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Stadskamp i boxning.

Boxningsgala 
av hög klass
NÖDINGE. Ett strömav-
brott fick arrangören till 
boxningsgalan i Ale gym-
nasium att hålla andan.

Två timmar senare pustade de ut 
– och för publiken var det värt att 
vänta. Boxningsgalan – stadskam-
pen mellan Stockholm och Göteborg  
innehöll allt. Boxning av Sverigeeli-
ten, humörsvängningar och tekniska 
knock-outs. Stockholm gick seg-
rande ur striden med 5-4. 
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Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

SNART ÄR 
DET DAGS!

www.meca.se

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

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 20/3 mot kupong

/st

ICA 
Lingon-
sylt 1,5kg

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

BONDHUS INSEXNYCKELSATS 
BLX9M

Ord pris 259:-NU99:-

Ale Skomakeri & Nyckelservice

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Ettårsjubileum
fi rar

Damväskor till 
mycket bra priser!

fr 100:-

med kanonpriser   
på väskor, nycklar, klackning, 
skrädderi, kemtvätt m.m

Vi bjuder alla som handlar 
på en huvudmassör!
Gäller så långt lagret räcker

Abbe hälsar alla nya och 
gamla kunder välkomna!

Ungdomsprotest!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

DIDRIKSONS MELANIE
Dam strl 36-44. 6 olika färger.

1299KR

VÅRNYTT 
I BUTIKEN!

DIDRIKSONS CLUB
Herr strl S-XXL.
Svart och vit.

899KR

350 ungdomar samlades utan-
för kommunhuset i Alafors för att 
visa sitt missnöje med beslutet 
att minska antalet fritidsledare på 
kommunens högstadieskolor.

Läs sid 9



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!

Veckans samtalsäm-
ne har varit skolan. 
Förslaget och senare 

beslutet om att begrän-
sa fritidsledarnas tjänstgö-
ring dagtid i den kommuna-
la skolan väckte känslor och 
åsikter. En med ale-ögon 
sett mycket omfattande de-
monstration ägde rum i ons-
dags. Cirka 350 ungdo-
mar deltog och uttryckte sin 
mening utanför kommun-
huset i Alafors. Ungdomar-
na tog inte bara ställning för 
sina fritidsledare, utan mar-
kerade framför allt sin frus-
tration över att inte ha fått 
vara med i processen och att 
informationen inte delgivits 
dem i exempelvis det nybil-
dade ungdomsrådet. En ut-
bredd demokrati och större 
delaktighet även från ung-
domar ställer nu krav som 
det politiska systemet kanske 
inte riktigt har förutspått. 
Hanteringen av ärendet med 
fritidsledarna blir en nyttig 
läxa, det har nog alla insett. 

Beslutet är också ett 
första bevis på att den 
nya organisationen i Ale 
kommun har sina brister. 
Tidigare låg Ale Fritid under 
samma nämnd som skolan, 
men är sedan årsskiftet pla-
cerat i den nya Kultur- och 
fritidsnämnden. Dennes 
ordförande, Jan Skog (M), 
som hamnade i blåsväder när 
han desperat försökte föra 
fram bakgrunden till beslu-
tet, har egentligen bara sagt 
att hans budget inte har plats 
för fler fritidsledare. Om 
Utbildningsnämnden och 
skolan anser att det Ale Fri-
tids insatser på högstadiet är 
nödvändiga får de ta ansvar 
för det beslutet och därmed 
stå för finansieringen.

Demonstrationen mobili-
serades genom Facebook, en 
social sajt på nätet, som ung-
domar effektivt använder för 
att sprida budskap. Dialogen 
där är öppen för vem som 
helst att följa, men det hade 
nog varit mer klädsamt om 
det bara varit ungdomar som 
deltagit där. Det var deras 
demonstration och något 
mer bränsle än det som 
redan förelåg behövdes inte. 
När politiker gick in och 

yttrade sig fick demonstra-
tionen plötsligt politiska för-
tecken, vilket var olyckligt – 
inte minst för de ungdomar 
som bara tog ställning för 
sina fritidsledare. Nu ansåg 
bland andra Jan Skog att 
demonstrationen var ”påhe-
jad” av oppositionen och det 
blev därmed lite fel fokus. 
Att den debatten flammade 
upp berodde på att demon-
strationens initiativtagare var 
Kristina Raad, ordförande 
för SSU i Ale. Plötsligt 
hamnade 350 ungdomar i ett 
politiskt stormöga och det 
tror jag aldrig var avsikten.

Beskedet om det låga 
söktrycket till Ale gymna-
sium diskuterades också 
flitigt den gångna veckan, 
inte minst i kommunled-
ningen. Vad detta mynnar 
ut i får vi nog snart svar på. 
Det jag själv har kunnat 
lyssna mig till är att det 
finns en fast beslutsamhet 
över att försöka få skeppet 
Ale gymnasium på rätt köl 
igen och att sätta kurs mot 
en helt ny identitet. En del 
beslut som är positiva för Ale 
gymnasium togs redan innan 
chockbeskedet om att bara 
83 elever sökt till skolan. 
Det var att låta grundskola 
och gymnasium ligga under 
en och samma förvaltning. 
Ska Ales ungdomar i större 
utsträckning än tidigare välja 
vårt gymnasium krävs att det 
finns en tät dialog och en bra 
samverkan med kommunens 
samtliga högstadieskolor. 
Vidare måste innehållet i 
skolan vara minst lika att-
raktivt som det Göteborg 
erbjuder. Att erbjuda vissa 
utbildningar på engelska tror 
jag skulle vara en bra ambi-
tion och något som höjer 
statusen på skolan. Språk-
kunskaper är en av nyck-
larna för att komma in på 
en arbetsmarknad som 
blir allt mer global i 
framtiden. Vidare 
har Ale kommun 
redan goda 
kontakter med 
framstående 
engelska uni-
versitet och 
professorer 
inom entre-

prenörskap och kreativt tän-
kande. Utnyttja dessa. Gör 
en omstart, acceptera en 
inledningsvis mindre elev-
grupp men se till att de som 
väljer Ale bär fanan högt. 
Det vet jag att många redan 
gör, men vi kan inte blunda 
för antagningsnämndens 
resultat att allt färre väljer 
Ale gymnasium. Därför 
måste något göras. Ale 
gymnasium var unik när den 
öppnade och Sverigeledande 
inom elevdemokrati och 
elevinflytande. Nu måste 
vi hitta en ny image. Vad 
programutbudet ska bestå 
av tror jag eleverna i större 
utsträckning kan bidra med. 
Gör en enkät, analysera och 
utvärdera.

Att försöka skapa ett par 
praktiska inriktningar med 
kopplingar till vårt lokala 
näringsliv är en annan god 
idé. Bara för att du inte är 
lämpad att gå ett nationellt 
teoretiskt program ska 
du inte utvisas från kom-
munen. Vi måste självklart 
kunna erbjuda bra praktiska 
program tillsammans med 
exempelvis ett antal meka-
niska verkstäder och bilverk-
städer.

Nu gäller det att inte bara 
måla mörka moln, tala hellre 
om framtiden för nya ”Ale 
kreativa gymnasium”.

Ale kreativa gymnasium

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. 

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

SKEPPLANDA - Välskött villa!

Med ett härligt och lugnt läge på återvändsgata 
med naturen i bakgrunden, finner vi denna 
mycket tilltalande enplansvilla med källare, tot.yta 
om 200 kvm. Luftigt och stilrent kök från -09 
med öppning till det fina vardagsrummet där 
ni kan njuta av värmen från kaminen. Garage 
med förrådsdel. Altan i solläge. Gångavstånd 
till dagis och skolor.

Pris: 1 .750.000 kr som utgångpris
Visas: onsdag 16/3 & söndag 20/3
Ring: Tina Sandström 031-712 80 92

maklargruppen.com  031-712 80 90

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

NÖDINGE NORRA VÄGFÖRENING

Torsdag 17 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se vår nya 
hemsida under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!

ÅRSMÖTE

Årsmöte
Ale Folkets Husförening
�����������������������������
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Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

Måndag 28 mars kl18.00
i Starrkärrs Bygdegård

Varmt Välkomna

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

– Nu diskuteras skolans framtid
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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

Ale 
Allvetare
Ales pensionärsföreningar 

möts i ädel frågesport

Månd. 21 mars, kl. 15.00
Medborgarhuset, Ledet

PRO-pojkarna underhåller

Kaffe och fralla serveras. 

Kom och heja 
på kompisarna

SPF       PRO       RPG

Utfäster belöning för 
att hitta den skyldige

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) reagerade kraftfullt efter helgens skadegörelse mellan Nödinge och Nol 16 bullerskydd krossades liksom en hel busskur vid 
Gallåsvägen.

NOL. – Det här är helt oac-
ceptabelt, ligisterna ska 
sättas in bakom lås och 
bom!

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande i Ale, Jan 
A Pressfeldt (AD), är minst 
sagt förbannad efter helgens 
omfattande skadegörelse.

Nu utfäster hans parti en 
belöning om 5000 kronor till 
den eller de som lämnar tips 
så att någon kan gripas och 
ställas inför rätta.

Ale kommun har sedan lång tid till-
baka verkat för att få bullerskydden 
längs nya E45 i ett genomskådligt 
material. Detta för att orterna inte 
ska gömmas och istället ge alla pas-
serande ett gott intryck. Frågan är 
hur länge Trafikverket ställer sig 
positiva till idén. I helgen krossa-
des inte mindre än 16 bullerskydd 
mellan Nödinge och Nol.

– Det är ett sabotage av värsta 
sort, en besinningslös vandalisering. 
Det är ett hot mot hela kommunen. 
Tänk om Trafikverket tröttnar och 
istället sätter upp ett tre meter högt 
träplank, säger en bestört Jan A 
Pressfeldt.

Tips belönas
Han tar nu saken i egna händer 
eller rättare sagt med stöd av par-
tiet, Aledemokraterna, som utlyser 
en belöning om 5000 kronor till den 
eller de som ger ett tips som leder till 
att den skyldige kan gripas.

– Någon måste ha sett något. Ska-
degörelsen har polisanmälts, men 
polisen fann ingen anledning att ens 
åka ut och kolla upp saken, dundrar 
Jan A Pressfeldt besviket.

Händelsen har istället aktualise-
rat en av hans egna idéer, förslaget 
om kommunala väktare.

– Det är dags att sätta ner foten på 
allvar mot all meningslös skadegö-
relse. Vårt krav på ronderande kom-

munala väktare växer sig allt star-
kare i takt med att polisen blir mer 
och mer osynlig, menar Pressfeldt 
och tillägger:

– Alternativet är att vi låter det 
fortsätta. Det blir nog en vacker 
syn när ligisterna och klottrarna får 
fri lejd genom Ale. Vem vill bo i en 
sådan kommun?

Utsatt busskur på Gallåsvägen i Nol.

DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du göra alla dina apoteksärenden 

alla dagar i veckan!

Öppettider
Vardagar 08-16
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16

Under påsk gäller söndagstider på alla röda dagar
Välkomna!

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Fin TRIKÅ i olika färger
-  Gardinstänger 99:-
- Inredning för ditt hem ���������

VÅRSTART!

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Efter en busskur och 16 krossade bullerskydd fick Aledemokraterna nog!
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Du har rätt Uno, att el-
nätsavgiften mycket 
väl enbart skulle kunna 

vara fast, utan rörliga kostna-
der.  Vi har valt att dela avgif-
ten mellan fast och rörlig avgift 
för att inte missgynna hus-
hållskunder med lägre förbruk-
ning liksom kunder som vill ha 
en möjlighet att kunna påver-
ka sina kostnader. I stort sett 
alla elnätsföretag har en likar-
tad modell. 

Det stämmer inte att ström-
men i ledningarna inte skulle ha 
betydelse för ett elnätsföretag. 
Det är strömmen (belastnings-
nivåer) i ledningarna som avgör 
hur elnätet behöver dimen-
sioneras, byggas och drivas. 
Vi ska med andra ord kunna 
garantera att det finns kapacitet 
i ledningar och transformatorer 
i alla spänningsnivåer ända fram 
till elmätaren. 

Det svenska elnätet, som 
ingår i ett nordiskt elsystem, är 

uppbyggd i tre nivåer: stamnä-
tet som ägs och drivs av statliga 
Svenska Kraftnät, regionnäten 
som ägs och drivs av ett fåtal 
företag, där Vattenfall, Fortum 
och EON är dominerande, 
samt de lokala elnäten som ägs 
och drivs av ca 170 lokala före-
tag. Ale Elförening är ett av lan-
dets lokala elnätsföretag. Alla 
kunder betalar i praktiken för 
investeringar, drift och under-
håll i alla elnätsnivåer inklusive 
förbindelser mot andra länder. 
Elnätsavgiften är ungefär en 
femtedel av den totala elkostna-
den för exempelvis en villakund 
(www.ei.se). 

