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Invigningsgäster.

Ströms Slottspark
invigdes i lördags

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!
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www.axums.se

nu 149:-
Ordinarie pris 199 kr

Verktygsset 
för barn

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

Ridskolan för vuxna 
och ungdomar med 

höga krav på kvalitet

��RIDCENTER

Info och vägbeskrivning på www.K-RIDCENTER.se

Byt upp dig eller börja rida igen? 

Prova-på-ridning 1-3 ggr i juni á 150:-
Boxplatser lediga från augusti

Fåtal platser kvar på sommarläger och 
kurser i dressyr och hoppning, vecka 30 och 31

Vi fi nns på Hamnens Gård, Älvängen 

Lena Karlsson
0705-181777

STRÖM. I strålande sol-
sken invigdes Ströms 
Slottspark i lördags.

Drygt 1 000 personer 
tog del av festligheterna.

Arbetet med att förvandla Ströms 
Slottspark har pågått under en längre 
tid. I helgen var det dags för officiell 
invigning. Det sprudlade av aktiviteter 
och mycket folk kom för att ta del av 
det digra programutbudet.

Läs sid 30 

�

Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21

Bohusskinka
rökt & kokt, 
300g/paket

/hg

Pampig invigning
– Ridled mellan Bohus och Nödinge klar

Carolinerna satte sin speciella prägel när den första säkra ridvägen mellan Bohus och Nödinge invigdes på Jennylund i söndags.         Läs sid 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

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

SOMMAR
ADIDAS CT CLASSIC
Strl 36-50. Finns även i svart 
ORD.PRIS 700 KR

NU399KR

NU399KR

TIMBERLAND TRAILRAY
Dam och herr
ORD. PRIS 599 KR

SE ANNONS INNE I TIDNINGEN 
FÖR SOMMARNYHETER!



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!

En ny enkätundersök-
ning, LUPP 2010, 
bland Ales ungdomar 

visar att det gjorts framsteg 
sedan den första utredning-
en gjordes 2007. Den visar 
också att det finns en del att 
fortsätta jobba med. Tidiga-
re var behovet av nya mötes-
platser det första som ung-
domarna signalerade om, nu 
är det kvalitén i skolan och 
arbete för unga som flest fo-
kuserar på. Det är ett bevis 
på att de satsningar som 
gjordes efter förra LUPP-
undersökningen har haft 
effekt. Mötesplats Ungdom 
i Ale gymnasium har fyllt ett 
behov som fanns och det fria 
busskortet för alla aleung-
domar har gjort det möjligt 
att bättre utnyttja de mö-
tesplatser som finns oavsett 
var du bor. Denna gång är 
det skolan och bland annat 
skolmaten som många ung-
domar har pekat ut som ett 
akut problem. 41% av tje-
jerna i årskurs åtta hoppar 
över lunchen minst en gång 
i veckan. Här har det redan 
påbörjats en insats. Dialogen 
mellan eleverna och köks-
chefen kommer att intensi-
fieras. Att just få vara med 
och påverka är också något 
som framför allt tjejer-
na i undersökningen önskar 
mer av. Även på den punk-
ten finns det en ljusning. 
Ale Ungdomsråd har knappt 
börjat fungera än, men finns 

nu som ett nytt forum för de 
som vill vara med och få ett 
bättre inflytande. Ungdoms-
rådet har regelbundna träf-
far med den politiska led-
ningen. Således är det rätt 
kul att läsa om resultatet i 
LUPP 2010 och kunna kon-
statera att svaren som gavs 
2007 har tagits på allvar och 
att flera av de problemområ-
den som fortfarande kvarstår 
redan är uppmärksamma-
de och på väg att lösas. Det 
som väcker störst oro rör 
alltid narkotika, tobak och 
alkohol. Här ger rappor-
ten ett förvirrat intryck – för 
den sakens skull inte sagt att 
det inte är sant – men posi-
tiva besked blandas med ne-
gativa tendenser. Rökning-
en har minskat generellt, 
fast andelen ungdomar som 
röker regelbundet har ökat. 
15% av tjejerna i gymna-
siet röker varje dag. När det 
gäller narkotikan har tjejer 
i årskurs två i gymnasiet 
”testat en gång” i stor om-
fattning, bland killarna är 
det en lägre andel som 
har testat men antalet 
som har använt nar-
kotika mer än 20 
gånger har ökat 
jämfört med 
2007. Droger 
är en verklig-
hetsflykt och 
att missbru-
ket biter sig 
fast i unga 

åldrar kan bara betecknas 
som okunskap. Den tradi-
tionella ANT-undervisning-
en har också fört en tynande 
tillvaro i grundskolan. Här 
planeras nu en storsatsning 
till hösten, vilket förhopp-
ningsvis kan leda till att de 
positiva trenderna förstärks. 
Heder åt alla som arbetat 
fram rapporten och åt politi-
ker som lyssnar. Det har up-
penbarligen effekt.

Unga ger besked

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. 

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

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis, 
även sockerfritt!

Ps. Du vet väl att vi har Sias kulglass?

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

ONSDAG 1 JUNI

NO TJAFS
KL 21-01. ENTRÉ: 120:-. 18 ÅR LEG.

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

VVS, El, Husgeråd, Tak och 
Vägg, Plåt, Skruv, mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp kaffe

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

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

Tis 31 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Börja rida Ponnylektioner
på Jennylund.

Gratis nu i vår!
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ALE JENNYLUNDS RIDKLUBB

Frukt&Grönsakshuset
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STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
”märk Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se – vägen mot 6000 Euro

Har ni gjort vad ni kan? 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!

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.

EN VECKA KVAR!

Nolskolan
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Åter igen blir man be-
sviken över det po-
litiska styret i Ale 

kommun när det kommer 
till fördelningen av de eko-
nomiska resurserna till för-
skolan. Från och med hösten 
kommer barngrupperna bli 
större. På Olof Persgården, 
ser fördelningen ut enligt 
följande:

Vallmon 14 barn födda 09-10
Konvaljen 20 barn födda 08-07
Vårlöken 22 barn födda -06
Detta med en personaltät-

het på skrämmande låga 8,3 
pedagoger på 56 barn således 
inte ens tre pedagoger med 
heltidstjänster per avdelning.

Nyligen fick vi beskedet att 
det på våra barns förskola ska 
bli ett barn till per avdelning 
samtidigt som man mins-
kar personaltätheten. Barnen 
klagar inte men det gör vi 
som föräldrar! Vi som föräld-
rar känner oss djupt oroade 
och otrygga med den barn-
omsorg som Ale kommun er-
bjuder sina invånare.

Enligt verksamhetsplanen 
för Ale kommun skall ambi-
tionen vara att ha små barn-
grupper. Hur hänger denna 

ambition ihop med en ned-
dragning? Vidare säger ni att 
”Barnomsorgen ska bedri-
vas med god kvalitet av ut-
bildad personal och stimule-
ra lärande samt vara en trygg 
plats i barnets liv”  För oss går 
stora barngrupper och mins-
kad personaltäthet stick i stäv 
med med god kvallitet och en 
trygg plats, vad tycker ni?

Den 1 juli blir förskolan en 
egen skolform. En skolform 
och utbildning som ska vila 
på vetenskaplig grund och väl 
beprövade metoder. Forsk-
ningen visar att stora barn-
grupper inte gynnar barnens 
identitetsutveckling, emotio-
nella utveckling samt ej heller 
deras språkliga utveckling. 
Hur går era neddragningar 
ihop med den vetenskapliga 
grunden?

Vi är också väldigt oroli-
ga över att en ökning av anta-
let barn tillsammans med en 
minskning av personalstyrkan 
kommer att leda till fler till-
bud, skall det behöva hända 
något verkligt allvarligt innan 
ni får upp ögonen? 

