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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!

NÖDINGE KYRKA
13/4  |  KL 19.00  |  PRIS 150:-

www.asajinder.com

ÅSA JINDER
Nyckelharpa/Sång

”Konsert i Folkton”

JONAS OTTER
Gitarr/Sång

Förköp:
Nödinge församling

031-98 00 12

Medverkande:
Blue ´n Joy Gospelkör

Biljetter säljes en timme
innan konserten i kyrkan

”Ett proffs ut i de nyckelharps-
spelande fi ngerspetsarna – men

konstigt vore annars för en artist som 
fi rar tre decennier...” /GD

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 70 • �����������������
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

www.axums.se

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

ROSTI
TERMOSMUGG

Ord pris 119:-

NU79:-

Svenska mästare!

Kareby IS blev svenska mästare i bandy förra veckan. I laget spelar två tjejer från Ale, Victoria Stiller, 22, och Sofia Adolfsson, 15. I fredags bjöd lokaltid-
ningen på en guldbakelse.                    Läs sid 19
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JIM ALEBERG
– din röst i regionen

"Pengar till vård 
eller vinster?"

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. söndag 3/4 mot kupong

/st

Skogaholms-
limpa
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Nu har vi fått in de 
nya sommardäcken!
BOKA I TID SÅ DU SLIPPER KÖA!

www.meca.se

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

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Blandade färger och 
storlekar. Gäller torsdag 
31/3 t o m söndag 3/4

T-SHIRT
FUNKTION
JR & SR-Storlekar

29KR
ORD. PRIS 149 KR

SHORTS
JR & SR-Storlekar

29KR
ORD. PRIS 179 KR

HOOD
JR & SR-Storlekar

99KR
ORD. PRIS 299 KR

TRÄNINGSKLIPP

KOLLA
PRISET!



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!

Det är spännande att 
sitta i fullmäktige var 
det många som sa på 

måndagens sammanträde. Jag 
instämmer, men säkert av helt 
andra skäl än övriga. Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), in-
sjuknade i helgen och kunde 
dessvärre inte närvara. Det 
var olyckligt eftersom redovis-
ningen av Kommunstyrelsens 
sena budget för 2011 tillhörde 
agendans huvudfrågor. Nåväl, 
normalt sett är ingen oersätt-
lig, men för den nya politiska 
majoriteten är uppenbarligen 
Berglund omöjlig att ersät-
ta. Ingen av alliansens övriga 
ledamöter i Kommunstyrel-
sen ville redovisa budgeten 
som de själva varit med och 
tagit beslut om. Istället före-
slog Jan Skog (M) att oppo-
sitionsrådet (!) Paula Örn (S) 
som reserverat sig mot ma-
joritetens budget skulle före-
dra densamma. Det förstår jag 
att hon valde att avböja. Det 
var magstarkt. Förvisso är hon 
talför som få, men att debatte-
ra med sig själv är ingen hit.

Det blev en annan ingång i 
debatten när Peter Kornesjö 
(M), tämligen ny i politiken 
och definitivt färsk som ordfö-
rande för Ale kommun störs-
ta nämnd och verksamhet, 
Utbildningsnämnden, tog till 
orda. Angreppen blev mjukare 
även om det fanns synpunkter 
på budgeten från oppositio-
nen. Varför denna klimatför-
ändring? Troligen beroende 
på det faktum som han inled-
ningsvis berättade. Nämn-

dens ledamöter inledde året 
med en tvådagarskonferens 
där de först diskuterade verk-
samheten och sedan pengar-
na. Det visade sig finnas en 
tydlig samsyn när det gällde 
skolan, men vissa menings-
skiljaktigheter när det kom till 
pengarna. Jag är inte ett dugg 
förvånad. I yrket som redak-
tör träffar man ofta politiker 
från båda sidor och nästan lika 
ofta har jag svårt att veta vem 
som har sagt vad. Det finns 
i grunden en samsyn att ut-
veckla Ale positivt, men tyvärr 
finns det en djupt rotad in-
ställning att först kolla vem 
som sagt vad och sedan vilken 
partitillhörighet rösten har. 
Som tur är verkar stämning-
en i Utbildningsnämnden vara 
god. Debatten mellan Peter 
Kornesjö och vice ordföran-
de, Dennis Ljunggren (S), 
kändes saklig. Kornesjös av-
slutning om att försöka hitta 
lösningar sa det mesta; ”Vi ska 
nog komma överens bara vi 
fixar fram stålarna”.

Att debattera skolan i Ale 
är känsligt ur många perspek-
tiv. Så fort vänstermajorite-
ten tar till orda är risken stor 
att det hörs ett ”klirr”. Att kri-
tisera den nya majoriteten är 
svårt när resultaten de senas-
te åren har varit katastrofa-
la. Kasta sten i glashus leder 
sällan någon framåt. Samtidigt 
vinner ingen på att betona 
bristerna om framtidsvisionen 
är att nå det motsatta. Det är 
lättare att vara konstruktiv 
i en positiv anda, därför har 
Peter Kornesjö rätt när 
han säger; ”I Ale gym-
nasium är 95% av elev-

erna nöjda med sin utbild-
ning, låt oss tala om det istäl-
let”. Med tanke på den hastiga 
kris som det preliminära in-
tagningsbeskedet till Ale gym-
nasium gav, borde alla vara 
överens om att det är lyckligt 
att Kommunstyrelsens ord-
förande ännu inte har avslö-
jat hur potten med drygt 16 
Mkr för särskilda insatser ska 
användas. Dessa pengar kan 
komma att behövas.

Fast visst är det mycket 
som är komiskt också. I Ale 
kommunfullmäktige är det 
den moderatledda majorite-
ten som kritiserar oppositio-
nens tal om skattesänkning. 
Samtidigt pratar Moderaterna 
numera mest om nödvändiga 
anpassningar i skolan, något 
som man för ett år sedan kri-
tiserade i alla tänkbara forum. 
En annan reflektion är att 
flera av ledamöterna har syn-
punkter på hur man ska upp-
träda i talarstolen. Det talas 
flitigt om vad som är passande 
och mindre passande, etiskt 
och moraliskt. Jag föreslår att 
alla går hem och börjar med 
att ta sig själv i örat. Det var få 
stilpoäng i måndags.

Spännande i fullmäktige

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

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!

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97
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BOSSE ANDERSSON
0303-33 90 20

CLAES BILLINGSDAL
0703-16 53 82

Boken kan köpas av

Skepplanda Östra 
Viltvårdsområdesförening
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Frukt&Grönsakshuset
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Har ni prylar att sälja till förmån för 
Moldaviens barn söndag 1 maj?

Lämna gärna in dessa till oss 
tisdagar kl 18-21, 

dock senast 26 april.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

BOHUS. Först ner och 
vända i Stora Viken, 
södra Nödinge, för 
att sedan ta sats mot 
Jordfallsbron.

Det blir verkligheten 
för surte- och bohus-
borna som ska över 
bron i höst.

Trafikomläggningen i 
september är ett måste 
för att trafikplatsen 
med den ”svävande” 
cirkulationsplatsen ska 
kunna färdigställas.

Vägombyggnaden kräver 
mycket tålamod redan idag, 
i höst kräver den om möjligt 
ännu mer, särskilt av de som 
kommer söderifrån och ska 
färdas över Jordfallsbron.

– Etappen i Bohus är pro-
jektets mest komplicerade 
och vi har grubblat mycket 
över hur vi ska kunna ha flyt 
i trafiken, säger projektleda-
re Veli Taatila.

Jordfallsbron är en knut-
punkt och cirka 22 000 
fordon passerar dagligen. 
När rondellen över nya E45 
ska byggas medför detta en 
större trafikomläggning i 
höst.

– Det är tyvärr ofrånkom-
ligt  och handlar inte om snål-
het, utan rondellen består av 

olika tårtbitar som ska svetsas 
samman. Vi bygger den bit 
för bit, berättar Veli Taatila.

När ramperna norrifrån är 
klara att tas i bruk börjar riv-
ningen av Jordfallsbron.