Ale Elförening köpte ganska 
nyligen Vattenfalls 20 000 volts 
nät i Ale vilket gjorde att vi 
minskade våra elnätsavgifter 
från regionnätet (både fast 
och rörlig avgift). Den inves-
teringen och kostnadsreduce-
ringen kommer dig och alla 
våra kunder tillgodo.

Det är trevligt att du tycker 
kontoret är fint. Kontoret fick 
en tillbyggnadsdel för ett och 
ett halvt år sedan. Miljön är 
normal kontorsstandard. Före 
dess så var det barackmiljö som 
gällde för delar av personalen. 
Numera är all verksamhet med 
kundtjänst, kontor, driftcentral 
och förråd gemensamt samlad 
mitt i Ale, nära våra kunder. 

Du är hjärtligt välkommen 
till kontoret. Jag berättar gärna 
mer om det nordiska elsyste-
met, elbörsen och Ale Elfören-
ing. Sen vore det också väldigt 
roligt att få ha dig som kund 
för både elnät och elhandel, när 
vi nu inom kort startar elhan-
delsverksamheten. Då blir vi 
din kompletta elleverantör och 
bidrar förhoppningsvis därmed 
till att förenkla din vardag. 

P.S. Jag bjuder på kaffe! D.S.

Stefan Brandt
Vd, Ale Elförening

Öppen fråga till Ale Elförening:

Varför ta betalt för något som 
inte har med elnätet att göra?
Säg att mitt hus förbru-

kar 300 kwh el på en 
månad, eller 1 000 kwh 

el per månad. Den förbruka-
de elen betalas till min elle-
verantör. Min fråga är varför 
nätbolaget som äger led-
ningen till fastigheten skall 
ha betalt för hur mycket el 
som går igenom ledningen? 

Det har väl ingen betydel-
se för nätbolaget hur mycket 
ström som finns på ledning-
en? Ledningens slitage på-
verkas ju inte av hur mycket 
jag förbrukar.

Det är ingen dum affärs-
idé att ta betalt för något 
som inte har med elnätet att 
göra. Att sedan Ale Elfören-

ing varit duktiga på att gräva 
ner ledningar är bra, men en 
fast summa vore ärligare.

Det är inte konstigt att 
den finaste kontorsbyggna-
den innehas av Ale Elför-
ening, när man kan tjäna 
pengar på el utan att det 
kostar nätbolaget något.

Uno i Kollanda

Svar till Uno i Kollanda
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Ale arbetarekommun
Lördag 19 mars kl 13.00

i Nols Folkets Hus
Underhållning av 

brasskvartetten Claes Änglar.
Vi bjuder på något gott att äta!

ÅRSMÖTE

VÄLKOMNA!

Ale Gymnasium i Nödinge

Torsdag 24 mars kl 16-19

 HITTA DITT NYA JOBB PÅ

Jobbmässan i Ale

• På jobbmässan har du möjlighet att träffa tjugotalet arbetsgivare som söker 
personal inom produktion, vård & omsorg, säkerhet, försäljning, busschaufförer, 
cnc-operatörer, ingenjörer inom teknik.

• Arbetsgivare från Norge söker produktionspersonal.
• Information om att starta eget och vad som gäller om man vill arbeta i ett annat 

land i Europa.

Tag med CV!
Mer information fi nns på: arbetsformedlingen.se/ale

Välkommen!

Min fråga är: Är jag 
för dum för att 
förstå dagens po-

litik? Hur kan man på ena 
sidan i Alekuriren stolt visa 
att kommunen kommer att få 
64 miljoner i överskott 2010 
och på en annan sida berätta 
att man måste spara 1,5 mil-
joner på fritidsverksamheten 
genom att dra in fritidsledare 
från skolan på dagtid?

Ledningen önskar att 
fritidsledarna ska öka sitt 
kontaktnät och möta fler 
ungdomar. Var finns alla 
ungdomar? Jo, i skolan! Där 
har fritidsledare möjlighet 
att etablera kontakter med 

i princip alla ungdomar, 
och det är precis vad de gör. 
Sedan är det mycket enklare 
att besöka fritidsgården, när 
man har lärt känna fritidsle-
daren på skolan.

Jan Skog tycker att fri-
tidsledarna inte ska göra 
lärarnas jobb. Alltså sitta 
en timma med en ledsen 
ungdom, lägga tid på att 
övertyga skoltrötta ungdo-
mar att återvända till lektio-
nen, finnas där (på samma 
plats varje dag) för många 
ungdomar som behöver 
extra hjälp, stöd och motiva-
tion, de är många. Vidare 
reda ut konflikter mellan 

ungdomarna, och mycket 
annat som inte jag vet, och 
tydligen inte Skog heller.

Har man någon som helst 
aning om hur lärare arbetar 
idag, så vet man att de inte 
har någon som helst tid över, 
för att ta över det arbetet 
som fritidsledarna gör i dag. 

Vi behöver inte färre 
vuxna i skolan. Vi behöver 
fler! Då borde vi åtminstone 
vara rädda om de vi har – 
och som dessutom redan 
känner ungdomarna.

Sofie Tjusling
30 års erfarenhet av

ungdomsarbete
och tonårsmamma

Vi behöver fler vuxna i skolan!

Den nya majoriteten har 
gjort sig hemmastad 
i kommunhuset och 

nu ska saker förändras. Egent-
ligen inget konstigt med det. 
Det första många gör när de 
flyttar in i en ny lägenhet är 
ju att vädra, tapetsera om och 
ifall orken finns byta köksluck-
or. Moderaterna med stödpar-
tier nöjer sig dock inte med 
sådana kosmetiska förändring-
ar. De vill helrenovera. Förnya, 
förändra, förbättra och allt det 
där. Slå ner några väggar, glasa 
in balkongen och kanske rent 
av våga sig på ett stambyte. Allt 
det där är fullt förståeligt. Val-
rörelsen handlade ju om att allt 
är dåligt i Ale. Självklart vill de 
göra saker på sitt sätt. När det 
gäller exempelvis skolan är vi 
överens. Vi måste förbättra oss. 
Vi måste tänka nytt. 

Det Moderaterna och övrig 
majoritet väljer att förbise när 
de tar bort fritidsverksamheten 
under skoltid är att de förra 
lägenhetsinnehavarna inte har 
flyttat ut bara för att de själva 
flyttat in. Man har inte frågat 
de ca 400 högstadieeleverna 
som demonstrerade utanför 
kommunhuset förra veckan om 
hur ungdomarna vill ha det. 
De bara utgår från att allt som 

skett tidigare varit dåligt. Ned-
läggningen av fritidsgårdarnas 
dagverksamhet sker helt utan 
att man lyssnat på vad ungdo-
marna själva vill. Kanske för att 
de inte tycker att deras åsikter 
är viktiga. Kanske för att de 
glömt bort. Kanske för att det 
var lite jobbigt. 

I sin egen verksamhetsplan 
skriver Alliansen att för-
ändringar i fritidsgårdarnas 
öppettider skall genomföras i 
ett nära samarbete med ung-
domsrådet och att ungdomar-
nas delaktighet och inflytande 
ska prioriteras. Så har såklart 
inte skett. Man har ignorerat 
ungdomarna och istället drivit 
igenom sin egen uppfattning 
om hur unga bör tycka och 
tänka. Det handlar inte om att 
kommunen inte har råd. Kom-
munstyrelsen har en budget för 
särskilda satsningar. Där finns 
fortfarande mer än 10 miljoner 
som enligt beslut i kommun-
fullmäktige skall användas där 
behovet är som störst. Vi tror 
att en majoritet av kommunens 
ungdomar är överens med oss 
när vi påstår att det är på skola 
och fritid man ska göra sats-
ningar. 

Att vara politiker är ibland 
lite som att vara förälder. Man 

får bestämma 
en hel del 
och det man 
bestämmer 

påverkar andra. Ibland måste 
man ta beslut som inte är popu-
lära, men man gör det ändå för 
att man tror att det i längden 
är bäst, för medborgarna eller 
för sina barn. Det finns dock 
tillfällen när man helt enkelt 
får ge med sig. När man måste 
svälja stoltheten och lita på att 
någon annan vet bäst. Det här 
är ett sådant. Ungdomarna har 
med all önskvärd tydlighet visat 
att de vill ha kvar sina fritidsle-
dare på skoltid. Inte för att de 
gör skolans jobb och att därför 
skolan ska betala utan för att de 
ökar tryggheten, i men framför 
allt utanför skolan. 

Mikael Berglund, ordfö-
rande i Kommunstyrelsen, det 
är du som är vicevärden här i 
Ale kommun. Meddela ome-
delbart Kultur- och Fritids-
nämnden att den här föränd-
ringen mottas negativt av de 
boende i lägenheten. Meddela 
också att högstadieeleverna får 
behålla sina fritidsledare och 
att Kommunstyrelsen står för 
notan. Sedan kan du gå vidare 
med att försöka förnya, för-
ändra och förbättra sådant som 
kommuninvånarna inte redan 
tycker fungerar bra!

Anna Björklund (MP)
Minna Ljungberg (MP)

Erika Björk (MP)

Lyssna på ungdomarna!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 mars 2011 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Information om Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR)

-  Godkännande av årsredovisning 2010 
för Lilla Edets kommun 

-  Revisionsberättelse 2010, beviljande 
av ansvarsfrihet

-  Kostnadsanpassningar avseende 
2011 års ekonomi

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
16 mars 2011.

Mars

PÅ GÅNG I ALE
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BARNSÅNGER:  DAVID OLSSON
Lördag 19 mars kl 14.00–14.45 
i Musiksalen, Ale gymnasium. 
David Olsson, Ale kommuns 
kulturstipendiat 2008, får hela fa-
miljen att gunga med musik som 
bjuder in till skratt, lek och rörelse. 
Igenkänningsfaktorn i texterna är 
hög med härliga nedslag i barnfa-
miljens vardagsstök. Ålder 3–8 år. 
Biljetter 50 kr säljs på biblioteket i 
Nödinge. Tfn 0303 33 02 16. 

FÖRFATTARFRUKOST
Lördag 19 mars kl 10.00 hålls för-
fattarfrukost med Lina Ekdahl på 
Ale bibliotek i Nödinge. Frukost 
står framdukad från kl 09.30.  
Pris: 60 kr. Förköp från 26 fe-
bruari på biblioteket i Nödinge. 
Arrangeras av Studieförbundet 
Vuxenskolan och Ale kommun. 

Torsdag 31 mars håller kultur-
skolan i Ale öppet hus på Ale 
gymnasium. Där och då får man 
information samt en möjlighet 
att pröva på kulturskolans kurser 
i suzukimetoden, bild och digitalt 
skapande, musikteater och instru-
mentalundervisning.

Tidsschema:
kl 17.00 för föräldrar och barn
Prova på fiol och cello enligt suzu-
kimetoden och rytmik från 4–6 år.

kl 18.00–18.40 för alla åldrar
Konsert i teatern där instrument 
och bild hamnar i centrum. Fram-
förs av kulturskolans elever och 
lärare.

kl 19.00–20.30 för föräldrar och 
barn från och med årskurs 2.
Träffa pedagoger och prova på 
kulturskolans olika verksamheter.

Du som är skriven i Ale och är född 
1994 eller 1995 är välkommen att 
söka feriearbete under sommarlo-
vet. Du får arbeta under tre veckor 
med fem timmars arbetsdag, 
totalt 75 timmar. Lönen är 63 kr/
timma.

Din arbetsplats blir inom någon 
av kommunens verksamheter eller 
på någon förening som är verk-
sam i Ale kommun. Gemensamt 
för alla jobb är att de kräver att du 
är ansvarstagande, intresserad av 
dina arbetsuppgifter och kan ta 
egna initiativ. 

Mer information om arbetsplat-
serna och anmälningsformulär 
finns på www.ferie.ale.se från och 
med den 21 mars. Senast den 8 
april vill vi ha din ansökan. 

För ytterligare information, hör 
av dig till Andreas Antelid, arbets-
marknadsenheten, tfn 0303 37 13 
17, alternativt 0737 73 13 17, eller 
Johan Gustafsson på Ale Fritid, tfn 
0704 32 04 38. Du kan även skicka 
e-post till feriearbete@ale.se.

TRUBADURKVÄLL I SURTE
Tisdag 29 mars kl 19.00 framför 
trubadur Ingmar Gunnarsson sång 
och musik ur vår stora visskatt. 
Plats är Surte bibliotek. Medlem-
mar gratis inträde. Icke medlem-
mar 40 kronor. Fika och lotteri
Arrangör: Surte Bohus biblioteks 
och kulturförening 

FÖRESTÄLLNING: MIG DIG OSS
Söndag 20 mars kl 14.00–14.50 
i TV-Studion, Ale gymnasium.  Ett 
riktigt guldkorn till upplevelse för 
de allra, allra minsta. Med ljus, mu-
sik och rörelser hyllar danskom-
paniet Åben Dans (Danmark) det 
lilla barnets nyfikenhet och glädje 
inför att bara vara människa. Ålder 
6 mån–4 år. Biljetter 50 kr säljs på 
biblioteket i Nödinge, tfn 0303 33 
02 16.

