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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 00

HÖGTRYCKSTVÄTT Kärcher K5.585
Ord pris 3750:-

nu 2.995:-
Tandkontroll
för din hund eller katt

Alltid kostnadsfri  
kontroll hos oss!
Ring och boka tid
0303-74 26 80

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

24h
dygnetruntvård

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 25/4, mot kupong

::::::::::----
ordinarie 29:-

NU film-
uthyrning i 
Butiken och via 
Filmtoppen.se

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
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Älvängens
Företagarförening

���������������

Handla och vinn-lotteri • Knallar 
Föreningar med mera

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

Långfredag 11-15, påskdagen stängt

CRAFT & ASICS 

KLIPP!
CRAFT 
FUNKTIONS-TEE 
ORD.PRIS 199 KR

CRAFT 
TIGHTS LONG 
ORD.PRIS 399 KR

ASICS PROGRADE 
JOGGINGSKO 

NEUTRAL, HERR + DAM
ORD.PRIS 1599 KR

Gäller fr.o.m. torsdag 21/4 t.o.m. måndag 25/4  och kan ej kombineras 
med andra avtal eller rabatter. Reservation för slutförsäljning.

PAKETPRIS

349KR

999KR

Dam tee röd, svart & mint
Herr tee röd & svart

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

"Pengar till 
vård inte till 

vinster!"

Succé för Åsa Jinder!

150 personer såg och lyssnade till Åsa Jinder 
i Nödinge kyrka i onsdags kväll. Inte blev det 
sämre av att hon hade sällskap av Blue'n Joy 
Gospel på scen.             Läs sid 32
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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!

Ett av alebornas främ-
sta verktyg att göra 
sin röst hörd och att 

påverka utvecklingen sker 
genom ortsutvecklingsmö-
tena. Det kan vi konstate-
ra efter att mer än hälften 
av vårens ortsmöten har ge-
nomförts. I Alvhem, Skepp-
landa och Starrkärr-Kilan-
da har det varit publikrekord. 
Bara i Nödinge, som normalt 
sett brukar vara välbesök-
ta, slapp arrangören att dela 
på bullarna. Kanske berodde 
det på att mötesrubriken inte 
var tillräckligt lokal. Ett upp-
skattat ortsmöte innehåller 
i regel alltid en tydlig lokal 
frågeställning som berör de 
boende. Det är 
snudd på me-
ningslöst att 
försöka få 
medborgarna 
intresserade av 
allmänt plan- 
och strategi-
arbete i kom-
munen. Det är 
frågor som berör och som 
känns möjliga att påverka 
som måste upp på agendan. 
Hur som helst är det oerhört 
glädjande att ortsborna i väl-
digt stor utsträckning nu tar 
tillfället i akt att yttra sig när 
ledande politiker och tjänste-
män bjuder in till ortsutveck-
lingsmöten.

Lika roligt var det att Pe-
larteatern i Alafors, som 
under två veckors tid har 
spelat Agata Christies 
klassiska pjäs "Råttfällan", 

var mer eller mindre full-
satt i söndags. Underbart 
att denna seriösa ungdoms-
grupp fick avsluta att spela 
inför en stor publik – det 
var de väl värda. Det gnälls 
ganska flitigt på alla ungdo-
mar som utmärker sig nega-
tivt, därför är det vår skyldig-
het att visa vår uppskattning 
när andra på ett föredömligt 
sätt visar på positiv framåtan-
da. Att som vuxen infinna sig 
i Pelarteatern när det bjuds 
på strålande underhållning, 
oavsett man känner någon på 
scen eller inte, är en form av 
civilkurage för samhället.

Just civilkurage var ämnet 
för kvällen 

när tidigare 
chefsåklaga-
ren, Barbro 
Jönsson, fö-
reläste för 
kvällspig-
ga företagare 
på Ale Golf-

klubb. Beröm-
men haglade efteråt. Ändå sa 
hon bara saker som vi egent-
ligen anser vara rent och sunt 
förnuft. Fast hon gav också 
några bra exempel på vad 
konsekvensen kan bli av 
att agera enligt logi-
kens tema. Bussfö-
raren som grep in 
när en försvars-
lös kvinna blev 
knivhotad och 
rånad vet idag 
vad priset 
kan bli. Efter 
att föraren 

hade övermannat gärnings-
mannen och kastat av honom 
inkom en anmälan. Det slu-
tade med en skriftlig var-
ning från bussbolaget, trots 
att föraren i allas ögon var en 
hjälte.

I veckan hölls också ett 
påverkanstorg där ungdo-
mar mötte Ales ledande po-
litiker från båda blocken och 
ställde frågor om kollektiv-
trafik, mötesplatser, skola 
och kommunen i sin helhet. 
Det rådde en god ton trots  
en hel del kritiska frågor an-
gående beslutet om fritids-
ledarna. Vindarna mojnade 
dock när nytillträdde Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande, Isabell Korn (M), av-
slöjade att inte heller hon var 
nöjd med hur beslutsproces-

sen gått till. 
Ödmjuk-
het räcker 

långt.

Ödmjukhet räcker långt

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

ÅRSMÖTE
27 april kl 19.00
Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen �����������

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

�������������������
/Styrelsen

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

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

28 - 29 - 30 april
För anmälan 
och info ring:
Ingrid/Bengt Tilly 
0303-74 71 31
Gunilla/Rune Hansson 
0303-33 83 03, 
0703-63 93 75

Välkomna!

Frukt&Grönsakshuset

������������������ ���

������������������������

I Alvhem, Skepplanda 
och Starrkärr-Kilanda 

har det varit 
publikrekord.
Om ortsmötenas succé

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:-
- Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m ���������

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Påskägg med färskt godis!
Nyhet! Slushmaskin med 9 smaker
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

ALVHEM. Företagarna i 
Ale överlämnade i ons-
dagskväll det prestige-
fyllda priset Årets före-
tagare 2010. 

Det blev bröderna 
Magnus och Patrik 
Larsson på Grönnäs 
Autoservice AB som 
belönades efter flera 
års positiv utveckling.

Till årets entrepre-
nör utsågs artisten 
Maria Zeniou och till 
årets nyföretagare 
målarmästare Mattias 
Hedbom.

Det rådde en viss spänning 
i luften på Alvhems Kungs-
gård. Det gör det förvis-
so alltid inför presentatio-
nen av Årets företagare, men 
i år hade arrangörerna lyck-
ats hemlighetshålla utnäm-
ningen. Först offentliggjor-
de Ale Utveckling mottagar-
na av kommunens utmärkel-
ser, Årets Nyföretagare och 
Årets entreprenör. Det först-
nämnda tilldelades Mattias 
Hedbom, ursprungligen från 
Dalarna, men sedan en tid 
tillbaka egen företagare med 
åtta anställda och hemmahö-
rande i Nols Företagscenter.

– Jag är fjärde generatio-
nen målare och känner en 
enorm stolthet över det här 
priset, sa en rörd Mattias 
Hedbom och skickade alla 
tankar till hustrun och gub-
barna på jobbet som har gjort 
framgången möjlig.

Luftakrobat
Maria Zeniou är företagare 
på hög höjd. Som luftakro-
bat tillhör hon landets mest 
bokade artister, men hon är 
inte heller främmande för att 
agera fakir.

– Det här är en förtagare 
med mod, djärvhet och mark-
nadsskicklighet. Hon håller 
en extremt hög klass inom sin 
genre, berömde näringslivs-
chef, Jerry Brattåsen, som 

för Ale Utvecklings räkning 
överlämnade en kompetens-
check till pristagarna.

Maria Zeniou berättade att 
hon gärna tar företagsupp-
drag och underhåller lokalt. 
När det finns utrymme i ka-
lendern driver hon cirkussko-
la för barn.

– Det är nog det som jag 
brinner allra mest för.

Till sist blev det tid för 
den stora ceremonin. Peter 
Tifelt, ordförande för Före-
tagarna i Ale, läste nomine-
ringen.

Företagarna i Ale nomine-
rar Grönnäs Autoservice AB 
till Årets företagare 2010. Bo-
laget ägs av bröderna Magnus 
och Patrik Larsson som 2004 
övertog verkstaden av deras far 
Gösta Larsson som fortfarande 
arbetar kvar. De var då 4 an-
ställda och hade en omsättning 
på ca 7,3 miljoner kr, en verk-
stadsyta på 350 m2. Bröderna 
har utvecklat bolaget mycket po-
sitivt och träffat avtal med flera 
stora åkerier och fordonsmärken 
som de idag har service och re-
paration för.

2010 byggde de ut verksta-
den ytterligare med 430 m2 och 
är idag 14 anställda och en om-
sättning på ca 20,6 miljoner kr. 
Under innevarande år sker yt-
terligare en nybyggnad för nytt 
kontor samt omklädning och 
personalutrymmen.

Bröderna har visat gott le-
darskap och vågat satsa för att 
möta dagens efterfrågan på 
verkstadskompetens.

Framtiden ser väldigt positiv 
ut och de gläds även åt den nya 
utbyggnaden av Rv45, vilket 
ger bättre tillgänglighet för 
större åkare.

Priset togs emot av Magnus 
och Patrik Larsson som kväl-
len till ära också assisterades 
av pappa Gösta.

– Det här känns väldigt 
roligt. Ett kvitto på att vi har 
åstadkommit något bra, men 
det gör sig inte självt. Det 
är långa dagar, konstaterade 

bröderna.
En stor del i framgången 

har auktorisationen för last-
bilsjätten MAN.

– Det skedde hösten 2008 
och har haft stor betydel-
se för verksamheten, under-
strök Magnus Larsson.

Ett annat stort dragplås-
ter för förtagarkvällen var ti-
digare chefsåklagare, Barbro 
Jönssons, föredrag om civil-
kurage.

– Som offentligt anställ-
da måste vi ta ett stort ansvar 
och aldrig ge vika för de kraf-
ter som hotar, men även den 
enskilda medborgaren måste 
bidra. Civilkurage är att våga 
stå för sin mening även om 
det innebär en personlig 
risk. Där tvekar vi emellan-
åt, så även jag. Det händer 
inte allt för sällan att vi väljer 
att gå förbi en situation som 

känns obehaglig istället för 
att stanna upp och ta reda på 
fakta.
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Per Carlsson började 
engagera sig för poli-
tiken och deltog aktivt 

i Moderaternas val 2010.
Han fick efter valsegern för-
troendeuppdraget, att från 
och med november 2010 
vara  ersättare i Kommun-
styrelsen. Per fick i samband 
med det, liksom övriga valda 
till förtroendeuppdrag, un-
derteckna en kandidatför-
säkran, som bland annat 
innebär att man skall aktivt 
stödja och verka för parti-
ets bästa.

Per, som kommer från nä-
ringslivets snabba resultat-
inriktade verksamhet, ny in i 
politiken upplever säkert här 
en frustration över hur trög 

beslutsprocessen är inom 
politiken från idé till beslut 
i sista instans, Kommunfull-
mäktige. 

Att Per i detta fallet först 
går ut i Göteborgs-Pos-
ten den 31 mars och offent-
liggör sitt stora intresse för 
en friidrottsarena på Jenny-
lund, innan han har överhu-
vudtaget nämnt denna idé 
för någon inom modera-
terna eller haft det uppe på 
något av våra gruppmöten 
verkar väldigt
frustrerande. Detta eftersom 
Kommunstyrelsen skall be-
handla denna inkomna skri-
velse tre dagar senare. Kom-
munalrådet Mikael Berg-
lund och vi övriga fick kän-

nedom om ärendet via 
artikeln i GP!

Det är inte fel att alla 
ungdomar i kommunen skall 
få utöva sitt idrottsintresse 
på hemmaplan.
I detta fallet satsar kommu-
nen i Bohus på en ny stor 
idrottshall med tillhörande 
löparbanor för friidrott som 
skall vara klar under året. 
Bohus IF begär nu en ut-
redning om att göra idrotts-
platsen i Jennylund till en 
fullvärdig idrottsarena, en 
konstgräsplan för fotboll 
och en utökad motions-
slinga. Kommunstyrelsen 
beslutade på mötet den 5 
april att hänskjuta ”skrivel-
sen” (ej begäran) till budget-

beredningen inför 2012, ef-
tersom ärendet bedömdes 
fordra stora investeringar.  
Därmed finns möjlighet att 
senare starta en utredning 
om den utvidgade idrotts-
platsen. Enligt protokoll 
från mötet i Kommunstyrel-
sen, var Per närvarande då 
beslut fattades att låta ären-
det beredas i budget 2012!