Korsningen stängs
– Södergående trafik kan då 
använda dessa för att ta sig 
upp på bron och korsningen 
i Bohus kan stängas. Proble-
met är att de som ska söderut 
eller som kommer från Bohus 
måste ta sig ner till Södra 
Viken i Nödinge för att det 
är bara norrifrån som du kan 
komma upp på bron, förkla-
rar Veli Taatila och tillägger:

– Vi förstår att det här 
kommer att uppfattas som 
mycket negativt, men det 
är den lösning som drabbar 
minst antal trafikanter. Det 
blir illa hur vi än gör. Själv-
klart kommer vi att göra 
allt vi kan för att skynda på, 
men eftersom vi vet att detta 
kommer att påverka många 
vill vi redan idag gå ut med 
informationen.

Mer glädjande är att ar-
betet med lokalvägen mellan 
Surte och Bohus fortskrider.

– Vi har haft en del pro-
blem med berget, men nu 
ser det bra ut och vi hoppas 
vara klara till hösten. Det gör 

det lättare att ta sig söderut 
från Bohus och ta till exem-
pel Angeredsbron, säger Veli 
Taatila.

Arbetet med den kompli-
cerade etappen har fått en del 
kritik från pendlare.

– Jag förstår dem, men ar-
betet har varit svårare än vi 

trott och vi har haft ett bra 
stöd av pendlarna som har 
kommit med många kreati-
va förslag. Det uppskattar vi.

På orstsmötet i Bohus, 
onsdag 6 april, ger BanaVäg 
i Väst mer information.
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JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

PENGAR 
TILL VÅRD 

– INTE TILL 
VINSTER!

Krävande tid när rondellen färdigställs

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Trafikomläggningen i höst påverkar främst bohusborna

Bra när det blir klart, men fram till att Jordfallsbron ser ut så här blir det kämpigt. I höst kommer bron bara att nås för sö-
dergående trafik. Alltså måste bohus- och surtebor ta sig ner till Stora Viken i Nödinge och vända för att komma till Kungälv.

FAKTA
I september sker en trafikomlägg-
ning vid Jordfallsbron för att tra-
fikplatsen ska kunna färdigställas. 
Påfarten till bron kommer då enbart 
att ske norrifrån, vilket betyder 
att till exempel surte- och bohus-
bor måste köra upp till Stora Viken, 
södra Nödinge, och vända där för 
att komma över på rätt sida. Lika-
dant  blir det på hemvägen. Trafi-

kanter på Jordfallsbron som ska 
söderut mot Surte och Bohus måste 
först ner till Stora Viken, vända 
söderut, och köra av mot Bohus i 
korsningen Skårdalsvägen (Preem). 
Trafikomläggningen beräknas pågå 
till sen vår 2012. Etappen Surte 
norra – Stora Viken inklusive Jord-
fallsbron är budgeterad till 900 Mkr.

Projektledare Veli Taatila och informatör Mona Huovinen på BanaVäg i Väst informerar redan 
nu om den stora trafikomläggning som kommer att ske när nya Jordfallsbron ska färdigstäl-
las.
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Jag önskar att jag kunde 
förmedla hur bra en av 
kommunens verksamhe-

ter fungerar. Jag tänker på 
Skepplanda bibliotek.

Kom dit när som helst 
under de tre dagar i veckan 
som biblioteket har öppet 
och du ska finna besökare 
där. I alla åldrar. Ett skol-

Flera goda skäl att besöka Skepplanda bibliotek

Jag hade förmånen att 
förra veckan dela ut pris 
på Fyrbodals regiona-

la mässa för UF-företagare, 
Våga vara egen. Ett mycket 
prestigefyllt uppdrag och 
dessutom viktigt. Viktigt för 
att vi i Sverige ska få fler fö-
retagare men också före-
tagsamma medborgare. Att 
Ung Företagsamhet har 
gjort ett bra jobb i gymna-
sieskolan har vi vetat länge, 
men det är först nu som det 
faktiskt också är vetenskap-
ligt bevisat att det ger re-
sultat. 

I en raport av Karl 
Wennberg, doktor vid Han-
delshögskolan i Stockholm 
visade det sig att det är 20 
procents större sannolikhet 
att före detta UF-företagare 
startar företag under den 
tidiga delen av sin karriär 
jämfört med befolkningen i 
övrigt. Skillnaderna är ännu 

Entreprenörskap i skolan, 
livsviktigt för SverigeVilka politiska insatser 

kan sju Sverigedemo-
krater göra med en 

organisation som har 55 000 
anställda, omkostnader på 
44 miljarder, lönekostnader 
på 23 miljarder och skattein-
täkter på 33 miljarder?

Västra Götalandsregio-
nen, är en av Sveriges största 
arbetsgivare, men är för de 
flesta, även ännu för oss Sve-
rigedemokrater i Regionfull-
mäktige, en relativt anonym 
administrativ koloss. 

En viktig demokratisk 
fråga för alla i Västra Göta-
land är om Regionfullmäk-
tige- Regionstyrelsens poli-
tiska beslut får de resultat 
och konsekvenser som varit 
de valda politikernas inten-
tioner. 

Vad vi Sverigedemo-
krater hittills har kunnat 
konstatera, är att regionens 
politiker har svårt att ha koll 
på effektueringen av sina 
beslut. Problemet är i och 
för sig klassiskt byråkratiskt 
men får inte bli en regel sna-
rare än undantag.

Utgångspunkten måste 
vara att alla politiker, även 
tjänstemän, vill väl. När 
allmänheten köar till vården, 
vårdplatser saknas, anställda 
klagar på arbetsmiljön, 
eller stafettläkarsystemet 
diskuteras, frågar sig skat-
tebetalarna hur det kan bli så 
fel. De som skattebetalarna 
kan se, de som är sist i utfö-
randekedjan, till exempel 
sjuksköterskor och vårdbi-
träden gör oftast mer än väl 
det de ska. Ändå finns det 
stora brister som inte minst 
vårdpersonalen är medveten 
om.

Problemet med motsätt-
ning och avstånd mellan 
chefstjänstemän och poli-
tiker, där tjänstemän vet 
bäst och helst inte vill styras 
av dumma och okunniga 
politiker, har troligen fler 
förklaringar. Ofta pekas det 
på bristande resurser. Men 
det ska inte vara så att pen-
ningpåsens storlek är politi-
kernas enda styrmedel som 
beställarna- tjänstemännen 
uppfattar som kraftigaste vil-

jeyttring och ambitionsnivå.
Västra Götalandsregio-

nen som i sin verksamhet 
till omkring 90 procent 
består av sjukvård, är det 
viktigt att sjukvården får den 
inriktning och innehåll som 
väljarna genom politikerna i 
fria val har önskat.

Inför kommande nyval 
i regionen 15 maj, hoppas 
Sverigedemokraterna kunna 
öka från sina nuvarande 7 
mandat till en nivå där vi 
ges förutsättning att påverka 
både politiska och andra 
strukturer i Regionen. 

Sverigedemokraterna 
vill ha en tydligare kopp-
ling mellan politikerna och 
beslutsfattarna, beställarna 
och de som har att verkställa 
och fylla politikernas beslut 
med innehåll. Vi tror att det 
demokratiska underskottet 
går att göra något åt.

Patrik Ehn, gruppledare SD
Regionfullmäktige Västra Götaland

Kurt Karlsson, ersättare SD
Regionfullmäktige Västra Götaland

Regionala Sverigedemokrater vill stärka demokratin

större vad gäller de företags-
starter som sker i aktiebo-
lagsform. När det gäller att 
starta företag som aktiebolag 
är sannolikheten 60 procent 
större för manliga före detta 
UF-företagare respektive 80 
procent för kvinnliga jämfört 
med män respektive kvinnor 
utan UF-bakgrund. Rap-
porten visar även att företag 
som startas av före detta 
UF-företagare är starkare 
och mer livaktiga än företag 
som startas av personer utan 
UF-bakgrund. 

Dessa siffror är mycket 
glädjande. Eget företag 
måste bli ett lika naturligt 
val som en anställning. Att 
det inte är det i dag är inte 
bra skrämmande, det är ett 
faktum. Det är dock viktigt 
att entreprenörskap i skolan 
inte bara syftar till att alla 
ska starta eget, det handlar 
lika mycket om självkkänsla, 
kreativitet och initiativkraft 
vilket är otroligt viktigt att 
få med sig oavsett vad man 
väljer att göra efter skolan. 