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 
mars 2011 kl 17.05 på Medborgarhuset, Alafors. 

Under fullmäktiges sammanträde kommer en bolagsstämma  
genomföras för Alebyggen AB.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund

Årsredovisning för 2010 för Ale kommun och dess bolag 

Överföring av investeringsmedel från 2010 till 2011 

Funktionshinderpolitisk plan för Ale kommun, 2011–2014 

Prissättning av kommunens verksamhetsmark 

Förslag till arrendetid och allmän tillgänglighet gällande ar-
rendeavtal för Älvängen och Nols Båtklubb 

Årsredovisning 2010 för samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn 

Tillagningskök i äldreboende i Nödinge 

Svar på motion från Kyrkbyskolan om ljusgårdar 

Svar på motion från Kyrkbyskolan om cykelställ vid Kyrkbyskolan 

Svar på motion från Aroseniusskolan om maten på skolan 

Svar på motion från Aroseniusskolan om praon 

Svar på motion från Bohusskolan om att flytta ungdomsfull-
mäktiges sammanträden till Nödinge 

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om att asfaltera Torpvägen 

Svar på motion från Ahlafors Fria skola om fritidskorten 

Svar på motion från Rose-Marie Fihn, Lars-Erik Carlbom och 
Klas Nordh (FP) om resegaranti för färdtjänsten 

Svar på motion från Sven Pettersson (S) om fotbollsplan/lekyta 
norr om Klockarevägen i Nödinge 

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-
venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Nu är tiderna för vårens orts-
utvecklingsmöten bokade. Mer in-
formation om varje möte kommer 
i kommunens annons i Alekuriren 
minst en vecka innan mötet samt 
på kommunens webbplats www.
ale.se. 

Ortsutvecklingsmöten i Ale:
6 april –  Bohus  
7 april – Starrkärr och Alvhem
12 april – Nol 
13 april – Skepplanda
14 april – Nödinge  
19 april – Alafors och Hålanda
26 april – Surte och Älvängen

Snart dags att 
söka feriejobb

Öppet hus på kulturskolan

Var med och 
påverka din ort

15 mars–1 april 
Nordgärdets förskola
Byggnationen av riksväg 45.

4–19 april  
Vakant

19 april–1 maj  
Mellangårdens förskola
Utformningen av utställningen är 
inte klar än.

2–16 maj  
Noltorgets förskola
Utställningen kommer att handla 

om samarbetet mellan Noltorgets 
och Båtsmans förskola när det 
gäller utformningen av utegårds-
miljön på Noltorgets förskola.

16–30 maj 
Nödingeskolan
Handlar om en-till-en-satsningen 
för eleverna i lågstadiet.

3–17 juni 
Vitklövergatans förskola
De kommer att belysa barnens 
närmiljö, mångfald, världsdelar 
och flaggor från olika länder.

Det våras för utställningar
Du vet väl om att Medborgarkontoret huserar utställningar från kom-
munala verksamheter och andra lokala föreningar? I vårens program 
är det de yngsta barnen som får ta plats. Besök oss gärna mellan kl 
08.00–16.30 (tisdagar 08.00–18.00) för en titt. Plats: Medborgarkonto-
ret i Nödinge.  Inbokade datum i vår:
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Idag får vi samtal från män-
niskor som har noll på sin 
sjukpenninggrundande in-

komst och är livrädda för att få 
en vanlig förkylning och helt bli 
utan inkomst medan de har ak-
tivitetsstöd. Vart har den ge-
menskap tagit vägen, där soli-
dariteten varit vägledande? Har 
vi inte råd med de mest utsatta? 
Denna regeringspolitik gör att 
vreden växer! 

Påskuppropet mot utförsäk-
ringarna är det senaste i raden 
- den 25 april blir det en lands-
omfattande dag mot nedskär-
ningarna i välfärden. Vi stödjer 
detta arrangemang.  

75 000 personer kommer 
att utförsäkras i Sverige under 
2011, det är inte riktigt i ett rikt 
land som Sverige. Vi har redan 
kunnat läsa i media om tragiska 
fall med dödlig utgång och om 
människor som skickas mellan 

olika instanser och utreds om 
och om igen, trots att de har 
intyg om ohälsa. Detta är inte 
människovärde!

Vi möter dem som tvingas ut 
”i arbete” trots att de är sjuka. 
Dessa människor känner sig 
från-tagna sin värdighet, ifråga-
satta och kränkta av en myndig-
het som saknar klara riktlinjer 
för hur den ska utöva sin makt 
över människornas dagliga liv. 
Gemenskap och solidaritet 
behövs!  

Inte nog med detta, den som 
blir sjuk idag möts av absurda 
tidsgränser. Handläggare utan 
medicinsk kunskap fattar beslut, 
oavsett läkarintyg och hälsotill-
stånd. Vi vill förändra detta! 

Efter ministerbyte ska för-
säkringskassereglerna ännu 
en gång utredas - och under 
utrednings-tiden kommer flera 
människor att gå under. Detta är 

inte värdigt!
Många som har fysiska sjuk-

domar får även psykiska besvär 
och blir alltså sjukare. Valet kan 
stå mellan att betala hyran eller 
nödvändiga mediciner. 

Att leva på försörjningsstöd 
innebär att sälja hus och bil och 
inte ha ett öre besparingar kvar. 
Under tiden som den sjuke 
tvingas söka arbete förväntas 
hon eller han i många fall leva 
under existensminimum.

Nya grupper hamnar i en 
permanent fattigfälla, vilket 
inte minst drabbar barnen. Vi 
vill för-ändra denna omänskliga 
politik! Vi vill skapa en politik 
för trygghet och värdighet!

Jarl Karlsson (S)
Christina Oskarsson (S)

Säg nej till socialnedrustning Vi har som nära vänner 
bevittnat ett mycket 
tveksamt beslut i en 

vårdnadstvist. Paret skiljde sig 
för cirka fyra år sedan. De har 
tre barn tillsammans. Barnen 
är nu 5, 8 och 10 år. För ett par 
år sedan tog fadern barnen och 
menade att han skulle ha ensam 
vårdnad. Man gjorde då en ut-
redning på familjerätten vilken 
resulterade i att paret skulle ha 
gemensam vårdnad med växel-
vis boende, en vecka hos varde-
ra föräldern.

Den 4 januari i år hämtade 
fadern barnen för att ha dem 
under sin vecka. Därefter har 
han inte lämnat tillbaka dem 
till modern, vilket alltså strider 
mot den överenskommelse som 
träffats efter den tidigare utred-
ningen. Modern polisanmälde 
handlingen och har dessutom 
begärt hjälp av familjerätten 
med att kontakta barnen då 
fadern inte tillåtit modern att 
vare sig prata med eller träffa 
dem. Barnen har under den här 
tiden inte heller gått i skolan.

Fadern har stämt modern 
på enskild vårdnad. Den 28 
februari träffades parterna i 
rätten för ett muntligt förhör 

som skulle ligga till grund för 
beslut om interimistisk, tillfäl-
lig, vårdnad under tiden man 
genomför en ny utredning för 
att besluta om vem som skall 
ha vårdnaden. Vid detta tillfälle 
hördes modern och fadern. När 
familjerätten talade med barnen 
nedtecknades ”bara fakta”, man 
tog inte ställning i fallet enligt 
egen utsago.

Den 7 mars kom beslutet 
som ger fadern den interi-
mistiska vårdnaden, baserat 
på förhör av föräldrarna samt 
protokoll från samtalen med 
barnen. Det är minst sagt häp-
nadsväckande att den part som 
uppenbarligen begått lagbrott, 
både genom egenmäktigt förfa-
rande med barnen samt att inte 
ta dem till skolan, är den som 
får den interimistiska vårdna-
den. Man vill inte gärna tro att 
det kan gå till så här i en rättstat.

Modern har inte fått någon 
hjälp från familjerätten trots att 
hon uttryckligen bett om det. 
Hon har dessutom kontaktats 
av skolchefen i kommunen då 
barnen inte varit i skolan och 
blivit upplyst om att hon kan bli 
dömd till vite för de veckor hon, 
enligt tidigare överenskom-

melse, har ansvar för barnens 
skolgång. Hon har då bett att få 
hjälp av myndigheter eller polis 
att hämta barnen och ta dem till 
skolan men inte heller det har 
hon fått.

Hur går samtal till på famil-
jerätten? Vem kontrollerar att 
barnens svar är barnens ärliga 
svar och inte faderns? Fadern 
har isolerat barnen under två 
månader omedelbart före sam-
talen med familjerätten och har 
haft alla möjligheter att med 
både mutor och hot få barnen 
att säga det han vill. Är det en 
psykolog närvarande vid samtal 
med barn på familjerätten?

Att under rådande omstän-
digheter tilldöma fadern den 
interimistiska vårdnaden är 
samma sak som att säga att han 
gjort rätt. Ska det gå till så här? 
Vad har man för rättsäkerhet 
som vårdnadshavare? Vem tar 
ansvar för barnens välbefin-
nande? Varför kan inte polisen 
ingripa när ett brott uppenbarli-
gen begåtts?

Anders och Jennie Niklasson
Ann-Charlotte Svensson

Lennart och Åsa Sandström

Vad är det för fel på rättsväsendet?

Ale gymnasium, ett gym-
nasium där 95% av 
eleverna trivs bra och 

93% av eleverna är mycket 
nöjda med utbildningen. Så 
bra siffror har annars bara 
några friskolor.

Ett gymnasium dit elever 
från andra kommuner pendlar 
för att de skall få den bästa 
utbildningen på det program 
de vill gå.

Ett gymnasium, dit lärar-
studenterna står på kö för att 

göra sin verksamhetsförlagda 
utbildning för att skolans rykte 
är så bra.

Ett gymnasium, där vikarier 
som jobbat på andra gymnasier 
framhåller det fina samspelet 
elever – lärare och uppskattar 
att det är en arbetsplats med 
god stämning mellan alla som 
jobbar där.

Ett gymnasium med en 
engagerad och välutbildad 
lärarkår som bryr sig om elev-
erna.

Med andra ord; alla som vet 
vad Ale gymnasium verkligen 
är och står för har bara gott att 
säga. Men, ungdomarna i Ale 
kommun väljer bort sitt eget 
gymnasium. Det goda rykte 
Ale gymnasium har på andra 
ställen verkar det inte ha i Ale 
kommun. Varför? Är det inte 
dags att börja fundera över 
det? Vad är det man egentligen 
säger i Ica-kön?

En som vet vad hon talar om

Först tänkte jag att skönt att 
det inte gäller mig längre 
för mina barn är utflugna. 

Men visst gäller det mig också 
för jag bor i Ale kommun som 
jag har varit stolt över hela tiden, 
men kanske skall tänka om där. 
Hur kan man bara komma på 
tanken att ta bort fritidsledarna 
på dagen när de behövs som allra 
mest. Visst de behövs på kvällar-
na med, men det är på dagen det 
händer saker. Det finns ungdo-
mar som inte vill gå till skolan 
av olika skäl. Det finns väldigt 
många som har det svårt där 
och behöver all hjälp de kan få 
både på lektioner och framför 
allt raster där det förekommer 
både mobbning och andra tra-
kasserier ja med andra ord barn/
ungdomar mår dåligt. Är fritids-

ledarna där då har de i alla fall 
någon vuxen att ty sig till. Jag vet 
många gånger som fritidsledar-
na får gå in och stötta och reda 
ut bråk och att bara vara en stöt-
tande vuxen.

Det byggs mer och mer i Ale 
och det flyttar in mer barnfamiljer 
som vi skall ta hand om. Och 
klarar vi inte av att ta hand om 
barn/ungdomarna från början så 
kommer det gå snett för många. 
Det måste ju vara bättre att jobba 
med förebyggande insatser. 
Läste att det var katastrof med 
intagningen på gymnasiet många 
som inte är godkända. Vad tror ni 
händer om detta beslut blir sant? 
Det kommer bli många fler elever 
som inte har fått stöttning och den 
hjälp de behövt i grundskolan. 

Jag gick i Svartedalsskolan på 

70-talet och det var tufft även 
på den tiden. Men vi hade något 
som hette Skolvärd och henne 
kan jag tacka mycket för. Hon 
var en stöttepelare när man var 
ledsen och om man inte orkade 
gå till lektionerna. Efter några 
vänliga ord från henne så gick 
man tillbaka till lektionen. Hon 
kunde även bli arg på en och man 
lyssnade, vilket man inte gjorde 
så mycket på lärarna. Hon var 
guld värd. 

