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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

599:-HÄCKSAX
Bosch AHS45-16. Svärdlängd 
450mm x 16mm, 420W.

Den 15 maj
avgör du om 

vårdcentralerna 
i Bohus, Nödinge och 

Nol ska överleva

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

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg

JIM ALEBERG
– din röst i regionen

Din röst gör 
skillnad!

Rösta senast 15 maj

Miljöpris till 
Håkan Sandberg

Entreprenören Håkan Sandberg fick i lördags 
mottaga Gröna Mässans miljöpris 2011. 
Motiveringen var självskriven. ”EV Adapts 
elkonverterade  Fiat 500 gav elbilen ett nytt 
ansikte och satte fart på hela fordons-
branschen”.                   Läs 18
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Tandkontroll
för din hund eller katt

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

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

24h
dygnetruntvård
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Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21 Gäller t.o.m. 15/5, mot kupong

Skogaholms 
tekakor 
12-pack

::::::::::----

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale fortsätter att sjunka 
i allt högre hastighet 
på Svenskt Närings-

livs rankinglista över nä-
ringslivsklimatet bland Sve-
riges kommuner. Plats 227 
av landets 290 kommuner är 
ingen munter läsning, tvärt-
om ger undersökningen Ale 
kommun en svidande kritik. 
Nu går det inte längre att 
vifta bort resultatet. När Ale 
tillhör landets sämsta kom-
muner inom så många olika 
områden måste konsekven-
sen bli kraftfulla åtgärder, 
men det är lättare sagt än 
gjort. Där Ale sticker ut som 
mest, negativt sett, hand-
lar allt om attityder och be-
mötande. Hur åtgärdas det? 
En attityd är ofta ett förhåll-
ningssätt som vi har lärt oss 
och antagit, det är en kultur 
och inget du tvättar bort 
med Super 10. Det kommer 
ställas tuffa krav på ledarska-
pet i den kommunala orga-
nisationen för att förändra 
den servicekänsla som rap-
portens resultat menar att 
Ales tjänstemän saknar. Jag 
tror att dessa förändringar 
i de mjuka frågorna är syn-
nerligen utmanande. Det 
hade varit lättare om kriti-
ken hade riktats mot dålig 
kollektivtrafik för pendlare 
till Ale. Då är åtgärden täm-
ligen enkel. Nu ska levan-
de materia, människor med 
ett invant beteende, lära sig 
att tänka nytt. Svårast i den 
processen är nog att först 

övertyga dem om att dagens 
bemötande inte är accepta-
belt. Jag tror nämligen inte 
att alla delar undersökning-
ens resultat. Jag är ganska 
säker på att både tjänstemän 
och politiker anser att de 
har en positiv syn på företa-
gandet i Ale kommun. Den 
uppfattningen delas uppen-
barligen inte av entreprenö-
rerna och det är detta som 
är utmaningen – att överty-
gade tjänstemän och politi-
ker ska övertygas om att de 
måste förändra sin attityd 
som de själva redan anser 
är relevant. Det här är tuffa 
frågor och för att vända den 
negativa utvecklingen, det 
pinsamma betyget i Svenskt 
Näringslivs ranking, måste 
just ett antal frågeställning-
ar prägla det dagliga arbe-
tet i mötet med företaga-
re. ”Gjorde jag mitt bästa 
för att besvara företagarens 
fråga? Kan vi göra något 
mer för att lösa problemet? 
Var företagaren nöjd och 
förstod frågeställaren svaret?
Det är dags att kavla upp 
ärmarna och denna rap-
port från Svenskt Nä-
ringsliv får inte stäl-
las i hyllan. Den 
måste tas på 
allvar!
Ale är bara 
med på tio-
i-topp-lis-
tan under 
en rubrik; 
”Medias at-

tityder till företagande”. Där 
placerades Ale på plats sju, 
och kan vi som lokaltidning 
bidra till ett bättre närings-
livsklimat har ni mitt ord på 
att vi ska göra det!

Tack alla som på ett eller 
annat sätt hjälpt till i insam-
lingen till Europas fattigas-
te barn. Som någon sa; ”Tja, 
en tjuga kan jag klara mig 
utan!” Hade alla förvärvsar-
betande alebor tänkt så hade 
vi kunnat hjälpa 600 barn, 
nu får vi nöja oss med att 
de 100 mest utsatta barnen 
i den lilla fattiga kommu-
nen Budesti får en chans till 
en bättre vardag. Det hade 
inte gått utan bidraget från 
oss i Ale.

Nu är det allvar

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. 

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 ���������

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

30 års yrkeskunskap

070-587 98 45

Tak, fasad, plåtslagerier, 
snickerier samt murningnar. 

Även markstensläggning.

Dinglare Ltd

Allt inom fastighets-
reparationer till 
humana priser

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)

PRISVÄRT OCH ENKELT 
ATT RESA KOLLEKTIVT!

Lars-Erik Carlbom

Centern i Ale
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MAJMÖTE
i Prästalund

onsdag 18 maj kl 18

Alla centerkvinnor 

är varmt välkomna!

Frukt&Grönsakshuset
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Nyhet! Slushmaskin med 9 smaker

20% på chokladhyllan!

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

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

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

AMBULANSEN 
I ALE ÄR TILL 

FÖR DIG!

www.socialdemokraterna.se/norraalvsborg



alekuriren  |   nummer 18  |   vecka 19  |   2011INSÄNT4

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

LILLA EDET. Mona Tolf, chef för 
bildningsförvaltningen, väljer att 
lämna kommunen till förmån för en 
chefstjänst inom Stockholms Stad.

Under sin tid som förvaltnings-
chef i Lilla Edets kommun har 
Mona Tolf genomfört ett antal för-
ändringsprocesser. Den största och 
kanske viktigaste processen är den 
som pågår just nu – arbetet mot en 
”Attraktiv skola med goda resultat”. 

Processen som inleddes redan 
2009 har nått steget där verksamhe-
terna tar över ansvaret och förvalt-
ningen av det fortsatta framgångsar-
betet. Handlingsplanen skall vara väl 
förankrad i organisationen och arbe-
tet fortskrider helt enligt plan.

– Det är tråkigt att Mona Tolf 
väljer att lämna oss, men det är 
ett naturligt steg och vi gratulerar 
Mona till hennes nya tjänst, säger 
Johan Fritz, kommunchef.

Arbetet med att hitta en ny för-
valtningschef inleds inom kort.

❐❐❐

För sex år sedan antog 
Västra Götalandsre-
gionen visionen om 

”Det Goda Livet”. Det finns 
mycket bra i visionen men 
från Folkpartiet liberaler-
nas sida menar vi att det inte 
räcker. För oss ger uttryck-
et ”Det Goda Livet” lite 
för mycket associationer till 
hängmattan,och det ligger 
för lite ambitioner i devisen 
om vad som måste åstad-
kommas i Västra Götaland 
för att kunna möta fram-
tidens utmaningar om nä-
ringsutveckling och därmed 
för välfärdens finansiering.

Folkpartiet vill se en ny 
vision för vår region, och 
temat för den valrörelse 
vi nu genomför till Västra 
Götalandsregionen är ”Den 
kreativa regionen”. Det 
behövs en attitydförändring 
i hela Västra Götaland som 
gör att egenskaper som krea-

tivitet, entreprenörskap och 
företagande stimuleras, lyfts 
fram och premieras betydligt 
bättre än idag.

Det är i de nya, djärva 
och kreativa tankarna hos 
enskilda människor som 
utveckling sker och där 
innovationer föds. Det finns 
en inneboende kraft hos 
alla människor som sna-
rast hämmas i dagens olika 
organisationsstrukturer och 
rådande normer. För ett 
näringslivsklimat i världsklass 
behöver dessa krafter istäl-
let ges utrymme, näring och 
stöd för att utvecklas.

Regionen, kommuner, 
näringsliv, organisationer, 
universitet och högskolor 
behöver samlas kring en ny 
vision och vidta konkreta 
åtgärder för att öka utrym-
met för den kreativitet som 
väntar på att bli frisläppt. Inte 
minst Västra Götalandsre-

gionen självt har mycket att 
göra för att bättre ta vara på 
kreativiteten hos våra 50.000 
anställda för att förnya och 
utveckla den offentliga sek-
torns välfärdstjänster.

Vid sidan av detta och 
åtgärder för att fortsatt 
förstärka den västsvenska 
infrastrukturen, menar vi 
att regionens viktigaste 
bidrag till utveckling av 
näringslivsklimatet är att öka 
engagemanget i forskningen. 
Folkpartiet liberalerna har 
som ambition att storsatsa 
på forskning genom att öka 
nivån på regionens stöd med 
en halv miljard kronor under 
mandatperioden och stärka 
forskningen inom sektorer 
som är viktiga för regionens 
näringslivsutveckling.

VG Primärvård – en fram-
gång att bygga vidare på!

Mer än 60 nya vårdcentra-
ler blev det första resultatet 

av VG Primärvård med Folk-
partiet i majoriteten. Ökad 
valfrihet, bättre tillgänglighet 
och högre service är några 
andra resultat. Folkpartiet 
vill fortsätta att skapa bättre 
förutsättningar för vårdcen-
tralerna att ta hand om de 
flesta av patienternas behov 
av sjukvård. Vi vill under 
nästa mandatperiod också 
pröva fler vårdvalsmodeller, 
till exempel inom rehabilite-
ring och sjukgymnastik.

Lägg Din röst på Folkpar-
tiet liberalerna så att inte Din 
vårdcentral läggs ner av de 
rödgröna!

Rose-Marie Fihn (FP)

Folkpartiet liberalerna satsar på visionen ”Den kreativa regionen”!

