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Kalle Ahlgren, en av många 
glada surtespelare.

Nu väntar 
elitseriekval!
BOHUS. Ale-Surte BK 
vann den avgörande 
matchen över Motala och 
är klart för elitseriekval.

Redan på onsdag smäller det igen. 
IFK Vänersborg heter Ale-Surtes kval-
motståndare. Kampen om en elitserie-
plats avgörs i två matcher.
– Vi har allt att vinna, de har allt att 
förlora. Det här ska bli jättekul, säger 
Ale-Surtes lagkapten Fredrik Korén.

Läs sid 15

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

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
499:-
Fiskars Snösläde

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 60 • �����������������
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

�

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

Gäller t.o.m. söndag 6 mars mot kupong

Grillad 
Kyckling /st

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken

Barnens Vasalopp i Dammekärr. Filippa Björk leder klungan, tätt följd av Filip Schälin. 
Läs sid 8

Hanna Schälin tyckte att blåbärssoppan smakade gott.
Foto: Allan Karlsson

B V l i D kä Fili Bjö k l d kl tätt följd Fili S häli

Tjuvstart
för Vasaloppet...



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!

Vårt minne fungerar 
på olika sätt. Ibland 
kan det vara svårt att 

minnas var man har parke-
rat bilen en timme tidiga-
re, än värre att hitta nycklar-
na när man ska låsa dörren 
på morgonen. Andra saker 
minns vi som igår, även om 
det hände för 25 år sedan. 
Mordet på Sveriges dåva-
rande statsminister, social-
demokraten Olof Palme, är 
en händelse som fortfarande 
känns färsk. Jag kan i detalj 
redogöra för vad jag gjorde 
den morgonen, hur jag fick 
beskedet och vad jag tänkte. 
Det var en dramatisk hän-
delse att vår statsminister 
sköts på öppen gata i cen-
trala Stockholm. Jag skulle 
cykla ut med 300 färska fral-
lor till boende i Madenom-
rådet i Älvängen, vilket var 
den tidens inkomstkälla. Jag 
var på plats i bageriet strax 
före klockan fem på mor-
gonen och möttes av farsan 
som berättade att Palme var 
död, skjuten i ryggen. 

Strax därefter kom nyhe-
terna i radion, det var en 
av de första sändningarna. 
Nyhetsrapporteringen var 
knapphändig och det fanns 
ingen information om 
varken gärningsman eller 
motiv. 25 år senare vet vi 
fortfarande inte mer. Rätt 
kusligt med tanken på att det 
är vår en av de mest omska-
kande händelserna i vårt 
lands historia. Fast det skulle 

ha kunnat vara annorlunda. 
Hade Hovrätten dömt 
Christer Pettersson som 
pekats ut vid två olika tillfäl-
len av Lisbeth Palme som är 
ensam om att ha sett mör-
daren. Nu friades han och 
därför är mordgåtan fortfa-
rande olöst. Personligen är 
jag fundersam kring varför 
Lisbeth Palmes vittnes-
mål inte vägde tyngre. En 
händelse som skakat om så 
många och väckt så mycket 
starka känslor måste själv-
klart ha givit även henne en 
stark minnesbild av det som 
hände. Om vi är många som 
minns exakt vad vi gjorde 
vid tidpunkten för mordet, 
så tror jag hennes bilder är 
ännu mer detaljrika. 

Nu lyckades polisen 
aldrig hitta tillräckligt med 
fällande bevis och inte heller 
ett motiv som höll hela 
vägen för att Christer Pet-
tersson skulle kunna dömas. 
Därför är mordet fortfa-
rande olöst.

Det finns en lösning på 
att inte låta det hända 
igen. I London finns det 
övervakningskameror 
i varje gatuhörn, 
på tunnelbanan, 
i bussen och i 
butikerna. Det 
är en fråga 
om säkerhet 
och största 
möjliga 
trygghet. 
I Sverige 

är övervakningskameror 
ständigt uppe till diskussion. 
Vår personliga integritet är 
hotad sägs det. Hellre det än 
att bana väg för kriminella 
gärningar, säger jag. Den 
som har rent mjöl i påsen 
har inget emot övervak-
ningskameror så länge det 
sker på allmän plats och 
med samma bevakning som 
i London hade Olof Palmes 
mördare inte varit okänd 
idag.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
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

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@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 utnyttjas 

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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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Välkomna till 

SKTFs
ÅRSMÖTE

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Val av styrelse 
• Närvarolotteri
• Förtäring

Anmälan senast 16 mars till 
sktf@ale.se 

Onsdag 23 mars kl 17.00 
Cafeterian 
Kommunhuset, Alafors 

Välkomna!
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

KUPAN har

NYA ÖPPETTIDER
FR.O.M. 7 MARS

Måndagar - stängt
Tis-fre - 10-18

Lördagar 10-14
Lunch 13-14 (ej lördagar)

s

VÄLKOMNA!

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

Palme är skjuten

Emil Lindén  0303-333 736

Hemsida?
Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna 
chansen till nödvändig information om ditt 
företag är ett måste. Är hemsidan gammal 
och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Alekurirens lokala IT-avdelning producerar 
snabbt och enkelt en hemsida efter dina 
önskemål.
Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver 
utvecklas hjälper vi gärna till. 

Kontakta gärna våra 
webbavdelning redan idag!

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Svårt att hänga med
i radiosporten?
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BÄTTRE TIDER!
Våra nya öppettider från och med mars är:

Måndag och torsdag 10-18
Tisdag, onsdag och fredag 10-16

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v9 • Tel 0303-975 00

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

2 för

3 för

2 för

MELODIFESTIVAL MED TACOBUFFÉ!
Hetta upp vardagen eller njut mexikanskt 

inför helgens drabbningar i tv-soffan.

Nu till riktigt bra priser!

Ekologisk tacosås

990
/st

ICA •  I love eco • 230g 
Jfr pris 43,04/kg

Ekologiska tortillachips

890
/st

ICA • I love eco • 125g
Jfr pris 71,20/kg

            Taco kryddmix

 15:-
ICA. 40g • Jfr pris 125,00/kg

         Soft tortillas

 18:-
ICA • 320g • 8-pack • Vete • Jfr pris 28,12/kg

      Tortilla nachochips

15:-
ICA. 200g • Jfr pris 37,50/kg

Tacosås

890
/st

ICA • 220g • Jfr pris 40,45/kg

ALE. Ale kommun visar 
ett rekordstort resultat 
för 2010.

Överskottet på 64,1 
miljoner kronor är 40 
Mkr större än budge-
terat.

– Vi har dessutom 
genomfört 85% av 
investeringsbudgeten 
där den nya idrottshal-
len i Bohus har varit 
störst, säger tidigare 
kommunalrådet Jarl 
Karlsson (S).

Under det nya seklets tio 
första år har Ale kommun 
redovisat plus i årsredovis-
ningen. 2010 blev resultatet 
rekordstort och uppgick till 
64,1 Mkr. 

– Det mesta grundar sig i 
högre skatteintäkter än bud-
geterat, låga finanskostnader 
och intäkter från BanaVäg i 
Väst samt att våra verksam-
heter visat god budgetdisci-
plin, säger Jarl Karlsson (S) 
som till och med oktober 
2010 styrde den politiska 
ledningen i Ale kommun.

Det stora överskottet har 
enligt honom och nuvarande 
oppositionsrådet, Paula 
Örn (S), varit baserat på en 
rad engångshändelser som 
egentligen inte har gått att 
förutse.

– Hade det varit möjligt, 
hade vi självklart satsat lite 
mer. När vi tog budgeten 
såg det ekonomiska läget 
betydligt mer osäkert ut. 
Skatteprognosen var betyd-
ligt sämre. Överskottet får 
kommunerna sedan inte 
lyfta in i driften, utan dessa 
har istället fått användas till 
investeringar och att betala 
av på låneskulden. Dessutom 
har vi kunnat täcka upp för 
underskottet i Vård- och 
omsorgsnämnden, säger Jarl 
Karlsson.

Stort eget kapital
En långsiktig ekonomisk 
målsättning har varit att 
stärka det egna kapitalet i Ale 
kommun, detta för att klara 
ansvarsförbindelsen avse-
ende pensioner intjänade 
före 1998.

– Idag är det egna kapita-
let 614,8 Mkr och överstiger 
nu kommunens ansvarsför-
bindelse, vilket känns fantas-
tiskt skönt. Dagens pensio-
ner täcks av de avsättningar 
som görs i budgeten, säger 
en nöjd Karlsson.

Investeringarna har varit 
rekordstora under 2010 
och han väljer att lyfta fram 
IT-satsningen i skolan, till-
gänglighetsanpassningen av 
offentliga lokaler, nya gång- 
och cykelvägar samt Bohus-
hallen.

– Vi gjorde också en mål-
medveten satsning på som-
marjobb. 476 ungdomar fick 
105 timmars arbetslivsintro-
duktion i olika kommunala 
verksamheter. Många sa att 

det inte skulle gå, men det 
gick och det är jag stolt över. 
Ett arbete och en menings-
full sysselsättning är vär-
defullt för våra ungdomar, 
säger Karlsson och Paula 
Örn fyller i:

– Skadegörelsen sjönk 
under sommarhalvåret och 
det tror vi har ett samband 
med att flera ungdomar än 
tidigare hade fått ett som-
marjobb.

Positiv utveckling
Under 2010 utvecklades 
mycket i rätt riktning. Sam-
verkansprojektet SSPF, 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid, har numera också blivit 
en permanent verksamhet.

– Det är kul att det idag 
finns en bred politisk enig-
het kring arbetsmetodiken 
och att vi talar med varandra 
istället för om varandra när 
det gäller våra barn och ung-
domar, säger Paula Örn.

