
SKEPPLANDA. 25 
bidrag skickades in till 
Skrivartävlingen.

En vann och två fick 
mottaga ett hedersom-
nämnande.

– Det har inte varit 
lätt, men någon måste 
vinna, sa juryns tales-
kvinna, Sigun Melander.

Bakom Skrivartävlingen stod 
Bibliotekets vänner i Norra 
Ale, Surte-Bohus biblioteks 
och kulturförening, Studie-
förbundet vuxenskolan samt 
biblioteken i Älvängen och 
Skepplanda. Juryn bestod av 
Sigun Melander, Sori Ro-
sendal och Per-Anders Klö-
versjö. Till vinnare utsågs 
Erik Lindqvist-Lundegard, 
vars berättelse "Ska det vara 
en Tom Collins före maten?" 
skildrar Nödinges historia 
från ett framtidsperspektiv.

– Vi kände oss engagera-
de i texten och det var här-
ligt att få ta del av en levande 
och kärleksfull beskrivning av 
Nödinge förr i tiden, från Säll-
bergs livs till Helges kiosk och 
den första pizzerian, motive-
rade Sigun Melander.

Hedersomnämnande fick 
också Sofia Lindblad och 
Sonia Erlandsson för sina be-
rättelser. Kvällen till ära bjöds 
åhörarna i Skepplanda biblio-
tek på storartad akustisk mu-

sikunderhållning av Viktor 
Larsson, Joakim Erlandsson 
och Mattias Salek som utgör 
halva bandet The Cloud. Ef-
teråt väntade snittar och cider. 
Festligt värre!
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Veckans största 
rosbukett 

till alla sponsorer för era 
bidrag till vårt lådlotteri på 

Älvängens Vårmarknad.
Ej uthämtade vinster:

Rosa Lott 76E
Gul Lott 62P
Orange Lott 33Z

Vinster kan hämtas hos 
Älvfoto

ALE LIONS

NOL. Intresset för träd-
gårdar är stort.

I kommunen finns ett 
sällskap kallat Träd-
gårdsälskare i Ale som 
utbyter kunskap och 
erfarenhet kring arbe-
tet i det gröna.

– Visst ska en träd-
gård vara vacker, men 
framför allt ska den 
vara personlig, säger 
kamratskapets samord-
nare, Barbro Wallenius.

Trädgårdsälskare i Ale är 
ingen traditionell förening 
med medlemsavgifter, stad-
gar och tunga styrelseposter. 
Det är istället ett glatt säll-
skap som träffas med jämna 
mellanrum för att utbyta er-
farenheter kring trädgårds-
arbete. Barbro Wallenius är 
numera kamratskapets sam-
ordnare och årets program 
är minst sagt digert. I ons-
dags kväll träffades tjugo 
gröna vänner hos Vuxensko-
lan i Älvängen. Pia Zvorc från 
Ale Bokhandel var det stora 
dragplåstret.

– Hon berättade och tip-
sade oss om bra trädgårdslit-
teratur. Otroligt givande och 
som grädde på moset gav hon 
alla oss i sällskapet en generös 
rabatt om vi vill köpa böcker-
na, berättar Barbro för lokal-

tidningen.
Det var som nämndes årets 

första event för Trädgårdsäls-
kare i Ale. Nu väntar mer.

– Vi kommer att besöka 
många fina trädgårdar under 
året. Traditionsenligt börjar 
vi hos paret Beiglers på Svar-
brödragatan i Kungälv. Här 
finns alltid mycket att se, sär-
skilt när det gäller Magnoli-
or i olika färger, säger Barbro 
och fortsätter:

– Vi fortsätter sedan på 
det temat och erbjuder en 
kurs om rosor hos Magnolia 
i Bredöl, Sollebrunn.

28 maj åker trädgårdsäls-
karna till Gullmarsfjordens 
plantskola.

– Här får vi en stor por-
tion inspiration. Det här är en 
resa som vi har gjort i många 
år och det är lika uppskattat 
varje gång, berättar Barbro.

Under juli månad tar säll-
skapet semester, men i augus-
ti är agendan full. Det blir 
bland annat en tjejresa till för 
kropp och själ till Dalsland.

– Tanken är att vi ska hämta 
kraft inför höstens arbete i 
trädgården. Vi har hyrt ett 
hus på Kroppefjälls vandrar-
hem och tänker samåka dit. 
Resan innehåller allt från 
trädgårdsbesök till möjli-
ga vandringar och SPA-be-
handlingar. Deltagarna kan 
välja själva, förklarar Barbro.

Det är som ni förstår resor, 
föresläsningar, besök i priva-
ta trädgårdar och studiebesök 
på handelsträdgårdar.

– Vi ser särskilt fram mot 
vår grillavslutning i Gun-
torp, men innan dess ska vi 
också hinna med en kväll 
hos Thunbergs i Skönninga-
red. Att visa upp vilka resur-
ser som finns på nära håll i 
Ale är en av våra grundidéer. 
I början var vi inte så många, 
men idag har vi en lista med 
55 namn och vi blir ständigt 
fler. Det är bara att höra av 
sig. 

Ett vanligt diskussionsäm-
ne i sällskapet har blivit hur 
de ovälkomna besöken av 
rådjur i trädgården ska för-
hindras.

– Vi har tvingats sätta upp 
ett staket hemma i Nol. Det 
är självklart drastiskt, men 
vi såg ingen annan utväg till 
slut. Rådjuren är ett allvar-
ligt hot och sprider bland 
annat Borelia och TBE. Ale 
kommun borde faktiskt ta ett 
större ansvar, anser Barbro 
Wallenius.

Hur som helst ser Träd-
gårdsälskare i Ale fram mot 
en ny givande tid tillsam-
mans.

Ett sällskap för Trädgårdsälskare i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pia Zvorc från Ale Bokhandel gav Trädgårdsälskare i Ale en presentation av grön litteratur.

– Digert program för vänner med gröna fingrar

www.martinandreasson.net • www.ale.nu

AKUTSJUKVÅRD
INOM EN TIMME!

Mer vård,
mindre byråkrati!