Mona Tolf slutar i Lilla Edets kommun

Mona Tolf, chef för bildningsförvalt-
ningen i Lilla Edets kommun, slutar 
för att istället tillträda en chefs-
tjänst inom Stockholms Stad.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 18 maj har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Svar på interpellation från Carl 
Carlsson (SD) avseende skolans 
utveckling i Lilla Edet.

-  Taxeändringar med anledning av ny 
Plan- och bygglag.

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
bibliotek i Lilla Edet fr o m den 
11 maj 2011. 

Jag har under flera år kon-
staterat att Ale kommer 
riktigt långt ned på listan 

när Dagens Industri frågar 
företagen om hur de upple-
ver situationen i sin kommun. 
Det är för mig obegripligt 
med tanke på närheten till 
Göteborg, kommunikatio-
ner, etcetra. Nu läser jag i Af-
tonbladet hur Sveriges kom-
muner rankas med avseende 
på skolan. Ale kommer 284 
av 289. Man kan fråga sig vad 
det beror på men att vi har de 
sämsta lärarna och de minst 
motiverade eleverna verkar ju 
vara uppenbart. Politikerna 
kan fortsätta tjafsa om långva-

rigt socialdemokratiskt van-
styre i skolfrågan eller de bor-
gerligas löften om satsningar 
som uppenbarligen inte gett 
någon effekt. Resultatet är allt 
jämt detsamma – vi har i prin-
cip Sveriegs sämsta skola.

Som skattebetalare blir jag 
arg. Som pappa till barn som 
snart skall börja skolan får jag 
panik. Jag vill att mina barn 
skall få så bra förutsättningar 
i livet som möjligt och det får 
de inte när skolan i nästan alla 
andra kommuner är bättre än 
Ales. Då terstår bara att flytta 
härifrån. 

Någonting är allvarligt fel 
i Ale.

Förtvivlad 
förälder

Kristdemokraterna har 
genomfört ett antal 
reformer för tand-

läkare som har möjliggjort 
för olika aktörer att bedriva 
tandvård i Skepplanda.

En god egenvård är grun-
den till en god tandhälsa.
Tandhälsan ska inte vara 
beroende av din inkomst. 
Det behövs därför ett tand-
vårdsstöd som minskar kost-
naderna för dem med stora 
behov. Genom regelbundna 
besök hos tandläkaren mins-
kar också behovet av stora 
och kostsamma åtgärder.

Viktig tandvårdsreform, 
för att minska kostnaderna 
för patienten har.

Kristdemokraterna 

genomfört en tandvårdsre-
form som uppmuntrar till 
regelbundna besök hos tand-
läkaren.

• Det statliga tandvårds-
stödet har fördubblats.

• En tandvårdscheck har 
införts tillsammans

med ett skydd mot höga 
kostnader.

• Vårdgivarna är också 
skyldiga att ha prislistor med 
egna priser och referens-
priser.

Alla ska fritt få välja tandlä-
kare, det ska vara konkurrens 
på lika villkor mellan privat 
och offentlig tandvård och 
prissättningen ska vara fri.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Någonting är fel i Ale Tandläkare i Skepplanda

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Mänskligare sjukvård 
är Miljöpartiets 
mål. Den som blir 

sjuk har rätt till ett snabbt 
och tryggt omhändertagan-
de. Miljöpartiet vill samti-
digt satsa på det förebyggan-
de arbetet så att folk slipper 
söka vård. Det är ett mänsk-
ligare samhälle. Det är bil-
ligare att förebygga en sjuk-
dom än att behandla den. 
Det mänskliga värdet mäts 
inte i pengar.

Cykelvägar behöver 

byggas ut i Ale och kollek-
tivtrafiken förenklas. Med 
din röst på Miljöpartiet ökar 
chanserna för Ale att få fler 
cykelvägar och enklare kol-
lektivtrafik genom det arbete 
som görs på regionnivå. 

Förtidsröstningen har 
börjat. Valdagen är nu på 
söndag. Gå och rösta! Visa 
att du vill ha en stabil och 
genomtänkt politik som 
omfattar mer än en fråga. 

Peter Rosengren (MP) 

Mänskligare sjukvård 
– Miljöpartiets mål

När du behöver 
besöka din vård-
central oavsett 

om det är ofta eller mer 
sällan är jag säker på att 
du vill att den finns nära 
dig, kan ta emot dig snabbt 
och att du får bra vård när 
du kommer till den. I vår 
kommun finns det pri-
vata vårdcentraler i Nol, 
Nödinge och Bohus, de 
flesta som besöker dem vet 
inte att de är privata. För 
de flesta av oss spelar det 
ingen roll vem som driver 
vårdcentralen bara vi får 
komma dit och får den 
hjälp som vi behöver. I so-
cialdemokraternas Ale är 
det bättre att det inte finns 
vårdcentraler än att de som 
finns är privata.

När Jim Aleberg i 
annonser och på affi-
scher säger ”inga vinster 
i vården” betyder det att 
de privata vårdcentralerna 
måste försvinna. Argumen-
tet för det är att ingen ska 
tjäna pengar på sjukvård 
men är det inte så att vi alla 
vill ha snabb och bra vård 
i vår närhet. Efter att ha 
gjort studiebesök hos våra 
privata vårdcentraler är jag 

djupt imponerad, de träffar 
fler patienter än landsting-
ets motsvarighet samtidigt 
som de talar om hur viktigt 
det är att patienten trivs 
och får snabb service när 
de är på besök eller ringer. 
Att de lyckas med båda 
delarna är uppenbar då fler 
och fler väljer dem. 

Vi vet att privata alter-
nativ fungerar, men detta 
betyder inte att det är 
den enda lösningen, utan 
även fortsättningsvis ska 
våra akutsjukhus drivas av 
landstinget. Det viktigaste 
är god och tillgänglig vård 
nära dig oavsett vem du är. 

Vänsterpartiet har 
samma budskap som Soci-
aldemokraterna, det får 
inte finnas vinster i vården. 
Men i samma folder vill 
man att patienten ska vara i 
fokus, något som de privata 
vårdcentralerna redan gör 
på ett mycket effektivt sätt.

Rädda din vårcentral, gå 
till vallokalen och rösta på 
Moderaterna den 15 maj.

Kajsa Nilsson (M)
Elisabeth Mörner (M) 

Regionpolitiker

Rädda din vårdcentral

VI VILL BEVARA 
DIN VÅRDCENTRAL!

Rose-Marie Fihn

Det ska löna sig att göra något 
gott för Ale. Känner du någon 
som borde uppmärksammas? 

Ett gott föredöme är ett stipen-
dium som delas ut för att upp-
märksamma personer som är goda 
föredömen i Ale kommun. Stipen-
diet delas ut till personer under 25 
år eller ideella organisationer som 
arbetar med barn- och ungdoms-
frågor. Förra året gavs sammanlagt 
30 000 kronor till sex personer som 
ansågs vara goda föredömen. 

En av förra årets vinnare var nu 
14-åriga Batoul Raad som startade 
den populära pysselklubben i Ale.

– Jag tycker det här stipendiet är 
ett bra sätt att ge ungdomar mo-
tivation. Det var många förra året 

som sa ”Grymt 
gjort, Batoul, 
jag ska också 
göra som du och 
engagera mig”, 
berättar Batoul 
Raad.

Av de 5 000 
kronor hon fick 
förra året har en del gått till pussel-
klubben, en del till konståkningen 
och en del har hon fortfarande 
kvar.

Känner du någon som borde 
uppmärksammas detta året? 

Ta chansen att nominera din 
kandidat innan nomineringstiden 
är ute. Senast på söndag 15 maj 
måste kommunen få ditt förslag. 
Nomineringen görs på www.ale.se.

Kungörelse

Maj

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

PÅ GÅNG I ALE
VÅRKONSERT
Elever från kulturskolan inbju-
der till den årliga vårföreställ-
ningen med musik, sång och 
bild. En härlig blandning med 
allt från klassiskt till pop och 
rock utlovas. Kulturskolans 
Intresseförening säljer fika från 
kl 18.30. Tid och plats: Torsdag 
19 maj kl 19.00 Teatern, Ale 
gymnasium.

Valnämnden i Ale kommun  
genomför preliminär rösträk-
ning ”onsdagsräkning” för om-
valet 2011. Onsdagsräkningen 
genomförs onsdagen den 
18 maj, kl 10.00 i möteslokal 
Hövdingasalen på Medborgar-
kontoret, Ale Torg, Nödinge. 
Onsdagsräkningen är offentlig.

Under parollen Ett friskare Sverige 
arrangeras under en veckas tid 
över 2 500 olika aktiviteter i hela 
landet med fokus på bra matvanor 
och fysisk aktivitet. Nu på måndag 
den 9 maj går startskottet för Ett 
friskare Sverige och i år är intresset 
större än förra året då cirka 1 000 
aktiviteter arrangerades.

I Västra Götaland är det bland 
annat hopprepsfest vilket i Ale 
betyder att barnen på förskolorna 
denna vecka får hopprep.

Men att bli hälsosam är inget som 
man blir genom att motionera och 

äta rätt i en vecka. Det kräver ett 
långsiktigt tänkande. Därför har Ale 
kommun med samarbetsorganisa-
tioner försökt hjälpa till. Från och 
med denna vecka har vi uppdaterat 
vår gamla aktivitetskatalog där 
föreningar i Ale tipsar om olika akti-
viteter som till exempel gymnastik 
eller stavgång.

Vi har dessutom låtit trycka upp 
Friska tag-kort och upplevelsekort 
med fyra olika aktiviteter att göra. 
När man har fyllt sitt kort med 
aktiviter kan man skicka in den och 
tävla om att exempelvis vinna en 
dag på ett spa.

