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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

WEBERS UTMÄRKTA BRIKETTER

7 kg för 99:-

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

�

Lödöse 0520-66 00 10

NYA ÖPPETTIDER
Mån-fre 8-21
Lör-sön 9-21

��������������������

Ombud för Västtrafik:

 rabatt på hyrfilm.

 

 

 

Nya öppettider:
mån-fre 8-21
lör-sön 9-21

ERBJUDANDE
klipp ut och ta med annonsen

T.o.m. 8/5 -11

✃

rabatt på valfritt paket 
grillkött.

rabatt på aladdin
/paradis.

Festivalborg med Daniel Adams Ray lockade 650 personer till Ale gymnasium på valborgsmässoaftonen. Riksdagsledamot Sven-Erik Österberg (S) majtalade
i Älvängen där första majtåget ägde rum. Efter demonstrationen var det tid för Älvängens traditionsenliga vårmarknad.

Allt som hör våren till

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

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Festivalborg. Läs sid 22 Älvängens vårmarknad. Läs sid 16

Första maj. Läs sid 3
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www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

Enhetstaxa i 
kollektivtrafiken!

Rösta 15 maj

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Student 2011

Kostym, skjorta, slips

fr.1595:-



Vilken helg det blev 
och vilken helg det 
blir! Kalendern har 

varit minst sagt fullteck-
nad de senaste dagarna, men 
med allt avklarat vet jag 
inte om jag skulle vilja ha 
haft något ogjort. För visst 
har det sin charm att träffa 
Vänsterpartiets ledare Lars 
Ohly för att diskutera omval 
15 maj, men efter 25 mi-
nuter upptäcka att det enda 
vi i princip diskuterade rik-
tigt djupgående var svensk 
elitfotbolls framtid... Och 
visst är det lite speciellt att 
lyssna till majtalen och inte 
bara känna kamplusten, utan 
också att kunna läsa den på 
mängder av plakat. Män-
niskor som tycker något är 
alltid kul. Roligast var nog 
ändå majdagens huvud-
nummer, riksdagsledamot 
Sven-Erik Österberg (S), 
som talade i tjugofem mi-
nuter och ändå gav svar på 
tal när jag frågade om det 
fanns någon presskopia på 
talet. "Nej, men jag har fyra 
punkter om du är intres-
serad..." De behövde jag 
inte för talet var lika okom-
plicerat som djärvt, men 
på gränsen till dumdris-
tigt. Att ge sig in och kriti-
sera landets finansminister, 
Anders Borg (M), är något 
för hårdhudade. När andra 
länder brottas med krafti-
ga underskott i de offentli-
ga finanserna kan Borg re-

dovisa motsatta siffror. Han 
har lyckats leda svensk eko-
nomi genom en minst sagt 
trång passage och fått beröm 
från såväl egna anhängare 
som tongivande socialdemo-
krater. Det torde därför vara 
att beteckna som ett mindre 
politiskt självmord att välja 
just Anders Borg som sitt 
angreppsmål. Nåväl, vågar 
man inte, vinner man inte.
Att fira första maj utom-
hus mitt i centrala Älväng-
en kändes däremot som en 
tvättäkta vara. Demonstra-
tioner ska definitivt ske ut-
omhus om vädrets makter 
tillåter.

I direkt anslutning 
till majtalen arrangerade 
Älvängens företagarförening 
sin traditionsenliga vårmark-
nad. Vi som är engagera-
de i att på nytt försöka samla 
ihop tillräckligt med pengar 
för att våra vänner i Molda-
vien ska kunna hjälpa de 100 
fattigaste barnen gladdes åt 
den goda tillströmningen 
av folk till Smyrna Second 
hand. Det visar att alebor-
na är beredda att hjälpa till, 
men vänner, det krävs 
mer. I dagsläget har vi 
fått ihop ungefär hälf-
ten av vad vi behö-
ver och kommer 
nu att göra en sista 
kraftansträngning 
för att nå målet. 
Jag vet att ingen 

säger emot när jag berättar 
om hur viktig den här insat-
sen är för Budesti kommun 
i Moldavien, likt förbannat 
är det svårt att få alla alebor 
att skänka två kronor... Det 
skulle räcka långt. Tänk er 
att avstå två kronor. Hur 
mycket skulle det påver-
ka er vardag? Fundera på 
det? Kommer ni inte på 
något bra skäl så stoppa ner 
dem i en synlig bössa med 
texten "Europas fattigas-
te barn". En annan variant 
är att ni hoppar över bullen 
på jobbet och istället sätter 
in motsvarande belopp på 
Stödföreningen Vakens 
bankgiro 5344-4923 märk 
"Moldavien".
Det finns de som behöver 
den bullen bättre...  

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!

Slopa bullen!

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. 

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 17 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Årsmöteshandlingar
utställs på Skepplanda 
Bibliotek senast 10 maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

www.vagforeningen.com

Omval 
i Västra Götalandsregionen 15 maj 2011

Kristdemokratiska 
frågor inför omvalet
Avreglering av Apoteksmonopolet gav 
”Ett öppnat Apotek i Bohus”

Bevara Nol ambulansen

Fler vårdplatser – ”För en trygg vård 
och värdigt omhändertagande”

Kollektivtrafiken 
– ”En trygg och tillgänglig trafik”

Akutvård utan köer – Fler läkare på akuten
En god psykiatrisk vård – Mer pengar till psykiatrin
Att utveckla lokalsjukhusen – Gör sjukhusen självständiga

Centern i Ale
�������������������������������
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LOPPIS
För Världens Barn

Lördag 7 maj kl 11-14
i Starrkärrs Bygdegård
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�����������������������	����
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Alla varmt välkomna!

LOKALER 
UTHYRES 

I SURTE

0708-98 11 26
2 st á 28 kvm

LOPPIS
Söndag 8 maj

Skepplanda Bygdegård
Klockan 10-13

VÄLKOMNA!
Boka Bord? Maila fruganeriksson@hotmail.com

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 18 maj Kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Bokslut 2010

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Frukt&Grönsakshuset

������������������ ���
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Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 8 maj kl 10
Alevi IP

30 årsjubileum
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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 ���������

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 www.belladonna.snabber.se

1:a pris Barbro Sundén
2:a pris Kerstin Düring
3:e pris Birgitta Westberg
Grattis!
Välkommen att hämta Din vinst hos

BellaDonna i Älvängen

VINNARE i BellaDonnas
Väskutlottning!
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ÄLVÄNGEN. Kommun-
politik, regionpolitik, 
rikspolitik och ung-
domspolitik.

Majtalen i Ale berörde 
samtliga områden, men 
budskapet var det-
samma.

– Gå och rösta den 15 
maj!

Årets majdemonstration ägde 
rum i Älvängen centrum före 
den årliga vårmarknaden. 
Även om nordanvinden plå-
gade åhörarna var atmosfä-
ren ändå den rätta, utomhus 
och mitt i ett samhälle med 
möjlighet för alla förbipas-
serande att stanna till. Först 
upp i talarstolen var kom-
munalråd Paula Örn som 
höll sitt första majtal. Det var 
ett kärnfullt och inspirerat 
tal med fokus på solidaritet 
och några högerkrokar mot 
Moderaterna och Sverigede-
mokraterna.

– Partivänner, risken är 
stor att vi återigen går mot 
ett samhälle där den som kan 
betala för sig får bättre och 
snabbare vård, där dödso-
lyckorna på arbetsplatserna 
ökar istället för att minska. 
Så blir det inte om vi soci-
aldemokrater får vara med 
och påverka. I vårt samhälle 
får alla vård, efter de behov 
man har och lika snabbt för 
alla, inledde Paula Örn som 
i sin solidaritetsförklaring 
påpekade att det faktiskt 
finns de som inte förstår dess 
innebörd.

– Jag såg två sverigedemo-
krater dela ut flygblad och 
som på fullaste allvar tror 
att de har svaret på hur deras 
liv ska bli bättre. Att de fak-
tiskt fullt och fast tycker att 
andra ska ha det sämre så att 
jag kan få det bättre. Det är 
beklämmande att de inte vill, 
eller kan, förstå att solidaritet 
är det som gör oss starkare, 

inte svagare. Jag vill upprepa 
Mona Sahlins ord från val-
natten; inte någon gång, inte 
någonstans, inte någonsin 
kommer vi socialdemokrater 
att ha något med sverigede-
mokrater att göra!

Samma formulering 
använde hon i kritiken mot 
det moderatledda styret i Ale 
kommun.

