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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!

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

Vi är ett kvalitetsinriktat städbolag som arbetat 
22 år i branschen och fl era av våra
kunder har varit med oss 
under hela  den tiden.

0709-40 21 95
offi ce@teamstadservice.se

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

ÖGONLYSNING

Nu startar vi ett 
samarbete med en 
specialist i diagnostik av 
ärftliga ögonsjukdomar 
hos hund och katt.

Måndag 2 maj

www.axums.se

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

57 cm, avtagbar askfångare, 
lockhållare och termometer

WEBER MASTER TOUCH

1.995:-

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

SANDALVÄDER
KEEN VENICE

Keen sandal med ventilerande 
ovandel. Stötdämpade 

mellansula i EVA för bra 
dämpning. Förstärkt tåbox. 

Dam & Herr (svart)

TIMBERLAND TRAILRAY
Sandal med ovandel i skinn. 
Stötdämpande mellansula i EVA för 
extra komfort. Dam & Herr (svart). 

ORD. PRIS 699 KR

SALOMON RX MOC
Sko som är lätt och luftig och med 

dämpning och komfort som en 
löparsko. Senior (svart,blå,) & 

Junior (blå,lime) 

1099KR

NU399KR

Senior699KR 

 Junior399KR

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

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

Märkesverkstad 

för ALLA märken

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 1/5, mot kupong

Grillad 
kyckling

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

En bra vård är 
inte tillräckligt. 
Vi kräver mer!

I anslutning till sitt 20-årsjubileum premierar Ale Rotary det vinnande UF-företaget Skrapan från Ale gymnasi-
um med ett resestöd på 3 000 kronor.

- Det är lika självklart att vi agerar i närområdet som i fjärran länder som Tanzania och Indien, säger Ola Jo-
hansson, president i Ale Rotary. Bet gäller både framgångsrika ungdomar från kommunen, som i det här fallet, 
och olika utsatta grupper.

Skrapan-UF laddar nu upp inför Sverigefinalen för Ung Företagsamhet i Stockholm.

- Bidraget är en välkommen förstärkning i vår finalsatsning, säger Oskar Eriksson vars seger i kategorin Bästa 
Säljare vid regionfinalen i Göteborg kvalificerade laget till den nationella finalen.

Rotary stöttar UF-företag
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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!

Det har varit en lång 
lång vinter i år, mörk-
ret och kylan har satt 

sina spår...Men i en stad som 
varit täckt av snö... Aldrig nå-
gonsin har de inledande ra-
derna i Snowstorms klassiker 
Vårstämning känts så träff-
säkra som nu. Jag tillhör inte 
kategorin som kastar mig 
över telefonen när radiopra-
taren förkunnar att växeln är 
öppen, men på långfredagen 
gjorde jag det.  "Det här är 
inget önskeprogram fick jag 
till svar..." Aj, jag visste natur-
ligtvis inte vad det var för ett 
program jag lyssnade till, utan 
hörde bara att man var väl-
kommen att ringa in till stu-
dion. Det gjorde jag rent in-
stinktivt med den dumma 
idén att de skulle köra "Vår-
stämning" en gång till för den 
kändes så rätt. Att få en låt 
som var het för 30 år sedan 
spelad två gånger samma dag 
var ingen rimlig begäran och 
samtalet avslutades snabbt. 
Jag tror dock att många håller 
med mig om att sällan har så 
starka vårkänslor präglat en 
påsk.

Nu rullar vi in i en intensiv 
period av vårmarknader, maj-
demonstrationer, valpropa-
ganda, vårstädning, valborgs-
firande, brasor, examen, stu-
denter och minns jag inte fel 
så är det väl mors dag någon-
stans också... För att göra det 
extra kännbart har vi själva 
valt att inte blunda för vår fö-
delse, utan vecka 21 ger vi ut 

ett jubielumsnummer. Aleku-
riren firar – hör och häpna – 
15 år som lokaltidning.

Med tanke på allt som 
händer under fyra veckor i 
maj är det sannerligen tur att 
det sker i den ljusa årstiden 
– samma program i höstrusk 
med regn och kalla storm-
vindar hade knäckt vem som 
helst.

Det första som väntar är 
1:a maj. Arbetarrörelsens hög-
tidsdag som på senare tid har 
blivit allt mer allmänpolitisk. 
Andra partier föruom de röda 
brukar numera också ta till-
fället i akt att göra små utspel. 
Med tanke det stundande re-
gionvalet är jag övertygad om 
att de flesta partier som är en-
gagerade i Västra Götaland 
kommer att ge sig ut i hetluf-
ten för att möta och vinna väl-
jare. Årets  majdemonstration 
i Ale har förlagts till Älväng-
en. Skådeplatsen blir mitt i 
centrum och beräknas pågå 
fram till dess att Älvängens 
vårmarknad öppnar. Det blir 
med andra ord en stor möj-
lighet för många människor 
som hittills inte har upp-
levt en traditionell maj-
demonstration att göra 
det. Utan att ta ställ-
ning för politiken 
anser jag att 1:a 
maj är något av 
svensk kultur. 
Jag ryser när 
demonstran-
terna tågar 
fredligt med 

sina flaggor och plakat för 
att sedan stämma upp i kör, 
sjungandes "Internationalen". 
Det är demokrati med starka 
traditioner.

Regionvalet får jag också 
rysningar av, men betyd-
ligt mer allvarliga. Intres-
set är svagt och valdeltagan-
det kan bli därefter. Vi kan få 
ett valresultat som egentligen 
inte alls speglar medborgar-
nas åsikter. Det kan bli en ka-
tastrof. Säg att de mest hän-
givna, de med mycket säregna 
åsikter väljer att rösta, medan 
Svenssons sitter kvar hemma. 
Det skulle kunna ge en parla-
mentarisk ordning som ingen 
vill kännas vid. Det får vi i så 
fall leva med i nästan fyra år. 
Med andra ord – gå och rösta 
– för inte tillhör 

du dem som 
tycker att 

vården är 
oviktig?

Vi måste rösta!

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. 

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

MAT- OCH SÄTTPOTATIS
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, Timo, 

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

och tranbärssylt (60% bärhalt). Även KRAV-potatis 

Säljes från lastbil LÖRDAG 7/5: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

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

Sista turen för säsongen 0708-26 61 34

Frukt&Grönsakshuset
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VÅRNYHETERNA ÄR HÄR!

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

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

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17 �������������
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Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

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 ���������

UTHYRNING AV
• Minigrävare
• Grävmaskin
• Självlastande minidumper
• Släpvagnsliftar

Tel: 0705-220832
Hamnvägen 2, Surte

SURTE
MASKINUTHYRNING
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Slushmaskin 
med 9 olika smaker

Nyhet! 

Talare:

Sven-Erik Österberg
riksdagsledamot

Jim Aleberg
regionledamot

Paula Örn
kommunalråd

Kristina Raad
ordförande SSU i Ale

DEMONSTRERA
I ÄLVÄNGEN 1 MAJ

9.30 Samling Folkets hus, Älvängen

10.15 Möte Mitt emot gamla Posten

Surte musikkår underhåller

KOMMUNAL • IF-METALL • BYGGNADS • SOCIALDEMOKRATERNA I ALE • LO-FACKEN
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Jim AlebergSven-Erik Österberg
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Vi expanderar! Vill Du vara med?

BIS Production Partner (BIS PP) söker:

ELEKTRIKER
Till BIS PP Akzo Nobel i Bohus.
Elverkstaden svarar i huvudsak för allt el-underhåll 
och modifieringsarbeten på Akzo Nobels anlägg-
ning i Bohus. Gruppen består för närvarande av 4 
elektriker och behöver förstärkas med ytterligare 
en till två man.