Jag tycker det är skandal när 
man skall spara på pensionärer, 
barn och ungdomars bekostnad.

Det som man sparar in på barn/
ungdom nu får man betala senare.

Så snälla tänk och fundera en 
gång till innan beslut fattas.

Barbro Larsson
En orolig Ale bo

På ”Omsorgs- och arbets-
marknadsnämdens möte 
den 9 februari röstades in-

förandet av LOV (”Lagen om 
fritt val” vilket innebär att vård 
och omsorgsföretag fritt får eta-
blera sig i kommunen om de 
uppfyller de krav som kommu-
nen ställt) in utav den politiska 
majoriteten bestående av M, C, 
Fp och Ad. 

Vi inom V, S och Mp mot-
satte oss införandet av LOV och 
röstade därför emot det. Vad har 
det då inneburit när LOV införts 

på andra ställen? Om man tittar 
på vad som hänt i Nacka och 
Täby kan man se att 2008 hade 
Nacka inget kollektivavtal på 37 
av 58 företag inom hemtjänsten. 
I Täby var det 10 av 19. Vad 
man också förlorar när vård 
och omsorg blir privat är med-
delarfriheten vilken ger anställda 
inom stat och kommun rätt att 
gå ut med missförhållanden i 
verksamheten utan att riskera 
sin anställning vilket inte de 
privatanställda har. Till sakerna 
hör också att lönerna gått ner när 
vården privatiserats. 

Så frågan är, är det det här vi 
vill ha, eller är det en möjlighet 
för den som behöver använda 
våra tjänster att bestämma vad 
som skall utföras och på vad sätt 
det skall göras. Är det de man vill 
så går det att genomföra inom 
den kommunala omsorgen, och 
ett sådant arbete är påbörjat. 

Christer Pålsson
Vänsterpartiet

Dennis Thomsen
Socialdemokraterna

Anna Björklund
Miljöpartiet

Ale gymnasium – omtyckt, men inte i kommunen?

Vad gör ni med våra ungdomar?

För valfrihet inom den kommunala omsorgen

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Nu har vi kommit till Alafors, Ale Elförening

Fredag 25 mars 12.00-13.30
Värd: ALMI Företagspartner

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Program:

”Mitt liv som underleverantör till
Åsa-Nisse och Klabbarparn” 

VD Paul Blomgren, Cameracenter/Gothenburgfilmstudios  berättar 
om sina  konkurrensfaktorer och resan från 0-17 miljoner på fyra år.

Ale Elförening
Nye VD:n Stefan Brandt informerar om den nya satsningen som

elleverantör, med start hösten 2011

Nytt från Ale kommun

Välkomna!

Det fyra år gamla företaget har redan ett tiotal 
fast anställda och en omsättning på uppåt 
17 mkr. Camera Center hyr ut 
inspelningsutrustning till professionella kunder 
men är också motorn i det nya kluster för 
filmproduktion som byggs upp i Gothenburg Film 
Studios på Lindholmen. NÖDINGE. På Med-

borgarkontoret visar 
barnen upp sin blivande 
förskola.

Äppelgården i 
Nödinge kommer att få 
mycket skoj på utegår-
den.

– Jag vill gärna ha en 
gunghäst, säger Freyja, 
6 år.

I augusti öppnar Äppelgår-
dens förskola i Nödinge. Det 
blir ortens största med sex 
avdelningar. Barnen på Lill-
gårdens förskola har fått vara 
med i hela processen. De höll 
i spaden när det första spad-
taget togs och de har hälsat 
på byggarbetsplatsen vid ett 
antal gånger.

– Vi har dokumenterat ar-
betet i ord och bild. Barnen 
är väldigt engagerade, säger 
förskolelärare, Catrin Hög-
berg.

Akritekten bakom Äppel-
gårdens förskola har tagit 
till sig av barnens tankar och 
idéer som nu är utställda på 
Medborgarkontoret i Nö-
dinge.

– Barnen kommer också 
att få vara med när vi väl ska 
börja beställa saker till för-
skolan. Jag tror att leksaks-
katalogerna kommer bli väl-
digt intressanta, säger Catrin 
Högberg.

Att låta barnen var delak-
tiga har med framgång tes-
tats tidigare i såväl Nol som 
Älvängen.

– Det är en spännande resa 
att ta med barnen på. Vi tror 
det här är väldigt lärorikt.

Vecka 33 ska Äppelgården 
vara inflyttningsklar.
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BELÖNING

5000 kr
till den som ger tips så att 

förövarna till vandaliseringen 
av bullerskydd och krossade 

busskurer, natten till 
lördag (11-12 mars), 

kan ställas inför rätta.�
0705-448055

info@aledemokraterna.se
Aledemokraterna, Box 2, 446 21  ÄLVÄNGEN

Fortsatt tufft för Ales skolor
– Konsekvensbeskrivning vittnar om minskad lärartäthet trots miljontillskott

I valrörelsen utlovades full 
satsning på skolan. Det sades 
både då och nu. Kommun-
styrelsen har tvingats banta 
sin budget med 7,9 Mkr till 
förmån för Utbildnings-
nämnden och ytterligare 
3,9 Mkr har skjutits till från 
kontot "Särskilda insatser". 
Trots en utökad ram med 
11,8 Mkr räcker inte peng-
arna till. Sektorchef, Annika 
Sjöberg, har i sin konse-
kvensbeskrivning till nämn-
dens budget påtalat att perso-
naltätheten i förskolan mins-
kas, likaså inom skola och 
skolbarnomsorg.

– Det finns en uppenbar 
risk att det blir så enligt min 
bedömning. För att garante-
ra samma verksamhet som 
under 2010  samt att Ale gym-
nasium även fortsättningsvis 
ska kunna drivas med små 
klasser hade vi behövt cirka 
20 Mkr, säger Annika Sjö-
berg.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Korne-
sjö (M), ger trots konse-
kvensbeskrivningen lugnan-
de besked.

Vet vad som sagts
– Vi vet vad vi har sagt i valet 
och vi kommer aldrig att ac-
ceptera en besparing på per-
sonalsidan. Självklart sker an-
passningar i förhållande till 
antalet elever på varje enhet, 
men att lärartätheten skulle 
minska går vi inte med på. 
Mer kronor och färre elever 
kan i min värld aldrig betyda 

att verksamheten blir sämre. 
Det här kommer vi att titta 
närmare på, säger han när lo-
kaltidningen ringer upp.

Kornesjö menar vidare 
att budgeten ska klaras utan 
personaluppsägningar, istäl-
let är det smartare arbetssätt 
som gäller.

Sveriges bästa skola
– Vi har lovat att skapa Sve-

riges bästa skola, men det är 
inte gjort i en handvändning. 
Vi kommer inte till dukat 
bord direkt. Nu gäller det att 
få kontroll på verksamheten – 
sen kommer satsningarna att 
avlösa varandra under man-
datperioden, menar Korne-
sjö.

Oppositionen skriver i ett 
pressmeddelande att den fö-
reslagna budgeten innebär ett 
besparingskrav på cirka 8 mil-
joner kronor.

– Förskollärare och lärare 
kommer att sägas upp, 
barngrupperna i förskolan 
kommer att öka och lärar-
tätheten i skolan att minska. 
Samtliga partier var i valrö-
relsen överens om att satsa 
på skolan och ungdomarna. 
Att skära ner i verksamheten 
ligger inte i linje med de val-
löften vi tillsammans gjorde i 
september. Det finns pengar 
för ändamålet hos Kommun-
styrelsen, pengar som bara 
väntar på att användas, säger 
Paula Örn (S).

Uttalandet upprör Utbild-
ningsnämndens ordförande.

– Det där är inte sant. De 

har läst en konsekvensbe-
skrivning. Det är långt ifrån 
ett beslut om uppsägning-
ar. Vi noterar förvaltningens 
farhågor och kommer att gå 
igenom dessa. Till skillnad 
från den tidigare majoriteten 
kommer vi aldrig att accep-
tera en nedskärning på bar-
nens bekostnad. Vi kommer 
att satsa på skolan, markerar 
Peter Kornesjö.

Även Annika Sjöberg för-
nekar uppgifterna om att per-
sonal skulle behöva sägas upp.

– Det är inte aktuellt. Vi 
kommer att klara det här bra. 
Det är ungefär samma situa-
tion som i fjol. Någon försko-
lelärare får kanske byta avdel-
ning, men värre än så blir det 
inte.

Hon menar vidare att bud-
geten som Utbildningsnämn-
den antar på onsdag innebär 
en verksamhet på samma nivå 
som idag. Satsningen uteblir.

Mer pengar behövs
– För att kalla det en sats-
ning på skolan skulle det be-
hövas betydligt mer pengar. 
Vår elevpeng ligger under 
medel och det har den gjort 
en längre tid. Det hade varit 
roligt om vi sett ett trend-
brott, men vi ser ut att bli 
kvar på den här nivån, säger 
Annika Sjöberg.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är medveten situatio-
nen.

– Det kan komma mer 
pengar redan i år, men vi får 
tyvärr inte lov att förbruka 
mer än vi får in. Nu börjar 
vi här, utvärderar och går 
vidare. Vi tar allt i rätt ord-
ning. I ett första skede har 
det handlat om att skapa för-
utsättningar för satsning-
ar i skolan. Det har vi gjort 

genom att prioritera om i 
kommunens verksamheter. I 
Kommunstyrelsens förvalt-
ning har vi hämtat 7,9 Mkr 
och det beror inte på att det 
som gjorts där har varit onö-
digt eller dåligt utfört. I pri-
oriteringen mot skolan har vi 
valt att låta barnen gå först.

Peter Kornesjö (M), Utbildningsnämndens ordförande, garanterar att inga uppsägningar 
kommer att ske i skolan.

ALE. Ökad lärartäthet, mindre barngrupper och 
fler specialpedagoger.

Så lät Moderaternas vallöfte.
På onsdag klubbar Utbildningsnämnden sin 

första budget och konsekvensbeskrivnigen talar 
mot partiets ambitioner.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Oppositionsråd Paula Örn (S) är kritisk.

Barnen skapar framtidens förskola
– Hur Äppelgården ska se ut visar de på Medborgarkontoret

Freyja visar stolt upp utställningen över Äppelgården.

Unga arkitekter från Lillgårdens förskola i Nödinge.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



NÖDINGE. På tisdag 
(läs idag) tar Kommun-
styrelsen sin budget 
för 2011.

Den är totalt nedban-
tad med 9,6 miljoner 
kronor.

Det innebär stora för-
ändringar för servicen 
på Medborgarkontoret 
och främst informa-
tionsarbetet får mins-
kade resurser.

Kommunstyrelsens förvalt-
ning fick tidigt i vår uppdra-
get att beskriva konsekven-
serna av en neddragning av 
verksamheten om totalt 10 
miljoner kronor (Mkr). Innan 
detta uppdrag gavs hade en 
effektivisering med 1,7 Mkr 
genomförts. När Kommun-
styrelsen klubbar budge-
ten för 2011 innebär försla-
get en minskning med 20% 
gentemot vad fullmäktige sa 
i november. Fram till förra 
veckan har konsekvenserna 
inte varit kända. Det är de dä-
remot nu, men Kommunsty-

relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), har inte svårt 
att försvara dem.

–  Allt har handlat om att 
prioritera rätt saker. Vi har 
låtit skolan gå före. Konse-
kvensbeskrivningen är kor-
rekt och det är bara någon 
enstaka detalj som vi inte ge-
nomför, bekräftar Berglund 
och tillägger:

– Jag vill klargöra att inget 
av det som tidigare har gjorts 
på förvaltningen har varit 
dåligt utfört eller menings-
löst, men just nu behöver 
skolan pengarna bättre. I ett 
sådant fall är inte beslutet sär-
skilt svårt för mig.

När beslutsförslaget och 
dess konsekvensbeskrivning 
offentliggjorts lät kritiken 
från oppositionen inte vänta 
på sig.

Servicen monteras ner
– De monterar ner den all-
männa servicen till alebor-
na. Informationen kommer 
att bli mycket begränsad, då 
tre tjänster försvinner. Hem-

sidan som idag är kärnan i 
det kommunala informa-
tionsarbetet vet jag inte vem 
som ska sköta. IT-avdelning-
en tar bort sin tjänst och hän-
visar till informationsavdel-
ningen som också har tving-
ats banta. De kommer inte att 
hinna göra mycket mer än att 
svara i telefon, säger opposi-
tionsråd Paula Örn (S).

Förvaltningens neddrag-
ningar drabbar också kom-
munledningen hårt. Led-
ningsstödet minskas med en 
tjänst.