Ale gymnasium som tidi-
gare har gjort ganska stora 
underskott klarade nästan att 
hålla sin budget.

– Det var felräknings-
pengar. Vi har en bra idé 
om att låta skolans program 
präglas av entreprenörskap 
i framtiden. Jag hoppas 
att dessa tankegångar kan 
fortsätta utvecklas. Vi har 
kommit långt när det gäller 
entreprenörskap och har 
till och med exporterat 
ett utbildningskoncept till 
Moldavien. Nästa år blir det 
till Italien. Det är bra för våra 
ungdomar, men det sätter 
också Ale på kartan, säger 
Jarl Karlsson.

Satsningen på fria buss-

resor för pensionärer enligt 
Göteborgsmodellen och fria 
busskort för alla ungdomar i 
Ale har också slagit väl ut.

– 75% av alla pensionärer 
har hämtat ut sitt kort. Det 
var en önskvärd insats och 
ungdomarna har också varit 
positiva, men självklart vill 
de ha mer. Nu utreds kost-
naden för att kortet ska gälla 
några timmar till. Vi får se 
hur det blir.

Ett rekordbokslut till 
trots, nu är det inte längre 
den rödgröna majoriteten 
som styr.

– Det är som det är. Det 
känns ändå väldigt skönt 
att kunna lämna ifrån sig en 
stark ekonomi. Vi får hoppas 
att den förvaltas väl, avslutar 
Jarl Karlsson.

Rekordstort resultat 
för Ale kommun
– 64,1 Mkr i överskott 2010

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Varmt välkomna!

Onsdagen den 9 mars 
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Trollevik i Nödinge.

DAGORDNING:
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
•  Börje Johansson berättar om 

Repslagar- respektive Glasbruksmuséet
•  Hemgjord paj och sallad, läsk/lättöl 

samt kaffe och kaka
• Samkväm

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

www.folkpartiet.se/ale

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE

Kommunstyrelsens tidigare 
ordförande Jarl Karlsson (S).
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Här ett beslut från Västra 
Götaland för unga tjejer utan 
att plånboken spelar roll!

Västra Götalandsre-
gionen kommer att erbjuda 
flickor i åldern 13-17 år.

kostnadsfri vaccination 
mot HPV - det virus som 
orsakar livmoderhalscancer. 
Vaccinationen startar i höst 
under förutsättning att den 
pågående upphandlingen av 
vaccinet avgörs under våren. 
De beslutade hälso- och 
sjukvårdsutskottet idag och 
följer därmed rekommenda-
tionerna från Sveriges Kom-
muner och Landsting.

❐❐❐

"Kommunerna i Skåne har 
hittills fått totalt 6,5 miljoner 
kronor i statligt bidrag för vind-
kraftplanering.  Under 2011 kan 
kommunerna få ytterligare stöd 
för att planera vindkraftutbygg-
naden. Det är bra, men det helt 
avgörande är att kommunerna 
tillåter vindkraft i de områden 
där det blåser mycket. 

I Skåne finns 5 043 kvadrat-
kilometer landyta med en med-
elvind på minst 7,0 meter per 
sekund på 72 meters höjd. Det 
motsvarar 44,3 procent av länets 
totala landyta. 

Om man bygger vindkraft 

där det blåser minst 7,0 meter 
per sekund är vindkraften en 
mycket kostnadseffektiv energi-
källa, men om den hänvisas till 
områden där det bara blåser 6,5 
meter per sekund ökar kostna-
den med cirka 10 öre per kWh. 
Då blir vindkraftelen dyrare och 
utbyggnaden av denna miljö-
vänliga energikälla bromsas.”

Vid Stormossen, område C, 
är årsmedelvinden beräknad 
till 6,2 meter per sekund på 72 
meters höjd. 

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är dåliga 
vindförhållanden?

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är goda 
vindförhållande?

Vilka av er politiker anser att 
6,2 meter per sekund är mycket 
goda vindförhållande?

Vilka av er politiker vet vad 
det står i vindbruksplanen om 
område C?

Vilka av er politiker skulle 
hellre vilja prata om hur svårt 
det är att beräkna vindförhål-
lande i skogig terräng än att 
svara på raka frågor?

Bruno Nordenborg

Ett klipp ur Ystads Allehanda, onsdag 23 februari 2011

Planera för vindkraft där det blåserVill instämma i Bruno 
Nordenborgs resone-
mang angående even-

tuella vindkraftverk vid Stor-
mossen ost om Nödinge.

Vindkraftens affärshemlig-
heter.

Jag tror det är viktigt att 
man lyfter fram lite fakta kring 
vindkraftetableringen. Som 
det är nu så har vindkraftex-
ploatörer och markägare ett 
stort informationsövertag 
gentemot berörda kommun-
invånare vilket missgynnar de 
senare. En vindkraftetable-
ring är nämligen i grund och 
botten en ren affärsuppgörelse 
ofta maskerad av miljöpolitiska 
argument.

Ca 96 % av intäkterna från 
den producerade elen går 
till vindkraftexploatören och 
resterande fyra procenten till 
markägaren. När det gäller 
markarrende får markägaren 
i runda tal ca 100 000 kr/
år för ett vindkraftverk på 2 
MW. Men det är inte bara 
markägaren där själva vind-
kraftverket står som har rätt till 
arrendeintäkter. Det har även 
angränsande markägare inom 
det s k vindupptagningsområ-
det. Kommunen och berörda 
kommuninvånare får däremot 
inget i gengäld utan får enbart 
betala i form av störd närmiljö 
och sänkta fastighetsvärden. 
När det gäller dessa ”affärs-
hemligheter” så har LRF en 
utmärkt skrift alla kan ta del 
av: (http://www.lrf.se/PageFi-

les/390/Vindkraftens_affars-
hemligheter.pdf).

Miljövänlig?
Man marknadsför gärna 
vindkraften som miljövänlig 
och klimatvänlig. Men man 
glömmer att ställa frågan på 
vilket sätt och i vilket sam-
manhang den är miljövänlig. 
Den lokala miljöpåverkan 
är givetvis mycket större i 
tysta glesbygdsområden än i 
mer industri- och tätortsnära 
områden. För Ale kommuns 
del skulle det miljömässigt 
vara mycket bättre att placera 
vindkraftverk i anslutning till 
nya E 45 (precis som längs 
E6 i Halland). Där kommer 
de störande ljuden döljas 
av det ständiga motorvägs-
bruset som i en snar framtid 
kommer att vara ett faktum. 
Den flacka Älvdalen med sin 
syd/sydvästliga sträckning 
har bra vindlägen. Skärskådar 
man klimatargumentet så är 
det ett faktum att större delen 
av den vindproducerade elen 
exporteras utomlands vilket 
paradoxalt nog vintertid gör 
oss än mer beroende av kon-
tinental kolkraft.

Alefjäll - ett unikt 
naturområde

Om man ser till ingrepp i skog 
och mark är inte vindkraft mil-
jövänlig. Sett till påverkan på 
boendes närmiljö, djurliv och 
det rörliga friluftslivet är en 
etablering på Alefjäll synnerli-

gen olämplig. 
Alefjäll är 
en del av det 
stora sam-
manhängande 
skogsområde 
som sträcker 
sig från Risve-
den i norr till 
Vättlefjäll i 
söder. Skogen, 
sjöarna och 
mossarna 
som präglar 
landskapet 
utgör en unik 
naturmiljö tätt 
inpå storsta-
den Göteborg. 
Tjäder och 
orre är två, 
numera säll-
synta, fågelar-
ter som i sitt 

habitat kräver just samman-
hängande skogsområden med 
inslag av våtmark och mossar. 
Just på Stormossen och den 
angränsande Orremossen 
förekommer orrspel på våren 
och på dessa mossar bedrivs 
inget ”modernt skogsbruk” vill 
jag lova. Risken för att större 
fåglar kolliderar med rotor-
bladen är högst påtaglig enligt 
norska studier då propeller-
hastigheten varierar mellan 
180-360 km/h.

Varningsskyltar
I en tidigare insändare hän-
visar Vänsterpartiet att vi 
behöver leva i samklang med 
naturen och att vi skall lämna 
efter oss en värld som inte är 
utarmad och skövlad. Det tror 
jag de flesta håller med om. 
Men att tro att uppförandet 
av tre 150 meter höga vind-
kraftverk inte innebär skövling 
i form av anslutningsvägar, 
gjutning av fundament, uppfö-
rande av ställverk, stängsling, 
bullerzoner mm är naivt.

Branschorganisationen 
Svensk Vindenergi rekom-
menderar att man sätter upp 
varningsskyltar i en zon ca 300 
m från vindkraftverket p g a 
risken för nedfallande is. När 
det gäller buller accepteras 
en bullernivå till närmsta hus 
på 40 dB. Vilket motsvarar en 
ganska hög ljudnivå i paritet 
med ett normalt restaurang-
sorl.

Gör om och gör rätt
På sikt är ett orört Ale-
fjäll långt mer värt för Ale 
kommun än tre stora malpla-
cerade vindkraftverk.

Ett orört Alefjäll kommer 
att vara en viktig konkur-
rensfördel då kommunen skall 
locka nya kommuninvånare 
som flyr storstan för en ren 
miljö och en vacker rofull 
natur. Detta gäller inte minst 
den kommande utbyggna-
den av Nödinge och Nol. 
Det handlar inte om att vara 
för eller mot vindkraft, det 
handlar om att förnuft och 
hänsyn skall utgöra grunden 
för beslut. Följ länsstyrelsens 
rekommendationer och stå fast 
vid antagen naturvårdsplan. 

