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Vår och dags för nya skoinlägg!

Bildbevisen!
– Troligt vikingaskepp upptäckt

I september 2010 gjorde fritidsarkeologerna Bo 
Larsen och Bo-Holger Hasselqvist en upptäckt på 
en datasacanning av Göta älvs botten. Nu har de 
bevisen för att den 34 meter långa formationen på 
åtta meters djup troligen är ett vikingatida lång-
skepp från 1000-talet. Ett helt unikt världsarv är 
upphittat, nu är det rikets angelägenhet och arke-
ologisk expertis ska dyka på det troliga skeppet. 
Redan i fredags tog upphittarna den första bilden 
med en IR-kamera. Fyndet är gjort i höjd med södra 
Älvängen

Läs om världsnyheten på sid 3
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Ett första foto på trärelingen i leran på åtta meters 
djup – med stor sannorlikhet tillhörande ett viking-
atida långskepp från 1000-talet.
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Uppgifterna om att 
ett vikingatida lång-
skepp troligtvis ligger 

begravt på Göta älvs botten 
är sensationellt, men också 
mycket väntat. Med tanke 
på vad som tidigare har hit-
tats i Äskekärrsområdet har 
det snarare varit en tidsfrå-
ga innan det verkliga fyndet 
skulle göras. Med stor sanno-
likhet har det nu skett. Två 
entusiaster med en svårbo-
tad förkärlek till historia, Bo 
Larsen och Bo-Holger Has-
selqvist, gjorde en intressant 
iakttagelse på en datascan-
ning av Göta älvs botten. En 
formation med ett vikingati-
da långskepps mått gav upp-
hittarna energi att titta när-
mare. Med ekolod och IR-ka-
mera har två fritidsarkeologer 
lagt grunden för en upptäckt 
som kan ta plats bland världs-
nyheterna. Därför är det vik-
tigt för den lilla lokaltidning-
en att presentera bevismateri-
alet redan idag, imorgon har 
kanske CNN eller Discovery 
redan gjort ett filminslag och 
ingen minns ju en tvåa… Jag 
tvekade därför inte en sekund 
på Bo Larsens fråga för två 
veckor sedan, om jag ville 
följa med ut på Göta älv och 
som första tidning bekräf-
ta fyndet. 

Det blev en upplevelse. 
Strömmen var stark och 
IR-kameran var svår att pla-
cera. När vi sedan också fick 
motorhaveri, trots att vi fak-
tiskt satt i Ale Räddningstjänst 

båt, kände jag mig ännu mer 
övertygad. Det ska självklart 
vara en utmaning att finna ett 
världsarv. Vi bogserades till-
baka av en godhjärtad fiskare. 
Vad jag däremot fick med mig 
var en tämligen övertygad 
besättning. Bo Larsen och 
Bo-Holger Hasselqvist hade 
sett något i IR-kameran, men 
vi lyckades aldrig ta några 
bilder. En vecka senare begav 
sig upptäckarna ut på en ny 
färd, denna gång med en 
bättre utrustning. Resultatet 
ser ni i veckans tidning. Det 
råder inte längre några tvivel 
om att det finns något stort på 
åtta meters djup i höjd med 
Älvängen södra. Jag funderade 
på hur de ganska enkelt kunde 
finna platsen för fyndet, men 
efter att ha stegat 34 meter 
förstod jag att det inte var så 
underligt….och så bred är 
inte Göta älv. Ett föremål av 
den storleken är nästan svå-
rare att missa. Fredag 18 mars 
kommer jag skriva in i mina 
memoarer. Då fick jag se den 
första bilden på det som troli-
gen är världens bäst bevarade 
vikingaskepp. Jag fick också se 
den datascanning som är gjord 
över botten. Det framgår med 
stor tydlighet att formationen, 
klädd och nästan helt betäckt 
med lera, är ett skepp. När 
arkeologerna som nu har fått 
ta del av allt material anser 
det så intressant att de täm-
ligen omgående kommer 
att skicka ner all 
tillgänglig utrust-
ning och expertis 

för att bekräfta vad som vilar 
i djupet stiger pulsen ytterli-
gare. I detta fynd kan kanske 
turismen i Göta älvdalen få sin 
nödvändiga näring.
Vad händer nu? Ja, det vilar 
helt i arkeologernas, länsty-
relsens och rikets händer. 
Deras beslut blir helt avgö-
rande. Kostnaden för att ta 
upp skeppet kommer vara 
enormt hög och tekniken väl-
digt avancerad i den hårt tra-
fikerade och strömma farle-
den. Jag tror kanske inte att 
vi någonsin kommer att få se 
skeppet på nära avstånd, men 
dykningar och fynd runt plat-
sen kan ge värdefulla svar som 
kan användas i en utställning 
som får byggas i syfte att ef-
terlikna fyndet. Bara vetska-
pen om att det faktiskt ligger 
ett bevarat vikingaskepp från 
1000-talet i vår kommun är 
spännande och bekräftar vår 
bygds identitet. Det här är 
Sveriges framsida – och har så 
varit i alla tider. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Ett tro-
ligt vikingaskepp har 
hittats på Göta älvs 
botten i höjd med 
Älvängen.

Alekuriren kan som 
ensamt media publicera 
det första bildbeviset 
(se sid 1).

– Fyndet har högsta 
prioritet hos Sveriges 
främsta marinarkeo-
loger och inom kort 
inleds en omfattande 
undersökning, säger 
upphittarna Bo Larsen 
och Bo-Holger Hassel-
qvist.
De båda entusiasterna job-
bade med att ta fram en 
karta som skulle illustrera 
Göta älvdalens spännande 
historia. För att göra den så 
detaljrik som möjligt tittade 
de också på en datascanning 
av Göta älvs botten som gjor-
des 2007.

– Plötsligt såg vi en for-
mation som påminde av ett 
skepps konturer. Vi började 

mäta och fick fram måtten 
34 meter långt och 3,5 meter 
brett. Det kändes bekant och 
visade sig stämma överens 
med vikingatidens långskepp 
som vi nyligen läst om. Vi 
tog kontakt med länsstyrel-
sen och ett antal arkeologer. 
De visade stort intresse för 
våra iakttagelser och sedan 
september har vi på olika sätt 
försökt få allt bekräftat, men 
den långa och kalla vintern 
har gjort det svårt, berättar 
Bo Larsen.

Innan isen täckte älven 
hann de genomföra två dyk-
ningar mot skeppet.

– Strömmen var för stark 
och det gick inte att ta sig 
ner, bekräftar Larsen.

När det återigen var möj-
ligt att ta sig ut till platsen 
tog hobbyarkeologerna med 
sig en IR-kamera för att dels 
kunna se dels fotografera 
fyndet. I fredags togs första 
bilden som visar en trolig 
skeppsreling av trä.

– Bilden är tagen från 
skeppets insida och ut. Vi 

har sett mer än vad som finns 
dokumenterat på bild och 
kan idag med säkerhet säga 
att vi har gjort ett historiskt 
fynd som kan få stor bety-
delse för arkeologernas slut-
satser för området, säger Bo 
Larsen.

Ärendet är nu uppe på 
riksnivå och eftersom det 
rör sig om ett världsarv 
har responsen varit snabb. 
I månadsskiftet april-maj 
kommer etablerade marinar-
keologer från Vänermuseet 
och Bohusläns museum att 
dyka på skeppet.

– Det har högsta priori-

tet. Syftet är att omgående 
kunna ta upp ett träprov för 
att åldersbestämma fyndet, 
säger Bo-Holger Hassel-
qvist.

Upptäckarna har redan 
haft långtgående diskussio-
ner med arkeologen Bengt 
Nordqvist om vad det tro-
liga fyndet kan få för bety-
delse. Han menar att det här 
är den sista pusselbiten som 
bekräftar att det var häri-
från som man seglade ut till 
Irland och Island. Det här 
var Sveriges hamn.

Sjöfartsverket markerade 
den 6 december 2010 platsen 

som fornfynd på sjökortet. 
Det är också ett bevis för att 
upptäckten anses så säker. 
Experterna hävdar att skep-
pet med stor sannolikhet 
är från 1000-talet. Vad som 
händer när arkeologerna 
bekräftat vikingaskeppet på 
åtta meters djup i höjd med 
Älvängen vet ingen, men 
spekulationerna är igång.

– Självklart ställer man 
kostnaden mot betydel-
sen för att ta upp skeppet. 
Huvudfrågan blir hur skep-
pet i så fall kan bevaras och 
konserveras. Nu ligger det 
djupt i leran och kan mycket 

väl vara helt bevarat. Per-
sonligen tror jag att världs-
organisationer och privata 
bidragsgivare kan bli så 
intresserade att ekonomin 
inte blir det stora hindret. 
Det är emellertid komplice-
rat eftersom fornfyndet är i 
statens ägo, vilket en privat 
finansiär kanske inte tycker 
är lika upphetsande, spekule-
rar Bo Larsen.

Här ligger ett världsarv

Frågorna är naturligtvis 
många. Hur kunde två hob-
byarkeologer gör en så stor 
upptäckt i ett område där 
många arkeologer redan har 
gjort omfattande undersök-
ningar? En slump?

