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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!

Ögonlysning 2/5

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

24h
dygnetruntvård

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

En bra vård är 
inte tillräckligt. 
Vi kräver mer!

Briljant briljans!

Råttfällan hade premiär på Pelarteatern i helgen. Det blev en bejublad sådan – för oss som var där. Tyvärr är publiktillströmningen ett probelm, vilket 
är beklagligt med tanke på den strålande underhållning som bjuds. Fast det är inte försent för syndarna. Det återstår fem chanser att se världens mest 
spelade drama, Agata Christies mästerverk. På bilden ser vi Siri Leifsdotter och Pontus Olesen.      Läs sid 16
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www.axums.se

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

nu 99:-
FISKARS
SEKATÖR
Ord pris 229:-

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 10/4 /kg

999999999000000000
Gouda Ost
Euroshopper, 
ca 850g

Kalka & gödsla, plantera om, 
så fröer, vår & påskblommor, 

fina krukor & korgar.
Välkomna till oss!

TRÄDGÅRDSDAGS!

Välkomna till oss!Vä titilillll osossss!!s!ss!

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

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Student 2011

Kostym, skjorta, slips

fr.1595:-

Naturens egna produkter
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100 rent ull

Öppet Tors-Fre 10–16, Lörd 10–15 • Tel 0520-66 08 50
LÖDÖSE Skeppsbyggareg. 10 • Parallellt med 45:an

www.alggarden.se

En investering i hälsa 
och välbefi nnande...
Sängfabriken i 

Lödöse erbjuder 
resårmadrasser 
av högsta kvalité 
till ett kanonpris!



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!

Tänkte denna veckan 
bjuda på två goda råd, 
eller tips om ni så 

vill. Har ni någon gång fun-
derat på att ta er till Pelarte-
atern i Ahlafors fabriker, men 
fortfarande inte gjort det? 
Gör det nu. Ett bättre tillfäl-
le får ni leta efter. Just nu ger 
Nol-Alafors kulturförening 
sin version av världens mest 
spelade pjäs, Råttfällan, av 
Agatha Christie. Söndagens 
föreställning som jag själv såg 
var rent utsagt förbluffande 
bra. Inte för en sekund slås 
man av tanken att detta är ett 
gäng amatörer, unga sådana, 
ideellt hårt arbetande dessut-
om. Uppsättningen är mag-
nifik in i minsta detalj, in till 
det minsta gråa håret på den 
ack så charmige men bitska 
Mrs Boyle. För tre veckor 
sedan besökte jag gänget som 
då repeterade för fullt. Ing-
enting var klart, allt var att 
beteckna som en mindre 
byggröra – förvandlingen var 
total i söndags. Varje replik 
satt som den skulle, allt var 
som om de mest professio-
nella inom teater hade varit 
med. Det var helproffsigt och 
underhållningen var trollbin-
dande. Tyvärr var vi väldigt 
få som lät oss trollbindas och 
det var min söndags störs-
ta sorg. Detta härliga gäng är 
värd en stor publik. De är su-
veräna, gott folk. Ta er till 
Pelarteatern och njut av ung-

domlig entusiasm – briljant 
briljans – om jag får säga det 
själv. Ni hittar gruppens spel-
dagar på (www.pelarteatern.
com). Usch och fy, så får man 
inte göra egentligen. Det 
räknas som reklam och ska 
beskattas... Jag är beredd att 
ta mitt straff, bara Pelartea-
tern får vad den förtjänar, en 
stor publik.

Tips nummer två. Läs 
insändaren om Krossa idealet 
på sidan 16. Det är en tidi-
gare elev i Ale gymnasium 
som har författat några kloka 
och mycket tänkvärda rader, 
inte om Ale gymnasium, utan 
om livet vi alla lever. Insän-
daren publicerades i Göte-
borgs-Posten tisdag 30 mars. 
Jag tyckte den var så suveränt 
välformulerad att vi bad om 
lov att få trycka den även i 
Alekuriren, särskilt roligt 
eftersom signaturen har en 
bakgrund här. Andemeningen 
är så viktig – vi duger som vi 
är. Jakten efter idealet måste 
ta slut, men jag är rädd att 
det måste eskalera först och 
det har nog inte skett än. 
Jag tror inte signaturen 
till den bästa insändare 
jag läst på länge har 
några onda tankar 
om de som tränar 
flitigt på gymmen, 
bara de gör 
det för sin 
egen skull, 

inte för att efterlikna ett ideal 
som någon annan målat upp.

Var på en föreläsning med 
Pär Johansson, mannen 
bakom Hudiksvalls glada 
teater med funktionshin-
drade. Det var ta mig....
snudd på lika bra som veck-
ans insändare om att krossa 
idealet. Han har fått personer 
som inte kunnat tala innan 
att spela teater och sjunga på 
Broadways stora scen. Hur? 
Genom att lyssna, kommuni-
cera med dem och fylla dem 
med självförtroende. Det är 
en viss skillnad på det och 
kommentarer som "det klarar 
du aldrig, det är inget för dig 
med down syndrom".

Två goda råd

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. 

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!

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

Lördag 7 maj kl 11-14
i Starrkärrs Bygdegård
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Alla varmt välkomna! Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, Minerva, 

Snöboll, Sava, Bintje, King Edward, Asterix, Gul mandel, Blå 
Mandel m.fl. En del sorter enbart sättpotatis. Morötter, lök. 
Solrosfrö, fodermorötter. Hjortron- lingon- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). Enbärsdricka. Även KRAV-potatis.  

Säljes från lastbil LÖRDAG 9/4: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 7/5 0708-26 61 34

INDUSTRILOKAL
UTHYRES I ALAFORS
CA 200M2 • 4M HÖGA PORTAR • INHÄGNAD BAKGÅRD

FUNGERAR ÄVEN SOM BUTIK, 
VERKSTAD & LIKNANDE
KONTOR, DUSCH, WC & PENTRY

Magnus Eriksson

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Torsdagar 
kl 9.30 - 12.00

ojämna veckor

Tag med vad du vill göra, och låt 
dig inspireras av andra te.x vår 

kunniga ledare Kaija.

Fika finns, trivsel och glad samvaro.

Kvarnvägen 6 i Surte

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Frukt&Grönsakshuset
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

BOHUS. I fredags 
var det taklagsfest i 
Bohushallen.

I juni väntar besikting 
och i augusti invigning.

Bohushallen med 
tillhörande utegård 
kommer att bli en suve-
rän mötesplats – inte 
bara för idrottare.

Det är ett imponerande bygge 
som går in i en intensiv slut-
fas. Bohushallen är unik i sitt 
slag. Den är inte bara avsedd 
för bollsporter, utan har 
också en friidrottsdel avsedd 
för bland annat  sprint 60 
meter, höjdhopp och längd-
hopp. I cafét på andra våning 
finns samlingslokaler och ut-
rymme för till exempel dans.

– Det är många olika 
grenar och intressen som har 
spelat stor roll i det här projk-
tet, därför har ungdomarnas 
medverkan varit viktig. Bo-
husskolan har haft en bety-
dande roll särskilt när det 
gäller utegården och den ak-
tivitetsyta som skapas där. 
Den utformningen hade vi 
inte kommit på själva, säger 
byggledare Lennart Karls-
son, Liljewall Arkitekter.

