 
Alebacken från i fjol minns han.

– Där finns några fantastiska 
entusiaster. Vilken anläggning 

som har skapats, tänk att den bara 
ligger några mil norr om Göte-
borg. Det går att åstadkomma 
ganska mycket om man tänker 
till och hjälps åt!

Nu är det tunnelbygge som 
gäller och där om någonstans 
talas det mycket om just säkerhet.

– Ingen får gå ner i tunneln 

utan att det registreras. Vi har 
kommit halvvägs och det går än 
så länge över förväntan, avslutar 
Henrik Gerber.
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God Jul
&

Gott nytt år
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önskar alla kunder
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95
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önskar vi på

Surtekontoret
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OBS! Du vet väl att vi har nytt telefonnummer?
031- 336 1580

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal

Älvängen

Allt går enligt PEABS 
ritningar trots kyla

Henrik Gerber i Båstorp, där PEAB är en av entreprenörerna i tunnelbygget 
genom Kattleberg.       Foto: Emma Svärd

I BÅSTORP

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Inte ens skredet bekymrar
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

God Jul 
och Gott 
Nytt År

tillönskas kunder & vänner
God Jul &

Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

GRÖNNÄS
AUTOSERVICE AB

Älvängen • tel. 0303-33 83 36

Vi önskar 
alla våra 
kunder

Ale Bilservice

God Jul &
Gott nytt år

Älvängen 0303-74 87 85

Till er alla
från oss alla
en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

0303 - 97 560

Nols Pizzeria
önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Helgöppet
Julafton stängt

 Juldagen 12-22
 Annandagen 12-22 
 Nyårsafton 11-18
 Nyårsdagen 11-22

Box 2063 • 449 41 Nol
Noltorget 2 • Tel 0303-74 12 72

NÖDINGE. I torsdags 
förvandlades Ale gym-
nasium till en mässhall.

16 UF-företag mark-
nadsförde sina produk-
ter.

– På det hela taget 
måste jag säga att det 
är proffsiga montrar, 
konstaterade Jan Rag-
narsson, UF-lärare på 
det tekniska program-
met.

Ung Företagsamhet är en 
rikstäckande organisation, 
vars syfte är att främja före-
tagsamheten bland unga 
människor i Sverige. Idén 
är att gymnasieungdomar 
under ett läsår ska få prova 
på att driva ett företag.

– Just att det är på rik-
tigt motiverar eleverna. Det 
är verkliga produkter och 
pengar det handlar om, säger 
Jan Ragnarsson.

På Ale gymnasium är det 
eleverna på handels- teknik- 
och samhällsprogrammet 
(ekonomerna) som deltar i 
UF-projektet. Av de 16 UF-
företag som fanns represen-
terade på den lokala mässan i 
torsdags kan nämnas Lashes 
UF, som erbjuder sina kunder 
lösögonfransar för olika till-
fällen i söta små askar. Lashes 

UF deltog för ett par veckor 
sedan på Framtidskampen 
2010, anordnad av Ung 
Företagsamhet, Trollhättan 
Energi och Innovatum. Ale-
företaget vann förstapris, en 
segercheck på 4 000 kronor, 
för att de hade utvecklat 
Framtidskampens mest krea-
tiva affärsidé, bästa miljö-
hänsyn och mediekampanj.

Fungerat utmärkt
– Samarbetet har fungerat 
utmärkt. Det var inga pro-
blem med hitta våra olika 
roller i gruppen och försälj-
ningen har gått bra, förklarar 

Saya Askari Moris.
Ett annat företag som 

lokaltidningen hälsade på 
hos var Aroma UF, som 
lyckades väl med sin försälj-
ning av presentkit bestående 
av bland annat badskum, 
bodylotion, ansiktsmask och 
skrubbhandske.

– Det har gått över förvän-
tan. Vi är mycket tacksamma 
för den överenskommelse 
vi lyckats träffa med Kicks, 
Blomsterriket och Nols 
Färg, säger Ida Molin.

– Det känns extra bra efter-
som tio procent av intäkterna 
går till insamlingen för Rosa 

Bandet, tillägger Ida.
Över 194 000 ungdomar 

har genomgått konceptet 
UF-företagande sedan star-
ten 1980. Under 2009/2010 
drev närmare 20 000 ungdo-
mar UF-företag i Sverige.

