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Målfirande.

Segerjubel på 
Sjövallen
ALAFORS. Ahlafors IF tog 
i fredags revansch efter 
derbyförlusten mot Lilla 
Edet. Det blev seger med 
3-1 mot Warta.

Ahlafors IF:s herrar svarade för en 
stabil insats mot bottenlaget Warta. 
3-0-segern var odiskutabel. AIF visade 
upp en tät defensiv och framåt tog 
man vara på de chanser som bjöds.

Läs sid 19

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

BORRSATS
Tin-belagd Guhring 1-10 mm
Finns även i storlek 1-13 mm 
med ord pris 2150:- 
och kampanjpris 749:-

Ord pris 1-10 mm 796:-

NU 374:-

�

Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21 Gäller t.o.m. 22/5, mot kupong

Gröna 
druvor 
i ask, 500g

::::::::::----
/st

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

TOKREA PÅ GOLF
- MINST 50% RABATT
PÅ ALLA KLUBBOR & SKOR

COBRA SET FP  

2000KR
ORD. PRIS 4500 KR

COBRA SPEED DRIVER

1000KR
ORD. PRIS 3000 KR

WILSON SPINE DRIVER

1000KR
ORD. PRIS 3000 KR

FOOTJOY CONTOUR

650KR
ORD. PRIS 1300 KR

WILSON SET CI7

2000KR
ORD. PRIS 5300 KR

Reservation för slutförsäljning.

PRISEXEMPEL:

Certifi erade 
takläggare

Ansvars-
försäkrade

10 års garanti
Sjöstedt & Bergstens

Tak & Bygg AB

0703-50 41 52 • 031-44 25 70 • �����������������
Kontakta oss för kostnadsfri offert • Ledetvägen 30, Alafors

Omläggning
 av tegel- & betongtak och 
ytpapp på låglutande tak

Montering
av plåtbeslag, hängrännor 

och stuprör

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

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se

Ä L V Ä N G E NBlommor - Presenter 
Tårtor - Kläder - Kosmetika

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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En levande grundskola

Statistiken för Ales grundskolor har varit mycket negativ de senaste åren, men av det märks inte något när lokaltidning-
en är runt på diverse olika jippon. Alekuriren är fylld av reportage från skolarrangemang och mer väntar i nästa veckas 
nummer.  På bilden ses eldslukare Anders Bertilsson i samband med Fritidshemmens dag på Älvängenskolan.     Läs sid 9



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!

Smekmånaden är över

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. 

I Ale har den moderatledda Kommunsty-
relsen varit verksam i ett drygt halvår. 
Smekmånaden är över, nu väntar en hel 

kommun på besked. Vilka satsningar ska 
göras i skolan? Inte att det ska satsas, det har 
alla förstått, utan hur? Vad vill den nya ma-
joriteten med skolan? Det är lätt att säga 
att den ska bli bättre, men på vilket sätt och 
vilka verktyg ska användas? Pengar saknas 
inte. Kommunstyrelsen har fortfarande en 
pott på över 16 Mkr som inte är fördela-
de och i en aktuell skatteprognos får Ale ett 
tillskott på ytterligare 12,5 Mkr. Otroligt 
positivt, men inga besked har ännu lämnats 
kring hur pengarna ska användas. På banken 
glädjer de varken aleborna eller barnen i 
skolan.

En satsning som borde stå högt upp på 
dagordningen är att rädda Ale gymnasium. 
Skolan ser ut att gå mot sitt sämsta intag 
sedan starten. Sannolikt kommer under 100 
elever att börja i Ale gymnasiums första ring 
till hösten. Kanske gör till och med kom-
munledningen bedömningen att underlaget 
är allt för svagt för att överhuvudtaget starta 
några nya ettor nästa år? Med tanke på de 
ekonomiska resurser som nu finns att tillgå 
vore det dock ett minst sagt destruktivt 
beslut. Problematiken är att det egentligen 
inte finns tillräckligt med elever för att 
starta en enda klass på något av program-
men, däremot ska det enligt skolledningen 
vara möjligt att samköra vissa gemensamma 
kurser över klassgränserna. Det är ingen 
optimal lösning, men det är ett sätt att vinna 
tid för att formulera en omstart av skolan. 
Att stoppa intagningen och sprida budska-
pet om Ale gymnasiums nedläggning skulle 
kunna få stora konsekvenser. En stor del av 
organisationen kommer att finnas kvar och 
eleverna kostar kommunen pengar oavsett 
om de går i Ale eller i en annan gymnasie-
skola.

Oavsett beslut om nästa års utbud i Ale 
gymnasium måste frågan om dess framtid 
ha högsta politiska prioritet. Med det menar 

inte jag att politikerna själva ska försöka 
finna lösningen. Det ska expertisen göra 
och den finns uppenbarligen inte i Ale, då 
hade inte situationen varit den aktuella. Nu 
måste man återigen rekrytera kompetens, 
en skolledare eller två med stora visioner 
och en dröm om att förverkliga sin skola. 
Ge dem fria händer att skapa en ny unik och 
gärna kreativ gymnasieskola. Anpassa den 
till dagens behov och med tanke på utbudet 
av gymnasieutbildningar i närområdet bör 
framtidens Ale gymnasium utgå från att 
långt ifrån alla kommer att stanna på hem-
maplan, men de som gör det valet ska inte 
ångra sig. 

Det är hög tid att fatta beslut och välja 
väg. Alternativen är många, men för en 
gångs skull finns det pengar som gör det 
möjligt att inte nödvändigtvis behöva välja 
det billigaste utan faktiskt det bästa. En 
kommun med över 30 000 invånare, vilket är 
målet om ett par år, måste ha en gymnasie-
skola – annars är risken stor att framtidens 
invånare väljer en annan kommun.

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

NYHET! Nu har vi även 
Sias kulglass i 9 smaker

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt

30 års yrkeskunskap

070-587 98 45

Tak, fasad, plåtslagerier, 
snickerier samt murningnar. 

Även markstensläggning.

Dinglare Ltd

Allt inom fastighets-
reparationer till 
humana priser

Albert Voorn
OS-medaljör

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

För mer info och bokning:
www.aleridsport.nu
eller ring
0303-74 28 30

Clinic för 

7-9
JUNI
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Börja rida Ponnylektioner
på Jennylund.

Gratis nu i vår!
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www.ajrk.se

ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- Kappor 29:-/m

-  Vaxduk 30:-/m

- Markisväv 95:-/m

NÖJESTRIPP
Shabby chic 
hissgardiner 
& inredning

LOPP-
MARKNAD
Bildspel Dansen går

Skepplanda Bygdegård

Lördag 21 maj 
kl 10-14

Ca 35 bord bokade
Kaffeservering

�������������������
�����������������

ALLA HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!

Salong

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

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

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING
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Trädgårdsmarknad

Lör 21 maj kl 11-14

Glasbruksmuseet i Surte
Köp byt och sälj växter, 

hantverk och trädgårdsprylar

Kaffeservering och fri 
entré till museet

Mer info på 
www.tradgardsmarknad.se

Arr: Bruksongar och Odlaklubben Väst

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

– Men inte tillräckligt 
stor för egen majoritet
ALE. Omval 2011 blev 
en stor socialdemokra-
tisk framgång.