– Det är naivt att tro att 
man kan klara allt själv. Sitter 
du i beslutande ställning för 
en verksamhet med över 
2000 anställda behöver du 
ha hjälp med ganska mycket 
för att hinna med. Vill Mikael 
Berglund hellre sitta på kon-
toret och vara administra-
tör så är det upp till honom, 
men jag tror att väljarna har 
valt honom till annat, menar 
Paula Örn.

Mikael Berglund är lugn 
och övertygad om att beslu-
tet är rätt.

– Det innebär säkert att jag 
får sköta vissa saker själv som 
en sekreterare annars hade 
kunnat göra, men i den här 
situationen tycker jag att vi 
som är vuxna bör anstränga 
oss lite extra. Det är svårare 
för barnen. De behöver hjäl-
pen mer än vi. När det gäller 
hemsidan och informations-
arbetet så hoppas jag att fler 

kan bli delaktiga i det arbe-
tet. Det är bland annat därför 
som vi har investerat i en ny 
plattform.

Resurserna för marknads-
föringen av Ale har också mi-
nimerats.

Konstigt
– Det är konstigt med tanke 
på att vi strävar efter inflytt-
ning och expansion, säger 
Paula Örn som inte får något 
medhåll.

– Jag tycker vi måste ha 
något att marknadsföra först. 
Vi har sagt att nu är det skolan 
som gäller och då är det så. 
Det finns pengar till mark-

nadsföring också, men vi 
väljer kanske lite andra ka-
naler det här året, förklarar 
Berglund.

Däremot får oppositions-
rådet Paula Örn rätt i sin 
kritik om att besparingen 
kanske inte blir så stor som 
avses.

– Först när beslutet är taget 
kan vi börja förhandla och då 
vet vi hur långa uppsägnings-
tider vi kan räkna med, kom-
menterar Mikael Berglund.
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Föräldrastöd 
från A till Ö

Familjehuset i Surte har

ÖPPET HUS-KVÄLLAR
Torsdagar kl 17.30 - 19.30

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

Vi informerar också om Familjehusets olika 
verksamheter och om annat föräldrastöd som 
fi nns i här i Ale.
Adress: Göteborgsvägen 93 i Surte, ingång på 
husets södra gavel.

SAGOSTUNDER
PÅ BIBLIOTEKEN

Bebissagostunder 
-  för barn 4-8 månader. 
Vi läser och ramsar tillsammans.

Ale bibliotek Nödinge
Start måndagen den 14 mars 10.00. 5 gånger.
Anmälan till sara.dahl@ale.se eller 
0303-330 216

Ale bibliotek Surte
Start torsdagen den 17 mars 9.30. 5 gånger
Anmälan till sara.dahl@ale.se eller 
0303-330 171

Drakonsdag 
Sagostund på Surte bibliotek 
för alla daglediga barn och föräldrar.
Varannan onsdag 14.30. 
16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 och 8/6

INFORMATIONSTRÄFF
OM NATTVANDRING 

Onsdagen den 13/4 
kl 18.30-ca 20.00 
är du välkommen till en informationsträff om 
nattvandring i Nödinge. 
Vi träffas i Ale Gymnasium, TV-studion 
(C-huset vid matsalen). 

LE KOMMUNA
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ALAFORS. Ett ström-
avbrott drabbade Ale 
Elförenings kunder i 
Bohus och Nödinge 
med omnejd på sön-
dagseftermiddagen. 

Det var en kabel-
skada i en stolpe på 
Norra Kilandavägen 
i Nödinge som orsa-
kade avbrottet.

– Vi fick överslag i kabeln 
och när omkoppling av 
matning skulle ske fick 
vi haveri på en frånskilja-
re, säger Tomas Olsson, 
driftansvarig på Ale Elför-
ening.

Invånarna i Bohus var 
utan ström i en dryg halv-
timme medan kunderna 
i Nödinge fick tillbaka 
spänning vid 14.30-tiden. 

– Ett antal hushåll i 
Nödinge fick vänta ytter-
ligare en tid innan ström-
men var tillbaka. 15.50 
hade alla kunder spänning 
igen, säger Tomas Olsson.

Vattenfall Service 
kommer att reparera den 
havererade frånskiljaren 
under tisdagsförmidda-
gen.

Alebor blev 
strömlösa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utgångspris 3 595 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 1 223 kvm Sluttning
Byggt 2006
Adress: Gruvåsvägen 35
Visas tor 17/3 17.30-18.30
och sön 20/3 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-1036 till 72456
för beskrivning

Ett hus med personlig design
och blandning av modern och
traditionell stil, välbyggt med
hög standard. Högt och vackert
läge med utsikt över Göta Älv,
längst in på återvändsgata. Ett
av Älvängens bästa läge.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1036.

B Älvängen

Utgångspris 1 795 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 113 kvm
Tomt 300 kvm trädgårdstomt
Byggt 1978
Adress: Gulklövergatan 144
Visas tor 17/3 17.30-18.30
och sön 20/3 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2825 till 72456
för beskrivning

Gavel radhus med inredd vind.
Öppen planlösning på entré-
plan. Har både uteplats och ett
uterum. Till radhuset finns
garage i länga och förråd finns
på tomten. Radhuset ligger
centralt i Nödinge med gång-
avstånd till det mesta.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2825.

BNödinge
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"Inte svårt – skolan behöver pengarna"
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), försvarar neddragningar
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Berglund vill spara 10 miljoner på 
kommunstyrelsens förvaltning
ALE. Det pågår en inten-
siv jakt på pengar hos den 
politiska ledningen i Ale 
kommun.

Lägre skatteintäkter och 
slopade statsbidrag sätter 
press på landets kommuner.

– Om vi skulle leverera 
exakt samma verksamhet 
som föregående år fattas det 
egentligen 38 miljoner. Själv-
klart måste vi se över kost-
nadsbilden och anpassa oss 
efter de nya ramarna, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

2011 är ett marigt år sett ur ekono-
misk synvinkel. En konsekvens av 
den lågkonjunktur som landet har 
passerat är att tillväxten i skatteun-
derlaget har bromsat in.

– I år lär den bli cirka 2,5%, vilket 
motsvarar löneökningarna, men det 
finns andra kostnader som också går 
upp och som vi måste hitta sätt att 
budgetera för. En stor skillnad mot 
2010 är att staten har tagit bort det 
konjunkturstöd som gavs förra året. 
För Ales del innebär det att 26,8 mil-
joner kronor försvinner, säger eko-
nomichef, Helene Ramert.

Att skatteunderlaget som under 

många år växte med rekordfart inte 
längre har samma tillväxt förklarar 
Helene Ramert:  

– Skatteintäkterna baseras nu på 
de inkomster som var under lågkon-
junkturen. 2008 varslades många 
och det slutade med att en del gick 
arbetslösa under 2009. Människor 
med låga inkomster betalar mindre 
skatt, så enkelt är det. Ett annat skäl 
är att befolkningsökningen inte har 
motsvarat förväntningarna, varken i 
Ale eller landet i stort. 

I nästa vecka kommer en ny skat-
teprognos som kommunledning-
en hoppas har förbättrats mot det 
som presenterades i december. Då 
pekade det mesta på att skatteintäk-
terna sjunker med 8 Mkr mot vad 
som först har budgeterats.

Låg låneskuld
Positivt för Ales del är att kommu-
nens låneskuld har sjunkit till 26 
Mkr (bokslutet 31/12).

– Med låga räntekostnader har vi 
klarat av att amortera kraftigt. Det 
är värdefullt nu när kommunen står 
inför många viktiga investeringar. 
Nya områden ska exploateras och 
med nya bostäder följer krav på fler 
skolor och förskolor. Det kommer 
betyda att kommunen åter behöver 

låna pengar och då är det bra att vi 
nästan har betalat av den tidigare 
skuldbördan, säger Ramert.

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund, har insett att det 
krävs åtgärder för att få ihop bud-
geten.

Total översyn
– Vi kommer att se över alla verk-
samheter. Det handlar inte generellt 
om att spara, utan mer om att anpas-
sa vår organisation till dagens förut-
sättningar. Är allt vi gör nödvändigt? 
Kan det göras på ett annat sätt? För 
oss är det inget snack om vad som 
gäller. Vi tänker prioritera skola och 
omsorg. Har vi rätt antal lärare i för-
hållande till antalet barn? Har vi rätt 
antal händer i vården i förhållande 
till vad vi vill? Självklart analyserar 
vi även dessa verksamheter, finns det 
nödvändiga förändringar att göra på 
skolans område ska de också genom-
föras, säger Berglund bestämt.

Stämmer det att du har givit 
kommundirektören i uppgift att 
ta fram en konsekvensbeskriv-
ning av att spara 10 Mkr på kom-
munstyrelsens förvaltning?

– Ja, det är riktigt. Vi har begärt in 
flera liknande analyser. De ska vägas 
mot varandra senare, men jag upple-

ver att kom-
munstyrel-
sens för-
valtning har 
varit försko-
nad från åt-
gärder de 
senaste åren. 
Vi tänker 
inte spara i 
skolan eller 
vården om 
det finns pengar att hämta på annat 
håll. Jag är övertygad om att vi även 
på den här förvaltningen kan hitta 
saker som går att göra annorlunda, 
billigare och bättre. Vi kommer att 
behöva hitta lite nya pengar för att 
kunna genomföra den politik vi har 
gått till val på, motiverar Berglund.

Det märks tydligt att de ekono-
miska förutsättningarna inte mot-
svarar förväntningarna som Kom-
munstyrelsens ordförande hade när 
han tillträdde.

Tufft uppdrag
– Det är ett tufft uppdrag. Det 
saknas 38 Mkr jämfört med 2010 
och det är minst sagt utmanande. 
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi 
har 1,3 miljarder att göra verksam-
het av och även om vi hade ytterli-

gare ett par miljoner så hade vi nog 
ändå känt att det saknas lite. Det 
finns så mycket man vill göra.

Kultur- och fritidsnämnden har 
i uppdrag att försöka hitta cirka 2 
Mkr i sin budget. I veckan ska kon-
sekvensbeskrivningarna redovisas.

– I princip har alla förvaltning-
ar fått samma uppdrag. Nu ska vi 
se vad de har kommit fram till och 
vilka konsekvenser eventuella spar-
åtgärder får.

Ett litet ljus i tunneln tänder ändå 
Helene Ramert.

– Jag tror att 2011 blir lite käm-
pigt med en ny organisation och en 
stram budget, men redan 2012 ljus-
nar det och skatteintäkterna ökar 
mer normalt igen. Totalt sett har 
Ale mycket positivt att se fram emot. 
Den stora infrastrukturutbyggna-
den går mot sitt slut och nya bo-
stadsområden exploateras. Befolk-
ningen ökar och med den även skat-
teunderlaget. Vi får härda ut ett eller 
två år, men jag hoppas att skatte-
prognosen som kommer nästa vecka 
redan skvallrar om bättre tider...

– Kommunstyrelsens ordförande betonar att det är skola och omsorg som gäller

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M).

Faksimil Alekuriren vecka 6, 2011. Förslaget blir nu verklig-
het.

Årsmöte Stödföreningen Vaken
Tisdag 29 mars kl 18

Göteborgsvägen 94, Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALAFORS. Minst 350 
ungdomar deltog i den 
stora demonstratio-
nen mot beslutet att 
begränsa antalet fri-
tidsledare under dagtid 
i skolan.

Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Jan Skog (M), bjöd in 
till dialog, men fick 
inget gehör.

– Det är försent, idag 
visar vi vårt missnöje, 
menade Kristina Raad, 
upprorsledare.

Via Facebook hade ungdomar-
na planerat och mobilisterat en 
omfattande demonstration ut-
anför kommunhuset i Alafors 
i onsdags morse. Över 350 
ungdomar, främst från kom-
munens högstadieskolor, slöt 
upp och protesterade starkt 
mot Kultur- och fritidsnämn-
dens besparing som berör tre 
fritidsledartjänster. Nämnden 
som sammanträdde klockan 
nio kunde inte missta sig på 
ungdomarnas åsikt i frågan. 
Ordförande, Jan Skog, för-
sökte därför bjuda in ungdo-
marna i Medborgarhuset för 
att få till stånd en form av in-
formation.

– Ni är felunderrättade och 
vi vet inte heller om fritidsle-
darna i själva verket kommer 
att bli färre på skolorna. Anser 
till exempel Himlaskolan att 
de behöver en fritidsledare 
så är de fria att ta det beslu-
tet, men vi  i Kultur- och fri-
tidsnämnden kan inte anställa 
skolpersonal inom vår budget. 
All dagtidspersonal berörs 
inte, utan det handlar om tre 
tjänster, sa Jan Skog.

Mycket mer än så han hann 
inte säga förrän demonstra-
tionsledaren, Kristina Raad, 
gjorde entré och uppmanade 
ungdomarna att lämna salen.