Det är ett gigantiskt pro-
jekt att bygga en fullstor 
idrottshall med internatio-
nella mått, kompletterad 

med friidrott, café och skate-
boardpark på utsidan granne 
med skolan och ett större bo-
stadsområde.

– Målet har varit att försö-
ka få byggnaden att smälta in 
så mycket som möjligt i den 
omgivande miljön. Resultatet 
skvallrar om att vi har lyckats. 
Friidrottsdelen som ligger i 
slänten är svår att upptäcka 
om man inte känner till den, 
säger Lennart Karlsson.

Materialval
Uppdraget har haft flera olika 
utmaningar.

– Ett av kraven har varit att 
hitta material som gör hallen 
omöjlig att tända eld på från 
utsidan. Det ska heller inte gå 
att klättra eller klottra på den. 
Eventuellt klotter ska vara lätt 
att få bort. Jag hoppas vi har 
lyckats infria dessa mål för vi 
har verkligen tänkt till, berät-
tar Lennart Karlsson.

Bohushallen kan som mest 
ta in 1000 personer.

– Den är byggd för att klara 
större evenemang och har bra 
lastingångar för att underlät-
ta logistiken, säger Lennart 
Karlsson.

Syftet är att göra Bohushal-
len till en naturlig mötesplats 
mellan de som idrottar och de 
som inte gör det samt mellan 
generationer.

– Cafét med en fin utete-
rass blir en tillgång. Härifrån 
når du också den boulebana 
som vi har för avsikt att bygga. 
Det kommer också finnas ut-
rymmen för konferenser och 
andra gruppövningar. Det här 
blir möjligheternas hall, avslu-

tar Lennart Karlsson.
Samhällsbyggnadsnämn-

dens sektorchef, Ann-Britt 
Svedberg, berömde bygget.

– Det ser ut precis som 
på ritningarna och det bådar 
gott.
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www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

VÅRT SJÄLVKLARA MÅL:

VÅRD I 
VÄRLDS-
KLASS

Bohushallen – en ny mötesplats

Insidan. Bohushallen blir en suverän anläggning för bollsporter och friidrott. Läktaren är an-
passad för 200 personer.

BOHUSHALLEN
Entreprenör: AF Bygg.
Byggledning: Liljewall arkitekter 
Storlek: 3 200 kvm.
Material: Betong med struktur fyra 
meter, slag- och rengöringsvänliga 
skivor. Golvet i hallen blir en tradi-
tionell plastmatta. På insidan kläs 
utvalda väggar i björkfanér.
Innehåll: Sex omklädningsrum, full-
stor idrottshall för volleyboll, hand-

boll, basket och innebandy. Frii-
drottsdel för sprint, längdhopp och 
höjdhopp. I anslutning till takteras-
sen når man boulebanan.
Publikkapacitet: 200 personer.
Aktivitetsytan på utsidan: Skatebo-
ardpool, samlingsplats för utomhus-
teater med publik sittandes likt en 
Antal p-platser: 70.
Budget: 40 Mkr.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bohushallen växer fram. Taklagsfesten avklarades i fredags, 
i juni väntar besiktning och i augusti invigning. Lennart 
Karlsson är byggledare för det stora projektet.

– Unik idrottshall med fokus även på de som inte idrottar
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Civilkurage i vardagen
Barbro Jönsson, chefsjurist Polisen i 
Västra Götaland

Premiering av: 

Årets Företagare
Årets Nyföretagare 
Årets Entreprenör

Ale Utveckling, Företagarna Ale

Nytt i Ale
Mikael Berglund, ordf. kommunstyrelsen

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

��������������
i Ale

Inbjuder till

Onsdag 13 april kl 18-21
Plats: Ale Golfklubb, Alvhem

Programvärd: Ale Företagsforum

Välkomna!
Anmälan senast 11 april till: ale.utveckling@ale.se 

Vid frågor:  jerry.brattasen@ale.se,  tfn. 0303-330 277

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 skolbarn kommer in 
och hälsas med sitt namn av 
bibliotekarien, en medelålders 
dam undrar när nästa bokcir-

kel 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 kruk-
växterna 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 bekantskaper knyts och 
man bildas i ämnet för kväl-
len. Efteråt pratar man vidare 
över en kopp kaffe och en 
bulle. På väggarna hänger 
en utställning som byts med 
jämna mellanrum. Just nu är 
det Skepplanda akvarellmå-
lare som visar sina verk. Det 
är kultur.

Det har forskats kring 
kreativitet och man har insett 
platsens betydelse. Kultur, 
kunskap och bildning kräver 
ett offentligt rumdär kom-
petensen är tillgänglig i en 
öppen atmosfär. Och det har 
Skepplanda! Verksamheten 
fungerar, kompetensen finns 
och lokalen är vacker. Besö-
karna kommer till biblioteket 
så snart det är öppet, och det 
av mycket, mycket goda skäl.

Lena Frantzén

LILLA EDET. Den här 
veckan lämnar Lilla 
Edets kommun in sin 
plan för hur kommunen 
ska bli energieffekti-
vare.

Genom statligt stöd 
har kommunen fått 
möjlighet att spetsa 
sitt arbete för håll-
bar energianvändning 
ytterligare.

En analys av kom-
munens energianvänd-
ning ligger till grund för 
genomförandet.

Lilla Edets kommun arbetat 
mycket aktivt för att minska 
energianvändningen från 
främst resor och transpor-
ter samt från sina fastigheter. 
Genom LIP och Klimp-pro-
jekten har kommunen redan 

minskat energiförbrukning-
en i fastigheter med närma-
re 50 procent och koldiox-
idutsläppen med 59 procent, 
jämfört med 1990 års nivå. 
En fullständig genomgång 
av hela den kommunala orga-
nisationens verksamhet visar 
dock att det fortfarande finns 
mycket energi att spara.

– Genom att ställa krav på 
energieffektivitet vid upp-
handling av kan stora mäng-
der energi sparas, säger 
Helena Grimm, miljöplane-
rare vid Lilla Edets kommun. 

– Det gäller fordon men 
även datorer och belysning. 
Förutom att köpa in energi-
effektiva varor måste även det 
som vi redan äger användas 
på ett smart sätt. Att stänga 
av datorer när arbetsdagen 
är slut, inte köra bil när det 
går att genomföra möten på 

andra sätt är saker som också 
minskar vår energianvänd-
ning.

Lilla Edets kommun har 
redan påbörjat detta arbete 
med en genomgång av fri-
tidsverksamhetens lokaler 
och anläggningar för att iden-
tifiera var energisparåtgärder 
kan sättas in.

Stödet får kommunen 
under perioden 2010-2014 
och meningen med det är att 
uppfylla Sveriges och EU:s 
mål om 20 procents energi-
effektivisering till 2020. Hur 
och till vad stödet ska använ-
das ska ingå i den Energi-
effektiviseringsstrategi som 
kommunen senast den 31 
mars ska presentera för En-
ergimyndigheten.