– Vi har under hela förra 
årets valrörelse fått höra från 
Moderaterna och de andra 
borgerliga partierna att ”Ales 
skola är sämst i Sverige”. Allt 
med Ale är skit, allt med Ale 
är uselt och allt är sossarnas 
fel. Jag vill passa på att lova 
här idag att jag kommer 
aldrig någon gång, någonsin, 
någonstans att prata skit om 
Ale på det sätt som borgarna 
gjorde i valrörelsen. Jag är 
stolt över Ale och tror på vår 
kommun. Det kommer jag 
fortsätta göra även om det 
nu tyvärr är moderatallian-
sen som styr. Vi är i opposi-
tion och vi ska vara tydliga 
med att förklara vad vi hade 
velat göra för aleborna och 
vad vi vill göra i framtiden. 
Vi ska vara konkreta och 
tydliga med vad vi vill. Inget 
”förnya, förändra, förbättra”, 
eller hur var det nu igen? 
Fördyra, förändra, försämra? 
Det är inte lätt att hänga med 
i svängarna när moderatalli-
ansen kastar barn, badvatten 
och hela baljor omkring sig.

Rika får det bättre
Riksdagsledamot, Sven-
Erik Österberg (S), var 
dagens huvudtalare. Även 
hans tal kretsade kring soli-
daritet och några jabbar åt 
höger.

– Det går bra för Sverige, 
ändå har vi en arbetslöshet på 
åtta procent och ännu värre 
är det bland ungdomar. Det 
här måste vi ta på allvar, men 
det gör inte Moderaterna. 
Anders Borg får ofta beröm, 
men hur duktig är han? 
Unga får inga jobb, rika får 
det bättre och sjuka tvingas 
arbeta för att överleva. Det 
imponerar inte på oss soci-
aldemokrater. Vi kan bättre, 
menade Sven-Erik Öster-
berg.

SSU:s ordförande i Ale, 
Kristina Raad, fick sedan 
chansen.

– Tack för att jag får tala 
här idag. Första maj är en dag 
för solidaritet och vårt öppna 
samhälle. Jag är stolt över att 
även vi ungdomar får göra vår 

röst hörd i Ale. Det gjorde vi 
bland annat i vintras när över 
400 ungdomar protesterade 
utanför kommunhuset mot 
neddragningen av antalet 
fritidsledare. Vi ska fortsätta 
uttrycka vår mening, tack för 
att ni lyssnar.

Jim Aleberg (S), Social-
demokraternas affischnamn i 
regionomvalet 15 maj, beto-
nade flera gånger vikten av 
att ta en promenad till vallo-
kalen om två veckor.

– Det handlar om frågor 
som påverkar oss alla i var-
dagen. Kollektivtrafik, infra-
struktur, kultur, miljö och 
sjukvård. När du eller jag 
drabbas av en allvarlig sjuk-
dom ställs allt på sin spets. 
Anhöriga får kanske ändra 
på sina invanda mönster när 
allt i familjen inte är som det 
brukar vara. I den stunden 

ska var och en känna trygg-
het i att ha tillgång till en bra 
sjukvård. Man vill ju inte bli 
behandlad av den näst bästa 
sjukvården. För att denna 
trygghet ska upprätthållas 
måste sjukvården få kosta. 
Det är därför vi betalar skatt, 
det är som en försäkring där 
alla i samhället är med och 
bidrar efter förmåga. Mode-
raterna vill dela upp sjukvår-
den genom att sälja sjukhus 
till privata bolag. De tycker 
att vissa ska få vård före 
andra. Socialdemokraterna 
har en vision om en sjukvård 
i världsklass. En sjukvård där 
den som har störst behov får 
bästa vården oavsett titel på 
visitkortet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Paula Örn (S), kommunalråd i opposition i Ale, höll sitt första 
majtal och talade om ett Ale som under den moderatledda 
ledningen har ”försämrats, förändrats och fördyrats”.

Jim Aleberg (S), kandiderar till regionfullmäktige, talade om 
den S-märkta regionpolitiken och manade alla att ta en pro-
menad till vallokalen söndag 15 maj.

Riksdagsledamot, Sven-Erik 
Österberg (S), talade om so-
lidaritet och gav självklart 
också regeringen Reinfeldt-
Borg ett par högerkrokar.

– Majtalen gav inget beröm åt höger

Kristina Raad (S), ordförande i Ale SSU, var glad över att de 
ungas också få höras på första maj.

”Försämra, förändra och fördyra”

Socialdemokraternas majtåg gick i år från Älvängens Folkets hus till centrum.

…till fackens berättigande.Plakat med skilda budskap… med allt från vargar och stärkta kollektivavtal…
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Ale vikingagård finns i Häljered,  
20 min norr om Göteborg.  
Läs mer på vastsverige.com/ale.

PÅ VIKINGAMARKNADEN finns mat, 
smycken, kläder och tyger. Du träffar livs 
levande vikingar och får se vikingatida 
stridskonst och hantverk. 
Pris: 80 kr för vuxna och 50 kr för barn

på Ale Vikingagård den 7–8 maj  
kl 11.00–16.00

Vikingatida
Marknad

Nu är hälften så många 
sjukskrivna och de 
som är sjukskrivna är 

det hälften så lång tid jämfört 
med när sjukskrivningstalen 
var som högst. Det är bland 
annat resultatet av den sjuk-
försäkringsreform som Alli-
ansen sjösatte under föregå-
ende mandatperiod. Resulta-
ten visar också att reformen 
i stora delar fungerat väl och 
hjälpt många människor att 
snabbare komma tillbaka till 
arbetsgemenskap. Men vi ser 
också att justeringar behöver 
göras i syfte att på ett tryggt 
sätt kunna bryta utanförskapet 
för fler. Reformen ligger alltså 
i sin helhet fast men förbätt-
ringar ska ske inom de områ-
den där vi funnit brister som 
det finns behov att åtgärda.

Det finns redan idag en 
rad undantag inom sjukför-
säkringen för att undvika att 
människor hamnar i kläm 
inom ett omfattande regel-
verk. Bland annat kan man 
vara sjukskriven på obestämd 
tid även efter 30 månader vid 
allvarliga sjukdomsfall eller till 
exempel arbetsskador. Trots 
det påbörjar personer som 
inte borde det arbetslivsintro-
duktion i Arbetsförmedlings 

regi efter 30 månader. En ny 
oskälighetsprövning ska därför 
införas som ytterligare ska 
säkerställa att personer som 
efter denna tid inte är redo att 
påbörja arbetslivsintroduktion 
inte heller gör det. Dagens 
undantag kommer i framti-
den kunna kompletteras med 
ökade individuella hänsynsta-
ganden.

Människor som haft 
den gamla formen av tids-
begränsad sjukersättning, 
eller förtidspension som det 
heter i folkmun, saknar inte 
sällan sjukpenninggrundande 
inkomst vilket kan skapa 
ekonomiska problem vid över-
gång till och efter arbetslivs-
introduktionen. Därför vill vi 
införa en särskild sjukpenning 
och ett nytt bostadsstöd avsett 
för dessa personer.

Ett övergripande drag i hela 
sjukförsäkringsreformen är 
betydelsen av tidiga insatser 
och rehabiliteringsåtgärder. 
Utgångspunkten är att ju 
längre man väntar desto längre 
blir vägen tillbaka, vilket 
dessvärre var precis så det 
fungerade före reformen. Vi 
vill därför att tidiga insatser 
ska prägla arbetslivsinriktad 
rehabilitering i högre utsträck-

ning än idag. Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan 
bör kunna samarbeta mer och 
tidigare kring den försäkrades 
situation. Vi tycker dessutom 
att vägarna tillbaka till arbets-
gemenskapen ska vara fler 
och föreslår därför att medel 
tillförs Arbetsförmedlingen för 
3000 nya platser avsedda för 
personer med nedsatt arbets-
förmåga.

Ytterligare steg tas alltså 
för att förbättra en lika omfat-
tande som nödvändig reform 
inom ett dock mycket kom-
plext område. I den proces-
sen är det också viktigt att 
Försäkringskassans kontakt 
med försäkrade och läkare 
förbättras. Därtill ska ett 
brett arbete i syfte att stärka 
förtroendet för myndigheten 
och regelverket ta vid. Vi tror 
att våra många åtgärder sam-
mantaget kommer att bidra till 
att stärka sjukförsäkringen och 
att låta fler hitta tillbaka till 
arbetsmarknaden.

Gunnar Axén (M)
Ordförande i riksdagens

 socialförsäkringsutskott

Mikael Cederbratt (M)
Ledamot i riksdagens 

socialförsäkringsutskott

Så förbättras sjukförsäkringen

Det ska vara lätt 
att få vård när 
man behöver 

det. Under de senas-
te åren har stora insatser 
gjorts för att förbättra 
tillgängligheten till sjuk-
vården, bland annat med 
vårdgarantier. Oavsett 
om det gäller ett plane-
rat besök eller om man 
behöver akut hjälp vid 
vårdcentral eller sjuk-
hus ska detta kunna ges 
så snabbt som tillståndet 
fordrar. 

Folkpartiet vill under 
nästa mandatperiod 
skärpa nuvarande vård-
garantier för tillgäng-
lighet för att undvika 
onödig väntan på vård.

Vården är till för att 
hjälpa människor och 
se till att de får rätt och 
riktig vård oavsett vilka 
förutsättningar man 
har som individ. I en 
komplex sjukvårdsor-
ganisation riskerar den 
enskilda människan att 
komma i kläm om det 
är regler och strukturer 
som styr istället för män-
niskors behov. 