Att entreprenörskap blir 
mer framträdande i den nya 
gymnasieskolan är ett steg 

i rätt riktning mot ett mer 
företagsamt Sverige. Det 
är också ett steg vi politiker 
kan ta för att underlätta 
för skolornas personal att 
arbeta med frågan och föra 
upp den högre på agendan. 
Men vi förstår att det inte 
kan stanna där. Det krävs 
stora kunskapsinsatser på 
både rektors- och lärarnivå. 
Därför genomför vi nu inte 
bara ett ytterligare lärarlyft 
utan även ett rektorlyft för 
att ytterligare förstärka både 
lärarnas och rektorernas roll. 

Entreprenörskap och 
företagande är viktigt. Så 
viktigt att vi nu, med de 
medel vi politiker har, ser 
till att det blir en naturlig 
del av varje elevs skolgång. 
Vi ser med tillförsikt fram 
emot att den nya gymansie-
skolan implementeras och 
även att Ung Företagsamhet 
får ytterligare möjlighet att 
etablera verksamhet på fler 
skolor. Det är nu vetenskap-
ligt bevisat att det faktiskt 
ger resultat. 

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot 

Västra Götalands län norrabarn kommer in och hälsas 
med sitt namn av bibliote-
karien, en medelålders dam 
undrar när nästa bokcirkel 
är. Borta vid den stora föns-
terväggen som skänker ett 
så vackert, lugnt ljus åt hela 
lokalen håller man på att 
duka upp tyger, garn och 
knappar till eftermiddagens 
workshop i textilt återbruk. 
Tillsammans med krukväx-
terna och alla böcker åter-
speglas precis den hemkänsla 
som man bara kan få i ett 
bibliotek där man känner sig 
just hemma.

Flera kvällar varje termin 

anordnar Bibliotekets 
vänner föredrag. Då träffas 
gamla bekanta, nya bekant-
skaper knyts och man bildas 
i ämnet för kvällen. Efteråt 
pratar man vidare över en 
kopp kaffe och en bulle. På 
väggarna hänger en utställ-
ning som byts med jämna 
mellanrum. Just nu är det 
Skepplanda akvarellmålare 
som visar sina verk. Det är 
kultur.

Det har forskats kring 
kreativitet och man har 
insett platsens betydelse. 
Kultur, kunskap och bild-
ning kräver ett offentligt 
rum där kompetensen är 
tillgänglig i en öppen atmos-
fär. Och det har Skepplanda! 
Verksamheten fungerar, 
kompetensen finns och 
lokalen är vacker. Besökarna 
kommer till biblioteket så 
snart det är öppet, och det av 
mycket, mycket goda skäl.

Lena Frantzén

Upp till 17.000 
hårsäckar på en dag   

EKEROT&SILWER   
Tel: 046-13 83 60 | www.ekerotsilwer.eu

SÖNDAG 10 APRIL KL 10-16
12 + 14  Björn Christiernsson från 

TV programmet ”Äntligen 
hemma”.

15.30  Prisutdelning för bästa 
monter samt vinster på 
entrébiljetten.

För nionde året agerar Företagscentrum näringslivs- 
och hushållmässa i Lilla Edet. I år deltar 50 utställare 
välkommen att ta del av ett spännande utbud av 
lokala varor och tjänster!

LILLA EDETS KOMMUN

Dessutom, i mässhallen hittar du 
snickarhörna för barnen, café med 
goda bakverk och smörgåsar, 
föreningshörnan.

Entré 30 :-. Barn under 15 år
i målsmans sällskap 10:-. 

Lilla Edet buss sponsrar med 
bussresor till/från mässan: 
•  Från Lilla Edet busstation

till Strömshallen: kl 10, 12, 14 
•  Från Strömshallen

till Lilla Edet busstation:
kl 12.10, 14.10, 17.00 på lördag 
(16.00 på söndag).

•  I mässcafét kan du köpa
sallader, smörgåsar, fi ka
och dryck.

•  Cafét har öppet under
hela mässan.

Lilla Edetmässan
9-10 april i Strömshallen

LÖRDAG 9 APRIL KL 10-17
11.30  Utdelning av priset

Årets företagare 2010.
12 + 14  Björn Christiernsson

från TV programmet
”Äntligen hemma”.

Regionen skapar unika 
möjligheter. Med 
Västra Götalandsre-

gionen kan en och en halv 
miljoner invånare genom 
demokratiska val själva be-
stämma över utvecklingen. 
Tanken med regionen är att 
det är invånarna i regionen 
som bäst kan bestämma över 
hur de önskar se utveckling-
en i framtiden och hur vi ska 
agera för att nå våra gemen-
samma mål.

Västra Götalandsregionen 
bildades 1999. Folkpartiet 
var starkt pådrivande för 
att bilda Västra Götalands-
regionen. Under dessa år 
har Folkpartiet funnits 
med i regionens ledning, 
haft ansvar för flera av de 
viktigaste frågorna och 
kunnat påverka alla väsent-
liga beslut. Vi vill fortsätta 
utveckla Västra Götaland 
till att leva och verka i. Vi 
vill utveckla en hälso- och 
sjukvård kännetecknad av 
valfrihet och patientfokus. 
Vi vill utveckla regionen 
tillsammans med människors 
engagemang och intresse av 
att utveckla sina idéer.
Folkpartiet vill arbeta för att 
göra sjukvården mer service-
inriktad. Människors möjlig-
het att komma i kontakt med 
vården måste förenklas. Det 
ska bli lättare att boka tid 
och bli väl mottagen utan att 
hänvisas vidare. Väntetiden 
på akuten måste avsevärt 
förkortas. 

Varför måste man som 
sjuk åka till vårdcentralen 
eller sjukhuset? Folkpartiet 
vill att det ska bli lättare för 

dem som behöver det – ofta 
äldre och yngre barn – att 
få hembesök av läkare eller 
sjuksköterska när man har 
behov av medicinsk bedöm-
ning eller vård. 

IT-system som fungerar
Folkpartiet vill under nästa 
mandatperiod göra omfat-
tande insatser för att få ett 
IT-system i sjukvården som 
hänger ihop över vårdgrän-
serna, som gör information 
tillgänglig för den som 
behöver det och som under-
lättar personalens arbete. 
Den enskilde patienten ska 
ha tillgång till sin vårdin-
formation via en vårdportal 
på internet, där exempelvis 
provsvar ska ges och tids-
bokning ske.

Mer än 60 nya vårdcen-
traler blev det första resulta-
tet av VG Primärvård. Ökad 
valfrihet, bättre tillgänglig-
het och högre service är 
några andra resultat. Folk-
partiet vill fortsätta att skapa 
bättre förutsättningar för 
vårdcentralerna att ta hand 
om de flesta av patienternas 
behov av sjukvård. 

Johan Ekström (FP)
Ersättare i regionfullmäktige 

Västra Götaland
Kommunalråd i

Vänersborgs kommun

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande i 

Kommunstyrelsen  Ale
Led. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vi vill mer!

Mars

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

Villainbrotten har ökat i Ale de 
senaste 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

Ortsutvecklingsmöten
Bohus
Onsdag 6 april kl 19.00, Bohus servicehus.

Temat för kvällens möte:

Trafiksituationen i Bohus.
BanaVäg i Väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar  
den nuvarande trafiksituationen.

 

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

PÅ GÅNG I ALE
HISTORIER OCH MUSIK
Musik på museet med Lucas 
Stark och Bruksorkestern
Surte. Bruksorkestern serverar 
ruskiga och sedelärande histo-
rier samt humor med ösig musi-
kalisk inramning. Kaffeservering. 
Biljetter 60 kr säljs på Nödinge 
bibliotek, tfn 0303  33 02 16.
Samarr: Ale kommun, Studieför-
bundet Vuxenskolan, Glasbruks-
museets Vänner, MiV. 

>> Torsdag 14 april kl 18.00 på 
Glasbruksmuseet, 

MUSIKAL: UTFLYKTEN
Utflykten – Musikal med Ale 
kulturskola. När fröken Vinges 
specialklass åker på en dags 
bussresa till Varbergs fästning 
blir det ett sprudlande firande av 
glädjeämnen och våndor av att 
växa upp, vara sorglös, 14 år och 
ledig från skolan. Av och med 
kulturskolans musikalelever! Bil-
jettter: vuxen 50 kr, under 20 år 
20 kr. Säljs på Nödinge bibliotek, 
tfn 0303 33 02 16. 
Arr: Ale kommun, Kulturskolan.

