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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!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00nu 179:-

Katrin
TORKPAPPER XL 

/rulle. Inkl moms
Ord pris 284:-/rulle. Inkl moms
32 cm, 1000 m/rulle

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.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

"Rösta med 
hjärtat 15 maj"

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 17/4, mot kupong

Lösgodis (69/kg)

vid köp av minst 
1 kilo få 20:- rabatt
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COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 0303-74 60 85 

MÅN-FRE 09–18, LÖR 09–14

Missa inte 
nästa veckas 

kanonerbjudande 

från Colorama
i Alekuriren

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

KOLLA
PRISET!

EXANI CANVAS
Dam Strl 36-41. Svart, marin, 
vit, rosa, turkos, lime, lila, röd.
Junior Strl 28-35. Svart, rosa.
Herr Strl 41-46. Svart, vit.

99KR
ORD. LÅGPRIS 149 KR

Gäller fr.o.m. torsdag 14/4 t.o.m. söndag 17/4  och kan ej kombineras 
med andra avtal eller rabatter. Reservation för slutförsäljning.

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Slutkört för 
Nolambulansen?

Ambulanssjukvården Nol AB har på uppdrag av regionen skött akutsjukvården i 
Ale kommun i över 30 år. Nu har styrelsen för Kungälvs sjukhus beslutat att inte 
upphandla när avtalet löper ut i november nästa år. Landstinget vill ta över drif-
ten själva. "Svårbegripligt när de vet att vi är billigare och sjukvården skriker efter       
resurser" säger Stefan Andersson, delägare i Nolambulansen.               Läs sid 6



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!

Amatörernas afton. 
Så sammanfattar 
jag Håkan Anders-

sons beskrivning av hur hans 
bygglovsansökan har hante-
rats i Ale kommun. När ska 
effektivtet bli ett begrepp i 
offentlig förvaltning är en 
naturlig följdfråga? Antalet 
personer som har deltagit i 
handläggningen av Hameks 
bygglov utgör en präktig 
rad och bekräftar att ju fler 
kockar desto sämre... Det 
skulle vara intressant att få en 
ekonomisk sammanställning 
för vad denna handläggning 
som har pågått i två år har 
kostat skattebetalarna. Belop-
pet är säkert gigantiskt, men 
hade det åtminstone lett till 
en utbyggnad hade det möj-
ligtvis varit försvarbart. Nu 
sitter Håkan Andersson fort-
farande i samma besväran-
de sits med ett stort behov av 
större lokaler. En expansion 
av verksamheten skulle inom 
ett par år innebära en för-
dubbling av antalet anställda. 
Det i sin tur innebär många 
sköna tusenlappar i skatteku-
vertet till Ale kommun, men 
den ekvationen har alla inte 
lärt sig att lösa än.

Det är många frågeteck-
en i hanteringen och som 
till sist fått Håkan Anders-
son att lätta på trycket. En 
del moment är av mer avan-
cerad natur och har säkert 
delvis en förklaring i regel-
verket. Vad som däremot inte 

står skrivet i någon lagtext – 
och tur är väl det – rör attity-
den och bemötandet. Att en 
företagare med ambitionen 
att fördubbla sin verksamhet 
inte möts med öppen famn 
och en inställning att dig ska 
vi hjälpa fortast möjligt är för 
mig en gåta. Genom att lösa 
Hameks trångboddhet skapas 
ett stort antal nya tjänster i 
Ale, det om något borde vara 
tillräcklig motivation för för-
valtningen. Två år är inte att 
beteckna som skyndsam han-
tering. Det är skandalöst och 
när Håkan Andersson försö-
ker öka takten för att komma 
vidare gör kommunen allt 
för att bromsa. På frågan om 
vilken färg utbyggnaden ska 
ha på fasaden ber Håkan att 
få veta vilka bestämmelser 
som gäller i området. Allt för 
att göra rätt från början och 
göra alla nöjda. Svaret han 
får är att bestämmelserna får 
man inte reda på innan an-
sökan skickats in... God dag 
yxskaft! Snacka om att alltid 
försöka göra allt så svårt som 
möjligt – och finns det 
inte en omväg så skapar 
vi en...

Håkan Andersson 
har också fått lära 
sig att oviljan att 
samarbeta även 
gäller internt i 
Ale kommun. 
Samhälls-
byggnads-

förvaltningens handlägga-
re begär inte ut handling-
ar från Samhällsplanerings-
avdelningen. Det har Håkan 
fått göra själv för att sedan 
skicka dem vidare till hand-
läggarna 20 meter längre 
bort i korridoren. Det är en 
så pinsam beskrivning att jag 
ber till högre makter om att 
det inte är sant, men när det 
gäller bygglov är detta tyvärr 
bara ett i raden av besväran-
de exempel.

Det har talats mycket om 
att förenkla och göra hand-
läggningen enklare. Nu är 
det hög tid att gå från ord till 
handling. Ska Ale växa håller 
inte dagens arbetssätt. Det 
kan snarare bli tvärtom, att 
före- tag lämnar kom-

munen. Fråga 
Håkan An-
dersson.

Goddag yxskaft!

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���

Kapad och kluven björkved
Hemleverans

www.skogsservice.com
0520-65 06 97

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Det naturliga valet 
för dig och ditt företag.
Lennart Svensson
Företagsförsäkring, 0520-49 49 15

Anna Turäng
Privatförsäkring 0520-49 49 64

lansforsakringar.se/alvsborg

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

ÄLVÄNGEN. Prestige, 
vattentäta skott mellan 
förvaltningarna och en 
total brist på service-
känsla.

Håkan Andersson 
på Hamek i Älvängen 
beskriver näringslivs-
arbetet i Ale kommun.

I två år har jag för-
sökt få ett bygglov 
beviljat, men nu ger 
jag snart upp. Det är 
bättre att söka sig till 
en kommun som ser 
företagare som möjlig-
heter och inte som pro-
blem, säger han.

För fyra år sedan infor-
merade Håkan Andersson 
kommunledningen om en 
önskvärd utbyggnad i norra 
Älvängen. Målet har varit 
att gå från ladugårdsverk-
stad till en modern meka-
nisk verkstad med kontor 
och personalutrymmen i en 
och samma byggnad. Två år 
senare, 2009, lämnades en 
första bygglovsansökan in. 
Turerna har varit många i 
något som Håkan Andersson 
beskriver som en ”ofattbar 
soppa”, där den ena handen 
i kommunen inte vet vad den 
andra gör. Beskeden har varit 
många, allt från att bygglo-
vet är klart till att ”här vill vi 
egentligen inte att du bedri-
ver någon verksamhet, det är 
bättre du blir inlöst”.

– Jag har inte satt mig på 
tvären, tvärtom har jag lyss-
nat och sagt att kom med 
ett förslag. Mitt företag 
måste utvecklas. Jag måste 
expandera, här eller någon 
annanstans, men jag måste 
ha besked, berättar Håkan 
Andersson.

Hamek har sitt säte mellan 
Göteborgsvägen och E45, 
strax norr om Svenstorp i 
Älvängen. Området ligger så 
nära 45:an att det är klassat 
som riskzon. Med anledning 
av det gjordes en riskanalys 
i samband med att den nya 
lokalvägen som kommer att 

gå ännu närmare verkstan 
planerades.

– Den visade att det är 
möjligt att ligga kvar med 
verksamhet i området, vilket 
känns bra. Det smidigaste 
och billigaste för oss är helt 
klart att expandera där vi 
finns idag, säger Håkan 
Andersson som dock hade 
fått ett annat råd av Sam-
hällsplaneringsavdelningen.

– Jörgen Sundén sa tidigt 
att jag borde bli inlöst och 
föreslagen en alternativ eta-
bleringstomt. Jag skulle bli 
kontaktad igen, men inget 
hände.

Hösten 2009, ett halvår 
efter att Hameks första 
bygglovsansökan skickats in, 
ville Håkan Andersson ha 
besked.

Många möten
– Jag fick då höra från samma 
Samhällsplaneringsavdel-
ning att inlösen absolut inte 
var aktuellt. Samtidigt ville 
jag ha besked om bygglovet, 
men det var inte färdigutrett. 
Sedan följde en massa möten 
och jag tvingades rita om 
samma ritning fyra gånger.
Trots att jag varje gång gjort 
exakt vad handläggaren 
begärt fanns det alltid något 
nytt att anmärka på. Det är 
en sanslös hantering som 
kostar både företaget och 
framför allt skattebetalarna 
stora summor pengar. Jag 
har säkert lagt ut över 300 
000 kronor på bygglovet som 
det fortfarande är tveksamt 
om jag kommer att få, säger 
Håkan Andersson som inte 
kan förstå vad kommunen 
har att vinna på detta före-
tagsovänliga bemötande.

– Det finns ingen som 
helst vilja att försöka hjälpa 
till att räta ut frågetecken, 
bara att hitta nya.

I februari 2011 såg det 
mesta ändå ut att vara löst. 
Samhällsplaneringsavdel-
ningen ger besked om att allt 
är klart, men då stöter Håkan 
Andersson på stadsarkitekten 
Måns Werner som informe-

rar om att bygglovet trots 
allt är besvärligt och svårt att 
godkänna.

Ogiltig riskanalys
– Han menade att riskana-
lysen som var gjord av kom-
munen i området plötsligt 
inte gällde längre eftersom 
bullerplanket nu ska ersät-
tas med ett bullerskydd av 
glas. Jag bad dem komplet-
tera riskanalysen, men det 
var inte deras bord. Eftersom 
det var Samhällsplanerings-
avdelningen som beställt 
riskanalysen kunde inte vi 
heller komplettera den. Det 
måste ske från kommunens 
sida, men där verkar man 
inte samtala med varandra, 
konstaterar Håkan Anders-
son besvärat.