Folkpartiet vill under 
nästa mandatperiod 
arbeta för att göra sjuk-
vården mer serviceinrik-
tad. Människors möjlig-
het att komma i kontakt 
med vården måste för-
enklas. Det ska bli lättare 
att boka tid och bli väl 
mottagen utan att hänvi-
sas vidare.

Personligen har jag 
de senaste åren tvingats 
anlita sjukvården bland 
annat för två höftpro-
tesoperationer. Jag är 
tacksam för det fria vård-
valet! Låt ingen ta ifrån 
oss det! Du och jag ska 
själva bestämma vilken 
läkare vi vill ha – privat 
eller i regionanställd.

Rehabilitering är 
viktig för att komma 
tillbaka. Den som drab-
bas av en sjukdom eller 
skada är i behov av snabb 
och professionell rehabi-
litering. Den som har en 
kronisk sjukdom är ofta i 
behov av återkommande 
rehabiliteringsinsatser. 

Folkpartiet vill att 
rehabilitering ska vara 
lättillgänglig och erbju-
das alla som behöver 
den. Vi vill under nästa 
mandatperiod säkerställa 
att alla med kroniska 
sjukdomar får en indivi-
duell rehabiliteringsplan 
och kraftigt öka möjlig-
heterna att delta i reha-
biliteringsprogram.

Lägg Din röst på 
Folkpartiet liberalerna!

Rose-Marie Fihn (FP)

Tillgänglighet 
viktigt för 
förtroendet!

Kritiken mot det 
krångliga taxesyste-
met i kollektivtrafi-

ken har varit stor. Nu blir 
det helt nya förutsättning-
ar för en rejäl förenkling, 
när Västra Götalandsregi-
onen från 2012 blir ensam 
ägare av Västtrafik. När inte 
längre 50 olika ägare ska 
fördela intäkter och kostna-
der kan ologiska olikheter 
slopas. Idag kan man inom 
en kommun ibland åka 2-3 
mil för 16:50, medan en kort 
resa över kommungränsen 
kosta 40 kr. Samma förhål-
lande gäller för månadskor-
ten. Kontoladdningen för 
enskilda resor har fått kritik 
för att man inte alltid vet 
vad en resa skall kosta och 
att man behöver checka ut. 
Ett alternativ med ett antal 
zoner skulle lösa en del pro-
blem, men samtidigt skapa 
en del nya gränsdragning-
ar. Därför är en enhetstaxa 
ett enkelt och logiskt sätt att 
ta vara på möjligheterna när 

Västtrafik får en enda ägare. 
Trots alla variationer i 

priser för en resa idag, är 
medelintäkten för en delresa 
utan byte endast 9:80. Om 
man tar hänsyn till att det 
sker byten och att en del 
är ungdomar, som betalar 
mindre, så blir genomsnitts-
intäkten några kronor högre. 
Skälet är att 85% av alla 
resor är korta. Och att det 
som sagt idag finns många 
olika rabatter. Västra Göta-
landsregionen kan införa 
en relativt låg enhetstaxa 
utan att kollektivtrafiken 
som helhet tappar intäkter. 
Enhetstaxa kan gälla för 
såväl enstaka resor som för 
månadskort. Det går bra om 
en kommun vill köpa sär-
skilda pensionärskort eller 
som Göteborg betala för bil-
ligare månadskort. 

Den viktigaste effekten 
blir att det blir mycket 
enklare att resa och att kom-
munöverskridande resor får 
en rimlig taxa. De mycket få 

långa resor som blir mycket 
billigare ger idag lite intäk-
ter totalt sett. Samtidigt som 
många av dem som reser 
långt reser relativt sällan 
men ändå är med och betalar 
nästan hälften av Västtrafiks 
kostnader via skattsedeln. 

Socialdemokraterna har 
lagt en motion i regionfull-
mäktige tillsammans med 
Miljöpartiet och Vänstern 
för att närmare utreda hur 
en enhetstaxa skall utformas. 
Jag är helt övertygad om att 
det kommer att öka resandet 
med kollektivtrafiken och 
att det kan ske till ungefär 
samma helhetskostnad som 
nu. Den samhällsekono-
miska vinsten av en enhets-
taxa är stor. Den underlättar 
jobb- och utbildningsresor, 
den stimulerar till kultur- 
och fritidsupplevelser och 
den bidrar till en hållbar 
utveckling. 

Leif Blomqvist (S)
Regionråd och ordf i Västtrafik

Enhetstaxa förenklar resandet 
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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
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PÅ GÅNG I ALE
VARITÉ CAPRICE
Varmt välkommen till mu-
siktreornas sceniska konsert 
med stor musikalisk variation. 
Premiär onsdag 4 maj kl 19.00. 
Även torsdag 5 maj kl 19.00 
samt dagtid på torsdag och 
fredag kl 10.00 och kl 12.30. 
Gratis inträde. Plats: Teatern på 
Ale gymnasium.

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?

Det är lite fult att skryta. Men 
ibland bara måste man. I dagarna 
när samarbetsorganisationen GR 
bjuder in till äldreomsorgsmässa i 
Göteborg ställer Ale kommun upp 
och visar tre riktiga ”skrytprojekt”. 

Det är fjärde gången som mässan 
arrangeras och i år heter den ”God, 
bättre, bäst”. Syftet med mässan är 
att personal inom äldreomsorgen 
ska kunna utbyta och visa upp 
kunskaper och erfarenheter med 
varandra inom olika kommuner.
Marie Holmqvist som är enhetschef 
på Fridhems äldreboende har ar-
betat med Ale kommuns bidrag till 
mässan Mötesplats äldreomsorg. 
Nu är hon och äldreomsorgens 
ledningsgrupp riktigt stolta med 
att kunna visa upp tre spännande 
projekt från Ale till de övriga mäss-
deltagarna.

– Eller projekt och projekt, det är 
ju faktiskt så att detta som vi kom-
mer att berätta om händer i vår 
äldreomsorg i vardagen. Jag tycker 
att det har varit spännande, lärorikt 
och givande att få delta i detta 
arrangemang. Det här är tre projekt 
som vi gärna fortsätter att utveckla, 
säger Marie Holmqvist.

Gymnasister och äldre
Ett av projekten – Alltid på en 
torsdag – förenar äldrevården och 
gymnasieskolan. Elever från om-
vårdnadsprogrammet har schema-
lagd tjänstgöring på ett äldrebo-
ende varannan torsdag som ett 
moment i sin utbildning. Där får 
de arbeta med socialt innehåll i 
de äldres vardag. De äldre får mer 
besök, undersköterskorna lastas 
av och ungdomarna får varva teori 
med praktik. Ett enkelt, effektivt 
samarbete som inte innebär några 
merkostnader. Bara vinster. 

– En av vårdlärarna på Ale 
gymnasium, ungdomarna och 
undersköterskor ska föreläsa om 
projektet på ett seminarium, berät-
tar Marie Holmqvist.

Ett annat projekt 
som också får en 
möjlighet att föreläsa 
är Frivilliga krafter i 
Ale. Projektet är ett 
samarbete där ett 
antal organisatio-
ner – brukarråden 
i Ale genom Norra 
(Älvängen), Ale Demensförening, 
Röda korset, Ale kontakt och stöd-
verksamhet, folkhälsoplaneraren 

och anhörigkonsulenten – har gått 
samman för att på frivillig basis 
hjälpa och stödja andra och varan-
dra genom att umgås i olika forum 
och skapa mötesplatser. 

Processkartläggning
Förutom Alltid på en torsdag och 
Frivilliga krafter i Ale kommer ett 
tredje projekt att visas upp i Ales 
monter på mässan. Det handlar 
om hur anställda på äldrebo-
endena Trollevik, Vikadam och 
Klockareängen har genomfört en 

processkartläggning 
enligt Lean concept. 
Arbetssättet har 
medfört att man 
strukturerat upp 
verksamheten. Allt är 
på sin plats, medar-
betare behöver inte 
avbryta sina arbets-
moment för att leta 

efter material eller hjälpmedel. En 
planeringstavla har tagits fram för 
verksamheten så att personal har 

översikt över alla praktiska moment 
som behöver utföras. Personalen 
har inventerat tid, vilket i slutän-
dan dels har inneburit att man 
kan lägga mer tid på att arbeta 
med socialt innehåll i vardagen 
för brukaren och dels har gett mer 
arbetsro för medarbetaren.

Personal inom äldreomsorgen 
i kommunen kommer att kunna 
se detta och mycket mera på 
Mötesplats äldreomsorg som 

hålls i Göteborg onsdag 4 maj och 
torsdag 5 maj. 

– Kunskapsutbyte och kunskaps-
påfyllnad mellan verksamheter och 
olika professioner känns väldigt 
givande och inspirerande. Vi 
behöver påfyllning då vi arbetar i 
relation med andra människor och 
behöver kunna möta allas olika 
behov. Det är både  ett uppdrag 
och en utmaning för oss, förklarar 
Marie Holmqvist.  