>> Fredag 15 april kl 19.00, Tea-
tern Ale gymnasium, Nödinge. 

KONSTUTSTÄLLNING
Inre och yttre landskap – en 
konstutställning av bildelever 
från det estetiska programmet 
på Ale gymnasium. Konstnä-
rerna heter Markus, Hanna, 
Diana, Emma, Johanna, Ninni 
och Markus. 

>> Mellan 5 och 15 april på 
medborgarkontoret i Nödinge.

MED FINGRARNA I JORDEN
Journalisten, författaren och fo-
tografen Karin Berglund berättar 
och visar bilder om trädgårdar 
och trädgårdsmänniskor. 
Fika / inträde 40 kr. 
Samarr: Bibliotekets vänner i 
norra Ale, Biblioteket, Studieför-
bundet vuxenskolan.

>> Torsdag 14 april kl 19.00 på 
Skepplanda bibliotek.

FÖRFATTARFRUKOST 
MED JOHAN THEORIN
Johan Theorin har 
gjort succé med 
sina böcker som 
utspelar sig på 
Öland. Skumtim-
me, Nattfåk och 
senast Blodläge är alla eftertänk-
samma, kusliga historier, ibland 
med övernaturliga inslag. Fru-
kost från kl 09.30, Johan Theorin 
kl 10.00. Biljetter 60 kr, säljs fr o 
m 26 mars på Nödinge bibliotek, 
tfn 0303 33 02 16.  

>>Lördag 16 april, kl 09.30 på 
Ale bibliotek, Nödinge. 

ALLA SMÅ DÖDA DJUR  
– PÅSKLOVSTEATER
Ulf Nilssons underbart varma 
och roliga berättelse om livet 
och döden har gjorts om till tea-
ter! Med stor inlevelse, mycket 
humor och avväpnande ton 
gör teatergruppen Cirkus Tiger 
Brand en bejublad föreställning. 
Familjeföreställning från 5 år. 
Biljetter 50 kr säljs på Nödinge 
bibliotek fr o m 26 mars, tfn 
0303 33 02 16.

>>Tisdag 19 april kl 14.00 i 
Musiksalen, Ale gymnasium. 

Vill du bli god man?
Är du en rättrådig, erfaren och i 
övrigt lämplig man eller kvinna? 
Då kan du bli god man. Skicka en 
kort beskrivning av dig själv till oss 
på e-post overformyndare@ale.se.
Läs mer på ale.se. 

Är du förälder och har barn upp 
till 17 år? Då är du välkommen till 
Föräldrabussen – en husbil som 
kommer att rulla omkring i hela
Ale under fyra veckor. Kom in och
prata om barn och föräldraskap 
någon av följande dagar mellan 
klockan 18.00–20.00:

Alvhem 11/4
Hålanda 12/4
Skepplanda 13/4, 27/4
Älvängen 14/4, 28/4
Surte 18/4, 2/5
Bohus 19/4, 3/5
Nödinge 20/4, 4/5
Alafors 26/4
Nol 5/5

Det finns mycket 
vi funderar på och 
det är många po-
litiska frågor som 
aldrig lyfts fram. 
Nu har du möjlig-
heten att yttra dina frågor, idéer 
eller synpunkter på deras arbete. 

Tisdagen den 5 april  kl 18.00- 
19.00 kan du träffa kommu-

nalrådet Mikael 
Berglund (M) och 
oppositionsrådet 
Paula Örn (S) på 
medborgarkon-
toret i Nödinge. 

Denna kväll kan du fråga allt som 
rör skola, äldreomsorg, kultur med 
mera. Ta chansen att ställa just dina
frågor till Mikael och Paula.

Ställ en fråga till politikernaTyck till om ale.se 
och få biobiljetter

Mikael Berglund Paula Örn

För ett halvår sedan lanserade Ale 
kommun nya ale.se. Vi vill veta 
vad du tycker. Kom och testa vår 
webbplats på medborgarkontoret i 
Nödinge. Maila om du är intres-
serad av att delta så bestämmer 
vi en tid. Varje person som deltar 
får två biobiljetter. Maila till frida.
rydeling@ale.se

Föräldrabussen  
rullar snart i Ale

Alvhem
Torsdag 7 april kl 19.00, Gläntevi idrottsplats i Alvhem.

Program:

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale kommun Jan 
A Pressfelt (AD) informerar om ny tryckavloppsledning från 
Alvhem till reningsverket i Älvängen.
Vilka utvecklingsmöjligheter finns i Alvhem? Jan A Pressfelt 
berättar om byggplaner för Alvhem.
Nystart på projektet att anlägga ett mot på nya E45 i Alvhem. 
Ska ett nystartat samarbete mellan Lilla  Edets kommun och Ale 
kommun lösa detta?  Paul Mäkelä samhällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun och Jan A Pressfeldt redovisar dagsläget.
Vad händer när den nya stationen i Lödöse södra öppnar? Paul 
Mäkelä berättar om stationsområdet samt byggplaner för södra 
Lödöse. Vilka möjligheter ger detta Alvhem?
Svar på höstens övriga frågor om bland annat bussar och buss-
hållplatser.
Nya frågor.
Vi bjuder naturligtvis på fika 

 

Välkomna hälsar

Roland Wall, Peter Ohlson och Leif Gustafsson

Starrkärr-Kilanda
Torsdag 7 april kl 19.00, Starrkärrs bygdegård.

Tema för kvällens möte:

Ann-Marie Carlsson från samhällsplanering svarar på frågor om 
vindkraftsplanen.

 

Välkomna hälsar

Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

BoBohhuuss
Onsdag 6 april kl 19.00, Bohus servicehus.

Temat för kvällens möte:

Trafiksituationen i Bohus.
BanaVäg i Väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar  
den nuvarande trafiksituationen.

Välkomna hälsar

Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

AAllvvhheemm
Torsdag 7 april kl 19.00, Gläntevi idrottsplats i Alvhem.

Program:

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale kommun Jan 
A Pressfelt (AD) informerar om ny tryckavloppsledning från 
Alvhem till reningsverket i Älvängen.
Vilka utvecklingsmöjligheter finns i Alvhem? Jan A Pressfelt 
berättar om byggplaner för Alvhem.
Nystart på projektet att anlägga ett mot på nya E45 i Alvhem. 
Ska ett nystartat samarbete mellan Lilla  Edets kommun och Ale 
kommun lösa detta?  Paul Mäkelä samhällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun och Jan A Pressfeldt redovisar dagsläget.
Vad händer när den nya stationen i Lödöse södra öppnar? Paul 
Mäkelä berättar om stationsområdet samt byggplaner för södra
Lödöse. Vilka möjligheter ger detta Alvhem?
Svar på höstens övriga frågor om bland annat bussar och buss-
hållplatser.
Nya frågor.
Vi bjuder naturligtvis på fika

Välkomna hälsar

Roland Wall, Peter Ohlson och Leif Gustafsson

SSttaarrrrkäkärr-rr-KKilailanndada
Torsdag 7 april kl 19.00, Starrkärrs bygdegård.

Tema för kvällens möte:

Ann-Marie Carlsson från samhällsplanering svarar på frågor om
vindkraftsplanen.

Välkomna hälsar

Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog



Oppositionsråd, Paula Örn 
(S), var märkbart irriterad 
över att ingen annan kunde 
föredra majoritetens budget.
Jan Skog (M) föreslog därför 
att hon i egenskap av vice ord-
förande i Kommunstyrelsen 
kunde berätta om den själv.

– Du har en poäng där Jan, 

men i  så fall hade det varit bra 
om Berglund informerat mig 
om det innan. Nu blir det yt-
terligare en månads väntan på 
budgetredovisningen och det 
är respektlöst mot fullmäk-
tiges beslut, menade Paula 
Örn.

Istället föredrog Kultur- 

och fritidsnämndens ordfö-
rande, Jan Skog, sin budget. 
Han påpekade att nämnden 
fått ansvaret för Bohushallen, 
men däremot inga pengar till 
driften. Likadant är det med 
Ale Arena.

– Jag hoppas att det blir en 
lösning på det längre fram. 
Det kommer att behövas ett 
tillskott.

Dennis Ljunggren (S) 
undrade vad som hände med 
de utlovade fritidsgårdarna.