Per skriver nu insända-
re i Alekuriren, även åter en 
ny artikel i GP den 13 april 
och sänder mail till fyrtiotvå 
olika mottagare om sin be-
svikelse över hur skrivelsen 
har behandlats i Kommun-
styrelsen. Han riktar skarp 
kritik på hur bland andra 
moderaterna toppstyrs och 

att besluten är dåligt under-
byggda. Inom moderaterna 
har vi inga stängda dörrar, 
alla har möjlighet att fram-
föra sina idéer och kritik på 
förd politik, som till stora 
delar fokuserar på skolan. 
Denna möjlighet har alla 
medlemmar på våra grupp-
möten eller via andra kon-
takter med varandra, dock 
ej via media och massmail. 
Per har själv deltagit på 
två kanske tre gruppmöten 
under sin aktiva period. Som 
aktiv fritidspolitiker gäller 
det också att själv söka in-
formation och via egna per-
sonliga kontakter föra fram 
sina ståndpunkter för be-
redning och diskussion före 
beslut. Hade du först valt att 

förankra din idé inom grup-
pen hade beslutet kanske 
blivit ett annat.  

Inom näringslivet liksom 
inom politiken måste man 
kunna ta ett nederlag för sin 
idé, utan att förlusten dras 
inför massmedia, massmail 
och till alla inom Kommun-
fullmäktige (78 st) om ditt 
omedelbara utträde ur mo-
deraterna samt med tillhö-
rande smutskastning av dina 
”numera före detta parti-
medlemmar” inom Modera-
terna i Ale. 

Dålig förlorare!

Lennarth Nilsson 
Moderaterna

Kommentar till Per Carlssons insändare, friidrottsarena på Jennylund

"Man måste kunna ta ett nederlag i politiken"

Årets företagare premierades
– Grönnäs Autoservice, Hedboms Måleri och Maria Zeniou hyllades

Näringslivschef Jerry Brattåsen och kommunalråd Mikael 
Berglund uppvaktade luftakrobaten Maria Zeniou som utsågs 
till Årets entreprenör i Ale.

Mattias Hedbom, Årets ny-
företagare med Hedboms 
Måleri.

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Årets företagare 2010, Grönnäs Autoservice AB. Grundaren Gösta Larsson i mitten med sönerna Magnus och Patrik vid sin 
sida. Det är bröderna som sedan 2004 driver verksamheten.
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Jag är trött på att det 
slås sönder glasru-
torna längs med mo-

torvägarna. De pengar-
na kunde användas till att 
gör något roligt, till exem-
pel att gör nån kul sak på 
våra skolgårdar eller bygga 

en park med massa ramper 
i. Man kan sätta upp ka-
meror runt områdena där 
rutorna sitter så kan man 
se vilka det är som slår 
sönder dem, så att de skyl-
diga får böta!

J/Nolskolan

Trött på glaskross!

Jag ringer min Vårdcen-
tral och vill ha kontakt 
med den läkare som jag 

hade kontakt med i decem-
ber. Han är vänlig, förtroen-
deingivande och tillmötes-
gående. Han hjälper mig i 
min tillbakagång i arbetet; vi 
har en fin plan som han och 
jag är överens om. Jag träf-
far honom, och jag känner 
mig trygg. 

Efter 6 veckor behöver 
jag ringa vårdcentralen igen. 
Jag vill ha tag i min läkare, 
jag vill prata med honom, 
för jag har berättat så mycket 
för honom, vi har diskuterat 
så mycket. Han och jag vet 
hur jag ska komma tillbaka 
till jobbet, han och jag vet 
hur jag känner mig. Jag 
ringer vårdcentralen igen, 
och söker min läkare. 

Han har slutat. 
Jag blir lite rädd. 
Jag har sett på TV och 

läst på nätet hur man 
behandlar utbrända, trötta, 
cancersjuka.

Jag vill inte bli illa 

behandlad; jag vill bli frisk 
och kunna fungera och jobba 
igen! 

Jag får en ny läkare; jät-
tegullig. Hon hjälper mig 
med min sjukskrivning och 
återgång till arbete. Vi gör 
en plan tillsammans med 
mer och mer övergång till 
arbete. Hon är klok och ger 
mig trygghet. Hon är min 
nya läkare på Vårdcentralen, 
och jag känner att hon vill 
mig väl.

I mars får jag en skrivelse 
från Försäkringskassan. 
De vill ha ett intyg från 
Vårdcentralen. Jag ringer 
till Vårdcentralen och vill 
boka en tid med min läkare, 
hon som nu är min trygg-
het i en lite krånglig värld. 
På Vårdcentralen säger de 
att min läkare slutat. Kan 
jag kanske ringa någon 
annanstans? Kan jag kanske 
själv förhandla med Försäk-
ringskassan? Kanske kan jag 
återkomma om en vecka? 
De har det lite jobbigt med 
datasystemet just nu…

Kompisen, och jobbar-
kompisarna, berättar hur bra 
det funkar på den privata 
vårdcentralen nära jobbet.  
Hur direkt de få hjälp, hur 
de direkt får frågor om hur 
de mår i hela kroppen, hur 
väl det privata tar hand om 
dem.

Som vänsterpartist blir jag 
ledsen, rädd och förbannad! 
För jag vill ha en vård utan 
vinstintressen, en vård som 
ser hela mig, varje gång jag 
är på Vårdcentralen. 

Jag vill ha en vård som 
värnar mig, men jag vill 
också ha en vård som tar 
hand om de människor som 
jobbar där. Jag vill ha med-
arbetar-inflytande, jag vill 
ha en personal som jobbar 
där för mig, för varandra och 
alla andra som är listade i 
min ort. 

Jag vill ha en Vårdcentral 
som vet vad de sysslar med, 
som är där för mig. Inte bara 
när jag är lite sjuk, utan när 
jag är sjuk på riktigt.

Jag vill ha en Vårdcen-

tral som jobbar för sitt eget 
bästa, för att personalen 
själva ska känna trygghet och 
kontinuitet i sitt arbete. För 
att de ska känna att de har 
läkare och vårdpersonal som 
jobbar där för att de vill det.

Jag vill hs en vårdcentral 
som jobbar för allas bästa, 
för att personalen trivs med 
vad de håller på med, för att 
de kan påverka sina insatser 
och för att de vill ta hand 
om oss! Vi som är patienter, 
vårdtagare, hjälpsökande.

Jag vill ha en vård utan 
vinstintressen och med 
en human och personlig 
omsorg om individen. 

Jag vill att vi ser över 
vården och omsorgen i kom-
munen och i landstinget, 
för att ge medborgarna den 
bästa vård som finns i denna 
världen!

Lösningen är inte priva-
tisering; lösningen är huma-
nisering! För både personal 
och patienter. 

Maria Bergérus

"Jag vill han en vård som värnar mig"

Det är inte utan att 
man får skrämsel-
hicka när man ser 

hur besluten i Ale kommun 
tas. För knapp ett år sedan 
var det invigning av gång- 
och cykelbana längs älven. 
En jättefin och vacker väg, 
lätt att både cykla och gå 
på. Nu har Jan A Press-
feldt med gelikar bestämt 
att vi ska dela vägen med 
hästar. Hur har de tänkt sig 

att det skall fungera? Hästar 
ger djupa spår efter sig och 
dessutom gödslar de vägen. 
Cykla blir väl helt omöjligt. 

Att promenera i skogarna 
runt om i kommunen kräver 
vid alla väderlekar stövlar då 
varenda stig är sönderriden. 
Vi förstår att det numera 
är Pressfeldt som styr kom-
munen, tre miljoner till 
ridvägar till förmån för hans 
”ideella” förening. Det 

luktar maktmissbruk, han 
sitter på två stolar och beslu-
tar som vanligt till förmån 
för egenintressen. Förresten, 
är det lämpligt med hästar 
efter banvallen, tågen och 
i synnerhet godstågen har 
en mycket hög ljudnivå 
när de passerar. Klarar alla 
hästar och ryttare det utan 
att bli skrämda och ställa 
till olyckor?   

Om ni nu måste ha ridvä-

gar för den lilla skara hästä-
gare som finns i kommunen, 
stjäl inte utrymme från oss 
som vill kunna gå och cykla 
på säkra vägar utan håll 
er till de områden som ni 
redan har ridit sönder. Det 
är väl inte bara hästägarnas 
livskvalitet som kommunen 
skall värna.

E o B 

Man får skrämselhicka – vill inte dela väg med hästar

Vid senaste ortsutveck-
lingsmötet i Starr-
kärr visade det sig 

att våra folkvalda politiker 
gömmer sig bakom tjänste-
män när det gäller planera-
de vindkraftparker på Ale-
fjäll med omgivningar. Det 
blev dessa tappra tjänstemän 
som, efter förmåga, fick ta 
emot och besvara högst re-
levanta frågor från berör-
da ortsbor. Vi får hoppas att 
politikerna tar chansen att 
kliva fram vid nästa ortsut-
vecklingsmöte.

Den mest relevanta infor-
mationen kom egentligen 

från åhörarna. Vindkraft-
industrins förslagna affärs-
modell avslöjades in på bara 
skinnet. Den går helt enkelt 
ut på att muta markägare. 
För en vindkraftpark på tre 
kraftverk med en effekt på 3 
MW vardera kan markäga-
ren årligen (i områden med 
medelmåttiga vindlägen) 
inhösta ca 1 miljon kronor 
i form av markarrende och 
provision på levererad el. 
Resten, det rör sig om tiotals 
miljoner kronor årligen, går 
ner i exploatörens (vind-
kraftsbolagets) ficka. Inte en 
enda krona går vare sig till 

kommun, närboende eller 
övriga markägare. 

Man har från kommunens 
sida lyckats med bedriften 
att lägga tre av fyra möjliga 
utbyggnadsområden för 
vindkraft inom ett område 
med en radie på tre km. 
Områdets centrum ligger 
en kilometer norr om Ryd. 
Totalt skall här uppföras 
tio-tolv 170 meter höga 
kraftverk vilket kommer att 
omvandla landskapsbilden 
på ett markant sätt och ge 
Alefjäll med omgivningar 
intrycket av ett industri-
landskap. Vindkraftparkerna 

kommer att begränsa det 
rörliga friluftslivet påtagligt. 
Svensk Vindenergi rekom-
menderar uppsättning av 
varningsskyltar 300 meter 
ifrån kraftverken på grund 
av risken för nedfallande is 
vintertid. Det innebär att en 
total yta på 4.6 kvadratkilo-
meter (460 hektar) beträdes 
på egen risk.

Inräknat skyddszonen 
kring de planerade vind-
kraftparkerna kommer en 
yta om totalt tio kvadratki-
lometer (1000 hektar) beläg-
gas med byggförbud för 
bostäder. Vilket i praktiken 

innebär en konfiskation av 
mark eftersom markägare 
inom zonen ej längre kan 
stycka av och sälja tomter. 
Detta måste i relation till de 
nollintäkter kommunen gör 
på vindkraftutbyggnaden 
te sig som en helt orimlig 
kostnad. Speciellt då detta 
område har den unika kom-
binationen av vackra kultur-
landskap, opåverkad natur 
och rimliga pendelavstånd 
till Göteborg. Hur många 
kronor ger inte en inflyttad 
storstadsfamilj till kommun-
kassan?

Det handlar om att väga 

av medborgarnas och kom-
munens långsiktiga intressen 
mot en kraftverksexploatörs 
privata vinstintressen. Det 
finns möjligheter att placera 
vindkraftverk längs med 
45:an. Man behöver inte 
ha ett skyddsavstånd som 
är 1000 meter i anslutning 
till älvdalens tätorter istället 
för de 500 meter som finns i 
glesbygd. Placeras verken på 
kommunens mark skulle det 
kunna bli fina intäkter till 
kommunkassan och på ett 
påtagligt sätt ge kommunen 
en miljöprofil.

Per Dyfvermark

Vindkraftsindustrin mutar sig in på kommuninvånarnas bekostnad

Enligt Rädda Barnen 
lever ca 220 000 barn 
i Sverige i fattiga fa-

miljer, detta trots att vårt 
land är rikare än någon-
sin – den rikaste tiondelen 
av barnfamiljerna skulle ha 
råd att försörja tre familjer 
på sina inkomster. I en un-
dersökning som organisatio-
nen Majblomman lät utföra 
2008 uppgav fyra av tio till-
frågade föräldrar att de inte 
haft råd med glasögon till 
sina barn trots att deras barn 
varit i behov av det.

Idag är det stor skillnad 
mellan landstingen när 

det gäller subvention av 
glasögon till barn. För barn 
i skolåldern är det bara 
några få landsting som har 
subventioner. Vänsterpartiet 
driver frågan om avgiftsfria 
glasögon för barn upp till 
16 år i Västra Götaland. Det 
är orimligt att föräldrarnas 
ekonomi ska avgöra om ett 
barn ska kunna se ordentligt 
eller inte. Barn med nedsatt 
syn ska ha en självklar rätt 
till glasögon, så att de kan 
hänga med i skolan, leka och 
ha en aktiv fritid som alla 
andra.