Den 3-4 mars 2011 
arrangeras den regionala 
UF-mässan på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Entreprenörskap och kreativt tänkande
– Välbesökt UF-mässa i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lashes UF prisades i samband med tävlingen Framtidskampen 2010 i Trollhättan. Företaget, 
som säljer lösögonfransar, består av Saya Askari Moris, Pontus Otter, Camilla Alvenby och 
Christopher Svensson.

Ida Molin och Maria Andrén Högrell fanns i Aroma UF:s 
monter. Företagsledningen utgörs också av Anna Röhdin 
Saarinen och Jenni Glans.

Skrapan UF marknadsförde den ultimata fönsterskrapan till 
bilar. Förutom att ta bort isen från rutan kan man enkelt få 
bort imman på insidan, mäta mönsterdjupet på däcken och 
avlägsna smutsen från vindrutetorkarna. Lärare Jan Rag-
narsson får sig en demonstration om skrapans förträfflighet.
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önskar
vi i Älvängen
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Vi har öppet som vanligt fram till jul
(Tors 23 dec har vi öppet till 1500)

���������
������������

www.aleelforening.se

Vi önskar

23 dec 7.00-16.00
27 dec 7.00-16.00
28 dec 7.00-16.00
29 dec 7.00-16.00
30 dec 7.00-16.00
 

3 jan 7.00-16.00
4 jan 7.00-16.00
5 jan 7.00-12.00
7 jan Stängt

Öppettider i helgerna
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God Jul
&

Gott Nytt år
önskar
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ÄLV-ANNS GATUKÖK & KEBAB � Älvängen

STÄNGT
24 dec � 25 dec

26 dec � 1 jan

Vi önskar alla våra kunder en 
God Jul & ett Gott Nytt år

0303-74 68 50

Under höstterminen så har 
halva 8C på Aroseniusskolanoch 
2A på Älvängenskolan samar-
betat genom att jobba med lera. 
8C´s  bildlärare Antje Karlsson 
tyckte att tvåorna skulle känna 
på hur det var att arbeta med 
lera, och åttorna skulle känna på 
hur det var att arbeta och hand-
skas med yngre elever. Det finns 
också en baktanke att impla-
mentera ett samarbete i ett 0-16 
perspektiv. 

– Det finns mycket vi kan lära 
oss i från varandra, berättar hon 
för oss.

Första gången så var halva 2A 

på Aroseniusskolan och gjorde 
lerfigurer med åttorna och de 
visade också runt dem i skolan.
Andra gången så var den andra 
halvan på Aroseniusskolan och 
gjorde lerfigurer och åttorna 
visade dem runt på skolan.

Den sista gången så var åttor-
na på Älvängenskolan och häl-
sade på. De målade lerfigurer-
na med mycket bus i ögonen... 
Några tvåor visade några åttor 
runt i byggnaden medans andra 
busade genom att måla färg i 
varandras ansikten...
Tvåorna uppskattade detta 

mycket och åttorna var väldigt 
snälla och hjälpsamma.
Vi är två busiga och spralli-
ga tjejer som fick chansen att få 
följa med åttorna när de skulle 
träffa tvåorna sista gången. Vi 

tog kort på deras goa verksam-
het.

Sanna och Matilda från 7C1

Samarbete mellan stora 
och små elever
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VÄSTERLANDA. Den 
positiva utvecklingen 
med ökat antal barn 
i Västerlanda ger ett 
ökat tryck på barnom-
sorgen, men i progno-
sen för 2011 har kom-
munen inte tillräckliga 
resurser inom den 
befintliga barnomsor-
gen i Västerlanda för 
att kunna möta efter-
frågan. 

Garantitiden för 
barnomsorgsplats hålls 
för närvarande genom 
att barn och föräldrar 
erbjuds plats på för-
skolor i andra delar av 
kommunen. 

Det vill Lilla Edets 
kommun förbättra 
och nu finns en snabb 
och smidig lösning till 
hands.