Platser som du kan hämta aktivi-
tetskatalogen samt upplevelse-
korten på:

SKEPPLANDA: Vårdcentralen, 
Biblioteket.

ÄLVÄNGEN: Apoteket, Vårdcentra-
len, Biblioteket, Äskekärr – turist-
byrån.

NÖDINGE: Medborgarkontoret, 
Apoteket, Vårdcentralen,  
Biblioteket.

BOHUS: Apoteket, Vårdcentralen.

SURTE: Biblioteket.

Kom med på föreningarnas
promenader under 2011!

HÅLANDA
Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar kl 19.00. Hålanda IF.

SKEPPLANDA
Start vid Simhallens entré
Måndagar kl 19.00. Hålanda Sim & 
Trim.

KILANDA
Start: Kilanda skola
Måndagar kl 19.00. Kilanda IF.

RYD
Start: Ryds Missionskyrka
Måndagar ojämna veckor kl 9.30.
Ryds IF.

ÄLVÄNGEN
Start: Apoteket, Älvängen
Torsdagar kl 10.00. PRO Ale Norra.

ALAFORS
Start: Kiosken, Alafors
Måndagar Kl 10.00. Alafors IF.

ALAFORS
Start: Furustugan
Måndagar kl 09.00. 
Onsdagar kl 09.00. Ale 90 IK.

NÖDINGE
Start: Dammekärr
Måndagar kl 10.00. SPF Alebygden.

NÖDINGE
Start: Apoteket
Tisdagar kl 10.00. Finska föreningen.

FREDAGSVANDRINGAR
Samling vid Järntorget, Älvängen 
– McDonalds, Nödinge – Södra 
p-platsen, Bohus – Samling på 
samtligaplatser kl 09.20. Ta gärna 
med fika – Sista vandringen 27/5.
SPF Alebygden.

Promenera mera 

Hög tid att bli hälsosam

Inbrottstjuven är ofta framme när 
man är bortrest. Ett bra sätt att 
skydda sig mot inbrott, att göra 
det svårare för tjuven och att öka 
tryggheten i bostadsområdet är 
att grannsamverka mot brott. Vill 
du veta mer om detta eller vill 
du starta upp grannsamverkan 
i ditt bostadsområde, kontakta 
brotts- och säkerhetshandläggare 
Charlott Klug, tfn 0303 33 01 21.

Slipp oväntat besök 
under semestern

Landets kommuner satsar för ett friskare Sverige under vecka 19

...att anmäla dig till Kulturskolan 
senast vecka 19. 
Läs mer på www.ale.se eller ring 
tfn 0303 33 05 90.

Glöm inte...

Utsläppet för våra studenter på 
avslutningen torsdag 26 maj är kl 
12.30. Parkeringen på Ale gymna-
sium är avstängd från och med kl 
06.30–11.00. Boende som har bilar 
stående på parkeringen får tänka 
på att flytta dem. Ale gymnasiums 
café har stängt hela dagen och 
biblioteket öppnar först kl 15.00.
Har ni ärende till Ale gymnasium, 
tänk på att framkomligheten är 
begränsad mellan kl 12.00–14.00.

Skolavslutning onsdag 15 juni.
Dagen börjar kl 08.45 och slutar 
cirka kl 12.00. Nästa läsår börjar 
tisdag 23 augusti. Mer information 
om tider kommer i Alekuriren och 
på vår hemsida:  
www.alegymnasium.ale.se.

Mellan 20 och 24 år? Nu höjs 
studiemedlet för dig som vill 
studera.

Det finns många sätt att komma 
tillbaka till arbetsmarknaden eller 
göra ett nytt yrkesval. Antingen 
genom att fördjupa sig inom ett 
område eller att vidareutbilda sig  
– det gäller att ta chansen, att ta 
tag i sin framtid. 

För att öka möjligheten för unga 
arbetslösa att slutföra sina av-

brutna studier på grundläggande 
eller gymnasial nivå har riksdagen 
beslutat om ett högre bidragsbe-
lopp i studiemedlen för dig som är 
mellan 20–24 år (födda1991–1987). 

Ytterligare information finns på 
www.csn.se. 

Besök vår webbplats  
www.ale.se/komvux för att få 
information om utbildningar och 
kontaktuppgifter.

Ta tag i din framtid!

Studentavslutning

Nominera goda föredömen!

Batoul Raad

OBS! MISSA INTE!     OBS! MISSA INTE!     OBS! MISSA INTE!     OBS! MISSA INTE!     OBS! MISSA INTE! 



NÖDINGE. Som ett led i 
valrörelsen inför omva-
let i regionen söndag 15 
maj har Socialdemokra-
terna besökt ett antal 
vårdcentraler.

I fredags stod 
Nödinge vårdcentral 
som drivs av Praktiker-
tjänst på tur.

– Ett väldigt positivt 
möte. Min bedömning 
är att vårdcentralerna 
har mycket att lära av 
varandra, säger Jarl 
Karlsson (S).

Nödinge vårdcentral firar 25 
år. I höstas gick man över till 
att erbjuda öppen mottag-
ning under ett antal timmar 
på förmiddagen och efter-
middagen. Tidsbokning är 
fortfarande möjligt, men pa-
tienterna har allt mer börjat 
lära sig att behöver du läkare 
är det bara att gå till vårdcen-
tralen.

– Stressen för oss läkare 
har ökat, men vi upplever 
det totalt sett som en posi-
tiv förändring. Patienten vill 
ju helst inte vänta en vecka 
för att träffa sin läkare. Med 
en öppen mottagning får du 
träffa en läkare samma dag 
och det är självklart uppskat-
tat. Ibland kan det ta lite tid, 
är väntrummet fullt så måste 
vi ta alla i tur och ordning. 
Det är inte alltid vi hinner 
klart innan det blivit kväll, 

men då har vi ett system där 
en av läkarna alltid stannar 
kvar och tar hand om pa-
tienterna tills alla har fått sitt 
besök, säger Eva Refsgaard, 
en av tre delägare.

Ett annat skäl till att Nö-
dinge vårdcentral har valt att 
driva öppen mottagning i så 
stor utsträckning som möjligt 
är att försöka minska antalet 
akutbesök till jourcentralen i 
Kungälv.

– Får våra patienter inte 
vård på hemmaplan åker de 
akut till Kungälv och det får 
vi betala för. Genom att istäl-
let försöka ta hand om dem 
här så minskar vår kostnad 
för ”köpt akutvård”, säger 
Eva Refsgaard.

Jarl Karlsson funderade 
kring framtiden och den på-
gående expansionen av Nö-
dinge samhälle.

– Den har vi fortfaran-
de kapacitet att klara av. Det 
finns lokaler som vi fortfa-
rande inte utnyttjar i huset, 
svarar Eva Refsgaard och ut-
vecklade samtidigt sin fram-
tidsvision.

– Vi hoppas självfallet 
att vårdcentralen ska drivas 
vidare i samma anda som 
idag. Vi är några stycken som 
har varit kvar länge och nu är 
en ny generation på väg in.

Hans Hoff, socialdemo-
kratisk riksdagsman från Hal-
land, undrade hur läkarna såg 
på samarbetet med Försäk-
ringskassan.

– Det är klart att det har 
medfört en ökad belastning. 
Kassan kräver idag uppsatser 
med mängder av informa-
tion om arbetsoförmågan. 
Idag får de flesta arbeta vidare 
med bekymmer som tidigare 
innebar förtidspension. Att 
förlänga en sjukskrivning är 
inte gjort hur lätt som helst. 
Det krävs noggranna formu-

leringar, menar Eva Refs-
gaard.

Någon tid för erfarenhets-
utbyte mellan vårdcentraler-
na i Ale finns inte. Drifts-
formerna är dessutom olika. 
Regionen driver Älvängen-
Skepplanda, Praktikertjänst 
driver Nödinge och Bohus, 
Allemanshälsan är huvudman 
för Nols vårdcentral.

– Det är en spännande 
mångfald och det hade varit 
intressant att försöka skapa 
ett forum där vårdcentraler-
na kan utbyta erfarenheter, 
avslutar Jarl Karlsson som 
var mycket nöjd med besöket.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Förra veckan belys-
te Folkpartiets Ro-
se-Marie Fihn ordet 

Tillgänglighet. Ett ord 
som för funktionshindrade 
kan betyda skillnaden mellan 
att vara dom eller oss.

I samhällsbyggnads-
nämnden i mars hade vi ett 
ärende där sökanden ville 
ha dispens från tillgänglig-
hetskraven när det gäller 
3-våningshus, alltså slippa 
att installera hiss.

Vi (S, V, MP) beklagar 
att Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt bortsåg från 

kraven på tillgänglighet 
ihop med Folkpartiet och 
övriga högerpartier.

Att ständigt förbättra 
tillgängligheten är ett av 
de centrala målen inom 
funktionshinderspolitiken 
och då kan vi aldrig ute i 
enskilda kommuner skapa 
en gråzon kring dessa frågor. 
Det ska vara en demokratisk 
rättighet att kunna röra sig 
fritt i vårt samhälle. Det är 
allvarligt om Pressfeldt och 
övriga högerpartier agerar 
lotteriföreståndare kring 
dessa frågor.

Att erhålla tillgänglighet 
inom sjukvården oberoende 
av bakgrund och tjocklek 
på plånboken och att få till-
gänglighet till sjukpenning 
vid sjukdom måste fungera. 
Där ska man inte riskera att 
få en nitlott.

Riskera inte att vakna upp 
till ett nytt Stockhol(m). 
Rösta Jim Aleberg och Soci-
aldemokraterna den 15 Maj.

Tyrone Hansson s
Vice ordf. 

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillgänglighet var ordet, Folkpartiet!