Per Dyfverrmark 
Djupevik

Replik angående vindkraft vid Stormossen

Observera att jag sa på 
PRO-s möte att det 
finns förslag till kom-

mande nämnd om att det skall 
finnas två fullständiga biblio-
tek i Ale, Nödinge och Älväng-
en, plus en bokbuss, vad som 
kommer att beslutas var inte 
klart, men i handlingar finns 
förslag om att  det bara  skall 
vara dessa två.

Beslutet av majoriteten blev 
att  förvaltning skall leta lokal 
för ett bibliotek i Älvängens 
centrum, att undersöka förut-
sättningar för bokbuss, samt att 
se över hyresförutsättningarna 

för övriga bibliotektslokaler  
Sedan får var och en  tolka 

detta som dom vill.
Kommande Ortutvecklings-

möten borde väl vara bra forum 
för att ställa frågor om detta.

Bjud in ordförande och vice 
ordförande  och låt dom  redo-
visa hur de ser på  framtiden för 
våra bibliotek inklusive skolbib-
lioteken.

På detta sätt kan vi få upp 
frågan till debatt före beslut!

PS. Det var väl tur för nya kommunled-
ningen att Barn och Ungdomsnämn-
den rödgröna majoritet  redan  förra 

året begärde hos KS att de redan 
beslutande investeringarna i Nödinge 
skolor skulle starta, annars hade tids-
planen spruckit.
Notera att den dåvarande oppositionen 
(nuvarande majoritet) reserverade sig 
mot förslaget. DS

Eje Engstrand (S)
Ersättare

 Kultur och Fritidsnämnden

Biblioteken?

 Vill Du jobba hos oss?

Ale Elförening söker

DISTRIBUTIONS- 
ELEKTRIKER
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Till samhällsbyggnadsnämnden har inkommit 
ansökan från Nol Teknikpark AB om nybyggnation 
av kommunikationsmast höjd 48 m inklusive  
fundament samt teknikbod 2 x 2,5 m på fastig-
heten Nol 2:448. Befintlig skorsten med höjd 42 
m bredvid masten kommer att rivas. Kommunika-
tionsmasten är belägen längst österut gränsande 
mot Perstorps industriområde. 

Handlingarna finns tillgängliga på sektor  
samhällsbyggnad, kommunhuset i Alafors samt på 
medborgarkontoret i Nödinge och Ale kommuns 
webbplats. De som anser sig berörda bereds  
tillfälle att lämna in synpunkter. Eventuella syn-
punkter skall vara inlämnade senast 2011-03-22. 
Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun, 449 80 
Alafors.

Kungörelse

Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar i april.

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Även om arbetsmarkna-
den nu sakta återhäm-
tar sig efter den inter-

nationella krisen finns fort-
farande utmaningar inom 
arbetsmarknadspolitiken. 
En särskilt viktig fråga är 
hur långtidsarbetslösa, som 
kanske har sett både en och 
två konjunkturer passera 
utan att hitta ett jobb, ska få 
fotfäste på arbetsmarknaden. 

För dessa människor har 
Alliansen infört ett särskilt 
program, jobb- och utveck-
lingsgarantin. Där erbjuds 
individuellt utformade akti-
viteter på ett strukturerat sätt 
för att så snabbt som möjligt 
bana vägen till arbete. Under 
den sista delen, fas 3, då 
deltagarna varit arbetslösa 
från tre år och uppåt erbjuds 
en sysselsättning. Tanken är 
att kontakten med arbets-
marknaden ska ge färska 
referenser, ett nätverk och en 
arbetsgemenskap, samtidigt 
som jobbsökandet fortsätter. 

Jobb- och utvecklingsga-
rantin har under senare tid 

kritiserats för att oseriösa 
anordnare utnyttjat reg-
lerna. Det är naturligtvis 
oacceptabelt. Därför får nu 
Arbetsförmedlingen i uppgift 
att förbättra kontrollerna av 
anordnarna och följa upp att 
deltagarna får en kvalitativ 
insats. Dessutom är ambitio-
nen att skärpa sanktionerna 
mot anordnare som har miss-
skött sig, till exempel genom 
att kräva tillbaka det hand-
ledningsstöd som betalas ut 
i fas 3. 

Förra veckan presenterade 
arbetsförmedlingen en rap-
port som visade att utflödet 
är ganska högt. Två av tre 
deltagare lämnar jobb- och 
utvecklingsgarantin före 
den senare delen i insatsen 
infaller. 60 procent av de 
individer som skrivs ut från 
jobb- och utvecklingsgaran-
tin har efter 30 dagar någon 
typ arbete. 19 procent av del-
tagarna, sett över tid lämnar 
fas 3. 

I Ale hade vi i januari 2011 
86 deltagare i jobb - och 

utvecklingsgarantins fas 3. 
Anordnarna utgörs i majori-
tet av kommuner och ideella 
organisationer och nio av tio 
anordnare har färre än fem 
deltagare på sin arbetsplats. 
De samhällsviktiga insatser 
som deltagarna gör inom 
äldreomsorgen, skolan eller 
välgörande verksamheter 
lyfts sällan fram i debatten. 

Ett eget arbete är grunden 
för vårt välmående och ger 
oss trygghet, delaktighet och 
social gemenskap. Vi vill inte 
gå tillbaka till situationen 
som rådde före 2006 då lång-
tidsarbetslösa gömdes i en 
rundgång mellan ersättnings-
system och passiva åtgärder. 
Därför fortsätter vi att satsa 
på aktiva åtgärder, där jobb- 
och utvecklingsgarantin bara 
är ett av många verktyg. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagledamot

 Västra Götalands län norra
Jenny Petersson (M)

Riksdagsledamot
 arbetsmarknadsutskottet

Skärpta insatser mot oseriösa arbetsgivare 

Vaccination 
mot HPV-virus

LEDIGA TJÄNSTER

Mars

PÅ GÅNG I ALE

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Succé för nya Samhäll Media

Lustfyllt lärande med datorer 

Nästa läsår får Sverige en ny 
gymnasieskola med den nya 
inriktningen Samhäll Media. 
Då har Ale gymnasium ett stort 
försprång  med modern utrust-
ning och kompetent personal 
efter att i många år haft både 
Medieprogram och en journa-
listikinriktning på Samhällspro-
grammet. 

– Jag är grymt nöjd med Ale 
gymnasium! Trevliga 
och roliga lärare som 
är duktiga på det dom 
sysslar med, säger 
Jonathan Larsson som 
går första året på nya 
Samhäll Media som 
tjuvstartade i höstas.

Första uppgiften 
för eleverna i ämnet 
Medieproduktion 
är att fotografera och bearbeta 
bilderna i digitalt. Flera av dem har 
fotograferat mycket på sin fritid 
men inte använt Photoshop, och 
de upptäcker snart de oändliga 
möjligheter som programmet 
erbjuder. 

Eleverna låter överraskande vux-
na när de berättar hur de tänkte 
inför val av skola och program. 

– Det var viktigt för mig att 
programmet är högskoleförbe-
redande. Jag gillar att filma och 
redigera och när jag hörde talas 
om det nya Samhäll Media fick jag 
båda mina önskemål uppfyllda, 
säger Joni Karvinen. 

Alla vill plugga vidare efter 
gymnasiet men ingen av dem vet 

i dag vad de tänker 
söka till. Men visst har 
de drömmar.

Anna Levin vill göra 
långfilmer men tror 
att det är svårt att 
komma in i branschen. 
Jennifer Takkunen 
vill bli författare och 
skriva romaner, men 
även hon tvivlar på 

möjligheten att kunna leva på det.
Karin Hildesson är inne på något 
liknande.

– Jag skulle vilja jobba som jour-
nalist för jag gillar att skriva. Helst 
skulle jag vilja vara redaktör för en 
tidning, berättar hon.

Eleverna på Samhäll Media, från vänster på kortändan: Anna Levin, Ida Ekman, Josefin 
Kivistö, Jenny Hedlund, Frida Andreasson, Joni Karvinen, Jonathan Larsson, Martina 
Petersson, Jennifer Takkunen, Karin Hildesson.

SAMHÄLL MEDIA
Kurser inom media:

Film- och tv-produktion
Fotografisk bild
Medieproduktion 1 & 2
Journalistik, reklam  
och information
Textkommunikation
Medier, samhälle  
och kommunikation
Psykologi 2

Ale kommun är först i norra Eu-
ropa med att låta lågstadieele-
ver få varsin egen bärbar dator.

– Med datorerna får barnen 
än mer lust att sätta igång och 
arbeta, säger Erika Hermansson 
som är klassföreståndare för 
klass 2 i Surteskolan.

Det är torsdag och barnen i klass 
2 i Surteskolan startar upp sina 
ljusblåa bärbara datorer när 
klassföreståndaren Erika Hermans-
son ber dem. Matematik står på 
schemat och barnen öppnar vant 
webbläsarna och söker efter ”mat-
temästaren”. Några stavar fel och 
når inte den onlinetjänst som gör 
deras matematikböcker tillgäng-
liga på nätet. Men att få hjälp att 
hitta rätt är inte svårt när många av 
klasskamraterna är både datorkun-
niga och måna om att visa hur 
man ska göra.

– Jo, oj vad de hjälper varandra. 
Till och med jag har lärt mig saker 
av barnen, berättar Erika Hermans-
son.

Sedan i mitten av januari 
har klassen använt de bärbara 
datorerna under lektionerna. 

Användningsområdena är många 
och varierande. Barnen kan till 
exempel skriva text – både med 
tangentbordet och med hjälp av 
en digital penna – eller lösa mat-
teproblem. Dessutom kan de söka 
efter information och bilder på 
internet, något som gör processen 
att skriva än mer lustfyllt.