Bildningsförvaltningen har 
lagt fram ett förslag som 
förordas av en enig Utbild-
ningsnämnd. Alla partier i 
nämnden står bakom förslaget 
som innebär att kommunen 
återigen hyr in sig i den närlig-
gande fastighet som tidigare 
hyste den kommunala för-
skolan. Fastigheten står för 
närvarande outhyrd och skulle 
därmed snabbt kunna ställas 
om till förskoleverksamhet.

– Det är en väldigt smidig 
lösning för alla, säger Camil-

la Waltersson Grönvall (M). 
Fastigheten är redan anpassad 
för förskoleverksamhet vilket 
gör att kommunen inte får 
några kostnader för, eller måste 
avsätta tid till ombyggnad. 

– Detta är ett angenämt pro-
blem. Vi är jätteglada för den 
utveckling vi nu ser i Västerlan-
da, säger Camilla. 

Barnomsorgsbehov
Hösten 2009 valde bildnings-
förvaltningen att flytta över 
förskoleverksamheten in i Väs-
terlandaskolan, då antalet barn 
i förskole- och skolålder mins-
kat. År 2011 är bilden en helt 
annan. Nu har antalet barn i 
förskole- och skolålder ökat 
markant och det finns återigen 
ökat barnomsorgsbehov i Väs-

terlanda. 
– Det kan tyckas att det var 

fel beslut att flytta förskolan, 
men med utgångspunkt ur de 
siffror vi hade då var det rätt 
beslut att ta. Vi var tvungna att 
ta ansvar för ekonomin. Nu ser 
det annorlunda ut och vi har 
möjlighet att snabbt ställa om 
utifrån de nya behoven, säger 
Camilla Waltersson Grönvall. 

– Detta visar på att organi-
sationen och förvaltningen har 
en hög grad av flexibilitet, säger 
vice ordförande Peter Spjuth 
(V) som är helt enig med nämn-
den i beslutet att förorda för-
slaget från bildningsförvalt-
ningen.

Ökat tryck på barnomsorgen i Västerlanda
– Flexibel organisation löser problemet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Camilla Waltersson Grönvall (M).

Världens populäraste julklapp! 

Garage

199k

Julklappsfest till kalaspriser!
Spara hundralappar!

Sopbil

199k
ord pris 299:-

ord pris 299:-

Brandbil

199k
ord pris 349:-Traktor

249k
ord pris 349:-

Lastbil

199k
ord pris 299:-LEGO

önskar
vi på Ale Torg

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

God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt fram till jul förutom dessa dagar:

Mån 20 dec  -  1800

Mån 27 dec  -  1800

Dagen före jul- och nyårsafton stänger vi 1500

Vardag 10-19, Lördag 10-15, Söndag 11-15 Ale Torg 0303-973 01

START ANNANDAG JUL KL 11.00
MELLANDAGSREA
ASICS 2150
Ord pris 1599:-

ADIDAS DUNJACKA
Damstorlekar 
Ord pris 1499:-

Öppet i Jul: Julafton 10-13, Juldagen stängt, 
Annandagen 11-15,  Nyårsafton 10-15, 

Nyårsdagen stängt

NU 899:-

NU 499:-
KUPONG

PÅ VALFRI VARA TILL 

ORDINARIE PRIS!
30%

GÄLLER FR.O.M. 25/12 

T.O.M. 31/12 2010

NU 299:-

NU 299:-

CCM 01
Ord pris 599:-

CCM PIROUETTE
Ord pris 449:-

Med reservation för slutförsäljning. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

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

BUTIKER:

| 
Kicks |  | 

 | Klockmaster |   
|

Alfredssons Trafikskola | 
  

www.aletorg.se

Alla butiker på 
Ale Torg

önskar våra kunder en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Ica Kvantum
Alla dagar 8-22 
Förutom:
Julafton  8-17
Juldagen 10-17
Nyårsafton 8-18
Nyårsdagen 11-22

McDonald’s
Vardagar     07-24
Helger        10-24
Julafton        Stängt
Juldagen     11-24
Annandag jul  10-24
Nyårsafton       10-18
Nyårsdagen    11-24
Trettondagsafton 10-24

Övriga butiker
Lör. 18/12 10-17
Sön 19/12 11-15                 
20-23/12 10-20
Julafton  10-13
Juldagen Stängt
Annandagen 11-15
Nyårsafton 10-15
Nyårsdagen Stängt
Trettondagsafton 10-19

Klarläggande angående resursfördelning 
till förskolan i budget 2011
I samband med budget-
debatten i Kommunfullmäk-
tige den 29 november ställ-
des frågan huruvida den 
grundläggande fördelning-
en av resurser till förskolan 
var olika i de två budgetal-
ternativen.