Fattigdomen bland barn 

ökar för att fattigdomen 
bland vuxna ökar. Klyftorna 
i samhället ökar till följd av 
en politik som till varje pris 
vill straffa arbetslösa och 
sjuka. Det är emellertid inte 
bara de arbetslösa och de 
sjuka som drabbas, utan även 
deras barn. Frågan vi alla 
måste ställa oss är: är detta 
rimligt?

Vi i Vänsterpartiet vill se 
en handlingsplan för mins-
kad barnfattigdom. En av 
många konkreta åtgärder är 
vårt vallöfte om gratis glasö-
gon för barn upp till 16 år. 
Men för att på allvar komma 

till rätta med fattigdom och 
ökade klassklyftor krävs 
också en politik för full sys-
selsättning, höjd a-kassa och 
stärkta socialförsäkringar. 
Fattigdomen i Sverige kan 
inte tigas ihjäl, det krävs en 
aktiv politik för att bygga ett 
jämlikt samhälle. Kom med 
och bygg ett rättvist Sverige 
och ett solidariskt Västra 
Götaland – rösta med Vän-
sterpartiet den 15 maj!

Ingmarie Torstensson (V)
Gruppledare i Ale

Ida Legnemark
Distriktsordförande (V) Älvsborg

Avgiftsfria glasögon för alla barn i regionenSkall vi verkligen satsa 
på så mycket på häst-
väg i vår sköna natur-

kommun. Enligt ”Fören-
ingen säkra hästvägar i Ale”, 
skall kommunen satsa tre 
miljoner kronor på ridvägar 
mellan Alvhem till Bohus.

Detta är rena vansin-
net som Jan A Pressfeldt 
(AD) vill driva igenom, 
mycket i egen regi. Detta 
måste stoppas, vem vill gå, 
cykla, springa i hästskit längs 
gång- och cykelvägar i hela 
kommunen? Gör en separat 
ridväg!

Jag var i Skatås i söndags 

och fick det bekräftat, där 
får man kryssa mellan häst-
skitarna, hopplöst att kunna 
gå i en sådan miljö. Sedan 
att kommunen skall tjäna på 
detta är en utopi, att vi skall 
få en massinvasion av häst-
intresserade tror jag inte ett 
dyft på. Kanske kommer folk 
hit och rider och sedan åker 
de hem till sitt, och vi får ta 
hand om hästskiten. Och vad 
säger alla allergiker som inte 
kan röra sig fritt i naturen?

Uppmaningen till kom-
munfullmäktige är att stoppa 
detta projekt!

Nödingebo

Gör en separat ridväg!

Kom in och ”snacka barn” 
i föräldrabussen! 

Är du förälder och har barn mellan 
0 och 17 år? Då är du välkommen till 

Föräldrabussen – en husbil som kommer att 
rulla omkring i hela Ale under fl era veckor. 

Föräldrabussen kommer att 
göra följande stopp Kl 18-20:

Bohus Centrum 19/4 
Nödinge 20/4 Ale Torg
Alafors 26/4  vid affären
Skepplanda 27/4 Albotorget
Älvängen 28/4 vid Smyrna
Surte 2/5 vid Konsum
Bohus  3/5  Bohus Centrum
Nödinge 4/5 Ale Torg
Nol 5/5 vid Tempo

LE KOMMUNA

Föräldrastöd 
från A till Ö
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Ett resultat av reger-
ingens arbetslinje – 
allt fler i Västra Gö-

talands län jobbar. 
Vi ser en oerhört snabb 

återhämtning av svensk eko-
nomi efter krisen. Mycket 
snabbare än i andra euro-
peiska länder. Under 2010 
noterades den största till-
växtsiffran på flera decennier 
och efterfrågan på arbets-
kraft har skjutit fart. Vi 
hade en BNP tillväxt på 5,5 
procent förra året, vilket är 
den största uppgången sedan 
1970. Tillväxten följs nu av 
en uppgång i sysselsättning 
tack vare Alliansens politik.

Arbetslösheten blev lägre 
än befarat. Moderaterna har 
nu framställt en rapport som 
visar att antalet sysselsatta 
ökade med 12 000 under 
2010 i Västra Götaland. Och 

prognosen för 2011 ser lika 
ljus ut. Antalet sysselsatta 
beräknas öka med ytterli-
gare 12 000 personer. Det 
är framförallt inom privata 
tjänster, industrin och bygg-
sektorn som jobben skapas. 
Sysselsättningen var också 
högre jämfört med 2006, 
då Sverige befann sig mitt 
under en högkonjunktur. 
Arbetslösheten minskade 
också samtidigt som anta-
let nyanmälda platser till 
Arbetsförmedlingen ökade 
markant och varseltalen mer 
än halverades.

I Ale sjönk arbetslösheten 
på ett år mellan 2009 och 
2010. Trots att vi år 2006 
befann oss i högkonjunktur 
och att vi år 2010 precis 
genomgått en ekonomisk 
kris var nivån på arbetslöshet 
marginell. Ungdomsarbets-

lösheten sjönk från att 2009 
ligga på 6,2 % och år 2010 
på 5,2 %, alltså med en pro-
cent på ett år.

De reformer som reger-
ingen genomfört exempelvis 
i sjukförsäkring och A-kassa, 
har debatterats högljutt. 
Vilket är positivt, reformer 
behöver debatteras för att 
fel ska upptäckas och refor-
merna ska bli bättre Men det 
vi vill visa med rapporten 
är att alla dessa delar har en 
del i helheten. Alliansreger-
ingen jobbar hårt för Sverige 
och det svenska folket, vi 
kommer med resultat. Men 
vi är inte nöjda! Vi strävar 
efter full sysselsättning.

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot Norra Älvsborg

Ledamot i social-
försäkringsutskottet

Alliansregeringen visar resultat

Det är många som nu 
har agerat för en 
förändring av den 

nya sjukförsäkringen som 
infördes förra mandatperio-
den. ”-Sluta straffa våra pa-
tienter”, skrev 108 läkare i 
ett upprop i Svenska Dag-
bladet den 30/3. De kräver 
”- att statsmakterna ome-
delbart slutar att skada de 
långvarigt sjuka genom en 
omänsklig lag som förutsät-
ter att ett tillfrisknande skall 
ske efter tidtabell, även efter 
mycket svåra och långvariga 
sjukdomar.” - Utförsäkring-
arna måste stoppas nu, skri-
ver de också bland annat.

Kyrkorna har också krävt 
en förändring, – Sveriges 
Kristna Råd (bestående 
av flera olika kyrkor och 
samfund), Svenska kyrkans 
14 biskopar samt enskilda 
diakoner, församlingar m.fl. 
agerar.  

De har sett vad den 
nya sjukförsäkringen, som 
infördes 2008, har fått för 
konsekvenser när människor 
har blivit utförsäkrade - både 
ekonomisk och mänskligt. 
Helt nya grupper av männis-
kor söker sig nu till kyrkorna 
för att få hjälp med ekono-
min för basbehov och barn-
fattigdomen ökar i Sverige. 

Det som kyrkorna upp-
lever och rapporterar runt 
om i Sverige har man Lunds 
stift undersökt. Statistiken 
där 2010 visar att 63 procent 
av diakoni- och kyrkoar-
betarna upplever att män-
niskor behöver mer hjälp än 
förut. - ”Kurvan fortsätter 
alltså brant uppåt och detta 
är alarmerande”, säger 
stiftsdiakon Lena Strömberg 
Larsson. 

I ett öppet brev till 
Regeringen krävde Sveri-
ges Kristna Råd ”- Snabba 
förändringar så att inte 
fler drabbas av social och 
ekonomisk undergång” och 
skriver bl.a.  ” -  I den tid 
som nu är, med ett Sverige 
vars ekonomi växer mer än 
nästan alla jämförbara län-
ders, måste vi kunna klara 
att ge sjuka människor och 
dem som inte lyckas få ett 

arbete uthärdliga livsvillkor. 
Om vi inte gör det, priori-
terar vi fel!” och poängterar 
att  ”Sveriges Kristna Råd 
kommer inte att släppa dessa 
frågor - Vi kommer att följa 
upp”.

Regeringen verkar nu 
backa lite efter all kritik 
man fått under lång tid. 
Förra veckan presenterade 
Socialförsäkringsministern 
några förslag för att minska 
de negativa konsekvenserna 
av sjukförsäkringen. Lennart 
Molin, generalsekreterare i 
Sveriges kristna råd, säger 
till tidningen, Dagen, – ”Det 
är väldigt positivt att reger-
ingen agerar”. ”Men det 
är inte vår sak att bedöma 
förslagen , det måste det 
bli en debatt om nu”. Len-
nart Molin säger också ”att 
det är viktigt att det sker en 
förändring för de människor 
som far illa. – Tills det märks 
en förändring så måste vi 
fortsätta vara otåliga. Att 
människor far så illa är oac-
ceptabelt”.

Påskuppror mot utförsäk-
ringarna

Ett landsomfattande, 
ekumeniskt, partipolitiskt 
obundet upprop startades på 
facebook för en tid sedan av 
Charlotte Thérèse Björn-
ström, hemmahörande i 
Katolska kyrkan. 
Detta initiativ har just nu 
samlat drygt 6200 personers 
gillande på facebook. Syftet 
är att påverka regeringen 
att behandla människor 
som blivit sjuka på ett mer 
värdigt sätt. Många är drab-
bade av utförsäkringarna 
– och fler drabbas varje dag 
och varje vecka. Trots att 
bristerna i den nya sjukför-
säkringen varit kända, t.om 
innan man införde den, 
har inga större justeringar 
gjorts ännu men …. Nu blir 
det några justeringar, först 
2012, enligt förslag förra 
veckan från regeringen bl.a. 
en ”oskälighetsbedömning” 
som mer individuellt skall 
ta ställning till om det är 
”oskäligt” att utförsäkra en 
sjuk person. Detta kommer 
innebära att ”några fler 

slipper utförsäkring” enligt 
socialförsäkringsministern, 
men den allmänna tidsbe-
gränsningen i sjukförsäk-
ringen kommer finnas kvar 
som grund och det innebär 
att det fortsatt är en lagstad-
gad maxtid för sjukskrivning 
som avgör när du är ”arbets-
för” och inte sjukskrivande 
läkare.

Charlotte Thérèse Björn-
ström, initiativtagare till 
påskupproret, är inte nöjd. 
”De föreslagna justeringarna 
är till och med mindre än 
förväntat. - Allt måste rivas 
upp. Då kan vi bygga ett 
system som är till för män-
niskor och inte tvärtom. 
Det här systemet är gjort för 
tidsinställda sjukdomar - och 
några sådana finns inte.” 
säger hon bl.a. till tidningen, 
Dagen. 
Hon betonar också vikten 
av ”att alla måste få en indi-
viduell bedömning och att 
människor inte skall kastas 
ut ur sjukförsäkringen under 
sjukdomstiden. Det här 
handlar om människor - inte 
om siffror och statistik. 
Människor blir inte friskare 
av att utförsäkras. De döljs 
bara i statistiken”. 

Över hela Sverige 
- Annandag Påsk - 25/4 - 
kommer ”Påskuppror mot 
utförsäkringarna” hålla 
manifestationer för att för-
söka påverka makthavarna 
till förändringar. I Göteborg 
på Götaplatsen kl. 14.00-
16.00 med tal av bl.a. Jesper 
Odelberg, Cecilia Hjort-
Brandell Stadsmissionen, 
Christian Simonsberg läkare 
Smärtkliniken Angered och 
Birgitta Holmer diakon 
Domkyrkan. En samling är 
även planerad i Göteborg 
på Skärtorsdag den 21/4 i 
stadsbiblioteket kl. 18.00. 
Lennart Molin, generalse-
kreterare i Sveriges kristna 
råd hoppas att alla mani-
festationerna den 25 april 
blir av som planerat - ”De 
behövs för att ligga på. Inget 
har ännu blivit bättre för de 
människor som far illa.”

Bengt H.

Många agerar för de sjuka

April
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PÅ GÅNG I ALE

Ortsutvecklingsmöten 26 april

Sophämtning och återvinning i påsk
I samband med sophämtning i påskhelgen 
kan det bli vissa förskjutningar av hämt-
ningsdagar. Ställ ut kärlen två dagar före 
ordinarie hämtningsdag för säkerhets skull.

Sörmossen återvinningscentral
Öppet skärtorsdag kl 07.00–15.45, påskaf-
ton kl 09.00–16.00. Stängt långfredagen, 
påskdagen och annandag påsk. Glöm ej att 
ha det röda besökskortet eller det nya ÅVC-
kortet väl synligt när ni kommer.   