– Demonstrationen är där 
ute, inte här inne, påtalade 
hon.

För lokaltidningen berät-
tade hon att risken var stor 
att politikerna skulle vilseleda 
dem och få dem att inte inse 
allvaret.

– Vuxna människor har ett 
övertag på oss och självklart 
vill de tysta oss, men idag var 
det vår tur att uttrycka vad vi 
tycker om deras förslag.

Det lyckades ingen sätta 
stopp för.

Kontrasten blev sedan total. 
Det skiljde bara en glasruta 
mellan demonstranterna och 
de beslutande politikerna. På 
utsidan skanderades att fri-
tidsledarna måste få vara kvar 
– dagtid. På insidan klubbades 
alliansens förslag som innebär 
en besparing om 1,2 Mkr och 
att tre fritidsledare får sluta 
arbeta dagtid.

Demonstrationen var också 
en protest mot att ungdomar-
na känner sig förbisedda.

– Det står i deras verksam-
hetsplan att de ska utveckla 
och förbättra vår situation i 
samråd med ungdomar, men 
varken ungdomsrådet eller 
någon annan har varit tillfrå-
gade i den här frågan, förklara-
de Kristina Raad som var väl-
digt nöjd med uppslutningen.

Demonstrationen skedde 
under skoltid och elever från 
hela Ale deltog. Någon från-
varo är inte aktuell att marke-
ra, åtminstone inte för de som 
kom från Aroseniusskolan.

– Nej, vi har tagit närvaron 
här istället. Vårt demokratiska 
engagemang räknas, vi skolkar 
inte. De som ville gå med fick 
anmäla det innan och nu prick-
ar vi av alla som är här, säger 
Amanda Hessfeldt och Na-
talie Mårtensson som hade 
mer att säga:

– Vi försökte får till stånd ett 
möte med Jan Skog, men han 
var måttligt intresserad och av-
böjde när vi väl kom i kontakt 
med honom. Att prata med 
honom idag var inte aktuellt. 
Nu var det vår tur att säga vårt.

Jan Skog menar att han 
inte har blivit seriöst inbju-
den till någon träff och därför 
inte heller har tackat nej. Is-
tället var han märkbart irrite-
rad över att demonstrationen 
leddes av SSU:s ordförande i 
Ale, Kristina Raad.

– Det är helt uppenbart att 
oppositionen har hejat på det 
här initiativet, menar Skog.

Det uppstod också en 
debatt om huruvida han i sam-
band med demonstrationen 
skulle ha hotat Kristina Raad 
med orden "det här ska du få 
ångra".

– Jag sa att "surt kommer 
igen". Om det är att beteckna 
som ett hot, så stämmer det... 
Nej, jag har aldrig hotat henne, 
underströk Skog.

Senare beklagade han att 
ungdomarna inte fick chansen 

att få rätt information när det 
ändå var på plats i Alafors.

– Alla har rätt att få ta del 
av det som ligger till grund 
för beslutet. Vi försökte att 
samla alla demonstranter i 
Medborgarhuset för en kort 
information, men det hin-
drade demonstrationsledaren, 
Kristina Raad. Hon gick inte 
med på och det tycker jag är 
oansvarigt. Mitt förtroende 
för henne är förbrukat. Jag 
kommer inte att ha någon 
dialog med SSU, men det 
finns ju 2000 andra duktiga 
ungdomar att prata med, säger 
Jan Skog och berättar att en 
enig nämnd tog beslut om att 
inför budgeten 2012 ska ung-
domarna få vara med tidigt i 
arbetet.

Ale Ungdomsråd borde 
redan i år ha varit en part som 
informerats om förändringen.

– Ja, det är riktigt. Men den 
här gången var det knappt om 
tid. I framtiden hoppas vi att 
Ungdomsrådet får en mer  
naturlig länk till Kultur- och 
fritidsnämnden som ansvarar 
för många frågor som rör ung-
domar. Idag ligger Ungdoms-
rådet under Kommunstyrel-
sen, det skulle vi vilja styra 
om, berättar Isabell Korn 
(M), andra vice ordförande i 
Kultur- och Fritidsnämnden 
som också gav demonstran-
terna ett glädjande besked:

– Det är en klar missupp-
fattning att vi skulle stänga 
fritidsgårdar och elevcaféer, 
att möblerna inte skulle få stå 
kvar och så vidare. Det stäm-
mer inte. Det kommer också 
att finnas personalresurser. 
Vi pratar om en neddragning 
med tre tjänster i hela kom-

munen under dagtid. Inget 
annat.

Hur Ale Fritid kommer 
att jobba i framtiden ska en 
utredning ge svar på. I det 
arbetet är ungdomarna själva 
med och lämnar sina synpunk-
ter. När utredningen är klar i 
maj kommer tydligare besked, 

men allisansen ambitioner är 
inga hemligheter.

– Vi vill göra fritidsgår-
darna mer tillgängliga under 
kvällstid, säger Jan Skog.
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FONDKVÄLL
Modeinspirerad

Erik Wadström
En av våra främsta marknadsanalytiker gästar 
Ale och ger tips om hur vi bäst placerar vårt 
sparande då Handelsbanken erbjuder många 
olika fonder som har sin unika inriktning.

Dessutom bjuder kvällens samarbetspartners på 
en inspirerande modeshow med vårens senaste 
trender.

i samarbete med

med de senaste trenderna
ONSDAG 23 MARS KL 18-20
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE

ÄLVÄNGEN • ALE TORG • SURTE

Föranmälan senast fredag 18 mars
alvangen@handelsbanken.se
0303-33 48 50
aletorg@handelsbanken.se
0303-33 67 30
surte@handelsbanken.se
031-336 15 80
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Uppretade känslor. Minst 350 ungdomar deltog i demonstrationerna mot att skära ner på dagtidsanställda fritidsledare. 
Protesterna varade i nästan två timmar utanför kommunhuset i Alafors där Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde.

Ungdomarna demonstrerade förgäves
– På andra sidan fönstret tog politikerna det oönskade beslutet

Kristina och syster Batoul 
med megafon.

ALE. Arbetslösheten 
fortsätter att minska 
och i Västra Götaland 
ligger man nu under 
riksnittet. 

Så gäller även för 
Ale kommun 
I Ale har antalet arbetslösa 
minskat med 1,5 % jämfört 
med samma månad förra 
året.

Västra Götaland drabba-
des hårdare än de flesta andra 
län av arbetslöshet till följd 
av finanskrisen. Men nu har 

man återhämtat sig rejält och 
den positiva utvecklingen 
väntas fortsätta.

Fredrik Skoglund som är 
arbetsförmedlingschef i Ale 
och Lilla Edet tror på ett 
nära samarbete med företa-
garna. 

– Många företag skulle 
vilja rekrytera men vågar inte 
riktigt. I det läget kan vi gå 
in och erbjuda våra tjänster 
för att på så vis uppmuntra 
till rekrytering. Eftersom 
det även ger oss möjlighet 
att göra prognoser på arbets-

marknaden vinner båda 
parter på samarbetet.

JOHANNA ROOS

Allt fler får jobb i Ale kommun

FAKTA
Öppet arbetslösa i februari 2011 
i % 16-64 år
Kungälv: 3,3
Lerum 3,3
Ale: 5,4
Lilla Edet: 6,0
Alingsås, 6,1
Göteborg: 7,1
Hela riket: 6,7

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. När många 
trodde att våren var i 
antågande gjorde sig 
vintern påmind igen.

Det fick barn och 
personal på Mor Annas 
Förskola erfara i ons-
dags förmiddag.

Snön yrde när Hasa-
loppet gick av stapeln i 
Furulundsskogen.

Förra söndagen avgjor-
des det 87:e Vasaloppet på 
skidor. Lika länge har inte 
Hasaloppet funnits, även om 
arrangemanget numera har 
utvecklat sig till en kär tradi-
tion bland elever och perso-
nal på Mor Annas Förskola.

Likheterna med Vasalop-
pet är för övrigt slående på 
många sätt. Förväntningarna 
hos deltagarna är jämför-
bara och även om distan-
sen i Hasaloppet inte mäter 
mer än några hundra meter, 
så krävs det ändå en rejäl 
ansträngning hos barnen. 
Som tur är så bjuds det extra 
energi utmed banan i form av 
blåbärssoppa.

– Gott, tyckte Moa Karls-
son, som kastade muggen för 
att sedan bege sig de sista 
meterna in mot mål.

Ivrigt påhejade av sina 
kamrater kunde deltagarna, 
en efter en, passera mål-
skynket och därmed säkra en 
medalj i Hasaloppet 2011.

Snöyra när Hasaloppet avgjordes
– Mor Annas Förskola håller fast vid traditionen

I FURULUNDSSKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Glada miner i målfållan. Ceasar Lerebäck, Sofia Andersson och Jonathan Jensen från 
avdelning Nasse klarade Hasaloppets prövningar med bravur.

Starten har gått för Hasaloppet i Furulundsskogen och 
barnen på Mor Annas Förskola ger sig iväg ut på den snits-
lade slingan.

NÖDINGE. Vårens första 
författarfrukost står 
för dörren.

Nu på lördag får bibli-
oteket i Nödinge besök 
av estradpoeten Lina 
Ekdahl.

– Det ser jag fram 
emot, säger huvudper-
sonen själv.

Lina Ekdahl är född 1964 och 
bosatt i Göteborg. Hon är en 
uppskattad estradpoet och 
skriver texter även för teater, 
radio och tidningar.

– Att det blev dikter för 
min del beror på att jag gillar 
den koncentrerade och korta 
uttrycksformen. När jag 
skriver så stryker jag väldigt 
mycket, det blir så tråkigt 
annars, säger Lina Ekdahl.

Hon har läst dikter för 
publik sedan 1984, men det 

var först tio år senare som 
hennes debutbok ”Fram på 
dagen” gavs ut.

– Sedan har jag fortsatt på 
den inslagna vägen och hit-
tills har det blivit sex diktsam-
lingar, säger Lina Ekdahl.

När lokaltidningen får tag 
i Lina Ekdahl sitter hon i ett 
hus på Koster och arbetar för 
fullt.

– Jag har fått låna ett ställe 
för att få ordentlig arbetsro. 
Just nu håller jag på att skriva 
nya dikter.

Frukosten kommer att stå 
uppdukad från klockan halv 
tio och en halvtimme senare 
är det dags för Lina Ekdahl 
att hålla sitt föredrag.

– Jag kommer att berätta 
om mitt författarskap, men 
samtidigt hoppas jag på en 
bra dialog med besökarna 
som förhoppningsvis har en 
hel del frågor på lager.

Estradpoet gästar Ale bibliotek
– Författarfrukost med Lina Ekdahl

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lina Ekdahl från Göteborg, 
känd bland annat för sina 
välskrivna diktsamlingar, 
kommer till Ale bibliotek nu 
på lördag.

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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Välkomna till

Fortsättningsvis kommer vi arrangera�
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NYA LUNCH- OCH MIDDAGSALTERNATIV PÅ ALE TORG

Välkommen!
Onsdag till söndag 11-15 bjuder vi på en 
fralla till lunchsalladen

Fläskytterfi lé

55:-/kg
Dansk köttråvara • Skaraborgs chark

��������������
éé

/

• Kyckling i röd curry
• Pastasallad
• Wallenbergare
• Skaldjurssoppa
• Köttbullar m.m.
Tillbehör: Ris, mos, sås och potatisgratäng

- färdigt att värma

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v11 • Tel 0303-975 00

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

Lätta

10:-/st
600g • Jfr pris 16,67/kg

Gott och enkelt – Betala per hekto

Salladsbaren
Blanda din egna sallad

Jessica Esbjerg

I manuella disken

ProvsmakTorsdag och fredag 11-19

BOHUS. På fritidsgår-
den Arken på Bohus-
skolan tränar nionde-
klassarna varje dag. 

Resultatet lät inte 
vänta på sig – det blev 
guld två gånger om.

I Ungdoms-SM som gick av 
stapeln lördagen den 5 mars 
i Malmö briljerade lagen från 
Ales fritidsgårdar.

Sammanlagt lyckades fem 
Alelag ta sig till slutspel.

Den starkast lysande stjär-
nan blev Arken som vann 
högstadieklassen med både 
tjej- och killaget. Även i 
gymnasieklassen lyckades de 
placera sig på prispallen när 
tjejerna kom på andra plats.

Änggårdens tjejer knep 
andraplatsen i högstadie-
klassen medan Ungkans hög-
stadiekillar åkte ut i grupp-
spelet. 

På Arkens fritidsgård visar 
spelarna stolt upp sina två 
vinnarpokaler. 

– Det känns verkligen 
jätteroligt och nu peppar 
vi varandra  inför Nordiska 
mästerskapet som är i den 
5 till 6 juni, säger Michelle 
Torres.