– Det är roligt att man kan 
klistra in bilder från webben, säger 
Michelle Lauritsen och Harris Besic.

Källkritik och kloning
De tycker båda två att det är lätt-
tare att skriva på datorn än för 
hand som de gjorde förra året. 
Men man får passa sig för vilka 
sidor man besöker på internet.

– Hamnar man på fel sidor 
kan man få virus, säger Michelle 
Lauritsen.

Dessutom har barnen lärt sig 
att allt som står på internet inte 
nödvändigtvis är sant. Det finns ju 
både sidor där vem som helst kan 
skriva hur det är och sidor som är 

skrivna av experter på ett ämne. 
Allt som allt är Erika Hermans-

son mestadels positiv till det 
nya hjälpmedlet. När det gäller 
barnens utveckling inom dator-
kunskap är den enorm.

– Har jag visat dem hur man gör 
en gång så kan de det sedan. I går 
lärde jag dem hur man sparar filer 
i särskilda mappar. Inga problem 
alls, säger hon.

Den stora svårigheten är att få 
barnen att koncentrera sig på att 
utföra arbetet utan att bli distra-
herade av roliga funktioner som 
att byta bakgrundsbild eller spela 
spel. Men i ett senare steg ska 
programmet Classroom Manage-
ment installeras vilket ger Erika 
Hermansson och de övriga lärarna 
möjligheten att styra elevernas 
datorer. Samtidigt öppnar detta 
upp för nya möjligheter att lära ut 
då lärarna till exempel kan klona 
skrivbordet från den egna datorn 
och låta den visas i varje elevs 
dator.

Michelle Lauritsen, 8, är van med att 
arbeta på en dator.

Att arbeta med datorer är roligare än utan tycker barnen i klass 2 på Surteskolan.

UKM-FESTIVALEN 
Lördag 12 mars kl 16.00–19.30 på 
Ale gymnasium firar vi årets UKM-
festival! Ett 20-tal akter medverkar 
med bland annat konst, poesi, 
dans och musik. De medverkande 
har dessutom chansen att repre-
sentera Ale på årets riksfestival i 
Sundsvall 19–21 juni. Biljetter 20 kr 
säljs på biblioteket i Nödinge, Ale 
gymnasium. Tfn 0303 33 02 16. Ar-
rangeras av Mötesplats Ungdom.

BARNSÅNGER:  DAVID OLSSON
Lördag den 19 mars kl 14.00–14.45 
i Musiksalen, Ale gymnasium.  
David Olsson, Ale kommuns kultur-
stipendiat 2008, får hela familjen att 
gunga med musik som bjuder in 
till skratt, lek och rörelse. Igenkän-
ningsfaktorn i texterna är hög med 
härliga nedslag i barnfamiljens 
vardagsstök. Ålder 3–8 år. Biljetter 
50 kr säljs på biblioteket i Nödinge. 
Tfn 0303 33 02 16. 

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN
Kom på inspirerande föreläsning 
måndag 7 mars kl 18.30–21.00. 
Kvällen har ”Drömmar – tolkningar 
och symboler” som tema och gäs-
tas av Birgitta Notini Erlandsson, 
leg. psykoterapeut. Vi inleder kväl-
len med lite mingel och avslutar 
kvällen med 5 minuters tankeord. 
Fika 40 kronor.  
Plats: Starrkärrs församlingshem 

BEBISSAGOSTUNDER 
Nu startar biblioteken i Nödinge 
och Surte nya omgångar sago-
stunder för bebisar 4–8 månader. 
Vi träffas fem gånger och läser 
böcker och ramsor tillsammans. 
Startdatum Nödinge:
Måndag 14 mars kl 10.00. 
Anmäl dig på tfn 0303 33 02 16. 
Startdatum Surte: 
Torsdag 17 mars kl 09.30. 
Anmäl dig på tfn 0303 33 01 71. 

FÖRFATTARFRUKOST
Lördag 19 mars kl 10.00 hålls 
författarfrukost med Lina Ekdahl 
på Ale bibliotek i Nödinge. Frukost 
står framdukad från kl 9.30.  
Pris: 60 kr. Förköp från 26 februari 
på biblioteket i Nödinge. 
Arrangeras av Studieförbundet 
Vuxenskolan och Ale bibliotek. 



ALAFORS. Bara två av 
fem nämndbudgetar 
redovisades för kom-
munfullmäktige i mån-
dags, trots att detta 
utlovats.

Det kritiserades 
starkt av oppositionen.

– Jag tänker personli-
gen att tillskriva reviso-
rerna och be dem yttra 
sig över att majoriteten 
inte följer demokratins 
spelregler, dundrade 
Jarl Karlsson (S).
Det var ord och inga visor 
när fullmäktige sammanträd-
de i måndagskväll. Efter att 
kommunstyrelsens ordföran-
de, Mikael Berglund (M), 
medgivit att kommunstyrel-
sens detaljbudget inte var klar 
skärptes tonen.

– Jag tycker det är mycket 
allvarligt att strunta i fullmäk-
tiges beslut. Samtliga nämn-
der var ålagda att redovisa 
sina budgetar idag, men det 
bryr man sig inte om. Jag 
skulle gärna vilja höra kom-
munfullmäktiges ordföran-
des åsikt om att nämnderna 
inte följer besluten, sa oppo-
sitionsråd Paula Örn (S).

Mikael Berglund förklara-
de att skälet var den föränd-
rade budgetramen som har 
medfört att förvaltningen står 
inför en del förändringar.

– Eftersom vi idag ska ta 
beslut om en ramjustering 
kan nämndbudgeten omöj-
ligt vara klar, vilket jag själv-
klart beklagar. Det viktigas-
te för oss har varit att allt blir 

rätt när vi väl tar beslutet. Nu 
har vi skrapat ihop 11,8 Mkr 
till skolan och det är vi nöjda 
med, sa Berglund.

Kommunfullmäktiges 
ordförande, Klas Nordh 
(FP), gav sin syn.

– Det är självklart allvar-
ligt när vi inte följer besluten 
i kommunfullmäktige, men 
det är samtidigt väldigt vik-
tigt att det blir rätt när vi väl 
går till beslut. Mer än så vill 
jag inte säga idag.

Det fanns det andra som 
ville, särskilt när ärendet om 
att minska Kommunstyrel-
sens ram med 7,9 Mkr till 
förmån för skolan kom upp.

– Det ska finnas ett arbets-
material, en konsekvensbe-
skrivning, om hur denna ned-
dragning inom Kommunsty-
relsens förvaltning kommer 
att slå mot verksamheten. 
Varför har inte alla partier fått 
ta del av den? Ska inte vi ha 
samma information som alla 
andra inför beslutet? undra-
de Göran Karlsson (V) med 
flera.

Kommunstyrelsens ord-
förande menade att det var 
ett arbetsmaterial, där flera 
tjänster pekades ut, varför han 
ansåg det olämpligt att sprida 
det vind för våg. Mikael Berg-
lund menade också att infor-
mationen delgivits Paula Örn 
som han utgick från samtala-
de med de sina.

Oppositionen hävdade att 
fullmäktiges ledamöter förs 
bakom ljuset då de inte får 
tillräckliga underlag inför 
viktiga beslut.

– Vi ska ta ett beslut som 
motsvarar 13% av Kommun-
styrelsens verksamhet och 

majoriteten tycker uppen-
barligen ändå inte att ett un-
derlag är befogat, konstatera-
de Paula Örn besviket.

Jan A Pressfeldt (AD) 
kallade debattörerna för 
"grälsjuka".

– Vad är det ni håller på 
med? Talar vackert om demo-
krati med krokodiltårar. Vad 
gäller ärendet? Vi ska justera 
Kommunstyrelsens ram med 
7,9 Mkr till förmån för skolan. 
Hur många gånger har vi inte 
fattat sådana beslut i den här 
församlingen? Det var inte 
många år sedan Barn- och 
ungdomsnämnden var illa ute 
och tvingades vidta åtgärder 
för att klara sin budget. De 
gick hem och sparkade 35 
lärare. Det visste vi inget om i 
fullmäktige. Paula har fått en 
information av Mikael, men 
inte fört den vidare. Det är 
ert interna bekymmer.

När det gäller redovis-
ningen av nämndbudget-
ar var det inte bara Kom-
munstyrelsen som gav sig 
själva bakläxa. Även Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de, Peter Kornesjö (M) och 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Jan Skog (M) 
fick stämma in och konsta-
tera att deras detaljbudgetar 
inte heller var klara.

– Det hade varit orimligt 
med tanke på att vi precis har 
fått en förändrad budgetram. 
Förvaltningen behöver den 
här månaden på sig, förkla-
rade Kornesjö.

Till skillnad från övriga 
kunde Jan A Pressfeldt (AD) 
och Boel Holgersson (C) 
redovisa sina planer för Sma-
hällsbyggnadsnämnden res-

pektive Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

Av alla välformulerade 
inlägg var medborgaren, Per 
Anderssons, det allra bästa. 
Han krävde i våras en kraft-
samling för att höja kvalitén 
på Madenskolan där han har 
två döttrar. I måndags fick 
han chansen att tala inför 
fullmäktige, den chansen tog 
han.