Återvinningsplatser
På återvinningsplatserna får ni endast 
lämna återvinningsbara förpackningar, 
tidningar, kläder och småbatterier. 

Älvängen
Tisdag 26 april kl 19.00, Madenskolans matsal 
i Älvängen. Program: Aktuell samhällsutveck-
ling i Älvängen, vad är på gång? Deltagare: 
BanaVäg i Väst, Samhällsplaneringsavdel-
ningen Ale kommun. Kaffe och bulle.

Surte
Tisdag 26 april kl 19.00, Kulturhuset i Surte. 
Program: Aktuell samhällsutveckling i 
Surte, vad är på gång?

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

Parfymen 
– en mördares historia 
Teater av treorna från Ale gymnasium. Biljet-
ter betalas på plats men bör förbokas, tfn 
0704 32 06 17, helst via sms men det går bra 

att ringa. Ange namn och telefonnummer. 
40 kr student, 80 kr vuxen. >> 30 april kl 
18.00, 3 maj kl 19.00, 6 maj kl 19.00, 7 maj 
kl 18.00, C-huset Ale gymnasium.

Röstlådan – unga röster om 
makt, politik och demokrati
Utställningen Röstlådan är en manifesta-
tion för yttrandefriheten där ungas tankar 
och åsikter lyfts fram. Den är fullmatad med 
tankar och idéer som presenteras i bl a film, 
foto och röstlådor. Samarr: Ale kommun, Rot 
Produktion, Arvsfonden och Sensus. >> 26–29 
april kl 14.00–18.00, 30 april kl 16.00–20.00, 
Ale gymnasiums entré, Nödinge.

Öppettider i påsk  
på biblioteken

Ett gott föredöme 
– nominera nu

Ale bibliotek, Nödinge, har stängt lördagar 
under perioden 23 april till 27 augusti. Bib-
liotekens 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.
Stängt långfredag 22 april–annandag påsk 
25 april. 

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

Känner du någon som borde uppmärk-
sammas? Ett gott föredöme är ett stipen-
dium som delas ut för att uppmärksamma 
personer som är goda föredömen i Ale 
kommun. Stipendiet delas ut till personer 
under 25 år eller ideella organisationer 
som arbetar med barn- och ungdomsfrå-
gor. Ta chansen att nominera din kandidat 
innan nomineringstiden är ute. Senast
15 maj måste kommunen få ditt förslag. 
Nomineringen görs på www.ale.se.
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Under påsken har vi öppet så här:

20/4 Onsdag  Öppet 10-17 (lunch 12-12:45)
21/4 Skärtorsdag  Öppet 10-12
22/4 Långfredag Stängt
23/4 Påskafton  Stängt
24/4 Påskdagen  Stängt
25/4 Annandag påsk Stängt
26/4 Tisdag   Öppet 10-17 (lunch 12-12:45)

Glad påsk
önskar

Just nu går det ett upprop 
genom Sverige – pås-
kupprop – som gäller de 

orättvisor mot allt som inte 
är friskt och perfekt. Om 
den stora grupp med män-
niskor som står utanför alla 
skyddsnät utan möjligheter 
att delta i samhället på lika 
villkor. Människor som inte 
har mat för dagen. Inte har 
råd med tandvård, läkarvård 
och mediciner. Inte tak över 
huvudet. Uppropet hand-
lar också om de barn och 
ungdomar som upplever ett 
större utanförskap både eko-
nomiskt och socialt.

Inom diakonin i Ale 
idag möter vi på olika sätt 
familjer och enskilda vars liv 
håller på att falla sönder på 
grund av den sjukvårdsre-
form som är införd i Sverige. 
Vi möter en ökad barnfat-

tigdom där det inte finns 
pengar till mat, kläder eller 
lördagsgodis. En barnfattig-
dom som inte bara innebär 
en promenad på en frilufts-
dag utan en verklighet som 
påverkar barnens och ung-
domarnas hela livssituation.

Påskuppropet kräver att:
•  Svårt sjuka människor 

måste kunna få sin sjuk-
penning förlängd utan 
att behöva ge sig ut och 
söka jobb/arbeta under 
sin sjukskrivning

•  Människor ska inte 
kunna ställas utanför 
alla försörjningsmöjlig-
heter därför att Försäk-
ringskassan och Arbets-
förmedlingen gör olika 
bedömningar av deras 
arbetsförmåga – gemen-
samma bedömningar, 
giltiga i båda systemen, 

måste göras
• För människor som inte 

längre bedöms ha rätt till 
sjukersättning eller arbets-
löshetsersättning måste 
finnas en möjlighet att få 
försörjningsstöd från soci-
altjänsten även om man ex 
äger den bostad man bor i

•  Människor ska inte 
behöva säga upp en 
trygg anställning och 
gå ut i arbetslöshet på 
grund av att de nått en 
tidsgräns i sjukförsäk-
ringen.

Välkommen att skriva på 
en protestlista för föränd-
ringar som tar hänsyn till 
individers omständigheter. 
Och låt dem som tjänstgör 
i Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan och kom-
munens socialtjänst vara 
människor som empatiskt 
och med yrkesstolthet kan 
fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vi kommer att finnas 
vid ICA i Älvängen och 
Nödinge onsdag 20/4 samt 
skärtorsdag 21/4, då du har 
möjlighet att skriva på listan. 
Det finns också möjlighet att 
skriva på listor i våra försam-
lingshem och församlingsex-
pedition i Älvängen samt via 
internet. 

http://www.namnlista.se/
paskuppropet-for-de-sjuka

http://www.facebook.
com/paskupprop-mot-
utforskningarna

Diakoniarbetare i Svenska 
kyrkan i Ale kommun

Påskupprop – mot orättvisor!

I vänthallen för bygglov!
I senaste Alekuriren kan 

man läsa om Håkan An-
derssons frustration över 

den långa handläggningsti-
den för bygglov för Hamek`s 
satsning på utvecklingen av 
sitt företag.
 
Varför tar det sådan tid?
Hur prioriterar kommunför-
valtningen sina resurser?
Det har enligt kommunens 
egna uppgifter aldrig funnits 
så många kommunanställ-
da på Samhällsplaneringsav-
delningen och Samhällsbygg-
nadsavdelningen som det gör 
idag.

Självklart slukar infra-
struktursatsningen - E45 och 
dubbelspåret på järnvägen - 
mycket resurs även för Ale 

kommun. Men det är ingen 
överraskning och det utgår 
jag från att man planerat för.

Under samma tid har två 
andra stora ärenden paral-
lellt drivits av kommunen – 
Strukturstudierna för Nö-
dinge och Älvängens samhäl-
len. Så mycket tjänstemanna-
tid och kommunala pengar, 
konsultinsatser respektive en-
gagemang från både priva-
ta företag och kommuninvå-
nare som användes. Hund-
ratals arbetstimmar har lagts 
av kommunaltjänstemännen 
på de båda projekten medan 
andra ärenden blivit nedpri-
oriterade. Vad blev resulta-
tet av det?
Ingenting!

Men det innebar att kom-

munförvaltningen inte hade 
resurs för att handlägga ett 
annat angeläget bygglovären-
de – Hamek´s.
 

Mig säger detta att sakkun-
skap och effektivitet inte har 
varit prioriterade.

Vilka besked lämnar detta 
till alla kommuninvånare som 
med stort engagemang tog 
tag i de frågeställningar som 
bollades upp av handläggarna 
för respektive strukturstudie. 
Det kläcktes många kloka 
tankar av kommuninvånarna. 
I verkligheten har dock intet 
förverkligats.

Förutsätter att den nya po-
litiska ledningen inser och åt-
gärdar problemen.

Engagerad kommuninvånare

I torsdags var jag på ett 
ortsutvecklingsmöte i 
Starrkärrs bygdegård. 

Ämnet för dagen var kommu-
nens vindbruksplan. Mötet 
var välbesökt, ordföranden 
sa att det troligen var delta-
garrekord. Jag var där för att 
jag är orolig för vad som kan 
komma att hända med vår 
boendemiljö. Vi bor i Dam-
marna och driver en liten get-
farm med gårdsmejeri som 
inom några år kan hamna i 
skuggan av ett eller flera vind-
kraftverk. Vi upplever ”vårt” 
område här mitt i ödemarken 
som en rofylld tyst idyll som 
vi vill njuta av, fjärran från 
stress, hets och buller.

På mötet fanns även till-

resta vindkraftsförespråkare 
från Alingsås. De delade ut 
reklamtidningar och hade 
bara gott att säga om vind-
kraft. Vem som hade bjudit in 
dessa lobbyister till vårt möte 
kan man bara spekulera i... 

Självklart behövs stödet 
från lobbyisterna för att sälja 
in vindkraften i Ale eftersom 
motståndet hos oss som drab-
bas är så massivt. Hundratu-
sentals skattekronor spende-
ras på att ta fram en plan för 
vindkraftsetablering här i vår 
underbara natur. Så gott som 
alla här ute i vildmarken är 
emot att bli granne med en 
vindsnurra!

Hur kan planer tas fram som 
inte väger vad vi som drabbas 

har för åsikter? Hänsyn till vad 
vi tycker kanske vägs in i nästa 
steg av planeringen låter poli-
tikerna meddela. Men efter-
som vi redan blivit överkörda 
av kommunen i planeringsske-
det så kanske vi blir det igen! 
Så helt plötsligt står vindkraft-
verken där och när de väl är på 
plats är det försent att få någon 
att lyssna. 

Vill ni förstå vår oro så titta 
på en åtta minuters kortfilm 
på YouTube. Filmen heter ”I 
skuggan av en vindkraftspark”. 
Hoppas inte att detta blir vår 
verklighet inom några år!

Daniel Ferdinand
Orolig Alebo som älskar 
tystnaden i Dammarna

I skuggan av en vindkraftspark

Huvudkontor: 0303-69040

www.fl oristutbildning.se

  Stenungsund
  Göteborg

– Det blev många kommen-
tarer på byn och en hel del 
samtal från politiker. Kom-
munstyrelsens ordföran-
de, Mikael Berglund (M), 
ringde upp mig och ville väl 
egentligen bara beklaga vad 
som hänt. Han försäkrade 
att det inte är på det sättet 
som han och Alliansen vill 
att kommunen bemöter fö-
retagare på. Han lovade att 
hålla mig underrättad om 
vad som händer och sker i 
ärendet. Sedan ringde Jan A 
Pressfeldt (AD) och sa väl i 
princip att allt var klart, men 
det har jag hört så många 
gånger. Vi får väl se hur det 
slutar. Jag fick också ett mejl 
från Jarl Karlsson (S) som 
tyckte det var synd att jag 
inte kontaktat honom, men 
han jobbar ju inte på Sam-
hällsbyggnadsavdelningen? 
Hur sjutton ska vi veta vem 
som äger frågan?

Enligt vad tidningen 
erfar kan ett bygglov vara 
på gång redan i veckan, 
vad händer då?

– För vår del är tiden en 
mycket angelägen faktor. 
Inom en månad måste jag 
vara igång med byggna-
tionen. Senast i september 
måste jag ha en del av loka-
len klar. Vi tänker genomfö-
ra bygget i en tvåstegsraket, 
men ärligt talat så har jag just 
nu inte bestämt mig för om 
vi blir kvar i Ale kommun.

Överväger ni att flytta 
verksamheten?

– Ja, självklart gör vi det. 
Med hänsyn till allt som har 
skett med utlovade bygglov, 
markbyten och en lokalväg 
fyra meter från husknuten 
kanske det inte är värt att ris-
kera en byggnation där vår 
verksamhet ändå inte kan 
bedrivas. Sedan anser jag att 
en kommun som behand-
lar företagare såsom vi har 
blivit bemötta är dödsdömd. 
Drabbar detta fler kommer 
vi inte att ha någon tillväxt på 
den här breddgraden. 

Men ni ger väl inte upp 
när ni har kämpat så länge?

– Det som driver mig att 
fortsätta och slutföra projek-
tet är att bevisa att det trots 
allt går. Sedan vill jag själv-
klart verka för att det blir 
en förändring, att kommu-
nen verkligen erkänner sina 
brister och att det medför att 
ingen efter mig blir behand-
lad på ett liknande sätt. Det 
måste bli en förändring nu. 
Jag hoppas att ansvariga po-
litiker och tjänstemän begri-
per det.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Håkan Andersson på Hamek som förra veckan kritiserade bygglovs-
hanteringen i Ale kommun.

Vilka reaktioner har du fått efter artikeln?

Hallå där...

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-

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

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

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

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

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
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"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”.  

Faksimil vecka 15, 2011.

Synpunkterna på Nödinges 
utveckling hade säkert varit 
fler om ortsborna hörsam-
mat inbjudan. Det satt endast 
25 personer i bänkarna trots 
ett digert program anfört av 
kommunens båda kommu-
nalråd. Den exklusiva möj-
ligheten att tala direkt med 
toppolitikerna slarvades bort 

av Ales största samhälle som 
noterade årets hittills sämsta 
besökssiffra.