I Ale kommun tog 
Arbetarepartiet 40% 
av rösterna.

Någon egen rödgrön 
majoritet blir det däre-
mot inte i regionfull-
mäktige.

Valet till regionfullmäktige 
fullbordades i söndagskväll. 
Socialdemokraterna gjorde 
totalt sett en mycket bra 
valrörelse, men tillsammans 
med Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet nådde man ändå 
inte majoriteten av manda-
ten i regionfullmäktige. Det 
fattades ynka två.

– Gert-Inge Andersson 
(S) har fått i uppdrag att söka 
majoritet på endera sätt. Jag 
vet att han vill ha en stark 
ledning och tror bestämt 
att han kommer att lyckas. 
Nu väntar några dagar med 
intensiva förhandlingar, sen 
får vi se vilka partier som 
kommer att leda utveck-
lingen i regionen, säger Jim 
Aleberg (S), alaforsbo som 
på nytt valdes in i regionfull-
mäktige.

Aktiva
I Ale har Socialdemokraterna 
varit mycket aktiva under 
valrörelsen. Det gav resultat.

– Det känns jättekul att vi 
har fått förtroende och klara 
siffror på det. Jag tror vi har 
varit tydliga i sjukvårdsfrå-
gan. Vi har visat vi både vill 
ta ansvar och utveckla verk-
samheterna. Våra åsikter har 
tydligen stämt bra överens 
med väljarnas, säger Aleberg.

Det låga valdeltagan-
det, 42,3% i Ale och 43,1% 
i regionen, trodde många 
skulle hämma de stora par-
tierna.

– Vi känner inte att vi har 
påverkats, vi lyckades nog 
mobilisera våra väljare och 
det är vi glada över, menar 
Aleberg.

Jämfört med valresultatet 
i höstas, som underkändes, 
gick Socialdemokraterna 
fram två mandat medan 
Moderaterna backade lika 
många. I princip motsvarar 
det opinionsläget som råder 
i landet, varför omvalet 2011 
får sägas spegla den uppfatt-
ning som råder. Det mest 

häpnadsväckande i valut-
gången var Sverigedemokra-
ternas frammarsch. Partiet 
fick 5,8% av rösterna och tog 
därmed nio mandat i region-
fullmäktige, vilket däremot 
inte räcker för en ordinarie 
plats i regionstyrelsen som 
var målet.

– Sverigedemokrater-
nas framgång måste vi ta på 
allvar. Det är ett bevis på det 
missnöje som råder i samhäl-
let. Det är dags att vi foku-
serar på dessa frågor och tar 
debatten på allvar, säger Jim 
Aleberg i en kommentar.

"Det bortglömda valet"
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berglund 
(M), ansåg att det låga valdel-
tagande var mer besvärande 
än själva utgången.

– Att vi tappar två mandat i 
regionen är inte roligt, det är 
aldrig roligt att gå bakåt, men 
det finns många starka skäl. 
Regionvalet är ”det bort-

glömda valet” och ett omval 
engagerar varken hos poli-
tiker eller väljarna i samma 
utsträckning som en vanlig 
valrörelse. Jag kan bara tala 
för oss moderater och vi har 
helt enkelt inte orkat mobili-
sera den kraft som behövs för 
att göra ett riktigt bra resul-
tat. Vi har fullt upp i kom-
munen just nu, sa Mikael 
Berglund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jim Aleberg (S) och Social-
demokraterna gjorde ett bra 
val inte bara i Ale, utan även 
i regionen i stort. I Ale tog 
partiet 40% av rösterna och 
i regionen 32,6%. Det röd-
gröna samarbetet ger dock 
inte egen majoritet i region-
fullmäktige. Det saknas två 
mandat och därför väntar 
nu tuffa förhandlingar för 
att skapa en stark ledning i 
Västra Götalandsregionen.

5,9%

32,6%

7,3%

5,7% 5,4%

7,2%

24%

2,8%

5,8%

ÖVRSP

2,8%

OMVAL REGIONFULLMÄKTIGE 2011

5,0%

40,0%

4,9%
5,2%

4,3%4,8%

19,9%

2,4%

7,7%

ÖVRSP

5,8%

SÅ RÖSTADE ALEBORNA

SP = Sjukvårdspartiet nådde inte spärren 3,0% och får därmed inte plats i regionfullmäktige.

Att andelen övriga röster uppgick till 5,8% beror troligtvis på vägvalet som dock inte lyckades samla tillräckligt många 
röster totalt i regionen för att få ett inflytande.

Rödgrön framgång i omvalet

MANDATFÖRDELNING
Parti  Mandat 2011 Skillnad 2006
Moderaterna 38  +2
Centerpartiet 9  -2
Folkpartiet  11  -3
Kristdemokraterna 9  -3
Socialdemokraterna 52  0
Vänsterpartiet 9  -1
Miljöpartiet  12  +4
Sverigedemokraterna 9  +9
Sjukvårdspartiet 0  -6
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SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
inviger delsträcka 1 Bohus – Nödinge
22 maj på Jennylund

Säkra ridvägar
Invigning kl 1400 - 1500

• Uppträdande
• Bandklippning kl 1430

• Var med och rid premiärturen!

AJRK Familjedag
1030 - 1400
• Ponnyridning
• Prova-på ridning
• Poängpromenad
• Hästskokastning
• Clearround
• Café

Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg

* Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg 
 om äldre 200 Yh-poäng deltid
 - Med inriktning funktionsbevarande omsorg och rehabilitering

* Pedagogiskvägledare vid funktionshinder 200 Yh-poäng deltid

Sök nu!

F.D KY-AKADEMIEN

Mer information samt sista ansöknings-
datum för respektive utbildning fi nner du 
på vår hemsida www.yhgbg.se

Jag har nu läst om den 
privata sjukvården i flera 
veckor och konstaterat 

att folk i allmänhet är väl-
digt nöjda och det är ju bra. 
Själv har jag fått se en bak-
sida som jag ärligt talat inte 

själv var riktigt medveten 
om. Varför har det privata 
alternativet oftast bättre ser-
vice med telefontider, lättare 
att få en läkartid med mera? 
Självklart finns det ju ingen 
som bedriver eget företag 
som inte går med vinst, och 
hur kan det privata vara lön-
samt när inte det offentli-
ga är det?

Min egen erfarenhet 
av sjukvården är fram tills 
nu bara positiv, men när jag 
häromdagen skulle bestäl-
la medicin till min pojk som 
har svår epelepsi och i akut 
behov av medicin visade det 
sig att det inte var enkelt.
Han har gjort en utred-
ning på NÄL och står nu på 
daglig medicinering. När 
det inte går att komma fram 
till någon ansvarig läkare 
eller sköterska ringer jag till 
Bohuspraktiken där han nu 
är listad. En läkare ringer 
upp mig och jag framför 

mitt ärende, talar om vilken 
medicin han får och vilken 
dos varpå hon svarar: Nej, 
tyvärr det blir för stora kost-
nader för oss. Jaha vad gör 
jag nu då, medicinen är slut 
och jag kommer inte fram 
till NÄL. Jag kan tyvärr inte 
hjälpa dig fick jag till svar.
Nu förstår jag bättre varför 
den offentliga sjukvården 
inte går med vinst, dom har 
aldrig nekat en patient med-
icin på grund av kostnader, 
inte heller remisser för rönt-
gen som jag hört att Bo-
huspraktiken gör. Men nå-
gonstans måste det ju sparas 
och självklart vara lönsamt, 
annars skulle det privata inte 
finnas.