– Det skulle startas ytterli-
gare tre enligt verksamhets-
plan 2011. Var har du dem?

– Står det ytterligare tre? 
Då är det en felskrivning. Vi 
har tillsatt en utredning som 
ska ge svar på framtidens fri-
tidsgårdar, svarade Skog lite 
förvirrat.

Utbildningsnämndens 
ordförande Peter Kornesjö 
(M) gjorde även han sin plikt.

– Det är mycket vi vill göra, 
men först måste vi inventera 
verksamheten och se var be-
hoven finns. Sedan vet även 
jag att det finns en pott med 
pengar som ännu inte är för-
delade och självklart vill jag 
ha så stor del av tårtan som 
möjligt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Delaktighe-
ten har varit stor från 
början.

Nödinges nya för-
skola, Äppelgården, 
byggs som ett energief-
fektivt passivhus, men 
ska snart vara aktivt 
värre.

I onsdags var det 
taklagsfest med stora 
som små hantverkare 
på plats.

Barnen gillar redan sin nya 
förskola som kommer att bli 
något alldeles extra. En rund-
tur i lokalerna skvallrar om en 
fantastisk miljö med oanade 
möjligheter. Högt i tak, 
smarta gårdsindelningar och 
som gjort för Reggio Emilia-
pedagogiken som ska prägla 
Äppelgårdens förskola.

– Vi känner redan att det 
här är vårt hus och det tror 
jag även barnen gör. Delak-
tigheten har varit stor från 
början och det känns väldigt 

bra att entreprenörerna är så 
lyssnande, säger förskolechef 
Agneta Lindfors.

Lennart Karlsson, Lilje-
wall Arkitekter, är byggleda-
re för den 1400 kvm stora för-
skolan som ska inrymma sex 
avdelningar och cirka 120 
barn.

Känns bra
– Det här är väldigt stimu-
lerande och jag blir idag än 
mer övertygad om att Äp-
pelgården kommer att fung-
era som en suverän refe-
rensförskola. Vi har blandat 
teknik och pedagogik på ett 
bra sätt. Det här blir Sveri-
ges första passivhus som för-
skola där hela stommen är av 
betong. Det blir ett gediget 
hus med tjocka väggar, föns-
ter i rätt väderstreck och en 
fasad klädd med tegel, säger 
Lennart som fortfarande har 
en önskan kvar.

– Det skulle vara att få sätta 
upp solceller på taket som 

producerar el 
till fastighe-
ten. Vi hade 
med det i för-

slaget, men har inte lyckats få 
in det i budgeten.

Äppelgården förses med 
ett mottagningskök som 
enkelt kan byggas om till ett 
tilllagningskök om så önskas.

Totalentreprenör för 
bygget är Jålab, där Stefan 
Svensson agerar arbetsle-
dare.

Viktiga val
– Det är en intressant bygg-
nation och jag har inte tidi-
gare varit med om något lik-
nande. För att få det beteck-
nat som passivhus är valet av 
produkter och tekniska kon-
struktioner viktiga.

Håller tidplanen?
– Ja, det ser väl ganska bra 

ut, än så länge, säger Stefan 
Svensson.

Förhoppningen är att 
kunna flytta in i de nya loka-
lerna efter sommaren.

– Det finns en politisk am-
bition i kommunen att vi ska 
tänka klimatsmart och vara 
energieffektiva. Att bygga 
Äppelgårdens förskola som 
passivhus är ett bra sätt att 
möta dagens krav på ener-

gihushållning, säger Alma 
Delic, projektledare vid Ale 
kommun.

Taklagsfesten blev ett 
stort minne, inte minst för 
de yngsta hantverkarna, som 
efter att ha slukat en varm-
korv fick sätta sin signatur på 
väggarna.
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Var: Starrkärrs församlingshem
När: lörd 2 april 
Tid: 10 -17  
Kostnad: 800:- 
Anmälan: 
till Lena Wolmeryd 
0707-47 85 73 
lena.zom@telia.com
(Anmälan är bindande)

Genom att trycka på olika zoner
under fötterna stimuleras hela 
kroppen en slags inre massage 
som ökar upp blodcirkulationen 
och frigör slaggprodukter

Lär dig de grundläggande 
greppen. Passar dig som vill lära
dig zonterapi för hemmabruk.

ZONTERAPIKURS

Lena Wolmeryd 0707-47 85 73

Massage •Zonterapi •Homeopati
Chackrabalansering m.m.

EN KOMPLETT BANK

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se ÄLVÄNGEN

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 12 april kl 18.45

i Salladsbaren i Bohus Centrum.
Sedvanliga förhandlingar samt att vi får besök

av Näringslivschef Jerry Brattåsen som informerar 
om ”Näringslivets förutsättningar i ALE”

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 6 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com Lillgårdens barn kommer att bli Äppelgårdens efter sommaren.

Äppelgårdens förskola växer fram.

Ingen debatt om KS budget

Taklagsfest på Äppelgården

Emrik var en av många som satte sin signatur på väggen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Många nöjda besökare gästade taklagsfesten på Äppelgårdenn i Nödinge.

NÖDINGE. Kommunfull-
mäktige skulle efter 
månader av väntan 
äntligen få ta del av 
Kommunstyrelsens 
budgetredovisning.

Av det blev intet.
Kommunstyrelsens 

ordförande, Mikael 
Berglund (M), var mag-
sjuk.
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RABATT!

– Din skobutik för hela familjen

VÅRNYTT FRÅN

LACOSTE

JUNIORSTORLEKAR
ORD. PRIS 599:-

HERRSTORLEKAR
ORD. PRIS 1000/900:-

Öppet alla dagar 8-22

GOTT & BILLIGT
GRÖNA DRUVOR

I ASK

1490
FLÄSKFILÉ

5990
Danish Crown. Ursprung Danmark.

2 för

22:-

VECKANS KLIPP! 3-pack
BACON

1990
PP!

18
95

Provsmaka

Bröd

3

NÖDINGE. Det har gått en inbrotts-
våg genom Ale och de kriminella 
utvecklar ständigt sin teknik.

Fast det gör trygghetsföretaget 
Intellisight också.

Med ett webbaserat kamerasystem 
kan du övervaka vad som händer 
i hemmet, sommarstugan eller på 
jobbet.

Intellisight drivs av två bekanta Nödingean-
sikten, Per Johannesson och Ola Johansson. 
Produkten som de erbjuder är i sig inte särskilt 
unik, kameraövervakning och larmsystem, an-
nonseras det friskt om.

– Vårt koncept däremot är unikt. Vi har hand 
om hela kedjan och kunden behöver bara se till 
att husets internetledning fungerar. Ja, inte ens 
det. Är den ur funktion påtalar vi det också, 
säger Per Johannesson.

Intellisights övervakningskameror kopplas 
med fördel upp på fastighetens internetupp-
koppling. Allt inspelat material överförs till  en 
säkert placerad server. Är du inte hemma eller 
på jobbet kan du till exempel via mobiltelefo-
nen kolla upp så att inget har hänt.

– Du kan sätta en kamera på sommarstugan 
och via datorn eller mobilen ha full koll på att 
inget händer. Kamerorna kan flyttas från den 
ena platsen till den andra. Den hittar alltid till-
baka till servern. Det enda som krävs är en in-
ternetuppkoppling, säger Per Johannesson och 
berättar att även drakar som Telia erbjuder lik-
nande produkter men inte med samma helhet.

– Vi ser till att det blir helt underhållsfritt för 
kunden. Vi sköter installation, uppgraderingar 
och ser till att tekniken fungerar, understryker 
Ola Johansson.

Fördelarna med systemet är flera, särskilt 
för företag. Eftersom det inspelade materialet 

lagras på annan plats finns det ingen chans för 
gärningsmännen att stjäla med sig datorn från 
butiken.

– Många övervakningskameror är kopplade 
till en lokal server, men den kan både brinna 
inne och stjälas. Säkerheten är inte särskilt op-
timerad, menar Ola Johansson.

Hur kamerorna spelar in avgörs individuellt. 
De kan antingen schemaläggas efter klockan, 
starta efter rörelse eller annan signal. Kame-
rornas placering regleras däremot strikt efter 
lagen om allmän kameraövervakning.