I budgetprocessen används 
en så kallad målgruppsba-
serad resursfördelnings-
modell för att skapa en bas 
för fördelning av resur-
ser till olika verksamhets-
områden till exempel för-

skola, skola och äldreom-
sorg. Beträffande förskola 
används olika fördelnings-
belopp för olika omsorgs-
former ex förskola (daghem) 
och pedagogisk omsorg (fa-
miljedaghem). Detta beror 
på att kostnadsnivån är olika 
för dessa omsorgsformer. I 
de två budgetalternativen 
presenterade á-priser för 
olika omsorgsformer. Den 
totala tilldelningen av resur-
ser genom målgruppsmo-
dellen är emellertid samma 
i båda budgetalternativen. 

Utöver denna tilldelning har 
de olika politiska partier-
na gjort skilda prioritering-
ar, för vilka de redogjorde i 
Kommunfullmäktige.

Vi beklagar att inte mål-
gruppsmodellen beskrivs 
exakt lika i de två budge-
thandlingarna och att detta 
skapat osäkerhet kring bud-
getförslaget.

Helene Ramert
Ekonomichef Ale kommun

Läste i GP att Lands-
tinget skulle lägga 
ned tandvården i 

Skepplanda, för att överfö-
ras till Älvängen. Skepplan-
das alla patienter skulle då 
följa med. Vi har en i Skepp-
landa fungerande tand-
vård som betjänar ett stort 
område med skoltandvård 
likaväl som många äldre 
med behov av närheten. 
Även vårdcentralen skall bli 
filial till Älvängens läkarsta-
tion, kan detta vara en första 
mening att försöka ta död 
på ett blomstrande samhäl-
le. Ur miljösynpunkt är det 
inte försvarbart att köra folk 

långa vägar när det finns en 
bra fungerande vård – och 
tandvårdcentral som vi skall 
behålla. Samhället växer och 
utvecklas vilket gör att vi be-
höver våra servisstationer 
på hemmaplan. Det finns ju 
privata entreprenörer som 
vill och kan ta vid när inte 
landstinget vill vara kvar i 
Skepplanda. Skepplanda är 
geografiskt sett mitt i Ales 
centrala del och inte i en av-
lägsen ända. Vi aledemokra-
ter vill att hela Ale skall leva 
så också Skepplanda. Därför 
kommer det att läggas ut 
listor för namninsamling på 
biblioteket, affären, vård-

centralen, tandläkarmottag-
ningen och församlingshem-
met. Du kan också mejla 
oss (se vår hemsida). Detta 
upprop skall lämnas till 
landtinget med en uppvakt-
ning att få behålla vårt fina 
Skepplanda intakt i framti-
den. Skulle inte detta lyckas 
får vi gå ut på den öppna 
marknaden och söka intres-
senter . Är det någon som 
har andra förslag att komma 
med så hör av Er till oss.

Sven Rydén
Aledemokraterna

Uppror i Skepplanda!

Av 1 900 personer 
som fått bidrag för start av 
näringsverksamhet åren 
2005-2008 uppgav 1 270 (67 
%) att det startade företaget 
finns kvar. Totalt sysselsät-
ter dessa företag cirka 2 500 
personer.

Under hösten 2010 har 
en brevenkät skickats ut 
till drygt 3 300 personer 
som fått beslut på start 
av näringsverksamhet 
via Arbetsförmedlingen i 
Göteborgsregionen (GR) 
och Halland åren 2005-
2008. Cirka 1 900 svarade, 
vilket ger en svarsfrekvens 
på nära 57 %.