Äldreomsorgen går på mässa

Lärare, elever och undersköterskor från Alltid på en torsdag (stora bilden), representanter för olika frivilligorganisatio-
ner (nedre vänstra bilden) och personal som varit involverade i processkartläggningen (nedre högra bilden).

En äldre dam spelar Fia med knuff med en elev från omvårdnadsprogrammet.

Godmansförening?

Nu är resultatet av höstens Ung-
domsenkät Lupp bearbetad och 
klar. Lupp står för ”lokal uppfölj-
ning av ungdomspolitiken” och 
är en livsstilsenkät, framtagen av 
Ungdomsstyrelsen. Flera andra 
kommuner i Sverige genomför 
motsvarande undersökningar. 
Första gången undersökningen 
gjordes i Ale var 2007.

Under hösten 2010 var det dags 
för uppföljningen och då fick 
samtliga Aleelever i åk 8 och i år 
2 på gymnasiet svara på Lupps 
frågor om fritid, skola, politik, in-
flytande, trygghet, hälsa (inklude-
rar alkohol, narkotika och tobak), 
arbete samt framtid. 

Är du intresserad att ta del av 
resultatet gå in på www.ale.se/
lupp. Vid frågor och funderingar, 
kontakta gärna projektledarna 
Sven Nielsen tfn 0704 32 01 15  
eller Lotti Klug tfn 0704 32 01 21.

Resultatet av Lupp

Gode män och förvaltare, är 
ni intresserade av att starta en 
godmansförening i Ale? Mejla 
namn och kontaktuppgifter till 
overformyndare@ale.se.

Ett enkelt, effek-
tivt samarbete 
som inte inne-
bär några mer-
kostnader. Bara 
vinster.



GÖTEBORG. Jimmie 
Östling gör det som 
många tänker, men inte 
gör.

Tar tag i sitt liv och 
sin kropp.

90 dagars stenhård 
träning under ledning 
av Anders och Anna 
Fernette ska leda 
honom till målet – en 
kopia av Hollywood-
stjärnan Brad Pitt.
Jimmie Östling är främst 
känd bland företagarna i Ale, 
då han tillsammans med sin 
familj driver eventbolaget 
Bestseller PR AB som en gång 
utgick från Bohus.

1 april bestämde han sig 
för att ha skojat färdigt med 
sin kropp. Han lyfte telefo-
nen och ringde upp artisten 
Anders Fernette, som också 
är personlig tränare.

– Jag sa rent ut att jag vill 
få en kropp som Brad Pitt. 
Jag är trött på att vara trött, 
ligga hemma i soffan och äta 
mig mätt på godis och pizza. 
När jag sen fick se hur Anders 
fru, Anna såg ut, trots att hon 
genomgått två graviditeter, 
skämdes jag ännu mer. De 
förklarade att en vältränad 
kropp får man inte gratis. Det 
kommer bli tufft, Jimmie, rik-
tigt tufft. Klarar du det? Jag 
tvekade inte en sekund när 
både Anders och Anna sa att 
de tänkte backa upp mig, be-
rättar Jimmie Östling som nu 
genomför ett 90 dagar långt 
kost- och träningsprogram.

De första 15 dagarna 
innehöll träning och mini-
malt med föda. Numera har 
Jimmie en vilodag i veckan.

– Jag äter bara 1800 ka-
lorier om dagen. Frukosten 
består av fyra ägg, så det är 
ingen risk att man blir fet, 
skrattar han.

En tredjedel av program-
met är avklarat och Jimmie 
ser redan tydliga resultat.

– När vi startade träning-
en för en dryg månad sedan 
vägde jag 120 kg, nu står 
vågen på 113 kg. Mitt mid-
jemått har gått från 119 cm 
till dagen 107 cm. Jag är sjukt 
nöjd, men vet att det återstår 
en hel del på vägen mot su-
perkroppen.

100 kg är målet
Målet är att den nästan två 
meter långe Jimmie Östling 
ska väga 100 kg.

– Det betyder att hela min 
livsstil har förändrats från dag 
ett, men jag går fortfarande på 
bio fast utan popcorn... Istäl-
let för kaffe och bulle blir det 
numera en proteinshake med 
aminosyror, berättar Göte-
borgs svar på Brad Pitt.

Lokaltidningen hälsar på 
Jimmie Östling under ett av 
många träningspass. Dagen 
till ära är det Anders Fernet-

te som agerar personlig träna-
re och håller i piskan.

– Som PT handlar det om 
att hålla uppe tempot under 
passet, se till att förbränning-
en är maximal. Vi kör ett pro-
gram med Jimmie som kallas 
Crossfit och är en blandning 
av det mesta. Du får kasta, 
springa, lyfta och dra. Du 
jobbar mycket med din egen 
kroppstyngd som belastning, 
men använder också en del 
vikter, säger Anders som är 
imponerad av Jimmies mål-
sättning.

– Det är en helomvändning 
mot hur Jimmie har levt tidi-
gare. Det är bara tuffa killar 
som klarar det här, understry-
ker Anders och Jimmie nickar 
instämmande.
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När socialdemokra-
terna nu fått en ny 
partiledning är det 

dags för oss att ställa ett par 
frågor kopplade till vilken 
politik socialdemokrater-
na vill driva. Partileda-
ren Håkan Juholt har belyst 
samhällsproblem utan att 
presentera några lösning-
ar. Det är lösningarna och 
finansieringen av desamma 
som både vi och de västsven-
ska väljarna nu väntar på.

Alliansens jobbskatte-
avdrag har gett alla som 
arbetar, framförallt låg- och 
medelinkomsttagare, mer i 
plånboken. Med jobbskatte-
avdraget har ett vårdbiträde 
fått sänkt skatt med nästan 
1 500 kronor per månad, en 
metallarbetare med nästan 1 
700 kronor och en sjukskö-
terska med närmare 1 750 
kronor. För en undersköter-
ska innebär jobbskatteavdra-
get en hel extra månadslön 
efter skatt varje år. Dessutom 
har jobbskatteavdraget varit 
framgångsrikt för att stärka 
drivkrafterna för arbete. 
Trots detta har Socialdemo-
kraterna blåst till strid varje 
gång vi föreslagit att skatten 
ska sänkas för alla som arbe-
tar.

Tycker socialdemokra-

terna fortfarande att det är 
ett problem att vanligt folk 
får mer pengar över? Hur 
många steg i jobbskatteav-
draget vill ni ta bort och hur 
är er lösning för att det ska 
vara mer lönsamt att arbeta?

Med rut-avdraget har 
tusentals jobb skapats, var-
dagspusslet förenklats för 
många och svarta jobb blivit 
vita. Innan alliansen införde 
rut-avdraget var hushålls-
tjänster för dyra för många. 
Det uppmuntrade till 
svartarbete vilket ledde till 
otrygga arbetsförhållanden 
och till att en bransch med 
stor potential inte kunde 
utvecklas på ett bra sätt.

Hittills har omkring 300 
000 personer gjort avdrag 
vilket skapat en blomst-
rande bransch med över 11 
000 anställda. Vi har många 
av dessa i Västra Götaland. 
Trots det har socialdemo-
kraterna hittills tagit varje 
möjlighet att motarbeta 
reformen. Vill socialdemo-
kraterna fortfarande avskaffa 
RUT-avdraget som lett till 
att tusentals jobb skapats?

Att ge fler ungdomar möj-
ligheten att komma in på 
arbetsmarknaden är en av 
vår tids största utmaningar. 
För att ungdomar lättare ska 

få jobb har vi bland annat 
halverat arbetsgivaravgif-
terna för personer under 26 
år. Detta har lett till att fler 
unga kunnat få in en fot på 
arbetsmarknaden. Detta har 
Socialdemokraterna pro-
testerat högljutt emot och 
förespråkar istället chock-
höjda arbetsgivaravgifter för 
personer under 26 år. Är det 
fortfarande Socialdemokra-
ternas åsikt?

Att Socialdemokraterna 
nu samlar sig och väljer en ny 
ledning är bra. Denna tid av 
politiskt och ledarskapsmäs-
sigt vakuum som rått i lan-
dets största oppositionsparti 
är över. Det välkomnar vi. 
Men det innebär också att 
det är dags för socialdemo-
kraternas västsvenska riks-
dagsledamöter att börja ge 
svar på de frågor som såväl 
västsvenska väljare som vi 
politiska motståndare ställer. 

Mikael Cederbratt (M) 
Riksdagsledamot Västra 

Götalands län norra
Henrik Ripa (M)

Riksdagsledamot Västra 
Götalands län norra   

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot Västra 

Götalands län norra

Vilken politik står (S) i Västra Götaland för?