Martin Andreasson
33 år, Regionråd i Västra Götaland

t

Delägarna i 

Utby Skifteslag 
kallas härmed till extra sammanträde

Ons 18 maj kl 19
S E Järn, Göteborgsv 95 Älvängen

• Bordlagd fråga: Val av styrelse och suppleanter
• Fråga om skifteslagets avregistrering (upphörande)

MVH STYRELSEN

Festligt när skribenter 
premierades för sina verk

Bibliotekarie, Ann Franzén, läste upp vinnarbidraget "Ska 
det vara en Tom Collins före maten?" av Erika Lindqvist-
Lundegard.

Sigun Melander i juryn lämnade över priser till Erika Lind-
qvist-Lundegard, Sofia Lindblad och Sonia Erlandsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Delar av The Cloud.
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www.aleel.se

Stämman avslutas med förtäring.  
För planering önskas anmälan om deltagande senast 17 maj. 

Ring växeln eller maila till info@aleel.se.

Ale Elförening
Box 3004, 449 14 Alafors
Telefon vx: 0303-33 24 00

Alla är välkomna att lyssna på stämma och seminarieavsnitt. 
Yttrande och rösträtt tillfaller dock enbart  

medlemmar i föreningen.

Välkommen!

En elförening 
i positiv utveckling

Föreningstämma 2011
med stadgeenliga ärenden

24 maj kl 18.00 
Ale gymnasium, Nödinge

www.ale.nu

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NÖDINGE!
Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t

Ales hemliga författare
Hon skriver i smyg, inte bara noveller, utan faktiskt på en deckare.

Erika Lindqvist-Lundegard vann nyligen en skrivartävling i Ale.
Lägg namnet på minnet!

Hur ofta skriver du?
– Jag har alltid gillat att 
skriva, men har aldrig tid-
gare tävlat. Jag skriver när 
lusten faller på.
Vad skriver du då?
– Att skriva tal är väldigt 
roligt, men faktum är att jag 
faktiskt skriver på en deck-
are. Handlingen utspelar sig 
lokalt i Kungälv-Ale, fast 
när och om den någonsin 
blir klar vet jag inte. Det är 
en dröm jag har, att någon 
gång få deckaren färdig.

När bestämde du dig 
för att vara med i skri-
vartävlingen?
– Jag såg en annons i Aleku-
riren och tänkte direkt att 
"där ska jag vara med". Det 
är alltid bra att ha ett skäl att 
skriva.

Ska det vara en Tom 

Collins före maten? Var 
fick du den idén ifrån?
– Det är ett skämt vi har, jag 
och min bästa väninna. Hela 
handlingen handlar egentli-
gen om oss. 
Vår uppväxt 
i Nödinge 
och hur vi 
tittar till-
baka på 
orten såsom 
den var när 
vi växte upp. 
Året är 2064 och vi bor båda 
på äldreboendet i Fridhem i 
Surte. Vi minns bland annat 
Helges kiosk och Sällbergs 
livs.
Vad betyder det att 
juryn valde din berät-
telse?
– Det är ett jättefint bevis på 
att jag har skrivit något bra. 
Jag blev väldigt förvånad, 
men också stolt. Det ger 
mig självklart inspiration att 

fortsätta skriva.
Skrev du mycket i 
skolan också?
– Skolan var egentligen inte 
min grej, men en gång lyck-

ades jag fak-
tiskt få en 
femma och 
det var när 
vi fick skriva 
om andra 
världskri-
get. Man 
fick skriva i 

berättandeform och det pas-
sade mig. Det glömmer jag 
aldrig, för femmor tillhörde 
inte vardagen...

Lycka till med deckaren!

VECKANS 

PROFIL

Erika Lindqvist-Lundegard vann årets Skrivartävling med sin novell; Ska det vara 
en Tom Collins före maten?. Kulturvetare Sigun Melander läste juryns motivering.

Namn: Erika Lindqvist-
Lundegard.
Ålder: 37.
Bor: Surte.
Familj: Gift, en dotter och tre 
bonusbarn.
Yrke: Administratör på ett 
inspektionsbolag för oljefar-
tyg.
Stjärntecken: Jungfru.

Det är en dröm jag har, 
att någon gång få 
deckaren färdig.

I JURYN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens vårmarknad hade 
vädret på sin sida.

För Ulla och Emma 
Rydberg var inte ens 
den kalla vinden något 
problem.

Förstapriset, en 
elcykel från Älvängens 
cykel, värmde.

Vilken vårmarknad det blev! 
Strålande sol, mycket folk 
och glada toner från scen-
vagnen i centrum. Det var 
fart, fläkt och ett innehållsrikt 
program som höjde tempera-
turen på vårmarknaden. Den 
kalla vinden fick aldrig något 
fäste… Genom Älvängen 
rullade en imponerande ka-
ravan av gamla militärmotor-
cyklar som Skepplanda Hem-
värns- och kulturförening 
förfogade över dagen till ära. 
Älvängens IK visade upp en 
samling tuffa bilar, däribland 
en Hummer av värsta sorten. 
Dansstudions medlemmar 
gav ett prov på sitt kunnande 
när The Cloud tog en paus 
på scen. Ales framgångsri-
ka rockband underhöll långa 
stunder med musik för i prin-
cip alla öron. Vilken reperto-
ar bandet har! Stefans: Still by 
my side var en annan höjda-
re på scenen, även detta ett 
ungdomsband, fast med tjejer 
i frontlinjen.

Centrumvägen kantades 
med knallar som fått knö sig 
in mellan grävmaskinerna, 
men dessa sätter definitivt 
färg på hela vårmarknaden. 
Utanför Svenheimers kon-
ditori bjöd Älvbygdens mo-
torklubbs unga talanger på 
en storartad uppvisning. Ale 
Lions hade som vanligt sitt 
populära lådlotteri. Smyrna 
Second hand hade stor utför-

säljning till förmån för insam-
lingen till Moldavien. Det var 
trångt i butiken och försälj-
ningen gav 15 000 kronor.

– Det var precis vad vi hop-
pats på. Jättekul att det blev 
en så bra respons, sa Sune 
Rydén på Smyrna Second 
hand.