Jag kan bara konstatera 
att jag själv hellre väntar lite 
extra i telefonkö och om det 
inte är akut även en senare 
läkartid. Det som känns vik-
tigast är ju att jag får min 
medicin och eventuella re-

misser till röntgen utan att 
den behandlande läkaren ser 
på kostnaden. Är vi i behov 
av läkarvård ska självklart 
inte det privata vinstintres-
set få styra vilken medicin vi 
får utskrivet.
Nu är det här inte en röst-
fiskande insändare efter-
som valet redan skett när 
detta nummer kommer ut, 
men jag tycker att alla borde 
tänka efter lite extra om vi 
är beredda att ge upp vår 
trygga sjukvård, eller bara se 
till det bekväma alternativet. 
Jag för min del vill inte gå 
till läkaren och vara orolig 
för om jag verkligen får den 
medicin eller vård som är 
bäst för mig.
Vårdgaranti i all ära, men 
den ska vi kunna kräva utan 
vinstintressen. Vi har råd 
med bra sjukvård i Sverige. 

Ann-Jeanette Ferm (V)

Det kan mycket väl 
vara så att du har 
helt rätt att Ale har 

de sämsta skolorna i hela 
landet. Men att skriva en 
anonym insändare och uttala 
sig om att lärare i Ale skulle 
vara de sämsta i landet är 
inget annat än förtal av en 
hel yrkeskår. Det finns inget 
som visar att lärare är sämre 
i denna kommun.

Ditt uttalande visar endast 
ditt eget bristande omdöme 
när du gör sådana generella 

påstående.
Bristande omdöme är 

något som skolan minst av 
allt behöver från föräldrar 
eller andra tyckare.

Om du sedan anser att 
du måste flytta från Ale för 
att få en bättre skola, så är 
jag övertygad att lärarkå-
ren både i den kommu-
nala skolan, och friskolan 
kommer att jubla. 

Ingemar Ohlin, Alafors

Vinstintressen i våra sjukdomar?

Svar till förtvivlad förälder vecka 19

SALONG TRASTEN
Storegårdsvägen 3F, Nol

Frisörstol 
uthyres
Hel/deltid

Kontakta Linda 
på 0303-74 11 38
eller 0762-38 60 40

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

ÅK MED SWEDBANK 
TILL SKOGSELMIA
Swedbank anordnar även i år en bussresa till Elmias Skogsmässa och vi 
åker den 26/5. Bussen startar i Älvängen 07.00 (samlingsplats p-plats 
mellan 45-an och Statoil). Den stannar sedan vid Eriksdal i Kungälv ca 
07.20 för att sedan fortsätta till Jönköping

Anmälan görs till
Thomas Lund,
Swedbank Kungälv
Tel: 0303-621 23
Fax: 0303-174 03
thomas.lund@swedbank.se

I priset 300:- ingår entrébiljett, bussresa och fika 
på bussen. Sista anmälningsdag är 24/5. Vi ser 
fram emot en spännande dag i skogens tecken och 
hoppas ni vill åka med.

Hjärtligt välkommen!  SWEDBANK i Kungälv och Ale

Anmälan görs till
Jan Svensson,
Swedbank Ale
Tel: 0303-33 48 99
Fax: 0303-74 81 27
jan.svensson@swedbank.se Ge ett

bidrag till 
Europas 

fattigaste 
barn!

Bankgiro
5344-4923

Märk 
"Moldavien"

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.

Ett slutprov i en kurs brukar ofta 
inbegripa panikpluggande och 
frenetiskt skrivande i en provsal. 
På Ale gymnasiums omvårdnads-
program bestod ett slutprov, i 
alla fall delvis, av att kunna ge en 
riktigt avslappnad massage.

Mörker och levande ljus, drömsk 
harmonisk musik, massageklienter 
invirade i stora ljusblå badlakan 
och elever med full fokus på att ge 
en avkopplande massage. När års-
kurs 3 på omvårdnadsprogrammet 
skulle ”tentera” av sina lärdomar 
i taktil massage såg eleverna lika 
rofyllda ut som sina klienter.

– Det är avslappnande att ge 
massage, säger Ahmed Barre som 
masserade utbildningssekreterare 
Marie Andersson-Jigfeldt.

Från att ha varit ett ämne som 
tidigare nästan bara fokuserat vid 
att kunna ge äldre och sjuka en 
basal vård och ompyssling har om-
vårdnad i dag vuxit fram till ett mer 
humanistiskt ämne. Livskvalitet är 
inte bara mat, renlighet och vård 
utan även stimulering, aktivering 
och beröring. 

Samtidigt som ”treorna” gav mas-

sage visade eleverna i årskurs 2  
sina projekt. De hade fått i uppgift 
att planera ut hur man skulle kunna  
inreda och bygga om vårdlokaler 
och vårdboenden på ett sätt som 
stimulerar och höjer trivselfaktorn. 
Eleverna har idéer om allt från 
färgval och besökande hundar till 
doftande blommor och porlande 
fontäner. 

– Det handlar om hur man kan 
påverka hälsan med kultur, bild, 
musik och miljö, säger vårdläraren 
Per-Olof Aronsson.
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Slipp oväntat besök 
under semestern

Torsdag 26 maj är det student-
avslutning på Ale gymnasium

Utsläppet för våra studenter är kl 
12.30 på innergården. Vid regn blir 
utsläppet på framsidan.

Parkeringen på Ale gymnasium är 
avstängd mellan kl 06.30–11.00.
Boende som har bilar stående på 
parkeringen får tänka på att flytta 
dem. Café Magnifik i Ale gymna-
sium har stängt hela dagen och 
biblioteket öppnar kl 15.00 denna 
dag.

Har ni ärende till Ale gymnasium 
vänligen tänk på att framkom-
ligheten är begränsad mellan kl 
12.00–14.00.

Studentexamen 
på Ale gymnasium

Om efterfrågan på el vid någon 
tidpunkt är större än tillgången 
så riskerar eldistributionen att 
kollapsa. För att skydda hela det 
svenska elsystemet kan vissa 
elanvändare i denna situation 
behöva kopplas bort.

Regeringen har fattat beslut om att 
”Styrel - styrning av el till elanvän-
dare vid elbristsituationer”, ska 
införas under år 
2011 och vara i 
drift den 1 januari 
2012. Länsstyrel-
serna har fått i 
uppdrag att sätta 
igång och leda 
arbetet med att 
införa styrel i sina 
respektive län.

Med dagens 
system skulle 
bortkopplingen genomföras utan 
rätt hänsyn till olika elanvändares 
behov. Styrel däremot är ett system 
för att på lokal och regional nivå 
kunna prioritera så att de elanvän-
dare som är kritiska för samhället 
får el även i en elbristsituation. 
Elanvändare som kan bli priorite-

rade är till exempel sjukvård, äldre-
omsorg, räddnings- och larmtjänst, 
vattenförsörjning och elektroniska 
kommunikationer. I praktiken bety-
der det att säkerheten för medbor-
garna och samhällets funktionalitet 
kan upprätthållas även under en 
elbristsituation.