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

SJUKVÅRD MED 
HÖG KVALITET OCH 

GOD SERVICE!

MER VALFRIHET OCH 
ÖKAD MÅNGFALD!

ÄR DU LIBERAL? 
RÖSTA LIBERALT!

BEVARA NOLAMBULANSEN!

Rose-Marie 
Fihn

Lars-Erik
Carlbom

S-delegation hos Nödinge vårdcentral

S-politiker på besök hos den privata vårdcentralen i Nödinge. Jarl Karlsson och Stina-Kajsa Melin, etablerade socialdemo-
krater i Ale, funderar också kring när underlaget blir tillräckligt stort för att någon av vårdcentralerna ska få uppdraget som 
jourcentral under helgtid.

Socialdemokraterna in-
förde det fria vårdva-
let i Västra Götaland 

under den förra mandatpe-
rioden. Vi värnar mångfal-
den i vården och tycker att 
det viktiga är att det finns 
så många vårdcentraler som 
möjligt- gemensamt och 
privat drivna.

Det verkar nu som om 
moderaterna vill rädda alla 
vårdcentraler utom de som 
drivs gemensamt. Frågan 
är vad vårdcentralerna ska 

räddas ifrån? Ingen från 
något parti vill ta bort någon 
vårdcentral i Ale. Utom 
möjligtvis moderaterna som 
inte verkar särskilt intres-
serade av vårdcentralen i 
Älvängen. 

Nu försöker moderaterna 
lura i er alebor att det finns 
ett ”hot” mot några vård-
centraler. Det är desperat, 
barnsligt och oseriöst. Man 
vet inte om man ska skratta 
eller gråta åt det men det 
känns ändå viktigt att infor-

mera alla alebor om vad som 
faktiskt gäller:

Alla vårdcentraler ska vara 
kvar! (M) bryr sig inte om 
Älvängens vårdcentral.

Jim Aleberg (S)
Jarl Karlsson (S)

Dennis Ljunggren (S)
Mariam Hagberg (S)

Hasse Andersson (S)
Mohammed Bitar (S)

Regionpolitiker från Ale

Moderaterna vilseleder aleborna

NÖDINGE. Nyrenove-
rade lokaler skvallrar 
om förnyelse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L j l l

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

Drop-in
I höstas införde Nödinge 
vårdcentral drop-in. Det be-

d d d d f

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

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

Nästa tisdag, 3 maj, håller 
Nödinge vårdcentral öppet 
h h ill i b d d
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Friska tag på Nödinge vårdcentral

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

– En pigg 25-åring som satsar vidare

Faksimil Alekuriren vecka 17, 2011.

Omskriven i samband med 25-årsjubileet som firades 3 maj.

Stödjer

Stoppa 
Trängselskatten

Rösta på VÄGVALET 
i regionvalet 15 maj

Se när vår valstuga kommer till din kommun på www.vagvaletgbg.se

Har du frågor? 
Tveka inte, kontakta oss!

info@vagvaletgbg.se 
0730 - 94 95 91
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Anitha Kristiansson
Kandidat till 

regionfullmäktige

Boel Holgersson
Kandidat till 
regionfullmäktige

VÄRNA VALFRIHETEN!

RÖSTA PÅ 
CENTERPARTIET 
I REGIONVALET!

Rätt att välja vårdcentral

Fritidskortet för unga ska gälla hela dygnet

Fler akutbilar med läkare som gör sjukbesök

Bra kollektivtrafi k i hela Ale med pendeltåg och buss

�

Alependeln
- var 15:e minut

JIM ALEBERG

– din röst i regionen

GÖTEBORG. 2200 
namnunderskrifter i 
protest mot nedlägg-
ningen av folktandvår-
den i Skepplanda.

I fredags överläm-
nade Aledemokraterna 
listorna till de ansva-
riga.

– Underlaget räcker 
inte och investerings-
behovet är stort om 
Skepplanda ska ha en 
egen klinik. Det gick 
inte att motivera ett 
sådant beslut, säger 
Lena Hult, ordförande i 
Tandvårdsstyrelsen.

2008 startades en diskussion 
om framtidens folktandvård. 
Bättre öppettider och modern 
digital röntgenteknik ansågs 
vara bärande grundstenar. Det 
ledde till en total översyn för 
att bland annat fastställa beho-
vet av antalet kliniker. I Västra 
Götalandsregionen fick det 
som konsekvens att folktand-
vården stängde 14 kliniker. En 
av dem var Skepplandas.

– Om den skulle vara kvar 

behövde vi bland annat inves-
tera i en digital röntgen och 
det är en stor kostnad. Dess-
utom har det blivit svårt att 
rekrytera nya tandläkare till 
mindre kliniker. De vill gärna 
ha kollegor att prata med. 
Genom att slå samman folk-
tandvården i Skepplanda med 
Älvängen skapas en större 
klinik som också innebär att 
rekryteringen och personal-
behoven blir lättare att lösa. 
På sikt kan vi också utöka vår 
tillgänglighet, säger Lena Hult 
och tillägger att Tandvårdssty-
relsen var politiskt överens om 
förändringen.

Jan-Åke Simonsson (S), 
ordförande i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4, förstår pro-
testerna och har respekt för 
beslutet.

– Det är klart att alla vill ha 
tandvården så nära som möj-
ligt, men vi måste se till helhe-
ten. Skulle det finnas ett privat 
intresse att starta en mottag-
ning är vi villiga att diskutera 
förutsättningarna. Som vuxen 
betalar du ju din egen tandvård 
och väljer således vem som ska 
utföra den, för barnen betalar 

regionen ett fast belopp och 
den ersättningen skulle själv-
klart kunna gå till en privat 
aktör i Skepplanda, säger han.

I framtiden hoppas folk-
tandvården kunna arbeta med 
mobila enheter. Det skulle 
betyda att folktandvården par-
kerar på skolgården och tar 
hand om alla elever under en 
period.

– Idag har barnen i regel 
väldigt bra tänder och behöver 
bara träffa en tandläkare vart-
annat år. Det förebyggande 
arbetet sköts till stor del av 
skolan, berättar tandvårdschef 
Karin Melander.

Aledemokraterna hade inga 
större förhoppningar om att 
kunna ändra beslutet om folk-
tandvården i Skepplanda, men 
vill ändå visa ortens besvikelse.

– Vi får helt enkelt leta efter 
en privat tandläkare som kan 
tänka sig att öppna mottag-
ningen igen, summerade Sven 
Rydén morgonen.

2200 namnunderskrifter 
i protest hjälper inte
– Tandvårdskliniken i Skepplanda blir för dyr

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Aledemokraterna Sven Rydén och Ingela Nordhall överlämnade 2200 namnunderskrifter i 
protest över beslutet att avveckla folktandvården i Skepplanda. Lena Hult (S), tandvårdssty-
relsens ordförande, och Jan-Åke Simonsson (S), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, 
tog emot listorna.

Socialdemokraterna 
lovar att vi skall få be-
hålla sjukvård efter 

vårt behov och lovar att inte 
sälja ut våra sjukhus.

Det är två viktiga löften 
som Socialdemokraterna ger 
i regionvalet den 15 maj. För 
oss pensionärer är det största 
och främsta tryggheten, att 
få vård när vi behöver utan 
att behöva köpa oss förbi 
köerna.

Vi socialdemokratiska 
pensionärer ställer upp för 
vårt parti för att få behålla 
den majoritet som vi har i 
regionen idag och som lovar 
att ge oss en rättvis sjukvård, 
där vårt behov skall styra, 

utan att behöva ha vårdför-
säkringar.

Många av oss pensionärer 
är pigga och friska, men 
det smyger på oss, att vi ser 
sämre, hör sämre och många 
av oss har skador i höfter och 
knän efter hårt arbete. Det 
är då vi behöver tryggheten, 
att få tillgång till en plats 
på våra specialistsjukhus för 
en starroperation, för att få 
en hörselapparat utprovad 
och att få nya höfter och 
knän. Det är då vi behöver 
få denna vård utan större 
kostnad.

Vad får vi för våra skatter? 
Exempelvis en höftledsope-
ration som kostar cirka 100 

000 kronor och är skattefi-
nansierad.

Vad betalar vi? Patientav-
giften som är 300 kronor för 
specialistbesök och för vård, 
mediciner och god mat på 
sjukhus kostar det 80 kronor 
per dygn.

Detta är dagens goda 
sjukvård i Västra Götalands-
regionen och vi socialdemo-
krater vill behålla denna väl-
färd som är skattefinansierad 
och med hög kvalitet.

Rösta med oss socialde-
mokrater den 15 maj.

Ale Arbetarekommuns
pensionärsutskott

Thor Eliasson
Ing-Britt Andersson

Pensionärer – glöm inte rösta i regionvalet
– Det gäller vår trygghet!