JONAS ANDERSSON

Skepplandas fantastiska bibliotek

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

Lilla Edets kommun ska bli energieffektivare

Arbetsplatsolycka i Alvhem

En arbetsplatsolycka inträffade vid tunnelbygget i Alvhem i onsdags. Räddningstjäns-
ten fick larmet strax före klockan 22. En person skadades sedan hans fordon vält. 
Mannen fördes till sjukhus med ansiktsskador.                              Text: Jonas Andersson
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Till den anonyma män-
niska som inte vågar 
framträda i offentlighe-

tens ljus.
Fredagen den 1 april fick Ale 

kommun en anonym anmälan 
om att Skepplanda BTK gräver 
i Forsån, detta är inte något 
aprilskämt, utan den verkliga 
sanningen. En inspektör från 
Ale kommuns samhällsbygg-
nadsnämnd  åkte ut för att titta, 
fotografera och föreviga den 
verkliga sanningen. SBTK 
håller på att göra en ny gångbro 
över Forsån för barnens och 
allmänhetens säkerhet vid gång 
till B- planen. 

Vi vill inte att våra små som 
stora skall korsa Skepplandavä-
gen därför har vi under många 
år haft en gammal träbro som vi 
har fått dra i land för högvatten 
och is. Denna bro har i slutet 
varit så dålig så vi var tvungna 
att i våras göra en provisorisk 
repration för att klara denna 
säsong. 

Den nya bron är nästan 
16 meter lång, ligger över 
den högsta vattennivån som 
uppmätts den senaste 50 års 
perioden. Bron har betong-
gjutna fundament nergrävda 
enligt ritningar godkända av Ale 
kommun och Länsstyrelsens  
vattenverksamhetsavdelning  

och dispens från strandskyddet. 
Dessa tillstånd kostar både 

tid och pengar, då det för till-
ståndsgivning skall göras syn på 
platsen både av Länsstyrelsen 
och  kommunen. 

Vid ett tidigare tillfälle när 
vi rensade bort döda träd och 
grenar fick vi en anonym kom-
munal anmälan emot oss, likaså 
när vi tog bort den totalruttna 
rinken fick vi en anonym kom-
munal anmälan emot oss. 

Dessa arbeten som verkställs 
görs till stora delar med hjälp av 
sponsorer, ideellt arbete av folk i 
föreningen och till viss del kom-
munalt bidrag, dock ej ännu 
bron men det kanske kommer 
då det är en trafiksäkerhetsåt-
gärd. 

För att Du skall veta så har 
både Ale kommun och Läns-
styrelsen fått vår ansökan om 
utfyllnad av rinken och där 
kommer också att genomföras 
en geologisk undersökning som 
är beställd och innan den är 
utförd vet vi inte hur mycket vi 
får fylla. Därtill har vi grodor, 
salamander, fiskrom, grönålax 
och annan fisk (som tydligen 
har större värde än våra barn 
och pensionärer) att ta hänsyn 
till. 

Ansökan om vattenverksam-
het i Forsån är inlämnad till 

berörda parter, strandskyddet 
är upphävt vid den aktuella 
platsen.  För att våra barn och 
pensionärer skall ha en liten 
grusplan för fotboll, lek och 
boule. Vi vill ersätta dem med 
detta när deras grusplan försvin-
ner för konstgräs. 

Upplysningsvis vill jag säga 
till dig som troligen är avund-
sjuk för att det händer saker i 
SBTK, det kommer att hända 
mer! Vi söker de tillstånd vi 
behöver som inte ingår i den 
kommunala detaljplanen, 
marken tillhör kommunen 
som du kanske vet eftersom du 
ringer så fort vi gör något. 

Det fegaste jag vet är när folk 
inte kan gå direkt till berörd 
part och tala om sin besvikelse 
utan vill gömma sig bakom sin 
anonymitet. 

Jag önskar Dig och alla andra 
välkomna till ortsutvecklings-
mötet i Skepplanda Bygdegård 
den 13 april klockan 19.00, då 
skall den fortsatta utvecklingen 
i Skepplanda diskuteras med en 
panel som du kan läsa om i Ale 
kuriren. Se kommunens annons.

Sven Rydén
Ledamot i SBTK:s styrelse

Ledamot i samhälls-
byggnadsnämden

Ordförande i Skepplanda 
ortsutvecklingsmöte

Kliv fram ur anonymiteten
April

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

Den 8 april är sista dagen för dig 
som är född 1994 eller 1995 att 
söka feriearbete under sommarlo-
vet. Du får arbeta under tre veckor 
med 5 timmars arbetsdag, totalt 
75 timmar. Lönen är 63 kr/timme.

Din arbetsplats kommer att vara 
inom någon av kommunens verk-
samheter 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 arbetsuppgif-
ter 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.

Sista chansen 
söka feriejobb

PÅ GÅNG I ALE
HISTORIER OCH MUSIK
Musik på museet med Lucas Stark 
och Bruksorkestern Surte. Bruks-
orkestern serverar ruskiga och 
sedelärande historier samt humor 
med ösig musikalisk inramning. 
Kaffeservering. Biljetter 60 kr säljs 
på Nödinge bibliotek, tfn 0303 33 
02 16.
Samarr: Ale kommun, SV, Glasbruks-
museets Vänner, MiV. 
>> Torsdag 14 april kl 18.00 på 
Glasbruksmuseet. 

MED FINGRARNA I JORDEN
Journalisten, författaren och foto-
grafen Karin Berglund berättar 
och visar bilder om trädgårdar och 
trädgårdsmänniskor. Fika/inträde 
40 kr. 
Samarr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale, Biblioteket, Studieförbundet 
vuxenskolan.
>> Torsdag 14 april kl 19.00 på 
Skepplanda bibliotek.

MUSIKAL: UTFLYKTEN
Utflykten – Musikal med Ale kul-
turskola. Av och med kulturskolans 
musikalelever. Biljetter: vuxen 50 
kr, under 20 år 20 kr. Säljs på Nö-
dinge bibliotek, tfn 0303 33 02 16. 
Arr: Ale kommun, Kulturskolan.
>> Fredag 15 april kl 19.00, Tea-
tern Ale gymnasium, Nödinge. 

UTSTÄLLNING: JAG HAR  
RESANDE I MITT HJÄRTA
Jag har resande i mitt hjärta – om 
resandebyn Snarsmon. Skojare, 
tavring, fant, tattare – resandefol-
ket har många haft många benäm-
ningar under de femhundra år de 
bott och verket i Sverige.
Arr. Ale kommun, Västarvet, Glas-
bruksmuseet
>> Mellan 2-27 april på Glas-
bruksmuseet Surte. Öppet tisd-
fred, sönd 11-15.

ALLA SMÅ DÖDA DJUR  
– PÅSKLOVSTEATER
Familjeföreställning från 5 år med 
Cirkus Tiger Brand. Biljetter 50 kr 
säljs på Nödinge bibliotek fr o m 
26 mars, tfn 0303 33 02 16.
>>Tisdag 19 april kl 14.00 i Mu-
siksalen, Ale gymnasium. 

FÖRFATTARFRUKOST 
MED JOHAN THEORIN 
Johan Theorin har gjort succé 
med sina böcker som utspelar sig 
på Öland. Frukost från kl 09.30, 
Johan Theorin kl 10.00. Biljetter 60 
kr, säljs på Nödinge bibliotek, tfn 
0303 33 02 16.  
>>Lördag 16 april, kl 09.30 på Ale 
bibliotek, Nödinge. 

KONSTUTSTÄLLNING
Elevkonst från det estetiska  
programmet på Ale gymnasium. 
>> Mellan 5 och 15 april på  
medborgarkontoret i Nödinge.