– Jag vill inte kalla det för 

tur eller att det var en ren 
slump. Bo-Holger och jag 
är noga med detaljer. När 
vi skulle ta fram en pedago-
gisk karta över Göta älvdalen 
var det självklart att ta del av 
allt material. Vi tittar säkert 
också med betydligt friskare 
ögon och kanske ur ett annat 
perspektiv än de traditio-
nella arkeologerna, säger Bo 
Larsen.

De har båda ett stort 
intresse för historia och 
Larsen har tidigare varit 
initiativtagare till Leader-
projektet, En resa i tiden. 
Nu driver de istället Göta 
älvdalen.se som strävar efter 
att utveckla turistnäringen i 
närområdet.

Part i målet
– Vi kanske är part i målet, 
men faktum är att marken 
vi går på är Sveriges vagga. 
Vi är övertygade om att det 
finns fler unika fynd att göra 
om vi bara bestämmer oss 
för att ta vara på vår historia. 
Vår identitet ligger begravd 
här och vi behöver gräva upp 
den eller åtminstone bekräfta 
den för att vinna tillbaka vår 
stolthet. Genom att bekräfta 
den tror jag vi kan skapa en 
mycket mer intressant och 
spännande kommun att flytta 
till, fortsätter Bo Larsen. 

Att fyndet är en angelä-
genhet för riket och formellt 
sett nu ägs av staten stör inte 
upphittarna.

– Nej, men vi hoppas 
självfallet på någon form av 

belöning. Vår vision är att 
skapa ett vikingamuseum 
och skulle inte ha något emot 
att vara med och utveckla 
Ale vikingagård i framtiden. 
Den behöver entreprenö-
rer för att utvecklas och det 
finns mycket att göra, säger 
Larsen.

Båda tror att fyndet 
kommer att bli en världsny-
het. Vikingatiden engagerar 
många och de stora medi-
erna kommer att dansa runt 
upptäckten så fort den blivit 
bekräftad.

Inga tvivel
– För oss och alla de arkeo-
loger som vi har varit i kon-
takt med finns det inte längre 
några tvivel. Det kan inte 
vara något annat än ett skepp, 
frågan är om det är från 600-
talet eller 1800-talet. Allt är 
möjligt, men med tanke på 
tidigare fynd bör det vara ett 
långskepp från 1000-talet, 
säger Larsen.

Vad tycker ni man ska 
göra med skeppet?

– Självklart vill vi att det 
tas upp och då drömmer vi 

om ett jättelikt akvarium 
där vi kan beskåda skep-
pet – självklart vill vi ha det 
här – inte i Stockholm eller 
Göteborg.

En annan fråga är också 
vad skeppet kan innehålla. På 
den punkten är upptäckarna 

mindre pratsamma. De har 
gjort ytterligare iakttagelser, 
men nu väntar de spänt på att 
dykarna kan komma på plats.

Upptäckarna Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist:

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKTA

En skeppsliknande formation upp-
täcktes av Bo-Holger Hasselqvist 
och Bo Larsen i september på en 
datascanning av Göta älvs botten. 
Två dykningsförsök genomfördes i 
oktober-november 2010 av Thomas 
Kangasoja och Anders Nilsson utan 
framgång. Med hjälp av ekolod och 
IR-kamera har upptäckarna skaffat 
bildbevis för sitt fynd. Måtten är 34 
x 3,5 meter, vilket motsvarar viking-

atida långskepp. I området runt 
Äskekärr har tidigare tre skepp hit-
tats under åren 1933, 1949 och 1993. 
Det största av dessa fynd har varit 
16 meter. Vänermuseet och Bohus-
läns museum kommer nu anlita arke-
ologisk spetskompetens där Staf-
fan von Arbin och Roland Petter-
son, som har dykt på 700 skepp får 
i uppdrag att leda undersökningen 
kring skeppet.

På jakt efter världsarvet. Bo Larsen och kollegan Bo-Holger Hasselqvist har vid flera tillfäl-
len letat efter det misstänkta vikingaskeppet, här med hjälp av en IR-kamera för undervat-
tensbruk. Historikern Bengt Wadbring följde arbetet intresserat i början av mars.

Det perfekta verktyget, en 
IR-kamera för undervattens-
bruk.

Upphittarna. Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist, hobby-
arkeologer, gjorde det sensationella fyndet och upptäckten 
av ett troligt vikingaskepp på Göta älvs botten i höjd med 
Älvängen. Det skedde i samband med framställandet av en 
pedagogisk historiekarta över Göta älvdalen.

”Ingen slump att vi såg skeppet”

BO LARSEN
Ålder: 48
Bor: Nol
Familj: Sambo med Maria, tre 
barn, Alexandra 20, Christoffer 16, 
Felisia 9.
Yrke: Egen företagare, driver 
Göta älvdalen.se som syftar till att 
främja turistnäringen lokalt.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Har alltid haft ett 
intresse för vikingar och arkeo-
logi.

BO-HOLGER 
HASSELQVIST
Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Två barn, Leon 10, Wilda 9.
Yrke: Illustratör Larsen Media.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Drömde som liten 
om att bli arkeolog.

NOL. De kan ha upptäckt världens bäst bevarade 
vikingaskepp.

Bo-Holger Hasselqvist och Bo Larsen har burit 
på sin hemlighet sedan september.

– Vi har strävat efter att få så bra bevismaterial 
som möjligt för att undvika tvivel och när ärendet 
nu har högsta prioritet på riksnivå känner vi oss 
tämligen säkra på vår sak, säger de båda.

Ä Ä

– Unikt fynd av troligt vikingaskepp på Göta älvs botten
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Tänk om du under ditt 
liv investerat, un-
derhållit, renoverat 

och amorterat på ditt hus. 
När du blir äldre så kommer 
helt plötsligt en mäklare 
och säljer ditt hus. Dessut-
om tar han vinsten och ger 
till köparen. Tycker du att 
det skulle vara ok? Natur-
ligtvis inte, så kan man väl 
inte göra. 

När jag i Västnytt under 
valrörelsen 2010 hörde att 
Moderaterna vill sälja våra 
sjukhus i Västra Götalands-
regionen, så blev det en 
bekräftelse på det som idag 
håller på att hända i andra 
delar av Sverige.

Varför vill Moderaterna 
i Västra Götalandsregionen 

slarva med våra gemen-
samma pengar, för det är 
ju precis vad som händer 
om de får bestämma. Våra 
gemensamma pengar som 
vi investerat i bland annat 
sjukhus, vill Moderaternas 
företrädare Johnny Magnus-
son att någon annan skall 
göra vinst på.

Socialdemokraterna har 
en annan ide om hur man 
kan hantera skattepengarna.

Vi vill fortsätta utveckla 
en rättvis sjukvård i världs-
klass. I socialdemokrater-
nas Västra Götaland sätts 
valfrihet för patienten före 
vårdföretagens rätt att välja 
patienter.

Vi vill att den som är i 
behov av vård skall känna 

trygghet vid inskrivningen 
och stolthet vid utskriv-
ningen från vårt gemen-
samma sjukhus. Det gör vi 
genom att ställa tydliga krav 
på max 1 timmes väntan på 
akuten innan du får träffa en 
läkare. Vi vill införa jourbi-
lar för hembesök hos barn 
och äldre och vi vill fortsätta 
satsa på närsjukvården med 
bättre samverkan mellan 
kommunens sjukvård, pri-
märvården och sjukhusen 

I regionvalet den 15 maj 
är det du som avgör hur den 
rättvisa sjukvården ska se ut i 
Västra Götalandsregionen.

Jim Aleberg (S)
Socialdemokraterna i Ale 

Regionfullmäktigeledamot

Pengar till vård – inte till vinster

Innan du eldar upp din 
lövhög i trädgården eller 
tänder brasan på påsk-

afton, flytta högen några 
meter. Det kan vara så att 
en igelkott i höstas fann 
att lövet och riset skulle bli 

en alldeles utmärkt boplats 
under vintern. Många igel-
kottar mister livet på det här 
viset. Elda inte upp din!

Birgitta Gustavsson

Elda inte upp igelkotten!

25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 1 MAJ 2011
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Förslag om stadgeändringar
• Firande av Nationaldagen 2011

Föreningen bjuder på förtäring
Dagordning samt övriga handlingar delas 
ut vid årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga 
ombedes insända ansökan till Hugo Wallberg 

Göteborgsv 68B, 446 32 Älvängen.

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell 
förening som bygger på frivillighet. Du som önskar 

stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds 
Hembygdsgård är välkommen som medlem. 

Medlemsavgift 50:-/enskild medlem, 100:-/familj. 
Postgiro 492 55 83-9.

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE
Onsdagen den 30 mars 2011 kl 18.00

i Aktivitetshuset, Älvängen.

Den 15 maj är det 
omval till Region-
fullmäktige i Västra 

Götaland.
När man talar om sjuk-

vård  är det för oss liberaler 
självklart att insatserna i 
vården – operationer, medi-
cinering, rehabilitering – ska 
utföras professionellt och 
med vetenskapligt belagda 
metoder. Men bra vård 
handlar inte enbart om med-
icinsk vetenskap utan också 
om mänskliga värderingar.