De som var på plats dä-
remot fick lyssna till såväl 
Mikael Berglunds (M) och 
Paula Örns (S) visioner för 
Nödinge. De var överens 
om utbyggnadsplanerna och 
skiljde sig bara åt på en punkt, 

kommunhuset.
– Vi tror att Ale tjänar på 

en samlad kommunadminis-
tration, arbetet blir effektiva-
re och vi får en mer attrak-
tiv arbetsplats om den place-
ras nära pendelstationen. Det 
är viktigt ur rekryteringsper-
spektiv i framtiden, motive-
rade Paula Örn sitt vägval i 
frågan.

Mikael Berglund höll som 
väntat inte med.

– Vi har lovat i valrörelsen 
att sätta skolan främst, men 
när vi har höjt kvalitén och in-
friat våra löften kan vi disku-
tera saken. Där är vi inte nu.

Ortsborna fick senaste 
nytt om den planerade bo-
stadsbyggnationen. Samråd 
för Ale Höjd (Hallbacken) 
där det planeras 350-400 nya 
bostäder och en förskola sker 
i höst. Äldreboendet i Nö-
dinge byggstartar i maj, för-
skolan Äppelgården invigs i 
september och samtidigt star-
tar renoveringen av Kyrkby-
skolan.

Ny skola
– Ytterligare en skola kommer 
att behövas och den har vi 
tagit beslut om att börja pla-
nera för i ett läge vid Norra 
Kilandavägen, informerade 
Mikael Berglund.

Båda kommunalråden 
sitter med i en referensgrupp 
för utvecklingen av den fram-
tida kollektivtrafiken.

– Det är ett spännande 
uppdrag. Vi vill gärna verka 
för att Ale blir en kommun 
där du kan klara dig med en 
bil. Istället ska matartrafiken 
till pendeltågen vara så ge-

nomtänkt och kunna använ-
das av så många som möjligt 
att kollektivtrafiken blir ett 
självklart val, sa Paula Örn.

Mikael Berglund lockade 
med en målande bild av en 
tänkt båthamn någonstans 
längs Göta älv.

– Det kan bli i Nödinge, 
eller i Surte eller i Älvängen. 
Grefab där Ale kommun är 
delägare utreder nu saken och 
vi hoppas få skäl att återkom-
ma i frågan, men visst är det 
kittlande att kunna gå ner till 
älven och ta en fika i hamnen?

Efter kaffet informerade 
Birgitta Augustsson, sam-
ordnare för skola, social-
tjänst, polis och fritid (SSPF), 
om arbetet med att hjälpa ut-
satta barn och ungdomar.

– Kostnaderna ökar när det 

gäller institutionsplaceringar 
och vi har ett drogmissbruk 
bland ungdomar som vi de-
finitivt inte är nöjda med, 
därför gör vi både kortsikti-
ga och långsiktiga insatser. 
En åtgärd som har haft en 
väldigt bra effekt är ett skolk-
projekt som högstadieskolor-
na och Ale gymnasium har 
infört. All forskning visar att 
fungerar inte tiden i skolan, 
det vill säga att eleverna har 
hög frånvaro, är risken stor 
att ungdomarna hamnar i ett 
utanförskap i samhället, be-
rättade Birgitta Augustsson.

Vidare framkom att poli-
sen inte är så frånvarande som 
många tror. De har under året 
gjort fyra större insatser med 
gott resultat, men agerar ofta 
civilt.

– Vi har ett mycket gott 
samarbete med ungdomspo-
lisen i Kortedala, underströk 
Birgitta Augustsson.

Thomas Berggren från 
Vakna föredrog om det drog-
förebyggande arbetet, där 
årets största ungdomsarrang-
emang nu står för dörren.

– Festivalborg är en gigan-
tisk satsning som involverar 
närmare 120 ungdomar före, 
under och en stund efter. Det 
är ungdomar för ungdomar 
och vi hoppas som vanligt 
på nytt publikrekord, strax 
under 1000 personer.
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Nyproduktion i Alafors, Älvängen och Nödinge

Öppet infomöte

27 april kl 18.00
Medborgarhuset Alafors

Välkommen!

Skiss för fasader i Furulundsområdet, Alafors.

Till följd av ett antal 
misstag vid valet i 
höstas är det snart 

dags för oss alla att gå till va-
lurnorna igen. Omvalet gäller 
till regionfullmäktige i Västra 
Götaland. Situationen skapar 
förutsättningar för att byta 
ut en svag minoritetsledning 
mot en majoritetsledning 
som har möjlighet att styra 
Västra Götalandsregionen. 

Regionen styrs idag av en 
passiv minoritet bestående av 
Socialdemo-kraterna, Mil-
jöpartiet, Vänsterpartiet och 

Sjukvårdspartiet. Det är en 
konstellation som i hög ut-
sträckning bygger på gemen-
samma mandat istället för – 
som det ska vara - gemen-
samma visioner och idéer. 

Tre av de sju sjukvårdspar-
tisterna har dessutom redan 
hoppat av sina uppdrag eller 
sitter som politiska vildar i 
regionfullmäktige. Bordlägg-
ning och återremiss är vardag 
i många frågor. Det är svårt 
att få besked om vilken poli-
tik som gäller i regionen.

I brist på enighet kring 

kollektivtrafiken beslutade 
minoritetsstyret i höstas att 
minska intäkterna till Väst-
trafik vilket leder till svårig-
heter att finansiera framtids-
satsningarna. 

Samtidigt går nu samma 
minoritet ut och förslår en 
enhetstaxa för kollektivtra-
fiken – ett förslag som yt-
terligare minskar intäkter-
na för Västtrafik med minst 
en miljard kronor. En miljard 
kronor innebär en skattehöj-
ning med 40 öre eller mycket 
omfattande besparingar inom 

sjukvården.
Minoritetsstyret är även 

oenigt i frågan om medbor-
garnas rättighet att fritt välja 
vårdcentral samtidigt som de 
passar i viktiga utvecklings-
frågor för hälso- och sjuk-
vården. 

Västra Götalandsregionen 
förtjänar ett starkare styre 
än så. Min förhoppning är 
därför att omvalet ska inne-
bära fler röster på Folkpar-
tiet liberalerna så att vi till-
sammans med övriga Allians-
partier kan skapa en majori-

tet med ansvar för utveckling 
inom hälso- och sjukvård, 
bättre kollektivtrafik, ut-
byggd infrastruktur, jobbsats-
ningar och med en kultur i 
framkant. 

De viktigaste frågorna för 
Folkpartiet liberalerna i regi-
onvalet:

1)  Bättre service inom 
hälso- och sjukvård!

2)  Lyft ungas psykiska 
hälsa!

3)  Mer valfrihet inom 
vården!

4)  Kreativitet och entre-

prenörskap ger växt-
kraft!

5)  Enkel och smidig kol-
lektivtrafik!

Regionen förtjänar ett 
starkt ledarskap!

Folkpartiet liberalerna
vill vara en del av det!
Rose-Marie Fihn (FP)

Byt ut det svaga styret i Västra Götalandsregionen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Ett expansivt samhälle med nya bostä-
der, skolor och förbättrad kollektivtrafik.

Kommunalråden var överens om det mesta i 
visionerna för Nödinge på torsdagens ortsutveck-
lingsmöte.

Åhörarna uttalade önskemål om tydligare sats-
ning för utsatta barn, seniorboende i centrum och 
mer aktiviteter för de på äldreboendena.

Birgitta Augustsson, SSPF-samordnare, gav en bra bild av 
hur Ale kommun jobbar med utsatta barn och ungdomar.

Thomas Berggren från Vakna föredrog om verksamheten och det jättelika Festivalborgsar-
rangemang som väntar lördag 30 april.

Publiken svek ortsmötet i Nödinge
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SKEPPLANDA. Många 
frågeställningar disku-
terades på ortsutveck-
lingsmötet i Skepp-
landa.

Infrastruktur, kol-
lektivtrafik, bostads-
byggnation och biblio-
teksverksamheten var 
några av de ärenden 
som var uppe på dag-
ordningen.

Det nya mötespresi-
diet med Sven Rydén 
(AD) i spetsen kunde 
också glädja sig åt en 
mycket god uppslut-
ning i bygdegården.

Det var många skepplanda-
bor som hade hörsammat 
inbjudan till ortsutveck-
lingsmötet i bygdegården i 
onsdags. Flera intressanta 
föredragshållare gjorde att 
kvällen blev både innehålls-
rik och givande.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), var först ut 
att greppa mikrofonen och 
tala till församlingen.

– Tidigare har det gått en 
osynlig gräns i Nol och det 
norröver har varit av ondo. 
Nu är det slut med törnrosa-
sömnen för Skepplandas del. 
Älvängen och Skepplanda 
kommer på sikt att växa ihop 
via Skönningared, förklarade 
Pressfeldt och presenterade 
ett par konkreta projekt för 
Skepplanda. Det största är 
Prästgården.

– Det tar tid med detalj-
planearbetet. Det planeras 
för 26 lägenheter av olika 
typer.

Förhoppningsvis kan det 
bli inflyttning om ett och ett 
halvt år.

Landets yngsta nämnd-
ordförande, Isabell Korn 
(M), ny ordförande i Kultur- 

och fritidsnämnden, svarade 
på den oro som Bibliote-
kets Vänner vädrat gällande 
Skepplanda biblioteks fram-
tid.

– Det kommer inte att ske 
några besparingar i år och 
biblioteket kommer inte att 
stängas, poängterade Isabell 
Korn.

Visa hänsyn
Erik Lööv, projektledare 
på Trafikverket för sträckan 
Älvängen-Göta, berättade 
om arbetet med nya E45. 
Han vädjade till alla förbi-
passerande bilister att visa 
hänsyn.

– Jag är less på att folk kör 
för fort i vägbyggnadsområ-
det. Det är 50 eller 70 som 
gäller, betonade Lööv.

– Sedan är jag lika less som 
ni på att det är hålor i vägen 
och att det bildas köer. Det 
tvingas vi dock leva med. Vi 

kan inte be om ursäkt. Vi är 
hemma hos er och bygger 
och när allting är färdigt 
kommer det att bli jättebra.

Erik Lööv avslutade sitt 
anförande genom att visa 
bilder på den nya sträck-
ningen var trafikplatserna 
kommer att bli belägna.

Stora förändringar
Mikael Olsson från Västtra-
fik var tillbaka på hemmap-
lan för att svara på frågor om 
kollektivtrafiken.

– Vi har figurerat flitigt i 
media den senaste tiden. Det 
är bara konstatera att vi har 
en hel del att jobba med. Det 
nya pris- och betalsystemet är 
ett sådant exempel, erkände 
Olsson utan omsvep.

– Kollektivtrafiken står 
inför stora förändringar när 
pendeltågstrafiken kommer 
igång. Det innebär förbätt-
ringar för många invånare, 
men några kommer säkert 
uppleva det som en försäm-
ring. Det är svårt att tillgo-
dose allas behov.

Vårdcentralens vara eller 
icke vara i Skepplanda disku-
terades under övriga frågor. 
Kvällens längsta applåd fick 
den kvinna som ansåg att 
Skepplanda ska låta bli att 
urholkas och att det är oac-
ceptabelt att ortens vårdcen-
tral styrs med vänster hand 
från Älvängen.

– Jag ska få besked från 
ansvarig tjänsteman senare 
i veckan och lovar att åter-
komma med information 
i ärendet, upplyste Sven 
Rydén.

Skepplanda får 
inte urholkas
– Lättnad över att biblioteket blir kvar

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafikverkets projektledare för sträckan Älvängen-Göta, Erik 
Lööv, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bygdegård.

Mikael Olsson från Västtrafik var tillbaka i hemorten Skepp-
landa för att svara på ortsbornas frågor om kollektivtrafi-
ken.
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Utgångspris 645 000:-
Boyta 65 kvm
Avgift 3.527:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Balkong i söderläge
Adress: Alkalievägen 13 B
Visas ons 20/4 18.30-19.00
och sön 24/4 16.00-16.30
Sms:a: FB 5410-2856 till 72456
för beskrivning

En trevlig och trivsam trerums-
lägenhet. Ljus och fin genom-
gångslägenhet med bra
planlösning. Bra insynsskyddat
läge i området. En stor balkong
med tak i söder. Här är nära till
service, skolor, dagis och kom-
munikationer
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2856.