Av dem som fått bidraget 
har 730 personer hela, och 
310 delvis sin försörjning 
från företaget. Bland dem 
som angett att de inte får sin 
försörjning från företaget, 
förkommer både de som 
äger men inte arbetar i 
företaget och de som ännu 
inte kan ta ut lön från 
företaget. 75 personer har 
startat minst ett företag till. 
Av dem som inte längre har 
företaget kvar har 62 stycken 
startat ett nytt företag.

Från kommentarerna kan 
man utläsa att det absoluta 
flertalet tycker att stödet har 
varit till stor hjälp. Perso-

nerna är nöjda med stödet 
från Arbetsförmedlingen 
och starta eget-konsulterna. 
De kritiska synpunkterna 
rör framför allt längden 
på stödet, som man tycker 
borde förlängas till tolv 
månader istället för sex. 
Flera efterfrågar också ytter-
ligare stöd med ekonomi-
styrning och revisionsfrågor. 
Det finns även ett antal per-
soner som tycker att bidra-
get är för lågt. (Bidraget har 
samma ersättningsnivå som 
a-kassan och varierar därför 
från person till person).

❐❐❐

Uppföljning av starta eget-bidrag

Många livskraftiga 
företag skapade

Positiv trend – arbetslösheten sjunker
ALE. Arbetslöshe-
ten sjunker och nådde 
i november sin lägsta 
nivå i år.

5,5% ska jämföras 
med rikets genomsnitt 
på 6,7.

Det stora problemet 
är fortfarande en hög 
ungdomsarbetslöshet.

När den allmänna arbets-
lösheten sjunker och note-

rar sin bästa siffra för året 
går ungdomsarbetslösheten 
i motsatt riktning. I novem-
ber steg den, förvisso mar-
ginellt, från 10,5 till 10,7%. 
I Göteborgsregionen är det 
bara Lilla Edet (12,1%) och 
Alingsås (10,8%) som har en 
högre ungdomsarbetslöshet. 
Jämfört med riket (10,9%) 
ligger den helt i linje.

Ale är inne i en positiv 
trend totalt sett. Att arbets-
lösheten nu når 5,5% i no-

vember kan bero på att fler 
har fått jobb inför julhan-
deln, i så fall lär siffrorna för 
december också falla väl ut. 
Jämfört med november i fjol 
har arbetslösheten sjunkit 
med nästan 1%.

Det finns lite att jobba med 
innan Ale når kranskommu-
nernas nivåer. Kungälv har 
bara en arbetslöshet på 3,8% 
och Lerum på 3,6%. Lilla 
Edet däremot noterar 6,1%.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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önskar alla vi på ICA Kvantum

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 
leverantörsförseningar. Priserna gäller vecka 51, 2010
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SURTE. En brand i en 
bil- och däckverkstad 
utbröt i onsdags morse 
i Surte.

E45 stängdes av 
fram till kvällningen, 
då det fanns gasflas-
kor som riskerade att 
explodera.

Ingen person skada-
des i branden.

Tidigt på onsdagsmorgonen 
fick räddningstjänsten Ale/
Kungälv larm om en brand i 
en bil- och däckverkstad. In-
ledningsvis brann det mest 
uppe på vinden, men sedan 
spred sig elden till verksam-
heten.

– Eftersom det var en däck-
firma och det fanns bilar där 
var det väldigt intensivt under 
vissa stunder, säger rädd-
ningsledare Joakim Her-
mansson.

Inne i lokalen fanns det 
svetsutrustning och acety-
lengasflaskor. Det fanns risk 
att dessa kunde explodera 
och därför tvingades man att 
stänga av E45 i båda riktning-
arna. Även tågtrafiken påver-
kades av branden. Sent på ef-
termiddagen hävdes avspärr-
ningarna och trafiken kunde 
börja rulla igen.

– Vi vet ingenting om 
brandorsaken. När vår perso-

nal kom fram så såg man att 
det brann under taket, säger 
Joakim Hermansson.

Brand i däckverkstad i Surte

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tidigt på onsdagsmorgonen utbröt en brand i en bil- och däckverkstad i Surte. Ingen person 
kom till skada.         Foto: Christer Grändevik

Räddningsledare Joakim Hermansson.

– E45 avstängd under hela dagen