Vårmarknaden avslutades 
med dragningen i Ale HF:s 
Handla-och-vinn-lotteri. 
Lycklig vinnare av en elcy-
kel från Älvängens cykel blev 
Emma Rydberg från Älväng-
en som stormade upp på scen, 
men senare visade det sig att 
hon bara var sändebud. Det 
var egentligen farmor Ulla 
Rydberg som vunnit.

– Vi kommer att dela på 
cykeln, kom de till sist över-
ens om!

Älvängens företagarfören-
ing kunde summera en lyckad 
vårmarknad.

– Under alla mina år har 
jag aldrig upplevt en bättre 
vårmarknad i butiken. Det 
var många nya ansikten och 
fullt tryck från början till 
slut, sa Ulf Abrahamsson på 
Älvängens Manufaktur och 
riktade samtidigt ett stort 
tack från företagarföreningen 
till Svevia för ett gott samar-
bete mitt i vägarbetet.

Även de politiska partierna 

passade på att synas folkvim-
let. Det stundar som bekant 
ett omval i regionen söndag 
15 maj, men det var det få som 
kände till.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Trängseln var påtaglig längs Göteborgsvägen i Älvängen, inte minst beroende på ett pågåen-
de vägarbete.

Jenny Jönsson i Skepplan-
das tjejgrupp antog en an-
norlunda utmaning och lät 
sig frivilligt vara måltavla i 
vattensvampskastning.

Hanna Eriksson testade 
handbollslyckan hos Ale HF.

Anton Pärleborn 2,5 år fick sitta upp på ponnyryggen.

En parad med gamla militär-mc. Skepplanda Hemvärn- 
och kulturförening vet hur man fångar uppmärksamhet.

Eva-Britt Nielsen och barn-
barnet Anton Asgeirson 
fyndade böcker på Smyrna 
Second hand.

Sportlife värmde upp publiken med ett fartfyllt potpuri av 
populära gruppträningsformer.

The Cloud underhöll på lastbilsflaket.

Vinnare! Ulla och Emma 
Rydberg vann elcykeln 
som Anders Adielsson och 
Älvängens cykel fixat fram. 
Handla-och-vinn-lotteriet 
arrangeras av Ale HF.

Vårmarknad värmde i kylan
– Ulla och Emma Rydberg kammade hem elcykeln

Mumma, en Hummer! Älvängens IK lämnade bollen hemma 
och ställde istället ut några riktiga godisbitar.

Ale Lions arrangerade som sig bör när det är vårmark-
nad i Älvängen ett större lådlotteri, där lådans pris är givet 
medans innehållet är okänt. För de allra flesta blir det alltid 
bingo, men det gäller att hålla sig framme innan lådorna tar 
slut. Älvbygdens MK:s unga talanger visade upp sina kon-
ster.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

Sedan 2008 arrangeras 
bebissagostund på Ale och 
Surte bibliotek. Syftet med 
bebissagostunderna är att 
inspirera föräldrar att börja 
läsa för sina barn tidigt.

– Detta är en viktig del av 
det läsfrämjande arbete som 
biblioteket bedriver. Bebis-
sagostunden blir ju också en 
kulturupplevelse för de allra 
minsta, säger Sara Dahl.

Sagostunderna bygger på 
rim, ramsor och pekböcker 
som upprepas tillsammans 
med barn och föräldrar. 

– Vi träffas fem gånger. 

Vi läser samma böcker varje 
gång. En favorit är ”Muu 
säger kon” av Dick Bruna.

Som nyinflyttad surtebo 
fick Eva Carlsson vetskap 
om bebissagostunderna när 
hon hörde av sig till kommu-
nens informationsavdelning.

– En jättebra verksam-
het som jag definitivt kan 
rekommendera andra föräld-
rar. Det är inte bara positivt 
för min dotter Elin utan även 
för egen del då jag får träffa 
andra mammor. Efter sago-
stunden brukar vi fika till-
sammans, berättar Eva.

På skärtorsdagen var det 
avslutning för vårens sago-
stunder, men till hösten star-
tar en ny omgång.

Populära sagostunder för bebisar
– Surte bibliotek välkomnar de allra yngsta

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En favorit – ”Muu säger kon” 
av Dick Bruna.

SURTE. Du måste inte vara läskunnig för att få 
utbyte av ett biblioteksbesök.

Det kan Oscar, Elin och Cevin skriva under på.
Tre av de småttingar som upplevt bebissago-

stund på Surte bibliotek.

Bebissagostund på Surte bibliotek. Oscar, Elin och Cevin tillsammans med sina mammor.

www.ale.nu

Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NOL!

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t
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ALAFORS. Det planeras 
för fullt på Alebyggens 
kontor.

Ett par byggprojekt 
pågår och fler ligger i 
startgroparna.

– Det finns en stark 
framtidstro med den 
nya vägen och vi 
märker av en ökad 
efterfrågan på bostä-
der, säger projektledare 
Sven Burgren.

I höstas sattes spaden i jorden 
för 20 nya lägenheter på 
Norra Klöverstigen i Nö-
dinge. Beräknad inflyttning 
är den 1 december i år.

– Det kommer att bli lä-
genheter med bostadsrätts-
standard, vilket innebär in-
glasade balkonger, helkaklade 
badrum och parkettgolv. Sty-
relsen har givit mig mandat 
att pröva boendet som koope-
rativ hyresrätt, men är intres-
set svalt övergår lägenheterna 
till att bli vanliga hyresrätter, 
förklarar Sven Burgren.

Alebyggen har dessutom 
planer på ytterligare 24 lä-
genheter vid Norra Klöver-
stigen, fördelat på två hus-
kroppar, på den gräsplätt som 
vetter mot Överstegården.

– Det är med anledning 
av den förtätningsstudie som 
gjorts. Nu har vi hittat den 
här möjligheten och lyckas 
vi med projektet är vi bered-
da att gå vidare på andra stäl-
len, säger Sven Burgren.

– Tanken är att bygga tolv 
stora och tolv mindre lägen-
heter, 110 respektive 60 kva-
dratmeter. Om allt går som vi 
vill ska vi kunna komma igång 
med byggnationen nästa vår 
och inflyttning blir följaktli-
gen ett år senare.