Ortsutvecklingsmöten

Skepplanda
Onsdag 13 april kl 19.00, Byggdegården i Skepplanda

Program för kvällens möte:

Erik Lööv, projektledare på Trafikverket, berättar om arbetet 
med nya E45:an.
Morgan Wester från Trafikverket informerar om den försvunna 
Skepplandavägen.
Mikael Olsson från Västtrafik informerar och tar frågor.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
ger sin syn på tillväxtmöjligheter i Skepplanda.

 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Nol
Tisdag 12 april kl 19.00, Nols Folkets hus

Program för kvällens möte:

Brott- och säkerhetshandläggare Lotti Klug samt polisen infor-
merar om arbetet med att förebygga och stävja brottslighet.
Lennart Nilsson från samhällsplaneringsavdelningen ger infor-
mation om:

 Nyheter från E45:an.
Ale höjd/nya bostäder i Nol.
Nya skolan i Nödinge.

Aktuella ärenden från vår ”att-göra-lista”.
Vi bjuder på fika.

Välkomna hälsar
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson, Sten-Åke Oveborn

Nödinge
Torsdag 14 april kl 19.00, musiksalen, Ale gymnasium

Program för kvällens möte:

Hur ser våra nya politiker på sitt uppdrag? Kommunalrådet Mi-
kael Berglund (M) och oppositionsrådet Paula Örn (S) berättar. 
Kaffe och bulle.
Samverkanskoordinator Birgitta Augustsson  berättar om  
arbetet med att koordinera insatser för unga i samverkan  
mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.
Thomas Berggren, projektledare för VAKNA!, informerar om 
utmaningarna för och resultatet av den drogförebyggande 
verksamheten i kommunen. 

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Vintern har varit lång men nu drar 
arbetet igång med att färdig-
ställa den nya busshållplatsen vid 
Älvängens vårdcentral. Arbetet 
planeras starta vecka 15 med even-
tuellt lite förberedande arbeten 
under vecka 14. Hållplatsen kom-
mer att vara färdig i maj.

Arbetet kommer påverka fram-
komligheten i området och vi ber 

er att ha överseende med detta. 
Tänk på säkerheten för entrepre-
nören som bygger hållplatsen och 
sänk hastigheten när ni kör förbi 
arbetsplatsen.

För mer information, ring Jesper 
Gustafsson, gatuingenjör, tfn 0303 
37 13 01, eller besök ale.se, trafik 
och infrastruktur.

Under vecka 16 påbörjas det 
huvudsakliga arbeten med en ny 
upphöjd passage i kurvan vid med-
borgarkontoret mellan Ale torg 
och Ale gymnasium (område 1 på 
fotot). Passagen kommer innebära 
en säkrare miljö för fotgängare och 
cyklister.

I samband med detta arbete 
kommer även avsmalningen på 
Vitklövergatan mellan Ale gymna-
sium och Alebyggens område vid 
Södra Klöverstigen göras i ordning 
och asfalteras (område 2 på fotot). 

Dessa arbeten kommer framfö-
rallt pågå under vecka 16 och 17 
men en del förberedande arbeten 
kan börja redan vecka 15. Arbetet 
kommer att påverka framkomlig-
heten i området framför allt för 

motorfordon, men även för fot-
gängare och cyklister.  Vi hoppas 
att ni har överseende med detta 
och ber er vara försiktiga när ni rör 
er i området. Sänk hastigheten och 
tänk på arbetsmiljön för de som 
utför arbetet!

För mer information, ring Jesper 
Gustafsson, gatuingenjör, tfn 0303 
37 13 01, eller besök ale.se, trafik 
och infrastruktur.

Gatuarbeten i Nödinge

Ny busshållplats i Älvängen

Sök till Komvux
Nu kan du söka höstens kurser på 
www.ale.se/komvux. 



NOL. Föreningen Säkra 
ridvägar i Ale triumfe-
rar.

Ale kommun satsar 3 
Mkr under två år för att 
tillfredsställa behovet 
av just säkra ridvägar.

Dessutom blev ser-
vicevägen som byggts 
längs Göta älv även den 
avsedd för ändamålet 
tack vare ytterligare en 
bokstav på kartan.

Servicevägen som främst är 
tänkt för Trafikverket och 
den dubbelspåriga järnvägen 
är utmålad som en GC-väg 
(gång och cykel), men snart 
tillkommer bokstaven H som 
i häst.

– Det är riktigt. Vi kommer 
att införa bokstaven H så att 
det blir en GCH-väg längs 
Göta älv. Den är tillräckligt 
bred för att bereda plats för 
såväl gående, cyklister som 
hästförare, säger Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Den ideella föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale hade 
mer positivt att berätta på 
fredagens pressträff.

– Vi ville dels visa upp våra 
nya lokaler som Nols Före-
tagscenter har ställt till förfo-
gande dels informera om att 
den första ridleden mellan 
Bohus och Nödinge snart är 

klar. Entreprenören bygger 
för fullt, säger eldsjälen Peter 
Tifeldt.

Grundidén är att verka 
för att en huvudled byggs 
från norr till söder i Ale. Till 
denna kan sedan flera lokala 
ridslingor kopplas. Robert 
Bladh är projektledare för 
utbyggnaden.

– Det är fantastiskt roligt 
när alla näsor pekar åt samma 
håll. Här finns ett stort enga-
gemang hos markägare, poli-
tiker, kommunala tjänstemän 
och inte minst hos hästvän-
nerna. Det kommer att leda 
till ett snabbt och mycket bra 

resultat, säger han till lokal-
tidningen.

Med säkra ridvägar 
runtom i Ale gynnas hästnä-
ringen, menar Peter Tifeldt, 
som tror att detta kan gene-
rera många nya jobb.

– Ale sätts på kartan och 
med ridvägar kommer tu-
rister. Dessa måste ha nå-
gonstans att bo, någonstans 
att äta och få service. En del 
kommer utan häst och vill 
gärna hyra. Vi bygger upp en 
infrastruktur som inte tidi-
gare har funnits och priserna 
på smågårdarna kommer att 
stiga på sikt. Säkra ridvägar är 

ett oerhört tungt argument.
Jörgen Sundén, planin-

genjör i Ale kommun, ser 
nu ett behov av att ridvägar 
alltid finns med i detaljplane-
arbetet. Genom Leader Göta 
älv har ett antal EU-miljoner 
hittat rätt.

– Det är ju mycket det här 
som Leader handlar om, att 
gynna landsbygdsutveckling, 
tillväxt och livskvalité, säger 
Thomas Sundsmyr samord-
nare för Leader Göta älv.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Räntefri avbetalning upp till 24 mån

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

Dammsugare
Miele S768
• Aktivt HEPAfilter för bästa luftrening
• Hög effekt 2000W
• Tillverkad för hela 20 års användning

OOOOBBBBSSSS!!!! BBBBeeegggrrräääännnsssaaatttt aaannnttttaaallll

RABATT
40%

NU 1.495:-
Ord pris 2.495:-

Vi växer och söker

Byggnadsingenjör
Arbetsuppgifter:

Kostnadskalkylering
Projektering av grund- och bjälklagssystem
Projektering av luft- och vattenburet golvvärmesytem
Upprättande av tillverknings- och leveransspecar
Praktisk erfarenhet inom bygg/vvs är meriterande

samt medarbetare för 
lager/produktion
 Arbetsuppgifter:

Lastning/lossning med hjullastare
Bearbetning av armering

För närmare information kontakta:
Siw Ericsson på 0303-33 39 35 eller siw.ericsson@legalett.se

Ansökan skickar du senast 15 april till:
Siw Ericsson, Legalett Byggsystem AB, Box 142, 446 23  Älvängen

Legalett är ett konstruktions- och tillverkningsföretag för grund- och golvvärmesystem.
Vi är verksamma i Sverige, Finland, Norge, Polen, Canada och Japan.