Det var inte nog med 
elände. I slutet av mars i år 
dimper ett brev från förvalt-
ningen ned. Där ombeds 
företaget att komplettera sin 
bygglovsansökan med fyra 
olika punkter före 1 april 

annars skickas handlingarna 
tillbaka och ärendet som 
pågått i två år avslutas.

Inte relevanta
– De har haft två år på sig att 
ta fram det här bygglovet, 
jag fick några dagar på mig 
att besvara och utreda frågor 
som till tre fjärdedelar inte 
ens var relevanta. De frågade 
bland annat om färgen på 
fasaden. ”Det finns bestäm-
melser för området”. Bra, 
sa jag, tala om vilka kulörer 
som gäller så följer jag det. 
”Nej, så gör vi inte” fick jag 
till svar. Det är sjukt, suckar 
Håkan Andersson.

I veckan träffades parterna 
på nytt. Där framkom tydligt 
att förvaltningen inte anser 
det lämpligt att bygga ut i 
området. En inlösen hade 
varit bättre.

– Ja, det har vi också sagt, 
betonade vi, men fick då höra 
att vi skulle ha varit emot 
detta. De namngav också 
vem av handläggarna som 

sagt det, för oss var det bara 
ett i mängden av nya namn. 
Det har varit så många olika 
personer inkopplade, ett 
obegripligt arbetssätt för 
mig som företagsledare. 
Resten av mötet gick sedan 
åt till att kritisera varandra 
internt. Det har gått prestige 
i det här ärendet och det är 
väl konsekvensen när avdel-
ningarna jobbar med vatten-
täta skott. Det underlättar ju 
att samtala med varandra om 
syftet är att lösa ett problem, 
menar Håkan Andersson och 
tillägger:

– Jag är ju kund i detta 
fallet. Bygglovet har kostat 
fantasibelopp. Tänk om jag 
behandlat våra kunder på 
samma sätt… Skillnaden 
är att jag har ingen annan 
att vända mig till, därför 
behandlas vi därefter.

Egentligen har han redan 
gett upp. Han har tappat allt 
förtroende för att bygglo-
vet helt plötsligt skulle gå 
igenom. Det har han trott så 

många gånger förut.
– Nu sa de att ärendet 

skulle tas upp igen när ris-
kanalysen kompletterats, 
men när eller om det blir 
gjort styr ju inte jag. För 
min del gäller nog istället att 
utreda alla mina rättigheter 
ifall om att den nya lokal-
vägen och E45 påverkar oss 
negativt. Skulle det medföra 
sådana konsekvenser att 
verksamheten blir lidande 
ses vi i rätten, säger Håkan 
Andersson som har ytterli-
gare trumf på hand.

– För att komma fram 
med lokalvägen gick vi med 
på ett markbyte. Den har 
Trafikverket redan tagit i 
anspråk, men markbytet 
gäller inte om inte vi får vårt 
bygglov beviljat! Det står 
tydligt i kontraktet.
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ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 16 april
kl. 10.00-14.00
Ta med dig din släktforskning

- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

"Snart ger jag upp"
–Håkan Andersson har försökt få bygglov i två år

Kritisk. Håkan Andersson är rent utsagt förbannad över hur Ale kommuns berörda förvaltningar har handlagt hans bygglovs-
ansökan. ”På samhällsbyggnadsförvaltningen är de rent otrevliga”.  

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Förvaltningen beklagar det inträffade
NÖDINGE. Sektorchef, 
Ann-Britt Svedberg, 
känner väl till strulet 
med Hameks bygglovs-
ansökan.

– Det här hade vi 
säkert kunnat göra 
bättre och det är väl-
digt olyckligt att det 
har dragit ut på tiden, 
säger hon.

Samtidigt lämnar hon 
ett positivt besked om 
att bygglovet är nära.

Håkan Anderssons känslor 
kan svalna inom kort. Bygglo-
vet är nämligen mycket nära.

– Det krävs en komplette-
ring av riskanalysen sen ska 

det vara klart. Jag kan inte 
alla detaljer i ärendet, men 
såsom jag har uppfattat saken 
är detta det sista som återstår, 
säger Ann-Britt Svedberg.

Beträffande handlägg-
ningen och problematiken 
kring Hameks utbyggnad 
beklagar hon att Håkan An-
dersson känner sig dåligt be-
handlad.

– Upplever han att det är så 
kan jag inte säga emot, men 
vår ambition mellan förvalt-
ningarna är inte att det ska 
vara vattentäta skott, säger 
Ann-Britt Svedberg.

Att det har varit struligt 
med Håkan Anderssons Me-
kaniska förklarar hon bland 

annat med vägutbyggnaden.
– Det har varit många 

delar i det här. BanaVäg i 
Väst har också varit inblan-
dade, liksom Samhällspla-
neringsavdelningen och vi 
på Samhällsbyggnadsavdel-
ningen. Det finns säkert en 
del att lära av det här, men 
det viktigaste nu är att Håkan 
får sitt bygglov, menar Ann-
Britt Svedberg.

I maj antas en ny Plan- 
och bygglag som bland annat 
innebär att reglerna ska bli 
tydligare för kunden och att 
handläggningstiden maxime-
ras.

Det sistnämnda gillar nog 
Håkan Andersson...

Ann-Britt Svedberg, sektorchef för Samhälls-
byggnadsavdelningen.
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Ale kommun är en fantastisk 
kommun med otroliga möj-
ligheter som kan användas 

eller utvecklas om vi medborga-
re vill, men framför allt om de sty-
rande i kommunen har den ambi-
tionen.  Det finns en övertro på att 
när den nya E45 är klar så löser sig 
allt, tron består i att då kommer 
mängder av nya medborgare bosät-
ta sig i vår kommun och nya före-
tag kommer slåss för att få etablera 
sig, skolan kommer att få ett kraf-
tigt uppsving.

Ekvationen är inte så lätt, visst 
kommer vi se en ökning men för att 
få den stora ökningen som innebär 
stora skatteintäkter så måste kom-
munen också erbjuda mer än en ny 
E45 och pendeltåg. Det handlar om 
bättre skola, nya bostadsområden, 
bättre service men något av det vik-
tigaste är rikt kultur- och fritidsliv. 
Inom det sistnämnda området är 
kommunen svag och viljan på sats-
ningar inom detta område är lågt.

Kommunen har två orter som 
det satsas mycket på och det är 
Nödinge och Älvängen och det 
är mycket bra. I den tredje största 
orten Bohus så byggs en ny idrotts-

hall och även en ombyggnad 
av förskolan ska ske. Bohus har 
förutsättningar och möjligheter 
att etablera sig som hälsocenter i 
kommunen, där alla medborgare 
kan utföra olika typer av hälso & 
motionsformer.

Kommunstyrelsen behandlade 
en skrivelse angående Jennylunds 
idrottsområde tisdagen den 4 
april och det resulterade i att 
Alliansen fick sin vilja igenom att 
lägga skrivelsen till ”idélådan” för 
budgetberedningen år 2012 på 
grund av att de egentligen inte är 
intresserade av att göra något åt 
idrottsområdet i Jennylund under 
denna mandatperiod, alltså inte 
innan år 2014. Anledningen till att 
de inte ville avslå skrivelsen helt 
är att det inte skulle se bra ut mot 
medborgarna med funktionsned-
sättningar, eftersom DHR Ale var 
delaktiga i skrivelsen. Sedan vill 
de inte att Vänsterpartiet ska få en 
fjäder i hatten om det skulle satsas 
på Jennylund, utan idén ska endast 
komma från Alliansen den dag 
de vill genomföra en utredning/
utveckling av Jennylund. De röd-
gröna var av en annan uppfattning 

och försökte med alla medel få Alli-
ansen att ändra sin ståndpunkt. De 
ville att en utredning skulle göras 
för att få fram vad det skulle kosta 
att utveckla Jennylunds idrottsom-
råde till något som alla medborgare 
oavsett ung eller gammal samt om 
man har en funktionsnedsättning 
eller inte skulle kunna använda för 
att förbättra sin hälsa.

Att bygga en idrottshall med 
möjlighet till friidrott, men att 
inte vilja utreda en utomhusarena 
i Jennylund är ju lika med att säga; 
”Satsa ni barn, ungdomar och 
ni med funktionsnedsättning på 
friidrott, men ni ska inte tro att vi 
kommer att hjälpa er att utvecklas, 
utan då får ni åka till en grannkom-
mun som har utomhusarena och 
lyckas där i stället”.

Jag anser att det finns en djupare 
anledning till att utveckla Jenny-
lund och det är att kommunen har 
en bandyarena och en ridklubb som 
kommunen kommer att lägga ett 
antal miljoner på. Övrigt i området 
är slitet och ingen satsning gjord 
på otroligt många år. Om man ska 
få upp intäkterna för Ale Arena så 
måste man satsa på hela området, 

detta skapar ett större värde, ökad 
attraktionskraft, mera människor i 
rörelser etcetra.

Jag är besviken över att inte 
ens en utredning kunde göras och 
framför allt när Bohus IF är villiga 
att delta och ta en del av kostnaden 
för utredningen. Dessutom finns en 
”gammal” utredning från 90-talet 
som skulle kunna användas för att 
få ner utredningskostnaden.  Nu 
ska ingen tro att jag med flera ger 
upp utan nu vet vi att oviljan finns 
– och det gör oss ännu starkare och 
mera övertygade att utveckla Jen-
nylunds idrottsområde till något 
som alla kan använda på sina villkor. 
Bohus IF kommer under år 2011 
starta upp en Handikappidrottsför-
ening/sektion, då vi är övertygade 
om att det behövs en idrottsför-
ening i Ale kommun för personer 
med funktionsnedsättningar. Jag 
och Gunilla Wallengren kommer 
omgående som privatpersoner 
lämna in ett medborgarförslag 
angående Jennylunds idrottsom-
råde till Kommunfullmäktige. 