ANSVAR, UPPGIFTER OCH
BEFOGENHETER
Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. felsökning, före-
byggande underhåll, löpande underhåll, modifie-
ringsarbeten, ändringar och funktionskontroller 
på de olika elinstallationerna i fabriksdelarna. 
Förutom konventionella elinstallationer förekom-
mer även arbete på högspänning, Data/Tele, 
brandlarm  mm. Beredskapstjänstgöring ingår i 
tjänsten.

UTBILDNING OCH KOMPETENS
Tjänsten kräver att du har genomgått elutbildning 
på gymnasienivå eller likvärdigt samt har minst 
två års erfarenhet från installation och serviceun-
derhåll eller liknande. Det är meriterande om du 
besitter BB1 och BB2 behörighet.

Vi lägger stor vikt vid Dina personliga egenskaper. 
Tjänsten kräver att Du är mycket noggrann, driftig 
samt har en god initiativförmåga. Du bör även 
vara ansvarsfull och ha förmåga att organisera 
och självständigt genomföra olika arbetsuppgifter 
samt att Du ska ha god samarbets- och kommu-
nikationsförmåga. Körkort är ett krav. Du behöver 
allmän datavana samt grundläggande kunskaper 
i Word och Excel. Du skall ha goda kunskaper i 
svenska samt behärska engelska i tal och skrift. 
Det är också viktigt att du har ett högt säkerhets-
medvetande.

Upplysningar lämnas av
Kjell Holm, Gruppchef El           tel: 031-587657
Facklig kontakt:
Kjell Johnsson, IF Metall            tel: 0303-85723

Ansökan skickas till
lena.gustafson@bis.productionpartner.com
SENAST 2011-05-15

Som en av fyra svens-
ka försökskommuner 
deltog Ale nyligen i 

enkäten "demokratibarome-
tern", ett verktyg som syftar 
till att visa på hur medbor-
gare och politiker uppfat-
tar den lokala demokratin. I 
undersökningen uppger t ex 
två tredjedelar av de 250 till-
frågade medborgarna i Ale 
att de inte litar på att kom-
munpolitikerna infriar sina 
löften. Endast en tredje-
del tycker sig ha bra möjlig-
het att påverka kommunala 
beslut och hälften anser att 
politikerna tar dålig hänsyn 
till deras synpunkter. Sam-
tidigt anser två tredjedelar 
av de förtroendevalda politi-
kerna att det finns bra ruti-
ner för att ta emot medbor-
garnas förslag och samma 
andel att man faktiskt tar 
hänsyn till medborgarnas 
synpunkter. Nära tre fjär-
dedelar av politikerna anser 

sig sammantaget vara nöjda 
med hur den lokala demo-
kratin fungerar.

Resultatet av undersök-
ningen är inte bara nedslå-
ende ur ett demokratiskt 
perspektiv, den bekräftar 
också en betydande diskre-
pans i uppfattningen hos 
Ales politiker och kom-
munens medborgare, vilket 
oroar Sverigedemokraterna. 
Vi vill se handlingskraft mot 
problematiken och motio-
nerar därför om att med tre 
förslag öka Alebornas enga-
gemang, insyn och infly-
tande i kommunpolitiken.

För att förd politik och 
Ales utveckling skall vara i 
samklang med Alebornas 
uppfattning och vilja vill 
Sverigedemokraterna utöka 
tillämpningen av rådgivande 
och verifierande opini-
onsundersökningar i stora 
kommunala frågor som har 
betydande konsekvenser i 

samhället och Alebornas 
situation. Resultaten skall 
vara vägledande i politiska 
beslut och ge viktig återmat-
ning om medborgarnas upp-
levda effekter av de samma.

Demokratibarometern 
antyder att befintliga kanaler 
för politisk påverkan, om än 
tillräckliga till antal, upplevs 
otydliga och ineffektiva. 
Sverigedemokraterna före-
slår därför upprättande av 
en webbaserad plattform för 
kommunalpolitiska frågor, 
diskussioner och förslag (ett 
exempel på hur detta kan se 
ut är "Malmöinitiativet" på 
www.malmo.se. Vi tror att 
ett öppet och levande forum 
kan stimulera till politiskt 
engagemang "inte minst 
bland yngre" men också att 
detta ger en mer överskådlig 
opinion som är lättare att 
följa och ta hänsyn till i det 
politiska arbetet.

För att vidare öka med-

borgarnas insyn i den 
demokratiska processen 
och underlätta för Aleborna 
att se vilka idéer och frågor 
som är eller har varit under 
politisk utredning föreslår 
Sverigedemokraterna att alla 
inkomna medborgarförslag 
och motioner görs tillgäng-
liga genom en publicering 
på kommunens hemsida. 
Idag måste dessa allmänna 
handlingar begäras ut via 
kommunens administration, 
vilket är omständigt och 
dessutom förutsätter att man 
vet vad man ska fråga efter.

Med dessa förslag hoppas 
Sverigedemokraterna i Ale 
öka det folkliga intresset för 
lokalpolitiken och på sikt 
tror vi att större insyn i poli-
tiken och bättre möjligheter 
att påverka samhällsutveck-
lingen också kan öka Ale-
bornas förtroende för sina 
styrande politiker.

Johan Fjellheim (SD)

För oss har initiativet 
från Västra Götalands-
regionen att låta en del 

vårdcentraler vara privata 
inneburit ett uppsving för oss 
som patienter.

Genom att byta vårdcen-
tral till en som passar oss så är 
det en himmelsvid skillnad på 
service mot de tidigare lands-
tingsstyrda dito vi anlitade.

Akut besök och bokning 
av läkarens uppringning per 
telefon är bara några av fines-
serna med det nya. Och så 
verkar de privata ha bättre 
snurr på sina telefonväxlar.

Jag kan inte prata för 
andra kommuner men med 
min erfarenhet från olika 
vårdcentraler i Ale säger mig 
och min sambo att privati-
seringen var det bästa som 

hände.
Utan problem har både 

min sambo och jag nu fått en 
massa remisser och konsulta-
tioner som vi sällan skådat i 
Landstingens regi varken här 
eller på annat håll i landet.

Men vad gäller vården 
handlar det till stor del på 
Dig själv och hur Du han-
terar det. Tro inte att Vård-
centralerna ringer hem och 
frågar vad Du behöver. Gå 
till Din vårdcentral och kräv 
det Du har rätt till. Och får 
Du inte det så gå till deras 
chef eller högre upp eller ta 
tag i de politiker som ansva-
rar för vårdcentralerna. Men 
som det är nu är det bättre än 
det varit på länge.

Alf

Sverigedemokraterna vill utveckla demokratin i Ale

Svar till Marie Bergéus 
angående vårdcentraler
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www.sollebrunnsmobelaffar.se

Föreningen "Säkra Rid-
vägar i Ale (SRA) fö-
reträder de som vill att 

alla djurvänner skall kunna 
vistas i vår gemensam-
ma natur, precis som insän-
darna påtalar, och med sär-
skilt ordnade ridleder så kan 
detta ske, där det finns en 
huvudman som tar ansvar 
för leden. Genom stöd från 
EU:s landsbygdsprogram 
LEADER och Ale kommun 
så pågår nu en utbyggnad 
av särskilda ridleder. Pla-
neringen är ett heltäckan-
de ridledssystem för större 
delen av kommunen. 