–Ni har talat mycket om 
demokrati här idag. Det är 
bra, men den är inte värd nå-
gonting om våra barn inte 
får lära sig läsa, skriva och 
räkna. Vi måste nå en poli-
tisk fred när det gäller skolan. 
Vi måste kraftsamla. Jag vet 
att ni känner till statistiken 
som placerar Ales grundsko-
lor bland landets allra sämsta, 
men det är inte bara statistik. 
Den stämmer skrämmande 
bra överens med verklighe-
ten. Vi har inte tid att vänta 
längre. Vi måste agera nu. 
Personalen gör ett fantas-
tiskt arbete, men de orkar 
inte hur mycket som helst. 
Gå ut och tala med dem, ta 
reda på vilka resurser de be-
höver och besvara dem. Har 
vi en bra skola blir vi också 
en attraktiv kommun. En att-
raktiv kommun får fler invå-
nare, fler invånare betyder 
mer intäkter. Vi måste börja 
med skolan. Den måste vara 
första prioritet, sa Per An-
dersson som fick medhåll från 
Mikael Berglund (M), Peter 
Kornesjö (M), Paula Örn (S) 
och Dennis Ljunggren (S). 

Därmed nådde Pers tal 
kvällens mål. Samförstånd.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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Utgångspris 1 395 000:-
Boyta 100 kvm
Avgift 5.003:-/mån Vä, VA, K-Tv
Adress: Gruvåsvägen 13
Visas sön 6/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2815 till 72456
för beskrivning

I populära Älvängen finner du
denna fina bostadsrätt med
egen trädgård och eget garage.
Ljust och fräscht med kvalité
rakt igenom. Bra planlösning
med mycket ljusinsläpp som
ger bostaden en härlig rymd.
Lugnt och barnvänligt område
med högt och bra läge. Nära till
skolor, dagis, affärer och kom-
munikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2815.

B 4:a Älvängen

Utgångspris 2 200 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 16 kvm
Tomt 1 767 kvm
Byggt 2005
Adress: Grönnäs 260
Visas tor 3/3 17.30-18.30
och sön 6/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-1879 till 72456
för beskrivning

Här kan vi erbjuda ett mycket
trevligt och fint 1 1/2 planshus
med plan lättskött tomt. Fräscht
och fint kök i björk. Härlig utsikt
över åker och äng.
Nära kommunikationer och
gemytliga Skepplanda med bla.
förskolor, skolor och simhall.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1879.

B Skepplanda
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ÄLVÄNGEN. Direkt 
efter stängning i fre-
dagskväll stormade 
två maskerade män 
in på restaurang Rosa 
Huset.

De hotade krögarens 
fru med en yxa och 
tvingade sig till kon-
tanter.

Allt var över inom 
loppet av ett par 
minuter.

David som krögaren heter 
skulle precis låsa dörren och 

gå hem när dörren rycktes 
upp. Två män i 20-årsål-
dern med maskerade ansik-
ten rusade in. I lokalen fanns 
förutom krögaren även 
hans fru och deras tvååri-
ga dotter. Båda rånarna var 
försedda med tillhyggen, en 
yxa och ett batongliknande 
vapen. En av dem tog tag i 
frun och hotade henne med 
yxan. De skrek åt krögaren 
att samla ihop kontanter-
na, samtidigt som de också 
packade ner spritflaskor i en 
väska.

– Det var hotfullt och 
mycket otrevligt, berättar 
David för lokaltidningen.

Rånarna försvann spring-
andes norrut längs E45. 
Vittnen som sett något 
ombeds kontakta polisen. 
Krögaren själv har kunnat 
ge ett bra signalement.

– Jag har sett dem förut. 
Det är jag helt säker på. De 
har troligtvis varit här och 
bekantat sig med restaurang-
en och våra rutiner tidigare.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Brutalt rån på Rosa Huset

SKEPPLANDA. Vad hittar du 
i dagens andlighet? Vad skil-
jer New Age och kristen tro?   

Nu på lördag, den 5 mars, 
är det dags för vårens andra 
Frukostcafé för kvinnor. Fö-
reläsare denna lördag förmid-
dag är Evy Juneswed.

I 30 år har Evy Juneswed 
arbetat i Swailand, bland 
människor som ber till avlid-
nas andar och som söker kraf-
ter i stenar.

– När jag kom hem till Sve-
rige upptäckte jag att intel-
lektuella människor här syss-
lar med precis samma saker 
som afrikanerna gjort i år-
hundraden, säger Evy.

Evy Junesweds liv har do-

minerats av hennes kallel-
se att arbeta som missionär 
i Afrika.  Hon lämnade sitt 
arbete inom kontorsadmi-
nistration för att utbilda sig 
till lärare och fick dessutom 
pastors- och missionärsut-
bildning.

– Jag visste inte alls vad jag 
skulle göra i Afrika. Men när 
jag kom dit fick jag nytta av 
precis den utbildning och de 
erfarenheter jag hade. Först 
jobbade jag med skoladmi-
nistration i tio år och sedan 
arbetade jag med att bygga 
upp kontor under lika lång 
tid. Därefter trodde jag att 
jag skulle tillbaka till Sveri-
ge, men så blev det inte. Is-

tället fick jag vara med och 
starta en yrkesskola, där jag 
höll i trådarna som rektor tills 
en swazier tog över ansvaret.

1996 kom Evy hem till 
Sverige för gott. Sedan dess 
har hon använt all tid till 
att forska om New Age och 
resa runt till församlingar 
för att informera och varna. 
Hon har också skrivit en hel 
del material, bland annat ett 
kompendium som heter Vår 
tids andlighet som spridits i 
över 5 000 exemplar.

Frukosten i Skepplanda 
församlingshem står framdu-
kad från klockan nio och det 
är ingen anmälan till träffarna.

 ❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

I Alekuriren har Ales 
vindbruksplan debat-
terats. I debatten har 

vi fört fram våra partiers 
åsikter tillsammans med 
de motiv vi ser kan moti-
vera ställningstagandet. I 
ärendet med vindbruks-
planen är beslutsunder-
laget mycket omfattande 
och genomarbetat. Att då 
peka på okunskap hos oss 
politiker inför beslutet om 
vindbruksplan som Bruno 
gör i sin insändare måste 
anses felaktigt. 

Åsikterna går ibland 
isär. Det handlar om ideo-
logi och hur man vill att 
samhället ska se ut. I stri-
dens hetta kanske det kan 
vara svårt att se skillnad 
mellan person och politik 
men vi representerar våra 
partier, inte oss själva. 

När det gäller klimat-
frågan och den enorma 
utmaningen att ersätta 
fossil och nukleär energi 
med förnybar energi anser 
vi att Ale har ett ansvar för 
kommande generationer 
jordbor att lösa det ener-
giproblem som tidigare 
generationer skapat. Det 
här är en omställning som 
utan tvekan kommer att 

påverka allas liv. Låter 
vi bli att göra något nu 
påverkas framtida gene-
rationers förutsättningar 
i ofantligt större utsträck-
ning. 

Med detta vill vi avsluta 
diskussionen om den 
vindbruksplan som nu är 
antagen i fullmäktige med 
stöd av samtliga politiska 
partier förutom Sverigede-
mokraterna och Alede-
mokraterna. Vi förutsätter 
således att den politiska 
majoriteten bestående av 
alliansen och Aledemokra-
terna kommer att arbeta 
i linje med vindkraftspla-
nen. För samhällsbygg-
nadsnämnden där Alede-
mokraterna innehar ordfö-
randeposten är planen ett 
särskilt viktigt dokument 
som nu skall beaktas i 
samhällsplaneringen och 
ligga till grund för even-
tuell vindkraftsetablering i 
kommunen.

Peter Rosengren (MP)
Gruppledare 

Ingmarie Torstensson (V)
Gruppledare 

Elaine Björkman (S)
Gruppledare 

Vindbruk – ett politiskt 
ställningstagande

Svar på insändare från Bruno 
Nordenborg:

Demokratins spelregler i fokus i fullmäktige
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SURTE. Trenden på 
arbetsmarknaden är 
fortsatt positiv.

Det gäller såväl riket 
totalt som lokalt i Ale.

Arbetsförmedlingen 
presenterade färsk sta-
tistik i samband med 
fredagens sopplunch, 
som hölls hos Surte 
Åkeri.

Det var nästan exakt två år 
sedan som Surte Åkeri senast 
stod som värd för Ale Före-
tagsforums sopplunch. En 
hel del har hänt inom före-
taget sedan dess och samma 
positiva vindar som blåser 
inom det svenska närings-
livet avspeglar sig också i 
familjens Sporres verksam-
het.

– Vi började som ett 
familjeföretag 1974. Mina 
tre barn, Dick, Anders och 
Camilla, är alla involverade 
i rörelsen. Idag har vi 34 
anställda och omsätter 75 
miljoner kronor. Vi tror att 
den siffran kommer att stiga 
ytterligare, förklarade Rune 
Sporre när han hälsade väl-
kommen.

– Vi har ett väldigt bra 
läge, alldeles i närheten av 
E45 och järnvägen. 1998 
började vi med cement och 
inom detta område har vi haft 
en väldigt positiv utveckling. 
Från att ha framställt 20 000 
ton och haft en bil har vi år 
en budget på 120 000 ton och 
sex egna bilar, säger Rune 
Sporre.

Fredrik Skoglund, som 
i september i fjol tillträdde 
rollen som chef för Arbets-
förmedlingens kontor i Ale 
och Lilla Edet, tog tillfället 
i akt att presentera några av 
sina medarbetare och han 

slog även ett slag för den 
jobbmässa som kommer att 
äga rum i Ale gymnasium 
torsdagen den 24 mars.

Helene Centerhorn, 
arbetsmarknadsområdes-
chef på Arbetsförmedlingen, 
belyste arbetsmarknadsutsik-
terna för 2011.

– Vi får in fler nyanlända 
platser och det är också en 
större andel som blir tillsatta. 
Det är fler personer i Ale och 
Lilla Edet som får jobb om 

vi jämför med motsvarande 
period förra året, konstate-
rade Helene Centerhorn.

Lennart Bergius, chef 
för Arbetsmarknadsenheten 
i Ale, redogjorde för de sats-
ningar och åtgärder som görs 
för ungdomar i kommunen.