Per Carlsson
”Idrott för alla”

 Hur tänker ledningen i kommunen?

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 20 april har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

- Beslut om lokalutredning - skolstruktur 
och pedagogisk utveckling i Lilla Edets 
kommuns grundskolor

- Avtal om ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen 

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 13 
april 2011.

Huvudkontor: 0303-69040

www.fl oristutbildning.se

  Stenungsund
  Göteborg

Kultur- och fritidsnämn-
den har beslutat utreda 
konsekvenserna av 

att öppna ett nytt bibliotek i 
Älvängen och (underförstått?) 
ersätta vissa bibliotek med en 
bokbuss. Enligt protokollet 
deltog inte oppositionen i beslu-

tet. (Varför inte? Ni är valda för 
att visa färg.)

Därefter har ordföranden Jan 
Skog lämnat uppdraget som 
ordförande i Kultur- och fri-
tidsnämnden. Ny ordförande är 
Isabell Korn. Vi önskar henne all 
framgång på posten. 

Vi har bett Isabell Korn 
komma till Skepplanda bygde-
gård på ortsutvecklingsmötet 
onsdagen den 13 april och redo-
visa sina och nämndens avsikter 
med Skepplanda bibliotek.

Bibliotekets vänner i norra 
Ale och en systerförening i Surte 

bildades på 1990-talet för att slå 
vakt om biblioteken i norr och 
söder. Flera gånger har vi agerat 
när oförstående kommunalpoli-
tiker velat försämra servicen på 
våra bibliotek.

Bibliotekets vänner i norra Ale

Skall Skepplanda bibliotek läggas ner eller inte?

25 km (Kortvättlen 15 km)

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

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

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

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

Namnet Nödinge kanske 
snart försvinner, järnväg 
och motorväg kommer att 

för oöverskådlig framtid sätta sin 
prägel på området. Det kan vara 
dags att stanna upp och fundera 
lite över namnet Nödinge.

Det har framhållits att en 
kung en gång räddade sig över 
till denna sida älven och att det 
därigenom inte gick någon nöd på 

honom. Ingen 
nöd – Nöd-inge. 
Denna tolkning 
är så töntig att 
jag lämnar den 
därhän. Andra 
tolkningar hävdar 
att namnet faktisk 
har med nöd att 
göra. Må så vara, 
men det motsäges 
av det faktum att 
vi på vikingatiden 
hade en ensligt 
beliggande kyrka 
här; kyrkans 
män måste ha 
betraktat platsen 

som befolkningsmässigt tillräckligt 
viktig för att bygga en kyrka på. 
Ingen plats man förväntar sig skall 
vara i nöd.

Vi skall inte glömma att på 
andra sidan älven, i Bohuslän, 
var språket länge norska, så det 
är därför rimligt att söka en för-
klaring i norskan. Min teori är att 
namnet Nödinge kommer av det 
fornnordiska (och i Norge ännu 
levande) ordet för båthus: naust 
( uttalas i Norge ”nösst”), samt 
ändelsen –ang. Naust-ang, alltså.

I Bohuslän finns flera platser 
på Nös-, Nöt-, vilka kan härle-
das till just naust. Ljudlikheten 
mellan nöt- och nöd- kan ha varit 
förvillande, speciellt om ort-
namnsupptecknaren inte var van 
vid dialekterna på denna sida av 
landet. Ändelsen –ang ser vi i det 
fornnordiska ordet kaupang ( köp-
äng, alltså handelsplats) vilket på 
svenska har blivit köping. Ändel-
sen  –ang har alltså blivit –ing. 
Nösst-ang blev Nöt-ing, som blev 
Nöd-ing.

I dialekter  i området kring York 

i England, där vikingarna var väl 
etablerade, finns ett ord ”ing” som 
betyder sank ängsmark som sväm-
mar över vid vårflod. Sådana sanka 
ängsmarker har vi på flera ställen 
utmed Göta Älv.      

Är det rimligt att antaga att 
Nödinge en gång har varit en plats 
där naust har legat? Ja, det är det. 
Det har spekulerats mycket om 
vattenståndet i havet i älvdalen för 
tusen år sedan. Många argumen-
terar för ett högre vattenstånd, 
för att få ett önskelandskap. Men 
ett högre vattenstånd dränker 
fornlämningar i kusttrakterna. Låt 
oss vara realistiska och antaga ett 
vikingatida vattenstånd i älven på 
”bara” en meter högre än idag. 

Det ger oss en väldigt fin bas-
säng, vilken i söder begränsas av 
landtungan där båtklubben nu 
ligger. Denna landtunga är en del 
av Lahallsåsen. Namnen Lahall 
och Lahälla tolkas som ”lasthäll” 
dvs en bergshäll där man kunde 
komma intill med skepp för att 
lasta. I norr begränsades bassängen 
av det numera bortsprängda berget 

på andra sidan järnvägen, mittemot 
Preem-tappen. 

Dessa båda utskjutande berg gav 
vind- och sjölä både för sydliga, 
västliga, och nordliga vindar. Med 
andra ord en idealisk tilläggsplats 
för skepp. Att dra in dessa skepp 
i naust under höstens stormiga 
högvatten, och att sjösätta dem 
igen under vårflodens höga flöden, 
måste ha varit en barnlek. En 
meter högre vattenstånd tar oss 
upp till någonstans där Ale Torg nu 
ligger. Denna plats är väl exploa-
terad och därför är alla rester av 
eventuella naust borta för alltid.

Men det finns annat intressant 
att notera: när man rensade bäcken 
nere vid båtklubben för många 
år sedan fann man en bearbetad, 
krumvuxen ekbalk. Skeppsdel? 
Ett envist rykte gör gällande att 
när det grävdes för båthuset för 
några decennier sedan, fann man 
en vikingatida bryggkonstruktion, 
vilken museet förklarade vara oin-
tressant. 

Jörgen Johansson

Varför heter det Nödinge – egentligen?

Waldorfskolan i Kungälv

PÅSKBASAR 
& ÖPPET HUS
Lördag 16 april kl 11-14

Tvetgatan 9

PROGRAM
11.00 Saga
11.30 Ullhantverk
12.00 Drama
12.30 Formteckning
13.00 Eurytmi
13.30 Vått-i-vått-målning

Prova på waldorf i våra workshops!

www.fredkullaskolan.se
Telefon 0303-63670
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Torsdag 14 april 
kl 18-20 träffas vi över en tall-

rik  soppa i Nols folkets hus
Vi diskuterar sjukvårdsfrågor 
inför regionvalet den 15 maj.

SOPPA & POLITIK

VÄLKOMNA!

April

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

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

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

MUSIKAL: UTFLYKTEN
Utflykten – musikal med Ale kulturskola. 
Av och med kulturskolans musikalelever. 
Biljetter: vuxen 50 kr, under 20 år 20 kr. Säljs 
på Nödinge bibliotek, tfn 0303 33 02 16. 
>> Fredag 15 april kl 19.00, Teatern Ale 
gymnasium, Nödinge. 

FÖRFATTARFRUKOST: 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. Biljet-

ter 60 kr, säljs fr o m 26 mars på Nödinge 
bibliotek, tfn 0303 33 02 16.  
>>Lördag 16 april, kl 09.30 på Ale biblio-
tek, Nödinge. 

TEATER: ALLA SMÅ DÖDA DJUR 
Ulf Nilssons under-
bart varma och roliga 
berättelse om livet och 
döden har gjorts om 
till teater. Med stor 
inlevelse, mycket humor 
och avväpnande ton gör 
teatergruppen Cirkus 
Tiger Brand en bejublad föreställning. Från 5 
år. Biljetter 50 kr säljs på Nödinge bibliotek, 
tfn 0303 33 02 16.
>>Tisdag 19 april kl 14.00 i Musiksalen, 
Ale gymnasium. 
RESANDEBLOD

Författaren Bernie Åkerfelt berättar om 
sina rötter i resandefolket i Sverige, de som 
kallats ”tattare”. Trubaduren Pelle Jageby 
sjunger visor med anknytning till resande-
folket. Kaffeservering. Biljetter 60 kr säljs på 
Nödinge bibliotek, tfn 0303 33 02 16.
Samarr: Ale kommun, ABF Sydvästra Göta-
land, Glasbruksmuseet.
>>Tisdag 26 april kl 19.00 på Glasbruks-
museet i Surte.

JAG HAR RESANDE I MITT HJÄRTA
En utställning om resandebyn Snarsmon. 
Skojare, tavring, fant, tattare – resandefol-
ket har många haft många benämningar 
i Sverige. Samarr: Ale kommun, Västarvet, 
Glasbruksmuseet.
>> 2–27 april på Glasbruksmuseet Surte. 
Öppet tisd-fred, sönd kl 11–15.

Ortsutvecklingsmöten

Hålanda
Tisdag 19 april kl 19.00, Hålanda bygdegård

Program för kvällens möte:

Sektorschef Lisbeth Tilly informerar och svarar på frågor om 
kommunens äldreomsorg
Kaffepaus
Information från Byalaget
Diskussion om vilka frågor som ska tas upp på kommande orts-
utvecklingsmöten i Hålanda

 
Välkomna hälsar: Boel Holgersson, Mariam Hagberg och 
Wimar Sundéen

Alafors
Tisdag 19 april kl 19.00, Sjövallen klubbhuset

Tema för kvällen: Konstgräsplan i Alafors

Inbjudna gäster:

Ahlafors IF
Klas Arvidsson från fritidskontoret
Johan Hellman från fastighetsavdelningen
Isabell Korn från kultur- och fritidsnämnden

Fika kommer att serveras.
Välkomna hälsar: Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 18 
april 2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors. 