Besök www.legalett.se

Säkra ridvägar längs Göta älv
– Projektet går i en rasande takt

Säkra ridvägar ska byggas från Alvhem i söder till Bohus i norr, men det blir också möj-
ligt att rida längs Göta älv då servicevägen ska klassas som Sveriges första GCH-väg (gång. 
cykel och häst). Peter Tifeldt och Jan A Pressfeldt är minst sagt nöjda.

GÄRNA TRAV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Göran Karlsson fick nog...
Det rådde en bitvis ganska låg 
debattnivå i förra måndagens kom-
munfullmäktige. När fjolårets mäk-
tiga resultat (+64 Mkr) presentera-
des uttryckte Jarl Karlsson (S) en 
oro över att allt nu skulle förstöras 
med tanke på maktskiftet. Alliansens 
företrädare var inte ett dugg impo-
nerade av resultatet och pekade 

istället på skolans svaga ranking. Då 
ilsknade Göran Karlsson (V) till.

– Kan vi inte vara överens om att 
allt dåligt som har hänt de senaste 
16 åren är bara de rödgrönas fel och 
allt positivt som har hänt är tack 
vare er. Och allt bra som händer är 
också på grund av er. Ska vi säga så 
och gå vidare på dagordningen!
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0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal

NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Välkomna in

tisdag 19 april & 
torsdag 28 april 
då vi har våra traditionella 
däckbytarkvällar med 

öppet 17-20

Boka tid 
för skifte på 
74 61 79 eller 
74 66 57

– Det återstår att se. Förra 
året var det Pollex, men 
vem det blir i år avslöjas 
först den 13 april i samband 
med vår företagarkväll på 
Kungsgården i Alvhem. Då 
presenterar vi också Årets 
Nyföretagare och Årets 
Entreprenör.

Vad står mer på pro-
grammet?

– Vi kommer att få en 
föreläsning av den före 
detta åklagaren Barbro 
Jönsson. Hon känns fort-
farande aktuell utifrån det 
som hände med åtalet mot 
mc-gänget och attacken 
mot hennes bostad. Barbro 
kommer att prata om civil-
kurage i samhället. Mycket 
intressant!

God mat blir det 

också?
– Ja, någon lättare för-

täring kommer vi att bjuda 
på. Det blir även tid för en 
hel del mingel och möjlig-
het att lära känna andra 
företagare i kommunen. 
Kommunala företrädare, 
såväl tjänstemän som poli-
tiker, kommer att finnas på 
plats den här kvällen på Ale 
Golfklubb.

Hur många gäster 
väntas?

– Jag hoppas att vi ska 
bli någonstans mellan 
60-70 personer. Blir vi fler 
så utgör det ett angenämt 
bekymmer för oss. Anmä-
lan görs till Ale Utveckling 
senast måndag 11 april.

JONAS ANDERSSON

…Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i 
Ale kommun.

Vem blir Årets Företagare?

Hallå där...
ALAFORS. Årets påsköl 
från Ahlafors Brygge-
rier är tappat.

Första leveransen 
transporterades i väg 
till Systembolaget på 
Ale Torg i fredags.

– Det smakar helt 
suveränt, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

Det finns två gånger på året 
som det råder extra aktivitet 
i bryggeriets lokaler, inför jul 
och påsk. Ahlafors Brygge-
rier har två försäljningstop-
par i form av Ahle Julöl och 
Ahle Påsköl.

I torsdags kväll samlades 
bryggeriets ideella mannar 
för en första tappning av årets 
påskbrygd. Totalt kommer 
6 500 halvlitersbuteljer att 
skeppas ut till Systembola-
gen i Nödinge, Kungälv och 
Angered.

– Förmodligen kommer 
det att finnas till försäljning 
även på bolaget i Lilla Edet, 
förklarar ”Cralle” Sundberg.

Du är nöjd med årets 
påsköl?

– Absolut! Det smakar för-
träffligt.

Vad är signifikativt för 
Ahle Påsköl?

– Det är en skotsk strong 
ale vilket innebär att den är 
något starkare än en tradi-

tionell öl. Påskölet är ganska 
mörkt, har inte så mycket 
humle och är mjukt i sin 
framtoning.

Hur ska påskölet bäst 
avnjutas?

– Inte iskall utan med en 
temperatur på 12-14 grader. 
Ölet passar lika bra till det 
kalla som det varma på påsk-
bordet.

Om du tvingas välja, 
julöl eller påsköl?

– Då tar jag hellre en 
påsköl, den tycker jag är 
godare och kraftigare i sin 
smak. Helt enkelt mustigare.

Ahle Påsköl är tappat och klart
– Första leveransen gick i väg i fredags

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här kommer Ahle Påsköl på löpande band som Hans Fors-
man, Christer ”Cralle” Sundberg och Bernt Långö tar hand 
om.

Full aktivitet hos Ahlafors 
Bryggerier. I år framställs 
6 500 halvlitersbuteljer av 
Ahle Påsköl.

Christer ”Cralle” Sundberg gör sig redo för den första leve-
ransen av årets påsköl.
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*Vid köp av däck som monteras på egen fälg

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

www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

 Hos oss ingår 
alltid balansering 
och montering!*

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 9/4 & 

16/4 KL 10-14
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POLIS
RONDEN

Måndag 28 mars

Inbrott
Inbrott i en blomsteraffär i 
Surte. En ruta till butiken kros-
sas och diverse gods tillgrips, 
bland annat kontanter.

Skadegörelse anmäls i form 
av klotter på en hyresfastighet 
i Surte.

På Sörmossens återvin-
ningsplats i Bohus tjuvkopplas 
en grävmaskin och med hjälp 
av den lyckas gärningsmannen 
lyfta två dieseltankar över 
staketet.

Fredag 1 april

Narkotikabrott
Polisens ungdomsenhet i 
Angered gör tillslag på olika 
adresser i Ale. Åtta personer 
misstänks för narkotikabrott, 
innehav och eget bruk.

Relationsbetingad misshan-
del rapporteras från en adress 
i Alafors.

En man i 30-årsåldern grips 
sedan ha tagit en 500-kronors-
sedel ur kassan på en salong i 
Bohus centrum.

Fyra stuprör i koppar stjäls 
från Hålanda kyrka.

Lördag 2 april

Misshandel
En fest i Starrkärrs bygdegård 
urartar och slagsmål uppstår 
med många personer inblan-
dade. Flera polispatruller 
skickas till platsen. En man 
avförs i ambulans till Kungälvs 
sjukhus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 28/3 – 4/4: 34. Av 
dessa är ett biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

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.