Frågan om hur vi bemöter 
olika patienter är en sådan 
värderingsfråga. Vilken 
beredskap har vården för 
det moderna Sverige, där en 
femtedel av befolkningen 

Efter några hektiska 
veckor av diskussioner i 
Kommunstyrelsen och 

Utbildningsnämnden kan val-
rörelsens löften om skolan ut-
värderas. I somras lovade alla 
partier mer pengar till skolan. 
Moderaterna lovade mest och 
det var de som till slut vann 
valet. Så, hur blev det till slut?

Förra veckan valde den 
moderatstyrda Alliansen att 
säga nej till det rödgröna 
förslaget att använda pengar 
som faktiskt finns för att satsa 
på förskola och skola. Konse-
kvensen blev att majoriteten 
i Utbildningsnämnden klub-
bade en budget som innebär 
att förskolan och skolan får 4,4 
miljoner kronor mindre att röra 
sig med jämfört med 2010. Hur 
Mikael Berglund vill använda 
de pengar (16 miljoner) han har 
kvar på i Kommunstyrelsen vet 
vi inte. Det enda vi säkert vet är 
att utbildningsförvaltningen nu 
börjar arbetet med att minska 
antalet förskollärare och lärare i 
kommunen. På vilket sätt inne-

Nu heter det anpassningar?
bär mindre pengar att skolans 
resultat kommer högst upp på 
agendan?

Våren 2010 uppmärksam-
made en föräldragrupp oss 
politiker på hur situationen var 
på Madenskolan i Älvängen. Så 
här svarade Mikael Berglund 
(M) dessa oroade föräldrar. 
”Jag har länge saknat offent-
liga vittnesmål från föräldrar 
och lärare om läget i barnens 
skola. Nu hoppas jag att fler 
föräldrar skriver och berättar 
om just deras situation. Det är 
ju tyvärr inte bara Madenskolan 
som gång efter gång har blivit 
drabbad av vänstermajoritetens 
osthyvelsbesparingar i verksam-
heten”. Nu svarar Peter Kor-
nesjö (M) att; ”Självklart sker 
anpassningar i förhållande till 
antalet elever på varje enhet”. 
När moderaterna skickar 
mindre pengar till skolan (sam-
tidigt som man har 16 miljoner 
kvar i potten) heter det tydligen 
”anpassningar” och inte bespa-
ringar. 

Konsekvensen av den 
Utbildningsbudget mode-
ratalliansen antagit är att vi 
kommer få några ytterligare 
Madenskolor i kommunen. 
Andra skolor och förskolor 
kommer att drabbas av ”osthy-
velsbesparingar i verksamhe-
ten”. Mikael Berglund har en 
grannlaga uppgift att förklara 
för föräldrar på dessa förskolor 
och skolor att deras barn ska 
tvingas ta konsekvensen av att 
han hellre vill behålla pengar 
hos Kommunstyrelsen istället 
för att göra de prioriteringar 
han lovade i valrörelsen! Man 
kan också konstatera att det 
känns magstarkt att först lägga 
en budget med ”anpassningar” 
i miljonklassen för eventuellt 
senare i vår återkomma med 
pottens miljoner och kalla detta 
för en satsning. 

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (Mp)
Johnny Sundling (V)

15 maj är det val – igen!
har sina rötter i andra 
länder? Ett exempel på detta 
är faktiskt vilken mat som 
serveras på sjukhusen.

Det är numera möjligt 
att starta och driva privata 
vårdcentraler utan att det 
kostar patienten något extra. 
Det ger oss en otrolig möj-
lighet att driva nya idéer och 
erbjuda en vård som passar 
den enskilda individen. 

Vi måste värna valfri-
het, utveckling och till-
gänglighet.  Vi får dock 
inte glömma varifrån vi får 
pengarna som gör att vi kan 
erbjuda vården. De kommer 
ifrån skattebetalarna. Därför 
är det viktigt att vi arbetar 
för en lösning som gör att 
vården bara blir effektivare 
och tillgängligheten bättre 
när vi släpper fram privata 
aktörer. Det tror jag är en av 
våra stora utmaningar!

Det är hög tid att inse att 
meddelarskydd behövs i all 
offentligt finansierad väl-
färdsverksamhet – även den 
som drivs av privata företag. 
Det är hög tid att reger-
ingen agerar!

Förebyggande arbete: 
• Felanvändningen av 

läkemedel beräknas kosta 
någonstans mellan 10 och 
20 miljarder per år. Den 
går att åtgärda med bättre 
utbildning av läkarna. 
Läkarna behöver dessutom 
tillräckligt med tid för att 
med patienterna föra en 
mer ingående diskussion om 
läkemedelsbehandlingen och 
för att följa upp handlingsre-
sultaten än vad de har idag. 

• Ett annat område är 
rökningen som kostar sam-
hället 30 miljarder per år för 
sjukvård, produktionsbort-
fall och sjukfrånvaro. Insat-
ser för att förebygga att unga 
människor börjar röka och 
för att hjälpa människor att 
sluta röka är en självklarhet 
att kraftsamla på i skolorna, 
på arbetsplatserna, i vården 
för att frigöra pengar som 
kan användas t.ex. för vården 
och omsorgen om äldre.

För en bra 
vård - lägg 
Din röst på 
Folkpartiet 
liberalerna 
den 15 maj! 
Vi vill mer!

Rose-Marie Fihn (FP)

Bohusläns kristna soci-
aldemokrater har varit 
samlade till årsmöte 

i Kungälv. Under årsmötet 
diskuterade vi bland annat 
det öppna brev som inläm-
nats från Sveriges Krist-
na råd när det gäller utför-
säkrade.

Det är inte värdigt ett 
välfärdsland att behandla 
svårt sjuka människor på det 
sätt som idag sker i sjukför-
säkringssystemet.  Många 
allvarligt sjuka hamnar 
utanför systemet och tvingas 
till svåra ekonomiska upp-
offringar. Vi delar därför 
det öppna brev som lämnas 
till regeringen från Sveriges 
Kristna råd (SKR).  SKR 
kräver snabba förändringar 
så att inte fler drabbas av 
social och ekonomisk under-
gång. Diakoner och andra i 
kyrkan möter den verklighet 
som finns utanför kyrkan. 
Kyrkan får ge pengar till mat 
och de allra nödvändigaste. 

De sjukaste kommer 
också att drabbas hårdast av 
den höjning av högkostnads-
skyddet som nu föreslår 
av Kristdemokraterna. En 

höjning av läkemedelskost-
naderna med över 20% blir 
ett svårt slag för människor 
som redan drabbas hårt 
ekonomiskt av sjukdom. 
När apoteken avreglerades 
skulle det bli billigare med 
medicin, menade socialmi-
nister Göran Hägglund 
(KD). Istället förespråkar nu 
samme Hägglund en höjning 
av läkemedelskostnaderna. 
Var det inte meningen att 
kostnaderna för läkemedlen 
skulle minska vid avregle-
ringen och ökad konkurrens?

Klassklyftorna har ökat.  
Arbetslösheten är fortfa-
rande rekordhög och de 
unga drabbas värst. Fat-
tigdomen har brett ut sig i 
Sverige.  Detta sker trots att 
Sveriges ekonomi är mycket 
stark.

Politik är att välja.  Den 
moderatledda regeringen 
väljer skattesänkningar före 
rimliga försäkringssystem 
för sjuka. Vi frågar oss om 
Moderaterna och Kristde-
mokraterna tycker att det är 
värdigt ett land som Sverige?

Jan Åke Simonsson
Ordförande

Det behövs mer rättvisa i politiken

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad Expanderar 
och söker därför en CNC-Operatör till vår skärande avdelning

Arbetet innebär att du självständigt skall kunna programmera, 
och köra våra fleroperationsmaskiner

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha teknisk utbildning och gärna några års 
erfarenhet av att köra fleroperations maskiner, och om du har 
arbetat med Mazak och MasterCam är detta ett stort plus

Vi erbjuder dig:
- Självständiga arbetsuppgifter med en spännande och omväx-
lande vardag.
- Möjligheter till personlig utveckling 

Arbetstid:
- Dagtid, men såväl skiftarbete som arbete på helger kan bli 
aktuellt.

Tillträde:
- Snarast.

Ytterligare information om jobbet kan ges av Mats Runesson 0303-97 561.
Du är välkommen att sända in din ansökan till mats@wika.se
Eller via post till Rödjansväg 1, 44934 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha senast 2011-04-15

Hundcoach i Väst

Valp/unghund/
vardagslydnadskurs
Startar april i samarbete med Studiefrämjandet och 
Aleveterinären. Info & anm Marianne 0707-132328
marianne@hundcoachivast.se

Mars

PÅ GÅNG I ALE

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

JOHAN THEORIN BESÖKER ALE 
Johan Theorin gjorde succé med 
debuten Skumtimmen, en kusligt 
spännande bok som utspelar sig 
på Öland. Efterföljarna heter Natt-
fåk och Blodläge. Ale bibliotek, 
Nödinge lördag 16 april. 
Frukost står framdukat från 09.30. 
Johan Theorin börjar 10.00. Pris: 
60 kronor. Biljetter finns att köpa 
på biblioteket från 26 mars. 