Särskild vikt kommer att 
framföras till medlemmar 
samt dem som rider på le-
derna att ta hand om spill-
ningen samt att ta hänsyn 
till andra som vistas på rid-
leden. I vissa fall kommer 
ridleden att samordnas med 
andra trafikantgrupper. Sär-
skilda ridleder är en mycket 
viktig länk för den växande 
hästhållningsindustrins ut-
bredning. 

På frågan om säker ridväg 
utefter järnvägen så har 
detta behandlats med resul-

tatet att den befintliga GC-
vägen även får användas för 
till exempel ridning. Det vill 
säga att den som vill fram-
föra häst här får lov att göra 
detta. Viktig är att rytta-
ren hela tiden är medveten 
om den effekt ett framru-
sande tåg innebär och detta 
kommer det att informeras 
om på skyltar och i informa-
tionsblad. Föreningen är in-
förstådd med att liknande si-
tuationer kommer att före-
komma på flera platser med 
annan störandeoch skräm-
mande trafik och även här 
kommer riktad information 
att ske. 

Risken att tåget krock-
ar med hästen har åtgärdats 
med staket och liknande och 
kan anses som låg. Ridle-
den omfattas ej av Allemans-
rätten utan styrs av Miljö-
balken och Vägtrafikförord-
ningen. Ridslingor som an-
ordnas av privata eller lokala 
hästhållare, som därmed är 
huvudmän och ansvariga 
och dessa ridslingor omfat-
tas dock av Allemansrätten.

Styrelsen i SRA

Föreningen Säkra Ridvägar i Ale:

"Ingen risk för 
tågkollision med häst"

Det ska vara enkelt och smidigt att resa 
kollektivt. Kollektivtrafi ken ska underlätta 
för alla, så att tåget eller bussen blir för-
stahandsvalet för fl er.
Folkpartiet vill verka för ett enkelt och 
enhetligt prissystem i hela regionens kol-
lektivtrafi k.

www.folkpartiet.se/ale

Enkel och smidig 
kollektivtrafi k!

Bevara Nolambulansen!

LÄGG DIN RÖST PÅ 
FOLKPARTIET LIBERALERNA!

Rose-Marie 
Fihn

Lars-Erik
Carlbom

April
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PÅ GÅNG I ALE
ÅRETS SKRIVTÄVLING  
AVGJORD!
Varmt välkommen till prisutdel-
ning, med musik och något gott 
att äta.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Biblioteken, Surte-Bohus biblio-
teks- och kulturförening.
>>Skepplanda bibliotek, tors-
dag 28 april kl 19.00.

PARFYMEN  
– EN MÖRDARES HISTORIA 
Parfymen spelas av teater 
treorna från Ale gymnasium. 
Föreställningen spelas i C-huset 
30 april kl 18.00, 3 maj kl 19.00, 6 
maj kl 19.00, 7 maj kl 18.00. Bil-
jett betalas kontant på plats men 
bör förbokas. 40 kr student och 
80 kr vuxen. Biljetter bokas via 
tfn 0704 32 06 17 (helst via sms 
men det går bra att ringa).  Ange 
för- och efternamn och telefon-
nummer så skriver vi upp dig på 
bokningslistan.

Är du bekymrad över din eller 
någon anhörigs alkoholdrickande 
eller droganvändande? Då kan du 
vända dig till en kurator med lång 
erfarenhet av arbete med dessa 
frågor. Öppen telefonmottagning 
måndag–torsdag kl 13.00–14.00. 
Tfn 0303 37 12 84. Kort väntetid 
för personligt besök. Du kan vara 
anonym. Besöksadress till vuxen-
enheten på individ-och familje-
kontoret: Brattåsstigen 6 i Surte.

Är du orolig?

Ale kommun söker ny äldre-
omsorgschef. Är det du? I så fall är 
du positiv och utvecklingsinriktad. 
Du är bra på att hjälpa andra att 
göra ett bra jobb. Dessutom är det 
viktigt att du har erfarenhet av att 
styra och leda arbete inom kom-
munal äldreomsorg på verksam-
hetschefsnivå. Läs mer på www.
ale.se/ledigajobb.

Vill du leda vår 
äldreomsorg?

Välkommen till öppet hus
för introduktionsprogrammen
på Ale gymnasium!

Du, som vårdnadshavare, är 
tillsammans med din ungdom 
välkommen till introduktionspro-
grammen på Ale gymnasium.  Ni 
träffar personal som arbetar på 
programmen och får information 
om programmens olika möjlighe-
ter samt en möjlighet att ställa de 
frågor ni har. Introduktionspro-
grammen är för de ungdomar som 

saknar behörighet till det natio-
nella program de önskar söka. På 
introduktionsprogrammen erbjuds 
studier som syftar till behörighet 
till nationellt program. Men också 
utbildning som förbereder ung-
domar för annan utbildning eller 
arbetsmarknaden.

Tid:  Onsdagen den 4 maj, mel-
lan kl 18.30–20.00 och onsdagen 
den 11 maj mellan kl 18.30–20.00.

Tfn 0303 33 09 33 alternativt 
0704 32 09 33.

Öppet hus för  
introduktionsprogrammen

I runda slängar bor 27 000 män-
niskor i Ale. Var och en slänger  i 
genomsnitt ett kilo sopor om 
dagen. 

Varje morgon före klockan sju mull-
rar renhållningens sex sopbilar ut 
från garaget i Älvängen. När arbets-
dagen tar slut åtta timmar senare 
har bilarna fyllts med i genomsnitt 
27 ton sopor från Alebornas hus-
håll. Jobbet görs av åtta renhåll-
ningsarbetare, som över hela 
kommunen samlar upp innehållet 
i säckar och kärl. Soporna töms på 
en omlastningsstation i Kungälv 
innan de slutligen förvandlas till 
fjärrvärme i Renovas förbrännings-
anläggning i Sävenäs.

– Jag har jobbat här i snart 30 år, 
säger Ove Aronsson, renhållnings-
arbetare. Det är fritt och jag får 
jobba ute. Och varenda Alebo be-
höver mig och mina kompisar. Tänk 
om vi en dag inte skulle komma 
och hämta deras sopor!

Oves arbetskamrat Jarmo Pauna 
håller med: 

– Vi lägger upp jobbet som det 
passar oss och kunderna bäst. 
Arbetsmiljön är aldrig densamma. 
Och vi behövs verkligen. Sämst är 
förstås vintern när vi får dra kärl 
och kärror över snö och isvallar. 
Det är tungt och sliter hårt på rygg 
och leder. Och man kan skada 
sig på glas och knivar som läggs i 
säckarna. En gång hade någon lagt 
i ett bilbatteri!

Renhållningen hämtar Ales hus-

hållssopor men gör också mycket 
annat. På Sörmossen i Bohus ligger 
kommunens återvinningscentral. 
Där arbetar två man med att ta 
emot allt sådant som inte får läg-
gas i hushållssoporna eller lämnas 
på någon av de 22 återvinnings-
stationerna. Tippen sa man förr, 
men numera ”tippas” ingenting på 
Sörmossen. Allt sorteras och fraktas 
vidare för återvinning. Plasten blir 
till exempel kofångare och instru-
mentbrädor till Volvo och Saab. All 
metall återanvänds i produktionen 
av nya saker. Pappret blir nytt 
papper.