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund. 

Samverkan mellan BanaVäg i Väst och Västtrafik resten av pro-
jekttiden och hur det kommer att fungera därefter. Medverkan 
av representanter från BanaVäg i Väst och Västtrafik. 

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra 
Götalands län, skatteväxling och mellankommunal utjämning. 

Ändring av bolagsordningen i Ale Utveckling AB på grund av 
ändrat behov av revisorer så länge bolaget är vilande. 

Motioner som inte beretts färdigt. 

Taxeförslag, Ale arena.  
 

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

Välkommen 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Är du bekymrad över ditt eller 
någon anhörigs alkoholdrickande 
eller droganvändande? Då kan du 
vända dig till en kurator med lång 
erfarenhet av arbete med dessa 
frågor. Öppen telefonmottagning 
måndag–torsdag kl 13.00–14.00.
Telefon 0303 37 12 84. Kort 
väntetid för personligt besök. Du 
kan vara anonym. Vuxenenheten, 
Individ- och familjekontoret. 
Besöksadress: Brattåsstigen 6  
i Surte.

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

Ale bibliotek, Nödinge, har stängt 
lördagar under perioden 23 april 
till 27 augusti.

Bibliotekens öppettider under 
skolans påsklov och påskhelgen:

Ale bibliotek, Nödinge
Måndag 18 april, kl 10.00–19.00.
Tisdag 19 april, kl 10.00–19.00.
Onsdag 20 april, kl 10.00–19.00.
Skärtorsdag 21 april,  
kl 10.00–15.00.
Långfredag 22 april–annandag 
påsk 25 april håller biblioteket 
stängt.

Skepplanda och Älvängens 
bibliotek stänger kl 13.00 på 
Skärtorsdag 21 april. 

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

Orolig för någon 
närstående?

Öppettider på 
biblioteken 

Du som är mellan 13–20 år – kom 
och säg vad du tycker! Onsdag 13 
april kl 14.00–18.00 i matsalen på 
Ale gymnasium. Anmäl dig snarast 
till ungdomsradet@ale.se eller till 
Sven Nielsen tfn 0303 33 01 15.
Se programpunkter på ale.se.

Tyck till om ale.se 
och få biobiljetter

Påverkanstorg för 
ungdomar i Ale 



ÄLVÄNGEN. Kungälvs 
Sjukhus tänker inte 
upphandla ambulans-
sjukvården i Ale när 
avtalet löper ut.

Organisationsföränd-
ringen med alla ambu-
lanser centralt ska leda 
till en bättre samord-
ning.

Ales regionpolitiker 
ställer sig mycket frå-
gande till beslutet.

Ambulanssjukvården Nol AB 
har på uppdrag av Kungälvs 
sjukhus tagit hand om sjuka 
alebor i över 30 år. Nu vill 
Landstinget ta över verk-
samheten själv och Kungälvs 
sjukhusstyrelse har därför be-
slutat att ingen ny upphand-
ling ska ske när avtalet med 
Nolambulansen löper ut 30 
november 2012.

– Vi är självklart väldigt 
besvikna över att vi inte ens 
får chansen att vara med 
och räkna. Hittills har vi 
varje gång kunnat bevisa att 
vi sköter ambulanssjukvår-
den billigast och effektivast, 
säger Stefan Andersson, en av 
ägarna till Nolambulansen.

Skälet till att inte begära 
någon ny upphandling är inte 
av ekonomisk natur.

– Nej, vi vill att akutsjuk-
vården och den övriga vården 
klickar bättre. Det är hela 
vårdkedjan som prioriteras 
och vi ser också stora för-
delar när det gäller samord-
ning av till exempel utbild-
ning, säger Joakim Larsson 
(MP), ordförande för Kung-
älvs sjukhusstyrelse.

Han betonar vidare att 
Nolambulansen gör ett ut-
märkt arbete trots knappa 
resurser.

Fyra regionpolitiker med 
härkomst Ale bjöds i fredags 
in till ambulansstationen i 
Älvängen för en information 
om dagens verksamhet och 
de planerade förändringar-
na. Det var fyra fundersam-
ma politiker som åkte hem.

– Det här vill vi nog skaffa 
oss lite mer fakta runt. Det 
framgår ingenstans vilka ar-
gument som talar för att 
driva ambulansen centralt 

eller vilka konsekvenserna är 
av förändringen, säger regi-
onfullmäktigeledamoten Jim 
Aleberg (S) som får medhål-
la av Dennis Ljunggren (S), 
Hälso- sjukvårdsnämnd 4:

– Det är första gången jag 
hör talas om det här och om 
vi har en fungerande ambu-
lanssjukvård i Ale måste det 
finnas starka skäl till varför 
man vill förändra. Vidare för-
står jag inte varför de inte vill 
upphandla? Det är väl ett jät-
tebra sätt för att se att kostna-
den för verksamheten är den 
rätta. Då kan ju såväl Lands-
tinget som de privata vårdgi-
varna räkna, då får vi svart på 
vitt vem som är billigast. Om 
det nu är Landstinget som 
vinner upphandlingen är ju 
saken klar.

Kungälvs sjukhus ambu-
lanschef, Per Lilja, förtydli-
gar beslutet.

– Det är en politisk ambi-
tion som ligger bakom. Bak-
grunden är att Kungälvs sjuk-
hus expanderar kraftigt. Vi 
tror oss hitta många fördelar 
med att knyta all verksamhet 
så nära oss som möjligt.

På frågan om vad som 
händer med ambulansstatio-
nen i Älvängen understryker 
Joakim Larsson att den blir 
kvar.

– Absolut. Det måste finnas 
en ambulans i Ale, så det har 
vi inga som helst planer på att 
ändra.

Stora förändringar
Ambulanssjukvårdens för-
utsättningar har förändrats 
i allmänhet och i Ale i syn-
nerhet. En stor verksamhets-
förändring skedde när regio-
nen tecknade avtal med SOS-
alarm. Numera ska närmsta 
ambulans alltid rycka på ett 
larm. Det betyder att Nolam-
bulansen kan bli kvar utanför 
Ale hela dagar, eftersom det 
råder en brist på ambulanser 
i regionen. Därmed står Ale 
utan ambulans långa stunder.

– Det är självklart negativt 
för aleborna, eftersom vi bara 
har en bil här. Är vi borta är 
Kungälv närmast, om de har 
någon inne. Målet totalt sett 
är ändå att 90% av medbor-

garna ska kunna få en ambu-
lans inom 20 minuter och det 
har fungerat hittills. Däremot 
belastas vår personal och vår 
ambulans mycket hårdare nu. 
Den rullar betydligt fler mil 
och behöver servas oftare. 
Milen kompenseras vi för, 
däremot inte för den stän-
digt ökade övertiden. Det har 
skett en väsentlig förändring 
av förutsättningarna för am-
bulanssjukvården i Ale och 
då ska vi enligt avtalet ha rätt 
att omförhandla, men det har 
ingen lyssnat på. Det tycker vi 
är ytterst oansvarigt och det 
ska skattebetalarna känna till, 
menar Stefan Andersson.

Joakim Larsson menar att 
budgetramen inte kan ändras 
eftersom Ambulanssjukvår-
den Nol AB vann en upp-
handling.

– Då skulle vi kanske valt 
en annan aktör redan från 
början.

Problemet är att de för-
utsättningar som Ambulans-

sjukvården Nol AB räkna-
de fram sitt anbud efter inte 
längre råder.

Blir dyrare
– Vi bedriver idag en fullska-
lig ambulanssjukvård med re-
surser som motsvarar förut-
sättningarna som rådde 2004. 
Sedan dess har mycket hänt. 
Hade Kungälvs sjukhus själva 
haft ansvaret för ambulan-
sen här hade kostnaden för 
regionen varit 1,5–2 miljo-
ner kronor högre. De borde 
jubla åt våra insatser, istället 
får vi höra att samtlig perso-
nal ska varslas för att om möj-
ligt återanställas när Lands-
tinget tar över. Det känns 
konstigt att de inte har gjort 
någon konsekvensbeskriv-
ning av förändringen. Det 
enda vi vet är att det garan-
terat blir dyrare för skattebe-
talarna, men är det det som är 
syftet får vi gratulera. Person-
ligen tycker jag det finns be-
tydligt viktigare saker för re-

gionen att lägga pengar på, 
säger Stefan Andersson som 
självklart är besviken.

– Vår verksamhet fungerar 
mycket väl. Till skillnad från 
de regionens egna ambulans-
verksamhet är vår ISO-certi-
fierad. Kraven på oss är stora 
och det har vi inget emot. 
Det är en garanti för att allt 
vi gör sker tryggt och säkert, 
om inte annat så är det bra för 
patienterna.

Kajsa Nilsson (M), leda-
mot i Hälso- sjukvårdsnämnd 
4, känner sig lurad.