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 

AKVARELLER FRÅN ALE
Skepplanda akvarellgrupp ställer 
ut på Skepplanda bibliotek till och 
med 12 maj.

FÖRELÄSNING: PEDAGOGIK
Matematik, naturkunskap och 
teknik i barnens vardag. På Med-
borgarkontoret i Nödinge tisdag 
22 mars 18.00–19.30. 

Torsdag den 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. Kulturskolans 
intresseförening säljer fika under 
kvällen. 

Tidsschema:
17.00 FÖR FÖRÄLDRAR  
OCH BARN 4–7 ÅR
Prova på fiol och cello enligt 
suzukimetoden och rytmik från 
4–6 år.

18.00–18.40 FÖR ALLA ÅLDRAR
Konsert i teatern där instrument 
och bild hamnar i centrum. Fram-
förs av kulturskolans elever och 
lärare.

19.00–20.30 FÖR FÖRÄLDRAR 
OCH BARN FRÅN OCH MED ÅK2
Träffa pedagoger och pröva på 
kulturskolans olika verksamheter.

Öppet hus på kulturskolan

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 verksam 
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 nu på www.ferie.ale.se. 
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.

Hög tid att söka feriejobb

Villainbrotten har ökat i Ale de se-
naste månaderna. Ett mycket bra 
sätt att skydda sig mot inbrott, att 
göra det svårare för tjuven och att 
öka tryggheten i bostadsområdet 
är att grannsamverka mot brott. 
Vill du veta mer om detta eller vill 
du starta upp grannsamverkan 
i ditt bostadsområde, kontakta 
brotts- och säkerhetshandläggare 
Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21.

Grannsamverkan 
avskräcker tjuven

Nu är det dags för brukarunder-
sökning i skolorna. Under någon 
av de närmaste dagarna kommer 
du som är vårdnadshavare att få 
en enkät skickad till dig via den 
e-postadress som du har lämnat 
till skolan. I år görs enkäten i 
samarbete med andra kommu-
ner i Göteborgsregionen. Därför 
skickas enkäten endast digitalt 
och den ser också annorlunda ut 
jämfört med tidigare år. Enkätsva-
ren bidrar med värdefull informa-
tion och används som underlag 
för förbättringar och utveckling 
av våra verksamheter. Därför vill 
vi väldigt gärna ha ditt svar.  Enkä-
terna vänder sig till elever i årskurs 
2, 5 och 8 samt till vårdnadshavare 
till 5-åringar i förskolan. Eleverna 
gör sina enkäter på skoltid.

Enkät ska leda till 
förbättring i skolan

Ales satsning på att förse varje 
elev i lågstadiet med en egen 
bärbar dator har inte bara upp-
märksammats i Sverige. Nu har 
även norrmännen fått nys om 
framgångssagan.

– Vi är i uppstarten av att knyta 
kontakter och planerar att införa en 
liknande satsning i våra fyra skolor 
till augusti, säger Torgeir Sæteren 
som är rektor i Vågåmo skola.

Tillsammans med lärare och IT-
tekniker från Vågå kommun i Norge 
besökte Torgeir Sæteren Ale för ett 
tag sedan. Missionen var att lära 
sig och låta sig inspireras av Ales 
En-till-en-projekt. 

Klass 1 gul i Nödingeskolan 
jobbade på som vanligt med 
datorerna i klassrummet när den 
stora ansamlingen vuxna dök upp 
för att titta hur barnen använde sig 
av datorerna. Klassföreståndaren 
Emelie Öhrn sa åt barnen att göra 
en quiz om djuren på bondgårdar 
och kunde sedan sammanställa 

resultatet i sin dator och visa detta 
genom en projektor. Vad norrmän-
nen var intresserade av att höra 
från Emelie och de andra lärarna 
var hur det är att använda dato-
rerna i undervisningen. Lärarna 
kommer på nya idéer hela tiden 
för vad man kan använda dem till 
berättar Emelie. Men den viktigaste 
lärdomen är inte hur man tillämpar 
datorerna pedagogiskt utan hur 
barnens förhållningssätt till skolar-
bete förändrats. 

– Framför allt är det lusten som 
har ökat. Förr var det ingen som sa 
”Fröken, kan jag få ta hem boken 
och fortsätta skriva hemma”. Men 
nu frågar barnen hela tiden om de 
får fortsätta med skolarbetet hem-
ma. Så de producerar ju mycket 
mer nu, berättar Emelie Öhrn.

Per-Erik Lundahl är IT-driftsansvarig 
för skolorna i kommunen och har 
varit en av de drivande i arbetet att 
få En-till-en-projektet att fungera 
ute i skolorna. Han är övertygad 

om att det inte hade gått så bra 
om det inte hade varit för det goda 
samarbetet mellan kommunens 
olika verksamheter.

– I andra kommuner kanske 
man går separata spår där skolor 
går sina egna vägar. I Ale arbetar 
vi tillsammans, berättar Per-Erik 
Lundahl.

Förutom att fortsätta arbetet 
med att få barnens datorer att 
fungera så bra som möjligt i kom-
munens nätverk är det högt tryck 
från besökande kommuner som 
vill se hur Ale har gjort. Per-Erik 
Lundahl får förklara gång på gång 
att det är samarbetet mellan de 
kommunala verksamheterna som 
gjort En-till-en-projektet till en 
sådan omedelbar succé.  För det 
får man ändå kalla den massiva 
IT-satsningen i skolorna – en succé. 
Inte nog med att Ale är nominerat 
till Götapriset på grund av projek-
tet. Kommunen är även en av tio 
svenska kommuner som tävlar om 
att bli årets IT-kommun.

Norskt besök i klassrummet 
En företrädare för Intel och en norsk lärare ser på när Tilda Stjärnefjord i klass 1 gul på Nödingeskolan arbetar med sin dator.

Förutom öppet hus har 
Kulturskolans intresseförening års-

möte torsdag 28 april kl 18.00 i sal 125, 
Ale gymnasium
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

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

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Räntefri avbetalning upp till 24 mån

Siemens WM14E162DN
• Rymmer hela 7 kg tvätt

• Hög centrifugering 1400 varv

•  Mängdautomatik ger lägre 
energiförbrukning

• Snabbprogram

Åviken 905
• Hög effekt 1650W

• Non-stick beläggning

• Jämn stekyta

Tvättmaskin

Våffeljärn

OOOOOOOrrrrrrddddddd pppppprrrrrriiiiiiissssss 5555555444444499999995555555:::::::----

RABATT
27%

OOOOOOOrrrrrrddddddd pppppprrrrrriiiiiiissssss 666666699999995555555:::::::----RABATT
28%

OOOBBBSSS!!! BBBeeeggggrrräääännnsssaaattt aaannntttaaalll

Jag kan förstå att den högerledda fem och 
halvtpartialliansen vill genomföra sina 
idéer och förslag, men för den sakens skull 

behöver man ju inte ljuga och skylla på op-
positionen. Jan Skog (M) påstår att under-
tecknad lämnat osann information på PRO, 
jag har skriftligt underlag på att vad jag sagt 
är sant. ”Det finns förslag på" och så vidare. 
Citat: ”Stänga Biblioteken i Surte, Nol och 
Skepplanda, totalt 2130 kkr”

Detta är hämtat i underlag från förvaltningen 
efter beredning på nämnden, ledd av Jan Skog.

När oppositionen påpekar att han inte kan 
ändra inom budget som han vill med fritidsverk-
samheten utan att höra med fullmäktige, så hän-
visar han till att Barn- och ungdomsnämnden 
har gjort så. Skillnaden är att Barn- och ung-
domsnämnden hade uppdrag från kommunfull-
mäktige att hålla budgeten och ett enigt beslut 
från Kommunstyrelsen att dra ner på lokalkost-

naderna.
Jan Skog vill använda pengar 

som egentligen tillhör skolan för 
att öppna fritidsgårdar på kvällar-
na utan att fråga fullmäktige.

För några år sedan slogs sko-
lans (skolvärdinnor med mera) och 
fritids resurser samman för att ut-
nyttja resurserna bättre, dåvaran-
de majoritet ansåg att våra barn är 
våra barn både i skolan och på fri-
tiden.

Om det är någon stake i Utbild-
ningsnämndens ledning så begär 
man att få tillbaka sina pengar.

En gruppledare inom majori-
teten har enligt pressen sagt att 
Barn- och ungdomsnämnden sa 
upp 36 personer, det är osant och 
ovederhäftigt, det borde vara möj-
ligt även för en Aledemokrat att 
hålla reda på sanningen.

Till sist, angående gymna-
siet, kan det ha någon betydelse 
att några par-
tier ägnat flera 
år att prata ner 
skolan i Ale.

Eje Engstrand (S)
PS. Enligt skolverket så var Arosenius 

bästa skolan i Ale 2010, året före var det 
Bohusskolan. DS

Rätt skall vara rätt!

DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du göra alla dina apoteksärenden 

alla dagar i veckan!
OBS! I senaste annonsen angavs tyvärr 

felaktiga öppettider.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16

Under påsk gäller söndagstider på alla röda dagar
Välkomna!

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Trädgårdskalk 11 kg

30:-
Grillkol 2,5 kg

Grillbriketter 2,5 kg

Penséer

Rölunda
Planteringsjord 50 l

5 säckar = 100:-

3 st 100:-

Stora fina 650
/st

1 st 45:-

Motorolja 
syntet 5W40

52:-/liter

Du vet väl att du kan tanka diesel 
och bensin billigt hos oss!

Betalar gör du med sedlar eller bankkort i vår automat.

MC-olja SBK Racing 
syntet 15W50

62:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex

En miljöprioriterad gata är, 
precis som det låter, en gata 
där man prioriterar närmiljön. 
Det kommer att planteras träd 
och buskar utefter vägen och 
det byggs upphöjda övergång-
ställen som har en fartdäm-
pande eff ekt. Man lägger också 
kullersten på sina ställen och 
gång- och cykelbanor breddas, 
Göteborgsvägen kommer att bli 
en trevligare och säkrare gata 
när allt är klart 2012. 

Hur kommer detta påverka 
trafi kanterna?
– Det kommer bli nödvändigt 
att stänga av ett av de två 
körfälten på Göteborgsvägen 
under byggtiden säger, 
Caroline L Halvardsson, som 
är Trafi kverkets byggledare för 
Göteborgsvägen.  

Under byggtiden kommer 
också en barriär sättas upp som 
skydd för trafi kanter och för 
byggarbetarna som vistas nära 
trafi ken. När infarter stängs av 
kommer trafi kanterna hänvisas 
med hjälp av skyltning till alter-
nativa vägar eller parkeringar.

Kommer boende störas av vi-
brationer ifrån bygget? 
– När det gäller vibrationer så är 
alla fastigheter som blir berörda 
besiktigade. Vibrationsmätare 
ska också monterats på de fas-
tigheter man bedömt kan påver-
kas. Framför allt ska vi placera 
ut mätare där schaktnings-
arbeten utförs, säger Caroline L 
Halvardsson.

Vad är den största 
utmaningen?
– Vårt mål är att tillsammans 
med entreprenören Skanska 
bygga med så lite störningar 
som möjligt under arbets-
tiden, avslutar Caroline L 
Halvardsson.

Arbetet med att bygga dub-
belspårstunneln genom 
Kattleberg går bra. Om inget 
oförutsett händer ska hela tun-
neln vara färdigsprängd i juni 
2011. Då fortsätter arbetet med 
förstärkning, installationer och 
spårarbeten inför trafi kstarten 
i augusti 2012. 

Mer än 80 % av 
Kattlebergstunneln 
sprängd

Byggstart på E45 i 
Trollhättan

Berätta vad som kommer 
hända mellan norra Göta och 
Edets Värdshus!
– Vi breddar befi ntlig E45 till 
fyrfältsväg med mittseparering, 
bygger två nya trafi kplatser 
norr och söder om Lilla Edet 
samt en ny underfart vid 
Storgatan. 

Hur kommer man att märka 
att arbetet satt igång? 
– På olika sätt, vi kommer 
bland annat stänga gång- och 
cykelporten under E45 vid 
Högstorp under cirka fem 
månader. Av säkerhetsskäl är 
det viktigt att alla väljer gång- 
och cykelporten under E45 vid 
Bryggaregatan under tiden. 

Några särskilda utmaningar? 
– Att få trafi ken att fl yta när 
vi bygger i och intill befi ntlig 
E45. Det kommer dock alltid 
vara två fi ler under byggtiden, 
som tidigare. Sedan krävs 
omfattande markförstärkning 
på sträckan. På Götaslätten 
kommer vi framför allt att an-
vända kalkcementpelare som 
är en eff ektiv och väl beprövad 
metod. Vi kommer dessutom 
att lägga om stora mängder 
VA-ledningar för Lilla Edets 
kommun. 

Något annat du vill nämna? 
– I och med att den befi ntliga 
E45 breddas kommer entre-
prenören vara tvungen att 
arbeta i nära anslutning till 
vägen. Jag vill uppmana alla 
trafi kanter att ta det lugnt förbi 
bygget och visa hänsyn. 

På gång

... Lars 
Preinfalk
... projektledare för 
Kärra-Torpa där byg-
get av ny E45 precis 
startat. 

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Vänligen håll 
hastigheten

Foto: N
iklas Bernstone 

Foto: Stephan Berglund/Bildarkivet.se
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uovinen

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt mars 2011  

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Nu blir det grönare i 
Surte centrum 
Nu påbörjar Skanska arbetet med att bygga om Göteborgsvägen i Surte till 
en miljöprioriterad gata. Surte kommer att få en ordentlig uppfräschning och 
fram till 2012 kommer ett nytt Surte växa fram. 

Bredare gång- och 
cykelbanor kommer att 
underlätta för cyklister 
i Surte.

Caroline L Halvardsson

Nu startar ombyggnaden 
av E45 till ny fyrfältsväg 
på sträckan Stenröset–
Sjuntorpsvägen, strax söder 
om Trollhättan. Bygget omfat-
tar breddning av befi ntlig E45 
till fyrfältsväg med mitträcke 
på cirka 1,5 km. Utöver detta 
byggs cirka 2,5 km ny lokalväg 
parallellt med E45 samt en-
skilda vägar. Sträckan planeras 
att öppna för trafi k sommaren 
2012. 

Göteborgsvägen i Älvängen 
byggs (också) om till miljöpri-
oriterad gata. Under byggtiden 
är hastigheten sänkt till 30 km/
tim. Eftersom byggarbetarna 
arbetar så nära vägen ber vi 
alla trafi kanter om att hålla 
hastighetsbegränsningen. Allt 
för att värna om arbetarnas 
säkerhet.

Foto: Kasper D
udzik



ALE. Jan Skog (M) 
lämnar uppdraget som 
ordförande för Kultur- 
och fritidsnämnden.

Motiven är flera.
– Först och främst 

har jag återfått livs-
glädjen med en ny njure 
och vill passa på att 
göra lite annat än att 
sitta i möte, säger han.

Jan Skog (M) tillhör Ale kom-
muns mest erfarna politiker. 
Han har suttit som kommu-
nalråd under två perioder, 
1994-1998 och 2006-2010, 
båda gångerna för Modera-
terna. Däremellan var han 
också ett av ångloken i det ny-
bildade lokala partiet Alede-
mokraterna. Efter valet i sep-
tember utsåg Moderaterna 
honom till Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande – 
ett uppdrag som inte riktigt 
blev vad han tänkt sig.

– Jag känner mig utläm-
nad. Har man suttit med i 
Kommunstyrelsen i så många 
år som jag har gjort blir det 
väldigt konstigt den dagen 
du inte längre har insikt i alla 
frågor, säger Jan Skog ärligt.

Samtidigt har han nyligen 
för andra gången fått en ny 

njure och transplantationen 
har gått bra.

– Det gör att jag känner 
livsglädje igen. Jag vill hinna 
göra lite annat än att bara sitt 
på möten. Jag har en mängd 
idéer kring saker jag vill göra 
och se medans jag känner mig 
pigg, säger han.

Turbulensen och den häf-
tiga kritik han har fått ta i 
samband med budgetbeslu-
tet, som bland annat påver-
kade resurserna till Ale Fritid 
och dess personal, har enligt 
Skog inte med beslutet att 
göra.

– Nej, absolut inte. Sådant 
händer och jag har varit med 
i politiken så länge att jag kan 
ta lite kritik.

Kvar i fullmäktige
På måndag lämnar Jan Skog 
in en begäran till Kommun-
fullmäktige om att få bli ent-
ledigad från sitt uppdrag. 
Han sitter dock kvar i full-
mäktige, Alebyggen, Skatte-
nämnden och som nämnde-
man.

– Det gör jag nog mandat-
perioden ut, sen får det vara 
nog.

En tänkbar ersättare torde 
vara vapendragaren, Isabell 
Korn (M), blott 19 år.

–Hon har skinn på näsan 
och är redan mogen upp-
draget. Jag skulle inte tveka 
att flytta upp henne. Det var 
också en baktanke när jag ac-

cepterade ordförandeposten, 
att en dag få lämna över till 
Isabell. Jag tycker den dagen 
har kommit, säger Skog.

Isabell själv säger till tid-
ningen att hon är tillfrågad av 
partiet, men att det inte finns 
några formella beslut ännu.

– Bara att ha fått frågan 
känns hedrande. Jag känner 
mig redo, även om det här 
kom fortare än väntat. När 
jag tog uppdraget som 2:e 
vice ordförande talade vi om 
att jag troligtvis skulle få ta 
över under mandatperioden, 
säger Isabell Korn.

En stor del av verksamhe-
ten under Kultur- och fritids-
nämnden utgår från Ale gym-
nasium, där Isabell än så länge 
är elev.