B 3:a Bohus

Utgångspris 2 995 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 145 kvm
Tomt 1 600 kvm
Byggt 1986
Adress: Fridhemshöjden 3A
Visas tor 28/4 17.30-18.30
och sön 1/5 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2758 till 72456
för beskrivning

Här har vi en mycket fin, exklu-
siv 1 1/2 plansvilla med charm
och fina detaljer. Högt och
vackert läge med älvsutsikt i
småstadsidyllen Älvängen. Fint
lusthus, en härlig altan, balkong
och en vacker kakelugn i det
trivsamma vardagsrummet. En
pärla. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2758.

B Älvängen

Utgångspris 695 000:-
Boyta 62,5 kvm
Avgift 2.836:-/mån inkl värme,
VA
Adress: Grangärdesvägen 15 B
Visas ons 20/4 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-2860 till 72456
för beskrivning

En välplanerad fräsch 2:a i
gavel med balkong i västerläge.
Smakfullt inrett och renoverat
badrum och kök. Bra Brf. för-
ening med låg månadskostnad.
Det är nära till kommunikationer
och centrum och bara 10 min
från Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2860.

B 2:a Surte

Utgångspris 2 695 000:-
7 rok, varav 6 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 96 kvm
Tomt 659 kvm
Byggt 1964
Adress: Smedjebacken 17
Visas ons 27/4 17.30-18.30
och sön 1/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2872 till 72456
för beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fräsch och
fin påkostad enplansvilla med
källare, på en av Älvängens
mest eftertraktade adresser.
Ljusa fina färger. Härligt utespa
för sköna bad på den generösa
fina altanen, med gott om plats
för umgänge till sommarens
grillkvällar. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2872.

B Älvängen
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Lennart Nilsson redogjorde för bostadsutbyggnaden i Nol-Nödinge.

Trygghetsvandring väntar i Nol
NOL. Trygghet och 
bostadsutbyggnad.

Nolborna fick mycket 
information till livs på 
tisdagens ortsmöte.

– Fast nästa gång 
kräver vi att polisen 
närvarar, sa en uppre-
tad nolbo.

Nolborna har önskat polisens 
deltagande under ett antal 
år. I vår fick de nöja sig med 
Lotti Klug, brottsförebygga-
re i Ale kommun.

– Brottstrenden i Nol är 
inte särskilt anmärknings-
värd. Ni ligger bra till i för-
hållande till orter som Nö-
dinge och Älvängen som 
alltid toppar statistiken, be-
rättade Klug och fortsatte:

– Villainbrotten ökar just 
nu och ett effektivt botmedel 
är grannsamverkan. Hör av er 

till mig om ni är intresserade 
i ert område.

Till hösten planeras en 
trygghetsvandring i Nol. Då 
medverkar polisen, rädd-
ningstjänsten och represen-
tanter för park- och gatuav-
delningen i Ale.

– Syftet är att tillsam-
mans med er gå en prome-
nad i Nol och notera plat-
ser där ni anser att åtgärder 
bör vidtas. Det kan handla 
om gatubelysning, dålig sikt 
eller annat som gör att ni 
inte känner er säkra. Allt do-
kumenteras på en åtgärdslis-
ta, en del kan ordnas omgåen-
de andra behov får vi bevaka 
och fixa när tillfälle ges. Ef-
tersom ni kan Nol bäst behö-
ver ni gå med oss, marknads-
förde Lotti Klug.

Lennart Nilsson från 
Samhällsplaneringsavdel-
ningen redogjorde sedan för 

den planerade utbyggnaden 
mellan Nol och Nödinge.

– Till hösten hoppas vi 
kunna ha en utställning över 
Ale Höjd (Hallbacken) där 
350-400 bostäder planeras. 
Det är ett kuperat och ut-
manande område att bygga 
i, men Skanska, Derome och 
Sverigehuset har antagit upp-
draget, sa Nilsson.

Brandsbobergen som an-
gränsar till Ale Höjd och 
sträcker sig bort till Ale El-
förening är också planerat för 
bostäder. Här tas en fördju-
pad översiktsplan fram just nu 
och här kan 500-600 bostä-
der få rum.

– Vi vill också att kraft-
ledningen förbi Kärrvägen 
grävs ner, vilket skulle göra 
det möjligt att exploatera i det 
området, sa Lennart Nilsson.

125 personer visade intresse för vindbrukspla-
nen som föredrogs i Starrkärrs bygdegård på 
ortsutvecklingsmötet. Foto: David Rydén

Publikrekord i Starrkärr
STARRKÄRR. Vind-
bruksplanen i Ale 
kommun har väckt 
debatt.

Den låg också till 
grund för publikre-
kordet när Starrkärr-
Kilanda bjöd in till orts-
utvecklingsmöte.

– Ett fantastiskt bra 
möte, konstaterade 
ordföranden Sune 
Rydén (KD).

125 personer trängde sig in i 
Starrkärrs bygdegård för att 
ta del av informationen kring 
Vindbruksplanen i Ale. Det 
var i huvudsak Samhällspla-
neringsavdelningens Ann-
Marie Carlsson och Läns-
sytrelsens Torsten Carlsson 
som svarade för det formel-
la innehållet. Efter en längre 

faktagenomgång blev det tid 
för frågor.

– Det finns en oro för 
buller, skuggor, ett sjunkan-
de fastighetsvärde och att 
landskapsbilden ska förstö-
ras, säger Sune Rydén till lo-
kaltidningen.

Ale har likt övriga kom-
muner i landet tagit fram en 
plan för hur vindkraft skulle 
kunna byggas ut. Av denna 
framgår också att ljudnivån 
inte får överskrida 40 db på 
500 meters avstånd.

– Vi ställer större krav här 
än vad många andra kommu-
ner gör, säger Sune Rydén.

Mötesdeltagarna fick 
också information om vad 
som gäller för att överklaga 
ett eventuellt bygglov.

– Än så länge finns det inga 
inlämnade ansökningar, men 
om och när dessa kommer 

finns det som vanligt möjlig-
het att överklaga för de som 
blir berörda, menar Sune 
Rydén.

Diskussionerna om vind-
kraft i Ale kommer att fort-
sätta.

– Det här är något nytt 
och främmande så frågorna 
är med all rätt många, men 
dialogen fördes i en god anda 
och det uppskattade alla in-
blandade, avslutar Sune 
Rydén.

Kilanda byalag som verkar 
för en gång- och cykelväg till 
den kommunala badplatsen 
vid Hultasjön, fick ett avvak-
tande svar. Det är Vägverkets 
väg och resurser saknas.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I NOL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu

Lösgodis

495

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 24/4. Reservation för slutförsäljning

/hg

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu

Abba sill i glas
210-240g, max 1 erbj/kund

3 för 25:-
Just nu

Färsk Lammstek
Nya Zeeland

129:-
Just nu

/kg

Vi har Påskmaten

Just nu

Just nu

Just nu

Just nu

Just nu

/kg

Just nu

Benfri Kotlett i bit
Svenskt kött styckat i butiken

5990
/kg

/fpn

Äpplen 
Golden Delicious 
max 3 kg/kund, Italien

10:-/hg

Gröna kärnfria Druvor 
ask 500g, Chile/Indien, max 2 per 
kund

1495

Potatis
Asterix

395
/kg

kgkg

Gäsene Hushållsost
ca 2kg.

4995

Fläskfilé
Danish Crown, Ursprung 
danmark, max 2 förp/kund.

4995

Skärtorsdag: 8-22
Långfredag: 8-22
Påskafton: 8-18

Påskdagen: 10-22
Annandag påsk: 8-22

Grillbricka
590g, olika kryddade korvar

25:-/fpn

/kg

Med manuell 
delikatess 

& självscanning. 
Välkomna!
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Mötesplatser och fritidsledare

HJÄLP OSS HJÄLPA 
EUROPAS FATTIGASTE BARN!

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

Lämna gärna in dessa till oss 
tisdagar kl 18-21, dok senast 26 april. Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

I lördagens V75-om-
gång på Åby blev det mil-
jonregn över spelarna på sju 
rätt. En Harry Boy-kupong 
inlämnad hos Godislagret 
i Nol gav hela 9.031.341 
kronor. Det var ett kom-
pisgäng på fyra medelålders 
män från Nol-Alafors som 
hade lyckan med sig.

Harry Boy-kupongen, 
som kostade 192 kronor, 
var ett av de tre system som 
lyckades pricka in sju rätt. 

Förutom en rad med sju rätt 
innehöll kupongen 14 rader 
med sex rätt och 66 rader 
med fem rätt. Den högsta 
Harry Boy-vinsten i ATG:s 
historia är 20.678.722 
kronor från 2004. 
Omsättningen på 
dagens V75-omgång var 
88.113.244 kronor, och 
57.273.608 kronor delades 
ut i vinster till spelarna.

❐❐❐

–Ales ungdomar tydliga när påverkanstorget arrangerades på nytt

Ale Ungdomsråd 2011. Påverkanstorget valde delar av ungdomsrådet i ett demokratiskt val.

Miljonregn över Nol-Alafors

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Verksamhetschef Peter Madsen, vice ordförande i Utbildningsnämnden, Dennis Ljunggren (S) 
och ordförande Peter Kornesjö (M) svarade på elevernas frågor om skolan.

NÖDINGE. Påverkan-
storget med elever i 
högstadie- och gymna-
sieåldern blev en fredlig 
uppgörelse.

Kritiken och kraven 
var de ganska överens 
om, därmed inte sagt 
att allt går att tillgo-
dose.

– Ett modernt café 
med bra öppettider och 
låga priser är tyvärr 
inte en kommunal 
fråga, sa kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Politikerna fick med sig en hel 
del matnyttigt att fundera över 
från onsdagens påverkanstorg. 
Ungdomarna från kommunens 
alla hörn yttrade sig över kol-
lektivtrafiken, skolan, mötes-
platser och Ales utveckling i 
största allmänhet.

– Jag är imponerad. Det 
finns ett stort engagemang och 
i samtalen växer också förståel-
sen för varför det ser ut som det 
gör i vissa frågor, kommentera-
de oppositionsråd Paula Örn 
(S).

Efter de omfattande protes-
terna från ungdomarna i Ale i 
samband med att Kultur- och 
fritidsnämnden tog beslut om 
att minska antalet fritidsledare 
med betoning på dagtidsperso-
nalen var en fråga given.

Felicia Eidenby med flera i 
Ungdomsrådet undrade varför 

de inte blivit tillfrågade innan 
beslutet togs.

– Jag är den första att be-
klaga hela händelseförlop-
pet. Det är verkligen inget jag 
är stolt över. All information 
gick ut fel väg. Vi ska nu ägna 
hela året till att lyssna på ung-
domarna och sedan inför 2012 
fatta rätt beslut om hur verk-
samheten på fritidsgårdarna 
ska fungera, förklarade Isabell 
Korn (M), nytillträdd ordfö-
rande för Kultur- och fritids-
nämnden.

Hon ställde också en fråga 
direkt till ungdomarna.

Vad tycker ni är vikti-
gast, antalet mötesplatser 
och innehållet på dessa eller 
personal?

– Personalen är nummer 
ett. I tonåren behöver man bra 
människor att prata med svara-
de en av ungdomarna spontant.

Alliansen som i valrörelsen 
talat om fler fritidsgårdar får 
kanske tänka om.

– I Surte behövs ingen. Det 
fungerar perfekt med den vi 
har i Bohus, men låt persona-
len vara kvar, löd bohusungdo-
marnas budskap.

Ale gymnasium ligger fort-
farande långt framme när det 
gäller demokrati och elevin-
flytande.

– Det är riktigt bra. Vi är 
till och med delaktiga när det 
ska anställas ny personal, säger 
Tobias Fri och kompisen 

Magnus Lundborg som också 
läser i Ale gymnasium fyller i:

– Vi borde använda huset 
mer. Det är ett aktivitetshus 
vi ungdomar behöver. Mötes-
plats ungdom är kanon, men 
borde vara öppet oftare.

Skolan klarade sig bra från 
kritik, däremot ansågs matkva-
litén skifta mellan skolorna.

Busskorten som är en stän-
digt återkommande fråga 
borde enligt ungdomarna gälla 
över en större region och under 
dygnets alla timmar.

Det finns lite att jobba på!
Dessutom fick kommun-

ledningen gärna verka för fler 
caféer med bra öppettider och 
låga priser...

STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
”märk Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Moldaviens barn behöver oss

Här fi nns plats för fl er partners

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Europas fattigaste 
behöver vår hjälp igen!
Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

I två år har Stödföreningen arrangerat 
en insamling till förmån för Budesti 
kommun i Moldavien. Här fi nns Eu-
ropas fattigaste barn. Tack vare Ale 
kommuns kontakter i sitt internationella 
arbete har vi kunnat ge direkt hjälp till 
utsatta barn och familjer.