Bohus varv är 
färdigsanerat

»Det känns bra 
att vara klar«
Anna-Karin Davidsson, 
miljöskyddsenheten, 
Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, som via Natur-
vårdsverket finansierar 
saneringen:

– Det känns bra att vara klar 
med saneringen och att ha tagit 
bort stora mängder metaller och 
olja precis intill Göta Älv.  Det 
har flutit på bra och gått förhål-
landevis snabbt för att vara en så 
stor sanering.   
Nu har ju mer sanerats än 
planerat och till en lägre kost-
nad än beräknat – hur vanligt 
är det när det gäller stora sane-
ringsprojekt?
– I de första bidragsprojekten 
hade man ofta problem att hålla 
budgeten och fick ansöka om 
mer pengar hos Naturvårdsver-
ket.  På senare år har kraven ökat 
på att områdena ska vara or-
dentligt undersökta innan man 
kan få bidrag till åtgärder. På så 
sätt minskas risken att stöta på 
överraskningar som kan leda 
till fördyringar.  Det ställs också 
hårdare krav på ekonomisk 
uppföljning i projekten.
Nu har ni också fått pengar 
från Naturvårdsverket till att 
sanera det tredje området i Ale, 
Surte 2:38. Vad finns det för 
risker med det projektet?
– Det finns självklart risker när 
man spontar och gräver precis 
intill Göta Älv.  Man kan t.ex. 
orsaka grumling och stöta på 
föroreningar vid spontning ute i 
älven.  Området kan översväm-
mas och vi kan få en sträng vin-
ter som försvårar vattenreningen.  
Det är därför mycket viktigt att i 
förväg tänka igenom vilka risker 
som finns för att kunna mini-
mera dem och ha beredskap om 
något inträffar.  Nu har man fått 
erfarenheter från de andra sane-
ringarna och kan gå in i arbetet 
väl förberedda.  
Är det större sannolikhet att 
det dyker upp överraskningar 
i Surte 2:38 än i de andra pro-
jekten? 
– Troligen inte men man kan 
aldrig veta säkert förrän man 
börjat gräva.  

I mars slutbesiktigades 
Bohus varvsområdet 
och arbetet har 
genomförts 
framgångsrikt trots en 
mycket komplicerad 
sanering. 

Mer föroreningar har grävts
bort än vad som först planerades till 
en lägre kostnad än budgeterat. 
Totalt har saneringen av detta 
område kostat cirka 130 miljoner 
kronor. 
Det enda som återstår är att yt-
skiktet på de nya fyllnadsmassorna 

ska packas ihop under våren 2011 
när tjälen har släppt. 
Som en sista säkerhetskontroll 
har Naturvårdsverket begärt att 
mätningsutrustning ska sättas 
ut i Göta älv under våren, för 
att kontrollera att läckaget av 
föroreningar har upphört.

D E T T A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  A L E  K O M M U N

SENASTE NYTT N

Efterkontroller av 
saneringsarbete
Både vid Surte Glasbruks-
området och vid Bohus varv
sker nu efterkontroll av 
saneringsarbetet. Mätutrust-
ning sätts ut i marken och i 
Göta älv för att kontrollera 
så att grundvattnet inte 
innehåller föroreningar.

NCC sanerar alla 
tre områdena
Det blev NCC som lämnade
det mest fördelaktiga anbudet
även vid Surte 2:38, vilket 
innebär att de sanerar alla tre 
områdena i Ale.

Ragnsell tar hand 
om förorenade 
massor
Det blir Ragnsells som får 
uppdraget att ta hand
om de förorenade massorna.  
Det var det norska företaget 
NOAH som hade det 
uppdraget vid Bohus varv.

Nu har arbetet i 
det tredje och sista 
området startat
Allt är nu klart och 
förberedelsearbetet har satts 
igång för att ta bort de föro-
renade massorna i Surte 2:38.
Naturvårdsverket har beslutat 
ge 138 miljoner kronor, så 
äntligen har en så kallad 
tryckbank av sten lagts som 
stöd mot  älvkanten för att 
förhindra skred. 

För mer information gå in 
på hemsidan www.ale.se/
sanering

Redaktör: Claes Johnsson
claes@johnssonmedia.se

Ansvarig utgivare & 
kontaktperson: Karin
Blechingberg, projektledare
E-post:
karin.blechingberg@ale.se 
Telefon:
0704-32 07 12

KONTAKT

5002501250
Meter

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

SURTE 2:38
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Anna-Karin Davidsson, miljöskydds-
enheten, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland.

FOTO: Xray film & tv
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PRIS 670 000 kr/bud. AVGIFT 2 570 kr/månad.
VISAS On 11/5 17.00-17.30. Sörvägen 2a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 671 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 70b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 602 kr/månad.
VISAS Ti 10/5 18.00-18.30. Granhäcksvägen 3c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 55,4 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 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 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 316 kr/månad.
VISAS Må 16/5 17.00-17.30. Granhäcksvägen 3c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 50,7 kvm
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PRIS 460 000 kr/bud. AVGIFT 1 696 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Brukstorget 1a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 33 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 747 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Björkvägen 5a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 2 rok, 56,5 kvm
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PRIS 635 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 34. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 500 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Storegårdsvägen 8. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NOL 3 rok, 67 kvm
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PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 27. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06 .

ALE NOL 5 rok, 121 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 232 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 79. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 81 kvm
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 806 kvm . VISAS Ti 10/5
17.00-17.45. Syrenvägen 1. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 5 rok, 107 + 55 kvm
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PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Ska du sälja 
din bostad?

V
i har paketerat allt du behöver 

för en lyckad försäljning.
Börja idag på svenskfast.se

Svarskupong - Fyll i och lägg på lådan. Vi betalar portot.

Jag funderar på att sälja min bostad och vill veta vad Svensk Fastighetsförmedling 
kan göra för just min försäljning. Kontakta mig för en kostnadsfri borådgivning.

FRANKERAS EJ

MOTTAGAREN 

BETALAR 

PORTOT

NAMN       

ADRESS       

POSTNR & ORT      

TELEFON      

MOBIL       

E-MAIL       

SVARSPOST 
410652400

442 20 KUNGÄLV

Välkomna till oss!

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

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Passa på att boka Er 
nya husbil nu för säker 

leverans till våren!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Just nu! 
4.95% 
ränta

POLIS
RONDEN
Måndag 2 maj

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Onsdag 4 maj

Inbrott
Inbrott på Axel Christiernsson i 
Nol. Verktyg, kopparrör och en 
släpvagn tillgrips.

Inbrott på Kilanda Cement-
gjuteri där kablar och hand-
verktyg tillgrips.

Polisen gör ett tillslag på Ale 
Torg där en person grips, miss-
tänkt för dopingbrott.

Fredag 6 maj

Grov misshandel
En grov misshandel inträffar 
på Ale Torg. Målsägande blir 
slagen med knogjärn. Gärnings-
mannen tar också struptag på 
den drabbade.

Lördag 7 maj

Rån
Tidigt på morgonen kommer 
larm om ett personrån i 
Nödinge. Tre killar hotar målsä-
gande till livet och kräver att få 
vederbörandes mobiltelefon.

En anlagd bilbrand inträffar 
i Kilanda. Fordonet blir totalt 
utbränt.

En misshandel sker på Vad-
backa Gästgiveri i Skepplanda. 
En överförfriskad gäst miss-
handlar krogägaren sedan han 
blivit avvisad av densamme. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/5 – 9/5: 70. Av dessa 
är elva bilinbrott och fyra bil-
tillgrepp.

Daniel Adams-Ray kräver 
en rättelse av förra veckans 
artikel där tidningen uppgav 
att den populäre artisten 
vägrat ställa upp på signe-
ring efter konserten.

– Jag meddelade arrangö-
ren redan några dagar före 
spelningen att jag var feber-
sjuk och att konserten var 

hotad. Till sist bestämde jag 
mig ändå för att uppträda, 
då jag förstod att arrang-
emanget var mycket angelä-
get. Däremot gjorde vi väl-
digt klart för dem att jag var 
sjuk och därför inte kunde 

träffa mina fans efteråt. Det 
var med hänsyn till dem som 
jag avböjde, säger Daniel 
Adams-Ray till lokaltid-
ningen.

För tidningens utsände 
var måndagens information 

helt ny fakta i målet och 
har vi brustit i faktagransk-
ningen ber vi alla inblandade 
om ursäkt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare

Förkyld artist kräver rättelse

Daniel Adams-Ray.
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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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PÅ MÅNDAG 16:E MAJ 
finns Matkassen från 

ICA Supermarket Älvängen att 
hämta! Du har väl anmält dig? 

Om inte gå in på 
www.ica.se och anmäl dig!

ALE. Ale kommun fort-
sätter raset på Svenskt 
Näringslivs ranking 
över näringslivsklima-
tet i landets kommuner.

Plats 227 är värre än 
någon kunnat förutspå.

– Jag fick en chock, 
men det pågår en hel 
del åtgärder som vi 
hoppas snart ger en 
positiv effekt, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berg-
lund (M).

Ales ytterst ansvarige politiker 
beskriver Svenskt näringslivs 
rapport som en mycket obe-
haglig kalldusch.

– Vi har fått signaler om att 
vi tappat något, men 59 place-
ringar var vi inte beredda på. 
Att Ale inte mår bra i den här 
frågan är inget nytt, fast det här 
bekräftar en verklighet som är 
värre än vi befarat. Jag är oer-
hört bekymrad och besviken. 
Nu måste näringslivsklimatet 
högt upp på dagordningen, 
det tror jag vi är överens om 
på båda sidor om blockgrän-
sen, säger Mikael Berglund.

Rankinglistan över närings-
livsklimatet i landets 290 kom-
muner baseras i Ale på 200 in-
tervjuer med företagare. Sam-
talen gjordes i oktober-no-
vember förra året. Frågorna 
handlar bland annat om kom-
munens service till företag, at-
tityder och bemötande till fö-
retagande hos politiker och 
kommunala tjänstemän. Ale 
har rasat på rankingen sedan 

2007. Efter den senaste mät-
ningen är placeringen 227 och 
det är främst politikernas och 
de kommunala tjänstemän-
nens attityder till företagande 
som anses vara det stora pro-
blemet.