– Varje butik med kontanta transaktioner kan 
göra en enkel ansökan om kameraövervakning i 
kassalinjen samt i entrén. De får endast överva-
ka det bestämda utrymmet och inte övriga lo-
kalen eller vara riktade så att området utanför 
entrén syns. För företagaren krävs emellertid 
ett godkännande från personalen som vistas i 
lokalerna. Hemma på privat mark kan du dock 
övervaka allt innanför tomtgränsen, berättar In-
tellisights expertis.

Lagen om kameraövervakning diskuteras fli-
tigt just nu. Den personliga integriteten anses 
ibland få gå ut över tryggheten.

– Gemene man är tämligen överens om att 
kameraövervakning ökar tryggheten i samhäl-
let. Vi ser hellre fler kameror än ökad krimi-
nalitet. Dessutom är lagen ålderdomlig. Det 
har hänt så mycket med tekniken. Personligen 
tycker jag det är mest intressant att veta vem 
som har behörighet och tillgång till det inspe-
lade materialet. Med vårt system krävs det olika 
lösen för att komma åt övervakningen och det 
är ägaren som avgör vem eller vilka som har 
lov att granska det, berättar Per Johannesson.

Intellisight gjorde sin första installation för 
ett år sedan och satsar nu brett på såväl före-
tags- som privatmarknaden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Intellisight sköter övervakningen
– Ha koll i butiken, hemmet och sommarstugan

Ola Johansson och Per Johannesson på Intellisight hjälper kunder att övervaka såväl 
hemmet som företaget med ett webbaserat kamerasystem.
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POLIS
RONDEN

Tisdag 22 mars

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge. Det totala 
godsvärdet uppgår till hundra 
kronor.

Åtta stycken sommardäck 
på fälg tillgrips från en fastig-
het i Nol.

50 kilo kabel tillgrips i 
Bohus.

Onsdag 23 mars

Skadegörelse
En person på Madenskolan 
i Älvängen roar sig med att 
spraya pepparspray i ett av 
omklädningsrummen till gym-
nastiksalen.

Sabotage och stöld rap-
porteras från högspännings-
ställverket i Kilanda. Gärnings-
männen har klippt upp ett hål i 
stängslet och tillgripit jordlinor 
av koppar.

Torsdag 24 mars

Narkotikabrott
En person grips i Nödinge, 
misstänkt för narkotikabrott. 
Det gäller eget bruk samt inne-
hav av narkotika. Mannen är 
hemmahörande i kommunen.

Lördag 26 mars

Misshandel
Relationsbetingad misshandel i 
Nol. En ung kvinna misshandlas 
av en man.

Söndag 27 mars

Grovt vapenbrott
Polisen stoppar en bil i Nödinge 
vid 17.30-tiden. Fem personer 
grips misstänkta för förebe-
redelse till grov misshandel, 
grovt vapenbrott och olaga 
vapeninnehav. I bilen anträffas 
bland annat pistoler och knivar.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/3 – 28/3: 42. Av 
dessa är fyra biltillgrepp och 
ett bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad.
VISAS On 30/3 17.30-18.00. Alkalievägen 19b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 635 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad.
VISAS Må 4/4 17.00-17.30. Göteborgsvägen 34. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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PRIS 620 000 kr/bud. AVGIFT 2 803 kr/månad.
VISAS Ti 29/3 17.00-17.30. Göteborgsvägen 95a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,6 kvm

S
M
S
:A

3
0
6
1
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 2 184 kr/månad.
VISAS To 31/3 17.30-18.00. Nordgärdesvägen 3b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad.
VISAS Må 4/4 17.30-18.00. Skjutsvägen 38. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT 741 kvm . VISAS Sö 3/4. 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 till Göteborg
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PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 806 kvm. VISAS To 31/3 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Syrenvägen 1.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 5 rok, 107 + 55 kvm

• Välplanerat • Nyrenoverat • Barnvänligt
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS To 31/3 18.00-18.30. Trädgårdsvägen 32c.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm

• Härligt läge • 5 sovrum • Öppen spis • Omdränerat
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PRIS 2 175 000 kr/bud. TOMT 810 kvm . VISAS Ti 5/4 17.00-18.00. Ring för tidsbokning. Tävlingsvägen 4.
KUNGÄLVBUTIKEN Peter Eriksson 0303-211030.

ALE SURTE 5 rok, 92 + 54 kvm

• Välhållet • Nära idrottsplats • Nära förskola
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Ska du sälja 
din villa?

Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

En riktigt  
bra bostadsaffär 

börjar på 
svenskfast.se

Välkommen!

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

När andra kommuner kliar 
sig i håret går Ale kommun 
i bräschen för att hjälpa 
invandrare att komma in i 
samhället. Nu får ett stort 
antal elever som är inskrivna 
i SFI-undervisningen i kom-
munen ta med sig en bärbar 
dator hem.

– Vi hoppas att det ska ge 
en skjuts framåt så att elev-
erna snabbare kan etablera sig 
i samhället. Det är en satsning 
som vi tror vi är först med, 
säger Inga-Lena Lindenau, 
rektor för bland annat SFI-
undervisningen i kommunen.

Datorerna blir ett ovär-

derligt verktyg för många 
invandrare som dels genom 
talsyntesprogram och inter-
aktiva ordlistor lär sig svenska 
språket och dess uttal och dels 
lär sig allmän datorkunskap.

– Det vi eftersträvar är att 
eleverna lägger ned mer tid 
i att lära sig svenska språket. 

Redan nu, fyra veckor in i 
satsningen, har lärarna märkt 
ett ökat intresse, säger Inga-
Lena Lindenau.

Det är ingen tillfällighet att 
en sådan här unik idé kommer 
från Ale.

Kommunen är bland annat 
först i norra Europa med att 

utrusta varje elev i lågstadiet 
med en egen bärbar dator, en 
IT-satsning som bland annat 
nominerats till Götapriset 
och som gjort Ale till en av 
tio kommuner som tävlar om 
titeln Årets IT-kommun.

❐❐❐

Unik SFI-satsning med bärbara datorer
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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

Dokumenterar Ales historia
Intresset för historia föddes redan i femte klass.

Hobbyförfattaren Kjell-Åke Kjellberg dokumenterar Ales historia. 
Hittills har det blivit tre böcker och nu planerar han en ny bok om Älvängen.

Är du pensionär på riktigt nu?

– Nej, jag har aktiebola-
get Fotografisk Produk-
tion kvar. Jag jobbar fort-
farande lite grann. Firman 
startade jag 1980 och till en 
början handlade det mycket 
om storfilm till tryckerier 
och reklambyråer. Numera 
ägnar jag mig mest åt skyltar 
och trycksaker. 
Om du valt ett annat yrke, 
vad skulle du sysslat med då?

– Jag hade en fascinerande 
dröm om att bli auktionsför-
rättare. Jag måste ändå säga, 
att hade jag levt om mitt liv 
så hade jag valt samma yrke 
som idag.
Du är författare också, 
berätta?

– Historia har alltid intres-
serat mig. Jag flyttade hit 
till Älvängen 1967 och 
fick tag i ett antal gamla 
kort från samhället. I sam-
band med ortens julmark-
nad, någon gång på 70-talet, 
ordnade jag med en fotout-

ställning i Mattssons ned-
lagda affär. Det blev succé 
och fotografier fortsatte att 
strömma in. Totalt blev det 
tre utställningar. Jag tänkte 
att den dag jag inte orkar 
visa bilderna blir dem beva-
rade på en vind någonstans. 
Då beslutade jag mig för att 
göra en bok om Älvängen. 
Det var 1991.
Hur många böcker har det 
blivit genom åren?

– Förutom boken ”Älvängen 
– ängarna vid älven”, har jag 
givit ut två böcker om Surte. 
Dels ”Surte – ett samhälle 
på historisk mark”, dels 
”Surte IS 100 år – fotbollens 
intåg i Sverige”.
Något nytt bokprojekt på 
gång?

– Ja, faktiskt! Jag planerar 
för en ny bok om Älvängen. 
Sedan har jag en hel del 
material om Alafors och 
Nol. Vi får se vad det blir. 
Jag tar gärna emot bilder 
från Ales olika samhällen 

och fotograferar av dem.
Du har alltid motionerat 
mycket och åkt flera Vasa-
lopp. Hur många har det 
blivit genom åren?