Här om veckan sändes 
ett radioprogram 
med reportage om 

Svenssons Livs i Alvhem och 
i Alekuriren vecka 17 re-
fereras till radioprogram-
met. För oss som bor här i 
Alvhem kom det för många 
som en chock då man utan 
att pruta kan kalla affären för 
Alvhems hjärta. Ja, inte bara 
Alvhem utan folk åker långa 
vägar för att handla där. Inte 
endast för att de har billig 
bensin, utan för att verksam-
heten trots sin litenhet har så 
stort sortiment.

Nu är det upp till Er poli-
tiker att bevisa om Ni klarar 

av att leva upp till Era löften 
Ni stoltserar med på olika 
håll. Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt lovade till ex-
empel på senaste ortsutveck-
lingsmötet här i Alvhem att 
de skall inte som den förra 
politiska ledningen glömma 
bort Alvhem. Följande är 
hämtat från de olika parti-
ernas hemsidor: Kristdemo-
kraterna sätter familjeföreta-
gen i centrum och Miljöpar-
tiet vill stödja småföretagens 
utveckling. Folkpartiet vill 
underlätta företagandet och 
Centern ser Alvhem som ett 
attraktivt område att etablera 
sig i. Socialdemokraterna vill 

göra en massiv satsning på 
företagande men om Vän-
sterpartiets tystnad i frågan 
kan tyda på förstatligande 
låter jag vara osagt.

Vad kan Ni göra för att 
underlätta för lanthandeln 
att utvecklas? Vad vill Ni 
göra för att affären får stanna 
kvar i Alvhem? Är det i Ert 
partis linje att låta en sådan 
blomstrande rörelse som 
Svensson utan ansträngning 
från ER, flytta över kom-
mungränsen till Lilla Edet? 
Hur vill Ni lösa problema-
tiken?

Alf

Öppet brev till Ale:s politiker

Bäste Alf – upp till bevis själv!
Du var själv med 

på senast ortut-
vecklingsmötet i 

Alvhem där jag klart redo-
gjorde för att vi kommer att 
stödja ny bostadsbyggnation 
i Alvhem, det enda verksam-
ma sätt att understödja be-
fintlig handel och tillskapa 
ny handel, och senast i förr-
går beslöt vi om samråd på 
ett av de planområden med 
upp till 40 villor jag presen-
terade. Jag redogjorde också 
att vi omedelbart efter att 
vi tagit över Samhällsbygg-
nadsnämnden den 1 janua-
ri 2011 kallade till extra ar-
betsutskottsmöte den 4 janu-
ari där vi beslöt omedelbart 
ta fram projektplan för kom-
munalt vatten- och avlopp 
till Alvhem och det grävs 
redan i området för detta. 
Tidigare majoritet stoppa-
de alla dessa planer. Du fick 
också reda på att det plane-

ras ett nytt handelsområ-
de i den triangel som bildas 
mellan väg och järnväg strax 
norr om kommungränsen 
och jag ser det som helt na-
turligt om Benny & Co vill 
vara med på det tåget. Några 
beslut tror jag inte har fat-
tats och inte angår det mig 
heller – och inte hörde jag 
ett ljud från dig med syn-
punkter på mötet, som för 
övrigt samlade över 90 per-
soner, ett rekord i sig. Intres-
set var uppenbarligen stort 
att ta del av allt positivt  som 
nu händer i Alvhem! Om du 
tycker att affären i all evig-
het skall ligga kvar inklämd 
mellan lokalväg och villor, i 
gamla orationella lokaler, i 
stället för att kunna utvecklas 
i detta nya, spännande pro-
jekt bara några 100 meter 
därifrån så tror jag du bör 
avhålla dig från att ställa den 
typ av frågor du gör längst 

ner i ditt mail.
Mer på skämt pratade jag 

om att vi kanske borde flytta 
kommungränsen norrut nu 
när Lödöse och Alvhem på 
sikt kommer att mer och mer 
växa ihop.  Jag har själv sedan 
länge fått ta del av dessa 
planer och de är mycket 
spännande och kommer att 
ge hela området Lödöse-
Alvhem en stor skjuts framåt!

Du kanske skulle vilja 
utveckla hur du tycker vi 
borde agera för att stoppa 
detta!? Förbud? Tvång? 
Kommunala bidrag? Ingri-
panden?

Ditt ständiga gnällande 
om det ena och det andra 
leder inte framåt – och 
jag tänker inte sitta med 
armarna i kors och invänta 
stagnation och förfall.

Jan A Pressfeldt
Ordf Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale

Jimmie Östling fick nog när vågen passerade 120 kg. Nu utmanar han istället Brad Pitt om 
superkroppen. På 90 dagar ska dröm bli verklighet under ledning av bland andra artisten och 
personliga tränaren Anders Fernette.

Brad Pitt ska 
få sig en match
– Jimmie Östling ska förvandla sig själv på 90 dagar

JIMMIE ÖSTLING
Ålder: 30.
Bor: Eriksberg.
Civilstånd: Gift, en bonusson som 
är 13 år.
Yrke: Driver tillsammans med sina 
syskon och far eventbolaget Best-
seller PR AB, där han själv är säljare. 
Företaget arrangerar föreläsningar 
och festkvällar.

Favoritresmål: Miami.
Tre egenskaper: Snäll, velig och 
motiverad.
FEM SNABBA
Styrketräning eller kondition
Kanelbulle eller morot 
PC eller Mac
Göteborg eller Bohus
Hemmakväll eller utekväll

AVUNDSJUK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Anna och Anders Fernette är 
Jimmies förebilder och personli-
ga tränare.

Vem får rösta?
Rösträtt i valet till landstingsfullmäktige har de som den  
15 april är folkbokförda inom Västra Götalands län, och

är svensk medborgare, eller
är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller 
medborgare i Island eller Norge, eller
är medborgare i något annat land än de som räknats 
upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd 
före valdagen, samt fyller 18 år senast på valdagen.

Röstkortet
Alla som får rösta i valet får ett röstkort med posten från Val-
myndigheten. Dessa skickas ut den 21–27 april. På röstkortet 
står i vilken vallokal du ska rösta och var den ligger. Alla 
vallokaler i Ale kommun är öppna kl 08.00–20.00 på valdagen 
den 15 maj. Om du anser att uppgifterna om dig på röstkor-
tet inte stämmer måste du skriftligen begära rättelse. Detta 
gör du hos länsstyrelsen. Skulle du förlora ditt röstkort kan 
kommunen skriva ut ett nytt åt dig, ring tfn 0303 33 02 70, 
0303 33 02 60 eller maila till valnamnd@ale.se. 

Du kan rösta i förväg
Om du inte kan rösta i din vallokal den 15 maj kan du förtids-
rösta under perioden 5–15 maj. Du kan förtidsrösta på flera 
platser runt om i landet, men du måste alltid ha med dig ditt 
röstkort och en id-handling. Om du inte har någon id-hand-
ling kan du låta någon annan person intyga din identitet. 
Den person som intygar måste då visa sin id-handling.

Det ordnas inte röstmottagning på ambassader eller konsulat 
vid omvalet 2011. Enda sättet att rösta från utlandet är 
genom att brevrösta. För att brevrösta behöver du ha särskilt 
material som du kan beställa från Valmyndigheten på tfn 020 
825 825 eller per e-post brevrost@val.se.

På Valmyndighetens hemsida, www.val.se, finns en komplett  
lista över alla platser som erbjuder förtidsröstning. 

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv 
kan ta dig till din vallokal på valdagen eller till en röstnings-
lokal och förtidsrösta kan du rösta med bud. Man kan också 
rösta med bud om man är intagen på häkte eller kriminal-
vårdsanstalt eller får sin post av en lantbrevbärare. 

Budrösten har ett särskilt ytterkuvert som finns i röstnings-
lokalerna och hos Valmyndigheten. Ytterkuvertet ska skrivas 
på av väljaren själv, budet och ett vittne. Din make/maka, 
partner, sambo, vårdare eller ditt barn är några av dem som 
kan vara bud. Även kommunen har två kommunala bud som 
du kan får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommu-
nala buden är tillgängliga under perioden 9–13 maj, mån kl 
08.00–16.00, tis kl 08.00–19.00, ons–fre kl 08.00–16.00. Vill du 
komma i kontakt med de kommunala buden ringer du tfn 
0737 73 10 82 eller 0737 73 10 04.

Så röstar du i vallokal på valdagen
Vallokalens namn, adress och öppettid står på ditt röstkort. 
Har du tappat bort ditt röstkort kan du ringa till kommunen 
och få reda på vilken vallokal du ska gå till. Valsedlar finns 
i eller i anslutning till vallokalen. Kom ihåg att ta med dig 
legitimation!

Taxiservice på valdagen
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till valloka-
len kan boka valskjuts på kommunens bekostnad. Boka din 
taxi i så god tid som möjligt: 
Taxi Väst 0303-459 042

Mer information
Du är välkommen att ringa kommunen på tfn 0303 33 02 70 
alt 33 02 60. Valkansliet har öppet kl 08.00–16.00 måndag till 
fredag, kl 10.00–14.00 lördagen den 14 maj samt under hela 
valdagen den 15 maj. 