– Rent formellt så beställer 
vi sjukvård av Kungälvs sjuk-
hus som också ansvarar för 
ambulanssjukvården. Vi har 
egentligen med detaljerna att 
göra, men om det planeras en 
större förändring som kan få 
ekonomiska konsekvenser ser 
jag det som självklart att vi in-
formeras om detta. När det 
gäller att inte upphandla am-
bulanssjukvården och ge No-
lambulansen chansen att vara 

med har vi inte hört ett ljud. 
Det tänker vi ta strid för, 
säger hon och partikollegan 
Elisabeth Mörner tillägger:

– Det känns respektlöst 
mot killarna som har skött 
ambulanssjukvården i Ale, så 
länge vi kan minnas, att de 
inte ens skulle få chansen att 
räkna på uppdraget utan bara 
kastas ut. Så vitt vi känner till 
finns det inga klagomål på 
verksamheten heller. Vi har 
ett möte med Hälso-sjuk-
vårdsnämnden i veckan och 
då tänker vi begära svar på 
en hel del frågor.
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Oviss framtid för ambulanssjukvården i Ale

Förvånade. Ales regionpolitiker kände inte till Kungälvs sjukhus beslut om att inte upphandla någon ny ambulanssjukvård 
i Ale när avtalet löper ut 30 november 2012. Från vänster: Jim Aleberg (S), Kajsa Nilsson (M), Elisabeth Mörner (M) och 
Dennis Ljunggren (S) samt Nolambulansens entreprenörer John Pedersen och Stefan Andersson.

– Men regionpolitiker från 
båda blocken tänker agera

ÄLVÄNGEN. Förutsätt-
ningarna för att driva 
ambulanssjukvård i Ale 
har förändrats väsent-
ligt.

Antalet körningar 
har ökat kraftigt och 
därmed arbetsbelast-
ningen.

Ambulanssjukvården 
i Ale riskerar nu att 
bryta mot patientsä-
kerhetslagen för att 
tillgodose behovet.

Den 1 januari 2011 infördes 
en ny patientsäkerhetslag. 
Syftet är att göra vården säk-
rare och att det ska bli enk-
lare för patienter att anmäla 

felbehandling. Ambulans-
sjukvården i Ale slog redan 
i januari förra året larm om 
att arbetsbelastningen ökat 
markant och att resurserna 
var otillräckliga för att möta 
det behov av akut vård. Ett av 
skälen till den väsentliga för-
ändringen i området är upp-
handlingen med SOS-alarm. 
Det avtal som regionen har 
skrivit innebär att ambulan-
serna ska användas effekti-
vast möjligt, vilket innebär 
att den ambulans som är när-
mast patienten ska åka.

– Det medför att om vi 

lämnar en patient på NÄL i 
Trollhättan kan vi bli kvar i 
det området om larmet går. 
Det gör att Ale står utan 
ambulans. Idag vet vi att det 
totalt sett finns för få ambu-
lanser, särskilt i Göteborg, 
varför vi alltid riskerar att bli 
kvar där om vi får en trans-
port till något av de större 
sjukhusen. Våra resor har 
ökat från 1500 till 2400 med 
samma personalstyrka. Ar-
betspassen blir oerhört krä-
vande, vilket medför att vi 
utgör en fara för patienten. 
Tänk dig själv att ha jobbat 

i 24 timmar och plötsligt ska 
göra en korrekt medicinsk 
bedömning av en svårt hjärt-
sjuk patient, säger Nolambu-
lansens Stefan Andersson 
som är kritisk till att breven 
de skickat bara har besvarats 
med att det saknas pengar.

Kör taxi
– Dessutom tvingas fullt ut-
rustade ambulanser för akut-
sjukvård använads till trans-
porter som tidigare sköttes 
av Västtrafik. Det är oge-
nomtänkt att använda am-
bulanser som taxi. Det här 

måste ansvariga politiker och 
tjänstemän titta på.

I avtalet mellan Kungälvs 
sjukhus och Ambulanssjuk-
vården i Ale står att en om-
förhandling kan begäras om 
förutsättningarna förändras 
väsentligt. Det har entre-
prenören påpekat, utan re-
aktion.

– Vi har haft många 
möten, men det är svårt när 
vi har ingått ett avtal. Nu 
har vi patientsäkerhetslagen 
att ta hänsyn till också och  
deras senaste skrivelse ska vi 
se över inom kort, säger am-

bulanschef Per Lilja.
Patiensäkerhetslagen 

väger tungt, vilket även 
Joakim Larsson (MP), ord-
förande i Kungälvs sjukhus-
styrelse poängterar:

– Jag känner inte till att 
det ska finnas en ny skrivelse 
från Nolambulansen beträf-
fande patienternas säkerhet. 
Är så fallet hoppas jag bli in-
formerad snarast. Det låter 
allvarligt och lagen gäller, 
om det råder inga som helst 
tvivel, säger han.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nära bryta mot patientsäkerhetslagen

FRISK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Moderaten Per 
Carlsson och Vänster-
partiets Göran Karls-
son föreslog Kommun-
styrelsen att starta 
en utredning om att 
anlägga en friidrottsan-
läggning vid Jennylund 
i Bohus.

Det röstades ned.
Nu hoppar moderaten 

av.
Kommunstyrelsen ville inte 
starta en utredning av en 
eventuell fullstor friidrotts-
anläggning i Bohus. Istället 
skickades frågan vidare till 
budgetberedningen. Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) kom-
menterar:

– För det första vill jag 
betona att idén är positiv, 
men i år bedömer vi inte att 
det finns utrymme att utreda 
förslaget. Vi har gått till val 
på att satsa i skolan, omsorgen 
och näringslivet. Det priori-
terar vi nu. När det har givit 
önskvärt resultat kan vi disku-
tera andra frågor, säger han.

Initiativtagarna ger trots 
beskedet inte upp. Det finns 
enligt Göran Karlsson ett 
ganska brett intresse för att 
åstadkomma något positivt 
för friidrotten i Ale.

– Det var väl fel parti 
som var inblandat bara. Nu 
kommer Gunilla Wallen-
gren, från Ale DHR:s sida, 
och Per Carlsson som alebo, 
att lämna in ett medbor-
garförslag till kommunfull-
mäktige med avsikt att få till 
stånd en friidrottsarena. Det 
blir kanske lättare om vi går 
den vägen och inte gör poli-
tik av det, säger Göran och 
tillägger:

– Det finns en gammal 
utredning som delvis skulle 
kunna användas, dessutom 
har Bohus IF signalerat att 
de kan tänka sig att vara med 
och ta vissa kostnader. Det 
är ju ett fantastiskt erbjudan-
de till kommunen så jag för-
står inte varför man inte tar 
chansen. Den här utredning-

en behöver inte bli särskilt 
dyr, men allt är svårt när inte 
viljan finns. Kommunstyrel-
sens ordförande är tyvärr inte 
så idrottsintresserad och ser 
kanske därför inte möjlighe-
ten.

Efter att Kommunstyrel-
sen avslagit begäran om att 
starta en utredning kring Jen-
nylund valde Per Carlsson  att 
hoppa av sitt politiska enga-
gemang för Moderaterna i 
Ale kommun.

– Idag drivs beslut igenom 
som inte är genomtänkta och 
som den politiska ledningen 
har svårt att motivera vilka 
konsekvenser besluten får för 
kommunen med dess invåna-
re. Jag anser att det är lekmän 
vid rodret och det är en inre 
kärna som bestämmer allt. 
Informationsflödet fungerar 
inte alls ut till medlemmar-
na, säger Per Carlsson.

Mikael Berglund bekla-
gar beskedet om moderatens 
avhopp.

– Det är alltid tråkigt när 
en kompetent partikam-
rat lämnar. Jag vet att Per är 
duktig i näringslivet och har 
nyss fått ett nytt vd-jobb. Vi 
önskar honom lycka till.

Hur ser ni på hans kritik 
mot partiet?

– Jag har funderat mycket 
kring den. Det ska man göra 
när någon är missnöjd. Jag 
tror att Per, som är väldigt 
ny i politiken, inte har lärt 

sig hur demokratin fungerar. 
Det är en ganska trög process 
och från idé till genomföran-
de tar det lång tid. Per har 
en stark vision för friidrotten 
i Ale och det är roligt, men det 
finns fler som har tankar kring 
hur kommunen ska utvecklas. 
Det gäller att prioritera och 
vi kan inte ta det som precis 
har lagts fram före allt annat 
som redan står på agendan. Vi 
har inte sagt nej till friidrott 
på Jennylund. Vi har sagt att 
just nu är det inte aktuellt att 
utreda frågan. Det kanske det 
är nästa år. Det finns politi-
ker som har kämpat i många 
år för sina idéer innan de har 
förverkligats, svarar Mikael 
Berglund.

Är det bara en inre 
krets som har makt i Ale 
kommun?

– Nej, så är det absolut 
inte. Vi har en bra sprid-
ning på uppdragen. I Mode-
raterna är vissa politiker mer 
aktiva och vet därför mer än 
andra. De frågor vi kan kom-
municera får alla information 
om, men alla ärenden är inte 
av sådan natur att de kan of-
fentliggöras dagligen. Är du 
engagerad moderat kan du 
få insyn i väldigt mycket. Vi 
har inga stängda dörrar, men 
det krävs att du själv är aktiv 
och bidrar.
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Lekplatsen för babyn, 6-åringen, 

mamma, pappa, morfar och farmor!

babybarn.se

l t en för babyn, 6-åringen, 

och farmor!byn, 6-åringe ,
yn, 6 årVÅRENS STORA BARNMÄSSA!

å ingen

Nu på fredag, lördag & söndag på Svenska Mässan Göteborg.

• Provkör årets modeller på Barnvagnstestbanan.

•  Goodiebags till alla besökare i Loppi:s monter 
(så långt lagret räcker).

•  Intervju med mammabloggarna Vimmelmamman
och Hannah Graaf-Karyd. 