SURTE 5 rok, 92 kvm

• Nära idrottsplats • Barnvänligt! • Pendeltåg klart 2012
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PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 1054 kvm . VISAS Sö 10/4. Ring för tidsbokning. Nytorpsvägen 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ÄLVÄNGEN 4 rok, 90+54 kvm

• Stort vardagsrum • Stor trädgård • Centralt läge • Bergvärme
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 2 297 kvm . VISAS Sö 10/4. Ring för tidsbokning. Lövkullevägen 2.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

NOL 6 rok, 160+70 kvm

• Unik villa • Bästa skick • Utsikt över älven • Låg drift
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PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 880 kvm. VISAS Sö 10/4. Ring för tidsbokning. Lindvägen 19.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

BOHUS 7 rok, 189 +79 kvm

• Gediget hus • Generösa ytor • Högt ljus läge • Nära Skolor
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PRIS 620 000 kr/bud. AVGIFT 2 803 kr/månad.
VISAS On 6/4. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95a.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,6 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 747 kr/månad.
VISAS Ti 5/4. Ring för tidsbokning. Björkvägen 5a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 2 rok, 56,5 kvm
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PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad.
VISAS Må 11/4. Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19b.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm

S
M
S
:A

3
2
3
9
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 2 238 kr/månad.
VISAS On 6/4 17.30-18.00. Nordgärdesvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

SURTE 2 rok, 66 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

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

LÖDÖSE. En Gambiadag ar-
rangeras nästa tisdag, den 12 
april, på Elfhems gymnasium. 
Det blir uppvisning av afri-
kansk dans och musik, serve-
ring av en Gambiansk buffé 
och mycket mer.

– Med den här speciel-

la dagen vill vi presentera 
studieresan som gjordes till 
Gambia i november förra 
året. Det görs bland annat 
genom ett bildspel, säger 
lärare Carina Andersson.

Syftet med projektet är 
att få en förståelse för hur 

barn och ungdomar lever i 
Gambia, att eleverna på El-
fhems barn- och fritidspro-
gram får en inblick i hur för-
skolor och skolor fungerar i 
landet.

– På sikt vill vår rektor 
Carl Nyström få hela GR 

intresserade av internatio-
nalisering och Gambiapro-
jektet. Längre fram kan det 
även handla om lärarutbyte, 
vilket skulle vara ett stort lä-
rarlyft, avslutar Carina An-
dersson.

JONAS ANDERSSON

Gambiadag på Elfhems gymnasiumSenaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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NÖDINGE. Det behövs 
fler nattvandrare!

I Nödinge ska en lokal 
nattvandrarförening 
startas upp.

Ett informationsmöte 
är utlyst till onsdagen 
den 13 april i Ale gym-
nasiums tv-studio.

Idag finns fungerande natt-
vandrarföreningar i Skepplan-
da, Älvängen, Surte-Bohus och 
till viss del även i Nol-Alafors.

– På några orter sker natt-
vandring enbart i samband med 
större helger, som exempelvis 
valborg och skolavslutning, för-
klarar Thomas Berggren, som 
sitter med i kommunens arbets-
grupp för nattvandring.

Det är inte kommunen som 
ansvarar för nattvandringen, dä-
remot finns det representanter 
som stöttar de olika gruppe-
ringarna.

– De kan alltid vända sig till 
oss och få råd och hjälp. Vi vill 
stötta nattvandrarna och den 
insats som de gör, säger Lotti 
Klug.

– Varje år arrangerar vi en 
så kallad kick off dit vi bjuder 
in samtliga nattvandrare i Ale. 
Då passar vi på att inventera be-
hovet och samtidigt bistå med 
någon form av utbildning.

Årets upptaktsträff i Ale 
gymnasium gav signaler om att 
en nattvandrarförening i Nö-
dinge borde startas upp. För 
att göra slag i saken har kom-
munen, via Vakna, SSPF och 

Rådet för hälsa och trygghet, 
bestämt datum för ett informa-
tionsmöte.

– Det stämmer! Onsda-
gen den 13 april bjuder vi in 
alla intresserade vuxna till en 
träff i Ale gymnasium. Besö-
karna kommer att få träffa re-
presentanter från Nattvandrar-
na nationellt samt fältare i Ale 
kommun. Detta för att få en 
uppfattning hur man nattvand-
rar, säger Birgitta Augustsson 
och får medhåll av Jennie Hult.

Kaffe och räkmacka
– Dessutom serverar vi kaffe och 
räkmacka till alla som kommer. 
Av den anledningen vill vi att 
man anmäler sitt intresse till 
vår brotts- och säkerhetshand-
läggare, Lotti Klug, senast en 
vecka före mötet, säger Thomas 
Berggren.

Vem kan bli nattvandrare?
– Alla som är över 25 år och 

som bestämt tar avstånd mot 

våld, droger och främlings-
fientlighet. Ju fler desto bättre! 
Det är inte bara föräldrar som 
kan vandra utan alla engage-
rade vuxna är välkomna, säger 
Birgitta Augustsson som vet att 
vuxnas närvaro har betydelse.

– Tveklöst är det så! Vi vet att 
de gula jackorna är uppskattade 
av ungdomarna. Nattvandrarna 
är en viktig pusselbit i det före-
byggande arbetet och de skapar 
en trygghet i samhället. 

Lotti Klug vill gärna lyfta 
fram nattvandrarnas engage-
mang ur ett annat perspektiv.

– Relationen som skapas 
med ungdomarna är berikan-
de. Samtidigt skaffar man sig 
ett nätverk som vuxen. Du får 
möjlighet att träffa andra föräld-
rar och det i sin tur innebär en 
gemenskap, avslutar Lotti Klug.

Nattvandrarförening startas upp i Nödinge
– Informationsträff i Ale gymnasium

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun, här representerade genom Jennie Hult, Lotti 
Klug, Birgitta Augustsson och Thomas Berggren, bjuder in 
till ett informationsmöte för nattvandring i Ale gymnasi-
um onsdagen den 13 april. Tanken är att starta upp en lokal 
nattvandrarförening i Nödinge.

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.14 • Tel 0303-975 00

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

100:-

GOTT & BILLIGT – MÅNGA RECEPT I HYLLORNA

Provsmaka nyheter!
Tisdag, fredag & lördag

2 för
Pensé-amplar

Rödspätta

69:-/st
ICA • 800g Djupfryst

Jfr pris 86,25/kg

Nyhet!
Falukorv

1990/st
Scan • 800g • Jfr pris 24,88/kg

Max 2 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Blandfärs

3990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Ca 1600g

50/50 av nöt och gris
Max 2 förp per kund

ICA
*****

3215

ICA
*****

3215
ICA
*****

3215

Äpple Fuji

990/kg
ICA • Italien • Klass 1

Karins Lasagne

55:-/st
Dafgårds • Djupfryst

1400g • Jfr pris 39,28/kg

��������������

      Grillad rostbiff

15:-/hg
Jakobsdals • Jfr pris 150/kg

Max 5hg per kund
Pris för dig utan självscanning 22,95/hg

”Veckans Självscanningsvara”

I manuella disken

Möt våren med blommor!
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NÖDINGE. Den 11 april 
börjar den rulla och 
första stoppet blir i 
Alvhem.

Under våren kommer 
en husbil att turnera 
runt i Ale där ambi-
tionen är att möta så 
många föräldrar som 
möjligt.

– Vi tar ett helt nytt 
grepp. Budskapet är att 
snacka barn direkt med 
föräldrarna på de olika 
orterna, säger projekt-
ledare Camilla Huusko.

Statens folkhälsoinstitut har 
utifrån Nationell strategi 
för ett utvecklat föräldra-
stöd initierat tio nationella 
pilotprojekt. Ett av dessa 
är ” Föräldrastöd från A till 
Ö” – en samverkan mellan 
Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö.