I Ale kommun kan du förtidsrösta på 
följande platser:

Skepplanda 5–12 maj
Biblioteket
Mån kl 14.00–19.00
Tis kl 10.00–15.00
Tor kl 10.00–16.30

Älvängen 9–13 maj
Foajén i Smyrnakyrkan
Mån–ons kl 10.00–17.00
Tor kl 12.00–19.00
Fre kl 10.00–17.00

Alafors 9–13 maj
Medborgarhuset, A-salen
Mån kl 12.00–17.00
Tis kl 14.00–19.00
Ons–fre kl 12.00–17.00

Nödinge 5–15 maj
Medborgarkontoret (vid Svenheimers)
Mån kl 09.00–16.30
Tis kl 10.00–19.00
Ons–fre kl 09.00–16.30
Lör kl 10.00–14.00
Sön 15 maj kl 10.00–14.00

Surte 5–12 maj
Biblioteket
Tis kl 14.00–19.00
Ons kl 10.00–16.30
Tor kl 10.00–15.00

Information om valet från Ale kommun

Omval
2011
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Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Vi träffas på

BS Elcontrol
i nya lokaler
Hålstensvägen 2, Älvängen

Fredag 6 maj 12.00-13.30

Upphandling
Hur gör du affärer med Ale kommun och andra 
offentliga myndigheter!
Catarina Pernheim, upphandlingschef Ale kommun ger dig praktiska råd 
och information om hur upphandling går till, både lokalt och regionalt.

Energieffektivt byggande för 
mikroföretag i byggbranschen
Västra Götalandsregionen informerar om anpassad utbildning i 
Energieffektivt byggande för microföretag i byggbranschen.

(avsedd för företagare med 1-10 anställda i byggbranschen, snickare, vvs, 
elektriker, konstruktörer mm)

Nytt från Ale kommun 
Kommunalråd Paula Örn (S)

BS Elcontrol
VD Jonas Kewenter 
presenterar företagets nya lokaler och 
framtidsvisioner

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

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

Programvärd Ale Utveckling

�������
�����������
�������������

 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

���������������
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Vägarbeten och bostäder 
på tapeten i Älvängen

Skog på Risveden
Ett samlat skogskifte om 15 ha med strand i Valsjön.
3,5 mil nordost om Göteborg

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

ÄLVÄNGEN. Ortsutvecklingsmötet i 
Älvängen handlade återigen om de 
pågående vägarbetena och den pla-
nerade bostadsexploateringen.

Däremot gavs ingen ny information 
om ett nytt centralt äldreboende i 
Älvängen, trots att frågan ställts i 
tio år.

– Ni bryr er inte om oss äldre, så 
är det bara, suckade en besviken 
älvängenbo, Irene Jansson.

Bana Väg i Väst informerade sin vana trogen 
om infrastrukturprojektet mellan Göteborg 
och Trollhättan. Budgeten säger nu att insat-
sen ska stanna vid 13,6 miljarder, men då ingår 
tyvärr inte någon ny Torpabro och inte heller 
en förbifart i Göta. Till detta saknas fortfaran-
de cirka 350 miljoner kronor.

I juni släpps trafiken på vägsträckan mellan 
Nol och Älvängen södra. 1 september ska bron 
över till Carlmarks industriområde också vara 
klar, men först om ett år kommer det vara mo-
torväg förbi Älvängen. För närvarande pågår 
ett omfattande arbete med att förbereda Gö-
teborgsvägen genom Älvängen centrum för 
att byggas om till en miljöprioriterad gata 
med  en hastighetsbegränsning om 30 km/h. 
Det blir också längsgående parkeringsplatser 
utmed hela vägen.

– Älvängen får en helt ny karaktär. Det 
kommer bli otroligt fint och vi är övertygade 
om att alla dessa förändringar, inte minst pen-
deltåget, kommer att öka efterfrågan på bo-
städer. Därför pågår ett antal mycket intres-
santa projekt, inledde samhällsplaneringschef, 
Lennart Nilsson.

Förtätning vid Ängabo
Han berättade bland annat om förtätningen 
vid Ängabo i centrala Älvängen, där Alebyg-
gen planerar att färdigställa ett större antal 
lägenheter. Även en privat fastighetsägare är 
med i detaljplanearbetet med intresse att skapa 
ny byggnation. Dessutom är nuvarande buss-
torg en intressant tomtmark för exploatering.

– Här ser vi helst att man kombinerar lä-
genheter på höjden med verksamhetslokaler i 
bottenplan, menade Lennart Nilsson.

Kronogården, området som nås via Starr-
kärrsvägen, är annars det som tilldrar sig störst 
uppmärksamhet just nu. Här planeras närma-
re 400 bostäder att byggas, men än så länge har 
inte detaljplanen vunnit laga kraft.

– Det blir en ny utställning före somma-
ren, eftersom vi fick in så många överklagan-
den. Nu tänker vi inte längre leda in någon 
trafik från Gustav Larssons väg i Maden. Vi 
har tappat lite tid, men har en förhoppning 
om att inflyttning ska kunna ske i början av 
2013, medgav Lennart Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), fanns på plats i lokalen och 
fick svara på frågor kring det planerade re-

secentrumet som inte längre lämnar plats för 
något nytt bibliotek eller biosalong som tidi-
gare var planerat.

– Skälet är enkelt. Det gick inte att försva-
ra ekonomiskt. De hyror som skulle krävas för 
att finansiera den visionen klarar inte företag 
i Älvängen av och från kommunens sida är vi 
inte heller beredda att använda skattemedel så 
ansvarslöst. Vi har som ni vet annat att foku-
sera på just nu, svarade Berglund men lämna-
de samtidigt en dörr på glänt:

– Det går att förlänga huset om det i fram-
tiden skulle behövas fler lokaler.

Irene Jansson är lika självklar på ortsmötena 
i Älvängen som hennes krav på att det byggs 
ett nytt centralt äldreboende. Med stor bitter-
het mottog hon beskedet om att det inte fanns 
något nytt att säga i ärendet.

– Ni borde skämmas över hur ni tar hand 
om oss äldre. Den här frågan har ju varit uppe 
så många gånger och det har lovats varje gång 
att en tomt ska reserveras. Nu pratar ni om Vi-
kadamm, det är inte centralt!

Lennart Nilsson hävdade emellertid att 
Alebyggens planerade byggnation vid Ängabo 
lämpar sig lika bra för äldre som yngre.

– Idag anpassas samtliga bostäder för att 
vara tillgängliga för alla. Där ska man kunna 
bo kvar länge med hjälp av till exempel Hem-
tjänst.

Ortsmötet gavs också aktuell informa-
tion om Carlmarks industriområde som SGI 
(Sveriges geologiska institut) anser är Göta 
älvdalens farligaste bebyggda område ur ett 
skredriskperspektiv.

– Därför försöker vi ta ett samlat grepp runt 
hela området. Det kommer att krävas mycket 
marksanering och stabiliseringsåtgärder. På 
något sätt måste vi få med oss staten i det här 
arbetet, men det är svårt när det finns så många 
privata aktörer med i bilden, förklarade Len-
nart Nilsson.

Ny ordförande för Älvängens ortsutveck-
lingsmöte var Anita Kristiansson och hon 
kunde räkna in närmare 50 besökare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Det är trångt på gatan i Älvängen. Vägar-
betet kommer att pågå under stora delar av 
2011.

– Men inget nytt äldreboende
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Premiär för boken:
Så byggde de förr
En bok om byggnationen av vikingahuset i Ale

Köp den på Ale vikingamarknad 7-8 maj

Så såg jag det. De första solstrålarna kysste liv 
och värme i en myrstack. Det började myllra. 
�������������������������������������

Jörgen Johansson
” ”

Påskuppropet mot ut-
försäkringarna bör-
jade bland diako-

ner som mötte människor 
som drabbats av oförutsedda 
ekonomiska problem sedan 
de blivit utförsäkrade. Och 
ett brev från Sveriges kristna 
råd, i ämnet till den borger-
liga regeringen gav knappt 

en fnysning till svar.
Också jag får samtal från 

Alebor som har noll på sin 
s j ukpenn inggrundande 
inkomst och är livrädda i sin 
svåra situation. 75 000 perso-
ner kommer att utförsäkras 
i Sverige under 2011 (i Ale 
mer än 100 personer), det 
är inte bra i ett rikt land som 

Sverige. 
Vi har redan kunnat läsa i 

media om tragiska fall med 
dödlig utgång och om män-
niskor som skickas mellan 
olika instanser och utreds 
om och om igen, trots att de 
har intyg om ohälsa. Detta är 
inte människovärde!

Jag har blivit kontaktad 

av Alebor som tvingas ut ”i 
arbete” trots att de är sjuka. 
Dessa männi-skor känner 
sig fråntagna sin värdighet, 
ifrågasatta och kränkta av 
en myndighet som saknar 
klara riktlinjer för hur den 
ska utöva sin makt över män-
niskornas dagliga liv. Själv-
klart försö-ker jag ge tips och 

idéer på olika åtgärder, men 
regeringens uppdrag till För-
säkringskassan ger knappt 
någon möjlighet, då den 
sjuke idag möts av absurda 
tidsgränser, oavsett läkarin-
tyg och hälsotillstånd. 