Pedagogerna som arbetar 
på Olof Persgårdens försko-
la gör ett fantastiskt jobb men 
hur skall de orka? Deras ar-
betsmiljö, som även är våra 
barns arbetsmiljö blir inte 
direkt bättre av de åtgärder ni 
föreslår. Våra barn kan dess-
utom inte ta rast och vila från 
det höga tempot och ljud-
volym som deras pedagoger 
kan. De är fast i detta kanske 
mer än 40 timmar i veckan. 
Vi har letat men inte funnit 
någon forskning som påvisar 
att detta är stimulerande och 
utvecklande. Har ni sådana 
uppgifter?

Skolrådet 
Olof Persgårdens Förskola

Protest mot stora barngrupper i förskolan!

Våren 2006 så skulle jag 
välja en gymnasieskola 
att spendera nästkom-

mande tre år utav mitt liv på. 
I Kungälv där jag är uppvuxen 
stod det helt nybyggda gym-
nasiet Mimers hus redo att ut-
bilda alla kommunens ungdo-
mar, det var det naturliga valet. 
Men inte för mig. Jag ville till 
Ale gymnasium. Jag hade tidi-
gare besökt Ale och i kontrast 
till Mimers hus sterilt kommu-
nala inramning så kändes det 
nyskapande, progressivt och 
öppet. 

År 2006 var Ale gymnasium 
en skola där eleven var i cen-
trum, elevdemokratin var den 
starkaste i Sverige där eleverna 
var i majoritet i den lokala sty-
relsen och vi hade flera dagar i 
veckan två timmars studiepass 
då man läste det ämne som 
själv ansåg lämpligast. Caféet 
i mitten av skolan stoltserade 
med sina trivsamma soffor som 
möjliggjorde en social samvaro 
för alla elever på skolan. 

Det enda som begränsade 
mig som elev var min egen 
kreativitet, jag kände att jag 
hade full makt över min egen 
inlärning och lärarna fung-
erade som inspiratörer som 
gav oss verktyg för att nå våra 
studiemål. Mina två första år 
på Ale gymnasium var min 
hittills finaste stund på jorden. 
Jag hade tillgång till replokal, 
musikstudio, filmkameror och 
jag och mina kamrater gjorde 
låtar, långfilmer, anordnade 
poesikvällar, höll debatter, 
besökte Frankrike inte en utan 
två gånger och skolmaten 
förvånade ständigt genom att 
smaka utsökt. Jag lärde mig 
hur mycket som helst. Sedan 
hände det något. 

Samma höst som jag bör-

jade på Ale gymnasium så fick 
vi borgerligt styre i Sverige 
och då var det farväl till elev-
demokratin. Det dröjde inte 
länge förens det var farväl till 
studiepassen. Trots få röster 
från folket fick Folkpartiet 
stort inflytande över den nya 
regeringens skolpolitik och 
nu skulle det stramas upp, 
Ale gymnasium var ju en 
flumskola! Elever fick inte 
bestämma över varken sin 
skola eller sina studiemeto-
der, det skulle regeringen i 
Stockholm göra. Debatten om 
läraryrkets förlorade auktoritet 
dånade och Jan Björklund 
verkade ha gått i barndom och 
ville tillbaka till den skolan som 
han gick i som ung. Jag ser det 
som att samhället ständigt är i 
utveckling så varför ska vi inte 
låta skolan vara det?

Resultatet av den nya reger-
ingens politik blev att samtliga 
lektioner blev minutiösts 
schemalagda och lärarledda, 
elevernas makt på skolan 
störtdök och den kreativa 
lusten rann sakta men säkert 
ur lokalerna. Det mesta blev 
toppstyrt, det gick inte att 
bara låna lokaler och teknisk 
utrustning hur som helst, det 
skulle bokas och bockas av 
utan ände och skolan kändes 
ungefär lika inspirerande som 
Jan Björklunds frisyr. Mode-
raternas Sverige säljer ut allt 
som kan ge klirr i kassan och 
idag har skolan reducerats till 
en bricka i kapitalisternas spel. 
Jag har inget emot friskolor 
och det fria skolvalet men det 
råder inflation bland gymna-
sieskolor, privata investerare 
köper lokaler i city och erbju-
der alla barn en ny laptop och 
skollunch på McDonalds och 
gnider sedan sina giriga händer 

i triumf. Ale som hade en så fin 
gymnasieskola måste nu punga 
ut skolpeng till dessa rovdjur 
och se sin skapelse ruttna lång-
samt inifrån. 

Jag besökte Ale gymnasium 
för en tid sedan och insåg 
snabbt problemet med buss-
förbindelserna till Nödinge. 
Dessutom så hade de tagit 
bort sofforna ifrån cafédelen. 
Men vi ska icke misströsta för 
ännu finns det hopp men det 
kommer att krävas både käm-
parglöd och mod för att rädda 
Nödinges pärla! Ale gymna-
sium måste återigen profilera 
sig som en kreativ grogrund 
för regionens unga, ni måste 
återigen vinna er frihet och 
våga tillämpa annorlunda stu-
diemetoder! 

Snart så kommer direktför-
bindelserna dit vara bättre än 
någonsin. Jag uppmanar Ales 
moderatledda kommunsty-
relse att vara frikostiga med de 
ännu ofördelade 16 miljoner 
kronorna och införliva så stor 
del som möjligt i att börja 
återbygga Ale gymnasium till 
den visdomens högborg jag 
vet att det kan vara. Låt Ale 
gymnasium möta framtiden 
som en skola där eleverna får 
lov att göra sin röst hörd, till-
lämpa återigen kreativa inlär-
ningsmetoder, våga gå utanför 
ramen och jag lovar att det 
kommer att löna sig. Frihet 
under ansvar istället för ansvar 
utan frihet. Det är min metod. 

I dessa mörka tider när allt 
bedöms efter sitt marknadsvärde 
så gäller det att våga stå emot, 
våga sticka ut, för dagens ung-
domar är inga aktier som går 
upp och ned – de är framtiden 
och den ska vi alltid satsa på! 

Marcus Berggren

Låt Ale gymnasium visa sitt rätta jag!
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Ju tidigare du bokar desto 
bättre rabatt får du! 

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

fotografering
student  och bal
boka-nu-rabatt

www.fotograflottis.se

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 2 juni
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar av kaffe, korv, glass, våfflor och 
tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid skolan. Bo Björklund, 
 Musik Mattias Hammer
Kl 11.30  Kyrkan: Bo Björklund berättar om Kilanda 

och kyrkan

Kl 13.00   Konsert med gospel.kom med band 
under ledning av Åsa Gunnervik

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får och höns, Fårvallning, 
Skyttesimulator”, Traktorparad, blommor m.m.

Tack för din röst i regionvalet!  
    Sverigedemokraterna erhöll hela 7.7% av rösterna i 

Ale och 9.1% i Lilla Edet, vilket är det tredje största 
väljarstödet i båda kommunerna. 

      

    Ert stöd bidrog alltså starkt till vårt valresultat på 
5.8% som gav oss ytterligare två mandat att styra 
regionpolitiken i en Sverigevänlig riktning. 

Jag vill börja med att 
tacka för ert engage-
mang. Att ha ett funge-

rande skolråd är jätteviktigt 
för barnen i Ale kommun. 
Detta för att Ni genom er 
roll kritiskt granskar oss 
som har ansvar för verk-
samheten.