– Det här måste vi råda bot 
på. Vi tror att ett skäl kan vara 
att under den tiden som nä-
ringslivsbolaget Ale Utveck-
ling har haft ansvaret för nä-
ringslivsfrågorna har den 
övriga organisationen inte 
brytt sig. De har pekat på Ale 
Utveckling och sagt att; ”det 
är deras ansvar”. Så vill inte vi 
ha det. Företagandet är allde-
les för viktigt för en kommun, 
det är en gemensam angelä-
genhet. Bolaget är sedan en 
tid tillbaka borta och nu är vi i 
färd att starta NEX, en avdel-
ning för näringsliv och explo-
atering. Samtidigt har vi lyft 
näringslivsfrågorna i samtli-
ga sektorer och det pågår nu 
en mängd olika åtgärder, säger 
Mikael Berglund och ger ett 
exempel.

– Våra livsmedelsinspektö-
rer är med i ett forskningspro-
jekt, där samtalen med krögar-
na spelas in – om de inte mot-
sätter sig det – för att utvärde-
ras i efterhand. Inspektörerna 
får en chans att lyssna och dis-
kutera frågeställningar som 
dykt upp och hur de har han-
terats.

För att vända den negativa 
spiralen med ett allt sämre nä-
ringslivsklimat i Ale har kom-
munledningen valt att besöka 
goda exempel, kommuner som 
vänt trenden.

– Vi har varit i Varberg, Lid-
köping, Vara, Habo och Ulri-
cehamn. Det finns många goda 
idéer, men ingen universal lös-
ning, berättar Mikael Berg-
lund.

Många orsaker
Näringslivschef, Jerry Brattå-
sen, är självklart väldigt besvä-
rad och olycklig över resulta-
tet.

– Det finns många orsaker, 
men det viktiga är att vi jobbar 
framåt. En brist i Ale är att vi 
erbjuder mycket hjälp till de 
som går i starta-eget-tankar, 
däremot finns det nästan inget 
stöd när man väl har startat sin 
nya karriär. Jag skulle vilja att vi 
utvecklar ett mentorskap till-
sammans med näringslivet, där 
erfarna företagare kan fungera 
som bollplank för nyföretaga-
re, säger Jerry Brattåsen.

Politiskt är man överens om 
att näringslivsklimatet måste 
prioriteras, men oppositions-
råd Paula Örn (S) vill skynda 
i lite långsammare takt.

– Jag tycker inte att vi ska 
göra några förhastade föränd-
ringar. Ale kommun har precis 
genomfört en större omor-
ganisation och att då plöts-
ligt bilda en ny enhet, NEX 
– för näringslivs- och exploa-
teringsfrågor, innan vi har re-
kryterat vår nya kommundi-
rektör känns helt fel. Från vår 
sida vill vi gärna se att kom-
mundirektören blir delaktig i 
att forma det nya näringslivs-
arbetet. Risken är annars att vi 
gör en omorganisation i om-
organisationen som vi sedan 
kanske vill organisera om på 
nytt. Det är tillräckligt rörigt 
som det är, menar Paula Örn.

Svenskt näringslivs före-
tagsenkät avslutas med frågan; 
vilket totalbetyg vill du ge nä-
ringslivsklimatet i Ale? Svaren 
på den frågan gav Ale place-
ring 247 av 290. Med andra 
ord kan det nästan bara gå åt 
ett håll nu, om det kan vara till 
någon tröst.

Näringslivsklimatet 
allt sämre i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÄRINGSLIVSRANKING
          2011    2010      2009      2008
Svenskt näringslivs ranking           227       168             141           142
Politikers attityder till företagande           257       213           240           160
Tjänstemännens attityder till företag.          258       247           222           153
Skolans attityd till företagande           167       106             55            43
Medias attityd till företagande              7          17              3               8
Allmänhetens attityd till företagande          217        126            80             96
Kommunens service till företag         253        182           175            174
Infrastruktur           107         115           129            128
Företagens totalbetyg på närings-
livsklimatet i Ale          247        167           162            160

– Kritisk rapport från Svenskt Näringsliv

Nödingevägen 7, Aletorg, 
0303 -962 10

Författarbesök torsdag 12 maj kl 17.00

Marianne Cedervall 
som utkommer med sin tredje bok ”Spinnsidan”
Tidigare böcker som Marianne kommit ut med är 
”Svinhugg” och ”Svartvinter”

Välkomna!

Tredje boken om Mirjam och Hervor.

Väninnorna Mirjam och Hervor, som är tillbaka på Gotland och 
har tänkt ägna våren åt läsning, örtletande och trädgårdsskötsel, 
upptäcker snart att inget är som vanligt. Bonden Sylve är långt 
ifrån sitt forna jag efter olyckan och Mirjam får dåligt samvete 
varje gång hon ser honom. 
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NOL. Det blev två 
jämna finaler där åldern 
till slut tog ut sin rätt.

Klass 5 A segrade 
dubbelt när Nolskolans 
finalspel avgjordes i 
förra veckan.

Martins Änglar vann 
tjejklassen och bland 
killarna segrade Happy 
Rådjur.

Diverse turneringar efter 
skoldagens slut har blivit 
något av en tradition på Nol-
skolan. Det hela inleddes år 
2000.

– Initiativtagare var tre 
mycket idrottsintressera-
de elever vid namn Marcus 
Oddhammar, Peter Klein 
och Niclas Elving. Killarna 
tyckte att det fattades något i 
idrottsväg på Nolskolan och 
var ivriga och beslutsamma 
att försöka starta något nytt, 
säger lärare Ragne Bengts-
son.

På så sätt föddes idén om 
en fotbollsturnering på ef-
termiddagstid, öppen för alla 
som ville vara med. Denna 
fritidsaktivitet har sedan 
levt vidare, ibland i form av 
en innebandyturnering och 
ibland av en fotbollsturne-
ring.

– Under årens lopp har de 
tre initiativtagarna fått efter-
följare som arrangörer bland 
skolans avgångselever och 
under några år har lärare på 
skolan ansvarat för arrang-
emangen, förklarar Ragne 
Bengtsson.

Förra måndagen var det fi-
naldags i årets innebandytur-
nering, som tog sin början i 
mars. Totalt deltog 14 lag i 
årets upplaga.

– Kul med ett så stort in-

tresse, säger Ragne Bengts-
son som hade äran att få döma 
finalspelet.

Martins Änglar besegrade 
Bambi Girls (4A) i tjejfina-
len med 6-3. Direkt efter av-
gjordes killfinalen där Happy 
Rådjur drog det längsta strået 
genom att besegra Ahlgrens 

Limousiner (4A) med udda-
målet, 5-4.

– Spännande och jämna 
matcher, precis som det ska 
vara, konstaterade domaren 
efter slutsignalen.

5A regerade i Nolskolans innebandyturnering
– Vann dubbla guld efter rafflande finalspel

I NOLHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stolta segrare i Nolskolans innebandyturnering, Happy 
Rådjur som vann pojkklassen och Martins Änglar som segra-
de bland tjejerna. Samtliga spelare återfinns i klass 5A.

Killarnas final blev en jämn kamp mellan Ahlgrens Limousi-
ner och Happy Rådjur. 5-4 blev slutresultatet i Happy Rå-
djurs favör. På bilden ses också domaren Ragne Bengtsson.

SKEPPLANDA. Troll-
konster, kullerbyttor 
och lindans.

Det var något av 
innehållet i Cirkus 
Tricks som Gunnars-
gården avdelning gul 
bjöd på.

Föräldrar och syskon 
kunde inte annat än att 
imponeras av den feno-
menala showen.

Det trollades bort både 
pengar och löv när Gunnars-
gårdens förskola arrangerade 
Cirkus Tricks i förra veckan.

– Titta nu! Pengen är 
borta! Vänta lite grann så ska 
jag trolla fram den igen.

Med sitt trollspö i handen 
får Kasper publiken att 
häpna. Likadant är det med 
Greta som får löv att hux 
flux försvinna, för att sedan 
komma tillbaka.

På Gunnarsgårdens för-
skola avdelning gul går 24 
barn i åldern 3-6 år. Alla var 
delaktiga i den föreställning 
som föräldrar och syskon fick 
ta del av.

– Efteråt blev det fika med 
rulltårta, popcorn, saft och 
kaffe till de vuxna. Vi gick 
inte hem förrän klockan var 
sju, berättar Julia för Aleku-
riren.

Åskådarna fick också se 
Ballerina gå på lina, Tindra 
som hjulade och Markus 
som balanserade på en tråd. 
Ett annat bejublat nummer 
bjöd Filippa på när hon sjöng 
”En elefant balanserade”.

– Vi fick jättemycket app-
låder, berättar Alex.

Barnen hade tränat 
mycket inför uppträdandet, 
vilket märktes. Tricksen satt 
som de skulle och någon 
scenskräck märktes inte av.

– Det var inte pirrigt, bara 
spännande och roligt, förkla-
rar Cornelia.

Gunnarsgårdens förskola 
invigdes 1973. Verksamhe-
ten omfattar ett drygt 80-tal 

barn, fördelat på fem avdel-
ningar.

– Det har skett reno-
veringar av lokalerna i två 
etapper. Nu hoppas vi på en 
utvändig renovering. Det 
finns inga beslut tagna, men 
det är verksamhetens öns-
kemål, avslutar förskolechef 
Henrik Wennberg.

Roliga cirkusnummer på Gunnarsgården
– Förskolebarnen stod för underhållningen

PÅ GUNNARSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kasper, en trollkarl av högsta 
dignitet.

Även djur visade upp sig på 
Cirkus Tricks.

Självaste Pippi kom på 
besök till Gunnarsgården.

ALAFORS. 15 056 407 
värmeljuskoppar i alu-
minium har svenska 
skolbarn lyckats samla 
in till återvinning under 
ett halvårs tid.

128 613 av dessa har 
eleverna i årskurs 2 
på Ahlafors Fria Skola 
bidragit med.

Den insatsen ledde 
till regionvinst i Stora 
värmeljusjakten med 
Ikea som arrangör.