Det är kommuner och elnätsfö-
retag som identifierar tillsammans 
vilken samhällsviktig verksamhet 

som finns i kom-
munen. Förslag 
till prioriteringar 
för el-användare 
görs sedan helt 
i enlighet med 
riktlinjerna som 
tagits fram av 
Myndigheten för 
samhällsskydd 
och beredskap 
(MSB). Det är 

Länsstyrelsen som leder arbetet i 
länet och som fattar det myndig-
hetsbeslut som ska användas i det 
svenska elnätet i en elbristsitua-
tion.

Mer information finns på Läns-
styrelsens webbplats, http://www.
lansstyrelsen.se/vastragotaland/.

Styrel införs vid årsskiftet
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  
den 30 maj 2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund. 

Antagande av detaljplan för handel och verksamheter inom 
Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15, 1:16, 1:30 m fl. 

Genomförandeavtal till detaljplan 2b, Nödinge-Nol, för E45 
och NorgeVänerbanan. 

Ny upphandlingspolicy för Ale kommun. 

Ny taxa enligt plan- och bygglagen. 

Informationssäkerhetspolicy för Ale kommun. 

Införande av avgift för borgerlig vigsel. 

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren 
(MP) om att göra Ale kommun till en Fairtrade City. 

Svar på motion från Johnny Sundling (V) och Peter Rosengren 
(MP) om offentlig upphandling för hållbar utveckling och 
socialt ansvar. 

Svar på motion från Sune Rydén (KD) om översyn av busshåll-
platser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alingsås- och 
Starrkärrsvägen.   

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-
venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige 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.

SOMMARLÅNSPREMIÄR PÅ 
SURTE BIBLIOTEK
Tisdagen den 24 maj kl 14.00–
19.00. Låna böcker och behåll 
dem hela sommaren. Träffa 
prinsessan och draken! Sago-
stund för alla barn kl 17.30.
Tävlingar för alla åldrar. 
Surte Bohus biblioteks- och 
kulturförening säljer fika.
Välkommen!

EN DAG I HÄLSANS TECKEN  
I FURULUNDSPARKEN
Alla är välkomna onsdagen den 
25 maj kl 10.00–13.00. Pröva 
dina färdigheter i femkamp och 
boule eller gå poängpromenad.
Dessutom underhållning av 
PROkulelebandet och Bannu-
wakören samt lotterier och kaf-
feservering. Ingen föranmälan 
krävs och aktiviteten är kost-
nadsfri. Ett samarrangemang 
mellan SPF, PRO, Ale kontakt 
och stödverksamhet, Röda Kor-
set, Svenska kyrkan och Rådet 
för Hälsa och Trygghet.

NY UTSTÄLLNING
Nödingeskolana lågstadieele-
ver visar upp hur de använder 
datorer i klassrummet. Träffa 
barnen mellan kl 11.30 och 
12.30 varje dag. På medborgar-
kontoret i Nödinge v. 20–21.

Praktisk examination i omvårdnad

Marie Andersson-Jigfelt får massage av omvårdnadseleven Ahmed Barre.

Cassandra Augustsson, Sara Pettersson, 
Louise Kragh, Caroline Olsson och Don-
jeta Gashi visade upp sin modell för hur 
de tyckte att boendet på Björkliden borde  
vara anpassat. 
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Västangård arrangerade en mycket lyckad Påskbasar. Tack vare stöttning från lokala fö-
retagare ordnades ett lotteri med mycket fina priser. Loppis och café var andra inkomst-
bringande aktiviteter. Totalt lyckades eleverna få ihop 6 384 kronor, pengar som ska an-
vändas till en klassresa till Helsingborg.   Text: Jonas Andersson

Basar på Västangård i Älvängen

NÖDINGE. Tre program 
kommer inte att starta 
till hösten i Ale gymna-
sium.

Utbildningsnämndens 
ordförande, Peter Kor-
nesjö (M), medger att 
det kan drabba flera 
utbildningar.

– Vi måste börja 
agera och ge eleverna 
besked, söktrycket 
till Ale gymnasium är 
så svagt att samtliga 
utbildningar är hotade, 
säger han.

Ekonomiprogrammet, Es-
tetiska programmet samt 
Handel- och administra-
tion kommer definitivt inte 
att starta till hösten. Totalt 
fanns sex behöriga sökande 
till dessa tre program.

– Det är av hänsyn till dem 
som vi ville ta ett beslut redan 
nu. De måste få en ärlig chans 
att välja en alternativ utbild-
ning, säger Peter Kornesjö.

Ale gymnasiums fram-
tid är värre än så. Till övriga 
åtta program är intresset 
också tämligen begränsat. 60 
behöriga elever väntar nu på 
svar om deras utbildningar 
kommer att starta i höst.

– Vi tittar på olika alterna-
tiv, helst av allt vill vi själv-

klart köra, men underla-
get är egentligen för dåligt. 
Klasserna blir väldigt små – 
och dyra. Förvaltningen ut-
reder om det går att samkö-
ra vissa program och i så fall 
hur.  Samtidigt jobbar per-
sonalen och även en hel del 
elever med att marknadsföra 
Ale gymnasium. Vi gör vad 
vi kan för att öka antalet sö-
kande, säger en pressad Peter 
Kornesjö.

Oppositionen har inte del-
tagit i några beslut om gym-
nasieskolans framtid – ännu.

– När det gäller de program 
som nästan saknade sökan-
de har vi säkert samma åsikt, 
men vi ville inte ta ställning 
förrän vi diskuterat frågan i 
partiet. Det är ett stort ärende 
och en viktig fråga vars beslut 
kan få konsekvenser. Det vi 
oroar oss mest för är käns-
lan av att majoritetspartierna 
kanske inte vill starta något 
program till hösten. Det 
leder på sikt till en nedlägg-
ning av Ale gymnasium och 
det vill vi inte medverka till. 
Först vill vi känna att vi har 
vänt på varje sten och under-
sökt alla möjligheter till att 
få gymnasieskolan att funge-
ra, säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Utmaningen för Ale gym-
nasium blir inte mindre av att 
de kommande åren består av 
mindre årskullar. Samtidigt 
lämnar en rekordstor barn-
kull Ale gymnasium nästa år.

– 192 elever tar studenten 
2012 och de som ska ta vid 
är en av våra minsta kullar. 
Med ett sådant underlag är 
det ännu svårare att beräkna 
vad konsekvensen blir för Ale 
gymnasium, säger Mikael 
Berglund (M), Kommun-

styrelsens ordförande, som 
också har engagerat sig hårt 
i frågan.

Det har även oppositions-
råd Paula Örn (S) gjort.