Vår ambition är givetvis 
att ha en högre personaltät-
het och det finns givetvis 
ingen forskning som påvisar 
att motsatsen skulle vara 
bra. Däremot finns det 
numera mycket forskning 
som visar att det är väldigt 

betydelsefullt hur man 
organiserar och planerar 
sin verksamhet. Detta syns 
inte när man bara räknar 
genomsnitt och perso-
naltäthet. Vistelsetid och 
scheman påverkar barns 
lärande lik väl som miljö 
och personalens kompetens. 
Personaltätheten är ändå en 
viktig parameter, men det 
är ibland lätt att gå bort sig 

när man endast analyserar 
den biten. Ett exempel kan 
vara att vi i en barngrupp 
har tre barn med väldigt 
speciella behov, behov som 
kräver extraresurser i form 
av personal. I detta exempel 
får vi en fantastisk bra per-
sonaltäthet men i verklighe-
ten så kanske den är sämre 
än den borde vara.

Personalen är duktig 

på att organisera mindre 
grupper och fördela ytor/
moment för att göra bar-
nens tid i förskolan så läro-
rik och stimulerande som 
möjligt. 

Då vi har en gemensam 
drivkraft och vision så 
skulle jag uppskatta att få 
till en dialog mellan ert 
skolråd och oss i nämnden. 
Låt oss tillsammans ta en 
diskussion.

Peter Kornesjö
Ordförande utbildningsnämnden

Svar på insändare:
Låt oss ta en diskussion

En livsmedelsinspektör vad är 
det? Är det en person som smyger 
omkring i restaurangkök och 
lagerlokaler med ett förstorings-
glas och letar dammråttor? Eller 
är det en som inte lyssnar på 
hedervärda näringsidkare, och 
som kitsligt hotar med viten och 
förelägganden för minsta lilla 
fläck på diskbänken? Nej, så går 
det förstås inte till. Men vad gör 
ni egentligen på jobbet, Lena 
Jonsson, Stina Schött och Karin 
Svenning, livsmedelsinspektörer i 
Ale kommun?

Var det annorlunda förut?
–Före den 1 december 2009 var alla 
som hanterade oförpackade livs-
medel tvungna att söka godkän-
nande för sin verksamhet, berättar 
Stina. 

– Man fick inte starta en restau-
rang eller butik förrän lokaler och 
rutiner hade granskats och god-
känts av kommunens livsmedelsin-
spektör, säger Lena. Den som sökte 
tillstånd kunde ibland uppfatta det 
som att man var utlämnad till vår 
lagtolkning, mer eller mindre, och 
det var en process som dessutom 
var tidsödande, och därmed dyrbar.

Hur fungerar det nu?
– Nu är det så, att alla som hanterar 
livsmedel förväntas ha tillräckliga 

kunskaper om vilka lagar och regler 
som gäller, och att de har anmält 
sin verksamhet till kommunen i 
förväg, förklarar Karin. 

– Den som driver en livsmedels-
butik, matservering eller liknande 
ska känna till allt som man måste 
följa.  Vi ska komma på besök ett 
par gånger om året, men inte 
främst för att leta efter brister. Vårt 
jobb är att kontrollera att livs-
medelslagstiftningen följs, och att 
tillsammans med ägaren stämma 
av hur verksamheten fungerar.

Inspektionens nödvändighet
Men behövs det sådana inspek-
tioner? Allt är ju så rent och fint i 
Sverige. Och folk 
sköter sig väl med 
att hålla rent och 
tvätta sig och så? 
Och vi skojar ju till 
och med om att ”lite 
skit rensar magen”? 

– Nej tyvärr. Det 
fungerar dessvärre 
inte så, säger alla tre 
samtidigt.

– Det låter väldigt enkelt och bra, 
men det jobb vi och andra livsmed-
elsinspektörer utför är både viktigt, 
och dessvärre nödvändigt, säger 
Stina. Vi upptäcker ofta brister, som 
för det mesta grundar sig i att man 
saknar kunskaper. Lagar och regler 

är helt enkelt inte kända av många 
som hanterar livsmedel. 

– Andra vanliga brister är dålig 
rengöring och felaktiga temperatu-
rer, lägger Lena till.

500 000 svenskar drabbas varje år 
av någon form av matförgiftning. 
Ungefär hälften drabbas i hemmil-
jö, och hälften på något matställe. 
Inspektörerna tittar på rutiner för 
rengöring och hygien, varumottag-
ning, hur lokalen underhålls, hur 
man tar hand om avfall, vilka tem-
peraturer man har vid förvaring, 
om det finns skadedjur i lokalerna, 
och tar reda på vilka kunskaper om 
livsmedelshygien och risker i han-

teringen personalen 
har. Hela syftet med 
lagstiftningen är 
att du som är kund 
ska kunna känna 
dig trygg med att 
det är säker mat 
som serveras och 
säljs. Handlar du till 
exempel allergikost, 
så ska du vara säker 

på vad som finns och inte finns i 
maten.

Mer än bara hygien
De fyra livsmedelsinspektörerna 
(drygt tre heltidstjänster) i Ale kom-
mun gjorde under 2010 cirka 440 

inspektioner, på cirka 240 verksam-
heter. Livsmedelsföretagarna be-
talar för inspektionerna via en årlig 
avgift, och dessa intäkter ska täcka 
60–70 procent av kostnaderna. 

Livsmedelsinspektörerna ska inte 
bara se till hygienfrågor, som kund 
ska man också kunna lita på att 
det man köper stämmer med vad 
som påstås. Förpackningar ska ha 
ingrediensförteckning på svenska, 
och innehållet ska överensstämma 
med den. En tillverkare får inte 
luras eller vilseleda, till exempel 
genom att påstå att ett kosttillskott 
fungerar som en medicin, eller att 
det ligger skinka på pizzan, om det 
inte gör det.

– Visst är vi inspektörer myndig-
hetsutövare, som kan besluta om 
förelägganden och har skyldighet 
att anmäla brott, men det är på 
uppdrag av politikerna i samhälls-
byggnadsnämnden, påpekar Karin. 

– Vårt arbete bygger på respekt 
för varandras roller. Många av 
företagarna vi träffar önskar sig 
lite tillbaka till ”den gamla goda 
tiden”, då vi kom och pekade med 
hela handen och bestämde hur 
det skulle vara. Nu måste var och 
en föreslå egna lösningar som vi 
granskar, och i de flesta fall kan 
godta, summerar Ale kommuns tre 
inspektörer.

Maj
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Vad gör en livsmedelsinspektör?

Vårt arbete byg-
ger på respekt 
för varandras 
roller.”

”

Lena Jonsson, Stina Schött och Karin Svenning är livsmedelsinspektörer i Ale.

Den borgerliga majoritetsgrup-
pen har planerat att använda 
16 miljoner kronor till särskilda 
punktsatsningar. Av de 16 miljo-
nerna är förslaget att äldreomsor-
gen i kommunen kommer få 5 
miljoner kronor. Pengarna är tänkt 
att bland annat gå till att göra 
Klockareängens äldreboende till 
ett demenscenter. 

– Vi tycker det är jättebra att 
vi kommer kunna satsa på detta, 
säger Boel Holgersson (C), ordfö-
rande i omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden som tillägger att 
det fins en bred politisk konsensus 
i nämnden.

Att göra Klockareängen anpas-
sat till att ge den bästa möjliga 
vård av dementa kommer i sådana 
fall troligtvis att innebära att man 
bland annat anställer en särskild 
demenssköterska. Tanken är att 
gamla som lider av demens i Ale i 
första hand kommer få en plats på 
Klockareängens äldreboende.

Demenscenter i Ale?

Ale bibliotek i Nödinge har be-
gränsad öppettid torsdag 26 maj 
på grund av studentexamen på 
Ale gymnasium. Biblioteket håller 
då öppet kl 15.00–19.00. 
Dessutom har biblioteken änd-
rade öppettider i samband med 
Kristi himmelsfärds dag. 
Onsdag 1 juni, Ale bibliotek, Nö-
dinge kl 10.00–15.00. 
Surte bibliotek kl 10.00–15.00. 
Älvängens bibliotek stängt. 
Fredag 3 juni håller Ale bibliotek i 
Nödinge stängt. Biblioteket håller 
även stängt lördagar mellan maj 
och augusti. 