Ett byggprojekt som redan 

är i full gång är uppförandet 
av tolv lägenheter på Skol-
vägen i Bohus. Hälften av 
dem är redan tecknade och 
till helgen, 7-8 maj, kommer 
Alebyggen att arrangera en 
öppen visning för allmänhe-
ten.

– De första hyresgästerna 
kommer att flytta in i okto-
ber, förklarar Burgren.

Ritat om husen
De kooperativa hyresrätterna 
i Furulund, Alafors, har blivit 
en riktig långbänk. Redan 
2004 fanns ritningar fram-
tagna, men sedan stötte Ale-
byggen på patrull.

– Grannarna överklagade. 
Planen gjordes om och vann 
laga kraft 18 december 2008. 
Vi har ritat om husen något 
och fört in tomterna vid Fu-
rulundsvägen på planen, 
säger Burgren och fortsätter:

– Byggstart är beräknad till 
senhösten och inflyttning till 
vintern nästa år. I första etap-
pen byggs det 17 lägenheter, 
men totalt omfattar projek-
tet 36 lägenheter. Det hand-
lar om en- och tvåplanshus. 
I direkt anslutning till detta 
område kommer vi också att 
sälja sex fristående villatom-
ter.

Sist men inte minst berät-

tar Sven Burgren om visio-
nerna för Änggatan/Tings-
vägen i Älvängen.

– Planarbetet har startat, 
men vi har ännu inte beslutat 
om boendeformen. Det kan 
bli kooperativ hyresrätt även 
här. 46 lägenheter (50-80 
kvadratmeter) ska byggas 
med start 2013.

Det är många bollar i 
luften?

– Ja, verkligen och det 
känns som att vi har vind i 
seglen. Ändå är vi lite oro-

liga för hur det ska bli med 
den traditionella hyresrätten 
som boendeform. När man 
bygger nytt tenderar det att 
bli väldigt höga hyror. Smärt-
gränsen tror vi ligger på 1 
400 kronor per kvadratme-
ter. Med kooperativ hyres-
rätt går det att få hyreskost-
naden lite mer aptitlig, säger 
Sven Burgren.

Hur ser er bostadskö ut?
– Det råder hårt tryck på 

lägenheter i Ale, större än 
vad vi någonsin upplevt. Det 

gäller i stort sett alla områ-
den.

Är det bara nybyggnation 
som gäller eller satsar ni även 
på underhåll av befintliga bo-
stadsområden?

– Vi satsar otroligt mycket 
på underhåll, mer än vanligt 
faktiskt. Det beror på att vi 
har gamla vinstmedel som vi 
nu använder till underhåll av 
våra olika områden, avslutar 
Sven Burgren.

Alebyggen planerar för många byggprojekt
– Äntligen kan Furulundsområdet exploateras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Byggnationen av 20 nya lägenheter på Norra Klöverstigen är i full gång. Beräknad inflytt-
ning är den 1 december.

Sven Burgren på Alebyggen 
har många projekt på gång. 
Ett av dem är uppförandet 
av kooperativa hyresrätter i 
Furulundsområdet i Alafors. 
Byggstart är planerad till 
senhösten.

ÄLVÄNGEN. Det är 
bara en tidsfråga innan 
olyckan är framme.

Det hävdar entre-
prenören Svevia som 
ansvarar för väg-
arbetena i centrala 
Älvängen.

– Hastigheten är 
på tok för hög, säger 
platschef Christer Bre-
vell.

Det pågår flera olika vägar-
beten i centrala Älvängen. 
Som en naturlig följd av 
detta råder det begränsad 
framkomlighet och mobila 
trafiksignaler har satts upp.

– Tyvärr har folk inte 
tålamod att vänta. Ett bete-
ende som har upptäckts den 
senaste tiden är att bilister 
genar över bussterminalen. 
Dessutom håller man hög 
fart genom terminalen och 
utsätter därmed oskyddade 
trafikanter för livsfara. Det 
är ingen som förväntar sig 
att det ska komma bilar på 
området, säger Ale kom-
muns trafikingenjör Ken-
neth Gustavsson.

Vägarbetarna i Älvängen 
kan redan vittna om många 
tillbud där både de själva och 
andra människor i gaturum-
met utsatts för fara.

– Jag kan nämna ett spe-

cifikt tillbud som är anmält 
till Arbetsmiljöverket. Det 
skedde för några veckor 
sedan när en buss kom 
dundrande i 70 kilometer i 
timmen där hastigheten just 
nu är nedsatt till 30. Nobina 
och Västtrafik har informe-
rats om händelsen och de ser 
allvarligt på det inträffade, 
förklarar Christer Brevell.

– Vi har bara ett ändamål 
och det är att göra det så fint 
som möjligt i Älvängen. Att 
det kommer att vara begrän-
sad framkomlighet under en 
period beror på att vi måste 
utföra våra arbeten, säger 
Brevell och tillägger:

– Jag har jobbat en hel del 
inne i Göteborg, men måste 
påstå att jag upplever trafik-
situationen som mer stressad 
här. Det kanske beror på att 
man inte är van vid vägarbe-
ten på samma sätt.

Håller tidsplanen
Att Svevia startat centrum-
arbetet från två håll beror på 
att man vill minimera stör-
ningstiden. Hela projektet 
beräknas vara klart hösten 
2012.

– Vi har upptäckt konflik-
ter i marken som inte varit 
kända, ändå håller vi tidpla-
nen väl, försäkrar arbetsle-

dare Kalle Matsson.
För att komma till rätta 

med problemet, att trafikan-
ter kör för fort förbi vägar-
betsområdena, har Svevia 
beställt gupp.

– Det är en ynkedom 
att det ska behövas, men 
vi måste göra något innan 
olyckan är framme, säger 
Christer Brevell.

Dessutom planerar entre-

prenören att sätta upp höga 
stolpar på in- och utfarten till 
bussterminalen.

– Det är stolpar som viker 
sig när bussar kör över dem. 
Personbilar kan dock inte 
passera.