Nästa sopplunch blir den 
25 mars med ALMI som pro-
gramvärd.

Sopplunch med fokus 
på arbetsmarknaden
– Utvecklingen är positiv

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Bergius, chef för Arbetsmarknadsenheten i Ale 
kommun.

Helene Centerhorn, arbetsmarknadsområdeschef på Arbets-
förmedlingen, beskrev arbetsmarknadsutsikterna för 2011 i 
ett nationellt och lokalt perspektiv.

Troligtvis gör den det men 
den är ganska osynlig för de 
barn som inte har råd med 
skolaktiviteter som kostar blir 
hemma den dagen då frilufts-
dagen är. Den 9 februari hade 
Ale kommuns skolor friluftsdag. 
Jag började med att konstatera 
att mina barn reagerade på att 
det skulle kosta pengar för att 
medverka på denna dag. Det 
kostade 30-50 kronor för olika 
aktiviteter skridskor, skidor etc. 
De fick veta att det fanns ett 
gratis  alternativ för de som inte 
har pengar.

Undrar hur många som 
gick promenaden av det skälet? 
Kanske inte så många men om 
det bara var en så är det en för 
mycket. Hur många valde att 
vara hemma denna dagen av 
kostnadsskäl?

Jag vet att det under ett läsår 
går att ta ut 300 kronor från 
föräldrarna men i mindre poster 
vid utflykter och andra aktivite-
ter. Den summan kan verkligen 
diskuteras och vad gäller vid en 

beordrad friluftsdag om inte 
skolan kan stå för kostnaden av 
aktiviteter så skall det inte begä-
ras att barnen skall betala för att 
få vara med. Dessutom så var 
den aktivitet som gick av stapeln 
i Dammekärr inte genomförbar 
på grund av väder för de isiga 
spåren gick inte att åka på men 
ändå fick barnen betala. Skolan 
hade ju hyrt det och hade ändå 
kostnaden sas det. Så barnen 
fick betala för en aktivitet de inte 
kunde genomföra. På det skall 
en matsäck bekostas av förälder 
så om man skall räkna in den i 
de 300 per läsår kommer man 
nära rätt snart.

Jag vet att pengarna skall 
räcka till mycket i skolan men 
om inte alla kan vara med på 
aktiviteter för att pengar saknas 
skall man inte ha sådana akti-
viteter. 

Det skiljer sig väldigt från 
kommun till kommun om vilka 
regler som gäller vid aktiviteter 
i skolan och hur man ser på den 
kostnadsfria skolan.

Ale kommun borde ha regler 
för en mer rättvis skola så att 
utsatta barn inte behöver skäm-
mas för att de gick promenaden.

Jag tror inte de som har råd 
att betala kan föreställa sig den 
skämmiga situation som uppstår 
när man inte har råd att betala 
för att få vara med i aktivitet som 
skolan ordnar.

Jag tror heller inte att det 
finns någon oenighet bland Ales 
politiker om att denna situation 
måste åtgärdas på bästa sätt, 
hoppas att vi kan råda bot på 
detta så att de barn som drabbas 
inte behöver lida mer ä nöd-
vändigt.

Något vi kan vara stolta över 
i Ale är att skolungdomar får ett 
fritidskort att åka kollektivt så 
att det där inte blir en segrega-
tion på fattig och rik utan alla 
kan åka.  En utökning att gälla 
dygnet runt för kollektivtrafikå-
kande vore ett bra mål.

Ingmarie Torstensson
Förälder och vänsterpartist

Finns barnfattigdomen i Ale? Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!

B hö d hjäl d k i f i fö k i i å d ?B hö d hjäl d k i f i föö k i i å d ?

Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 
en av våra personliga tränare.
När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 
personlig träning och få reda på 
hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

SILVERKORT
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

SISISISISISISIISISISILLLVLVLVLVLVLVLVLVLVEEEERKOKOKOKOKOKOOOOOORRRTRTRTRTRTRTRTRTSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLVLVLVLVLVLVLVLVVVVVEEEEEERRKOKKKKOKOOOOOOOOKOKOKOKORRRRRRRRRRRRTRTRTRTTTTTTT
299:-

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning
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-- A
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AAp
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NÖDINGE. Några minu-
ter efter tolv gick dör-
rarna upp.

Då hade Claes Gus-
tafsson och Håkan 
Tidstrand, med hjälp 
av Glenn Hysén, klippt 
bandet och förklarat 
Team Sportia på Ale 
Torg för invigd.

Förväntansfulla besö-
kare strömmade sedan 
in i den nyrenoverade 
butiken för att ta del av 
alla premiärerbjudan-
den.

Det har varit en hektisk tid 
för ägarduon Gustafsson/
Tidstrand i skiftet mellan 
Sportringen och Team Spor-
tia.

– Intensivt och i vissa fall 
kaotiskt! Det sammanfattar 
ganska bra hur vi har upplevt 
de senaste veckorna. Arbets-
timmarna har varit många, 
men det är värt allt slit. Vi 
är jättenöjda med resulta-
tet och hoppas verkligen att 
kunderna ska trivas med vår 
nya butik, säger Claes Gus-
tafsson.

Torsdagens invigningsfi-
rande måste betecknas som 
en succé. Kön ringlade sig 
lång en bra stund före öpp-
ningsdags och när entrédör-
rarna väl slogs upp fylldes 
butiken snabbt av nyfikna 

kunder.
– Vi fick en väldigt positiv 

respons. Många kunder kom 
fram och berömde butikens 
utformning. Det värmer 
naturligtvis och är ytterligare 
ett bevis på att satsningen är 
rätt, säger Håkan Tidstrand.

– Samtidigt vill vi tacka 
alla Alebor som stått ut med 
den oreda som varit hos oss 
den senaste tiden. Det är inte 
helt lätt att bygga om en affär 
och samtidigt ha en funge-

rande service, men kunderna 
har visat god förståelse för 
situationen.

Team Sportia på Ale Torg 
är nu en av landets moder-
naste sportbutiker. Av Team 
Sportias totalt 130 enheter är 
butiken i Nödinge den första 
som byggts enligt kedjans 
nya koncept.

– Ja, vi är något av en 
pilotbutik. Det handlar om 
ny design och inredning 
som i sin tur ska generera en 

maximal funktionalitet. Det 
ska vara lätt för kunderna 
att hitta i butiken och det 
faktum att lokalen uppfattas 
som öppen och ljus är viktiga 
faktorer, säger Claes Gus-
tafsson.

Även om mycket har för-
ändrats och förbättras är 
Claes Gustafsson och Håkan 
Tidstrand måna om att 
bevara de framgångsfaktorer 
som gjorde Sportringen så 
omtyckt.

– Ägarförhållandet och 
personalen är samma som 
tidigare. Det är fortfarande 
vi själva som styr produktut-
budet. Enkelt uttryckt är det 
så här: Det som var bra tidi-
gare är kvar, fast vissa saker 
har blivit ännu bättre. Ta 

bara försäljningen till klub-
bar och företag som nu har 
fått en egen avdelning, avslu-
tar Claes Gustafsson.

– Glenn Hysén minglade med premiärbesökarna

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den före detta landslagsspelaren i fotboll, Glenn Hysén, fick äran att inviga Team Sportias 
nya butik på Ale Torg. På var sin sida om ”Hajsen” står butiksägarna Håkan Tidstrand och 
Claes Gustafsson.

Premiärbesökarna var många och det var fullt upp för Team 
Sportias kassapersonal under invigningsdagen.

Janne Fredén tog tillfället i akt att samtala med Glenn 
Hysén.

Rusning till Team Sportias invigning

NÖDINGE. 15 800 åkare 
är anmälda till Vasalop-
pet nu på söndag.

Lika många fanns inte 
på startlinjen när Bar-
nens Vasalopp gick av 
stapeln i Dammekärr.

Även om folkfesten 
uteblev så hade i alla 
fall deltagarna väldigt 
roligt.

Ett 20-tal barn i åldern 4-10 
år fanns på startlinjen när 
Barnens Vasalopp avgjordes 
i söndags eftermiddag.

– Startfältet blev lite tun-
nare än vad vi hade hoppats 
på. En del har nog redan ställt 
in skidorna för säsongen, 
säger Bengt Börjesson i OK 
Alehof.

Spåren var förvisso lite 
hårda, men i övrigt var det 
fina förutsättningar som 
erbjöds. Barnen fick själva 
välja hur många varv de ville 
åka. Blåbärssoppa serverades 
vid varvning och målgång.

– Deltagarna lät sig väl 
smaka och åkglädjen var 
det sannerligen inget fel på, 
avslutar Bengt Börjesson 
som samtidigt passade på 
att rosa Kjell Fransson och 
Jennifer Lee som ansvarade 
för söndagens arrangemang.

JONAS ANDERSSON
Foto: Allan Karlsson

Barnen har redan kört sitt Vasalopp
– Dammekärr bjöd på fina förutsättningar

Se upp i spåren! Elsa Aronsson hade bra glid och åkte med 
ett leende på läpparna. Felix Johansson såg ut att trivas i Dammekärr.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och ha 
ordning på skidor och stavar. Sara Bengtsson 
är rejält fokuserad.

Hanna Schälin visar stolt upp sin medalj.

Isak Dahl tyckte blåbärssoppan smaka-
de prima.
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Mars månad ut kommer det att 
visas biofilm i Medborgarhuset. 
Sedan riskerar en epok att gå i 
graven.

– Det vore väldigt synd i så fall. 
Ale är en så pass stor kommun att 
vi bör kunna tillhandahålla en 
biograf för våra invånare, anser 
Hasse Andersson.