Hushållsavfall
Aleborna kan göra sig av med 
avfall på tre sätt; Möbler, kylskåp, 
elektronik och större saker ska 
lämnas på Sörmossen. Hushålls-
avfallet kan återvinnas till största 
delen, om det sorteras på återvin-
ningsstationerna. Det som återstår 
är de hushållssopor som sopbilarna 
hämtar i kärl eller säck där hemma. 
Man kan få hämtning var 14:e dag 
– till en lägre taxa – men då måste 
man skaffa kompost och själv ta 
hand om matrester och annat som 
kan multna till jord. Då minskar 
man sopornas vikt till ett minimum. 
Men fungerar systemet bra då?

– Ja, i stort. Det är egentligen 
bara återvinningsstationerna som 
är ett elände. Och det är inte vi 
som ska sköta dem, det ska FTI, 
Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen, förklarar Ove Aronsson. 

Men ofta är det överfullt i conta-
inrarna, och då hamnar plast och 
papper och plåt på marken i stället.

–Och på återvinningsplatserna 
ska ju bara lämnas förpackningar 
och tidningar, men det missbrukas 
grovt. Vi har två bilar och tre man 
som bara städar återvinningsstatio-
ner. Varje dag! Folk lämnar gamla 
spisar, möbler och däck på fälg och 
allt möjligt där. Och hushållssopor 
i plastbingen. Det kostar mycket 
pengar för aleborna att vissa grisar 
ner på det viset, fyller Jarmo Pauna i.

Taxefinansierat
Samtidigt är resurserna för sophan-
teringen inte oändliga. Lars-Olof 
Segerdahl som är renhållningschef 
i kommunen förklarar att inte en 
enda skattekrona används till 
verksamheten.

– Allt baseras på de taxor som 
hushåll och företag betalar. Vi 
effektiviserar och jagar kostnader 
överallt. Det är sorgligt att så stora 
resurser krävs för återvinningssta-
tionerna. Vi får en viss ersättning 
från Förpacknings- och Tidningsin-
samlingen, FTI, för att städa, men 
den räcker inte på långa vägar. 
Och hushållssopor är vårt ansvar. 
Lämnar invånarna sopor lite här 
och där så måste vi avsätta resurser 
därefter. Så länge några missköter 
det kommer Aleborna inte undan 
den kostnaden. Vi måste hjälpas åt 
mycket mer för att hejda ned-
skräpningsvågen, sammanfattar 
Lars-Olof Segerdahl.

Så återvinns dina sopor
Ove Aronsson och Jarmo Pauna tar hand om dina sopor.

Känner du någon som borde upp-
märksammas? Ett gott föredöme 
är ett stipendium som delas ut för 
att uppmärksamma personer som 
är goda föredömen i Ale kommun.
Stipendiet delas ut till personer 
under 25 år eller ideella organisa-
tioner som arbetar med barn- och 
ungdomsfrågor. Ta chansen att 
nominera din kandidat innan 
nomineringstiden är ute. Senast 
15 maj måste kommunen få ditt 
förslag. Nomineringen görs på 
www.ale.se.

Ett gott föredöme
Från och med 2011 gäller nya 
regler för betalning av arvoden till 
god man. Nu ska huvudmannen 
– personen som får hjälp av god 
man – betala arvodet direkt till 
ställföreträdaren, det vill säga den 
gode mannen. Kommunen kom-
mer med andra ord inte betala ut 
arvodet såvida det inte finns ett 
beslut att kommunen slutgiltigt 
ska stå för det. Är du osäker på 
hur du ska deklarera arvodet? 
Kontakta Skatteverket på tfn 0771 
56 75 67.

Nya arvodesregler
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HÅLANDA. Äldreomsorg 
stod på agendan när 
vårens ortsutveck-
lingsmöte ägde rum i 
Hålanda.

Ämnet lockade bara 
16 deltagare, men i 
höst lär det bli fler för 
nu har hålandaborna 
satt dagordningen.

– Ni har tveklöst ett 
stort engagemang för 
orten och det ska vi dra 
nytta av, sa nya ordfö-
randen, Boel Holgers-
son (C).

Mötesdeltagarna i Hålan-
da bygdegård fick en bra ge-
nomgång av äldreomsorgen i 
Ale kommun. Ellinor Seth 
och Kristina Wallstedt från 
vård- och omsorgsförvalt-
ningen berättade bland annat 
om det nya äldreboendet i 
Nödinge som ska stå klart i 
slutet av 2012. 

– Det blir 40 platser i två 
plan och kommer att ligga 
på tomten bredvid vårdcen-
tralen. Det är ett efterläng-
tat tillskott. Just nu saknar vi 
boenden, vilket gör att våra 
korttidsplatser blir fullbelag-
da och då måste vi köpa plat-
ser av Alingsås kommun, sa 
Kristina Wallstedt från bi-
ståndsenheten.

Även i Älvängen finns det 
planer på ett nytt centralt äld-
reboende.

– Vi har skickat frågan 
vidare till Kommunstyrelsen 
och har ännu en gång betonat 
behovet av att få en markan-
visning. Det här är inget nytt 
ärende. Egentligen skulle 
byggnationen redan ha varit 
igång och Nödinge skulle ha 
varit invigt 2010, så vi ligger 

långt efter tidplanen, infor-
merade Boel Holgersson som 
också är Vård- och omsorgs-
nämndens ordförande.

Vidare framkom att för-
valtningen har fått i uppdrag 
att upphandla ett nytt mo-
dernt system för trygghets-
larm.

– Det gamla har gjort sitt, 
tekniken har gått framåt och 
alla har inte ens idag en fast 
telefon vilket gör att vi måste 
uppgradera vår utrustning, 
förklarade Kristina Wall-
stedt.

Hemtjänstens verksamhet 
ökar för varje år som går. Sta-
tistiken visar att 432 personer 
i Ale kommun får hemtjänst 
och totalt utförs 227 000 ar-
betstimmar.

– Vi utreder nu på begä-
ran av politiken möjlighe-
ten för brukarna att få välja 
vem som ska utföra hemtjäns-
ten. Lagen om valfrihetssys-
tem har 83 kommuner hit-
tills valt att utnyttja och fler 
är på gång, berättade Ellinor 
Seth. Utredningen ska vara 
klar i höst.

Sedan lyftes ett antal frågor 
om matkvalitén i äldreomsor-
gen och möjligheten för pen-
sionärer att kunna få äta nå-
gonstans i gemenskap.

– Vi har planerat att det 
nya äldreboendet i Nödinge 
ska få ett tillagningskök och 
min personliga vision är att 
det ska finnas ett tillagnings-
kök i varje tätort, sa Boel Hol-
gersson.

En intressant tanke föddes 
i matdiskussionen om att för-
höra sig huruvida förskolan  
i Hålanda skulle kunna laga 
mat även till äldre en gång i 
veckan och leverera maten till 

bygdegården för servering.
– Jag tar med mig idén, så 

får vi se om det är möjligt. Jag 
gillar tanken, sa Boel Hol-
gersson.

Efter kaffet informerade 
byalagets Christer Damm 
om aktuella hålandafrågor. 
Bland annat har byalaget 
låtit en snickare snida fyra an-
slagstavlor som ska sättas upp 
under våren.

– Vi bad kommunen om 
hjälp, men de ansåg att det 
var onödigt arbete eftersom 
kommunen har en hemsi-
da. De tänker inte på de som 
inte är ute på nätet, menade 
Christer Damm som också 
framförde önskemål om att 
återvinningsstationen ska 
ingå i snöröjarnas uppdrag.

Gunilla Wallengren un-
derströk behovet av en över-
syn av hela Hålandavägen 
som har fått stora tjälskador 
efter den svåra vintern. Dess-
utom upplyste hon presidiet 
om brister i vägbelysningen 
som måste ses över innan den 
mörka årstiden är tillbaka.