Kenneth Gustavsson är 
mycket nöjd med hur Bana 
Väg i Väst och Svevia sköter 
sitt arbete och vittnar om en 
bra dialog parterna emellan.

– Det fungerar jättebra 
och det är verkligen en pro-
fessionell aktör vi har att 
jobba med. Det är synd att 
trafikanterna inte visar större 
hänsyn. Förhoppningsvis 
kan detta bli en väckarklocka, 
avslutar Kenneth Gustavs-
son.

Dåligt trafikbeteende i Älvängen
– Hastigheten är på tok för hög

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utsätts för fara gör personalen som utför vägarbetena i cen-
trala Älvängen. Många trafikanter kör på tok för fort.

Trafikingenjör Kenneth Gustavsson tillsammans med Svevias platschef Christer Brevell och 
dess arbetsledare Kalle Mattsson. 
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MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.             

fr. 174.900:-

Tel. 031-7900820 •  Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 119.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 119.900:-

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

RENAULT CLIO FLEXFUEL ANNIVERSARY 

Nu! 109.900:- Ord. pris 139.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 179.900:-

ANNIVERSARY-PAKET PÅ KÖPET:
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, 

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

Omgående 
leverans!

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MITSUBISHI-
GARANTI

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)
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Förutom Lions vill vi också 
tacka Ukulelegruppen Fyra 
strängar i rött och lila för 
deras fantastiska underhåll-
ning. Det spelades vårsånger 
och andra kända visor, så att 
vi kunde sjunga med.

Det bjöds på smörgåstårta, 

glasstårtor och kladdkaka, 
men även en jättegod uku-
lelekaka som Carina Wendt 
bakat till oss på Trollevik.

Vi i personalen på Trol-
levik försöker följa de nya 
arbetssätt och riktlinjer som 
inriktar sig på att ge varje 

enskild individ personlig 
omvårdnad och stimulans, vi 
tar tillvara på vad personen 
vill och kan göra. Det behö-
ver inte vara så stora aktivite-
ter utan kan vara att ge av vår 
tid när de boende behöver 
den.

Nu på fredag ska vi ha 
mini-spa för de boende, 
a n s i k t s b e h a n d l i n g a r , 
fot-, hand- nackmassage 
samt smoothies erbjuds. Det 
blir nog många glada skratt 
när vi sitter med jordgubbs-
mask i ansiktet och gurka på 
ögonen.

Carina Wallström 

Fyra strängar i rött och lila spelade på Trolleviks vårfest
– Möjliggjordes tack vare Lions

Ukulelegruppen Fyra strängar i rött och lila underhöll på Trolleviks vårfest.

NÖDINGE. Det var många ansikten som lyste upp 
när tio kvinnor i stora röda hattar började spela 
och sjunga i onsdags i Nödinge.

Trolleviks äldreboende har haft sin traditionella 
vårfest för de boende, deras anhöriga och perso-
nal.

I år fick vi möjlighet att ordna med underhåll-
ning tack vare Lions generösa bidrag.

NÖDINGE. 650 jublande 
ungdomar tog emot 
artisten Daniel Adams-
Ray i Ale gymnasium 
på valborgsmässoafto-
nen.

Artisten själv hade 
inte tid att offra en 
kvart för att skriva 
autografer till fansen, 
han försvann som 
gubben i lådan...

– Tyvärr får vi väl 
börja med att skriva in 
det i kontrakten, det 
har inte behövts tidi-
gare. Att svika fansen 
är det ju bara han som 
förlorar på, konsta-
terade en trots allt 
mycket nöjd arrangör, 
Vaknas Thomas Berg-
gren.

Det blev lite smolk i glädje-
bägaren när Daniel Adams-
Ray svarade att han inte 
orkade komma till den pla-
nerade signeringen efter kon-
serten. Bättre var det innan 
när Ale gymnasiums sport-
hall gungade i takt med hit-
låten ”Gubben i lådan” som 
avslutade en 40 minuter lång 
spelning.

– Ett stort tack till alla 

er ungdomar som hjälpt till 
med att skapa detta föredöm-
liga arrangemang på Valborg 
och vi vill också bocka för de 
unga musiker som spelat före 
oss på scenen ikväll. Fortsät-
ter de så blir vi arbetslösa i 
framtiden, utbrast Daniel 
Adams-Ray.

Det var ett fyrverkeri av 
musik som avfyrades i Ale 
gymnasium. Band av bästa 
kvalitet avlöste varandra. 
Det började till och med 
redan utanför entrén där ett 
av huvudbanden, The Cloud, 
gav en tidig provsmak på vad 
som komma skulle. På scen 
fanns sedan samtliga vinna-
re av Alerocken, däribland 
Walking Disorder. Eta-
blerade Bulletsproof Veins 
hann också spela innan en 
större omriggning fick ske 
för att lämna plats för Daniel 
Adams-Ray som inte gjorde 
någon besviken så länge han 
uppträdde.

Rockade fett
Rent musikaliskt är frågan 
om The Cloud trots allt 
inte tog priset. Med Daniel 
Adams-Ray som ”förband” 
kom Alebandet ut och rock-
ade minst sagt fett. Deras nya 
skiva släpps inom en månad 
och av det vi fick höra på lör-
dagskvällen är omvärlden att 
gratulera. Gruppen har hittat 
ett eget sound som påminner 
om Beatles. Energin, nytän-
ket och glädjen på scen är 
smittsam. Miniorkestern som 
The Cloud nu utgör med sex 
bandmedlemmar levererar 
tunggung på ett sätt som få 
andra. Med några års rutin 
kommer detta gäng snart vara 
redo för de större arenorna.

Festivalborgsfirandet blev 
för övrigt en fullträff. Sats-
ningen på ett positivt och 
attraktivt drogfritt arrange-
mang gav även detta år önsk-
värd effekt. Skadegörelse, 
våld och ungdomsfylla ute-
blev helt i Ale denna kväll 

som på många andra håll upp-
levdes som stökig och bråkig.

– Vi har hittat ett kon-
cept som både lockar och 
engagerar ungdomar. När-
mare 80 killar och tjejer har 
jobbat med arrangemanget 
under ett antal månader. Det 
är också värdefullt. När det 
dessutom leder till att vi får 

en lugn kväll i övriga Ale finns 
det bara gott att säga, summe-
rade Thomas Berggren.