•  Ekostigen – en utställning om ekologisk mat,   
där vi ser hur en pannkaka blir till – från höns-  
gården till tallriken.

•  Sagornas Värld – här står sagor och berättelser  
i centrum. Högläsning med kända författare. 

•   Rekordmånga utställare, shopping till 
mässpriser och mycket mer.        

15 -17 april 2011 • Svenska Mässan Göteborg
Fre 09.30 -18.00, lör & sön 09.30 -17.00

På Stora
Scenen:

Amy 
Diamond

Ta tag i din framtid!
Det finns många sätt att komma tillbaka till arbets-
marknaden eller göra ett nytt yrkesval. Antingen 
fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda 
sig för att stå starkare när arbetschansen kommer  
– det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få 
information om utbildningar & kontaktuppgifter.

Inga-Lena Lindenau
Rektor, Komvux Ale

Ingen utredning om 
friidrott på Jennylund
– Då hoppar moderaten Per Carlsson av

BOHUS. I år blir det 
längdhopp, kulstötning 
och sprint på gruspla-
nen.

Fast Bohus IF:s 
vision är betydligt 
större – en fullstor 

der. Det räcker däremot inte. 
Friidrott måste också ha möj-
lighet att träna utomhus.

– Startar vi upp en frii-
drottsverksamhet kan vi inte 
bara köra inomhus, därför 
har vi tittat på möjligheter-

l

Entusiasm och idétorkar är 
det långt ifrån i pånyttfödda 
Bohus IF, men det finns som 
tur är en sans och balans.

– De stora planerna ligger 
tre till fem år fram i tiden. Vi 
ska först få igång intresset och 

k h i k i

har meriter som friidrottsträ-
nare inom sprint och medel-
distans.

Centrum för evenemang
Målgruppen är flickor och 
pojkar 6-14 år. Per menar att 

i f k kil

drottsintresserade ungdo-
mar fått söka sig till Konga-
hälla AIK och de välkomnar 
Bohus IF:s initiativ.

– Kongevi ska få plats-
gräs, vilket gör att kastgre-
narna inte längre kan utövas 
d D k ll i b

Den får ge svar på kostnader 
och förutsättningar, svarar 
moderaten Per Carlsson.

Innan detta blir verklig-
het bygger BIF som nämnts 
en light-arena och intresse-
rade utövare kan anmäla sig 
ill k li i j d f i

Bohus IF:s vision blir allt tydligare
– En fullstor friidrottsarena och en uppvärmd konstgräsplan är målet

Stefan Nilsson och Per Carlsson i Bohus IF. I vår bygger de en light-arena för friidrott på grusplanen, men om fem år ser de gärna att en fullstor evenemangsarena för friidrott har tagit 
plats runt den befintliga fotbollsplanen på Jennylund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alekuriren vecka 12, 2011.

Gratis!

www.smadjursakuten.se 

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 0303-184 00

Utmarksvägen 20
Kungälv

Föreläsningar!
18/4 - Kattens beteende 2/5 - Den äldre hunden

Tid 18.15, ca 1,5 tim
Vi bjuder på fika
Föranmälan till 

kliniken: 0303/18400
Begränsat antal.

20 % rabatt på seniorfoder till hund20 % rabatt på allt friskfoder till katt

Föreläsningar!
18/4 - Kattens beteende

Tid 18.15, ca 1,5 tim
Vi bjuder på fika
Föranmälan till

kliniken: 0303/18400
Begränsat antal.

2/5 - Den äldre hunden
20% rabatt på seniorfoder till hund

under dagen
20% rabatt på allt friskfoder till katt

under dagen

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

HELGÖPPET! 

EXTRA 
MYCKET 
VOLVO 

www.stendahlsbil.se



I samband med att Göte-
borgsvägen byggs om grävs 

nya vatten- och avloppsled-
ningar ner. Vidare ska buss-
hållplatserna byggas om, 
gång- och cykelbanan bred-
das, planteringar sättas och 
övergångsställena ska bli 
förhöjda överfarter för att 
dämpa hastigheten.

– Det blir en mycket trev-
ligare miljö och framför allt 
säkrare för gående och cyklis-
ter, säger Christian Olofsson.

Det är ett omfattande 
arbete som inte går obemärkt 
förbi.

Stänger av körfält
– Vi kommer att behöva 
stänga av ett av de två kör-
fälten på Göteborgsvägen 
etappvis. Om det blir trafik-
ljusreglerat eller bara skyltat 
har vi inte bestämt än. Det 
kan nog bli lite olika beroen-
de på hur långa sträckor som 
spärras av, berättar Olofsson.

Arbetet med Göteborgs-

vägen går från den tidiga-
re Statoilmacken förbi Surte 
Åkeri.

– Det medför att vi kommer 
att passera rasområdet, vilket 
vi hyser stor respekt för. Vi 
kommer att schakta ganska 
djupt och med tanke på vad 
som har hänt tidigare vet vi 
att det kan finnas vad som 
helst i backen. Geotekniken 
är en stor utmaning i projek-
tet, säger yrkesarbetare John 
Persson.

Trafikstörningar
Surteborna får leva med tra-
fikstörningar genom centrum 
under 2011 och 2012. Tillfäl-
ligtvis kommer vissa infarter 
att behöva stängas av, men 
boende hänvisas då till när-
liggande parkeringar.

– Alla fastigheter kommer 
att vara tillgängliga fast inte 
alltid för bilen. Just när vi går 
förbi ett hus påverkas boende 
lite extra, annars hoppas vi att 
störa så lite som möjligt, säger 
Olofsson.

När vattenledningarna ska 
kopplas samman kan berör-
da hushåll vara utan vatten en 
kortare tid.

– Det kommer vi att med-
dela i god tid så alla kan för-

bereda sig, men det kommer 
bara att vara kortare stunder.

I Skanskas uppdrag ingår 
också att färdigställa en större 
pendelparkering vid den bli-
vande stationen. Det blir 
också en del stensättning i 
själva centrum.

– Det blir en ordentlig upp-
fräschning, där närmiljön pri-
oriteras, säger John Persson.
Miljöprioritering gäller även 
hos entreprenören Skanska. 
Deras etablering i Surte är 
också grön.

– Ja, våra arbetsbodar har 
till exempel inga strömbryta-
re, utan ljuset regleras efter 
hur vi arbetar. Är vi där är det 
tänt, är vi inte på plats släcks 
allt. Energiförbrukningen är 
minimal, säger Olofsson.

En annan utmaning i pro-
jektet väntar vid Glasbruket.

–  Där finns en del föro-
renad mark som vi måste ta 
hand om, i vilken omfattning 
vet vi inte än.

Skanska jobbar på upp-
drag av Trafikverket och Ale 
kommun.
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Guldmedalj för bästa 
progressiva glas!

- Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

-Våra optiker är legitimerade av socialstyrelsen

- Vi har tillsammans med andra fristående 
butiker förhandlat fram bra priser hos några 
av Sveriges ledande leverantörer, vilket även 
innebär snabba leveranser

Vi fi nns på Ale Torg!
Öppettider: mån-tors 9-18 med lunchstängt mellan 13 och 14,

fredag 9-16 och lördag 10-14

Anateo® Mio
Ale Optik kan nu erbjuda Anateo® Mio med individuell 
tillpassning som har vunnit optikvärldens prestigefyllda 
guldmedalj för bästa glas!

Erbjudande!
Vid köp av två par kompletta progressiva 
glasögon får du det ena paret
fotokromatiskt (glasen mörknar i solen) 
utan extra kostnad.

Värde 1000kr!

Kom in och titta på vårens bågnyheter!

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Surte centrum miljöprioriteras
Platschef Christian Olofsson och John Persson ser fram mot att fräscha upp Surte centrum, vilket blir fallet när Göteborgs-
vägen ska miljöprioriteras.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu inleds arbetet med nya Göteborgsvägen
SURTE. Surte Centrum får ett lyft när Göteborgs-
vägen miljöprioriteras.

Förvandlingen kommer dock att ställa krav på 
tålamod hos surteborna.

– Det blir en del trafikomläggningar, så det är 
viktigt att uppmärksamma skyltningen för allas 
säkerhet, säger Skanskas platschef Christian 
Olofsson.

129:-
229:-

Orka 
varje dag!

Vikingaskeppet blir allt tydligare
Copyright

Marin Miljöanalys AB 2011
Med hjälp av företaget 
Marin Miljöanalys AB kan 
Alekuriren visa ännu en bild 
av det troliga vikingaskep-
pet på åtta meters djup strax 
söder om Älvängen.

– Bilden visar att skeppet 
har "slagsida", vilket vi inte 
har uppfattat tidigare. Nu 
väntar vi ihärdigt på att dy-
karna ska få klar sin utrust-
ning. Vi skriver världshisto-
ria om vikingaskeppet bekräf-
tas. Intresset för vikingatiden 
är jättestort just nu och det 
här skulle innebära stor upp-
märksamhet för Ale, säger 
entusiasten Bo Larsen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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NÖDINGE. Surtes väl-
kände byggherre gäs-
tade Ale gymnasium i 
förra veckan.

Olle Skoglund före-
läste under rubriken 
entreprenörskap för 
teknikeleverna i års-
kurs 2.

– Jag är 72 år nu, 
men har inte tänkt 
trappa ner förrän jag 
fyller 80, förklarade 
Skoglund och log brett.

Olle Skoglund kom till Ale 
gymnasium tillsammans med 
dottern Gisela för att berätta 
om sitt liv som egen företa-
gare. På läktaren satt tekni-
keleverna redo att suga åt sig 
så mycket information som 
möjligt.