Öppetider bibliotek

Snabbare besked om bygglov, 
ökad kontroll av byggandet samt 
tydligare plan- och byggprocess. 
Det är några förändringar i den 
nya plan och bygglagen. 
Från den 2 maj gäller en ny plan- 
och bygglag i Sverige. Lagen 
bestämmer bland annat hur ett 
bygglov ges och vilka krav som 
kan ställas på det som byggs. 
Kontrollen och tillsynen skärps, 
nya regler gör det tydligare när du 
kan påbörja byggandet. Möjlighet 
att ta ut avgifter utökas. Den nya 
lagen reglerar också handlägg-
ningstiderna. 

Läs mer på www.ale.se

Nu gäller en ny  
plan- och bygglag
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NÖDINGE. Intagningen 
till Ale gymnasium 
stoppas inte.

Istället inleds en 
satsning framåt.

– Det har varit ett 
svårt beslut i en kom-
plex fråga, men jag är 
glad att vi i alla fall 
får chansen att göra 
något bra av gymna-
siet, säger Utbildnings-
nämndens ordförande 
Peter Kornesjö (M).

Efter det svaga söktryck-
et till Ale gymnasium fanns 
det krafter som ville stoppa 
intagningen helt till hösten, 
men skolan får en chans till. 
Utbildningsnämndens ord-
förande var minst sagt nöjd 
efter onsdagens nämndsam-
manträde.

– Det är en stor dag för 
mig. Jag vet vilken oro som 
har funnits, särskilt bland 
personalen i Ale gymnasi-
um. Nu hittade vi en utväg 
som innebär full fart framåt. 
Jag är oerhört förväntansfull 
inför arbetet med att leda in 
gymnasiet på rätt väg. Med 
en ny verksamhetschef och 
rektor ska vi rikta all kraft i 
positiv riktning. Det är en 
utmaning som heter duga ef-
tersom gymnasiet går med 
underskott och att antalet 
elever nästa år med stor san-
nolikhet blir rekordlågt. Vi 
ska tänka till och inte ge oss 
förrän vi har försökt allt. Min 

personliga uppfattning är att 
en kommun av Ales stor-
lek måste kunna erbjuda ett 
gymnasium, i vilken omfatt-
ning och med vilket innehåll 
får vi däremot titta närmare 
på, säger Peter Kornesjö.

Ale gymnasium får 1,2 
Mkr i en extra peng för att 
kunna genomföra en sats-
ning på att lyfta skolans att-
raktionsvärde. Förvaltning-

en hade begärt 2,8 Mkr, där 
bland annat 1,1 Mkr skulle 
satsas i marknadsföring. Op-
positionen såg inget skäl att 
inte lita på förvaltningens be-
dömning.

– Jag är positiv till att be-
slutet ändå medger en fort-
satt satsning på gymnasiet, 
men vi hade gärna sett att 
förvaltningen fått de pengar 
de önskat sig. Vi gjorde därför 

ett tilläggsyrkande på 1,6 
Mkr i nämnden som tyvärr 
röstades ner, säger Dennis 
Ljunggren (S).

– Det är lätt att betala med 
andras plånbok, kommente-
rar Peter Kornesjö oppositio-
nens utspel.

Beslutet om att stoppa in-
tagningen till Ekonomipro-
grammet, Handel och admi-
nistration och det Estetiska 
programmet inriktning bild 
ligger fast. Övriga program är 
fortsatt  tillgängliga att söka. 
Med hänsyn till det svaga in-
tresset för en del program är 
det fortsatt osäkert om alla 
kommer att starta till hösten.

– Hur vi ska organisera oss 

framöver och hur program-
utbudet ska kunna genom-
föras är frågor för rektor och 
verksamhetschef att fundera 
kring. Ale gymnasium visar 
dessutom på ett prognosti-
serat underskott om 7 Mkr, 
vilket också kräver anpass-
ningar och förändringar. Vi 
kommer att äska mer pengar 
av Kommunfullmäktige för 
att klara nämndens totala 
underskott, säger Peter Kor-

nesjö.
Vad som redan är klart är 

att Ale gymnasium renoverar 
och investerar i skolan. 1 050 
KKr har Kommunstyrelsen 
givit Utbildningsnämnden 
rätt att spendera i huset.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Personalen i Ale gymnaisum kan pusta ut, åtminstone tillfälligt. Utbildningsnämnden har be-
slutat fortsätta satsa på skolan, men antalet sökande elever avgör självfallet i vilken om-
fattning det blir möjligt.

Utbildningsnämndens vice 
ordförande, Dennis Ljung-
gren (S).

Utbildningsnämndens ordfö-
rande, Peter Kornesjö (M).

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

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp

med löpande bokföring och

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån

som älskar siff ror och att ha

kontroll på dem.
Säkra siff ror med andra ord.

Det erbjuder vi dessutom till

ett fast pris.
Självklart har vi andra lösningar

också, skräddarsydda för dig

och ditt företag.
Kontakta någon av oss för att

ta reda på vad det kostar dig

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

UTBILDNINGSPROGRAM 
ALE GYMNASIUM

• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Introduktionsprogrammet - 5 
inriktningar
• Estetiska programmet (musikin-
riktningen)
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Barn- och fritidsprogrammet
• Teknikprogrammet
(Unikt för Ale gymnasium är att 
eleverna har möjlighet att läsa 
musikfördjupning på både Natur- 
och Samhällsprogrammet)

INVESTERINGAR I ALE GYMNASIUM

Anpassning av lärosalar (ommålning, armaturer, möbler) 250 000 kr
Komvux; komplettering/utbyte inventarier  100 000 kr
Gymnasiets publika delar (teknik, skyltning)  300 000 kr
Energibesparande åtgärder   100 000 kr
Översyn av teatern (akustik, konstruktion, teknik)  100 000 kr
Utrustning elevrestaurang   200 000 kr
Totalt:     1 050 000 kr

Fortsatt satsning på Ale gymnasium

I början av maj vann arbets-
planen för Edet Rasta–Torpa 
laga kraft och bygget av nya E45 
kan därmed starta. Trafi kverket 
räknar med att utse en entre-
prenör i juni och att byggstart 
kan ske i augusti. 

Sträckan omfattar samman-
lagt 5,6 kilometer ny fyrfältsväg 
inklusive två faunapassager i 
Bliksered och Tösslanda. 

På lördag den 28 maj monterar 
Västtrafi k den längre delen av 
gångbron som ska gå över E45 
mellan samhället och pendel-
tågsstationen i Nol. Bron lyfts 
på plats i ett stycke och arbetet 
innebär att E45 mellan Nol och 
Nödinge stängs för trafi k mel-
lan 06.00 och 14.00. Trafi kanter 
hänvisas till lokalvägen. Mer 
information fi nns på banavag.se.

Nästa vecka leds E45 mellan 
norra Älvängen och Grönån i 
en ny provisorisk sträckning. 
Det innebär att vägen blir sma- 
lare och för att ge oskyddade 
trafi kanter en säkrare färd-
väg hänvisas cykeltrafi kanter 
till Göteborgsvägen, genom 
Älvängen och Skepplanda. 

Dammiga vägar är ett återkom-
mande problem när marken är 
som torrast under våren och 
senvintern. Våra entreprenör-
er arbetar kontinuerligt med 
dammbekämpning och under de 
kommande veckorna lägger de 
lite extra krut på att få vägarna 
mindre dammiga. 

Det fi nns många sätt att 
bekämpa dammiga vägar, några 
av de vanligaste är att sprida ut 
salt, lut eller vanligt vatten för att 
binda dammpartiklarna.

– Intensiv byggnation kommer 
att pågå dygnet runt längs hela 
sträckan. Ett stort antal entre-
prenörer kommer vara i arbete 
med att utföra det som ska hinnas 
med, säger Per-Inge Söderström, 
projektledare bana, el, signal, tele 
(BEST).