– Ja, men det är inget pro-
blem. Jag tar dessutom stu-
denten om ett par månader 
och att jag är ung ser jag inte 
heller som ett bekymmer. Det 
finns så mycket erfarenhet i 
nämnden och även bakom 
mig i partiet. Det kommer 
gå bra om jag väljs, säger en 
positiv kandidat.

En efterträdare till Jan 
Skog kommer att presente-
ras på kommunfullmäktige på 
måndag. Att det blir just Isa-
bell Korn är ingen vild giss-
ning.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från

Skatteverket och Ale Utveckling 
bjuder in till en 

informationskväll 
för företagare

Program:

Genomgång av aktuella regler
Förenklat årsbokslut

Deklarationsblankett NE och momsbilaga

Onsdag 6 april 
kl 18.00-21.00
Medborgarkontoret, Ale Torg Nödinge

Anmälan: Namn/Företag, antal deltagare, tfn/e-post
Till: ale.utveckling@ale.se alt Lennart Svensson tfn: 0737-73 12 89

eller Skatteverkets telefon: 010-573 52 87

OBS! Sista anmälan 4 april

För dig som har enskild firma och 
som behöver lära dig mer inför 

deklarationen 2011

Hör av dig vid förhinder!
Har du frågor kontakta oss gärna!

Jan Skog (M) lämnar uppdraget som Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Efter en lyckad 
njurtransplantation vill han passa på att göra lite annat än att sitta i möten. Kanske blir det 
motorcykeln som kommer till användning?      Arkivbild: Allan Karlsson

Jan Skog (M) lämnar Kultur- och fritidsnämnden

"Jag känner 
mig utlämnad"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Några veckor 
har gått sedan chock-
beskedet om det 
rekordlåga söktalet till 
Ale gymnasium.

I tisdags utsåg Kom-
munstyrelsen en poli-
tisk grupp i syfte att 
hantera gymnasiesko-
lans framtid.

Här råder politisk 
jämställdhet.

Mikael Berglund (M), 
Peter Kornesjö (M), Paula 
Örn (S) och Dennis Ljng-
gren (S) utgör nu en kris-
grupp för Ale gymnasium.

– Vi har i uppdrag att tänka 
strategiskt för gymnasiet, 
både långsiktigt och kortsik-
tigt. Här gäller det att vi är 
konstruktiva och kreativa, att 
hitta lösningar och resone-
ra hur vi ska vända trenden, 
säger kommunalråd Mikael 
Berglund.

Oppositionsråd Paula Örn 
bekräftar.

– Det här är en oerhört 
viktig fråga och det gäller fak-
tiskt att hitta en opolitisk stra-
tegi för Ale gymnasium. Det 
finns det också goda förutsätt-
ningar att göra eftersom alla 
inser allvaret i det här. Vi har 
haft en mycket bra samtalston 
i det här ärendet, säger hon.

Det första samtalet beskrev 
Berglund som en ren "brain-
storming" och resultatet blev 
ett antal frågor till förvalt-
ningen.

– Vi ska snart träffas igen 
för att gå vidare. Då har vi 
förhoppningsvis fått svar på 
några frågor och kan börja bli 
lite mer konkreta. Det känns 
skönt att tala helt fritt och 
kasta upp alla idéer på bordet. 
Någonstans har vi en lösning, 
det är jag helt övertygad om 
och jag bryr mig inte om vem 
som kommer med förslaget. 
Nu gäller det bara att hitta 
rätt, menar Berglund.

Han gör ingen hemlighet 
av att det kan bli tal om att 

inte starta vissa program.
–Finns det inga sökande 

så... Vi måste självklart dis-
kutera alla scenarion. Nå-
gonstans finns det ju en kost-
nadsbild också som vi måste 
ta ansvar för.

Det är knappt om tid. Den 
1 april ska Ale gymnasium 
meddela regionen sitt plane-
rade programutbud för 2012.

Till Ale gymnasiums 264 
platser i höst fanns vid första 
intagningsprognosen bara 83 
sökande.
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JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

DÄRFÖR SKA DU 

RÖSTA 
15 MAJ

SJUKVÅRD 
I VÄRLDSKLASS

PENGAR TILL VÅRD
- INTE TILL VINSTER

BÄTTRE 
KOLLEKTIVTRAFIK

JIM ALEBERG, 41, ALAFORS
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Positiva samtal 
om Ale gymnasium

ALE. Utbildnings-
nämnden i Ale fick ett 
chockbesked i förra 
veckan.

Av 6866 elever i års-
kurs nio i Göteborgsre-
gionen har bara 83 valt 
Ale gymnasium som 
första val.

– Det kan få kata-
strofala följder, men 
vi måste försöka se 
möjligheterna, säger 
Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Kor-
nesjö (M).

Antalet elever i Ale gymna-
sium har haft en negativ ut-
veckling en länge tid. Det fria 
gymnasievalet, det vill säga 
att fritt få välja skola i regi-
onen, ett allt större utbud av 
friskolor med specialprogram 
samt en förbättrad infrastruk-
tur med snabbare kommuni-
kationer till Göteborg ger 

dagens och framtidens gym-
nasieelever helt nya möjlig-
heter. Utvecklingen slår hårt 
mot de kommunala gymna-
sieskolorna. En av de som 
har fått ta mycket stryk är Ale 
gymnasium. Det första pre-
liminära intagningsbeske-
det visar till exempel att bara 
53 elever av 264 i årskurs nio 
i Ale kommun har valt Ale 
gymnasium.

– Det är oerhört frustre-
rande, eftersom vi som är i 
huset vet att utbildningarna 
som erbjuds här är fantastiska 
och att eleverna som går här 
stortrivs. Tyvärr har vi inte 
lyckats förmedla det än, men 
det finns fortfarande tid kvar, 
säger tillförordnad verksam-
hetschef, Sven-Olof Frisk.

Beskedet från gymnasiein-
tagningen damp ner som en 
bomb i slutet av förra veckan. 
Förhoppningen var att nå ett 
liknande resultat som i fjol 

då 170 nya 
elever börja-
de i Ale gym-
nasium. Nu 
har 83 elever 
sökt, men 
bara 58 är be-
höriga.

Allvarligt
– Det är all-
varligt. Aldrig 
tidigare har 
så få valt Ale

chockad som alla andra, säger 
Peter Kornesjö och fortsätter:

– Vi har inte en full klass på 
något av våra program. Det 
största är samhällsprogram-
met där vi har 17 sökande som 
är behöriga.

Vad händer nu?
– Vi startar omgående en 

utredning som får visa vilka 
ekonomiska konsekvenser det 
här scenariot kan få. Sedan 
kommer vi att ha ett  block-
överskridande möte redan på

ter att öka och konkurrensen 
om blivande gymnasieelever 
är stenhård. I dagsläget råder 
en överetablering med be-
tydligt fler gymnasieplatser 
än elever.

Överetablering
– Inför läsåret 2012-2013 har 
flera nya friskolor ansökt om 
lov att få starta. Det betyder 
av 5000 nya gymnasieplatser 
tillkommer. Med andra ord 
blir det inte lättare i framti-

tera vilka åtgärder som kan 
vidtas.

– Vi har redan en strategi 
som vi har planerat genomfö-
ra. Det handlar om att kon-
takta både de som har sökt 
Ale gymnasium i första hand 
och de som har valt oss i andra 
hand. Återstår att se om vi kan 
göra något mer, säger Frisk.
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– Bara 83 sökande varav 58 är behöriga till nästa år

FAKTA

Elever i årskurs nio får fritt välja 
gymnasieutbildning i Göteborgs-
regionen. Totalt finns det 6866 
sökande. 83 av dessa har valt Ale 
gymnasium. Av dessa är 53 från 
Ale kommun, 20 från Lilla Edet och 
10 från Göteborg, men bara 58 är 
behöriga. Störst intresse har det 
varit för det Samhällsvetenskap-
liga programmet med 17 behöriga 
sökande liksom för det Naturveten-
skapliga med 9 sökande. En utred-
ning ska nu ge svar på hur många

Ale gymnasium har inte lyckats övertyga elever i årskurs nio om sin förträfflighet.

Musikinriktning i Ale gymnasium!
Sedan hösten 2004 har Ale gymnasium kunnat erbjuda 
den nationella musikinriktningen till våra elever på 
Estetiska programmet (ES). Eleverna på Samhälls- och det 
Naturvetenskapliga programmet har också kunnat läsa 
musik som lokal profil. Nu har Skolverket beslutat i GY2011 
(nya gymnasiereformen) att göra musikfördjupning möjlig 
för elever på Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och 
Naturvetenskapsprogrammet (NA). Ale gymnasium har 
som en av tre gymnasieskolor i Göteborgsregionen fått 
det beviljat av Skolverket.

– Det är en fantastisk möjlighet för våra elever, säger 

Chockbesked för Ale gymnasium

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 10.

Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75 • Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00
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– Din skobutik för hela familjen

VÅRNYTT FRÅN

LACOSTE

JUNIORSTORLEKAR
ORD. PRIS 599:-

HERRSTORLEKAR
ORD. PRIS 1000/900:-
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 89 173 kvm. Skogsmark 3 ha, åkermark 3 ha.. VISAS Sö 27/3. Ring för tidsbokning.
Verle Västergård 150. ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 6 rok, 130 kvm

• Hästgård/ verksamhet • Nära kommunikation • 5 mil Gbg
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Västergård 115.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm

• Insynsskyddat • Stor tomt • Nära kommunikation
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PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT 741 kvm . VISAS Sö 13/3. Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 83.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03, vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 6 rok, 116 + 116 kvm

• Högt läge • Härliga ytor • Centralt • 15 min Göteborg
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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

S
M
S
:A

2
9
8
2
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 460 000 kr/bud. AVGIFT 1 696 kr/månad.
VISAS To 24/3 17.00-17.30. Brukstorget 1a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 33 kvm

S
M
S
:A

3
0
6
7
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

S
M
S
:A

2
7
8
3
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 747 kr/månad.
VISAS Ti 15/3 18.00-18.30. Björkvägen 5a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 2 rok, 56,5 kvm

S
M
S
:A

2
9
9
2
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

S
M
S
:A

2
9
8
9
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

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

Måndag 14 mars

Snatteri
En 17-årig snattare ertappas 
på Ica Kvantum. Han försöker 
få med sig tio chokladkakor ut 
från butiken.

Onsdag 16 mars

Garageinbrott
Garageinbrott i Björbäck. 
Diverse gods tillgrips.

Torsdag 17 mars

Försvunnen person
Anmälan görs om en försvun-
nen person i Nol. Vederbörande 
har skrivit ett avskedsbrev. 
Polisen återfinner personen i 
Göteborg och kör honom hem 
till sina föräldrar.

Stöld av åtta sommardäck ur 
en carport i Dalabäcken, Nol.

Fredag 18 mars

Villainbrott
Fem villainbrott rapporteras 
från olika adresser i Älvängen. 
Spaningstips finns i ärendet.

Inbrott på en byggarbets-
plats i Bohus. Verktyg tillgrips. 

Lördag 19 mars

Bilbrand
Bilbrand i Älvängen. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Måndag 21 mars

Grov stöld 
En man som är strax under 
80 år tar ut pengar på banko-
maten vid torget i Surte. Han 
går sedan mot hemmet med 
hjälp av rollator. En okänd 
man kommer upp bakifrån 
då mannen närmat sig hemmet 
och rycker pengar, pass och 
körkort ur fickan på den äldre 
mannen. Polisen söker efter 
gärningsmannen med hund, 
men han är ännu inte återfun-
nen. Troligen har gärningsman-
nen följt efter offret från ban-
komaten och väntat på lämpligt 
tillfälle. Kontanter samt övriga 
handlingar låg i ett etui i off-
rets bakficka vid stölden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/3 – 21/3: 43.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

En singelolycka inträffade på E45 vid Grönnäs strax efter 
klockan halv elva på söndagskvällen. En personbil gick av 
okänd anledning av vägen och räddningstjänst och ambulans 
kallades till platsen. Två personer färdades i bilen varav den 
ene klagade över buksmärtor.              Foto: Christer Grändevik

Text: Jonas Andersson

Singelolycka på E45 
i Grönnäs

NOL. Hon vill sprida mat-
lukt på äldreboendena och ge 
brukarna en större valfrihet.

Boel Holgersson (C), ord-
förande för Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
sedan årsskiftet, vet vad hon 
vill.

– Jag har fyra år på mig 
och tänker inte vända upp 
och ner på allt första året 
även om det finns mycket 
jag vill ändra på, säger hon.

Nämnden har precis klubbat sin 
budget för 2011 och det är en lugn 
ordförande lokaltidningen träffar 
hemma i bostaden i Nol.

– Det har inte varit några större 
politiska strider. Vi är faktiskt över-
ens om det mesta och det är ett bra 
klimat i nämnden. Det är lagen om 
valfrihetssystem i vården som op-
positionen inte vill genomföra i 
Ale. Jag vill utreda möjligheterna 
att låta brukarna till exempel kunna 
välja en annan utförare av hemtjäns-
ten. Sedan har vi en annan syn på 
sommarjobben. Vårt mål är att in-
spirera det privata näringslivet att ta 
hand om fler ungdomar som på sikt 
kan bli deras nya medarbetare, säger 
Boel Holgersson och berättar att Ale 
kommun ändå kommer att erbjuda 
drygt 250 ungdomar i åldern 16-17 
år sommarjobb.

Hon har fått 5 Mkr extra för att 
satsa i äldreomsorgen, men pengar-
na är inte fördelade än.

– Vi avvaktar aprilprognosen. 
Vårt ekonomiska läge är ansträngt 
och jag måste värna den ordinarie 
verksamheten innan jag börjar spen-
dera, menar Boel.

Inledningsvis har hon istället valt 
att träffa alla medarbetare inom äld-
reomsorgen.

Träffar personalen
– Jag försöker vara med på så kall-
lade arbetsplatsträffar för att skapa 
mig en bild av hur personalen ser på 
sitt jobb. Hittills skulle jag vilja be-
skriva personalen som hängiven och 
ansvarstagande. De gillar jobbet och 
brukarna, berättar Boel och fortsät-
ter:

– En del har uttryckt en tydlig 
önskan om att få tillbringa mer social 
tid med de boende. Fler sociala ak-
tiviteter gör att brukarna ofta sover 
bättre, vilket underlättar för natt-
personalen.

Inom hemtjänsten finns det öns-
kemål om att få behålla samma kon-
taktperson.

– Även anhöriga tycker det vore 
bättre om man vet vem som kommer 
och utför tjänsterna. Idag kan det bli 
många olika ansikten som dyker upp 
och det är självklart något vi får titta 
på, medger Boel som annars försö-
ker undvika detaljfrågor i verksam-
heten.

I valrörelsen talades det mycket 
om att sprida matlukt på kommu-
nens äldreboende.

– Det är fortfarande min ambi-

tion, men förutsättningarna skil-
jer sig mycket åt. På Klockarängen 
i Skepplanda finns det ett bra kök 
och där skulle jag vilja diskutera med 
skolan om möjligheten att distribu-
era mat även till deras verksamhe-
ter. I Älvängen kanske vi också kan 
starta ett tillagningskök och levere-
ra till skolor och vårdenheter, likaså i 
Nödinge och södra Ale. Fler mindre 
tillagningskök skulle garanterat höja 
matkvalitén, säger hon och betonar 
att det nya äldreboendet i Nödinge 
får ett eget kök.

Ett annat mål är att verka för att 
två familjecentraler öppnar i Ale, 
gärna i Bohus och Älvängen.

Två familjecentraler
– Här konstaterar jag att Hälso- 
sjukvårdsnämnd 4 nu är positiv och 
även vår opposition, vilket är gläd-
jande. Som jag ser det handlar det 
om att samla mödravård, barnavård, 
föräldrastöd, socialtjänst riktad mot 
barn och en öppen förskola under 
samma tak, berättar Boel Holgers-
son och ger oss sedan en nyhet.

– Vi kommer att anställa en dietist 
i Ale som får i uppdrag att jobba ur 
ett folkhäloperspektiv, där det bland 
annat handlar om att stödja kommu-
nens personal i olika verksamheter 
samt att ge aleborna värdefull infor-
mation.

Nämndens budgetarbete är inte 
helt problemfritt. Individ- och fa-
miljeomsorgen är svår och är inne i 
en tung period med många institu-

tionsplaceringar samt ett ökat antal 
ungdomar med missbruksproblem.

– Vi måste ha resurser att ta 
hand om dem som hamnar fastnar 
i polisens razzior och av olika skäl 
kommer på villovägar, men det är 
väldigt svårt att budgetera för hur 
många som behöver hjälp och vad 
kostnaden kommer att bli. Att rök-
drogerna ökar är allvarligt. Det är 
en inkörsport till så mycket annat 

och här måste vi komma igång med 
ett omfattande förebyggande arbete, 
konstaterar Boel Holgersson innan 
det bär iväg på ännu ett möte.

Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden ansvarar för äldreomsorg, 
hemtjänst, individ- och familjeom-
sorg och arbetsmarknadsenheten.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

Ny nämnd - ny ordförande

Boel Holgersson (C) är ny ordförande för nya Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden i Ale.

– Boel Holgersson (C) har ansvaret för omsorg och arbetsmarknad

HOS BOEL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOEL HOLGERSSON
Ålder: 56
Bor: Villa i Nol.
Familj: Gift med Christer, barnen Helena, 
tvillingarna Petra och Pernilla från tidigare 
äktenskap, samt maken Christers tvil-
lingsöner.
Aktuell sedan årsskiftet som ny ordförande 
för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 
i Ale.
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Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Ett 25-tal personer hade 
hörsammat den inbjudan till 
informationsträff i Ale gym-
nasium som Pensionärspoo-
len gått ut med.

– Vi är ett av Sveriges 

snabbast växande beman-
ningsföretag och räknar 
med att vara representerade 
i samtliga landets kommuner 
inom fem år. Pensionärspoo-
len drivs som franchiseföre-

tag och min pool är ny sedan 
förste januari i år. I mitt 
ansvarsområde ingår bland 
annat Ale och Lilla Edets 
kommuner, förklarar Calle 
Rydström.