– Idén med husbilen är 
dock vår egen och blir unik 
för Ale kommun. Det är 
statliga pengar som möjlig-
gör den här satsningen som 
vi hoppas mycket på, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Flera föräldraprojekt är 
redan igång, bland annat 
Öppet hus-kvällar i Familje-
huset i Surte, föräldrakursen 
COPE och babymassage.

– Nu antar vi nästa utma-
ning. Eftersom vi har en 
långsmal kommun, där det 
inte alltid är enkelt för invå-
narna att ta sig till och från 
de olika orterna, så startar 
vi en uppsökande verksam-
het. Vi tar oss dit där folket 
finns. Husbilen kommer att 
turnera runt bland samhäl-

lena måndagar till torsda-
gar under fyra veckor i april 
och maj, berättar Camilla 
Huusko.

Avspänt
Premiärturen går till Alvhem 
den 11 april och sedan 
rullar det på. Flertalet orter 
kommer dessutom att få 
besök av husbilen vid två 
olika tillfällen.

– Vi vill snacka barn på ett 
avspänt sätt. Förhoppnings-
vis kan vi ge svar på de frågor 
som föräldrarna har. Om inte 
annat så kan vi lotsa dem 
vidare till rätt person, förkla-
rar Camilla Huusko.

Familjhuset, skola, för-

skola, IFO, Ale Fritid och 
Vakna är några av de verk-
samheter som kommer att 
finnas representerade under 
resans gång.

– Personerna kommer att 
variera från gång till annan, 
men tanken är att erbjuda en 
samlad kompetens från olika 
verksamhetsområden som 
arbetar med föräldrar, barn 
och ungdomar, säger Birgitta 
Fredén.

Husbilen kommer att vara 
på plats under två timmar 
(18-20) och under den perio-
den är det så kallad drop in 
som gäller.

– Vi kommer att bjuda 
besökarna på frukt och juice. 

Föräldrarna kommer också 
att få ett symboliskt verktyg 
med sig hem och material 
som kan vara bra att ha, säger 
Thomas Berggren.

– Under vårens turné ska 
vi genomföra en enkätunder-
sökning för att därigenom få 
reda på vad för typ av föräld-
rakurser och utbildning som 
intresserar aleborna. Vi vill 
veta om det är något annat 
som föräldrarna saknar, 
avslutar Camilla Huusko.

Föräldrabuss ska rulla i Ale

En husbil kommer att rulla i Ale under våren och göra stopp på de olika orterna. Målgrup-
pen är föräldrar och med på resan finns representanter från kommunens olika verksamheter 
som arbetar med föräldrar, barn och ungdomar. Premiär blir det i Alvhem den 11 april, vilket 
Thomas Berggren, Birgitta Fredén och Camilla Huusko ser fram emot.

FÖRÄLDRABUSSEN

Husbilen kommer att göra följande 
stopp, klockan18-20:
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

– ”Snacka barn” är budskapet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:

Skattefri 
i 5 år!

TAGENE TAGENE

TAGENE

MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.             

fr. 174.800:-

TAGENE

DRIVE THE CHANGE

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 129.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 114.900:-

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

MITSUBISHI-
GARANTI

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

RENAULT CLIO FLEXFUEL ANNIVERSARY 

Nu! 114.900:- Ord. pris 139.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 184.900:-

ANNIVERSARY-PAKET PÅ KÖPET:
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, 

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

Omgående 
leverans!

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

dacia.se

Dacia Duster 4x4  
från osannolika 134.900:-

Allt du förknippar med en äkta 4x4. Utom prislappen.

*Renault Billån:



NÖDINGE. Flaggan är 
hissad.

Festivalborg står för 
dörren.

– Ungdomarnas enga-
gemang är otroligt, 
konstaterar Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

En tydlig symbolhandling 
ägde rum i lördags förmid-
dag. Kommunalråd Mikael 
Berglund överlämnade en 
Festivalborgsflagga till ung-
domsföreningen Löftet som 
efter det sparkade igång årets 
biljettförsäljning.

– Det här är stort. Jag vet 
att ni gör det här för att ni 
tycker det är roligt, men ni 
gör det inte bara för er egen 
skull utan framför allt för era 
kompisar. Det är det fina, att 
ni visar ett sådant engage-
mang för varandra. Fortsätt 
så. För oss i kommunledning-
en är det självklart att försöka 
stötta och hjälpa till vid den 
här typen av initiativ, sa Berg-
lund till en stor samling ung-
domar i Ale gymnasium.

Festivalborg arrangeras 
med ekonomiskt stöd av Ale 
kommun och Vaknafonden, 
men det praktiska arbetet 
sköts mest av Löftet – unga 
arrangörer.

– Biljettförsäljningen är nu 
i full gång och det känns som 
att det är ett härligt drag runt 
årets arrangemang, säger 
Vaknas Thomas Berggren.

Programmet är enaståen-
de. Som dragplåster kommer 
superhete Daniel Adams-
Ray. Lokala kändisar är The 
Cloud, Bulletproof Veins och 
Stefans: Still by my side.

– Sedan blir ju utlottning-
en av en helt splirrans ny 
scooter något alldeles extra, 
säger Thomas Berggren nöjt.

Denna scooter har en 
grupp aleföretagare skänkt 
till arrangemanget.

alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   201112

Festivalborg, en gemensam sak. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M), överläm-
nade symboliskt en Festivalborgsflagga till föreningen Löftets ordförande Camilla Berndtsson.

Samarbete. Festivalborg är en angelägenhet för hela Ale och 
i lördags hissades flaggan upp i skyn.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Festivalborg engagerar Fortsatt satsning 
på Ale gymnasium
NÖDINGE. Personlig 
marknadsföring med 
hjälp av skolans elever 
och personal ska lösa 
krisen i Ale gymna-
sium.

Till hösten 2012 ska 
ett nytt attraktivt 
elprogram lanseras.

– El är ett populärt 
område, vårt program 
ska bli en kioskväl-
tare, säger Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Peter Kornesjö 
(M).

Trots ett rekordlågt antal 
sökande till Ale gymnasi-
um vägrar högste ansvari-
ge politiker, Peter Korne-
sjö, att tala om kris.

– Det finns väldigt 
mycket gott att säga om 
Ale gymnasium, låt oss tala 
om det istället. 95% av elev-
erna är nöjda med den ut-
bildning de får i huset. Med 
andra ord erbjuder vi en bra 
produkt, men har misslyck-
ats i marknadsföringen ef-
tersom få vill ha den, säger 
han till lokaltidningen.

Kris eller inte – mötena 
om Ale gymnasiums framtid 
har oavsett avlöst varandra.

– Vi har en bred samsyn 
kring skolans framtid, vilket 
är bra. Tonen är positiv och 
vi är eniga kring att fortsät-

ta satsa, säger Kornesjö som 
har stöd av alla partier för-
utom Aledemokraterna.

Stödet avser det fram-
tida programutbudet i Ale 
gymnasium med start höst-
terminen 2012.

– Här har samtliga parti-
er förutom Aledemokrater-
na ställt sig bakom ett för-
slag om att tillföra ett unikt 
elprogram med inriktning 
mot batteri och energi. 
Handel och ekonomipro-
grammet som inte hade 
någon sökande till hösten 
2011 tar vi bort, berättar 
Peter Kornesjö.

Vad som eventuellt 
händer till hösten om anta-
let sökande inte blir fler än 
vad som aviserats i det pre-
liminära resultatet återstår 
att se.