Vår insamling har oavkortat fi nansierat 
ett sommarläger för Budestis 100 fat-
tigaste barn. Under detta veckolånga 
läger som drivs av volontärer försöker 
man skapa en tydlig bild av hur bar-
nen mår och vilka särskilda behov som 
fi nns. De bryter det destruktiva mönst-
ret och försöker ge barnen framtidstro 
och motivation att fortsätta kämpa 
med sina studier i skolan. Dessa barn 
har ofta svåra fattiga hemförhållanden 
med ensamstående föräldrar, där olika 
former av missbruk snarare är vanligt 
än ovanligt.

Insatsen för de fattigaste barnen har 
visat sig både värdefull och framgångs-

rik. Problemet är att behoven kvarstår. 
Det kommer nya generationer med 
samma bakgrund. Budesti kommun 
är helt beroende av vårt ekonomiska 
bidrag för att kunna fortsätta med 
sommarlägret och känner därför en 
oro för att det ska upphöra. Vi vill 
därför säkerställa att verksamheten kan 
fortgå under de tre kommande åren. 
Det gör att de kan planera och tänka 
mer långsiktigt. Vi har på nära håll 
haft möjlighet att se vilken avgörande 
roll insatsen har för Europas fattigaste 
barn – därför känner vi det som mycket 
angeläget att insamlingen fortsätter.

Vårt bidrag för verksamheten är 6000 
Euro (cirka 55 000 kronor). För att un-
derlätta arbetet med att få ihop eko-
nomin söker vi nu partners som under 
tre år är villiga att ge ett bidrag varje 
år. Ale kommun kan inte som kom-
mun ge något ekonomiskt bistånd. 
Lagen tillåter inte det. Istället vänder 
vi oss till näringslivet, kyrkorna, fören-

ingslivet, organisationer och den breda 
allmänheten. Ditt bidrag gör skillnad.

Genom den här insamlingen är du ga-
ranterad att pengarna går direkt till en 
verksamhet avsedd för de allra mest 
utsatta barnen i Europa. De är inte 
längre bort än en tre timmars fl ygresa.
Våra upparbetade kontakter gör det 
möjligt att på nära håll följa insatserna 
och utvärdera dess nytta.

Europas barn är våra! För oss är rin-
nande vatten en självklarhet, det är 
det inte för alla. För familjer i Molda-
vien är det inte ens självklart att barnen 
kommer hem efter skolan. Vår vardag 
skiljer sig dramatiskt från deras. Vi är 
rädda att bilstereon inte ska sitta kvar i 
bilen på morgonen, föräldrar i Molda-
vien är rädda att bli bestulna på sina 
barn, särskilt unga fl ickor.
Vi kan inte passivt titta på – vi måste 
agera – vi måste försöka. 
Gör en insats, du också.
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POLIS
RONDEN

Tisdag 12 april

Sadeltjuv
Någon tar sig in i en hästtran-
sport i Nödinge och tillgriper 
sadel och träns.

En komvuxelev i Ale vägrar 
att återlämna en dator. Ärendet 
rubriceras som olovligt förfo-
gande.

Smitning från bensinnota rap-
porteras från Shell i Nol.

Tre personer uppehåller sig 
vid polisens radiobil i Nödinge. 
En av dessa personer visar 
tydliga tecken på narkoti-
kapåverkan och medtas för 
provtagning.

En patrull åker till Sökdra 
Klöverstigen i Nödinge med 
anledning av en misshandel. 
När poliserna återvänder till 
sin bil upptäcker de att framru-
tan är krossad.

Onsdag 13 april

Garageinbrott
Garageinbrott i Nol. Diverse 
gods tillgrips, bland annat en 
slipmaskin och en båtmotor.

En familj i Skogstorp eldar 
i sin kakelugn. Det uppstår 
lågor, men fastighetsägaren 
lyckas släcka branden innan 
räddningstjänsten kommer till 
platsen.

Två personer i Nödinge grips 
av polis, misstänkta för narko-
tikabrott.

Lägenhetsinbrott i Nödinge. 
Brevinkastet bryts upp och 
tjuvar tar sig in i bostaden.

Fredag 15 april

Narkotikabrott
I samband med att polisen 
kommer till Bohusskolan för 
att hämta en elev, misstänkt 
för brott i ett ärende, grips 
två personer. Två elever, födda 
1995 respektive -96, visar båda 
tecken på narkotikapåverkan.

Lördag 16 april

Grön laser
En person i Alafors får en grön 
laser riktad mot sin bil.

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/4 – 18/4: 51. Av dessa 
är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 2 238 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 66 kvm
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PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 880 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Lindvägen 19.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE 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
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,6 kvm

S
M
S
:A

3
0
6
1
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 336 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 13. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 116 kvm
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PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 4 850 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Hägers gränd 2. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 007 kr/månad.
VISAS On 20/4 17.30-18.00. Alkalievägen 9b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 232 kvm . VISAS On 20/4. Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 79.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 81 kvm

• 1-plan /bekvämt • Barnvänligt • Nära till allt • Naturen runt kröken.
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PRIS 880 000 kr/bud. AVGIFT 2 292 kr/månad.
VISAS Ti 26/4 17.00-17.30. Göteborgsvägen 76. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 70 kvm
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 806 kvm . VISAS Ti 19/4 17.00-17.45. Syrenvägen 1.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 5 rok, 107 + 55 kvm

• Välplanerat • Nyrenoverat • Barnvänligt
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Vi har mer till salu!
Se hela vårt utbud på 
www.svenskfast.se/ale

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

SKEPPLANDA. Överful-
la papperskorgar på Albo-
torget i Skepplanda fortsät-
ter att utgöra ett problem. 
Fyra korgar finns utplace-
rade på torget, men samtli-
ga blir snabbt fyllda av skräp.

– Kruxet är att chauffö-
rerna städar sina bussar och 

sedan fyller papperskorgarna 
på Albotorget. Vi har upp-
märksammat bussbolaget 
Nobina på problemet, men 
hittills utan framgång. Det 
är beklagligt, säger Ale kom-
muns parkchef, Anders Al-
fredsson.

– Papperskorgarna i 

Skepplanda töms tre gånger 
i veckan av vår personal. Vissa 
perioder är vi där och städar 
varje dag. Det borde vara till-
räckligt. Jag tycker faktiskt 
synd om skepplandaborna, 
avslutar Anders Alfredsson.

JONAS ANDERSSON 

Överfulla papperskorgar i Skepplanda

En vanlig syn på Albotorget.
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NYGÅRD. Electrolux Filter 
AB presenterade s-bag® 
GREEN på Lilla Edet-
mässan förra helgen. s-bag® 
GREEN är en högtekno-
logisk innovation och den 
första dammsugarpåsen i 
världen som är tillverkad av 
majsstärkelse.

Electrolux utökar sin 
s-bag®range med ett håll-
bart alternativ; s-bag® 
GREEN. s-bag® GREEN 

är 100 % naturlig och består 
av förnyelsebara material 
såsom oblekt majsstärkelse, 
naturligt gummi och återan-
vänd kartong.

Electrolux Filter AB pre-
senterade på Lilla Edet-mäs-
san s-bag® GREEN tillsam-
mans med sin gröna damm-
sugarserie, som är tillverkad 
av 55-70% återvunnen plast. 
Dess systermodell UltraOne 
utsågs till bästa dammsuga-

ren någonsin i Råd & Röns 
test 2009.

Materialet som används 
i s-bag® GREEN heter 
IngeoTM och är gjort av dex-
tros (socker) från majs som 
odlas för ett flertal industri-
ella ändamål. IngeoTM kan 
också framställas av stärkelse 
från bland annat sockerbetor 
eller vete. s-bag® GREEN 
bidrar till att minska mil-
jöpåverkan avsevärt då 42 
% mindre energi används 
i produktionen och 32 % 
mindre växthusgaser släpps 
ut. s-bag® GREEN har 100 
% prestanda och upp till 50 
% längre livstid än dammsu-
garpåsar gjorda av papper.

Electrolux är initiativta-
gare till projektet “Vac from 
the sea” som syftar till att 
öka medvetandet om att ta 
hand om den plast som finns 
i världshaven.

❐❐❐

Dammsugarpåse tillverkad av majsstärkelse
– Nygårdsföretaget presenterade världsnyhet

Electrolux Filter AB i Nygård kan ståta med den första dammsugarpåsen i världen som är 
tillverkad av majsstärkelse.          Foto: Jonas Andersson

ELECTROLUX FILTER AB
Electrolux Filter AB är ett dotterbo-
lag inom Electrolux Gruppen som är 
en global ledare inom hushållsappa-
rater med mera än 40 miljoner sålda 
produkter årligen i 150 olika länder. 
Vid Electrolux Filter AB tillverkas 
dammsugarpåsar till såväl dammsu-
garproducenter som till eftermark-
nad. Bland annat tillverkas S-bag 
dammsugarpåsfamiljen vid Elec-

trolux Filter. s-bag® var det första 
dammsugarpåskonceptet på mark-
naden som var standardiserad för 
att göra livet enklare för konsumen-
terna. s-bag® konceptet introducera-
des 2001 och utvecklades av Electro-
lux och Philips. Totalt har mer än 150 
Miljoner s-bag® sålts sedan intro-
duktionen.

EN KOMPLETT BANK

Handelsbanken Surte • Göteborgsvägen 78 • www.handelsbanken.se/surte 
Öppet: Mån kl 10-18 tis-fre kl 10-15.30 • Nå oss alla dagar dygnet runt på tel: 0771-778899

SURTE

Tel 031-336 1580
��������������������ALLA DAGAR 09-20

Ombud för Västtrafik:

PÅSK ÖPPET:
Måndag-Långfredag 9-20 
Påskafton 9-16
Påskdagen & Annandagen 10-20

PÅSKERBJUDANDE
klipp ut och ta med annonsen

T.o.m. 25/4 -11

✃

 rabatt på 
valfri Äggkartong

✃

 rabatt på 
valfri Sillburk

✃

Arla grädde 5dl 

✃

 rabatt på 
Lösgodis 
vid köp av minst 0,2 kg

PACKHJÄLP skärtorsdag 
& Påskafton av LNIKs damer!
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Här blir ungdomars röst hörd

Två aleungdomar har fått 
i uppgift att med kamerans 
hjälp dokumentera sin vardag 
och miljön som de lever i. 
Resultatet kompletterar den 
vandringsutställning som 
färdas land och rike runt i en 
container.

– Syftet är att visa upp 
både skillnader och likhe-
ter bland ungdomar. Att vara 
ung idag kan se väldigt olika 
ut, någon studerar, en annan 
är arbetslös. Någon är flyk-
ting och nyanländ, en annan 
har inte varit utanför kom-
mungränsen. I utställning-
en berättar Sveriges ungdo-
mar, däribland två från Ale, 
om sina tankar kring samhäl-
let genom film, foto, röstlå-
dor och andra kreativa sätt, 
säger Fredrik Anderman på 
Kulturverket i Ale.

Yttrandefriheten
Grundidén är att manifeste-
ra för yttrandefriheten, där 
ungas tankar och åsikter lyfts 
fram.

– Ungdomsinflytande 
är inte alltid vad vi tror att 
det är. Vi hoppas att i sam-
band med utställningen också 
kunna göra en genomlysning 

av hur Ales ungdomar ser på 
sina möjligheter att påverka 
och sedan se hur deras bild 
stämmer överens med våra 
politikers, säger Sven Niel-
sen.

Att Kultur- och fritidsför-
valtningen tände på utställ-
ningen beror självfallet på att 
ungdomsdemokrati är en pri-
oriterad fråga.

Ungdomslots
– Vi har dessutom bra möj-
ligheter att kunna följa upp 
och genomföra förändring-
ar. Sven Nielsen jobbar som 
ungdomslots med uppdraget 
att värna just ungas inflytan-
de i samhllet. Nu vill vi också 
visa upp vad ungdomar fak-
tiskt kan och vill. Ett syfte är 
att inspirera såväl unga som 
vuxna, menar Fredrik Ander-
man.

Till utställningen och 
ämnet finns ett bra pedago-
giskt material att ladda ner 
från nätet.

– Vår förhoppning är att 
både grundskolan och gym-
nasiet tar chansen att besöka 
Röstlådan. Den kommer att 
finnas i en container på ut-
sidan om Ale gymnasium. 

Två ungdomar kommer att 
förevisa utställningen, vilket 
också känns väldigt roligt, av-
slutar Sven Nielsen.

Utställningen kommer 
även att vara öppen under 
Festivalborg som arrangeras 
lördag 30 april och som för-
hoppningsvis lockar närmare 
1000 ungdomar till Ale gym-
nasium.

Utställningen Röst sker i en container som fraktas runt i landet. I nästa vecka kommer den 
till Ale gymnasium och kommer att vara öppen onsdag till lördag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Hur skapas ett samhälle där ungdomar 
tas på allvar och behandlas med respekt?