Delar av de befi ntliga anläggn-
ingarna ska rivas och omfattande 
markstabiliseringsarbeten be-
höver göras på fl era håll i spår-
området, bland annat inför 
byggnation av Älvängens rese-
centrum. Utöver rivning och sta-
bilisering sker även byggnation 
av nya spår och kontaktledningar 
såväl som tele- och signalmontage. 

Nya spår kopplas in i 
Agnesberg, Bohus och Alvhem 
och i Flunbo utförs växel-
arbeten. Innan trafi ken kan 

återupptas genomförs även 
omfattande besiktningsarbeten.

Ersättningstrafi k
Bussar ersätter persontågen mel-
lan Trollhättan/Vänersborg och 
Göteborg.

En stor mängd godstrafi k leds 
om via Bohusbanan, Västra stam-
banan och Älvsborgsbanan. Dessa 
banor kommer därför att trafi k-
eras även andra tider än normalt, 
både dagtid och nattid.

Inte tågfritt på banan
Avbrottet innebär inte att det är 
tågfritt på Norge/Vänerbanan.

– Arbetsfordon trafi kerar det 
avstängda spåret och det är även 
fortsättningsvis både förbjudet 
och förenat med livsfara att 
beträda spåren. Elanläggningar 

är alltid att 
betrakta som 
s p ä n n i n g s -
förande, av-
slutar Per-Inge 
Söderström. 

Näst sista avbrottet
Sedan byggstarten 2004 har 
det under somrarna varit fem  
stycken längre trafi kavbrott 
på Norge/Vänerbanan. 

Sommarens avbrott blir 
det näst sista innan trafi ken på 
dubbelspåret beräknas starta i 
december 2012.

När banan öppnar för trafi k 
igen i augusti kommer drygt hälf-
ten av utbyggnaden, som gör det 
möjligt att köra fl er gods- och 
persontåg, att vara färdig.

Byggstart norr om 
Lilla Edet i augusti

Gångbro lyfts på 
plats i Nol

Vad innebär beslutet?
Arbetsplanen har vunnit laga 
kraft i alla delar förutom lokal-
vägsdragningen genom Kärra 
by, den delen skickades tillbaka 
till Trafi kverket. Rent konkret 
innebär det att vi kan börja by-
gga den nya fyrfältsvägen. Efter 
alla dessa år av väntan känns det 
väldigt skönt att vi äntligen kan 
sätta igång.

Vad händer nu?
Mellan Tingberg och Kärra är 
NCC upphandlad entreprenör 
och börjar nu bygga på fl era 
fronter. Bland annat byggs en 
omledning av Nygårdsvägen 
samt transportvägarna fram 
till bron över järnvägen i Hede. 
I Hönebäck påbörjas schakt- 
och sprängningsarbeten.

För delen mellan Alvhem 
och Tingberg pågår upphandling 
av entreprenör och beräknad
byggstart är slutet av juni.

Hur ser tidsplanen ut?
Vi ska, liksom övriga delar av 
BanaVäg i Väst, vara klara 2012 
vilket innebär att vi behöver  byg-
ga på alla ställen samtidigt. Dock 
dröjer det några veckor innan vi 
börjar bygga uppe i Kärra och på 
Tungeslätten.

Ser du några särskilda 
utmaningar?
Givetvis är den korta bygg-
tiden en utmaning men en 
annan punkt jag vill trycka på är 
Gårdaån med dess lera. Sedan är 
det alltid en utmaning att inte 
störa de som bor, jobbar eller 
åker i området där vi bygger.

På gång

... Erik Lööv
projektledare för del-
etappen Alvhem–Kärra, 
där arbetsplanen nu har 
vunnit laga kraft och 
bygget kan starta.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Trafi komledning 
norr om Älvängen

Dammigt värre

Foto: N
iklas Bernstone

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt maj 2011  

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

Trafi kavbrott på 
Norge/Vänerbanan
Den 13 juni inleds ett tio veckor långt trafi kavbrott på Norge/Väner-
banan – järnvägen mellan Trollhättan och Göteborg. Avbrottet beror på 
dubbelspårsutbyggnaden inom projekt BanaVäg i Väst. Banan öppnar 
åter för trafi k den 22 augusti. 

Intensivt arbete kommer 
pågå längs hela sträckan 
Göteborg–Trollhättan 
under trafi kavbrottet.

Foto: Kasper D
udzik

Per-Inge 
Söderström

Frågor om omledningstrafi ken: Trafi kverkets kundtjänst 0771-24 24 24
Frågor om ersättningstrafi ken: www.vasttrafi k.se och www.sj.se
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SKEPPLANDA. 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
tilldelas fem miljoner 
kronor för särskilda 
satsningar inom äldre-
omsorgen.

I paketet inryms 
bland annat en ökad 
personaltäthet på sär-
skilda boenden samt 
att omvandla Klocka-
rängen till ett demens-
centrum.

– Det här är ett första 
steg att leverera det 
vi lovade i valrörelsen. 
Vi tycker att de äldre 
är en eftersatt grupp 
och därför känns det 
väldigt gott att kunna 
göra den här sats-
ningen, säger Kommun-
styrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Ett 25-tal besök på arbets-
platsträffar för att där snappa 
upp idéer och förslag från 
personalen, diskussioner 
med det Kommunala pen-
sionärsrådet samt en djup-
gående dialog med Lisbeth 
Tilly, sektorchef för arbete, 
trygghet och omsorg, ligger 
till grund för de satsningar på 
fem miljoner kronor som nu 
sker inom äldreomsorgen.

– Under ett halvårs tid 

har jag lyssnat med verk-
samheterna för att ta reda 
på vad som saknas eller vad 
som är eftersatt inom äldre-
omsorgen. Det har lett fram 
till dessa specifika åtgärder 
som vi nu väljer att satsa 
extra pengar och resurser på, 
säger Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Boel Holgersson är 

mycket tillfreds med det 
beslutsunderlag som tagits 
fram och gläds över att majo-
riteten nu kan driva igenom 
några av de satsningar som 
man kanaliserade ut under 
valrörelsen.

– Det är viktigt att vi visar 
handlingskraft, säger Boel.

Satsningarna sker trots 
att Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden brottas 

med ett underskott efter den 
första tertialrapporten.

– Många av våra verksam-
heter styrs av lagstiftning 
och i takt med ökade behov 
har vi dragit över budget. Vi 
hade inte kunnat hålla undan 
fem miljoner kronor till nya 
satsningar, men majoritets-
gruppens beslut om att ändå 
driva igenom dessa idéer är 
naturligtvis något som jag är 

väldigt glad över, säger Boel 
Holgersson.

Satsningarna som görs är 
följande:
• Klockarängens särskilda 
boende omvandlas till ett 
demenscentrum. Tanken är 
att denna satsning ska kunna 
göra Klockarängen till ett 
boende med spetskompetens 
som kan tjäna som stöd för 
hela övriga demensomsor-
gen.
• Öppen verksamhet, i syfte 
att ge möjlighet för äldre 
personer att aktivera sig, 
startas upp. I samråd med 
denna verksamhet skulle det 
kunna finnas en möjlighet 

att även bedriva uppsökande 
verksamhet som hör till sek-
torns åtaganden.
• Översyn biståndsenheten.
• Ökning av personaltäthe-
ten på äldreomsorgens sär-
skilda boenden.

– Nu återstår bara att 
trycka på knappen och se 
till att de olika satsningarna 
kommer igång, avslutar 
Mikael Berglund.

Särskild satsning inom äldreomsorgen
– Fem miljoner kronor avsätts till olika projekt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämndens ordförande, Boel Holgersson (C), berättar om en särskild satsning på fem miljoner 
kronor inom äldreomsorgen. Bland annat skall Klockarängen i Skepplanda omvandlas till ett 
demenscentrum.