Pensionärspoolen vänder 
sig till förtids-, avtals- och 
ålderspensionärer. Syftet är 
att förlänga den yrkesverk-
samma tiden för de männis-
kor som önskar.

– Var och en bestämmer 
själv hur mycket hon eller 
han vill jobba, säger Calle 
Rydström som i dagsläget 

har sju personer anställda.
– Min förhoppning är att 

få en pool på 50-60 personer. 
Rekryteringsarbetet pågår 
för fullt och inom en snar 
framtid ska jag besöka Lilla 
Edet.

Vad är det för typ av 
arbeten som Pensio-
närspoolen kan göra?

– Det beror på kompe-
tensen som finns inom det 
specifika området. Eftersom 
våren är i antågande är träd-
gårdshjälp något som kan bli 
aktuellt. Av de arbeten som vi 

hittills har utfört kan nämnas 
enklare snickeriarbeten och 
rörmokerijobb, målning och 
flyttstäd.

– Fördelen med Pensio-
närspoolen är att vi kan ta 
mindre jobb samt att vi är 
relativt billiga i jämförelse 
med andra firmor.

Calle Rydström har ett 
förflutet inom IT-branschen, 
men har även sysslat med 
träbåtsbyggeri och bistånds-
arbete för Stadsmissionen i 
Göteborg.

– Jag har aldrig drivit eget 

förut och var nyfiken att testa 
på det. Nu hade jag en eko-
nomisk möjlighet att hoppa 
på detta. Det är verkligen 
jättekul och Pensionärspoo-
len har alla förutsättningar 
att kunna växa, avslutar Calle 
Rydström.

Pensionärspoolen bjöd in till informationsträff
– Sveriges snabbast växande bemanningsföretag vill ta vara på äldres erfarenhet

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 25-tal personer kom till den informationsträff som Pensionärspoolen bjudit in till i Ale 
gymnasium.

Calle Rydström är en av Pensionärspoolens franchiseföretagare som ansvarar för området 
Södra Bohuslän. Rekryteringsarbetet pågår för fullt.

NÖDINGE. Bara för att man fyllt 65 år behöver 
inte arbetslivet vara slut.

Pensionärspoolen är ett bemanningsföretag som 
ger människor chansen att förlänga sin yrkes-
verksamma tid.

– Vi vill ta vara på den erfarenhet som pensionä-
rerna besitter, säger Calle Rydström, ansvarig för 
Pensionärspoolen i Södra Bohuslän.

Årsmöte
Onsdag 6 april kl 18

Repslagarmuseet i Älvängen

"Låg det första Göteborg i Ale?"
Ett intressant föredrag av

fritidsarkeolog Martin Skoglund.

Sedvanliga årsmöteshandlingar och fi ka.

Varmt välkomna!
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Den 9 mars avhöll Folk-
partiet liberalerna Ale sitt 
årsmöte traditionsenligt i 
samlingssalen på Trollevik. 

Alla val förrättades snabbt 
av mötesordförande Daniel 
Höglund, biträdd av Joanna 
Wolodarska Nord och 
årsmötessekreteraren Jan 
Samuelsson. 

Styrelsen för 2011: 
Ordförande Lasse Carl-
bom, vice ordförande Klas 
Nordh, sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva Lans 
Samuelsson och Made-
leine Olofsson (nyval). 
Tore Berghamn, mångårig 
styrelseledamot, hade tyvärr 
avböjt omval.

 Till revisorer omvaldes 
Hugo Wallberg och Jan 
Samuelsson. Valberedningen 
består av Jan Samuelsson 
och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvin-
nor för olika råd, som 
agerar på såväl kommun-, 
region- som på riksnivå 
valdes: Kristna liberaler: Eva 
Lans Samuelsson, Liberala 
kvinnor: Daga Johansson, 
Kommunalpolitiska rådet: 
Rose-Marie Fihn, Liberala 
seniorer: Tore Berghamn 
och Gröna liberaler: Lasse 
Carlbom.

Studiecirklar har genom-
förts i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxen-skolan. 
Verksamhetsberättelsen 
visar på ett mycket aktivt 
2010, delvis beroende på att 

det var valår.
Efter årsmötesförhand-

lingarna serverades Linda 
Samuelssons goda pajer, 
kycklingfiléer, sallad, grekisk 
sås, Västerbottens ost, bröd, 
dryck samt kaffe och Eva 
Lans Samuelssons hemba-
kade semlor. 

Börje Johansson från 
Glasbruks-/Repslagarmuseet  
informerade bland annat om 
hur man ska implementera 
Kulturarvsplanen; bidrag 
till studieförbund och för-
eningar; Medeltidsvägen 
Lödöse-Skara (pilgrim, 
flora/fauna, kultur och frisk-

vård) ;  arbetslivsmuséer i 
Västra Götaland (139 st.) 
där man ska samla, vårda 
och bruka samt historien om 
Coca Colaflaskans tillkomst.

Börje tackades med rung-
ande applåder och en vacker 
vårblomma.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva Lans 
Samuelsson, Lasse Carlbom, 
Tore Berghamn, Jan Samu-
elsson, Linda Samuelsson 
och undertecknad  uppvak-
tades med vackra blomster-
arrangemang för allt nerlagt 
arbete.

Rose-Marie Fihn

Madeleine kommer – Tore går

Börje Johansson från Glasbruks-/Repslagarmuseet.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v12 • Tel 0303-975 00

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

Grädde

1495/st
ICA • 5 dl • Jfr pris 29,90/l

Succén med Salladsbaren och 
färdiglagat i manuella disken 
fortsätter!

Spara
Med ICA Kvantum

2 för Våffelmix

20:-
Ekströms • 400-420g • Jfr pris 14,29/kg

Ätklar • Max 1 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA Kort

2 för
Sylt, marmelad

32:-
BOB • 420-435g • Klämfl aska

Jfr pris 38,10-36,78/kg

2 vinnare!

Smaka och vinn med
Pågens bröd!
Fredag 11-19 och lördag 11-15

gissa vikten och vinn 3 
bröd per vecka i tio veckor!

VÅFFELDAGEN 25 MARS

Klassikerlådan

79:-/st
        GB • 1234g • Jfr pris 64,01/kg

��������������anan

På torsdag bjuder vi på
våffl or med grädde och sylt!

Bjud hemma på fredag

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

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

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

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

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

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

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

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

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

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

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

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

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/4-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

319:-
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen

* **

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

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

Run 4 Life
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på vår nya satsning på kondition & löpning

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

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

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

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

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

****299:-
12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:- 
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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

BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset | Blomsterriket | Dressman
Drömhuset | Frukt & Grönsakshuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex | Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg 
Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Svenheimers Konditori | Systembolaget | ZooNet | K1 Godis | FRISÖRER: Klippstudion | XLNT
RESTAURANGER: Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola | Handelsbanken
Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling
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Nödingevägen 7, Aletorg, 0303 -962 10 • www.alebokhandel.se

BOKTIPS!

Bli friskare, smalare och piggare med LCHF 

- mat med lite kolhydrater 
och mycket fett.
LCHF-kost handlar om att äta den naturliga 
artriktiga föda vi är designade att äta.

Välkomna att träffa 
Rolf Aronsson och 

Michael Zvorc

Lördag 26 mars 
kl. 12-15 

i Ale Bokhandel

Molekylverkstan är ett sci-
ence center med betoning på 
kemi, som drivs i samverkan 
med kommunens tekniska 
service och kemikomplexet i 
Stenungsund. Molekylverk-
stans verksamhet syftar till 
att utveckla experiment för 
att ge ökad förståelse, ökad 
nyfikenhet, erfarenheter och 
kunskap om naturvetenskap-
liga fenomen och tekniska 
lösningar.

– Intresset för naturveten-
skap i allmänhet och kemi i 
synnerhet är generellt sett 

ganska svalt. Det gäller att 
väcka lusten och nyfiken-
heten redan i unga år, säger 
Cecilia Taube.

Kanske finns det några 
blivande kemister på Hövä-
gens förskola. Att döma av 
barnens entusiasm i torsdags 
lär det finnas hopp om en 
god återväxt.

– Barnen får smaka på 
orden inom kemins område. 
Dessutom gör vi ett experi-
ment där vattnet börjar pysa.

Molekylverkstan gjorde 
ett ordentligt avtryck, som 

barnen på Hövägens förskola 
inte lär glömma i första taget.

JONAS ANDERSSON

Unga kemister laborerade
– Molekylverkstan besökte Hövägens förskola

Cecilia Taube från Molekyl-
verkstan besökte Hövägens 
förskola i torsdags morse.

Vad händer i provrören? Emil följde experi-
menten med stort intresse.

ÄLVÄNGEN. Experimentlustan gick inte att ta 
miste på.

Barnen på Hövägens förskola lyssnade intresse-
rat när Cecilia Taube från Molekylverkstan var på 
besök i torsdags morse.

– Häftigt, tyckte Emil när han laborerade till-
sammans med sina jämnåriga kamrater.
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Öppettider vintertid: Vardag 8-20 | Lör-Sön 8-18

Frukt&Grönsakshuset
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