– Skoglunds i Surte eta-
blerades i maj 1941. Det 
innebär att rörelsen firar 
70-årsjubileum i år. Vi är 
kommunens äldsta igångva-
rande byggbolag, berättade 
Olle som tog över ansvaret 
för firman 1985.

– Vi har planerat, projek-
terat och byggt många pro-
jekt i Surte. Det har skett i 
samklang med kommunen. 
När vi började med det så 
ville dåvarande kommunalrå-
det Evald Malm att vi skulle 
åka runt i landet och berätta 

om vårt framgångsrika sam-
arbete, där politiker och en 
lokal byggherre tillsammans 
kan utveckla ett litet sam-
hälle. Evald försvann dock 
från kommunen och vi hann 
aldrig ut på vår turné, säger 
Olle.

Vackra hus
Olle Skoglund lät gymna-
sieeleverna ta del av Surtes 
historia, men även om de 
framtidsplaner som finns för 
orten.

– Min målsättning är att 
bygga vackra hus, det är posi-
tivt för ett samhälle. Det gör 

att invånarna på orten trivs.
– Mitt nästa projekt är 

Pyramid house, ett kvadra-
tiskt hus som ska ligga vid 
Brattåsberget. Detta hus 
benämndes tidigare som 
Surte Circle Tower, men vi 
har ändrat i ritningarna då 
det blev för dyrt. Projektet 
är helt och hållet förankrat 
i kommunen och byggstart 
förväntas bli till hösten, säger 
Olle.

Några andra projekt på 
gång?

– Jag planerar för ett ter-
rasshus på Gräddhyllan med 
plats för tolv lägenheter. Jag 

har också en tanke om 20 
studentbostäder i centrum. 
Dessutom finns en detaljplan 
klar för 20 radhus på Vide-
gården.

Två visioner
Eftersom det var fredagen 
den 1 april som Olle Skog-
lund gästade Ale gymnasium 
passade han också på att pre-
sentera två andra visioner 
med intresse för kommunin-
vånarna.

– Bandybanan kommer att 
flyttas från Jennylund till det 
västra industriområdet där 
vattnet i dess östra del alltid 

har minusgrader. Vidare 
så har Systembolaget tänkt 
stänga butiken i Nödinge 
och istället ha en kanalbåt 
som trafikerar Göta älv med 
stopp i varje samhälle i Ale.

Visioner har Olle Skog-
lund aldrig saknat, men den 

här gången fanns det ingen 
anledning att ta honom på 
orden.

Olle Skoglund besökte Ale gymnasium
– Surtes byggherre pratade entreprenörskap

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Olle Skoglund föreläste om entreprenörskap för teknikeleverna på Ale gymnasium.

Gymnasieeleverna tog del av Olle Skoglunds ritningar och vi-
sioner.

��������������������
Mästarnas Mästare) om hälsa, mat och motion på mailen:maria.brandin@kvantum.ica.seoch få svar direkt på vår hem-sida www.ica.se/ale, där kan du även följa hennes hälsokrönika

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.15 • Tel 0303-975 00

FÖRBERED PÅSKEN!

Provsmaka nyheter!
Onsdag, torsdag och fredag!

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

gör en roadshow!
- och bjuder på thaimat i butiken

mellan ca 11-16 på lördag

Sill i glasburk

18k
ICA • 250-260g

Jfr pris 64,75-53,57/kg utan spad

2 för

Laxfi lé

69k/st
ICA • 560g • 4-pack • Djupfryst

Jfr pris 123,21/kg

Lax

3590
/st

ICA • 200g • Rimmad • Gravad
Rökt • Jfr pris 179,50/kg

Äpple i påse

5k/st
Ica • Tyskland • 1kg • Klass 1

”Veckans Självscanningsvara”

Lösgodis

5:-/hg
Karamellkungen • Jfr pris 50/kg

Pris för dig utan självscanning 7,95/hg
Max 1kg per köp och kund

Ägg

15k/st
ICA • 12-pack • Jfr pris 1,25/st

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA Kort

Kassler

3990
/kg

Scan • Svensk köttråvara • Ca 1 kg • I bit
Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Pynt, ris
, påskägg och blommor

i masso
r hittar du i butiken!
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

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

Välkommen att kontakta oss!

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

Lars-Erik Eriksson, Erik Boström, Danijela Todorovic, 

Peter Collén, Monica Carlsson, Marie Aronsson

PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS To 14/4 18.15-18.45. Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 121 kvm

• Nybyggt • Enplanshus • Modernt • Garage • Barnvänligt
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2

PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19b. ALEBUTIKEN
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 5 566 kr/månad.
VISAS On 13/4 17.30-18.00. Ring för tidsbokning.
Bruksvägen 3a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 4 rok, 108,1 kvm
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TOMT 2383 kvm/1344kvm/1364 kvm. VISAS To 14/4 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Granåsvägen 16.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE - 3 TOMTER 625 000 kr, 525.000 kr, 525 000 kr

• Villatomter med skönt skogsläge. • Högt med härlig utsikt • Förhandsbesked finns för enbostadshus.
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PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 4 850 kr/månad VISAS To 14/4. Ring för tidsbokning. Hägers gränd 2.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm

• 1-Plans hus • Modernt/ bekvämt • Centralt • 15 min GBG
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2

VILLOR ALE

TOMT ALE BOSTADSRÄTTER  ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN
Tisdag 5 april

Knivbråk
Polisen kallas till Ale gym-
nasium där det pågår ett 
bråk mellan två elever. En av 
eleverna hotar den kvinnliga 
motparten med en matkniv. En 
lärare lyckas dock övermanna 
den knivbeväpnade eleven. 
Målsägaren uppger att hon 
blivit hotad av gärningsman-
nen flera gånger tidigare.

En kvinna kommer till 
poliskontoret i Nödinge med 
tre påsar, med för henne okänt 
innehåll. Påsarna tas i beslag 
då polisen misstänker att det 
rör sig om narkotiska preparat.

Onsdag 6 april

Bedrägeri
Två personer grips av polis 
sedan de sålt två ringar och en 
halskedja till en person på en 
busshållplats i Alafors. De miss-
tänkta gärningsmännen sade 
att smyckena var av guld, men 
så var inte fallet.

En förvirrad och aggressiv 
kvinna grips på Ale Torg miss-
tänkt för narkotikabrott. En 
större mängd tabletter anträf-
fas i kvinnans handväska.

Torsdag 7 april

Narkotikabrott
Två personer grips på en buss-
hållplats i Nol misstänkta för 
innehav av narkotika.

Lördag 9 april

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Tjuvarna 
ställer upp en stege mot bal-
kongen och bryter upp en dörr. 
Smycken tillgrips.

En taxichaufför som kör en 
kund till Blåklintsvägen i Surte 
får sin taxibil sönderslagen av 
kunden i samband vid fram-
komsten till adressen. Kunden 
lämnar platsen utan att betala.

Söndag 10 april

Tjuvåkare
En person åker taxi från Göte-
borg till Nödinge. Väl framme i 
Nödinge springer kunden från 
platsen utan att betala sin 
taxiräkning. Spaningstips finns 
i ärendet.

Måndag 11 april

Skadegörelse
En ruta krossas till Nolhagens 
förskola.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/11 – 11/11: 51. Av 
dessa är fyra bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Ordföranden Hans Åström 
kunde hälsa drygt 110 med-
lemmar välkomna till årets 
vårfest. De kunde avnjuta 
underhållning av Daga och 
Rolf som utgör ena halvan 
av ”Guddehjälmarna”. Flera 
efterlyste dans när man hade 

så utmärkta musiker till 
hands. Golven i Medborgar-
huset lär dock inte lämpa sig 
för dans och jag tror inte att 
Ale kommun skulle gilla att 
vi förbättrar glidet med kaf-
fepulver.

För det lekamliga svarade 

styrelsemedlemmarna Ing-
elore Lindahl, Ann-Marie 
Ahlgren och Barbro Sjö-
berg med den äran. De hade 
lagt ner ett fantastiskt arbete, 
vilket också gästerna uppskat-
tade.

Ann-Marie Ahlgren gjorde 

en uppföljning av Ale Allve-
tare med att testa deltagarnas 
kunskaper om vad som var 
sant eller falskt. Segrade 
gjorde Elsie Svensson så 
nästa år får Marita, Thomas 
och Uno konkurrens om plat-
serna i allvetarlaget.

Det goda humöret hos 
gästerna bidrog säkert till att 
påskynda våren. 

Nästa evenemang blir den 
populära mannekängupp-
visningen i Älvängen den 13 
april.

Lennart Mattsson

Lyckad vårfest hos SPF Alebygden
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SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!
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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

Verkar för ett tryggt Ale
Lotti Klug är brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

Hon verkar för ett samhälle där folk ska känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna varierar med alltifrån grannsamverkan till trygghetsvandring.

Vad är din främsta upp-
gift som brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun?

– Vad det gäller säkerhets-
biten så är den tydlig, då jag 
arbetar med allt som faller 
under Lagen om extraor-
dinära händelser i fredstid. 
Det innefattar bland annat 
övning och utbildning, att 
ta fram en risk- och sårbar-
hetsanalys. När det gäller 
den brottsförebyggande 
delen jobbar jag till exem-
pel med grannsamverkan, 
trygghetsvandring, natt-
vandring, brottsstatistik och 
mopedprojekt.
Hur ser du på det faktum 
att vi inte har någon egen 
polisstation i Ale?

– Det väsentliga för mig är 
att kommun och Polis har 
ett gott samarbete, inte var 
polisstationen finns. Att 
samverkan fungerar och att 
polisen har ett intresse av att 
vara i Ale är viktigast. Sedan 
är det naturligtvis viktigt att 
allmänheten får upplysning 
om vart de ska vända sig i 
olika frågor, som passansö-
kan och så vidare.