Bohuselever vann Ungdoms-SM i biljard

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Vinnare. Arbinot Haklaj, Eldin Kajdic, Martia Karim, Michelle Torres och Fanny Ahlm (Fanny Stenborg saknas på bilden) blev alla vinnare av Ungdoms SM i 
biljard.
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Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

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

Peter 
Eriksson

PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 3 125 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Björkvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 3 rok, 67,6 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 747 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Björkvägen 5a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 2 rok, 56,5 kvm
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PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 336 kvm . VISAS Ti 22/3. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 13.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 116 kvm

• Hörntomt • Barnvänligt • Fräscht/modernt • Öppen planlösning
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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 2 275 000 kr/bud. TOMT 741 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 83. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE BOHUS 6 rok, 116 + 116 kvm
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PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 818 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Brattåsstigen 4. KUNGÄLV
Peter Eriksson 0303-211030.

ALE SURTE 5 rok, 119 + 10 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Läs mer om kostnadsskydds- 

försäkringen på svenskfast.se

NYHET!  

En kostnads- 
försäkrad bostad 

ger köparen skydd 
mot dubbla 

boendekostnader.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN

Måndag 7 mars

Inbrott på bilfirma
Stöld och skadegörelse rap-
porteras från Magnussons Bil i 
Surte. Ett 20-tal fordon utsätts 
för åverkan.

En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Misshandel i Älvängen. En 
kvinna i 23-årsåldern får utstå 
slag mot huvudet. Gärnings-
mannen tar också struptag på 
kvinnan. 

Tisdag 8 mars

Koppartjuvar
Koppartråd tillgrips på Skepp-
landa kyrkogård.

En elev i elvaårsåldern är 
misstänkt för misshandel i tre 
fall. Tre elever på Nödingesko-
lan får utstå sparkar och slag. 

Stöld av ett elaggregat i 
Surte.  

Onsdag 9 mars

Inbrottsförsök i Nol
Försök till inbrott på dels 
Shell, dels Godislagret i Nol. På 
den sistnämnda adressen ses 
tre personer lämna platsen. 
Polisen har inga spår efter gär-
ningsmännen. 

Torsdag 10 mars

Stöld
Stöld av ett elskåp i Svenstorp.

Fredag 11 mars

Singelolycka
Vid halv åtta-tiden på morgo-
nen inträffar en singelolycka 
på länsväg 1979 vid Grönnäs. 
Bilen har av okänd anledning 
gått av vägen och voltat. 
Räddningstjänst och polis åker 
till platsen. Föraren avförs till 
Kungälvs sjukhus med okända 
skador. Polisen misstänker att 
föraren kan ha varit påverkad 
av narkotika.

Klockan halv nio på morgo-
nen sker en trafikolycka på E45 
i Bohus. En personbil kolliderar 
med en så kallad betonggris.

Måndag 14 mars

Skadegörelse
En lägenhetsinnehavare på Fol-
kets Husvägen i Nol får en sten 
inkastad genom köksfönstret.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/3 – 14/3: 46. Av 
dessa är tio bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Trots kraftiga stormbyar med 
regn och snöglopp hade 24 
medlemmar i Starrkärr-Kilan-
da Hembygdsförening sökt sig 
till den snyggt nyrenoverade Fu-
rustugan i Alafors för sedvanligt 
årsmöte.

Föreningens ordförande 
Inga-Britt Karlbom hälsade 
alla välkomna, och lämnade där-

efter över ordet till Hugo Wall-
berg, som valts att leda årsmö-
tesförhandlingarna.

Dagordningen rullade snabbt 
vidare, och visade att ekonomin 
är bra. Det visade sig också att 
stämningen tycks vara bra i sty-
relsen, eftersom samtliga avgå-
ende styrelseledamöter ställde 
upp för omval. Medlemsavgiften 

förblir oförändrad – 100 kronor.
Ordförande Inga-Britt Karl-

bom gick igenom årets program, 
och nämnde att styrelsen arbetar 
på att hitta någon typ av verk-
samhet i samband med öppet-
hållandet under sommaren, sön-
dagar 13-16.  

Hon nämnde också att det är 
arbetsdagar under våren i Präst-

alund, nämligen måndagar 28 
mars och 4, 11, och 18 april, samt 
under hösten 5, 12, 19, och 26 
september. Om det finns några 
frågor eller funderingar, så tag 
kontakt med ordförande Inga-
Britt Karlbom.

Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening

Gerhard Andersson

Årsmöte hos Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening

Ordföranden i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening, 
Inga-Britt Karlbom.
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ÄLVÄNGEN. Handla 
cigarettpapper?

Bara om du är 18 år!
Allans Bokhandel 

har beslutat att införa 
åldersgräns på just 
denna varugrupp med 
avsikt att begränsa 
åtkomligheten för ung-
domar.

Det finns en 18-årsgräns för 
inköp av tobak. Däremot är 
det fritt fram för ungdomar 
att handla cigarettpapper. 
Sådana är reglerna i de flesta 
butiker, men nu har Allans 
Bokhandel i Älvängen tagit 
initiativ till att införa ålders-
gräns även på cigarettpapper.

– Vi vill ta vårt ansvar och 
uppmanar övriga handlare i 
kommunen att göra likadant, 
säger Gunnar Larson.

Thomas Berggren på 
Vakna välkomnar Gunnar 
Larsons beslut och hoppas 
att fler affärer som tillhan-
dahåller tobaksvaror ska följa 
efter i samma spår.

– Det Allans Bokhandel 
har gjort är väldigt klokt. 
Cigarettpapper kan faktiskt 
användas till droger. Är det 
inte tobak, så är det hasch 
eller haschliknande preparat 
man rullar själv och röker. 
Vi vet att det finns mycket 
nätdroger i omlopp och vi 
förmodar att cigarettpapper 
används även till detta. Kan 
vi begränsa åtgången för våra 
ungdomar är mycket vunnet. 
Här har vi ett gemensamt 
samhällsansvar som vi måste 
ta, säger Thomas Berggren.

– Det som skrämmer 
mig mest är att det ser ut 
som att droger tar fäste på 
nya ungdomsgrupper. Det 
är ungdomar som tidigare 
inte har varit intresserade av 

droger, ungdomar som utåt 
sett har det väldigt bra.

Vad har du för råd att ge 
till oroliga föräldrar?

– Mitt tips till föräldrar 
är att de absolut inte skall 
bjuda eller skaffa alkohol till 
minderåriga. Om era barn 
börjar röka, så är det inte 
helt uteslutet att de rökar 
annat än tobak. Så försök ha 
koll på vem ditt barn umgås 
med. Håll kontakt med andra 
föräldrar. Om vi föräldrar 
använder vår erfarenhet 

och livskunskap på ett klokt 
sätt så har vi vunnit väldigt 
mycket. Föräldrar som hjälps 
åt gör stor skillnad.

– Känner man oro och 
misstänker droganvändning 
så kontakta socialtjänsten, 
avslutar Thomas Berggren.

FOTNOT. På Vaknas hemsida 
www.vakna.ale.se så finns mer 
information och möjlighet att 
ställa frågor.

Åldersgräns för cigarettpapper
– Allans Bokhandel går i bräschen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Larson på Allans Bokhandel i Älvängen har infört 
18-årsgräns för köp av cigarettpapper.

Höga besparingskrav tvingar 
Försäkringskassan att vidta 
drastiska åtgärder. Planen som 
nu lämnats till regeringen 
innehåller en mycket kraftig 
nedbantning av den lokala när-
varon för spontana besök.

För Ales del innebär det 
att Försäkringskassans kontor 
i Kungälv och Nödinge kan 
stänga igen.

Nedläggning skulle inne-
bära att alla ärenden sköts via 
telefon och på Internet. På 
hemsidan hämtar och fyller 
man även i blanketter.

– Alternativet för att bemöta 
det minskade anslaget hade 
varit att kraftigt minska antalet 
handläggare. Men det skulle 
påverka kunderna negativt 
eftersom ersättningen då skulle 
försenas, säger Staffan Karls-
son, presschef på Försäkrings-
kassan.

Oviss framtid
Planen går även ut på att man 
drar sig ur samarbetet med 
Skatteverket och Pensions-
myndigheten. Om så blir fallet 
kommer Skatteverket att se 

över huruvida det är möjligt att 
driva servicekontoret i Kungälv 
vidare i egen regi.

– Eftersom diskussionen 
fortfarande pågår är det svårt 
att uttala sig om enskilda orter. 
Men om samarbetet med För-
säkringskassan upphör finns 
risken att servicekontoret för-
svinner, säger Suzanne Lind-
blom, produktionsdirektör på 
Skatteverket.

Servicekontoret i Kungälv kan läggas ner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Familjecentraler har en 
viktig uppgift att stödja och 
sprida kunskap till blivande 
föräldrar samt skapa trygg-
het under de tidiga åren i 
ett barns liv, skriver Västra 
Götalandsregionen i sin 
verksamhetsplan för 2011. 

– I Ale kommun finns 
ännu inte någon famil-
jecentral, men från den 
lokala Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden (HSN 4) 

finns uppdraget att kontak-
ta respektive kommun för 
att tillsammans med dessa 
pröva möjligheterna att 
starta upp verksamheten, 
säger Jarl Karlsson leda-
mot av HSN 4 till lokaltid-
ningen. 

– Jag kan se att möj-
ligheterna är stora i såväl 
Bohus som i Nödinge, 
fortsätter Karlsson. Och i 

en utredning bör det 

klarläggas var de bästa möj-
liga förutsättningarna finns 
- för att bidra till att utjäm-
na hälsoklyftor. 

– Jag hoppas att vi under 
år 2012 kan starta upp den 
första familjecentralen i Ale 
- ett samarbete mellan re-
gionen och kommunen, 
frågan kommer att initie-
ras i Folkhälsorådet under 
mars, avslutar Karlsson.

❐❐❐

Familjecentral i Bohus och eller i Nödinge?

www.trarydfonster.se

PLATS FÖR ÅF LOGOTYPE

Fönsterkampanj vecka 10–12

Erbjudandet gäller mellan den 7 mars – 27 mars 2011 på
Traryd Fönsters hela sortiment av fönster och fönsterdörrar.

En ny generation fönster

Mittemot Statoil i Lödöse

LÖDÖSE 0520-66 18 80
Måndag-fredag 7-17  

lördag 9-13

KAMPANJ
PRISER!

vecka 10-12
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NÖDINGE. Social trä-
ning har sin givna plats 
på schemat.

Det är en förklaring 
till varför eleverna i 
klass 2 rosa på Nöding-
eskolan trivs så bra 
tillsammans.

Gott kamratskap var 
också en bidragande 
orsak till att klassen 
kunde bärga en brons-
peng i regionfinalen av 
Handboll i tvåan.

Glädjen över den erövrade 
bronsstatyetten går inte att 
ta miste på. Eleverna i klass 2 
rosa på Nödingeskolan visade 

stolt upp sina medaljer när lo-
kaltidningen kom på besök i 
förra veckan.

– Det är bara några i klas-
sen som spelar handboll på 
sin fritid, men ändå lyckades 
vi få ihop 15 elever som ville 
vara med i skollaget, förkla-
rar Josef.

I tävlingen Handboll i 
tvåan har arrangören som 
krav att minst fem killar och 
lika många tjejer ska finnas 
med i laget. Klass 2 rosa 
lyckades uppfylla kriteri-
et och efter att ha vunnit ut-
tagningstävlingen mot övriga 
tvåor på Nödingeskolan vän-
tade regionfinal i Angereds 
Sporthall. Mot slutsegrarna 
Aranäs fanns inget att göra, 
i likhet till Kärra som belade 
andraplatsen. Tredjeplatsen 
var emellertid en rejäl fram-
gång som Nödingeskolan 
inte hade räknat med innan 
turneringen tog sin början.

– Jag är jättestolt över elev-
erna. Ett extra plus till de 
tjejer och killar som aldrig ti-
digare spelat handboll. Utan 
deras medverkan hade vi inte 
kunnat ställa upp, säger klass-
föreståndare Kristina Hell-
ström till Alekuriren.

Vi-känsla
Kristina hyllar den samman-
hållning som finns bland elev-
erna. Å andra sidan jobbar 
man målmedvetet med att 
stärka vi-känslan i klassrum-
met och att alla barn ska må 
bra.

– Vi har högt i tak, ett till-
låtande klimat vilket skapar 

Handbollsframgång tack vare gott kamratskap
– Hos 2 rosa på Nödingeskolan är trivseln stor

Exportgatan 22 | Tel: 031-742 32 30 | www.dackia.se

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Passa på att boka Er 
nya husbil nu för säker 

leverans till våren!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

trygghet som i sin tur ökar 
lusten och motivationen 
att lära. Det går lättare och 
bättre att både räkna, skriva 
och läsa om man är accepte-
rad för den man är, vågar be-
rätta och stå för sina åsikter, 
säger Kristina och fortsätter:

– Vi är olika och ska dra 
nytta av det. Det sociala arbe-
tet och gemenskapen i grup-
pen är grunden för att sedan 
kunna inhämta kunskaper. 
Det skall vara roligt att gå till 
skolan, många år av livet går 
åt till detta.