Den spännande utlott-
ningen av en företagsspons-
rad scooter fick en oväntad 
upplösning. Vinnaren var 
nämligen inte på plats. Han 
var från Partille och hade åkt 
hem lite tidigare för att hinna 

med i kollektivtrafiken. Priset 
får avhämtas i veckan istället.

Besökarna gav discjock-
eyn Rami mängder av plus 
för en varierad och pulslad-

dad musik till dansgolvet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stefan Lindström, en av få 
som kan spela rock på fiol.

Daniel Adams-Ray höjde temperaturen i sporthallen.

The Cloud bättre än någonsin.

"Hej, du har vunnit en scooter!" Felicia Eidenby och Valmire 
Huskay, föreningen Löftet, ringde upp och gratulerade vin-
naren.

Det slog gnistor om Bulletproof Veins som stortrivdes på 
scenen.

NÖDINGE. 650 jublande
ungdomar tog emot
artisten Daniel Adams-

er ungdomar som hjälpt till
med att skapa detta föredöm-
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Brandstationen i Lödöse har 
ett nedläggningshot vilande 
över sig. Det visar den 
utredning som Miljö- och 
byggnämnden i Lilla Edets 
kommun har att ta ställning 
till vid nästa sammanträde.

– Det får vara slut med 
nedläggningshoten. Först 
var det byskolorna som hota-
des av stängning och nu det 
här, dundrar centerpartisten 
och det tidigare kommunal-

rådet Bjarne Färjhage.
– Lödöse är ett samhälle 

som expanderar och då vore 
det förfärligt om brandsta-
tionen slås igen, anser Färj-
hage.

Såväl Centerpartiets lokal-
politiker som företrädare 
från regionen medverkade 
på onsdagskvällens möte, 
som hölls på utomhussce-
nen Ljudaborg. Det var inte 
bara räddningstjänsten som 
debatterades, även ambu-
lanssjukvårdens framtid var 
uppe för diskussion.

– Ambulanstillgänglig-
heten är en väldigt viktig 
fråga. Det uppsagda avtalet 
med Nolambulansen spär 
dessutom på osäkerheten för 
invånarna i vår kommun. Vi 
är redan dåligt försedda med 
ambulanser och nu är risken 

att tillgängligheten ytterli-
gare försämras, säger Bjarne 
Färjhage.

– Det finns ett krav i regi-
onen om att ambulansen ska 
kunna nå 90 procent av alla 
olycksplatser inom loppet av 
20 minuter. Det klarar man 
inte i Lilla Edet. Således 
lever regionen inte upp till 
sina egna krav. Centerpartiet 
ställer krav på fler ambulan-
ser.

– Vi måste också införa 
IVPA, som betyder ”i väntan 
på ambulans”. Räddnings-
tjänstpersonalen får speciell 
utbildning och viss utrust-
ning införskaffas så att hjälp-
insatsen vid olycksplatsen 
kan starta så tidigt som möj-
ligt.

Nu fanns det även ljus-
punkter att fokusera kring på 

mötet. Det mest positiva som 
lyftes fram var det faktum att 
en privat aktör planerar att 
öppna två vårdcentraler i 
kommunen, i Lilla Edet och 
Lödöse.

– Det är inte helt klart, 
men signalerna är så här 
långt positiva. Det är ett 
danskt vårdföretag som 
redan idag bedriver verksam-
het ibland annat Trollhättan 
och Vänersborg, förklarar 
Bjarne Färjhage.

Återstår att se vad som 
händer i Lödöse den när-
maste tiden.

Brandstationen i Lödöse hotas av nedläggning

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Brandstationen i Lödöse hotas av nedläggning vilket Centerpartiet i Lilla Edet tycker är för-
färligt.

Bjarne Färjhage (C).

LÖDÖSE. Brandstatio-
nen i Lödöse riskerar 
att läggas ned.

Å andra sidan har 
hoppet tänts om en 
privat vårdcentral på 
orten.

Detta var ett par av 
samtalsämnena när 
Centerpartiet i Lilla 
Edet bjöd in till ett all-
mänt möte på Lödöse 
Museum.

ÄLVÄNGEN. I 25 år har 
det funnits en optiker-
butik i Älvängen.

Nästan lika länge har 
Marie Tarby och Lena 
Johansson kamperat 
ihop.

I lördags var det jubi-
leumsfirande då alla 
besökare bjöds på kaffe 
och tårta.

Idén om att bli optiker föddes 
hos Marie Tarby när hon var 
17 år. Det var då som Marie 
fick sina första kontaktlinser.

– Jag var hos den legenda-
riske optikern Åke Gustavs-
son i Göteborg. Jag tyckte 
att det verkade vara ett trev-
ligt jobb och han intygade 
det. Då bestämde jag mig för 
att bli optiker. Det har jag 
aldrig behövt ångra, säger 
Marie Tarby.

Inledningsvis arbetade 
Marie på olika optikerbuti-
ker i Göteborg. På Optikus 
på Linnégatan kom hon i 
kontakt med Stanko Pla-
sinic.

– Han frågade om min chef 
var intresserad av att starta 
en optikerbutik i Älvängen. 

Han är för gammal sade jag, 
så hör med mig istället.

Det är bakgrunden till 
varför Marie Tarby etable-
rade Älvängens Optik. Efter 
tio år övergick butiken i Din 
Optiker för att senare bli 
uppköpt av danska Synoptik.

– Sedan tio år tillbaka är 
jag anställd och inte längre 
egen företagare. Det kändes 
som ett naturligt steg att ta 
för att hänga med i utveck-
lingen. Nu kan jag koncen-
trera mig fullt ut på kunderna 
och slipper skrivbordsarbetet 
med bokföring och så vidare. 
En stor kedja som Synop-
tik har dessutom helt andra 
muskler.

Hur är det att bedriva 
verksamhet i ett samhälle 
som Älvängen?

– Det är jätteroligt! Vi 
har en fantastisk kundkrets, 
som vi har lyckats bygga upp 
under årens lopp. Jag tycker 
det är kul att gå till jobbet 
varje dag och jag trivs ihop 
med kunderna, säger Marie 
Tarby.