Mötesdeltagarna fick 
sedan lämna önskemål om 
höstens dagordning. Boel 
Holgersson fick med sig en 
diger lista med punkter, däri-
bland grannsamverkan, vård-
centralen i Skepplanda, bred-
bandsmöjligheter med mera.

Avslutningsvis berömde 
flera av de närvarande sop-
gubbarna för deras insatser 
under den kalla vintern som 
gjorde många vägar svår-
framkomliga.

Glest på Hålandas ortsmöte
– Men till hösten blir det garanterat bättre

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.seHuvudkontor: 0303-69040

www.fl oristutbildning.se

  Stenungsund
  Göteborg

Kristina Wallstedt och Ellinor Seth från Vård- och Omsorgsförvaltningen föredrog om äldre-
omsorgen.

Boel Holgersson (C) är ny 
ordförande för ortsutveck-
lingsmötet i Hålanda.

Alla hjärtligt välkomna!

Inför regionomvalet 15 maj

LARS OHLY
Kom och lyssna till Vänsterpartiets

partiledare Lars Ohly tillsammans med 
regionpolitikerna Annette Terstedt och

Sören Kviberg som gästtalar i Ale.

Torsdag 28 april kl 18.00
Ale Gymnasium

Även kl 13.00
fi nns chansen för gymnasieeleverna

att få träffa Lars Ohly.

Nyinvigning av
Nödinge vårdcentral

Tis 3 maj kl 15-18

Denna kväll har vi ingen vanlig drop-in

Nödinge Vårdcentral
Öppettider
Mån-tors 8-17:30 • Fre 8-16
Öppen mottagning
Mån-tors 8-10 samt 15:15-17:30 • Fre 8-12
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

NALLESJUKHUS
Låt ditt barn ta med
sin nalle till doktorn
för undersökning!

Nödinge vårdcentral fi rar 25 år och dessutom 10 år i praktikertjänsts 
regi och vi vill fi ra detta i våra nyrenoverade lokaler.
Stort tack till alla våra patienter för visad förståelse under 
renoveringen!

Vi vill också hälsa Dig som vill lista dig hos oss extra välkommen

Vi bjuder alla barn på glass och till de vuxna fi nns kaffe & kaka eller 
frukt

Gångbroarna monteras i närheten av 
stationsområdet och lyfts sedan på plats.

I Nol och Nödinge är fasaderna 
på stationsbyggnaderna i princip 
klara och det går att få en ganska 
god bild över hur stationerna 
kommer att se ut. På fl era plat-
ser är också de kortare gång-
brodelarna över järnvägsspåren 
monterade och till sommaren 
börjar Västtrafi k montera de 
långa gångbrodelarna över vägen. 

– Vi försöker förlägga ar-
betet med monteringen av 
broarna så att trafi ken påverkas 
så lite som möjligt, säger Lars-
Erik Pedersen, projektledare 
Västtrafi k.

Helhetsgrepp på närområdet
Västtrafi k bygger för ett ökat 
resande och vid samtliga sta-
tioner kommer det att fi nnas 
pendelparkeringar och an-
knytande gång- och cykelvägar. 

Busshållplatserna ligger i nära 
anslutning till stationsområdet.

– Målsättningen är att skapa 
en attraktiv resandemiljö och 
vi försöker få med oss hela det 
närliggande området, säger 
Lars-Erik Pedersen.

Kortare restid
Restiden Trollhättan–Göteborg 
kommer i och med utbyggnaden 
av dubbelspår att minska från 
50 minuter till cirka en halvtim-
ma. Att resa från Nödinge till 
Göteborg kommer att ta runt en 
kvart. Den framtida trafi keringen 
för pendeltågstrafi ken är under 
planering. 

Sju nya stationer
Totalt byggs sju nya pendel-
tågsstationer inom ramen 
för BanaVäg i Väst. Fem av 

stationerna (Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen) 
får utseendet enligt bilden ovan, 
med trapptorn och gångbroar 
mellan station och respektive 
samhälle. Till Älvängens sta-
tion byggs även ett resecentrum 
med bussterminal.  Stationerna i 
Gamlestaden* och Lödöse södra 
får två sidoperronger med 
sammanknytande gångtunnel.
* Pendeltågsstationen i Gamlestaden
färdigställs fullt ut av Trafi kverket.

Den här veckan beräknas 
trafi kstörningarna på 
Göteborgsvägen minska något.
Det pågående arbetet med ny 
vattenledning som genomförs 
åt Ale kommun fortsätter vid 
sidan av huvudgatan söder om 
Repslagarevägen. 

Dock kommer arbetet att 
inskränka på några av de 
befi ntliga parkeringsplatserna.

Refl exerna kommer att sät-
tas upp på bland annat det 
nya H4-räcket mot järnvägen, 
allt för att höja säkerheten 
ytterligare. 

Många undrar när de får börja 
köra på nya E45 mellan Nol 
och Älvängen. Enligt planerna 
beräknas vägen öppna för 
trafi k i mitten på juni. 

Arbetet pågår med att lägga 
de sista lagren asfalt som inte 
hanns med innan jul.

Arbetet med att göra om 
Göteborgsvägen i Surte till 
miljöprioriterad gata är i full 
gång. Ett körfält kommer etap-
pvis att vara avstängt under 
byggtiden. Samtidigt påbörjas 
bergarbeten i södra Surte.  

Under nästkommande veck-
or startar röjning, trädfällning 
och bergrensning inför kom-
mande sprängningsarbeten.  

Inga in- eller utfarter till 
Surte södra kommer att stän-
gas under byggtiden.

Trafi kstörningar 
minskar i Älvängen

Extra refl exer på 
nya E45

Vad är det som kommer att 
hända?
Bohuskorsningen stängs och 
trafi ken förläggs till den norra 
halvan av rondellbron och till 
de norra ramperna. All trafi k 
in och ut ur Bohus leds via 
Skårdalskorsningen och en ny 
trafi kljusstyrd korsning som 
byggs i Djupedal.

Hur ser tidsplanen ut?
Arbeten utförs under augusti 
och första halvan av september. 
Själva trafi komläggningen sker 
över en helg i andra halvan av 
september.

Vilka påverkas och på vilket 
sätt?
Alla som passerar på E45 
förbi Bohus utan att svänga 
får en smidigare resa, det-
samma gäller jobbpendlare 
som kör norrifrån västerut 
på morgonen och vice versa 
på eftermiddagen. De som ska 
söderifrån västerut eller 
västerifrån söderut samt de 
som bor i Bohus måste köra 
till Stora Viken och vända där, 
så de får det lite sämre.

Varför görs 
trafi komläggningen?
Omläggningen av trafi ken görs 
för att möjliggöra rivning av 
den ”gamla” Jordfallsbron och 
därmed bereda plats till det 
östra landfästet av den ”nya” 
rondellbron.

På gång

... Veli Taatila
projektledare för 
deletappen Bohus–
Nödinge, angående 
trafi komläggningen vid 
Bohus som sker i slu-
tet av sommaren med 
anledning av arbetet 
med Jordfallsbron.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Full fart på arbetet 
i Surte

Den som väntar på 
något gott

Bild: Västtrafi k/Frenning &
 Sjögren A

rkitekter A
B

Foto: N
iklas Bernstone

Foto: Sara O
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BanaVäg i Väst
Projektaktuellt april 2011  

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Pendeltågsstationerna 
börjar ta form
I samband med att BanaVäg i Väst står färdigt i december 2012 tas 
sju nya pendeltågsstationer i bruk på sträckan Göteborg–Trollhättan. 
Trafi kverket har gjort grundläggning och fundament och överlämnat 
till Västtrafi k som nu färdigställer stationerna.