Den första filmen i Folkets 
Hus regi visades i Nol 1928. 1932 
var det premiär i Älvängens Fol-
kets Hus.

– 1963 flyttade biografen in 
i Medborgarhuset. Där har vi 
blivit kvar sedan dess, berättar 

Folkets Hus-föreståndaren Willy 
Kölborg.

Publiktillströmningen har 
varierat kraftigt under årens lopp. 
Intresset var på topp när bion lan-
serades första gången och det höll 
i sig fram till dess att tv-apparaten 
gjorde sin entré i folkhemmet.

– I slutet på 50-talet märk-
tes en nedgång, men i slutet av 
60-talet var publiken tillbaka 
igen. Nästa dipp kom i samband 
med videons genomslag, förkla-
rar Willy Kölborg.

– De sista åren har vi märkt en 
uppgång igen. Framförallt är det 

de svenska filmerna som lockar 
Aleborna till biografsalongen 
i Ledet. ”Så som i himmelen”, 
”Änglagård”, ”Åsa-Nisse” och nu 
senast ”Svinalängorna” är några 
goda exempel.

För att traditionen ska leva 
vidare krävs en investering i ett 
digitalt system. Från och med i 
höst, eller senast nästa vår, måste 
den nya tekniken vara installerad 
om kommuninvånarna ska kunna 
uppleva bio på hemmaplan.

– De kopior som vi använder 
oss av idag kommer inte längre 
att tillverkas. Av den anledningen 
måste det fram ett beslut huru-
vida Medborgarhusets bio ska 
finnas kvar eller inte, säger Hasse 
Andersson.

De nya kraven på modern 
teknisk utrustning skulle inne-
bära en investering på mellan 500 
000 kronor och en knapp miljon, 
beroende på vilken utrustning 
man väljer.

– Om vi väljer det dyrare 

alternativet får vi en komplett 
3D-anläggning. Ljud, ljus och 
utbildning ingår dessutom i pake-
tet, säger Willy Kölborg.

– Nu finns också möjligheten 
att få bidrag som täcker hälf-
ten av investeringskostnaden. 
Pengar finns att äska från Västra 
Götalands Regionen och Statens 
Filminstitut. Det kräver dock att 
vi får med kommunen som med-

finansiär, understryker Hasse 
Andersson.

I Lilla Edets kommun har 
satsningen på digital bio blivit 
en succé. Sedan nypremiären av 
Folkets Hus förra året har antalet 
biobesökare skjutit i höjden.

– Statistik från andra små orter 
i landet, som valt att satsa på den 
nya tekniken, ger samma bild. Jag 
är övertygad om att vi kan åstad-

komma en positiv utveckling 
även i Ale. Med digital teknik ges 
vi chansen att vidga vårt kulturut-
bud. Folkets Hus nationella sam-
arbete gör det nämligen möjligt 
för oss att visa direktsändningar 
från Riksteatern, Metropolitan 
och Dramaten. Hur roligt vore 
inte det?

JONAS ANDERSSON

Medborgarhusets bio hotas av nedläggning
– Satsning på digital teknik ett måste

Först att köpa biljett till onsdagskvällens bio Svinalängorna 
var Solweig Dahlqvist. I kassan satt dottern Therese.

Michael von Rosen har agerat maskinist i Medborgarhuset i 37 år. Här ses han tillsammans med Folkets Hus-före-
ståndaren Willy Kölborg.

Britt-Marie och Leif Karlsson, Skepplanda, är trogna biobe-
sökare i Ledet. Nu hotas Medborgarhusets biograf av ned-
läggning om inte kommunen väljer att investera i den nya di-
gitala tekniken.

Marita Holmgren river biljetter och hälsar besökarna väl-
komna till bion i Medborgarhuset.

ALAFORS. Folkets Hus-rörelsen har visat biofilm i 
kommunen sedan 1928.

Årets säsong kan bli den sista.
– Vi kommer inte att kunna visa bio med nuva-

rande projektor utan måste gå över till den digi-
tala tekniken. Ska denna kulturella service finnas 
kvar måste kommunledningen ge besked om man 
är beredda att investera eller inte, säger Hasse 
Andersson, ordförande i den lokala Folkets Hus-
föreningen.
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Boende i Maden
Håll utkik efter erbjudande 

från Handelsbanken!

ÄLVÄNGENTEL: 0303-33 48 50

ALE. Fritidsgårdarna 
ska vara öppna sex av 
sju kvällar i veckan.

Ale Fritids satsning 
på kvällstid kan komma 
att betalas med en 
kraftfull neddragning 
under dagtid.

– Fritidsledare ska 
inte göra lärarnas jobb, 
de behövs på kvällarna 
efter skoltid, säger 
Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Jan Skog (M).

Idag finns det många fritidsle-
dare som jobbar dagtid på kom-
munens högstadieskolor. Så 
kanske det blir även framöver, 
men inte på Kultur- och fritids-
nämndens budget.

– Anser skolan att de behö-
ver hjälp av fritidsledare under 
dagtid så får de själva anställa 
och betala den personalen. Vårt 
ansvar ligger efter skoltid, säger 
Jan Skog.

Ale Fritid planerar att spara 
1,5 Mkr på att ta bort dagtids-
personalen. Dessa pengar kan 
sedan användas för att finansiera 
öppethållandet av fritidsgår-
darna under kvällstid. Målet är 
att minst tre fritidsgårdar ska 
vara öppna sex kvällar i veckan. 
Mötesplats Ungdom i Ale gym-
nasium blir kvar med utökade 
öppettider.

– Den här satsningen är 

viktig. Vi vill att ungdomarna ska 
ha en naturlig träffpunkt i norr, 
söder och centrala Ale, säger Jan 
Skog.

Nu utreder förvaltningen vad 
satsningen kommer att kosta, 
hur mycket personal som krävs 
och vilka lokaler som är bäst 
lämpade.

Beskedet om Ale Fritids 
planer presenterades för fritids-
personalen i fredags. Förslaget 
om att mer eller mindre ta bort 
dagtidspersonalen spreds snabbt 
till eleverna. Kristina Raad, 17, 
i Ale gymnasium, startade omgå-
ende en Facebookgrupp med 
rubriken ”Vi som vill ha kvar 
våra fritidsledare dagtid”. Grup-
pen hade i måndagskväll över 
900 medlemmar.

– Genom SSU i Ale där jag 
sitter som ordförande har vi fått 
höra att fritidspersonalen bara 
ska jobba kvällstid. Det tycker vi 
är ett steg i fel riktning. Fritids-
ledarna är väldigt viktiga i skolan 
och för många ungdomar som 
inte trivs eller mår bra är de just 
fritidsledarna som de tyr sig till. 
Vi vill med den här Facebook-
gruppen visa vårt stora missnöje 
med förslaget och hoppas själv-
klart att kommunledningen lyss-
nar på oss, säger Kristina Raad.

Hon delar inte alls uppfatt-
ningen att kvällsöppna fritids-
gårdar är en viktig satsning i Ale.

– Fritidsgårdarna är redan 
öppna tillräckligt mycket under 

kvällstid. Det är inte bra att ung-
domar springer ute alla vardag-
kvällar. 

Kultur- och fritidschef, 
Michael Svensson, har bråda 
dagar, men understryker att inga 
beslut är tagna.

– Vi har fått i uppdrag av 
nämnden att utreda hur vi kan nå 
fler ungdomar och bland annat 
öka öppethållandet av fritidsgår-
darna. Den processen är igång 
och jag hoppas att både persona-
len och ungdomsrådet engage-
rar sig hårt. I slutet av maj ska vi 
presentera vår plan. Jag vill inte 
föregå den och att all dagtidsper-
sonal måste bort tror jag inte. Jag 
tror istället att vi har något riktigt 
bra på gång.

Men risken är att nämnden 
redan innan utredningen är 
klar tar beslut om att spara 1,5 
Mkr på dagtidspersonalen?

– Det finns två förslag till 
Kultur- och fritidsnämnden 
nästa vecka. Ett tjänstemanna-
förslag där vi med en restriktiv 
hållning till inköp och vikarie-
tillsättning tror oss kunna klara 
en budget i balans fram till dess 
att utredningen är klar. Nämn-
dens ordförande har föreslagit 
en besparing på 1,5 Mkr och 
ett sådant beslut kan självklart 
påverka vårt utredningsarbete. 
Vi får se vilken väg som nämn-
den väljer att gå, svarar Michael 
Svensson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Frukt&Grönsakshuset
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Inga fritidsledare dagtid
– De behövs kvällstid anser Skog (M)
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 297 kvm . VISAS Må 7/3 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Radhusvägen 3b.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 4 rok, 101 + 59 kvm

• Radhus • Barnvänligt • Lättskött trädgård
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 199 kvm . VISAS Sö 6/3. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 96.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 128 kvm

• Ytterläge/Gavel • Tillbyggt med 20 kvm • Modernt/fräscht
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PRIS 440 000 kr/bud. AVGIFT 1 602 kr/månad.
VISAS Ti 1/3 18.15-18.45. Sörgårdsvägen 14. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 32 kvm
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PRIS 1 600 000 kr/bud. AVGIFT 5 231 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 19. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116 kvm
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PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad.
VISAS Lö 5/3 12.00-13.00. Må 7/3 17.00-17.30.
Skjutsvägen 34. KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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PRIS 590 000 kr/bud. AVGIFT 3 139 kr/månad.
VISAS Må 7/3 17.30-18.00. Klorvägen 10a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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PRIS 635 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 34. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

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

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg 12, 0303-74 90 00.