– Totalt 17 Vasalopp. Sedan 
har jag sprungit såväl New 
York Marathon som Stock-
holm Marathon samt ett 
tiotal Göteborgsvarv.
Vilket rankar du som det 
största svenska idrottsögon-
blicket?

– Jag minns speciellt VM-
silvret i fotboll 1958 och 
Ingos sensationella VM-
match. Gärderuds hinder-
lopp i OS var också en höjd-
punkt. I mer vuxen ålder 
minns jag VM-bronset i 
USA 1994.
Vad ska du göra i sommar?

– Då åker jag och min fru 
till Getteröns Camping i 
Varberg. Där har vi haft års-
plats sedan 1985. Det är ett 
riktigt sommarparadis.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kjell-Åke Kjellberg.
Ålder: 71.
Bor: Älvängen.
Intressen: Idrott i allmän-
het, fotboll i synnerhet. Jag 
gillar historia, böcker och att 
motionera.
Stjärntecken: Oxe.
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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 å d kif il j

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 
b k äf d hä i

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 
k d b d l

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 
fi iä k k i k

Här ligger ett världsarv

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

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-

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.

Ä Ä

– Unikt fynd av troligt vikingaskepp på Göta älvs botten

NOL. Starka – och fram-
för allt många reaktio-
ner.

Avslöjandet om att 
det med stor sanno-
likhet ligger ett helt 
vikingaskepp i Göta älv 
engagerade aleborna.

– Många blev förvå-
nade och det bevisar 
att få känner till byg-
dens historia, säger Bo 
Larsen.

Förra veckans reportage om 
det sannolika vikingaskeppet 
på Göta älvs botten, söder om 
Älvängen, väckte stort intres-
se. Det lite mer insatta note-
rade emellertid att redan i 
juni 2007 gjorde Sjöfartsver-
ket en anmälan om ett miss-
tänkt föremål. Statens mari-
tima museer gjorde en ny re-
gistrering i december 2010, 
efter att ha blivit uppvak-
tade av fritidsarkeologerna 
Bo Larsen och Bo-Holger 
Hasselqvist. Om en månad 

kommer dykare att göra ett 
försök att fastställa vad som 
döljer sig i djupet.

– Själva formationen har 
varit känd sedan tidiga-
re, men ingen har tagit den 
på allvar. Enligt våra teorier 
finns det inget annat än ett 
skepp som har dessa mått. Vi 
är helt övertygade, men ser 
fram mot dykningarna, säger 
Bo Larsen som hade fullt upp 
den gångna veckan.

– Ja, det var många som 
ringde och förhörde sig om 
vad vi har fått fram. Roligt 
att flera skolor i Ale verkar 
ha tagit upp ämnet. Det är ju 
detta vi brinner för – att göra 
bygdens historia mer känd. 
Förra veckans många reak-
tioner visar att kunskapen är 
tämligen begränsad, vilket är 
synd med tanke på att vi tro-
ligtvis bor i Svea Rikes vagga.

Stort intresse kring fyndet
Faksimil vecka 12, 2011.

VIKING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALAFORS. Ale Elfören-
ings kontor i Alafors.

Det var platsen för 
det första kvartalets 
sista sopplunch.

Programvärden ALMI 
hade bjudit in Paul 
Blomgren, vd för Göte-
borgsföretaget Camera 
Center.

Ett 40-tal företagare kom till 
fredagens sopplunch i Ala-
fors. Efter att näringslivschef 
Jerry Brattåsen hälsat väl-
kommen överlämnade han 
ordet till Ale Elförenings vd, 
Stefan Brandt, som gav en 
kort beskrivning av sig själv 
och den nya satsning som 
bolaget står inför.

– Vi kommer att börja 
med elhandel i september. I 
första hand tänker vi foku-
sera på våra egna nätkunder, 
förklarade Stefan Brandt.

ALMI och dess finan-
sieringsrådgivare, Carin 
Ramneskär, presenterade 
stolt sopplunchens huvud-
attraktion, Paul Blomgren 
från Camera Center. Göte-
borgsföretaget som fick den 
åtråvärda utmärkelsen Årets 
Äventyrare 2010 av Business 
Region Göteborg. Det tre 
år gamla företaget har redan 
ett tiotal anställda och en 
omsättning på över 15 miljo-
ner kronor. Camera Center 
hyr ut inspelningsutrustning 
till professionella kunder, 
men är också motorn i det 

nya kluster för filmproduk-
tion som byggs upp i Goth-
enburg Film Studios i Lind-
holmen Science Park.

– Vi konkurrerar med 
bästa service och vi ligger i 
framkant i den teknologiska 
utvecklingen, säger Paul 
Blomgren.

Nästa sopplunch blir 
fredagen den 6 maj i BS 
Elcontrols nya lokaler i 
Älvängen. Dessförinnan 
väntar ett kvällsarrangemang 
på Kungsgården i Alvhem, 
onsdagen den 13 april. Då 
kommer den före detta 
åklagaren Barbro Jönsson 
att hålla ett föredrag under 
rubriken ”Civilkurage i var-
dagen”. Det blir också en 
presentation av Årets Före-

tagare, Årets Nyföretagare 
och Årets Entreprenör.

Företagare välkomnades till Ale Elförening
– ALMI värd för fredagens sopplunch

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paul Blomgren, vd för Camera Center i Göteborg, höll ett fö-
redrag i samband med fredagens sopplunch i Alafors.

Ale Elförenings vd, Stefan 
Brandt.

Näringslivschef Jerry Brattåsen.������

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

����
������������

��

���������

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

����
	�����������

����
	�����������

����
	�����������

�������������

������������

�������������

�����������������������
�

��	��

���������������������	�
��
��	
�

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

    ������������



���������



����������������        ����

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

�����������
�

����������
��

���������������

2011  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 1 1

NÖDINGE. Årets instru-
mentvisning är i antå-
gande.

Nu på torsdag blir det 
föreställning med Kul-
turskolans pedagoger.

Kommunens elever i 
årskurs två är särskilt 
inbjudna.

Som traditionen bjuder så 
arrangerar Kulturskolans 
lärare en årlig konsert. Den 
här gången blir det i Ale 

gymnasiums teatersalong.
– Vi kör två föreställningar 

på dagen och sedan ett kvälls-
arrangemang, förklarar Elli-
nor Emilsson.

Alla elever i årskurs två har 
fått en särskild inbjudan till 
förmiddagens konserter.

– Intresset verkar stort, 
vilket känns väldigt kul, säger 
Ellinor Emilsson.

Efter kvällskonserten 
finns det möjlighet för besö-
karna att provspela de olika 
instrumenten.

– Då hoppas vi också att 
äldre barn och ungdomar 
ska komma på besök. Det är 
aldrig för sent att börja spela 
instrument, säger Ellinor.

Föreställningen kommer 
att ske i konsertform med 
bland annat stråk-, sång- och 
dansnummer. Bild kommer 
också att inrymmas i Kultur-
skolans program.

Instrumentvisning i Ale gymnasium

Ale Kulturskola bjuder in till konsert med ef-
terföljande instrumentvisning på torsdag 
kväll. 

– Det är aldrig för sent att börja

Utgångspris 3 295 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 152 kvm
Tomt 778 kvm
Byggt 1999
Adress: Emmas Väg 6B
Visas sön 3/4 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2765 till 72456
för beskrivning

Med högt och vackert läge, kan
vi nu erbjuda en välbyggd och
mycket fräsch villa i 1½- plan
med garage. Tomten gränsar till
grönområde. Nära till förskolor,
skolor och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2765.

B Älvängen

Utgångspris 1 995 000:-
Boyta 210 kvm, biyta 20 kvm
Tomt 2 901 kvm
Byggt 1798
Adress: Grönnäs 205
Visas sön 3/4 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-2836 till 72456
för beskrivning

Välkommen till Grönnäs 205 !
Gästgiverigård från 1700 talet.
2-plans villa med bibehållen
charm, uthus / magasin i 2-plan.
Vackert läge med utsikt över
Älvdalen. Ett hus med flera
möjligheter. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2836.

B Skepplanda

Utgångspris 2 695 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 168 kvm, biyta 104 kvm
Tomt 864 kvm Sluttning
Byggt 1969
Adress: Runstensvägen 11
Visas sön 3/4 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2780 till 72456
för beskrivning

Spännande funkisvilla med högt
bra läge i Älvängens mest
eftertraktade område. Gene-
rösa utrymmen. För den större
familjen och/eller den som har
egen verksamhet. Ett hus med
många möjligheter !
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2780.