Pendeltågsstationen i Nol.
Busshållplatser, parkeringar 
och gång- och cykelvägar 
ansluter till stationsområdet.
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NÖDINGE. Få har ens 
noterat att det stun-
dar ett nytt val om tre 
veckor.

Jim Aleberg (S) är en 
av få som har varvat 
upp i tid inför omvalet i 
Västra Götalandsregio-
nen.

– Det är ett viktigt val 
och för oss socialde-
mokrater har det varit 
angeläget att hinna föra 
ut budskapet om att det 
finns stora åsiktsskill-
nader. Vi vill inte ha ett 
nytt USA, där plånbo-
ken styr vilken vård du 
får, säger han.
Jim Aleberg från Alafors kan-

diderar till regionfullmäk-
tige och Socialdemokraterna 
valde att tidigt lansera sin 
spjutspets. Det råder ingen 
tvekan om vilken väg han vill 
vandra med den regionala 
politiken, men han är orolig 
för att alla inte inser vikten av 
att rösta.

– Sjukvård som det främst 
handlar om är komplext och 
gemene man ser inte hur 
politiken påverkar verksam-
heterna. I regel finns vården 
alltid tillgänglig den dagen 
vi behöver hjälp, men jag är 
orolig för vad som händer 
om Alliansen får styra själva 
för länge. För mig är det helt 
otänkbart att till exempel 
sälja ut sjukhus. Våra gemen-
samma skattemedel ska inte 
pumpas in i feta börsbolag, 
säger Jim Aleberg tydligt.

Gemensam taxa
Den senaste mandatperio-
den har Socialdemokraterna 
regerat tillsammans med 
Centerpartiet och Folkpartiet 
i Västra Götalandsregionen. 
Samarbetet har fungerat väl, 
men i valrörelsen har Allian-
sen valt att gå samman och 
Socialdemokraterna kam-
panjar som enskilt parti.

– Idén om en enhetstaxa 
i kollektivtrafiken delar vi 
dock med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Vi vill utreda 
möjligheterna att skaffa en 
gemensam taxa för alla resor 

i regionen. Det skulle enligt 
våra första kalkyler bli både 
billigare och effektivare. En 
göteborgare tycker kanske 
att det är konstigt att de ska 
betala lika mycket för att åka 
2 km som de i glesbygden vars 
resor är milslånga. Skillnaden 
är ändå att i Göteborg kom-
penseras man av ett helt annat 
utbud av kollektivtrafik. I stan 
behöver du inte vänta särskilt 
länge för att nästa spårvagn 
eller buss ska komma. Service 
kostar. Hur som helst tror 
vi att en enhetstaxa gynnar 
alla, inklusive miljön. Med en 
lägre taxa för kollektivtrafi-
ken ökar antalet resande och 
fler väljer bort bilen, menar 
Jim Aleberg.

Stolt över satsningen
För alebornas del gläds han 
mycket åt att kampen för att 
framtidens pendeltåg ska gå 
med kvartstrafik under rus-
ningstimmarna har fallit i 
god jord. Annars blir det mest 
vård när den regionala politi-
ken står på dagordningen.

– Jag är stolt över sats-
ningen på Angereds närsjuk-
hus. Grupper som tidigare 
knappt har sökt vård får nu 
den hjälp de har rätt till. Visst 
kostar det, men i ett jämlikt 
samhälle har alla samma rät-
tigheter. Oavsett vilken stads-
del du bor i måste du kunna 
få en rättvis vård, menar Jim 
Aleberg.

Diskussionen om privata 
vårdaktörer är inte lika kon-
troversiell längre – åtmins-
tone inte inom primärvården.

– Det finns en spelplan 
för både offentliga och pri-
vata vårdgivare när det gäller 
vårdcentraler. Vad som är 
bäst i det enskilda fallet beror 
på vilka förutsättningar som 
råder. För mig handlar det om 
att få ut så mycket vård som 
möjligt för skattekronorna.

Att det finns ett missnöje 
för hur vården ibland fung-

erar förnekar han inte heller.
– Det finns bekymmer, 

men vården är oavsett bättre 
idag än för tio år sedan. De 
som är missnöjda idag kan 
vara säkra på snara förbätt-
ringar. Vi investerar tungt i 
sjukhus och kompetens. Det 
vill jag fortsätta göra även 
efter valet, säger Jim Aleberg.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

JIM ALEBERG
Ålder: 42
Bor: Alafors
Familj: Sambo med Åse, barnen 
Olle 19, Isak 16, Simon 11, Tilde 7.
Yrke: Metallarbetare, fackligt 
engagerad.
Viktigaste valfrågan: ”Sjukvård i 
världsklass”.
Andra intressen: Fotboll! Ahlafors 
IF och AIK.
Gör jag för miljön: Sorterar, kom-
posterar och återvinner.
Tycker jag om vården: ”För mig 
har den alltid fungerat, jag blir 
uppringd enligt överenskommelse 
och upplever att personalen är väl-
digt mån om oss”.

Jim Aleberg (S) är mycket engagerad i den regionala politiken och hoppas få aleborna att gå 
till valurnorna om tre veckor.

Med knappt en 
månad kvar på 
journalistlinjen 

kan jag inte låta bli att re-
flektera över det här med 
kunskap. Eller snarare kun-
skapshets.

Efter två års tuggande i 
ett dygnet-runt-öppet dis-
kussionsforum är jag mätt. 
Fullständigt proppmätt. 

Nu syftar jag varken på 
lärdom eller nyfikenhet 
utan på den ständigt pågå-
ende tävlingen om vem som 
vet mest. Det kan handla 
om allt från politik och eko-
nomi till populärkultur och 
feminism.

Man vinner sällan poäng 
på att faktiskt ha en poäng, 
utan den riktiga guldstjär-
nan kommer först när orden 

lägger sig sådär utsökt poli-
tiskt korrekt i munnen.

Dessa diskussioner grun-
dar sig sällan i själva intres-
set, utan snarare i att någon 
ser chansen att plocka hem 
extrapoäng.

Runt omkring nickar 
allvarliga ansikten följt ett 
instämmande mummel, 
”mmm...absolut”.

Hur många har inte 
suttit sådär nickande medan 
hjärnan jobbar på högvarv 
för att förstå vad som egent-
ligen sägs?

Rädslan för att få dum-
stämpel i pannan trycker 
bestämt tillbaka impulsen 
att börja ställa frågor.

Det är egentligen under-
ligt att detta resonemang 

utgår från observationer av 
en grupp blivande journalis-
ter, vars huvudsakliga upp-
gift är att ställa frågor.

”Jag vill veta så pass 
mycket att jag kan tala om 
när jag inte vet utan att 
skämmas”. En gul post-it-
lapp med detta citat sitter 
numera tejpad på mitt 
kylskåp. Vem som sa det 
kommer jag inte ihåg.

Men som för de flesta 
andra smarta tips, är det 
lättare sagt än gjort. 

Jag tror snarare det hand-
lar om att lära sig stå för sitt 
eget kunskapsförråd och 
inse att enda sättet att fylla 
på det är att våga fråga.

En av mina absoluta 
favoritegenskaper hos en 
människa är prestigelöshet. 

Genom att erkänna sitt eget 
ovetande eller att utan för-
behåll berätta det man vet, 
ökar allas kunskap.

