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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!