– Vi är naturligtvis rädda 
för att intagningen till Ale 
gymnasium stoppas helt och 
inte bara till de tre program 
som de har beslutat om i 
veckan. Det vore i så fall för-
ödande och vid en eventuell 
omstart blir uppförsbacken 
kraftig, då vi lärt våra ungdo-
mar att gymnasieutbildning-
en får de utanför kommunen. 
Överetableringen av gymna-
sieskolor är en fråga som Gö-
teborgsregionen tittar på nu, 
så därför tror vi att det gäller 
att överleva de närmaste åren. 
Förutsättningarna kanske 
ändras på sikt. Att inte kunna 
erbjuda någon form av gym-
nasieutbildning lokalt visar 
att Ale inte är komplett som 
kommun. Beslutet för nya 
potentiella alebor kan påver-
kas av det här. Det är med 
andra ord en mycket komplex 

fråga och jag vill att vi först 
utreder alla möjligheter till 
att samköra kurser över pro-
grammen, säger Paula Örn.

Det är dessa alternativa 
lösningar som nämnden har 
givit förvaltningen i uppgift 
att utreda, dels kostnaden 
dels vad som är möjligt med 
tanke på kursplanerna.

– Det går att hitta vissa ge-
mensamma kurser för Barn- 
och fritidsprogrammet och 
Omsorgsprogrammet, likaså 
för Natur- och teknikpro-
grammen. Det är främst år 
ett. De stora problemen upp-
står år två när elever till exem-
pel på Samhällsprogrammet 
ska välja inriktning. Då riske-
rar vi att få fyra klasser med 
fyra elever i varje och det är 
inte realistiskt varken ur ut-
bildningssynpunkt eller sett 
till kostnaden, säger Peter 
Kornesjö.

Höstterminen 2011 är 
med anledning av det svaga 
intresset för Ale gymnasium 
ett akut bekymmer. Paula 

Örn och Dennis Ljunggren 
vill omgående starta ett om-
startsarbete.

– Det finns ingen tid att 
vila eller avvakta. Vi före-
slår att lärare, skolledning 
och politiker från Utbild-
ningsnämnden och Kom-
munstyrelsen träffas en helg 
för att ”brainstorma” kring 
Ale gymnasiums framtid. Vi 
måste staka ut en ny kurs och 
visa att skolan är prioriterad 
för oss politiker. Idag finns en 
prognos som pekar på ett un-
derskott för gymnasiets nuva-
rande organisation. Det krävs 
en satsning på minst fem mil-
joner kronor om året under 
tre år för att vända utveck-
lingen. Det är vi beredda att 
ställa oss bakom, avslutar de.

I nästa vecka väntas nya 
beslut angående vilka pro-
gram som ska starta i Ale 
gymnasium till hösten att tas.

Alla program hotade till hösten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale gymnasiums framtid är hotad. Det svaga söktrycket till höstens utbildningsprogram kan medföra att Utbildningsnämn-
den tar beslut om att inte starta några linjer till hösten.

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Köp en solprodukt 

från 360:- och få 

30% rabatt 
på ansikts-

behandling 
60 min. 

Ord. pris 560:-

Skydda din hud i sommar 
och förebygg hudens åldrande, 

fuktförlust och pigmentförändringar

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger

– Intagningen till Ale gymnasium kan stoppas till hösten
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NÖDINGE. PEAB har 
säljstart för 20 nya 
bostadsrätter och 15 
nya villor i Nödinge.

Intresset var påtag-
ligt när projekten pre-
senterades i Nödinge 
GK:s klubbhus i sön-
dags.

– Behovet av 
bostadsrätter är stort 
då utbudet är ganska 
litet i Ale än så länge, 
säger Claes Hellström, 
ansvarig mäklare på 
Länsförsäkringar Fast-
ighetsförmedling.

Bostadsrättsföreningen Aleäng 
på Backa Säteri kommer att 
innehålla 20 lägenheter, sex 
tvåor, åtta treor och sex fyror. 
Samtliga lägenheter får ett 
unikt läge med balkonger i väs-
terläge. Byggstarten är planerad 
till hösten och ett år senare är 

det inflyttning.
– Det blir ett bekvämt 

boende, lägenheterna har stora 
förvaringsutrymmen och här-
liga balkonger som köparen kan 
välja att få inglasad. Vidare har 
vi valt att hitta så driftsnåla och 
underhållsfria lösningar som 
möjligt. Huset får en betong-
stomme med träfasad, berättar 
Mikael Larsson, säljchef på 
PEAB.

Att intresset är stort bekräf-
tades på söndagens presenta-
tion. Intresseanmälningar sam-
lades in och till de lägenheter 
där det finns flera intresserade 
kommer lotten att avgöra vem 
som får kontraktet.

– Jag är inte direkt överras-
kad. Nödinge är ett framtids-
samhälle och dessa lägenheter 
har ett unikt läge där du har allt 
på nära avstånd – torget med all 
nödvändig service, Vimmersjön 
golfbanan och Dammekärrs 
friluftsområde alldeles inpå 

knuten. Det är svårt att önska 
sig mycket mer, säger Claes 
Hellström som noterade att just 
treor verkade mest efterfrågat.

Kostnadsbilden för lägenhe-
terna ligger från 1,1 Mkr. Ett 
pris som anses lågt för att vara 
nyproduktion.

– Att vi kan erbjuda en bra 
prisbild beror på att vi har 
vilat på marken länge, vilket 
ger oss en låg ingångskostnad. 
När vägen är klar och pendeln 
har börjat gå kommer priserna 
att stiga kraftigt. Det kan jag 
nästan garantera, säger Mikael 
Larsson.

Samtidigt inleddes försälj-
ningen av 15 nya PEAB-villor 
på Backa Säteri. Totalt ska 36 
bekväma hus byggas i storleken 
100-142 kvm. Inflyttningen är 
planerad till nästa sommar.
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VÄLKOMMEN TILL
EN FRÄCK OCH FARTFYLLD
MUSIKALUPPLEVELSE

Biljetter bokas på Ale Bibliotek och via sabismode@gmail.com
Du bestämmer själv vad du vill betala för din biljett

Alla intäkter går till Moldavieninsamlingen

Regi & Koreografi : Sabahudin Sabani
Sångpedagog: Fanny Labrosse
Rekvisita & kostym: Hanna Johansson
Ljud & ljus: David Rydén
Dans & sång: Showgänget

TEATERN, ALE GYMNASIUM
PREMIÄR SÖN 29 MAJ KL 19

SPELAS ÄVEN MÅN 30 MAJ KL 19

EN VAKNAFÖRESTÄLLNING OM
HUR DET ÄR ATT VARA UNG IDAG

Stort intresse för PEAB:s nya projekt i Nödinge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Claes Hellström, fastighetsmäklare för Länsförsäkringar, upplevde en hektisk söndag när 
det var säljstart för PEAB:s nya bostadsprojekt på Backa Säteri i Nödinge.

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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ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR! 
Beställ Matkassen på 
www.ica.se/alvangen Följ oss på Facebook för 

det senaste i butiken!
http://www.facebook.com/

icaalvangen
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NÖDINGE. Tisdagen den 
31 maj kommer Treklö-
vern i Nödinge att hålla 
öppet hus.

Verksamheten 
kommer också att byta 
namn lagom till nypre-
miären.

– Vi har fått ett upp-
drag att utveckla och 
igångsätta nya verk-
samheter för personer 
med psykisk ohälsa, 
förklarar verksamhets-
utvecklare Mina Sal-
fjord.