Att leva på försörjnings-
stöd innebär att sälja hus och 
bil och inte ha ett öre bespa-

ringar kvar. 
Nya grupper hamnar i en 

permanent fattigfälla, vilket 
inte minst drabbar barnen. 
Jag vill för-ändra denna 
omänskliga politik! Gemen-
skap och solidaritet behövs!

Jarl Karlsson (S)

Upprörande regler utförsäkrar och tvingar sjuka att arbeta

Världens Bästa Välfärd
utan vinstintresse

Rösta i om    alet 15 maj

Ingmarie
Thorstensson
Kandidat till 
regionfullmäktige

NÖDINGE. Rot och 
Rut, kärnkraft, Libyen, 
arbetslöshet, kollektiv-
trafik – och artistskatt 
för fotbollsspelare.

Vänsterpartiets 
ledare Lars Ohly fick 
bekänna färg under sitt 
besök i Ale.

130 elever pepprade 
den karismatiske politi-
kern i Ale gymnasium.

I torsdags var det finfrämmat 
i Ale. Lars Ohly, en av landets 
mest omskrivna politiker, 
mötte aleborna på Ale Torg 
och även under ett kvällsmö-
te i Ale gymnasium. Där hade 
han redan varit under dagen 
och värmt upp sig.

– Jag blir ständigt förvå-
nad över hur medvetna frågor 
dagens ungdomar ställer. 
Någon hade snokat reda på 
att jag uttalat mig om beho-
vet att se över förutsättning-
arna för svensk elitfotboll. Jag 
tycker inte det känns bra att 
våra talanger åker till Norge 
och Danmark för att ut-
vecklas. Eleven undrade hur 
rättvist det vore om vi gav 
proffsspelare skattelättna-
der. Frågan är självklart be-

fogad, men jag har bara sagt 
att jag vill se en utredning och 
gärna en dialog med Svens-
ka fotbollsförbundet om vad 
vi kan göra för att få behål-
la våra talanger längre, säger 
Lars Ohly när lokaltidningen 
får en pratstund.

Utnyttja röstsedeln
Skälet till besöket var annars 
regionomvalet, något han 
försökte tala med aleborna 
om. 

– Det är alltid svårt att 
prata politik spontant med 
människor, särskilt svårt blir 
det när de inte ens vet att det 
stundar ett val, konstatera-
de han efter några despera-
ta försök på Ale Torg.

Hur ser du på omvalet?
– Det är det enda rätta att 

göra om valresultatet inte är 
tillförlitligt. Problemet blir 
om valdeltagandet blir kata-
strofalt dåligt. Vi riskerar att 
få en parlamentarisk ordning 
som inte heller går att lita på, 
men vi har ingen undre gräns 
utan resultatet den 15 maj blir 
det som kommer att gälla. 
Demokratin bygger på de 
som går och röstar, det enda 
vi kan göra nu är att överty-
ga så många som möjligt att 

utnyttja sin röstsedel, menar 
Lars Ohly.

Personligen försöker han 
fokusera valrörelsen på sjuk-
vård och kollektivtrafik. 

– Vi vill skapa världens 
bästa sjukvård, utan priva-
ta vinster. Vi vill avreglera 
alla privata vårdinrättning-
ar. Vi vill satsa 1 miljard på 
förebyggande arbete i pri-
märvården. Det ska motver-
ka folksjukdomar som diabe-
tes och kol. I skolorna måste 
vi nå ut med budskapet om 
vikten av fysisk aktivitet. För 
oss handlar det inte bara om 
att ha världens bästa sjukvård, 
nummer ett är att verka för att 
invånarna i så liten utsträck-
ning som möjligt ska behöva 
uppsöka läkare.

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken vill Lars 
Ohly utveckla i Västra Göta-
landsregionen som han anser 
har kommit efter.

– Här åker knappt 20% 
kollektivt, motsvarande 
siffra i Stockholm är 40%. 
Om fler använder kollektiv-
trafiken kan kostnaden sänkas 
och utbudet öka. Vi vill gärna 
ha en enhetstaxa, förslagsvis 
runt 15 kronor oavsett var du 

Ohly mötte väljarna i Ale
– Svagt intresse för omvalet oroar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lars Ohly, Vänsterpartiets ledare, var på besök i Ale förra torsdagen. Det blev både samtal 
med elever i Ale gymnasium, alebor på Ale Torg och med kamrater på ett kvällsmöte.

åker i regionen. Självklart så 
kostar det här pengar och det 
måste det få lov att göra. Ska 
kollektivresandet öka krävs 
en bättre turtäthet, ett lägre 
pris och en högre pålitighet, 
menar Lars Ohly som inte 
skäms för att använda ordet 
skattehöjning.

– Nej, en kraftigt utvecklad 
kollektivtrafik innebär san-
nolikt en höjning med 20 öre.

Vänsterpartiets ledare 
kommer att vara mycket aktiv 
i regionomvalet. De sista tio 
dagarna före valet tillbringas 
i Västra Götaland.

– Det är ett ödesval. Vi är 

på väg mot ett system där de 
som har råd får vård först, de 
andra får stå i kö för att få en 
sämre vård. Det vill jag be-
strida så långt det går.
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SKEPPLANDA. Historien 
upprepar sig.

Alltför många gånger 
ses bilister köra på fel 
sida av vägen och förbi 
stillastående bussar på 
hållplatsen Vadbacka.

– Fullständigt oac-
ceptabelt, säger kom-
munens trafikingenjör 
Kenneth Gustavsson.

Ärendet kom upp på ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
med anledning av att bilister 
uppmärksammats då de kört 
förbi bussar som släppt av eller 
hämtat upp passagerare.

– Det är ett beteende som vi 
måste få bukt med. Det spelar 
ingen roll hur många vägmär-
ken vi sätter upp om folk ändå 
inte bryr sig om dem, säger 
Kenneth Gustavsson.

– I Vadbacka har vi något 
som vi kallar för en stopp-
hållplats. Vid den här typen 
av hållplatser är det bara 
mötande fordon som ska 
kunna passera. Anledningen 
är att vi vill förbättra säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter, 
säger Gustavsson.

Fördelen med en stopp-
hållplats är att de som korsar 
körbanan endast behöver ta 
hänsyn till en trafikström i 

taget. 
– Vi byggde refugen på 

Stopphållplatsen bredare och 
längre än normalt för att mini-
mera risken för omkörning av 
stillastående buss på fel sida. 

I Skepplanda fungerar det 
inte så.

– Förhoppningsvis kan 
denna artikel ge en önskvärd 
effekt, så att vi slipper se fler 
omkörningar på den här buss-
hållplatsen, avslutar Kenneth 
Gustavsson.

Farliga omkörningar i Skepplanda
– Stopphållplatsen respekteras inte

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På den så kallade stopphållplatsen Vadbacka i Skepplanda sker det alltför ofta att bilister 
kör om stillastående bussar och på så sätt orsakar livsfara för oskyddade trafikanter.

Onsdag den 27 april 
hade Hövägens förskola en 
skräpplockardag. Alla barnen 
fick vara med och plocka 
skräp på förskolan, men även 
utanför området.

– Vad mycket skräp det 
finns, sa barnen. 

Barnen fick även träffa 

Skräp-Maja som satt i 
skogen ska ligga i pappers-
korgen. Som belöning fick 
barnen glass, tatuering och 

ett diplom från projektet Håll 
Sverige Rent. 

❐❐❐

Skräpplockardag på Hövägens förskola
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I BOHUS!

www.ale.nu

Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Elisabeth Mörner
Regionpolitiker från Nödinge

t

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

VÅRT SJÄLVKLARA MÅL:

VÅRD I 
VÄRLDS-
KLASS
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT 741 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 83.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 6 rok, 116 + 116 kvm

• Högt läge • Härliga ytor • Centralt • 15 mil Göteborg
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PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS Må 9/5 17.00-17.45. Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm

• Härligt läge • 5 sovrum • Öppen spis • Omdränerat
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 671 kr/månad.
VISAS Ti 3/5 18.00-18.30. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 70b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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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 880 000 kr/bud. AVGIFT 2 292 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 76. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 70 kvm
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PRIS 460 000 kr/bud. AVGIFT 1 696 kr/månad.
Brukstorget 1a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 33 kvm
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PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 1 425 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Tvärvägen 3.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 100 + 90 kvm

• Plan tomt • Äldre villaområde • Möjligheternas boende
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PRIS 895 000 kr/bud. TOMT 1 200 kvm . Rördalsvägen 120.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 2 st tomter

• Härligt skogsläge • Nära Bohus centrum • Fin natur
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

TOMT ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN
Måndag 25 april

Misshandel
En 16-årig flicka utsätts för 
misshandel på gångbanan 
mellan Nol och Nödinge. Det är 
två killar som delar ut sparkar 
och slag.