Svaret kan finnas i utställningen Röstlådan som 
arrangeras 26-30 april utanför Ale gymnasium.

– Vi gör mycket för att ständigt förbättra ung-
domsinflytandet, men du kan aldrig slappna av, 
säger ungdomslots Sven Nielsen.

Nu blir det härdat 
glas som bullerskydd

Krossade bullerskydd längs 
E45 i Nol.

NOL. Säkerhetsglaset 
som utgör bullerskydd 
längs nya E45 ersätts 
efterhand med härdat 
glas.

– Det har en helt 
annan hållfastighet och 
blir mycket svårare att 
sabotera, säger samhälls-
planeringschef Lennart 
Nilsson.

Under en natt i vinter krossa-
des inte mindre än 16 buller-
skydd av glas längs nya E45 
mellan Nol och Nödinge. 
Kostnaden för att byta ett glas 
är 20 000 kronor.

– Nu har Trafikverket be-
stämt sig för att specialbestäl-
la ett härdat glas som är det-
samma som vi har i vindrutan 
fram på bilen. Det faller inte 
sönder som det säkerhetsglas 
som sitter där nu, säger Len-
nart Nilsson.

Vidare dröjer det nu inte 
länge tills etappen mellan Nol 
och södra Älvängen öppnar 
för trafik.

– Det kommer också att 
ske en omasfaltering av ytbe-
läggningen mellan Nol och 
Nödinge, där det har varit en 
del sättningar.
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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

Det finns mycket att ta del av i utställningen Röst. Bildmate-
rialet är en bärande faktor, en del kommer att vara från Ale.

Från rengöring till finish.

Med Alcros utomhus-
sortiment är din uteplats 
redo när första vårsolen 
tittar fram. Välkommen in!

Välko
mmen ut!

Bäst i test!
Alcro Bestå Täckfärg är bland de bästa
utomhusfärgerna i Folksams stora färgtest
och vi har den till ett riktigt bra pris

Låt ditt hus leva utan mögel
www.folksam.se

20%
rabatt

på alla 10 liters utomhusfärg 

hela sommaren!
Dessutom får du en 

Quickbrush 
vård 895:- på köpet* 

när du handlar 

3x10 liter Bestå

PÅ KÖPET!*

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

*Gäller så långt lagret räcker
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En viktig del av all gymnasie-
utbildning är internationali-
sering och global utveckling 
–  Elfhems gymnasium utgör 
inget undantag.

– Vårt mål är att alla lär-
lingar ska erbjudas ut-
landspraktik under sitt tredje 
år. Vi är övertygade om att det 
är mycket lärorikt för unga 
människor att möta andra 
länders befolkning och sätta 
sig in i deras perspektiv, be-
kymmer och glädjeämnen. I 
en tid när hållbar utveckling 

och klimatfrågor är centrala 
behöver man med egna ögon 
se hur vårt sätt att leva hänger 
ihop med andra länders vill-
kor, säger rektor Carl Ny-
ström.

Beroende på programin-
riktning kommer olika länder 
att vara aktuella och just nu är 
planen att nästa års treor på 
Elfhems gymnasium skall åka 
till Gambia i tre veckor på ut-
landspraktik. 

– Våra elever kommer att 
delta i skolbyggen, försko-

le- och skolverksamhet och 
träffa gambianska ungdomar 
på en yrkeshögskola, säger 
Nyström.

Att valet föll på Gambia 
beror på att det sedan länge 
funnits ett livaktigt svenskt 
arbete genom Svensk-Gam-

bianska Föreningen. Genom 
åren har samarbetet resulte-
rat i många skolbyggen och 
uppstart av produktionskol-
lektiv i byar långt in i landet, 
intensivt hälso- och upplys-
ningsarbete.

– Som helhet tror vi att vi 
kan göra nytta, lära oss mycket 

och få fantastiska upplevelser 
för eleverna genom att ordna 
utlandspraktik i Gambia, av-
slutar Carl Nyström.

ALAFORS. I fredags var 
det guldfest på Ahla-
fors Fria Skola.

Det firades med glass 
och chokladsås.

Tidigare i veckan 
hade såväl killarna som 
tjejerna i årskurs 9 
vunnit DM-slutspelet i 
ultimate.

Ahlafors Fria Skola prenume-
rerar på medaljer i ultimate-
sammanhang. När årets upp-
laga av Skol-DM avgjordes i 
Skatås visade alaforseleverna 
sin överlägsenhet. Killarna 
vann sin grupp och direktkva-
lificerade sig till finalen, som 
de vann med 8-0. 27-1 blev 
målskillnaden totalt.

– Vad säger man? Det är 

klart man är stolt över deras 
insats, säger idrottslärare 
Stefan Horn som också fick 
se tjejerna sopa banan med 
sina konkurrenter.

– Tjejerna spelade hela 
turneringen med en spelare 
för lite på plan, men vann, 
trots det, alla fyra matcherna. 
Imponerande eftersom de 
andra lagen hade avbytare 
och fulla lag, förklarar Stefan 
Horn.

Resultatraden blev 8-0, 
6-2, 5-1 i gruppspelet och 
finalen vanns med 3-1.

Varför är Ahlafors Fria 
Skola så duktiga i ultimate?

– Vi är vana vid spelet och 
har tränat ganska mycket 
uppe på Sjövallen, säger 
Stefan Horn.

Ultimate, som i folkmun 

benämns som frisbee, är ett 
lagspel med sju spelare. Plan-
storleken är att likna vid en 
fotbollsplan. Poäng får det 
lag som lyckas fånga disken 
i målområdet. När det sker 
byter lagen sida för att skapa 
rättvisa vindförhållanden.

– Som spelare är det bra att 
vara snabb, då det är ett man-
mot-man spel och där det 
gäller att skapa ytor. Att vara 
lång är heller ingen nackdel.

Nästa DM-uppdrag för 
Ahlafors Fria Skola blir den 
21 maj då man står som värd 
för gruppspelet i fotboll. 
Spelplats är Sjövallen.

NYGÅRD. Var det den 
sista musikalen vi såg 
på Nygårdsskolan?

Det vill ingen tro.
Skolan hotas av 

nedläggning, men får 
elever, personal och 
föräldrar som de vill 
förändras ingenting.

Den senaste tiden har präg-
lats av diskussioner om 
huruvida byskolorna i Lilla 
Edets kommun ska läggas 
ner eller inte. Nygårdsskolan 
är en enhet som hänger löst 
och skulle förslaget klubbas 
igenom på fullmäktige i nästa 
vecka får barnen Tingbergs-
skolan som ny hemvist.

Skoldebatten har emeller-
tid inte låtit påverka eleverna 
i deras förberedelser inför 
årets musikal. Under tre 
veckors tid har det repeterats 
och i onsdags morse skedde 
den efterlängtade premiä-
ren. En hel del föräldrar och 
syskon fanns på plats för att 
bevittna Nygårds Talanger 
2011.

Högt tempo
Det blev en show i högt 
tempo där sång och musik 
varvades med sketcher, dans-
nummer och diverse andra 
tricks. Hjalmar Nilsson och 

Mathias Höglund lotsade 
publiken genom de olika 
scenframträdandena och när 
avslutningssången klingat ut 
smattrade applåderna.

– Om det här var den sista 
musikalen på Nygårdssko-
lan? Det får vi inte hoppas. 
Givetvis finns det en liten 
oro, men vi tror givetvis att 
skolan ska få leva vidare, 

säger barnskötare Marie 
Karlsson.

Det vore synd om den 
stolta traditionen skulle gå i 
graven.

Gambiadag på Elfhems gymnasium

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emmie Svensson Nordlander smakade av den gambianska 
maten som serverades. Gott tyckte hon.

I tisdags var det Gambiadag på Elfhems gymnasium i 
Lödöse.

LÖDÖSE. Det var afrikainspirerat på Elfhems gym-
nasium i tisdags.

Det bjöds gambiansk mat, musik och sång.
Besökarna rycktes med i den festliga stämning 

som präglade arrangemanget.

Guldfest på Ahlafors Fria Skola
– Dubbla segrar i Skol-DM

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Guldgänget! Ahlafors Fria Skola tog dubbla guld i årskurs 9 när Skol-DM i ultimate avgjordes 
i Skatås i förra veckan. 

Talangtätt på Nygårdsskolan

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musik, sång och dans i en härlig blandning när Nygårds Ta-
langer 2011 visade upp sig.

Bollkonstnärer fanns det också plats för.

De allra yngsta eleverna på Nygårdsskolan framförde ”Petts-
son”.

MUSIKALENS MÅL
Nygårdsskolans mål med musikar-
betet är bland annat att:
• Alla, både barn och vuxna är del-
aktiga i ett gemensamt arbete
• Alla, både barn och vuxna är med 
på sina villkor
• Stärka barnens självförtroende
• Träna på något utanför rutinerna
• Träna på att kommunicera på 
olika sätt
• Utveckla demokratisk medve-
tenhet
• Barnen arbetar efter sina förut-
sättningar och förmåga
• Det ska vara roligt och lärorikt

– Show med musik, sketcher och tricks
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PÅSKÖPPET

MÅN-FRE 9.30-18.00 • LÖR 9.30-14.00
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

MONARK NINA
Monark 3-vxl. Alu ram, godkänt lås, korg, 
kjolskydd, bekvämt styre, belysning.
Påskpriset gäller t.o.m 1 maj med reservation 
för slutförsäljning)

LÅNGFREDAG STÄNGT • PÅSKAFTON 9.30-14 

PÅSKDAGEN 11-14 • ANNNANDAG PÅSK 11-14

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

PÅSKPRIS

ORD PRIS 4.295:-
2.990:-

ÄLVÄNGEN. Alexandra 
Möhrpahl är ny ägare 
till Elvis & Elina.

Barnklädesbutiken 
kommer att ha nypre-
miär i samband med 
vårmarknaden den 1 
maj.

– Ett lämpligare till-
fälle är svårt att finna, 
säger Alexandra.

Det blir visserligen första 
gången som Alexandra 
Möhrpahl intar rollen som 
egen företagare, men kon-
fektionsbranschen är inga-
lunda någon ny bekantskap 
för henne.

– Jag har jobbat med 
kläder i elva år. Nu har jag 
tagit tjänstledigt från mitt 
arbete på Lindex i Göteborg. 
Förhoppningsvis kan jag 
ringa och säga upp mig om 
ett halvår. Det är åtminstone 
min målsättning, säger Alex-
andra.

Det var i somras som 
Alexandra såg anslaget om 
att Elvis & Elina var till salu. 
Hon blev omedelbart intres-
serad, men sedan följde en 
tid av fundering.

– Jag velade fram och till-
baka, men så ringde Teija 
(nuvarande ägare) och då 

bestämde jag mig.
Alexandra Möhrpahl flyt-

tade till Älvängen med sin 
familj för fem år sedan. Hon 
trivs på orten och vill att 
samhällsservicen ska fort-
sätta utvecklas.

– Jag blev så besviken 
när Ljuva Hem flyttade till 
Nödinge. Jag tänkte att det 
vore förfärligt om även Elvis 

& Elina skulle försvinna. Jag 
har handlat åtskilliga klädes-
plagg och presenter i den här 
butiken, säger Alexandra.

Elvis & Elina håller stängt 
under påskhelgen, och några 
dagar ytterligare, för att 
sedan slå upp dörrarna igen i 
samband med vårmarknaden 
den 1 maj.

– Under tiden som affären 

håller stängt tänker jag skylta 
om och få alla nya varor på 
plats.

Blir det någon föränd-
ring av sortimentet?

– Jag kommer att utöka 
sortimentet, bland annat 
med barnmöbler som jag 
målar själv, och dessutom har 
jag för avsikt att byta ut vissa 
klädmärken. Jag vill göra 

butiken lite mer plånboks-
vänlig.

Alexandra Möhrpahl 
kommer att få sällskap i affä-
ren av Ylva Lindberg, som 
har fått möjlighet att hyra en 
del av lokalen. I november 
2009 öppnade Ylva Scrap ´n´ 
Joy i en källarlokal på Göte-
borgsvägen.

– Flytten, och det 

ingångna samarbetet med 
Alexandra, innebär att jag 
kan ha öppet fler dagar i 
veckan. Dessutom blir det 
ett betydligt bättre läge för 
verksamheten, avslutar Ylva 
Lindberg.

– Vårmarknaden utgör startskottet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alexandra Möhrpahl tar över Elvis & Elina och förbereder en nypremiär för butiken i samband med Älvängens Vårmarknad den 1 maj. Alexandra kommer att 
få sällskap i lokalen av Ylva Lindberg, som driver verksamheten Scrap ´n´Joy.

Ny ägare till Elvis & Elina i Älvängen
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– Din skobutik för hela familjen

ECCO100 KR 
RABATT PÅ
SKOR FRÅN