Boel Holgersson och Mikael Berglund i samspråk med Gull 
Bjerkhede.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Kyl & frys från Electrolux

Frys Electrolux EUF29530W

Erbjudandet gäller till och med 2/6-11

NYHET!
• 5 års garanti ingår

•  Extremt låg 
energiförbrukning

•  Automatisk 
avfrostning

• 180cm höga

Kyl Electrolux ERE38530W

NU 14.990:-
Ord pris 19.990:-

RABATT
25%
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Svenska Miljdäck AB i Skepplanda, med varumärkena Mac Ripper och Galaxie, 
har gått i konkurs.
Konkursförvaltaren håller utförsäljning av regummerade däck till vrakpriser!
Både sommar- och vinterdäck.

Vi monterar och balanserar däcken direkt på plats.

Plats: Gamla Mac Ripper, Knuts väg 2, Skepplanda

��������������
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På grund av konkursen
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WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 4 064 kvm . VISAS On 25/5. Ring för tidsbokning. Grönnäs 130. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03, vxl 0303-74 90 00.

ALE SKEPPLANDA 9 rok, 181 + 115 kvm

• Paradiset i skogen • Etagehus • Attraktivt • Underbar trädgård
Etagevilla i grön oas! Ett tillfälle för trädgårdsälskare. Stor villa på stor tomt, något utöver det vanliga. Villan har
utrymme för mer än boende. Ligger enskilt men med 3 grannar på vägen. Nära till golfbana och kommunikation.
När 45:an och järnvägen är utbyggd 2012 tar man sig lätt till Göteborg och Trollhättan på ca 20 min.
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* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN

Tisdag 17 maj

Stöld i Bohus
Stöld av byggnadsvaror sker på 
ett område som ska exploate-
ras med fyra nya hus i Bohus.

Onsdag 18 maj

Dieselstöld
Inbrott i en grävmaskin. Diesel 
och en kommunikationsradio 
tillgrips.

Skadegörelse på Garnvinde-
skolan i Skepplanda. En föns-
terruta krossas.

Torsdag 19 maj

Brand
Det börjar brinna i en fastighet 
i Kilanda. Husägaren vaknar 
och kan ta sig ut ur bostaden, 
som brinner ner till grunden.

Lördag 20 maj

Garageinbrott
Garageinbrott i Älvängen. Hög-
talare tillgrips.

Söndag 22 maj

Narkotikabrott
Narkotikabrott i Skepplanda. 
En 18-åring är misstänkt för 
brottet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/5 – 23/5: 23. Av 
dessa är två biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Borgerlig vigsel 
har varit gratis.

Nu införs en avgift.
Samma sak har 

gjorts i ett flertal 
andra kommuner.

En borgerlig vigsel är precis 
som ett kyrkobröllop rätts-

ligt bindande fast utan några 
religiösa inslag. Många par 
som har olika religioner eller 
som inte är religiösa väljer att 
gifta sig borgerligt. Vill man 
ha ett moraliskt och juridiskt 

avtal mellan varandra kan en 
borgerlig vigsel vara ett al-
ternativ. I Ale har det fram 
till nu varit kommunen som 
har administrerat den bor-
gerliga vigseln och servicen 

har varit kostnadsfri. Anta-
let borgerliga vigslar har de 
senaste åren varierat mellan 
40-50 stycken. Utvecklingen 
i Göteborgsregionens kom-
muner har varit att ta ut en 

administrativ avgift om 500 
kronor, vilket Kommunsty-
relsen föreslår Kommunfull-
mäktige att fatta beslut om.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Avgift för borgerlig vigsel

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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NÖDINGE. Minst 375 
000 personer i Västra 
Götaland har svårt att 
läsa och förstå inne-
hållet i en dagstidning 
eller bok på grund av 
olika typer av läshinder.

Men hjälpmedel finns, 
till exempel genom 
tjänsten Daisy Direkt. 

Nu kan man enkelt 
ladda ned talböcker till 
sin egen hemdator eller 
mp3-spelare. 

Det finns hela 85 000 titlar att 
välja bland i bibliotekets digi-
tala katalog. Tjänsten är helt 
ny och biblioteken i Västra 
Götaland är först i Sverige 
med att erbjuda den. Det kan 
vara ett stort problem att inte 
vara delaktig, för att man inte 
kan ta del av dagstidningar 
eller böcker. Men det finns 
andra sätt att läsa för perso-
ner med olika läshinder, till 
exempel genom att lyssna på 
talböcker. Talböcker riktar 
sig till personer som har läs- 
och skrivsvårigheter, dyslexi, 
synskada, koncentrationssvå-
righeter, psykisk ohälsa eller 
andra skäl som gör att man 
inte kan läsa en vanlig bok.

– På Ale bibliotek hade vi 
över 2500 utlån av talböcker 
på Daisy-skiva förra året, 
säger Hanna Antelid, bib-
liotekarie på Ale bibliotek. 

Nu har det kommit ett 
nytt alternativ till att låna 
ut talböcker på skiva. Daisy 

Direkt är en gratistjänst som 
ger möjlighet till nedladd-
ning av talböcker hemifrån, 
hela dygnet. Tjänsten finns 
tillgänglig via biblioteken i 
Västra Götaland.

– Ale bibliotek erbjuder 
naturligtvis också denna 
tjänst, säger Hanna Ante-
lid, som sedan årsskiftet har 

registrerat en handfull Daisy 
Direkt-låntagare.

Daisy Direkt ger lånta-
garen rätt att ladda ner tal-
böcker hemifrån, på valfritt 
sätt till mp3-spelaren, mobil-
telefonen eller datorn. Daisy 
Direkt ger stor frihet att 
när som helst ladda ned de 
böcker man är intresserad av 

att läsa. Talböckerna laddas 
ned direkt från Talboks- och 
punktskriftsbibliotekets, 
TPBs digitala katalog. 

– Den som vill ladda ner 
talböcker kontaktar Ale bib-
liotek och får då en egen 
inloggning till TPBs katalog. 
För att snabbt komma igång 
med nedladdningen ger 

personalen en kort genom-
gång av hur man går tillväga, 
avslutar Hanna Antelid.

Nytt alternativ till att låna ut talböcker på skiva
– Daisy Direkt en suverän gratistjänst

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Antelid, bibliotekarie på Ale bibliotek, ser många fördelar med den nya gratistjänsten Daisy Direkt.

ALAFORS. Den 
senaste tiden har 
Älvängen utsatts 
för återkommande 
strömavbrott.

Drygt 200 hushåll 
har berörts vid dessa 
tillfällen.

– Det är en entre-
prenör i området som 
gräver av våra kablar. 
Vi är lika frustrerade 
som våra kunder, 
säger Tomas Olsson, 
på Ale Elförening.
Strömavbrott i Älvängen 
har blivit en tråkig följetång. 
Oaktsamhet hos en av de 
entreprenörer som jobbar 
med den nya infrastrukturen 
har inneburit flera störningar 
på kort tid.

– Senast var i torsdags då 
berörda kunder blev utan 
ström i cirka en timme. Återi-
gen var det en av våra högspän-
ningskablar som grävdes av.

Eftersom Ale Elfören-
ing verkar lokalt brukar man 
snabbt kunna åtgärda felet, 
lite beroende på när avbrot-
tet sker.

– Nu hade alla gått hem 
för dagen, så det blev jour-
gruppen som fick rycka ut, 
förklarar Tomas.

– Det är tråkigt och jag 
kan inte garantera att detta 
var sista gången. Vi har dock 
pratat med entreprenören och 
förhoppningsvis är de lite mer 
aktsamma i fortsättningen, 
avslutar Tomas Olsson.