Efter psykiatrireformen 
1995 har Sveriges kommu-
ner ett ansvar att tillgodose 
behovet av meningsfull sys-
selsättning för personer med 
psykisk funktionsnedsätt-
ning. Utbudet bör vara varie-
rat och anpassat för att möta 
de behov som dessa personer 
har. Ale kommun arbetar 
för att tillgodose målgrup-
pens behov genom att bland 
annat utveckla Treklövern i 
Nödinge som verksamhet.

– Treklövern är en verk-
samhet som har funnits i 
nästan 20 år och som idag 
håller öppet fyra dagar i 

veckan, måndag, onsdag, 
torsdag och fredag. Verksam-
heten vänder sig till personer 
med psykisk ohälsa och som 
är bosatta i Ale kommun, för-
klarar Linda Jansson verk-
samhetsutvecklare och tillika 
arbetsterapeut.

Treklövern tillhör numera 
Arbetsmarknadsenheten 
och syftet med det är bland 
annat att det skall finnas en 
”röd tråd” genom de olika 
verksamheterna som så 
småningom kan leda ut mot 
arbete.

– Syftet med Treklövern 
är att bryta isolering genom 
att erbjuda meningsfull sys-
selsättning, men också att det 
ska vara ett första steg mot 
ett riktigt arbete. Brukaren 
deltar utifrån sin egen för-
måga, förklarar arbetshand-
ledare Ulrika Sten.

Exempel på aktiviteter 
som förekommer på Treklö-
vern är matlagningsgrupp, 
vattengympa, nutidsoriente-
ring och promenader.

– Aktiviteterna är förän-
derliga och styrs utifrån bru-
karna önskemål och intres-
sen, anger Ulrika.

I dagsläget är det ett 50-tal 

personer som besöker Tre-
klövern mer eller mindre 
regelbundet. Personalen på 
Treklövern upplever att det 
finns ett större antal perso-
ner i Ale kommun som skulle 
kunna tänkas vara behjälpta 
av den här typen av verksam-
het, inte minst bland yngre 
personer.

– Nu sker en nystart, eller 
kalla det omtag, för Treklö-
vern. Genom samverkan 
med andra myndigheter vill 
vi nå ut till ännu fler. Vi tittar 
också på möjligheten att 
starta upp nya verksamheter 
för att möta personerna där 
de är, säger Mina Salfjord.

Nyinvigning av Treklö-
vern blir det den 31 maj, 
vilket kommer att firas med 
öppet hus och ett nytt namn 
för verksamheten kommer 
att presenteras.

– Förhoppningsvis 
kommer det många männis-
kor, avslutar Mina Salfjord.

Nyinvigning av Treklövern i Nödinge
– Verksamhet som syftar till att bryta isolering

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den sista maj blir det nyinvigning och öppet hus av Treklövern i Nödinge, en verksamhet som 
vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Från vänster ses verksamhetsutvecklare Mina 
Salfjord, arbetshandledare Ulrika Sten och arbetsterapeut/verksamhetsutvecklare Linda 
Jansson.

KILANDA. Förra helgen 
arrangerades stråk-
läger i Kilanda gamla 
skola. 

En underbar miljö i 
vacker vårskrud mötte 
deltagarna och dess 
pedagoger.

Lägerstart skedde lördag 
morgon med yngre elever. 
Tack vare engagerade föräld-
rar ordnades god lunch och 
därefter anslöt äldre elever 
och nya grupper samspelade.
Cirka 35 elever från Kultur-
skolan deltog i aktiviteterna 
och ett 20-tal av dessa över-
nattade.

– Kulturskolans intresse-
förening möjliggjorde denna 
lägerhelg genom att sponsra 
maten och pedagogerna. Så-
ledes var det helt kostnadsfritt 
för deltagarna, berättar Elli-
nor Emilsson.

– Kyrkan lät oss också öva 
i församlingshemmet och 
inne i kyrkan. Som tack spe-
lade några barn på kyrkback-
en efter söndagens gudstjänst 
vilket uppskattades av besö-
karna.

Ellinor Emilsson förkla-
rar att med denna extrainsats 
skapas mycket mervärde för 
eleverna.

 – Spelkompisar hittas och 
barn från olika orter möts i 
god gemenskap. Eftersom 
de flesta i vanliga fall endast 
har en kvart undervisning i 
veckan så blev det en välbe-
hövlig extra puff. Det medför 

Stråkläger i Kilanda gamla skola
– Mycket övande och god gemenskap

Cirka 35 elever deltog på det stråkläger som Kulturskolans intresseförening möj-
liggjorde tack vare ekonomiskt bidrag.

Shinji Karlsson, 8 år från Älvängenskolan, övar på sin cello.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BOHUS. För Bohussko-
lans yngre elever har 
det varit tema media.

Ett annorlunda sätt 
att få bekanta sig med 
olika texter.

I fredags var lokaltid-
ningen på plats och fick 
bekänna färg.

117 elever blir det att ta hand 
om när ett åldersintegre-
rat temaarbete, årskurs 3-6, 
genomförs i Bohusskolan.

– Det fungerar ofta väldigt 
bra. I det här fallet när vi har 
jobbat med media har det 
varit extra speciellt eftersom 
datorn har varit ett självklart 
verktyg. Eftersom det bara är 
treorna som har egna datorer 

har de fått stå i centrum och 
faktiskt fått visa de äldre elev-
erna hur vissa saker fung-
erar, berättar lärare Petra 
Fischer.

Bland annat fick eleverna i 
uppgift att göra en animerad 
film genom att fotografera 
med den datorns inbyggda 
kamera. Bilderna sätts sedan 
samman och med lite bak-
grundsmusik skapade elev-
erna en mängd olika filmer.

– Vi har gjort en om ett 
vandrande suddigum, säger 
Lara Kalkali stolt och grup-
pen bredvid visar hur ett gem 
kan forma sig.

– Att jobba i tvärgrup-
per är nyttigt, särskilt när 
de yngre får en framskjuten 

position och tas på allvar, 
säger Petra Fischer.

Lokaltidningens utsände 
fick också berätta om hur det 
är att jobba på en tidnings-
redaktion. Frågorna haglade 
från den stora åhörargrup-
pen.

– Tjänar ni pengar på 
tidningen? Hur får ni tag 
på nyheterna? Hur många 
kameror har ni? Vad gör ni 
om inte allt får plats? Vad 
händer om ni trycker något 
som inte är sant?

Det fanns med andra ord 
ett och annat att reda ut.

Tema media på Bohusskolan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Animerad film om ett vandrande suddigum. Bakom mästerverket stod Lara Kalkali, Pontus 
Thörn, Ludvig Jönnå och Linus Hellström.

– Mängder av frågor när lokaltidningen hälsade på

indirekt att spellusten växer.
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ÄLVÄNGEN. Ett mycket 
uppskattat författar-
besök.

Det var det samlade 
omdömet sedan Dou-
glas Foley gästat Ales 
femteklassare.

– Han lyckades verk-
ligen fånga elevernas 
intresse, säger Ann 
Franzén, bibliotekarie i 
Älvängen.

Douglas Foley är författa-
re till de populära ungdoms-

böckerna om Habib. Nyli-
gen kom den åttonde boken 
i serien, ”Habib – Borta bra 
men hemma bäst”.