Stora värmeljusjakten är en 
återvinningstävling för alla 
barn mellan 6 och 9 år. Syftet 
med tävlingen är att, på ett 
så enkelt och roligt sätt som 
möjligt, få barnen att lära sig 
mer om kretsloppstänkande, 
miljömedvetenhet och för-
stås återvinning. Tävlingen, 
som startade lokalt i Kalmar 
2007, anordnades nu för 
andra året i följd i hela Sve-
rige och pågick mellan 15 
oktober 2010 och 15 april 
2011.

– Vi vill göra barnen mil-

jömedvetna och informera 
dem hur viktigt det är med 
återvinning. Vi säljer oerhört 
många värmeljus i våra varu-
hus och då känner vi också 
ett ansvar, säger Therese 
Karlsson, miljökoordinator 
på Ikea.

Ahlafors Fria Skola höll 
sig framme redan förra året 
och knep förstapriset. Nu 
lyckades man med bedriften 
att försvara sin mästartitel 

vilket genererade ett stort 
tårtkalas i måndags förmid-
dag.

– Det är eleverna väl 
värda. De har svarat för en 
fantastisk insats, berömmer 
Jenny Bladh från Ikeas per-
sonalavdelning.

Förutom tårta kom Ikeas 
representanter med fina 
diplom och en presentcheck 
på 5 000 kronor.

– Hälften av summan ska 

användas till ett lokalt miljö-
projekt. Det är ett krav som 
vi har, säger Jenny Bladh.

Priset omfattar också 
en upplevelsedag som Ikea 
regisserar. I fjol fick frisko-
lans elever besöka Renova 
och se hur återvinning fung-

erar i praktiken.
– Totalt har vi 18 vinnare 

i landet. Ahlafors Fria Skola 
tillhör region Bäckebol där 
vi har vårt varuhus. Det är 
bara att gratulera barnen och 
hoppas att de fortsätter sitt 
miljöengagemang på många 

olika sätt, avslutar Therese 
Karlsson.

Ahlafors Fria Skola segrade i Stora värmeljusjakten
– Firades med tårtkalas i bamba

PÅ TÅRTKALAS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eleverna i årskurs 2 lyckades samla in 128 613 värmeljus-
koppar vilket räckte till seger i Ikeas tävling Stora värme-
ljusjakten.

Jenny Bladh och Therese Karlsson från Ikea hade med sig diplom och tårta när de kom till 
Ahlafors Fria Skola för att gratulera till segern i Stora värmeljusjakten.
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NÖDINGE. Friska 
Tag-satsningen i Ale 
kommun fortsätter.

Rådet för Hälsa och 
trygghet satsar på att 
förstärka matkom-
petensen och håller 
därför på att anställa 
en dietist.

Hälsospåret, upple-
velse- och motionskort 
samt promenadgrupper 
inryms också i folkhäl-
soarbetet.

Goda matvanor är bra för 
hälsan och välbefinnandet 
och är en förutsättning för 
en positiv hälsoutveckling. 
Goda matvanor, i kombina-
tion med framförallt fysisk 
aktivitet kan förebygga en 
rad hälsoproblem, exempel-
vis hjärt- och kärlsjukdomar, 
typ 2-diabetes och så vidare.

– I Ale har vi en utveck-
lingsresa att göra eftersom 
många alebor inte har så bra 
kostvanor och här utmär-
ker sig kvinnorna i tillgäng-
lig statistik. Nu anställs en 
dietist som ska arbeta med 
ett brett folkhälsoperspek-
tiv tillsammans med kom-
munens folkhälsoplanerare, 
Birgitta Fredén.

– Vi har fått in ett 60-tal 
ansökningar och intervjuer-
na kommer igång under den 
här månaden. Tanken är att 
ha en dietist i arbete efter se-
mestern, förklarar Birgitta 
Fredén.

Inom satsningen för Friska 
Tag har nu promenadgrup-
per startats upp på flera håll 
i kommunen (se kommunens 
hemsida) och Birgitta Fredén 
ska inom kort distribuera 
upplevelse- och motionskort 
runt om i Ale.

– Korten kommer att 
finnas tillgängliga på vård-
centraler, bibliotek, apotek 
och så vidare. Grundtanken 
är att få aleborna att röra på 
sig och samtidigt uppleva vår 
vackra natur.

Birgitta vill också slå ett 
slag för Hälsospåret, en 2,5 
kilometer lång slinga med 

lätt terräng. Start och mål 
sker vid Medborgarkontoret 
i Nödinge.

– Hälsospåret skulle kunna 
nyttjas mycket mer. Det är en 
gratis hjälp till en bättre hälsa.

Som traditionen bjuder 
så arrangeras ”En dag i häl-
sans tecken” i Furulundspar-
ken, Alafors, onsdagen den 25 

maj. Målgruppen är dagledi-
ga och pensionärer.

– Tipspromenad och lust-
fyllda lekar varvas med lotte-
rier och musikunderhållning, 
avslutar Birgitta Fredén.

Aktivitetsfylld vår i Ale
– Friska Tag fortsätter på olika sätt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paulina Lorné gör sig beredd att gå Hälsospåret. Start och 
mål sker vid Medborgarkontoret i Nödinge.
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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Utgångspris 1 385 000:-
5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 103 kvm, biyta 101 kvm
Tomt 2 753 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1973
Adress: Blinneberg 105
Visas sön 15/5 14.00-15.00

Vi kan nu erbjuda er ett välskött
hus med fantastisk utsikt över
åkrar och ängar. Stort vardags-
rum med många fönster som
ger mycket ljusinsläpp. Mysig
gillestuga med en fin kakelugn.
Stor trädgård med plats för
aktiviteter av olika slag. Nybor-
rad brunn och jordvärme.
Garage och förråd
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2884.

B Skepplanda

Utgångspris 1 745 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 79 kvm, biyta 40 kvm
Tomt 1 833 kvm
Byggt 1990
Adress: Björbäck 115
Sms:a: FB 5410-2694 till 72456
för beskrivning

Mysig och fräsch enplansvilla i
vinkel på naturskön tomt med
fritt läge. Här finns en härlig stor
terass med badtunna. På
tomten finns även gäststuga,
garage och vedbod. Kontakta
oss för visningstid. Mäklare
Joakim Olsson, 0708-44 63 12
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2694.

BBjörbäck

Utgångspris 1 495 000:-
7 rok, varav 3 sovrum
Boyta 127 kvm, biyta 68 kvm
Tomt 6 576 kvm
Byggt 1966
Adress: Pussen 490
Sms:a: FB 5410-2842 till 72456
för beskrivning

Hus i vinkel med underbar
trädgård som har härliga ytor.
Gäststuga, carport, garage och
förråd. Från huset har man en
fin utsikt och här finns utrymme
för det mesta som ger ett
rymligt boende.
Kontakta oss för visningstid.
Mäklare Joakim Olsson, 0708-
44 63 12 Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2842.

BPussen

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 17
Visas ons 18/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2626 till 72456
för beskrivning

Nu finns chansen att förvärva
ett välplanerat och trivsamt 2
vånings radhus med garage i
länga. Stor altan på baksidan.
Bra läge i ett omtyckt barn-
vänligt område i gemytliga Nol.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2626.

BNol
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NÖDINGE. Restaurang 
Backa Säteri har åter 
öppnat portarna.

De nya ägarna, famil-
jen Merstrand från 
Annelund, letade länge 
innan man fann sitt 
drömställe.

– Miljön, läget och 
huset är fantastiskt, 
strålar Kaj Merstrand.

Restaurang Backa Säteri 
är numera en familjeägd 
rörelse. Förutom Kaj och 
hustrun Ulla-Britt, i folk-
mun kallad ”Bittan”, spelar 
äldste sonen Dennis en 
nyckelroll.

– Dennis är utbildad 
kock, så det är han som lagar 
maten, förklarar pappa Kaj.

Yngste sonen Emanuel, 
14 år, har också framtiden 
utstakad. Han har bestämt 
sig för att gå i brorsans fot-
spår och väntar bara på att 
skolan ska bli färdig.

– Själv har jag ett förflutet 
i reklamvärlden, drivit egen 
firma inom reklambran-
schen. ”Bittan” däremot har 
jobbat 20 år i restaurangyr-
ket, berättar Kaj.

Längtan av att få driva 
egen restaurang har funnits 
länge hos familjen. Att hitta 
en lämplig verksamhet att ta 

över har dock inte varit det 
lättaste.

– Vi har varit runt och 
tittat lite varstans, till och 
med uppe i Norrland. Inget 
ställe har dock känts helt rätt 
förrän vi kom hit.

Familjen Merstrand vill 
göra Restaurang Backa Säteri 
till en ny och naturlig mötes-
plats, inte bara för golfare.

– Vi kommer givetvis att 
ha ett nära samarbetet med 
Nödinge Golfklubb, men 
framförallt önskar vi att vår 
restaurang blir en mötesplats 
för aleborna i allmänhet, 
poängterar Kaj.

Husmanskost
Restaurangen kommer att 
ha öppet alla dagar i veckan. 
Luncherna kommer att bestå 
av husmanskost av olika slag.

– Dennis är anti halvfabri-
kat varför maten kommer att 
lagas från grunden. Utöver 
lunchen så serverar vi en à 
la carte meny. I den maten 
lägger vi stor tyngd på årsti-
den och tillgången på bästa 
råvarorna.

– Till skillnad hur det har 
varit tidigare så kommer vi 
att ha en separat avdelning 
för affärsluncher. Det går 
också utmärkt att baka ihop 
affärslunchen med en konfe-
renssittning i vårt konferens-

rum. Vi har redan fått en del 
bokningar på just detta, säger 
Kaj.