JONAS ANDERSSON

Återkommande 
elavbrott

TRUMLAD KÖRBAR 
MARKSTEN 
21X14X5 GRÅ,   /m2

TRUMLADE 
BLOCK 
42X21X14 GRÅ,  /st

Tel 0303-74 98 70/75 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se | Öppettider: Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 07-16, Torsdag 10-18, Fredag 07-16, Lördag 10-14

ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN:
REDSKAP • BELYSNING  • KRUKOR MM...

/st
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– inte bara ett besök – en upplevelse.

Kom och besök 
vår ”nya” butik 
med masor av 
trädgårdsnytt 
och nyheter i 

presentbutiken!

PASSA PÅ 

SUPER PRICE

MISSA INTE 
VÅR STORA 
PRESENT-

BUTIK!
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ALE. Det finns en fram-
tidstro bland Ales ung-
domar.

Det är en av slutsat-
serna i ungdomsenkä-
ten LUPP 2010.

I jämförelse med 
resultaten från samma 
undersökning 2007 
finns flera positiva för-
ändringar, men också 
ett och annat problem-
område.

Ale kommun genomförde 
2007 en LUPP-undersök-
ning, en lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 2010 var 
det dags igen. Resultaten kan 
nu jämföras och utgöra en 
bra vägledning för vilka insat-
ser som bör prioriteras. Efter 
LUPP -07 togs flera viktiga 
initiativ. Bland annat starta-
des Mötesplats ungdom i Ale 
gymnasium, alla ungdomar 
erbjöds gratis busskort, Ale 
ungdomsråd sjösattes och två 
fältanknutna socialsekreterare 
anställdes.

–Budskapet från ungdo-
marna då var tydligt, de ville 
ha fler och bättre mötesplat-
ser och möjlighet att fritt 
röra sig i kommunen. Det 
fanns också signaler om att 
ungdomar kände sig otryg-
ga varför fältarbetet priorite-
rades. Jag tror det är viktigt 
att visa ungdomarna att deras 
svar i LUPP:en faktiskt påver-
kar de politiska besluten, säger 
ungdomslots Sven Nielsen.

Målen som sattes för tre 
år sedan har delvis uppfyllts, 
men på en del områden åter-
står mycket arbete.

– Snuset har nästan för-
svunnit och alkoholkonsum-
tionen har minskat. Anta-
let föräldrar som tillåter sina 
ungdomar att dricka har blivit 

färre. Däremot har rökningen 
minskat generellt, men de som 
röker varje dag har tredubb-
lats. Det oroar, säger Annika 
Nilsson som har analyserat 
svaren.

Narkotikan är det som 
oroar mest. Här har de som 
provat någon gång ökat kraf-
tigt bland flickor som går 
andra året i gymnasiet, medan 
det är färre killar som testat. 
Paradoxen är dock att ande-
len killar som använt narkoti-
ka mer än 20 gånger har ökat.

Skolmaten
Tydliga besked i den senaste 
undersökningen ges om skol-
maten. Ungdomarna är miss-
nöjda.

– Det är främst i grundsko-
lan. Missnöjet kring skolma-
ten har ökat för åttorna och 
andelen tjejer i skolår 8 som 
hoppar över lunchen en gång 
i veckan eller mer har nästan 
fördubblats sedan 2007. I 
gymnasiet däremot är elever-
na till och med mer nöjda med 
maten än riksgenomsnittet. 
Överhuvudtaget när det gäller 
verksamheten i skolan är gym-
nasieeleverna mer positiva än 
eleverna i årskurs åtta. Här är 
tjejerna minst nöjda med det 
extra stödet som ges i skolan, 
säger Peter Lindberg som 
också har varit med i sam-
manställningen av LUPP-
rapporten.

Enkäten ger också en tydlig 
bild av att skolket har mins-
kat i grundskolan. Problemen 
med mobbing och kränkning-
ar är mindre i Ales skolor än i 
övriga Sverige.

Ökad stress och sömnsvå-
righeter vittnar dyrgt 40% av 
ungdomarna om.

– Det är en allvarlig siffra 
och en olycklig trend som vi 
måste försöka hitta lösningar 

på. När vi frågar ungdomarna 
berättar många om att de har 
både dator och mobiltelefon 
uppkopplade under natten. 
Behovet av att vara tillgänglig 
och rädslan för att missa något 
har skapat en livssituation som 
jag inte tror någon mår rik-
tigt bra av, säger Sven Nielsen.

Trygghetsfrågan hamnade 
i fokus i mätningen 2007. An-
delen unga som inte kände sig 
trygga hemma var oroväckan-
de hög. Lupp 2010 visar nu att 
trenden har vänt. I båda ål-
dersgrupperna känner sig Ales 
ungdomar trygga i hemmet. 
Siffran är till och med bättre 
än riksgenomsnittet. Anta-
let brott mot ungdomar har 
också minskat.

Vill påverka
Slutligen kan konstateras att 
ungdomarna, oavsett ålder, 
är överens om vad politiker-
na bör satsa på de komman-
de åren. Skolan, arbeten för 
unga och minskad krimina-
litet. Ungdomarna är också 
positivt inställda till att vara 
med och påverka. Cirka 70% 
av tjejerna i enkäten svarar att 
de tycker att det är viktigt att 
ungdomar och beslutsfattare 
träffas och diskuterar.

På frågan om hur planerna 
ser ut efter gymnasiet svarar 
35% av ungdomarna att de 
helst vill studera på högsko-
la eller åka utomlands. Sju 
av tio tjejer i årskurs två tror 
att de kommer att flytta från 
kommunen medan fem av tio 
killar tror detsamma. En över-
vägande del av aleungdomar-
na har en positiv syn på fram-
tiden.
Fotnot. Ungdomar i årskurs åtta och 
andra året i gymnasiet har vesvarat 
enkäten.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Ny ungdomsenkät vittnar 
om positiva förändringar

LUPP 2010 är den andra ungdomsenkäten som görs enligt samma metod. Den första gjordes 
2007 och nu kan materialen jämföras.
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Utgångspris 1 900 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 116 kvm, biyta 116 kvm
Tomt 741 kvm
Byggt 1971
Adress: Skårdalsvägen 83
Visas ons 25/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2390 till 72456
för beskrivning

Välkommen till denna trevliga,
gedigna tegelvilla belägen i ett
lugnt och populärt område.Högt
och fint läge. Härligt stort ljust
vardagsrum och en generös
inredd källarvåning. Med en
liten uppfixning blir detta en
pärla. Närhet till skolor och
naturområde.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2390.

BBohus

Utgångspris 2 695 000:-
7 rok, varav 6 sovrum
Boyta 96 kvm, biyta 96 kvm
Tomt 659 kvm
Byggt 1964
Adress: Smedjebacken 17
Visas sön 29/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2872 till 72456
för beskrivning

Fräsch och fin påkostad
enplansvilla med källare, på en
av Älvängens mest eftertrak-
tade adresser. Härligt utespa
för sköna bad på den generösa
fina altanen, med gott om plats
för umgänge till sommarens
grillkvällar. Bra läge med närhet
till det mesta.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2872.

B Älvängen

Utgångspris 3 295 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 134 kvm
Tomt 936 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 2006
Adress: Ivars Kulle 6
Visas tis 31/5 18.00-19.00
och sön 5/6 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2429 till 72456
för beskrivning

Ett hus med modern stil och
design. Välplanerad och rymlig
1-plansvilla i vinkel toppskick
med hög standard. Två helkak-
lade badrum. Två härliga och
soliga uteplatser. Skyddat läge
längst in på återvändsgata.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2429.