Någon som vunnit min 
respekt är skådespelerskan 
och komikern Mia Skä-
ringer. I en krönika publi-
cerad i magasinet Your life 
berättar hon öppet om sitt 
bekräftelsebehov och brist 
på allmänbildning:

” När Kristian Luuk 
ringde och frågade om jag 
skulle vara med i På spåret sa 
jag: Kristian du förstår inte, 
då måste jag läsa in gymnasiet 
först. 

Jag vet knappt skillnad 
mellan riksdag och regering. 
Vi läste aldrig några böcker 
i mitt hem. Vi hyrde movie-

box. Tittade på tv. I den vita 
bokhyllan från Jysk fanns två 
böcker: Trädgårdslexikon och 
Fråga doktorn.”

Vi kommer alla med 
varsitt bagage, en ryggsäck 
med förutsättningar. En del 
saker packades på oss när 
vi var små och andra har vi 
skaffat själva.  

Bortsett från den påtag-
liga mättnadskänslan lämnar 
jag skolans diskussionsrum 
lite lättare. Den tunga 
bördan av prestationsångest 
och rädsla över att inte vara 
bra nog har blivit betydligt 
mindre.

Visst har jag plockat både 
guldstjärnor och poäng 
men för mig är den största 
vinsten att våga ställa en 
dum fråga. Det är trots allt 

det jag ska göra hela mitt 
arbetsliv.

JOHANNA ROOS

Krönika

Konsten att ställa en dum fråga

Jim Aleberg vill inte bygga ett nytt USA
– Accepterar ingen utförsäljning av sjukhus

Tänker du rösta i regionvalet söndagen den 15 maj?

– Nej, det tänker jag nog inte 
göra. Jag är för dåligt insatt.

– Nej. Jag tycker det är lite fånigt 
att behöva rösta igen. Normalt 
sett röstar jag.

– Nej, jag röstade i det stora valet.– Nej, jag är helt ointresserad och 
jag tycker vi precis röstade.

– Nej, det var ju inte länge sen jag 
röstade. Nu får det räcka.

Leif-Erik Englund, Älvängen  Tyra Eriksson, Båstorp Lisbet Jakobsson, RydTomas Karlsson, ÄlvängenStellan Magnusson, Älvängen

Valprövningsnämnden har funnit 
att det förkommit ett antal olika 
fel i samband med valet. I Göte-
borgs valkrets har 104 budröster 
som varit bristfälliga godkänts, 
51 röster fördelade över samtliga 
kretsar har inte kommit fram och 
kunnat räknas i tid, 3 väljare har 
inte fått rösta och 16 röster på 
Centerpartiet har inte kommit 
med i den slutliga sammanräk-
ningen.
Om Centerpartiet hade fått ytter-
ligare 16 röster hade det partiet 
i stället för Socialdemokraterna 
fått det sista utjämningsman-
datet.
Valprövningsnämndens slutsats 
är att felen med stor sannolikhet 
kan ha inverkat på valutgången. 
Felet går inte att rätta genom 
ny sammanräkning eller någon 
annan mindre ingripande åtgärd. 
Nämnden har därför beslutat att 
omval ska hållas. Fel har gjorts 
i samtliga fem valkretsar och 
de har inverkat på fördelningen 
av utjämningsmandat. Därför 
måste omvalet omfatta samtliga 
valkretsar.

Därför omval

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.17 • Tel 0303-975 00

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

MATKASSEN PÅ ICA KVANTUM

Hej jag heter Tina Lilleste och har
ansvaret för ICA Matkassen hos oss, 
tjänsten som gör att du kan koppla av 
från vardagens middagsplanering.

Du hämtar en färdigpackad kasse fylld 
med råvaror, recept och matglädje för 
fem goda middagar till 4 personer.
Du kan välja mellan tre olika kassar; 
Inspiration, laktosfri & billiga veckan.

Hur gör man? Det är enkelt; du går in 
på www.ica.se och klickar på
ICA Matkassen och följer vidare
instruktioner.
Är det något du undrar över är du 
välkommen att ringa mig på telefon 
0303-97504 eller maila till
tina.lilleste@kvantum.ica.se så tar jag 
kontakt med dig.

Äpple golden delicious

990/kg
ICA • Italien • Klass 1

      Hamburgare

79k/st
Svenska Hamburgare • 1,8kg • Djupfryst

Jfr pris 43:89/kg

Kycklingfi lé

129k/st
Guldfågeln • 2kg • Djupfryst

Jfr pris 64:50/kg • Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Nu gör vi vår största
prissänkning någonsin
på ICAs egna varor!



NÖDINGE. Nyrenove-
rade lokaler skvallrar 
om förnyelse.

Nödinge vårdcen-
tral firar inte bara 25 
år utan blickar också 
framåt.

Drop-in, fem fasta 
läkare och en strate-
gisk generationsväxling 
– den privata vård-
centralen har också 
utrymme för expan-
sion.

– Ja, vi kommer att klara av 
ett ökat vårdbehov när Nö-
dinge samhälle växer. Loka-
lerna utnyttjas inte till fullo 
idag, säger Mikael Grono-
witz som tillsammans med 
Jerker Seander har varit på 
plats från starten 1986.

Det är 25 spännande år 
som den erfarna läkardu-
on kan berätta om. Primär-
vården har stöpts och döpts 
om i olika former ett flertal 
gånger. Vid starten var Nö-
dinge vårdcentral i Lands-
tingets regi. Den öppnade 
samtidigt som Skepplanda 
och Brålanda vårdcentral.

– Det var en stor kom-
plett vårdcentral med egen 
mödra- och barnavård. Sats-
ningen var välkommen. Tidi-

gare hade nödingeborna fått 
åka till Bohus, säger Mikael 
Gronowitz.

1991-1996 övergick pri-
märvården i kommunal regi. 
Det var ett tillfälligt expe-
riment som inte utgjorde 
någon större skillnad. Skepp-
landa vårdcentral testkördes 
sedan i privat regi 1996-1997.

– Vi ville gärna haka på 
redan då, men fick avslag på 
vår begäran, minns Mikael 
Gronowitz.

Privat regi 2002
Några år senare, efter mil-
lennieskiftet hade Landsting-
et ändrat sig. Nu ansåg man 
att det vore önskvärt att fler 
vårdcentraler drevs i alter-
nativa driftsformer. Mikael 
Gronowitz, Jerker Seander 
och Eva Refsgaard föreslog 
att de kunde driva Nödinge 
vårdcentral genom att bli del-
ägare i kooperativet Prakti-
kertjänst AB. Sedan 2002 har 
det varit så, men i samband 
med VG Primärvård 2009 
som innebar en möjlighet 
för alla medborgare att lista 
sig för valfri vårdcentral, för-
ändrades förutsättningarna.

– Det medförde att nya ak-
törer tog plats och det är ju 
positivt på så vis att utbudet 

ökar, fler fick närmare till en 
vårdcentral. För vår del inne-
bar det att 700 patienter för-
svann, främst de som bodde 
i södra Nol, som nu fick en 
egen vårdcentral. Nu ser vi 
åter en positiv trend och an-

talet patienter ökar igen. Vad 
det beror på kan vi bara spe-
kulera i, säger Mikael Gro-
nowitz.

Spekulationerna handlar 
självfallet om att Nödinge 
vårdcentral är den med bäst 
tillgänglighet i Ale och där lä-
karna stannar kvar.

– Lojal personal är en 
viktig fråga. Du vill inte träffa 
en ny läkare varje gång och 
skälet till att Nödinge vård-
central har en bra kontinui-
tet på personalsidan är själv-
klart de stora möjligheterna 
att vara med och påverka. Det 
är en framgångsfaktor för de 
privata vårdenheterna. Det 
skapar engagemang och det 
är roligt att gå till jobbet när 

du vet att du är delaktig i ut-
vecklingen av arbetsplatsen, 
säger Tina Holmberg som 
är den senast anställda ST-
läkaren.