Lars-Erik Eriksson, Erik Boström, Danijela Todorovic, 

Peter Collén, Monica Carlsson, Marie Aronsson

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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Den 27 februari höll Nö-
dinge socialdemokratis-
ka förening årsmöte på 
Ale gymnasium. Årsmö-
tet var välbesökt och för-
utom sedvanliga årsmötes-
förhandlingar gavs det till-
fälle till intressanta politis-
ka diskussioner. I och med 
det stundande omvalet i re-

gionen har även 2011 blivit 
ett valår, men nu med ex-
klusivt fokus på de regiona-
la frågorna. Det blir såle-
des en vår med många akti-
viteter att planera som den 
nya styrelsen får ta sig an. 

Den nya styrelsen består av 
Dennis Ljunggren (ord-
förande), Uno Claesson 
(kassör), Stefan Hagman 
(sekreterare), Paula Örn, 
Viveca Arvidson, Adham 
Raad, Monica Westberg 

och Christina Säihke. 
Nödinge socialdemokra-

tiska förening är så lyck-
ligt lottade att vår ordfö-
rande, förutom att vara en 
skicklig politiker, även är en 
duktig tårtmakare. Så efter 

alla kloka beslut avnjöts en 
tårtbit och en kopp kaffe. 
Därmed har vi grundat för 
ytterligare ett aktivt verk-
samhetsår!

Stefan Hagman
Sekreterare 

Nödinge S-förening

Årsmöte hos Socialdemokraterna i Nödinge POLIS
RONDEN

Måndag 21 februari

Kabelstöld
Elkabel tillgrips från en bygg-
kran på Jordfallsbron i Bohus.

Tisdag 22 februari

Inbrott
Bostadsinbrott i Hålanda. Guld 
och kontanter tillgrips.

Förrådsinbrott i Nol. Kop-
parkabel tillgrips. Spaningstips 
finns i ärendet.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
lyfter ur ett fönster till altan-
dörren. Diverse gods tillgrips.

Onsdag 23 februari

Personrån
En 12-årig flicka i Surte blir 
rånad på sin mobiltelefon 
av två okända män. Flickan 
chockas.

Torsdag 24 februari

Sabotage
Kabelstöld i Älvängens indu-
striområde som orsakar ström-
avbrott för Sjöfartsverkets 
belysning i Göta älv.

Fredag 25 februari

Narkotikabrott
Två fall av narkotikabrott, eget 
bruk, rapporteras från Surte.

Villainbrott i Nödinge. 
Smycken tillgrips.

Lördag 26 februari

Grön laser
En bilist i Älvängen gör en 
polisanmälan då han blivit 
utsatt för gran laser av okända 
gärningsmän.

Söndag 27 februari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Diverse 
gods tillgrips.

Måndag 28 februari

Trafikolycka
På länsväg 1978 i Hålanda 
inträffar det en singelolycka. 
Ambulans, räddningstjänst och 
polis åker till platsen. En kvinna 
avförs med ambulanshelikop-
ter till Kungälvs sjukhus. Hon 
uppges vara lindrigt skadad.

Villainbrott i Nol. Smycken 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/7 – 28/7: 57. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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SURTE. Surte brandsta-
tion har försetts med 
en ny släck- och rädd-
ningsbil.

Fordonet blir det 
första i sitt slag inom 
räddningstjänsten 
Kungälv/Ale med ett så 
kallat skärsläckarsys-
tem.

– Nu får vi ytterligare 
ett verktyg att använda 
oss av i samband med 
bränder, säger Joakim 
Hermansson, ställföre-
trädande räddningschef 
i Ale.

Det nya räddningsfordonet har 
levererats till Ale, men ännu inte 
tagits i bruk. Det sker först till 
sommaren.

– Alla förare kommer att 
genomgå 40 timmars utbild-
ning. Utbildningen omfat-
tar själva fordonet, men också 
skärsläckaren, pump och alla 
verktyg, förklarar Joakim Her-
mansson.

På brandstationen i Surte 
gläds man över sitt tillskott i 
fordonsparken. Nuvarande för-
stabil är från 1986 varför bytet är 
efterlängtat.

– Det har hänt en hel del 
sedan 1986 och tekniken har 
gått framåt. Man brukar säga att 
en släck- och räddningsbil har 
en livslängd på 15 år, så det råder 
ingen tvekan om att det var dags 
för ett skifte nu, säger brandför-

man Lasse Andersson.
Skärsläckare finns i Lödöse, 

men räddningstjänsten Kung-
älv/Ale har fram till nu fått klara 
sig utan den effektiva släckme-
toden. 

– Med en skärsläckare kan 
man göra hål i nästan allt slags 
material; betong, sten, takkon-
struktioner och så vidare, förkla-
rar Lasse Andersson.

Skärsläckaren fungerar som 
en kraftig högtryckstvätt med 
en vass stråle. Den vattendimma 
som skapas är effektiv ur släck-
synpunkt.

– Vi ges möjlighet att 
bekämpa en brand utifrån på 
ett helt annat sätt än tidigare. 
Säkerhetsmässigt är det en jätte-

vinst. Vi kommer också åt slutna 
utrymmen, som exempelvis kry-
putrymmen under hus, vindsvå-
ningar och gamla tjocka bjälklag. 
Vi kan arbeta med skärsläckaren 
istället för att bryta upp golv, 
säger Joakim Hermansson.

Utöver en ny förstabil har det 
också investerats i en ny service-
bil till Surte brandstation. Före-
gångaren skall användas som 
inryckningsfordon.

– Det stämmer. I samband 
med vägbygget är det ibland 
svårt för personalen att ta sig till 
stationen vid larm. Den här lös-
ningen underlättar situationen 
avsevärt, säger Lasse Andersson.

Hur är behovet av deltids-
brandmän i Ale just nu?

– I Surte genomgår två per-
soner introduktionsutbildning 
och de lär vara i tjänst inom den 
närmaste framtiden. I Nol har vi 
en nyanställning. Rekryterings-
behovet är inte akut för tillfället, 
men de som är intresserade av 
att börja jobba hos oss är alltid 
välkomna att höra av sig, avslu-
tar Joakim Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Fem bilar var inblandade i en trafikolycka i Surte vid sex-
tiden på torsdagskvällen. En person skadades och fördes 
till Kungälvs sjukhus. En dryg timme senare inträffade 
nästa olycka i Surte, då två bilar kolliderade i korsningen 
på E45. En person klämdes fast och fick klippas loss. Två 
personer fördes till sjukhus.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson 

Två trafikolyckor i 
Surte samma kväll

Nytt räddningsfordon till Surte brandstation
– Skärsläckaren ett effektivt verktyg

En ny släck- och räddningsbil har leverats till Surte brandsta-
tion. Det nya fordonet kommer att tas i drift till sommaren. 

Det nya räddningsfordonet är försett med en så kallad skär-
släckare. Brandmännen Georgios Kourbetis och Bosse 
Svensson synar den tekniska utrustningen.

Joakim Hermansson, ställ-
företrädande räddnings-
chef i Ale.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Längdveteran som åker till VM
Kjell Carlgren började med skidåkning i OK Alehof 1982.

Till helgen upplever han sitt andra Veteran-VM.
Silverlake i Kanada utgör tävlingsplatsen och Carlgren siktar på en 

topp tio-placering.

Berätta om din bakgrund 
som skidåkare?

– Jag började åka skidor på 
äldre dar och kom med i OK 
Alehof 1982. Tidigare hade 
jag sysslat med hockey och 
motocross.
Vad gör längdskidåkning 
så roligt?

– Det är en underbar sport 
och det går att hålla på långt 
upp i åren. Det är en skon-
sam träningsform. Många 
äldre, inklusive jag själv, har 
problem med knäna och 
kan inte löpa av den orsa-
ken. Skidor brukar däremot 
fungera bra.
Föredrar du klassisk 
åkning eller fristil?

– Får jag välja så blir det fri-
stil, det passar mig bäst. Jag 
tävlar dock en del i klassiska 
långlopp också. I år vann 
jag Stråkenloppet i Mullsjö, 
klassen H70, och blev trea 
när Veteran-SM avgjordes i 

Grängesberg.
Vem tycker du är Sve-
riges bästa skidåkare 
genom tiderna?

– Oj, det var en svår fråga. 
Sixten Jernberg var grym 
på sin tid, sedan har vi 
Gunde Svan som var helt 
enorm i sitt slag. Han 
representerade en ny typ 
av åkare och han behärs-
kade såväl den klassiska som 
den fria stilen. Vi får heller 
inte glömma bort Thomas 
Wassberg.
Hur har uppladdningen 
inför Veteran-VM varit?

– Mycket bra! Jag har tränat 
skidåkning nästan varje dag 
sedan den 15 november då 
det var spårat här i Dam-
mekärr. Jag har dessutom 
varit i skidtunneln i Torsby 
en gång. En stor fördel är 
att jag har fått vara frisk och 
klarat mig från förkylningar.
Vad har du för målsätt-

ning på VM?

– Att hamna topp tio på 
någon av de tre distanser jag 
ställer upp på; 10, 15 och 30 
kilometer.
Blir det några medaljer 
för våra svenska herrar 
och damer på VM?

– Det tror jag. Emil Jöns-
son är en härlig kille och en 
riktig kämpe. Jag tror han 
tar ett guld. Även Richards-
son har chansen att ta ett 
guld. Sedan har man natur-
ligtvis förhoppningar i sta-
fetten på både dam- och 
herrsidan.
Svider det att du missar 
årets Vasalopp?

– Nej, VM känns väldigt 
stort och Vasaloppet har jag 
åkt 26 gånger. Jag siktar på 
att nå 30 totalt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kjell Carlgren.
Ålder: Fyller 71 i år.
Bor: Surte.
Intressen: Skidåkning, vete-
rancross och min hund.
Stjärntecken: Jungfru. 

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R