BNödinge

Fast pris från 2.760.000 -
3.230.000:-
Boyta: 121-189 kvm
Adress: Vikaredsvägen
Sms:a: FB 5410-2931 till 72456
för beskrivning

I Älvängen kan vi nu erbjuda ett
unikt tillfälle att köpa ett
drömhus på Vikaredsvägen.
Helt nytt område byggs med
mycket fina villor, bra standard
och genomtänkta planlös-
ningar. Området ligger med ett
högt och bra läge. Närhet till
skolor och kommunikationer.
I samarbete med Älvsbyhus.
Tel: 031-51 89 10
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2931.

B Älvängen - Nyproduktion
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EN KOMPLETT BANK

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

NÖDINGE. I närmare tio 
år har fritidshemmens 
dag firats på Nöding-
eskolan.

Som sig bör denna 
dag så förvandlas skol-
gården till en stor akti-
vitetspark.

I strålande solsken 
fick besökarna uppleva 
alltifrån säckhoppning 
och bollekar till pilkast-
ning och tipspromenad.

Det var en soldränkt skol-
gård som välkomnade besö-
karna till fritidshemmens dag 
i Nödinge. Under timmarna 
tre pågick aktiviteter som 
personalen regisserat till-
sammans med barnen.

– För mig är det första 
gången, men jag vet att per-
sonalen är varma i kläderna 
och vet hur rutinerna går till. 
Man har förberett den här 
dagen i minsta detalj. Just att 
man väver in barnens skol-
kunskaper i fritidsverksam-
heten tycker jag är suveränt, 
förklarar Kari Sälgfors, 
enhetschef för förskoleklass 
och fritidsverksamheten i 
Nödinge.

– Samarbetet skola fritids 
är något som jag uppmuntrar 
och gärna vill utveckla, till-
lägger Kari.

Föräldrar, släkt och 
vänner som besökte tisdags-
eftermiddagens tillställning 
på Nödingeskolan såg ut 
att trivas. De pengar som 
arrangören fick in i form av 

försäljning av lotterier, bröd, 
loppis, växter och korvgrill-
ning kommer verksamheten 
till del i form av bland annat 
nya leksaker.

– När man blickar ut över 
folkhavet och ser all rörelse 
och glädje känns det väldigt 
bra, avslutar Kari Sälgfors.

Aktivitetsfylld dag på Nödingeskolan
– Den festliga traditionen hålls vid liv

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ullas kör underhöll med afrikanskinspirerad musik.

Mitt i prick för William.

Fikaförsäljningen gick som 
smör i solsken.

+

Köper du
30 liter Alcro Bestå
målningssystem så 

får du ett hembesök av 
Colorama Fasadexpert
(värde 595:-) och 5 liter

Delfi n Grovrent
(värde 258:-) 

Hög tid att
förnya fasaden?
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NOL. Den 10 maj firades Fri-
tidshemmens dag på Nolsko-
lan. Det är en tradition som 
återkommer årligen över 
hela Sverige och alltid andra 
tisdagen i maj. Fritidshem-
mens dag firas för att visa på 
den bra verksamhet fritids-
hemmen bedriver för våra 
barn före och efter skoltid. 

Nolskolan bjuder in bar-
nens föräldrar, mor- och far-
föräldrar och syskon att delta 
under några timmar på grus-
planen nedanför skolgården. 
Det erbjuds olika stationer 
med bland annat dragkamp, 
stövelkast, spika i stubbe, sta-
fett på skidor, längdhopp och 
poängpromenad. Tack vare 
det strålande vädret var upp-
slutning stor både bland barn 
och vuxna.

I längdhoppet fanns det 
barn som hoppade minst 
tio gånger för att se om de 
kunde förbättra sitt resul-
tat. I dragkampen kämpades 
det så svetten lackade. De 
minsta barnen fick hjälp av 
större barn eller vuxna när 
de gick poängpromenaden 
som innehöll en del kluriga 
frågor. Bambapersonalen 
hjälpte till att servera mel-
lanmålet ute, som i år blev 
hamburgare med bröd, saft 
och glass. De vuxna bjöds på 
kaffe.

En i det stora hela mycket 
aktiv och trevlig eftermiddag.

❐❐❐

Aktiv dag på Nolskolan
– Strålande väder gav god uppslutning

Fritidshemmens dag firades på traditionsenligt sätt på Nol-
skolan.      Foto: Erik Rubensson

Stafett på skidor lockade till många goda skratt.
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NOL. 997 kronor.
Så mycket pengar 

har barnen i Bullerbyn 
på Nolskolan samlat in 
genom att panta flas-
kor och burkar.

Slantarna går oavkor-
tat till insamlingen för 
Moldaviens fattigaste 
barn.

Det var i slutet av förra året 

som eleverna på Nolskolan 
bestämde sig för att göra en 
insats för Moldavien – Euro-
pas fattigaste land.

– Det är för att barnen ska 
kunna komma iväg på som-
marläger, berättar Alice.

Många flaskor och burkar 
har det blivit. Pantning har 
skett kontinuerligt och snart 
ska den sista laddningen 
köras till affären.

– Tack vare pantningen 
kan vi skänka pengar till 
Moldavien samtidigt som 
vi värnar miljön. Av det vi 
pantar blir det nya flaskor 
och burkar, förklarar Sebas-
tian.

Insamling för Moldaviens barn
– Nolskolans elever har pantat flaskor 

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

997 kronor. Så mycket pengar kommer Bullerbybarnen på Nolskolan att kunna bidra med till 
insamlingen för Europas fattigaste barn i Moldavien. Elevernas initiativ att panta flaskor och 
burkar har pågått sedan slutet av förra året.
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 29/5-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Just nu!

Just nu!

Karré-
kotlett
ICA, Ursprung Sverige. Med ben.
I skivor, av gris. Storpack.
Max 2 erbj/kund.

3990
/kg

”Varför inte grilla 
baconlindad fläskfilé?”

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! 

/kg

Bacon
Scan 140g. Skivat.
Jfr pris 71,43kr/kg

3 för 30:- Älvbodens 
Potatissallad 
Enligt klassiskt recpet, tillverkad i 
butiken.

6990

Just nu!

Stek & 
grillskiva
Nybergs deli. Ursprung Danmark.
Ca 700g. Kotlett, av gris.

79:-/kg

På söndag är det mors dag, vi har allt du behöver! Blommor, buketter, tårtbottnar och resten av ingredienserna till en god tårta, gillar hon att läsa har vi över 140 titlar i vår nya bokavdelning!

GLÖM INTE 
BORT DIN MAMMA!

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken.

http://www.facebook.com/
icaalvangen

Just nu!

Älvbodens 
Räksallad
Tillverkad i butiken, med 
handpillade räkor.

1990
/hg

Mors dag Söndagen den 29 maj
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se
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COLORAMA 
ÄLVÄNGEN

GÖTEBORGSV 88, TEL 
0303-74 60 85 

MÅN-FRE 09–18, 
LÖR 09–14 

WWW.COLORAMA.SE

NU 149:-

NU 316:-
20% RABATT

NU 156:-

Nya mascaran 
från Max Factor

Edt från Bruno Banani
Made for women

60 ml (395:-)

20 ml (195:-)

Från 175:-

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
Kapellvägen 3, Älvängen Tel. 74 64 71 • 0733-29 59 71
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FIRA MOR MED ETT PRESENTKORT FRÅN OSS

SJÖSALA 3-VXL DAM
Sjösala Mariella. Godkänt lås, korg, kjolskydd, 
lågt insteg, monterad, röd eller svart.
Rek pris 3395:-

SJÖSALA KAMPANJ

WWW.ALVANGENSCYKEL.SE 
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

VÅRT PRIS

2.695:-

erbjudandet gäller 23/5-5/6

sl
og

gi
.s

e

den med lägst pris på köpet

Tag 3
för 2betala

ÖPPET
VARDAGAR 9-18, 
LÖRDAGAR 9-14

ÄLVÄNGEN, 
0303-74 60 12

Nyinkomna toppar
från 

Strandklänningar
    från 
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