Drop-in
I höstas införde Nödinge 
vårdcentral drop-in. Det be-
tyder att du under drygt fyra 
timmar varje vardag utan att 
boka tid kan sätta dig i vänt-
rummet.

– Självfallet kan du fort-
farande tidsboka, men vi 
upplever att patienterna vill 
komma spontant när de har 
behov av läkare, säger Mikael 
Gronowitz.

I vår har lokalerna renove-
rats. Allt är nytt. Golv, väggar, 

möbler och – målningar!
– Vårt lekrum för barn be-

hövde lite färg. Jag stack ner 
en söndag och målade. Det 
hade inte varit okej på vilken 
vårdcentral som helst, säger 
Tina Holmberg.

Nästa tisdag, 3 maj, håller 
Nödinge vårdcentral öppet 
hus och vill i samband med 
detta fira 25 år med gamla och 
gärna nya patienter.

Det är så en konkurrens-
utsatt vårdmarknad fungerar!
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ALVHEM. Svenssons 
Livs är en lanthandel 
som saknar mot-
stycke.

Nu kan emellertid 
verksamhet komma 
att flytta från Alvhem.

– Tanken är att 
bygga en modern lant-
handel när stationen 
i Lödöse är klar. Vi 
söker en lämplig tomt, 
säger Carina Morten-
sen.

Idag (läs tisdag) uppmärk-
sammas Svenssons Livs 
med ett långt inslag i P4 
Radio Göteborg. Reportern 
Hasse Andersson besökte 
butiken i förra veckan och 

blev då guidad runt av 
Carina Mortensen.

– Jag har aldrig sett något 
liknande. När jag hör ordet 
lanthandel tänker jag på en 
Ica-butik med ett sortiment 
som i vilken annan affär 
som helst. Med Svenssons 
Livs är det annorlunda. Här 
finns ju verkligen allt. Det 
är otroligt, säger Hasse som 
själv såg till att fynda under 
sitt besök i Alvhem.

– Faktum är att jag har 
letat länge efter en slang till 
mitt skottkärredäck. Tänk 
att jag skulle finna det här.

Det är många som delar 
Hasse Anderssons förtjus-
ning över Svenssons Livs, 
inte minst invånarna i kom-
munens norra del. Frågan är 

emellertid hur länge affären 
blir kvar i Alvhem.

– Vi kan inte vara kvar där 
vi är nu, det blir för trångt. 
Det innebär att vi tittar på 
en tomt där vi kan bygga en 
modern lanthandel, men 
med samma breda sorti-
ment som vi har idag, säger 
Carina Mortensen.

Den nya tågstationen 
i Tingberg kommer att 
utgöra en naturlig knut-
punkt i framtiden och då är 
frågan om inte Svenssons 
Livs hamnar på andra sidan 
kommungränsen?

Svenssons Livs har ett unikt koncept
– Men affären lär flytta från Alvhem

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Carina Mortensen på Svenssons Livs intervjuas av Hasse Andersson på P4 Radio Göte-
borg.

Friska tag på Nödinge vårdcentral

Nödinge vårdcentral bjuder in till öppet hus och 25-års jubileum nästa tisdag. Från vänster: Ioannis Spyridis, Eva Refsgaard, 
Tina Holmberg, Jerker Seander och Mikael Gronowitz.

– En pigg 25-åring som satsar vidare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Minna – årets 
påskkärring!

Ale Torgs tävling om årets påskkär-
ring avgjordes på påskaftonen. Juryn 
utsåg Mina Khan, 3,5 år från Nö-
dinge, till vinnare. Hon gillade smin-
ket och utklädseln bättre än fotogra-
fen... Mina kan nu hämta ett present-
kort hos Drömhuset på Ale Torg.

Skiss över villor som kooperativ 
hyresrätt i Furulund, Alafors.

Visning
Den 7 och 8 maj kl 11-13
Du behöver inte boka tid.

Välkommen!

Potatisåkern i Bohus 
- där Skolvägen och 
Skårdalsvägen möts.

Välkommen till träff
om de nya projekten
Medborgarhuset, Alafors
Onsdag 27 april kl 18.00
Du behöver inte anmäla dig - kom som du är!

Det är sedan länge många som väntar 
på en kooperativ hyresrätt i Furulund. 
Det var nämligen här i Alafors som idén 
föddes att tillsammans hyra ett helt bo-
stadsområde, i Ale kommun.

Första kvartalet 2012 är det dags att 
börja bygga nästa område med nya 
fräscha lägenheter i Furulund.

 
Vill du bo i ett nybyggt hem?

Välkommen till en träff på onsdag 27 
april kl 18.00 så får du veta mer.

Du kommer att få se nya spännande 
projekt i Nödinge och en stor satsning i 
centrala Älvängen.

Pssst! Missa inte
det här:
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Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Fredag 6 maj kl 14.00-16.00
Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Gert-Inge
Andersson
Trollhättan

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

EN KOMPLETT BANK

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

ALAFORS. Med tradi-
tionell bandklippning 
invigdes djurparken på 
Ahlafors Fria Skola.

Den högtidliga cere-
monin förrättades av 
Lars-Sture Björnsson 
som skrivit brev till 
eleverna.

Djurparkens öpp-
nande satte också 
punkt för en flera 
månader lång storyline.

Storyline är ett stimulerande 
arbetssätt både för elever 
och lärare. Det är en metod 
och ett förhållningssätt till 
elever, inlärning och kun-
skap. Metoden utvecklades i 
Skottland och har sedan spri-
dits över världen.

Storyline är elevaktivt 
och ämnesintegrerande, som 
utgår från elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter. 
Genom så kallade nyckel-
frågor uppmanas eleverna 
att konstruera sina egna för-
klaringsmodeller och hypo-
teser innan de jämför dessa 
med verkligheten. Liksom 
alla berättelser innehåller 
storyline karaktärer. Genom 
karaktärerna får eleverna 
någon att identifiera sig med.

Starten för den storyline 
som eleverna på Ahlafors 
Fria Skola (årskurs F-3) har 

genomfört tog sin början 
med ett studiebesök på 
Nordens Ark. Efter studie-
besöket fick skolan ett brev 
från Lars-Sture Björnsson 
(Tobias Hellman) som 
behövde hjälp med att bygga 
upp en djurpark på en ö.

– Eleverna fick välja djur 
med den utgångspunkten 
att de skulle tåla det nord-
iska klimatet, säger lärare 
Susanne Johansson.

Elevernas arbeten
När Lars-Sture Björns-
son förklarat djurparken för 
invigd fick föräldrar, syskon 
och övriga besökare gå in i 
klassrummen och ta del av 

elevernas arbeten.
– Här ser du vår djurpark, 

som heter Mittön. Här lever 
hackspett, fjällräv, utter, 
knubbsäl, pingvin och varg 
för att nämna några exempel, 
berättar Fanny och Sara i 
klass 3.

– Vi har lärt oss mycket 
fakta om de olika djuren och 
besöket på Nordens Ark var 
väldigt roligt. Det häftigaste 
var att få se tigrar och snöleo-
parder, avslutar Fanny.

Djurpark invigdes på Ahlafors Fria Skola
– Lars-Sture Björnsson kom på besök

PÅ AHLAFORS FRIA SKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Sture Björnsson (Tobias Hellman) inviger djurparken på 
Ahlafors Fria Skola.

Djurparken Mittön.
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