Så upplever också Lena 
Johansson sin vardag. Hon 
började i butiken ett halvår 

efter öppnandet.
– Vi har båda ett förflu-

tet i Lödöse och när jag såg 
namnet Tarby ringde jag till 
Marie och erbjöd mina tjäns-
ter, förklarar Lena.

Trogna parhästar
Det dröjde inte länge förrän 
Lenas önskan om en anställ-
ning uppfylldes. Därefter 
har Marie och Lena varit 
trogna parhästar, som byggt 
upp enheten tillsammans 
med Marika Sjöholm som 
blev en mycket värdefull för-
stärkning åtta år efter star-
ten. Hon arbetar idag som 
verkstadsoptiker. I stort sett 
samtliga glasögon tillverkas i 
butiken i Älvängen. 

Dessutom arbetar ytter-
ligare en assistent i butiken, 
David Bergström, som bör-
jade sin anställning vid års-
skiftet.

– Det har hänt en del 
under årens lopp, framfö-
rallt gäller det den tekniska 
utrustningen. Vårt under-
sökningsrum har förfinats 
och datorerna har underlät-
tat arbetet på många sätt, 
säger Lena Johansson.

Andelen linser i förhål-
lande till glasögonförsälj-
ning är 18 % för butiken i 
Älvängen. Det är en något 
högre andel jämfört med 
andra enheter inom Synop-
tik.

– Det är trendigt att bära 
glasögon just nu. På senare 
år har också försäljningen av 
terminalglasögon ökat mar-
kant. Arbetsgivaren har en 
skyldighet att tillhandahålla 
terminalglasögon för den 
personal som sitter bakom 
en dataskärm varje dag. 

Synoptik har slutit avtal med 
ett stort antal företag över 
hela landet och är faktiskt 
en ledande aktör inom detta 
område, säger Marie Tarby.

Hur ser glasögonmodet 
ut i vår?

– Det är större bågar som 
gäller, företrädelsevis plast-
bågar. En del kunder är också 
väldigt medvetna och vet 
vilket märke de vill ha, säger 
Lena Johansson.

Hos Synoptik finns glasö-
gonstylister som hjälper kun-
derna att hitta rätt i djungeln 

av bågar.
– Det gäller att hitta rätt 

form och färg för respek-
tive individ, betonar Marie 
Tarby.

På frågan om Älvängens 
optikerbutik kommer att 
finnas kvar i ytterligare 25 år 
svarar hon:

– Så länge Älvängen för-
blir en naturlig handelsplats 
kommer Synoptik absolut att 
finnas kvar.

Synoptik i Älvängen 25-årsjubilerar
– Marie och Lena trogna parhästar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie Tarby och Lena Johansson på Synoptik i Älvängen, som firade 25-årsjubileum den 
gångna helgen.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se

– Men hoppet har väckts om ny vårdcentral
Senaste nytt

alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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MARKISER

SVERIGES TRYGGASTE TAK
Vi på Benders vet hur man gör betongtak-
pannor som är lika starka som de är snygga. 
Därför ger vi dig hela 30 års garanti 
Läs mer om garantin på vår hemsida eller 
tala med din återförsäljare. Sedan kan du 
sova garanterat gott under ditt snyggaste, 
tryggaste tak i trettio år framåt. Minst!

BENDERS.SE

TRETTIO ÅR
TAKGARANTI

KUNGÄLVS 

TRÄ 

   -  En lönande 

bekantskap

Benders Palema | svart, tegelröd, röd 59:-/m2

www.martinandreasson.net • www.ale.nu

AKUTSJUKVÅRD
INOM EN TIMME!

Mer vård,
mindre byråkrati!

Martin Andreasson
33 år, Regionråd i Västra Götaland

t

Hamek fick sitt bygglov till sist
ÄLVÄNGEN. Champag-
nen stod på kylning i 
väntan på bygglov.

Efter mer än två års 
väntan kom handling-
arna som ger Hamek 
möjlighet att bygga ut 
sin verkstad.

– Men flaskan får stå 
kvar, den långa hand-
läggningen har fått 
konsekvenser, avslöjade 
Håkan Andersson.

Det blev inga klackar i taket 
när Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), personli-
gen överlämnade bygglovet 

till Håkan Andersson i tis-
dags.

– Min jurist har givit mig 
rådet att inte sätta spaden i 
marken. Vi kommer istället 
att bryta avtalet som regle-
rar en del markbyten som vi 
har gjort med Ale kommun. 
Jag har lidit stor skada och 
måste bli korrekt ersatt. Vär-
meslangar har grävts sönder, 
arkitektkostnader har skjutit 
i höjden på grund av felaktig 
information och jag har för-
lorat samordningsvinster ef-
tersom min byggnation inte 
har kunnat gå parallellt med 
vägbygget. Det finns mycket 
som måste redas ut, men visst 

känns det bra att bygglovet är 
klart, säger Håkan Andersson 
till lokaltidningen.

Jan A Pressfeldt beklagar 
situationen, men tycker sam-
tidigt att det är bra.

– Vi får använda Hamek 
som ett exempel på hur det 
inte får gå till när någon söker 
bygglov. Det här stärker oss i 
vår uppfattning att det måste 
finnas en nämnd som hand-
lägger dessa frågor. Vi vill ha 
allt under ett tak. Idag har 
tre olika avdelningar varit in-
blandade och när dessa inte 
ens pratar med varandra blir 
det så här.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Håkan Andersson visste inte om han skulle skratta eller gråta när bygglovet från Ale 
kommun till sist anlände efter över två års handläggning.

– Men väljer nu att bryta kontraktet med kommunen

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.18 • 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.

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

Grillad kyckling

3990/st
Kronfågel • Råvikt 935-1225g

Karrékotlett

3990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Ca 2000g • I Skivor

Med ben • Av gris • Max 2 förp per kund

Päron i korg

990/st
ICA • Holland, Belgien • 1kg • Klass 1

Skogaholmslimpa

10k/st
Skogaholm • 775g • Skivad

Jfr pris 12:90/kg
Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort



ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seets familjedag mottogs med 
öppen famn. Såväl barn som 
äldre testade på att leka av sig 
lite. Utmanande grenar fanns 
det gott om. Samtidigt belö-
nades vinnarna i Arosenius 
teckningstävling.