– Det ska komma ut en 
nionde, den ska jag skriva i 
höst, avslöjade Douglas när 
han träffade Madenskolans 
femteklassare på torsdags-
morgonen.

Douglas Foley arbetade 
på ett skolbibliotek i Alby 
när känslan av att få skriva en 
bok växte sig allt starkare. 

– Jag ville skriva, men visste 

inte vad jag skulle skriva om. 
Jag hittade inget bra ämne.

På skol-
biblioteket 
där Douglas 
Foley arbe-
tade erbjöds 
läxhjälp. Där 
kom han i 
kontakt med 
ett förälskat 
par, en kris-
ten ungdom 
och en muslim. Deras kärlek 
var hemlig.

– Det blev ett uppslag till 
en bok, berättar Douglas.

Douglas 
Foley debu-
terade med 
”Ingen åter-
vändo” 2001 
och däref-
ter utkom 
”Shoo bre”. 
Dessa böcker 
vänder sig till 
tonåringar.

Habib-böckerna vänder 
sig till en något yngre läsar-
krets. 2005 släpptes den första 
boken om Habib och sedan 
har det rullat på. De två första 
böckerna om Habib gick som 
tv-serie i Sveriges Television 
vintern 2008.

– Böckerna om Habib 
berör framförallt tre områ-
den. Kärlek och kreativitet 
är två av dem, men sedan har 
böckerna ett filosofiskt bud-
skap. Vad är meningen med 
livet?

Efter Douglas Foleys 
besök i Ale lär utlåningssta-
tistiken för Habib-böckerna 
skjuta i höjden.

ÄLVÄNGEN. I tisdags 
firades fritidshemmens 
dag på många håll i 
landet.
På Älvängenskolan 
skedde det i medeltida 
anda.
Dagen till ära hade 
både barn och personal 
klätt ut sig.

I medeltida kläder tågade 
Älvängenskolans elever och 
personal genom centrum 
i tisdags eftermiddag. Det 
undgick knappast någon i 
samhället att fritidshemmens 
dag firades med pompa och 
ståt.

– Kul att göra något extra 
och eleverna har laddat för 
det här i flera veckor, säger 
Magnus Pettersson.

Väl tillbaka på skolgår-
den fortsatte festligheterna. 
Anders Bertilsson agerade 
eldslukare till barnens stora 
förtjusning.

På skolgården arrangera-
des tidtypiska aktiviteter. Det 
var svettigt värre ty värmen 
var påtaglig denna majdag. 
Som tur var fanns det vätske-
station och hungriga magar 
mättades med grillade ham-
burgare.

– En mycket lyckad ef-
termiddag, sammanfattade 
Magnus Pettersson.

JONAS ANDERSSON

Habibs skapare gästade Ales femteklassare
– Douglas Foley berättade om sitt författarskap

Författaren Douglas Foley när han mötte Madenskolans femteklassare på Aroseniusskolans 
bibliotek.

Douglas Foley berättade hur serien om Habib växt fram.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nyligen kom den åttonde 
boken i serien, "Habib 

– Borta bra men hemma 
bäst". Det ska komma 

en nionde.

Medeltida dag på Älvängenskolan
– Barnen gick i karavan genom samhället

Älvängenskolans elever och 
lärare marscherade i cen-
trum.

En träffsäker riddare! Spju-
tet träffar mitt i prick.

Den populäraste aktiviteten av dem alla. Kraft och balans i en 
och samma övning.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER



alekuriren  |   nummer 19  |   vecka 20  |   201110

�����������������������
�����������

POLIS
RONDEN
Måndag 9 maj
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. En 
platt-tv tillgrips. Efter inbrot-
tet ses en personbil med tre 
misstänkta gärningsmän lämna 
platsen. Fordonet upptäcks 
senare krockad i närheten av 
Angeredsleden.

Tisdag 10 maj
Brand i soprum
Brand i ett soprum i Bohus. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
En anmälan om allmänfarlig 
vårdslöshet upprättas.

Stöld av kopparrör från en 
fastighet i Surte.

Onsdag 11 maj
Inbrottsförsök
Vid tre-tiden på morgonen 
sker ett inbrottsförsök på Ica 
Kvantum i Nödinge. Gärnings-
männen försöker med hjälp 
av en bil att forcera dörren till 
personalingången. Försöket 
misslyckas dock.

Någon eldar på bryggan 
som tillhör Repslagarmuseet i 
Älvängen. 

Två personer grips i 
Älvängen misstänkta för nar-
kotikabrott, eget bruk samt 
innehav.

Torsdag 12 maj
Inbrott på Surteskolan
Inbrott på Surteskolan. Tju-
varna tillgriper bland annat en 
projektor, en overheadapparat 
och en cd-spelare. Spaningstips 
finns i ärendet.

Narkotiska preparat stjäls ur 
ett låst medicinskåp på Älväng-
ens vårdcentral. Det finns inga 
skador på skåpet.

Fredag 13 maj
Försvunnen person
En 66-årig man, boendes på 
Vikadamms äldreboende i 
Älvängen, anmäls försvunnen. 
Polisen larmas vid 18-tiden och 
flera patruller samt helikop-
tern deltar i sökandet efter 
mannen. Klockan 20.15 dagen 
därpå får historien sin upplös-
ning. Mannen har tagit sig till 
Landvetter och köpt en flygstol 
till Spanien. Han säger sig vara 
uppgiven då han blivit nekad 
att åka med sin fru till Lidkö-
ping på fredagen.

Lördag 14 maj
Misshandel
En person misshandlas på 
Albotorget i Skepplanda. Mål-
sägande får ta emot sparkar 
och slag.

Stöld av två kabeltrummor 
på Rödjans väg i Nödige.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/5 – 16/5: 47. Av dessa 
är fem biltillgrepp och två 
bilinbrott.

ALE. Nästa vecka presente-
ras en färsk delårsrapport från 
Ale kommun.

Det blir i stor utsträckning 
en positiv läsning.

Enligt den senaste beräk-
ningen förbättras skatteutfal-

let för Ale med 12,5 Mkr.
Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har glatt 
många svenska kommuner 
med nya positiva skatteprog-
noser. Det är ett resultat av 
landets allt starkare ekono-

mi. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott behandlar årets 
första tertialrapport 24 maj.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Delårsrapport på väg

Positiv skatteprognos för Ale.

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 670 000 kr/bud. AVGIFT 2 570 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Sörvägen 2a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm
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1
3
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1
2
2

PRIS 420 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad.
VISAS On 18/5 17.00-17.30. Alkalievägen 19a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad.
VISAS On 18/5 18.00-18.30. Klorvägen 10a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad.
VISAS On 18/5 18.30-19.00. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 34. ALE Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 336 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 13. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 116 kvm
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 806 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Syrenvägen 1. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 5 rok, 107 + 55 kvm

S
M
S
:A

2
9
7
9
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

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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VILLOR ALE

PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 404 kr/månad.
VISAS On 25/5. Ring för tidsbokning. Södra Trolleviksvägen
44. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 2 rok, 64 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

S
M
S
:A

2
9
9
2
8

T
IL
L
7
1
1
2
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PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS On 25/5
18.30-19.00. Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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2
2

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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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!