Bred publik
På vardagar kommer restau-
rangen att hålla öppet redan 
från tidig morgon för att på 
så sätt kunna erbjuda en enk-
lare kaféverksamhet.

– Vi vill att folk som är ute 
och promenerar i området 
ska kunna gå hit och ta en 
kaffe, glass eller vad det nu 
kan vara. Det är också ett led 
i satsningen på att locka hit 
en bred publik.

Kaj och ”Bittan” har tio 
mil enkel väg att resa, för att 
ta sig från bostaden hemma i 
Annelund till restaurangen i 
Nödinge. Dock har paret en 

övernattningshusvagn upp-
ställd i Backa.

– Får vi verksamheten att 
fungera på det sätt som vi 
hoppas är det inte alls otänk-
bart att vi flyttar hit vad det 
lider, säger Kaj.

Det är med stor entusi-
asm som familjen Merstrand 
har intagit rollen som res-
taurangägare. De ser fram 
emot en vår och sommar 
med mycket sol och många 
besökare.

– Vi har en stor uteserve-
ring på baksidan huset och 
nu inväntar vi möblerna som 
vi ska ha vid entrén. Där 
ska gästerna kunna njuta av 
kvällssolen.

Har ni några nöjeskväl-
lar inplanerade?

– På fredagar blir det after 
work och någon gång med 
jämna mellanrum är tanken 
att vi ska ha trubadur/pub-
kvällar, avslutar Kaj Mer-

strand.

Restaurang Backa Säteri öppen igen
– Familj från Annelund har tagit över rörelsen

BACKA SÄTERI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Från Annelund kommer de nya ägarna till Restaurang Backa 
Säteri. Familjen Merstrand har tagit över verksamheten, 
som hade nypremiär i förra veckan. Sonen och tillika kocken, 
Dennis, tillsammans med sina föräldrar, Ulla-Britt och Kaj. 

Familjen Merstrand hälsar välkommen till Restaurang Backa 
Säteri.

JIM ALEBERG (S)
– din röst i regionen

VÄRNA 
VÅRDCENTRALERNA 
I BOHUS ,NÖDINGE, 

NOL, ÄLVÄNGEN-
SKEPPLANDA

RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA 15 MAJ!

SOCIALDEMOKRATERNA 
TROR PÅ 

VÅRDCENTRALERNAS 
FRAMTID

www.folkpartiet.se/vastragotaland

Mer än 60 nya 
vårdcentraler blev det 

första resultatet av 
VG Primärvård bland annat 

tack vare Folkpartiet!
Folkpartiet vill införa fl er 

vårdvalsmodeller 
– inte färre som de rödgröna!

Rösta på oss 
den 15 maj!

Ulrik Hammar
1:a på regionlistan

Kristina Grapenholm
2:a på regionlistan

Rose-Marie Fihn
6:a på regionlistan
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MATKASSEN PÅ ICA KVANTUM

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.19 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

2 för
Svensk gurka

1490/kg
Klass 1

       Drumsticks, wings

35k
Guldfågeln • 350-500g • Ätklara • Djupfryst • Jfr pris 50:00-35:00/kg

Max 1 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Fläskfi lé

6990/kg
Danish Crown • Ursprung Danmark

Falukorv

1490/st
ICA • 800g • Jfr pris 18:62/kg • Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Ekologiska varor
Ekologiska oliver

2190/st
ICA • I love eco • 370g • Blandade

Jfr pris 101:86/kg utan spad

2 för      Ekologiska sommarbär

20k
ICA • I love eco • 250g • Djupfryst • Jfr pris 40:00/kg

Ekologisk juice

1790/st
ICA • I love eco • 1 liter • Jfr pris 17:90/liter

Öppet alla dagar 8-22

Ekologisk
Saft

1990/st
ICA • I love eco • 500ml

Jfr pris 7:69/liter drickklar

Provsmaka på torsdag och fredag!

Grillad kyckling och ost

ÄLVÄNGEN. Vårens 
sista sopplunch ägde 
rum i fredags.

Ett drygt 50-tal 
företagare kom till BS 
Elcontrols nya lokaler 
på Hålstensvägen i 
Älvängen.

Det lokala företags-
klimatet diskuterades 
samt kommunens sätt 
att genomföra upp-
handlingar.

Det var vid årsskiftet som BS 
Elcontrol flyttade in i sin nya 
industrifastighet. I fredags 
hade aleföretagarna möjlighe-
ten att ta del av lokalerna när 
Ale Företagsforum bjöd in till 
sopplunch. BS Elcontrols vd, 
Jonas Kewenter, hälsade väl-
kommen och berättade om fö-
retagets verksamhet.

– Vi omsätter 50 miljoner 
kronor och har 37 anställda, 
de flesta bosatta i kommu-
nen. Vi firar 25-årsjubileum i 
år och det känns extra roligt 
att få göra det i nya, fräscha 
lokaler, förklarade Kewenter.

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S) representerade kom-
munledningen för att ge se-
naste nytt. Hon passade på 
att slå ett slag för söndagens 
omval i Västra Götalandsre-
gionen innan hon gled in på 

nästa ämne.
– Det är lika bra att ta tjuren 

vid hornen direkt och disku-
tera Svenskt Näringslivs ran-
king över företagsklimatet. 
För Ales del är inte siffrorna 
till fylles. Vi har en hemläxa att 
göra. Från 2010 till 2011 har 
vi tappat 59 placeringar och 
rasat från plats 168 till 227, 
sade Paula Örn och fortsatte:

– Detta är ett gemensamt 

problem för Ale kommun som 
vi måste lösa. Det handlar inte 
vad jag och min kommunal-
rådskollega Mikael Berg-
lund kan göra. Vi får inget 
bra klimat utan företagarna. 
Tyvärr brister det i attityd- 
och tillitsfrågor.

Upphandlingschef Cata-
rina Pernheim avrundade 
sopplunchen genom att be-
skriva hur kommunens olika 

upphandlingar går till, både 
lokalt och regionalt.

– Till hösten funderar vi på 
att erbjuda en kurs inom detta 
ämne. Jag ber att få återkom-
ma i ärendet, avslutade nä-
ringslivschef Jerry Brattåsen.

Sista sopplunchen för våren
– God uppslutning i BS Elcontrols nya lokaler

PÅ SOPPLUNCH

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samband med sopplunchen fick gästerna en rundvandring i de nya lokalerna hos Jonas Ke-
wenter på BS Elcontrol.

Ale kommuns upphandlingschef Catarina Pernheim. 
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ALAFORS. Så är den då 
på plats, den jättelika 
träflaskan.

Ahlafors Bryggerier 
har berikats med en 
reklampelare av sällan 
skådat slag.

I torsdags sattes 
monumentet på plats 
under högtidliga former.

Det är ett hant- och konst-
verk som saknar motstycke. 
Allting började som en galen 
tanke av alaforsbon Raggen 
Otter.

– Jag hittade en jättelik 
stubbe vid Hältorpssjön. Min 
första tanke var att den kunde 
bli till ett roligt lekredskap på 
en förskola, men efter en tids 
fundering föddes idén om att 
skapa en flaska som symbol 
för Ahlafors Bryggerier.

Raggen Otter kontaktade 
allkonstnären Helge Svend-
srud och sedan var bollen, 
förlåt flaskan, i rullning. 
Stubben fraktades ner till en 
industrilokal där arbetet tog 
sin början. 

– Jag såg det som en rolig 
utmaning. Flaskan är en 
monolit i ek med en diameter 
på 87 centimeter och en höjd 
på 290 centimeter, berättar 
Helge.

– Framtagningstiden har 
uppgått till cirka nio månader. 

Verktyg som jag har använt 
mig av är motorsåg, yxa, elhy-

vel, vinkelslip med raspron-
dell, elplanslip, talja, vajer, rep 

och framtagna mallar.
Till och med kapsylen har 

Helge Svendsrud tillverkat på 
egen hand

– Då fick jag använda en 
hammarform i trä, förklarar 
han.

Flaskans etikett har Berit 
Lindegren, från Mossen i 
Alafors, handmålat. Jo, ni 
läste rätt! Den är identisk 
med den pappersetikett som 
bryggeriet använder till stor-
säljaren – Ahlafors Ljusa.

– Det är ett otroligt vack-
ert konstverk, berömmer 
Raggen Otter som agerat 
projektledare.

I torsdags kväll var det dags 
att sätta den knappt tre meter 
höga träflaskan på plats utan-
för bryggeriets lokaler i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik. 
Mycket folk hade samlats för 
att ta del av denna historiska 
händelse. Raggen Otter fanns 
givetvis på plats liksom Helge 

Svendsrud, som dagen till ära 
firade sin 70-årsdag.

– En mycket speciell och 
härlig känsla, konstaterade 
Helge.

Christer ”Cralle” Sund-
berg var exalterad och sam-
tidigt rörd för alla de ideella 
arbetstimmar som lagts ned 
för bryggeriets räkning.

– Vi är så tacksamma för 
det engagemang som Raggen, 
Helge och Berit visat. Jag 
tror att hela samhället delar 

den glädje och stolthet som 
vi känner för denna unika 
reklampelare, säger ”Cralle”.

Numera undgår det ingen 
var Ahlafors Bryggerier har 
sitt säte.

Unik reklampelare på plats i Alafors
– Ett konstverk av sällan skådat slag 

IMPONERAD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skål! Helge Svendsrud och Raggen Otter firar att den jättelika träskulpturen nu är på plats 
utanför Ahlafors Bryggeriers lastbrygga. I bakgrunden syns Christer ”Cralle” Sundberg.

Helge Svendsrud från Alafors är en allkonstnär som inte ser 
någon uppgift som omöjlig. Flaskan har han format ur en 
stor stubbe och kapsylen är tillverkad i aluminium.
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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.