Den stora underhållningen 
stod dock Sally Säl för. Mu-
sikteatern med Britt-Marie 
Näverbrant och Peter Wik-
lund gör ingen besviken.

– Vi måste vara väldigt 
nöjda med utfallet. När vi 
planerade in familjedagen 
visste vi inte att Älvängens 
vårmarknad var förlagd till 
samma dag. Det känns ändå 
som att många har hittat en 
möjlighet att gästa båda ar-

rangemangen, sa kultursam-
ordnare Börje Johansson.

NOL. I sol och vackert 
väder firades Tureda-
gen på Nolskolan.

På skolgården 
genomfördes mängder 
av olika aktiviteter.

Samtidigt skedde en 
insamling till förmån 
för barn och ungdomar 
i Budesti, Moldavien.

Ture står för trygghet, unik, 

respekt och empati. Dessa 
fyra ord bildar en gemensam 
ledstjärna för Nolskolans 
elever och personal.

– Vi firar Turedagen varje 
år den 28 april då Ture har 
namnsdag. Det är skolans 
kamratstödjare som planerar 
dagen och ordnar med akti-
viteter, berättar lärare Anki 
Jansson.

– Syftet är att få till stånd 

en trevlig dag där eleverna 
umgås över gränserna. Det 
är också en bra möjlighet för 
kamratstödjarna att visa upp 
sig, säger Anki.

Dagen till ära serverades 
också lunchen ute på skol-
gården. Det fanns nog ingen 
som hade långtråkigt denna 
underbara apriltorsdag.

På Turedagen passade 
Nolskolan också på att 
genomföra en insamling till 
barn och ungdomar i Molda-
vien. Via projektet ”Vandra 

för varandra” lyckades Nol-
skolans elever och perso-
nal, med stöttning av lokala 
företagare, samla in 15 600 
kronor i fjol.

– Vi tyckte att denna dag 
passade utmärkt för att göra 
en ny insats, avslutar Ragne 
Bengtsson.

Resultatet av vårdvalet inom primärvården 
är ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och 
högre service.
Folkpartiet vill under nästa mandatperiod  
införa fl er vårdvalsmodeller, t.ex inom 
mödrahälsovård och sjukgymnastik.

www.folkpartiet.se/ale
0303-74 10 30 • 070-558 49 13    

Mer valfrihet 
inom vården!

Bevara Nolambulansen!

LÄGG DIN RÖST PÅ 
FOLKPARTIET LIBERALERNA!

Rose-Marie 
Fihn

Lars-Erik
Carlbom
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www.smadjursakuten.se 

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 
Tel. 0303-184 00

Utmarksvägen 20
Kungälv

Gratis ”Prick & Knöldag”
Alla hundar och katter är välkomna för gratis kontroll av prickar, knölar och 
vårtor på huden. Måndagen de 9 maj kl 18-20. 
20% på allt foder i butiken under hela dagen. 
P.S. Husdjur som kliar sig kan ha smittsam ohyra och måste bokas till 
ordinarie undersökningstid.

Välkommen in på drop-in!

Tel. 031-21 40 40
Ingeborgsgatan 6

Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

50%
rabatt
på allt hudfoder 
i butiken 9 maj 

kl 18-20.

Turedagen firades med aktiviteter
– Och insamling till Moldavien

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Turedagen arrangerades på Nolskolan i torsdags. På skolgår-
den var det fullt av aktiviteter, dragkamp exempelvis.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Teckningstävlingen i Arosenius anda avgjordes i söndags. Stolta pris-
tagare fanns på plats. Nödingeskolan årskurs 2 Rosa kammade hem 
det fina förstapriset i yngregruppen. Från vänster: Anki Knuts, eleven 
Sara Persson och Kristina Hellström. De riktigt unga konstnärerna fanns det också plats för när Repslagarmuseet arrangerade famil-jedag.

Matilda Janz lärde sig snabbt tekniken att pricka flaskan i 
hål genom att dra i rätt trådar.

Jennifer Nilsson klass 7A i 
Aroseniusskolan vann för-
stapriset för de äldre elev-
erna.

HOS REPSLAGARNA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Familjedag hos repslagarna i Älvängen

STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
”märk Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Har du en tjuga över? Tillsammans kan 
vi ge barnen i Moldavien en framtid!

Här fi nns plats för fl er partners

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

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

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

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

Insatsen för de fattigaste barnen har visat 
sig både värdefull och framgångsrik. Pro-
blemet är att behoven kvarstår. Det kom-
mer nya generationer med samma bak-
grund. Budesti kommun är helt beroende 
av vårt ekonomiska bidrag för att kunna 
fortsätta med sommarlägret och känner 
därför en oro för att det ska upphöra. Vi 
har på nära håll haft möjlighet att se vilken 
avgörande roll insatsen har för Europas 
fattigaste barn – därför känner vi det som 
mycket angeläget att insamlingen fortsät-
ter.

Vårt bidrag för verksamheten är 6000 
Euro (cirka 55 000 kronor). Ale kom-
mun kan inte som kommun ge något 
ekonomiskt bistånd. Lagen tillåter inte 
det. Istället vänder vi oss till näringslivet, 
kyrkorna, föreningslivet, organisationer 
och den breda allmänheten. Ditt bidrag 
gör skillnad.

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

För oss är rinnande vatten en självklar-
het, det är det inte för alla. För familjer 
i Moldavien är det inte ens självklart att 
barnen kommer hem efter skolan. Vår 
vardag skiljer sig dramatiskt från deras. Vi 
är rädda att bilstereon inte ska sitta kvar 
i bilen på morgonen, föräldrar i Molda-
vien är rädda att bli bestulna på sina barn, 
särskilt unga fl ickor.

Vi kan inte passivt titta på – vi måste 
agera – vi måste försöka. Europas barn är 
våra! Har du en tjuga över?

Gör en insats, du också.