– Först ska vi kämpa för 
att vända på trenden och in 
i det sista försöka överty-
ga Ales ungdomar om vårt 
gymnasiums förträfflighet. 
Ingen ska behöva åka till 
Göteborg för att få samma 
utbildning som vi kan erbju-
da på hemmaplan. Det är ju 
absurt. Vi ska med stolthet 
marknadsföra Ale gymnasi-
um på alla fronter, avslutar 
Peter Kornesjö.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

fr1095:-
/däck

225/45R17 94W XL

KLART PÅ BILEN-PRIS

ROCKSTONE
F105

Värdecheck Rabatten gäller alla personbilsdäck 
från Goodyear och Pirelli

100 150
Exportgatan 22 | 031-742 32 30 | www.dackia.se

Erbjudandet gäller privatpersoner så långt lagret räcker, 
dock längst t o m 15 maj 2011. Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden eller avtal. På hemsidan är rabatten 
redan avdragen och klar.

NAMN TEL

fr993:-
/däck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

fr1091:-
/däck m värdecheck

185/60R14 82H

KLART PÅ BILEN-PRIS

200kr/däck
Gäller 15”
och mindre

kr/däck
Gäller 17”
och större

kr/däck
Gäller 16”

YOKOHAMA
C DRIVE 2

GOODYEAR 
EFFICIENTGRIP

Däcken du kan vara säker på i sommar 

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.
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LÖDÖSE. Först Stock-
holm sedan Bryssel.

Det är åtminstone en 
vision som SO-läraren 
Peter Sjöberg har för 
det demokratiprojekt 
som genomförs på Elf-
hems gymnasium.

– Riksdagen var ett 
första steg, säger han 
till lokaltidningen.

För knappt två veckor sedan 
åkte ett 30-tal elever, till-
sammans med sina pedago-
ger, från Elfhems gymnasi-
um i Lödöse till riksdagshu-
set i Stockholm. Syftet var att 

få lära sig mer om politik och 
hur beslutsprocessen går till i 
olika frågor.

– I samband med valet 
förra året diskuterade vi den 
politiska och demokratiska 
processen. De flesta elever 
ryckte på axlarna och tyckte 
att politik inte var något som 
intresserade dem. Jag försök-
te få dem att inse att deras 
åsikter är politik, säger Peter 
Sjöberg.

– Hur påverkar man? Hur 
fungerar riksdagen? Det var 
några av frågeställningarna 
som vi fördjupade oss i. Detta 
utgjorde inledningen på vårt 
demokratiprojekt.

Själv åkte Peter Sjöberg på 
en tre dagar lång utbildning 
i huvudstaden. Där fick han 
veta att skolan kunde söka 
pengar för en studieresa till 
riksdagskansliet.

– Sagt och gjort. Vi skicka-
de in en ansökan och fick den 
beviljad. Vi såg detta som ett 
viktigt led i vårt projekt, säger 
Peter Sjöberg.

På plats i Stockholm fick 
gymnasieeleverna träffa riks-
dagskvinnan Abir Al-Sahla-
ni (C), som redogjorde för 
sin bakgrund och sedan be-
rättade om hur olika politis-
ka beslut fattas.

– Eleverna lyssnade intres-

serat och ställde frågor till 
Abir. Det var ett lyckat och 
uppskattat studiebesök, för-
klarar Peter.

– Nu ska vi fortsätta att 
diskutera närdemokratin 

och frågor som gäller vår 
kommun. Skoldebatten är 
ett aktuellt ämne.

Demokrati och politik ur 
ett lokalt, nationellt och glo-
balt perspektiv ska belysas. Av 
den anledningen vore det en 
dröm att få komma till EU-
parlamentet i Bryssel.

– Det är åtminstone tanken 
som vi har. Det är trots allt i 
Bryssel som många beslut 
fattas och som faktiskt på-
verkar oss här i Sverige och 
lilla Lödöse, avslutar Peter 
Sjöberg.

Lödöses gymnasieelever besökte riksdagen
– Ett första steg mot Bryssel

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gymnasieeleverna från Lödöse fick lära sig hur den demo-
kratiska processen fungerar och vad politik egentligen är. 

Centerkvinnan Abir Al-Sah-
lani visade runt eleverna i 
riksdagskansliet.
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www.alvangenscykel.se

ÄLVÄNGENS CYKEL  

1.995:-Fr.

BMX-CYKLAR

Göteborgsvägen 58, Älvängen  • 0303-74 68 73 • Mån-fre 9.30-18 lör 9.30-14

8.995:-

1.295:-

Rea

Rea

LIFEBIKE ELHYBRID
Damcykel, vit. Ord pris 10.995:-

16” FLICK SIERRA 
Rosa med korg.  Från 110 cm lång

Ord pris 1.595:-

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR 
EXANI SPORTSKOR

LILLA EDET. Försla-
get om att lägga ned 
byskolorna i Lilla Edets 
kommun har rört upp 
känslorna rejält.

I fredags bjöd Utbild-
ningsnämnden in till 
en pressinformation 
angående ”Utredningen 
om det optimala lokal-
behovet för Lilla Edets 
kommuns grundskolor 
utifrån ett pedagogiskt, 
administrativt och eko-
nomiskt perspektiv”.

Senare på kvällen 
hölls också ett infor-
mationsmöte i Folkets 
Hus med flera hundra 
föräldrar på plats.

Det råder nu upprörda känslor 
bland många föräldrar i Lilla 
Edets kommun. Orsaken är att 
byskolorna i Hjärtum, Väster-
landa, Ström och Nygård hotas 
av nedläggning. Eleverna på de 
tre förstnämnda skolorna skulle 
i så fall få Fuxernaskolan som 
hemvist medan Nygårdssko-
lans elever överförs till Ting-
bergsskolan.

– Vi har givit bildningsför-
valtningen i uppdrag att ta fram 
en utredning mot bakgrund av 
det löfte som sittande majori-
tet gick till val på, nämligen att 
satsa på skolan, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Leif Håkansson (S).

– Elevantalet i kommunen 
har minskat med 600 barn jäm-

fört med för tio år sedan. Det 
handlar om att omstrukturera 
lokalerna och frigöra pengar 
till pedagogiska resurser och 
modernt pedagogiskt material, 
säger Håkansson.

Reaktionerna på utspelet har 
inte låtit vänta på sig. Demon-
strationer har genomförts och 
protestlistor cirkulerar nu på 

flera håll i kommunen.
– Vi kommer att lyssna på in-

vånarna innan vi fattar beslut i 
ärendet, säger Leif Håkansson.

Frågan kommer att behand-
las på ett extrainsatt nämnd-
möte den 19 april, alltså dagen 
innan kommunfullmäktige 
sammanträder.

JONAS ANDERSSON

Byskolor i Lilla Edet hotas av nedläggning
– Upprörda känslor bland föräldrarna

Från vänster ses utbildningsnämndens vice ordförande, Ove 
Parkås (C), ordförande Leif Håkansson (S) och bildningsför-
valtningens chef Mona Tolf.

• Gambiansk musik, dans och sång
•  Presentation med bildspel från 

studieresa till Gambia i höstas
• Gambiansk mat serveras

Studerande, anhöriga och nyfi kna är  välkomna! 

Tisdag 12 april  kl 15 -18
Skeppsbyggaregataan 9, Lödöse
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på Elfhems Gymnasium!