B Älvängen

Utgångspris 1 595 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 160 kvm, biyta 64 kvm
Tomt 672 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1938, ombyggt/tillbyggd
1968
Adress: Skepplandavägen 23
Visas sön 3/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2792 till 72456
för beskrivning

Stor och rejäl villa med gott om
utrymmen för hela familjen.
Dubbelgarage med övervåning
för bra förvaringsutrymmen.
Altaner och uteplatser samt
inglasat uterum för alla tillfällen.
Centralt läge i Skepplanda.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2792.

B Skepplanda
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kostym
Skjorta
Slips

fr.1595:-

Student
2011

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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NÖDINGE. Det vim-
lade av företagare och 
arbetssökande i Ale 
gymnasium i torsdags.

Årets Jobbmässa 
blev en riktig fullträff.

– Succé! Det går inte 
att sammanfatta det 
på annat sätt, konsta-
terade mässansvarige 
Reimond Ardner.

Det var fullt på parkeringen 
långt innan Jobbmässan ens 
hade hunnit starta. Intres-
set var stort och det märktes 
på vimlet av människor som 
gick mellan de olika mont-
rarna. Totalt fanns 23 företag 
och kommunala verksamhe-
ter representerade i gymna-
siecaféet.

– Vi är jättenöjda att vi 
lyckats samla så många olika 
branscher, kommunala verk-
samheter, bemanningsföre-
tag och näringsidkare. Bred-
den är enorm, förklarade Rei-
mond Ardner.

– Uppskattningsvis finns 
det totalt 400 arbetstillfäl-
len som dagens utställare be-
höver rekrytera till och då är 
inte feriejobben inräknade. 
Exempelvis så söker Nobina 
100 busschaufförer till regi-
onen.

Det här var andra gången 
som Arbetsförmedlingen 
ordnade Jobbmässa. Första 
gången var för två år sedan. 
I fjol satte lågkonjunkturen 
käppar i hjulet.

– Nu känner vi att det finns 
ett sug efter arbetskraft igen, 
säger Reimond Ardner.

Brady Converting, som 
flyttar sin verksamhet från 
Kungälv till Ale i sommar, var 
ett av de företag som fanns på 
plats i Ale gymnasium. Plats-
chef Niclas Emanuelsson 
hade en stril ström av besö-
kare i montern.

– I första hand vill vi pro-
filera vårt företag och be-
rätta att vi kommer till Ale 
kommun. Det här är ett ut-
märkt sätt att möta allmänhe-
ten. I framtiden kan det dock 
bli aktuellt med rekrytering, 
säger Niclas Emanuelsson.

Går om- och tillbygg-
nadsarbetet på Rödjans in-
dustriområde enligt rit-
ningarna?

– Ja, entreprenören gör ett 
fantastiskt bra jobb och vi ska 
kunna flytta in till sommaren 
som planerat.

I en annan monter stod 
Lasse Andersson och 
Ingmar Jigfelt från rädd-
ningstjänsten.

– Det är viktigt att visa upp 
sig och vi passar på att ta upp 
anmälningar från folk som är 
intresserade av att bli brand-
män, säger Ingmar Jigfelt.

Totalt besöktes mässan av 
drygt 800 personer och Rei-
mond Ardner utesluter inte 
en favorit i repris redan till 
hösten.

– Det var många företag 

som uttryckte sin förtjus-
ning och signalerade att de 
gärna kommer tillbaka. Det 
kan mycket väl bli en mässa 
till hösten, beroende på hur 
konjunkturen ser ut. I så fall 
blir det här i Ale gymnasium 

igen. Lokalen är väl anpassad 
till ändamålet och personalen 
som servar oss är toppen. 

Jobbmässa lockade 
800 besökare
– Stort sug efter arbetskraft

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Brady Converting, som etablerar sig på Rödjans industriom-
råde i sommar, var ett av de företag som fanns på plats i Ale 
gymnasium i torsdags.

Arbetsförmedlingens mässansvarig, Reimond Ardner, be-
skrev Jobbmässan som en succé och utesluter inte en upp-
följning redan till hösten.

Lasse Andersson och Ingmar Jigfelt fanns på plats för att 
samla in intresseanmälningar från potentiella deltidsbrand-
män.

Bevakningsföretaget Securitas medverkade på Jobbmässan 
i Ale gymnasium.

15.000 KR RABATT PÅ KÖK!

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.30

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

Erbjudandet kan ej kombineras och gäller
vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv
för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr
fortsätter prisavdraget.

ÖPPNINGSHELG!
NU SLÅR VI UPP PORTARNA FÖR VÅR 

NYA FRÄSCHA BILHALL!
Firandet fortsätter Lördag 2 april och Söndag 3 april kl 11-15

Kanonerbjudande med bra priser på våra bilar!

Välkomna till en familjehelg!

 www.hedinbil.se
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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

KAMPANJEN
FORTSÄTTER
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GÖTEBORG. TUR 
2011 var ett populärt 
utflyktsmål för många 
människor den gångna 
helgen.

Som sig bör fanns 
Repslagarmuseets per-
sonal på plats i en av 
montrarna.

– Det har blivit en kär 
tradition, säger musei-
chef Börje Johansson 
till lokaltidningen.

TUR-mässan är ett utmärkt 
skyltfönster i ambitionen att 
locka nya besökare till Ale i 
allmänhet och Repslagarmu-
seet i synnerhet.

– Naturligtvis är detta en 
jättemöjlighet att profilera 
vårt museum och samtidigt 
sätta Ale kommun på kartan. 
Det råder inga tvivel om det, 
säger Börje Johansson.

– Vi hade aldrig haft möj-
lighet att vara med här om 
inte TUR-mässan sponsrat 
oss. De tycker att Repslagar-
museet utgör en attraktions-
kraft för besökarna och det är 
vi givetvis stolta över. Samma 
sak är det med Båtmässan där 
vi också finns med år efter år.

Lyftes fram
Repslagarmuseet fanns re-
presenterade i mässhallens 
andra våningsplan, den så 
kallade Sverigeavdelning-
en, där turistmål från hela 
vårt avlånga land lyftes fram 
i ljuset.

Hur står ni er i konkur-
rensen?

– Faktum är att det är be-
tydligt fler som känner till 
vår verksamhet nu jämfört 
med för tio år sedan. Förut 
visste inte Göteborgarna vad 
Ale var. Vetskapen om vår 
kommun och den verksam-
het som vi bedriver på Rep-
slagarmuseet är mer utbredd 
nu, fastslår Börje Johansson.

Repslagarmuseet en given 
attraktion på TUR 2011
– Mässan ett utmärkt skyltfönster

I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Börje Johansson hälsade välkommen till Repslagarmuseets 
monter.

Marianne och Ingemar tog 
hand om besökarna på årets 
TUR-mässa.

Xhesdet i full färd med att 
färdigställa en knoptavla.

Siv Gustafsson snurrade 
tombolan.

TUR 2011
TUR är Skandinaviens ledande 
mässa med inriktning på rese-, 
turist och mötesindustrin. På tors-
dagen och fredagen riktade sig 
TUR-mässan till fackbesökaren 
och under lördagen och sönda-
gen till allmänheten. Detta var den 
28:e TUR-mässan i ordningen. TUR 
är medlem i ITTFA (International 
Tourism Trade Fairs Association).

AKTIV FRITID 
FÖR JUNIORER

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

FOTBOLLSSKOR F10
Lätta fotbollsskor med traxion-dobbar 
för maximal snabbhet. 

449KR

FOTBOLLSSKOR

399KR
ORD. PRIS 499 KR

NIKE

T90

FOTBOLL F50
Träningsboll med unik konstruktion 
för ypperlig bollkänsla och slitstyrka. 

149KR

FOTBOLL

149KR

BENSKYDD F50
Lätt och flexibelt 
benskydd med 
mjukt syntetfoder. 

99KR

BENSKYDD

129KR

LONGBOARD

799KR

KICKBIKE
I flera olika storlekar

fr 299KR

FREESKATE INLINES
I ställbara storlekar. 29-32, 33-36, 37-40.

599KR
FREESKATE HJÄLM
I flera olika storlekar

249KR

SKATEBOARD MONSTER

349KR