Att eleverna i klass 2 rosa 
verkligen tycker det är roligt 
att gå till skolan råder det inga 
som helst tvivel om.

– Vi vill ha längre skolda-
gar, säger Frida.

Veckans stjärna, kompis-
massage, Glada lådan och 
bokstavsjakten är exempel på 

aktiviteter som främjar kom-
pisandan i klassrummet. Da-
torerna har också bidragit till 
utvecklad social samvaro.

– Gemenskapen ökar då vi 
läser för varandra på datorer-
na, räknar tillsammans, och 
som individer givetvis, säger 
Kristina Hellström.

– Att bara diskutera re-
lationer och konflikter i en 
klass där det händer mycket 
tror jag inte på. Alla behöver 
medvetandegöra, fundera 
och förklara olika saker. EQ 
är och borde bli ett ämne för 
alla. Så som du själv vill bli 
behandlad så skall du också 

behandla andra. Det är ett 
ledord och mening i vår klass. 
Viktigt är det också att ha 
goda föräldrakontakter och 
ett öppet klassrum där det 
finns tid att samtala, se och 
finnas kring barnen, avslutar 
Kristina Hellström.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Strax före jul 
öppnade DocMorris 
Apotek i Bohus Cen-
trum.

Responsen har varit 
god och tillström-
ningen av besökare har 
inte låtit vänta på sig.

Efter stängnings-
dags i torsdags bjöds 
kunderna in till en 
särskild hudvårds-
träff under ledning av 
Angelica Berg, som är 
diplomerad och aukto-
riserad hudterapeut.
Apotekskedjan DocMorr-
is satsar mycket på hudvård. 
Verksamheten i Bohus utgör 
inget undantag. I konceptet 
ingår ett stort sortiment av 
hudvårdsprodukter och en an-
ställd hudvårdsterapeut finns 
på varje bibliotek.

– Vi får väldigt många 
frågor från våra kunder om 
just hudvård. De undrar vilka 
märken som är bra och vad 
man bör använda och varför. 
Folk är mer medvetna idag, 
säger Angelica.

Det var Angelica Berg som 
var föredragshållare när Doc-
Morris bjöd in till vårens första 

hudvårdsträff. Sju personer 
kom till premiärkvällen.

– Det var jättekul och en 
lagom stor grupp att jobba 
med. Jag hade en ordent-
lig genomgång av en av våra 
många produktserier och be-
rättade om vad som är viktigast 
att tänka på när det gäller den 
dagliga hudvården. Rengö-
ring, anisktskräm och solskydd 
är väsentligt, säger Angelica.

Finns det något man bör 
vara försiktig med?

– Du ska inte utsätta huden 
för hårda väder- och vindför-
hållanden. Solen har stor in-
verkan på hudens åldrande. 
Jag rekommenderar alltid sol-
skydd i eller ovanpå dagkrä-
men.

Är fler hudvårdskvällar 
att vänta?

– Ja, vi kommer att fortsätta 

med liknande arrangemang en 
gång varannan månad. Nästa 
hudkväll är redan inplanerad 
och kommer att hållas den 14 
april. Detta var en första test, 
det är möjligt att upplägget 
blir annorlunda nästa gång. Vi 
får se, avslutar Angelica Berg.

Uppskattad hudvårdskväll i Bohus
– DocMorris bjöd in sina kunder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Angelica Berg, diplomerad och auktoriserad hudterapeut, höll ett informativt föredrag när 
DocMorris Apotek bjöd in sina kunder till en särskild hudvårdsträff i torsdags. Gunilla An-
dersson, Pia Ahlberg och Paula Caceres var några av besökarna.

När regionfinalen av Handboll i tvåan avgjordes i Angereds Sporthall lyckades Nödingeskolan 
klass 2 rosa knipa en bronspeng.
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Lexus är en framgångssa-
ga som i början av nittiota-
let slog sig in bland de fina 
märkena och blev en tuff kon-

kurrent till BMW, Jaguar och 
Mercedes. Taktiken gick hem 
och i dag kan man säga att va-
rumärket tillhör det absolut 

översta skiktet bland de så 
kallade premiummärkena. 
Nu är det dags för den första 
hybridbilen i lilla prestige-
klassen.  

Värld av flärd
Med sin längd på 432 cen-
timeter blir CT 200h mins-
tingen i Lexus-familjen, ändå 
ska den stå för den största för-
säljningen. 

Både den yttre designen 
med sina eleganta linjer och 
den småsportiga interiören 
bjuder på ett utsökt form-
språk. Man finner sig snabbt 
till rätta bakom den grepp-
vänliga ratten och komfor-
ten är fantastisk med bra ut-
rymmen. 

Liksom på Toyota Prius 
kan man på en ”kraftflödes-
monitor” se hur de olika sys-
temen arbetar. Grubblar du 
exempelvis över vilken motor 
som jobbar flitigast så avslö-
jas allt här. Hur det är med 
priset? 

Tja, basutförandet Eco 
kostar 269 900 kronor men det 
är först vid nästa utrustnings-
nivå Comfort (288 700:-) 
eller Sport (314 200:-) som 
lyxkänslan blir mest påtag-
lig, för att inte tala om Exe-
cutive men då står det saftiga 
385 500 på prislappen. 

Blått eller rött?
Vi öppnar motorhuven och 
får en smärre chock - det är 
nämligen en simpel pinne till 
öppningen. Bilen rullar tyst 
iväg med hjälp av elmotorn 
på 82 hästkrafter och först i 
lite högre fart börjar bensin-
fyrans 99 hk att arbeta. 

När plattan åker i mattan 
samarbetar däremot båda 
drivkällorna, men effekten 
stryps till 136 hästar. Det 
räcker, men gör inte CT 200h 
till något krutpaket: hundra-
strecket nås på 10,3 sekunder 

och toppfarten är 180. 
Belöningen syns dock vid 

macken: japanen sörplar 
enbart i sig 0,38 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
87 gram. Med ett tryck på 
EV-knappen (Electric Ve-
hicle) så förvandlas dessa siff-
ror till noll, men batterierna 
räcker bara i två kilometer om 
du kör i femtio knyck. 

Ytterligare tre olika kör-
program finns: ”Eco” och 
”Normal” kombinerar el- 
och bensinkraft för mjuk 
och avkopplande körning 

medan det händer grejer när 
man väljer ”Sport”. Plötsligt 
dyker en varvräknare upp, 
instrumentpanelen skiftar 
färg från blått till ilsket rött 
och gasresponsen blir rappa-
re. Lexus CT 200h är riktigt 
klimatsmart och andas kva-
litet rakt igenom - förutom 
missen med huvpinnen. Men 
även solen har sin fläckar!

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

Årstiderna bara 
springer förbi. 

Sommar blev höst 
och när hösten nu över-
går i vinter har så 2010 
snart blivit 2011. 

I dessa tider är en 
mängd olika bilmodeller 
på gång bakom kulis-
serna och från Citroën 
kommer exempelvis en 
ny C4 att ersätta den 
nuvarande generatio-
nen. 

Vi begav oss till lan-
dets sydligaste land-
skap för att undersöka 
om det nya året, eller 
mer exakt om nästa 
Citroën C4, är något 
att se fram emot. 

”Större, snyggare och bättre” 
säger pressmaterialet. Redan 

innan Citroëns representan-
ter räckte över nycklarna till 
nya C4 var förväntningarna 
högt ställda. 

Tja, utrymmesmässigt har 
modellen växt med sju cen-
timeter på längden, två på 
bredden medan höjden ökat 
med sex centimeter. Vidare 
känns designen snyggare 
och utrustningsnivån bättre. 
Häng med på en guidad prov-
tur genom ett höstlikt Skåne.

Ett gott betyg
Börjar vi med det yttre känns 
nykomlingen inte lika sär-
egen som den förra model-
len, utan snarare mer premi-
um. Citroën har hämtat linjer 
från lillebror C3, storebror 
C5 och därtill låtit modellen 
växa till sig - vilket även märks 
interiört. Det finns nämligen 

gott om plats oavsett sittpo-
sition. Bakom ratten upp-
levs bilen vara både uppda-
terad och uppgraderad, men 
de småroliga finesserna från 
föregångaren så som doft-
ampuller och fast rattnav har 
slopats. 

Det är inget vi saknar efter-
som detaljkvaliteten höjts och 
i vissa avseenden känns bilen 
mer tysk än fransk, vilket är 
ett riktigt gott betyg. Övergår 
vi till standardutrustningen så 
ingår bland annat elektrisk 
parkeringsbroms, farthålla-
re, ljudanläggning, fönster-
hissar, regnsensor och kli-
matanläggning. 

Lägg till detta sex krock-
kuddar och en lång rad spän-
nande tillval. Vad sägs ex-
empelvis om ett vanligt 230 
voltsuttag i mittkonsolen?  

Härlig komfort 
Efter några mils körning 
längs de vackert kuperade 
vägarna vid den svenska syd-
kusten står det dessutom klart 
att nya Citroën C4 levererar 
trevliga köregenskaper. 

Vid lanseringen erbjuds 
fyrcylindriga maskiner: ben-
sinare på 95 respektive 120 
hästkrafter samt dieslar på 
92 respektive 112. 

Citroën tror att den sist-
nämnda oljebrännaren 
kommer att bli storsäljaren 
och tekniskt bjuds man på 
såväl start/stopp-system samt 
en elektroniskt kopplingsfri 
växellåda. Tja, det går inte 
att komma ifrån att 0,42 liter 

milen samt 109 gram koldi-
oxid per kilometer impone-
rar. Prestandan känns till-
räcklig, komforten briljerar, 
ljudnivån är låg och priset för 
hela kalaset blir cirka 185 000 
kronor (ej fastställt). 

Plussa sedan på med ”mil-
jöbilsstämpel” samt en lång 
rad finesser och vi har en bil 
som är klart jämförlig med 
klassens bästa modeller. 

Vi kan faktiskt redan nu 
konstatera att 2011 kommer 
bli ett bra år. Åtminstone om 
nya Cittran ska rulla i brä-
schen för vad som komma 
skall! 

ERIK SVENSSON
JOHANNES GARDELÖF

Läcker, lyxig & snål

LEXUS CT 200H ECO 
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
99 hk vid 5 200 varv/minut. Max vrid-
moment: 142 Nm vid 4 000 varv/
minut.
Elmotor: Max effekt: 82 hk. Max vrid-
moment: 207 Nm. Kombinerad max-
effekt: 136 hk. 
Kraftöverföring: Motorerna fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: dubbla 
triangellänkar.    
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. VSC.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
260, längd 432, bredd 177, höjd 143. 
Tjänstevikt 1 490. Bränsletank 45 
liter.  
Prestanda: Toppfart 180 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,3 sek.
Förbrukning/miljö: 3,8 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 87 
g/km. 
Pris: 269 900 kronor. 
Plus för: Extremt skonsam mot 
miljön, riktigt bra komfort, hög 
detaljkvalitet, köregenskaperna
Minus för: Lyxbilar har inte motor-
huvspinne, varför ingen dieselhy-
brid?

CITROËN C4 E-HDI 110 EGS
Motor: 4-cyl dieselmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 112 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm vid 1 750 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell med 
elektronisk koppling.
Fjädring: Skruvfjädring runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel och bärarmar.  
Styrning: Kuggstång med servo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 261, 
längd 433, bredd 179, höjd 152.Tjäns-
tevikt 1 440. Bränsletank 60 liter.  
Prestanda: Toppfart 190 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,2 sek.
Förbrukning/miljö: 4,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
109 g/km. 
Pris: Ej fastställt, ca 185 000 kronor.
Plus för: Bränsleförbrukningen och 
utsläppen, många smarta finesser, 
kvalitetskänslan, rymlig interiör.
Minus för: Inte lika originell som 
gamlingen, ESG-lådan tar en stund 
att lära sig

Lexus CT 200h Eco.

Läcker, lyxig men ändå snål – så beskrivs nya 
Lexus CT 200h bäst. 

Med hybridteknik hämtad från märkesbrodern 
Toyota Prius blir det trevligt och sparsamt med 
en förbrukning på 0,38 liter milen och dessutom 
riktigt miljösmart eftersom utsläppet av koldioxid 
bara är 87 gram. 

Men infinner sig statuskänslan redan i ”snikmo-
dellen” då det står 269 900 kronor på prislappen? 

Vi har svaret!

Med stil och finess

Citroën C4 e-HDi 110 EGS.