Tisdag 26 april

Inbrott
Inbrott i en förrådsbyggnad i 
Bohus. Diverse gods tillgrips, 
bland annat borrmaskiner.

Stöld av elkabel på Skanskas 
bergtäkt i Bohus.

Fredag 29 april

Sexuellt ofredande
En kvinna, född 1993, utsätts 
för sexuellt ofredande av en 
manlig chaufför när hon är på 
väg med bussen till Nödinge. 
Föraren ställer frågor med 
sexuell anknytning. Kvinnan 
säger sig kunna peka ut gär-
ningsmannen vid en eventuell 
konfrontation.

En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge. 

Lördag 30 april

Langare gripen
Polisen gör ett tillslag mot 
en person som säljer öl till 
minderåriga ur bagageluckan 
på sin bil. I samband med en 
husrannsakan hos mannen 
beslagtas en större mängd 
alkohol.

Invandrare och nazistsym-
patisörer drabbar samman på 
Rödjans väg i Nödinge. Flera 
polispatruller skickas till plat-
sen. Slagskämparna använder 
bland annat plankor som 
tillhyggen.

Tre personer grips av 
polisen, misstänkta för narko-
tikabrott.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/4 – 2/5: 50. Av 
dessa är fem bilinbrott.

Kristdemokraterna i re-
gionvalet förespråkar 
trygg vård och mer 

respekt för våra äldre. 
•  Fortsatt sänkt skatt för pen-

sionärer 
•  Värdig omsorg för våra äldre 
•  Fortsatt minskade vårdköer 

och max fyra timmars vänte-
tid på akuten 

•  Utveckla vårdvalet och 
stoppa försämringar av det 
fria valet av vårdvalet av vård. 

Kristdemokraternas beslut 
medverkade till att Bohus fick 
ett Apotek.

Det är viktigt att sjukvården 
får möjlighet att vara nära och 
personlig i hela regionen. Med 
detta menar kristdemokra-
terna att alla skall ha en närhet 
till den sjukvård de behöver 
och att vården skall anpassas 

efter vars och ens behov och 
situation. Vi vill att sjukvården 
ska präglas av ansvarstagande 
för patientens sammanlagda 
sjukvårdsbehov istället för 
specialisering som tenderar 
att degradera människan till 
en kroppsdel eller åkomma 
och där hela människan inte 
får plats. 

Målet för hälso- och sjuk-
vården måste vara att ge bästa 
tänkbara vård utifrån behov 
från vagga till grav. Vi för-
tjänar alla en god och värdig 
vård hela livet – oavsett hur 
unga, gamla eller lönsamma 
vi kan anses vara.

Människan behöver inte 
bara materiella tillgångar. 

Hon har också ett behov av 
utbyte och gemenskap med 
andra, en mening med livet 
och en andlig dimension på 
tillvaron. De inre behoven 
har lika stor betydelse som de 
materiella behoven för män-
niskans välbefinnande. Kul-
turen hjälper oss att bli hela 
människor. 

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Trygg vård och mer respekt för våra äldre

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 

tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!
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Nu kan du få lite hjälp i vardagen, 

beställ en färdigpackad matkasse från 

oss på ICA Supermarket Älvängen, 

du kan välja mellan Inspirationskassen, 

Laktosfria kassen och Billiga veckan 

kassen.

Läs mer på www.ica.se om hur det 

fungerar.

Har du frågor är du välkommen att 

kontakta Linda Öhrn som är vår 

matkasseexpert, antingen via epost: 

kundkontakt.alvangen@supermarket.ica.se 

telefon: 0303-74 80 40 

eller kom in i butiken.
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NOL. Ekologisk mat, 
klimatsmarta idéer och 
miljövänliga fordon. 

På lördag bjuder 30 
företagare in till Gröna 
Mässan i Nol.

– Nästa år hoppas vi 
vara fler än 100 som 
står bakom succén, 
säger mässgeneral Bo 
Larsen.

Grönamässan.se är egentli-
gen det fullständiga namnet 
på det som Nols Företags-
center, Svenska Hus och Gö-
taälvdalen.se står bakom. I 
samband med att planeringen 
av Alemässan strandade kläck-
tes idén om att genomföra en 
mässa med fokus på miljön.

– Tanken har jag haft länge, 
men det hade varit svårt att 
konkurrera med Alemässan. 
När den ställdes in uppstod 
dessutom ett behov hos en del 
företag och intresset visade sig 
faktiskt vara större än vad vi 
förutspått, säger Bo Larsen.

På Nols företagspark 
kommer nu ett mässområde 
att byggas upp som sträcker 
sig från Ewas Matglädje och 
bort till friskvårdskedjan Life.

– Vi kommer att ha en tips-
promenad med finfina priser 
som förhoppningsvis ska 

leda besökarna genom samt-
liga montrar och utställare. 
Många minns nog Tudors 
industriområde som något 
smutsigt och miljöfarligt, nu 
vill vi visa en annan sida, den 
gröna, säger Larsen.

Ekomat
Ekomat är ett naturligt inne-
håll på mässan. Ett antal eko-
gårdar ställer ut hos Ewas 
Matglädje och det finns goda 
möjligheter att provsmaka. 
Som ett del i arrangemanget 
kommer också Gröna Mässan 
att dela ut sitt miljöpris till en 
etablerad Aleföretagare.

– Det hoppas vi kan bli en 
stolt tradition som återkom-
mer årligen, säger Larsen.

Kändisvarning råder också 
runt den tidigare schlager-
kungen, Janne Lucas, som 
uppträder på mässan. Stort in-
tresse riktas också runt upp-
täckten av ett sannolikt vi-
kingaskepp. En av männen 
bakom detta är just mässge-
neralen Bo Larsen själv.

– Vi kommer förhopp-
ningsvis att presentera nya, 
helt unika bilder, på skep-
pet. Vi hoppas att just det här 
fyndet ska bli något som sätter 
Ale på kartan och som kan bli 
navet i vårt projekt att skapa 

grön turism i Göta älvdalen. 
Vi vill att Ale ska vändas från 
att i folkmun kallas för en grå 
kommun till att istället vara en 
grön och skön plats att vistas 
på. Göta älvdalen får gärna 
återfå namnet Gröndalen, 
säger Bo Larsen innan arbe-
tet med mässförberedelserna 
åter tar fart.

Gröna Mässan slår upp 
portarna på lördag
– Men kommer att blomstra nästa år

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bo Larsen är mässgene-
ral för Grönamässan.se 
som öppnar och stänger 
på lördag, så det gäller att 
passa på.

– Det gör jag så ofta som 
jag har ett gig. Jag spelar 
ofta tillsammans med ett 
band i något vi kallar Janne 
Lucas show och då är 
Växeln Hallå given.

Vad gör du nu för tiden?
– Jag ägnar mig helt åt 
musiken och har alltid 
gjort det. Dessutom 
undervisar jag i piano. Jag 
ger privatlektioner hemma 
i bostaden och det är väl-
digt givande. Det blir en 
stor blandning av musik, 
allt från klassisk musik till 
rock'n roll. Sedan  leder 
jag en gospelkör i Onsala, 
ett uppdrag jag har haft i 
över 25 år nu.

Är minnena från Melo-
difestivalen 1980 ljuva 
eller bittra?

– Det är väl både och. 
Framgången med Växeln 
Hallå blev ett stort genom-
brott och 80-talet blev 
totalt sett en väldigt rolig 
tid. Jag var med i Vi i 
femman från 1975 till 1990 
och hade väldigt mycket 
att göra.

Vad händer just nu i kar-
riären?
– Jag släpper en helt ny 
platta i dagarna, så det 
känns väldigt spännande. 
Det har ju blivit ganska 
många genom åren, 
någonstans mellan 17-18 
stycken, tror jag. Det kan 
vara fler. (Japp, det var det, 
enligt Janne-lucas.se blir den 
kommande skivan Jannes 
22:a skivsläpp).

Vad får vi höra på lördag?

– Jag kommer ju att upp-
träda själv, utan mitt van-
liga band, så det blir lite 
speciellt. 

Vad vet du om Ale?
– Jodå, jag har allt varit där 
några gånger, minns jag 
inte fel var jag i Älvängen 
sist. Det ligger väl i Ale?

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Alla minns vi Janne Lucas med Växeln Hallå i 
melodifestivalen 1980, knapp tvåa efter Ledin.

Han var också länge pianist i frågesportspro-
grammet Vi i femman.

På lördag gästar han Gröna Mässan i Nol.

Hur ofta spelar du Växeln Hallå?

Hallå där... 
...Janne Lucas

JANNE LUCAS

Namn: Heter egentligen Jan 
Persson.
Ålder: 63
Bor: Onsala.
Yrke: Jobbar fortfarande med 
musik, dels som artist dels som 
musik- och körledare. Släpper i 
dagarna en helt ny skiva.
Aktuell: Spelar på Gröna Mässan 
i Nol på lördag.