PRIS 525 000 kr/bud. TOMT 1 364 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen 18. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE tomt med lantligt läge
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3
9
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2
2

PRIS 895 000 kr/bud. TOMT 1 200 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Rördalsvägen 120. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE BOHUS tomt med bra läge!

S
M
S
:A

8
1
7
0
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 450 000 kr/bud. TOMT 2 000 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen 45. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE tomt i naturskön miljö!
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PRIS 475 000 kr/bud. TOMT 2 414 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Skönningared 6:32. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN tomt i skogsbacke!
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TOMTER ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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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
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ALE. Polisen har lämnat 
Medborgarkontoret i 
Nödinge.

Samarbetet upphör 
eftersom Ale kommun 
inte längre kan behålla 
servicenivån.

– Vi är överens om 
förändringen, säger 
Håkan Spång, adminis-
trativ chef i Ale.

Polisen har hyrt en mindre 
kontorslokal i anslutning 
till Ale kommuns Medbor-
garkontor i Nödinge. Infor-
mationsavdelningen med 
växelpersonal har servat med 
blanketter och har varit poli-
sens fysiska kontakt med ale-
borna. Kommunstyrelsens 
besparingar i årets budget 
medförde stora förändringar 

för informationsavdel-
ningen.

– Det gör att vi inte längre 
kan upprätthålla den servi-
cenivå som vi avtalat med 
Polisen och då såg de inget 
intresse av att ha kvar loka-
len, säger Håkan Spång.

De politiska besluten 
innebär att stora delar av 
Medborgarkontorets funk-
tion försvinner.

– Den fysiska kontakten 
som var tanken att aleborna 
skulle kunna få här tas bort. 
Det har väl inte varit jätte-
många som har utnyttjat den, 
men möjligheten att ställa 
frågor och få vägledning har 
i alla fall funnits. Besöken har 
varit mellan 25-30 om dagen. 
De polisiära ärendena har 
dock varit mycket få, redogör 
Håkan Spång.

Biträdande enhetschef 
för polisen nordost, Håkan 
Frank, är inte särskilt bekym-
rad över förändringen.

– Vårt arbete i kommunen 
förändras inte. Det är servi-
cen som möjligtvis blir lite 
sämre, men det är ett beslut 
som kommunledningen har 
tagit. Samtidigt håller vi på 
att teckna ett samverkans-
avtal med Ale kommun som 
omfattar brottsförebyg-
gande- och trygghetsska-
pande arbete. Den operativa 
polisiära närvaron påverkas 
inte överhuvudtaget av att 
vår lilla kontorslokal i Med-
borgarkontoret nu försvin-
ner, säger Håkan Frank.

Polisen har lämnat Medborgarkontoret

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Polisen har lämnat kontoret de hyrde av Ale kommun på Medborgarkontoret i Nödinge. En 
konsekvens av besparingarna på informationsavdelningen.

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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ÄGARBYTE
ÄLVBLOMMAN
Jag tackar alla mina 

vänner från Surte i söder 
till Hålanda i norr för 

mina fyra år i Älvängen.
Jag passar även på att önska den 
nya ägaren, Ilse-Lill Tenggren lycka 

till med Älvblomman

/Kerstin Tilander

Nu i ny regi med Ilse-Lill , 
Marianne och Emily. 

Vi hälsar alla gamla och 
nya kunder välkomna med 
ett öppningserbjudande!

Öppet: 
Mån-fre 9.30-18.00 Lör 9.30-14.00

Göteborgsvägen 72  Tel: 0303-74 90 30

4 st pelargoner från Mariestad för 

100 kr
(39 kr/st)

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) har varit en prioriterad 
målgrupp för kommunled-

ningen de senaste åren. Arbe-
tet har givit resultat. I början 
av året var 101 personer ar-
betslösa, vid april månads 
utgång var samma siffra 67. 
Det är samma nivå som rådde 
innan finanskrisen.

– Vår samverkansmodell 
i Ale mellan Arbetsförm-
delingen, Individ- och fa-
miljeomsorgen och Arbets-
marknadsenheten har fung-
erat mycket bra. Vår grund-
inställning har varit att 
motivera individerna. Ale-
lotsen har hjälpt många ung-
domar att komma rätt. De har 
fått hjälp med att skriva sitt 
CV och hitta kontaktperso-
ner med mera, säger Bergius.

Antalet arbetslösa i Ale 

har minskat från 492 vid 
årets början till dagens 375. 
448 personer är sysselsatta i 
program, vilket är en minsk-
ning med 37 under årets fyra 
första månader. Siffrorna är 
de lägsta på tre år.

– Våra satsningar på de 
äldre personerna har också 
haft ett bra genomslag. Vi 
har drivit ett antal marknads-
föringskurser med bra utfall 
och just nu känns det väldigt 
bra, säger Lennart Bergius.

Flera arbetsmarknads-
projekt är avslutade, men 
Skogslaget som sysselsätter 
åtta personer plus handleda-
re pågår året ut.

– Dessutom ska vi snart 
ha 250 ungdomar i feriejobb. 
När sommaren kommer 
stiger siffrorna igen, men det 
vet vi. Förutsättningarna för 
många att få jobb i sommar 
är hur som helst bättre än på 
många år så vi är optimistis-
ka, avslutar Lennart Bergius. 

Arbetslösheten fortsätter sjunka i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FAKTA
UNGDOMSARBETSLÖSHET (18-24) 
April 2007:  47
April 2008: 66
April 2009:  116
April 2010:  91
April 2011:  67

ARBETSLÖSHET I ALE
januari 2011: 5,6% (6,8%)
februari 2011: 5,4% (6,8%)
mars 2011: 4,9% (6,6%)
April 2011: 4,8% (6,1%)

Inom parentes jämföreseltal för 
2010.

ALE. Arbetslösheten fortsätter sjunka i Ale och är 
nu nere i 4,8%.

Även ungdomsarbetslösheten har minskat till 
8,2%.

– Jättekul att våra insatser gör nytta, men 
framför allt är det den starka konjunkturen som 
bidrar, säger Lennart Bergius, chef för arbets-
marknadsenheten.

– Samverkansmodell fungerar bra

ITALIENSK INSPIRATION
�

– I hela butiken

Färsk kycklingbröstfi lé

89k/kg
ICA • Ca 900g

Ekologisk mozzarella

20k
Zeta • 100g • Jfr pris 100:00/kg

Italienvecka!
Då rekommenderar jag vårt
italienska fat

– Madelaine Fjällström

Beställ på 0303-975 04

2 för Ekologiskt

GB klassiker

75k/st
GB Glace • 1236g • 20-pack • Jfr pris 60:68/kg

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

Ananas extra sweet

990/st
Chiquita • Costa Rica • Ca 1,1kg • Klass 1 • Jfr pris ca 9:00/kg

Grillfat
Skinkfat

Räktårta

Flintastek

         3490/kg
ICA/Scan • Ursprung Sverige • Ca 800g • Av gris
Original BBQ • Texmex Hot BBQ • Vitlök & Örter

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.20 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

BUFFÉTID!
Våra festfat gör det lätt för dig