Vilken är den vanligaste 
brottsorsaken i vårt 
område?

– Det är bilbrottslighe-
ten. En anledning till det är 
säkert att man måste göra en 
anmälan för att få ut pengar 
på försäkringen. Jag ser 
dock en annan oroväckande 
trend och det är att folk 
ger sig på varandra i större 
utsträckning än tidigare. Jag 
noterar fler olaga hot och 
misshandelsbrott.
Hur kan vi bäst bekämpa 
brottsligheten?

– Det finns en hel del saker 
som man kan göra själv. 
Grannsamverkan är ett bra 
exempel på det. Grann-
samverkan ökar tryggheten 
och är dessutom statushö-
jande för området man bor 
i. Vi har sett en rejäl ökning 
av antalet villainbrott under 
perioden december-februari 
och därför uppmanar jag fler 
att bilda grannsamverkan, 
innan sommaren kommer.
Finns det något man bör 
tänka på nu när våren är 
här?

– Ja, nu vet vi att anta-
let skadegörelser och stöl-

der kommer att öka. Det 
gäller att se om sitt hus och 
göra det svårt för tjuven. Lås 
dörren, stäng fönstren och 
altandörrar när man är ute. 
Hjälps åt när någon är på 
semester. Ett tomt hus syns.
Du är engagerad i natt-
vandringen. Hur stort är 
intresset?

– Det är hyfsat vill jag påstå. 
Nu bjuder vi in till ett infor-
mationsmöte i Nödinge för 
att komma igång ordent-
ligt även där. Samhället är 
allas arena och vi behöver få 
fler vuxna som rör sig ute på 
kvällar och helger.
Var och när sker nästa 
trygghetsvandring?

– Det blir i Nol någon gång 
i november månad.
Hur tänker du fira Val-
borg?

– Naturligtvis ska jag som 
vuxen finnas med på Festiv-
alborg i Nödinge. Det blir 
förhoppningsvis det största 
arrangemanget hittills.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lotti Klug.
Ålder: 42.
Bor: Lilla Edet.
Intressen: Familjen, löpning, 
musik, böcker.
Stjärntecken: Våg.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Erbjudandet gäller tom 10/5-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Våra personliga tränare hjälper dig 
att komma i gång till sommaren
Köp ett guldkort så får du ett All inklusive paket:

SISTA MINUTEN
BEACH 2011

Silverkort 1490:-*

Bronskort 999:-*
Gäller endast nytecknade 3 mån.
Lokala avvikelser av träningskort kan förekomma

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT 
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- 

*

*All inklusive paket:

149:-
   240:-

 250:-
               Totalt värde  818:-

 Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda, )
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

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

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

FRIKORT SILVER
Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.

PERSONLIGTRÄNING

1
2

3

Medl.nr   namn

Instruktör_______________________________

Nr:

��3
��5
��10

jöBjöBjöBjöBjö kkrkerkerkekäkäkärkärkärrrr , 000031313131-25252525 29292929 00000000 ((S(Sm(Sm(Smööörsörsörsll tlotlotlotttsgtsgtsg tataataata 2n 2n 2n 2 )6)6)6)6)

m.lifeclub.se

Inspirera till 

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell 
delikatess & 

självscanning 
Välkomna!

Just nu

Rökt kassler
ICA/Scan

3990

Just nu

Benfri Kotlett i bit
Svenskt kött styckat i butiken

5990

Just nu

Lösgodis

t.o.m. Annadagpåsk 25/4-11

495

/kg

Just nu

Hushållsost

4990
/kg

/kg

Matbutiken i 

Priserna gäller tom 17/4. Reservation för slutförsäljning

/hgJust nu

Cocktailtomat
Ask 250g, Spanien

5:- /fpn

Nybakade

Thekakor
Tjörnbagarn, 10p

15:-/fpn

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!
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KOM OCH FIRA MED OSS!
Kaffe & tårta, festis till alla barn

BLI EN VINNARE – LOTTERI FÖR DIG MED VAKNAPÅSE

Fina priser från Vakna och ICA

KL 17 UTDELNING AV VAKNACHECK

MUSIKUNDERHÅLLNING MED
Stefan Lindström

Företagarna Ale höll årsmöte på Repslagarmuseet i Älvängen. Peter Tifelt omvaldes som 
ordförande när Bengt Englund svingade klubban. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick 
åhörarna lyssna till arkeologen Martin Skoglund (till höger i bild).

Tifelt fortsätter leda FR
ÄLVÄNGEN. Peter Tifelt fortsät-
ter som ordförande för Företagar-
nas Riksorganisations lokalavdel-
ning Ale.

Årsmötet på Repslagarmuseet 
tillhörde ett av historiens minst 
besökta.

– Det var en stor besvikelse när 
programmet var så intressant, sa 
Tifelt.

Det kunde nog alla skriva under på som när-
varade när arkeologen Martin Skoglund 
gjorde sitt gästspel efter Förretagarnas års-
möte. Kvällen till ära representerade Skog-
lund nybildade Föreningen Alfhem Götaälv-
dalens historia och ville med sitt föredrag un-
derstryka att Ale med stor sannolikhet utgjor-
de "det första Göteborg".

– Det finns väldigt mycket som pekar i den 

riktningen, inte minst alla fynd från vikinga-
tiden, där jag själv var med 1994 då Äskekärr 
2 hittades, sa Skoglund.

Annars är det Lilla Alvhem som just nu 
utgör den mest intressanta platsen.

– Här är jag övertygad om att det finns en 
riktigt fet hövdingagård. Vi letar särskilt efter 
vikingahallar och med tanke på att de ofta var 
60 meter långa med en takhöjd om 10 meter 
är vi säkra på att kunna hitta något, berättade 
Skoglund entusiastiskt.

Innan arkeologin tog vid hade Företagarna 
Ale valt ny styrelse för 2011. Den kommer likt 
de två gångna åren att ledas av Peter Tifelt. 
Övriga ledamöter är: Barbro Ericsson, 
Lena Gillholm, Göran Tilly, Dick Sporre, 
Berndt Schmeikal, Will Karmalm, Sven 
Kleinkoenen och Christina Dahlström-
Schmeikal.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALE DEMENSFÖRENING

”Finns det hjälpmedel för
 personer med  demenssjukdom? ”

Föreläsning med Arbetsterapeut 
Inge Dahlenborg, Inge ingår i Demensförbundets expertgrupp

Tisdagen den 19 april Klockan 19.00
Musiksalen, Ale gymnasium, Vitklövergatan 1, Nödinge

Välkomna!

SKEPPLANDA. En till 
synes anspråkslös 
byggnad, men med en 
verksamhet som går 
för högtryck.

Det gäller i ordets 
rätta bemärkelse.

Nu har Skepplanda 
Tvätt fått nya ägare 
i Karin och Nicklas 
Lindén som vill fort-
sätta utveckla verk-
samheten.

Granne med hembygdsgår-
den Grönköp ligger Skepp-
landa Tvätt. Vid en första 
anblick anar man knappast 
att det pågår verksamhet 
i lokalen, men så är fallet. 
Sedan 1952 har familjeföre-
taget drivits av olika genera-
tioner. Bertil Karlsson blev 
den sista.

– Det stämmer! Den 1 
april sålde jag rörelsen till 
Karin och Nicklas Lindén. 
Jag kommer emellertid att 
finnas kvar i verksamhe-
ten ett tag till och lära dem 
de olika maskinerna. Det 

är mycket kunskap som ska 
överföras, förklarar Bertil.

Karin och Nicklas Lindén 
driver Lindén Städ & Entre-
prenad sedan två och ett halvt 
år tillbaka. De erbjuder hem-
städ såväl till privatpersoner 
som företag. Av företagskun-
derna är Skanska Maskin en 
viktig partner.

– Vi städar deras arbetsbo-
dar och visningslägenheter, 
berättar Nicklas.

Att paret nu väljer att 
utvidga sin verksamhet med 
ett tvätteri beror helt enkelt 
på att tillfället uppenbarade 
sig.

– Vi såg annonsen i lokal-
tidningen och då tyckte vi att 
det var läge att slå till. Städ 
och tvätteri hänger ihop. Vi 
har många kunder som efter-
frågar den typ av service, 
säger Karin.

Under de inledande åren 
var det flest privatkunder 
som nyttjade Skepplanda 
Tvätt, men ganska snart 
övergick sysslorna till att 
domineras av industriell 
verksamhet.

– Hotellbranschen är en 
viktig kundgrupp. Här tvät-
tas och manglas 550 sängar 
om dagen, vilket motsvarar 
cirka 1 100 kilo, säger Bertil.

Tvättmaskinerna som 
används är rejäla, likaså tork-
tumlarna som sväljer stora 
mängder tvätt. I en annan 
del av lokalen står en gigan-
tisk mangel, som är något av 
maskinparkens flaggskepp.

– Givetvis välkomnar vi 
privatpersoner hit för att få 
sina dukar magnlade. Vi har 
ju resurserna, säger Nicklas.

Hur är det med kem-
tvätt?

– Det är inget som vi syss-
lar med. Faktum är det inte 
förekommer särskilt mycket 
kemtvätt nu för tiden. Det 
mesta går att tvätta i vatten, 
alltifrån stora mattor till 
madrasser, avslutar Karin 
Lindén.

Skepplanda Tvätt i ny regi
– Lindén har köpt det anrika familjeföretaget

Bertil Carlsson (mitten) har överämnat ägandeskapet för Skepplanda Tvätt till Karin och 
Nicklas Lindén.

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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