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DAGS ATT LÄGGA OM TAKET
BETONGTAKPANNA PALEMA YB
2-KUP TEGELRÖD (002460002)
2-KUP SVART (002459999)
Benders Palema är en traditionell 
tvåkupig takpanna med klassiskt
utseende som passar alla tak. Bender 
ytbehandlade takpannor
är i grunden helt genomfärgade men 
behandlade med
Benderit ytbehandling för att 
framhäva kulören på pannan.
Åtgång 8,9 stycken/m2.
ORD. PRIS 8:50/ST. 
LAGERVARA.
KAMPANJPRIS 6:40/ST
Kampanjen gäller t o m 18 juni 2011

57:-/m2

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Slutspurt på 
alla våra 2011-års 

demobilar!

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

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

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Just nu! 
4.95% 
ränta

ALE. Ale kommun jagar 
ny kommunchef.

Intresset är stort 
och tjänsten ska snart 
vara tillsatt.

– Det känns väldigt 
positivt, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M).

Stig Fredriksson tvingades 
vid årsskiftet att lämna upp-
draget som kommundirektör 
i Ale kommun. Den nya ma-
joriteten saknade förtroen-
de. Efter diskussioner togs 
beslut om att söka en efter-

trädare. Ett rekryteringsfö-
retag anlitades och nu är pro-
cessen inne i ett avgörande 
skede.

– Intresset har varit stort 
och det finns ett stort antal 
meriterade kandidater. Nu 

är intervjuerna inne i en in-
tensiv process, där vi har fått 
träffa några utav dem. Inom 
en månad hoppas vi kunna 
presentera ett namn för ale-
borna, säger Mikael Berg-
lund förhoppningsfullt.

De viktigaste egenskaper-
na för den nye kommunche-
fen har varit tydliga.

– Det handlar om ledar-
skap, ledarskap – och ett 
starkt fokus på näringsliv, 
säger Berglund bestämt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ny kommunchef i Ale inom kort

ALE. Personröstningen 
blev en stor framgång 
för socialdemokraten 
Jim Aleberg.

Nästan var tredje 
sosse valde att person-
rösta.

Av 952 kryssade 639 
Jim Aleberg, nära 70% 
av partiets personrös-
ter i Ale kommun.

9016 väljare valde att rösta 
i Omvalet 2011 till Västra 
Götalandsregionen. Av dessa 
valde 21,75% att också per-
sonrösta. Jim Aleberg som 
lanserades som Socialdemo-
kraternas Aleröst i regionen 
fick valuta för sitt valarbete. 
639 kryss var ingen annan i 
närheten av. Närmast följde 
moderaten Mikael Berg-
lund som fick 145. Än roli-
gare blir läsningen för Ale-
berg om man ställer siffran 
gentemot det totala antalet 

kryss, då valde var femte väl-
jare som personröstade att 
sätta sitt kryss på socialde-
mokraten från Alafors.

– Naturligtvis är det väl-
digt roligt, men jag har inte 
sett det som någon person-
valskampanj utan målet för 
partiet var att försöka vinna 
så många röster som möj-
ligt. Strategin var att fronta 
en person och ett begränsat 
antal frågor. Det slog väl ut, 
säger Jim Aleberg.

Men 639 personer 
gjorde en aktiv handling 
och kryssade dig, hur 
känns det?

Förtroende
– Det är ett förtroende som 
måste förvaltas och det är 
självklart hedrande att så 
många kryssat mig. Jag tror 
att regionens frågor, tack 
vare valet, får lite större upp-
märksamhet nu. Jag känner 
redan att vi inom partiet har 
lyft upp dessa frågor på agen-
dan och att intresset för att 
diskutera dem är större.

Valresultatet gav inte 
Socialdemokraterna och 
deras allierade någon egen 
majoritet i regionfullmäk-
tige, varför regionråd Gert-
Inge Andersson (S) har 
inlett förhandlingar med 
bland annat Folkpartiet.

– Jag vet att det har tagits 
kontakter med både Folk-
partiet och Miljöpartiet. 
Tillsammans skulle vi få 75 
mandat, det vill säga majori-
tet. Jag tror ändå att målet är 
att nå en ännu starkare majo-
ritet och med Vänsterpartiet 

skulle vi få 84 mandat av de 
149 i regionfullmäktige. Det 
är klart att en sådan lösning är 
att föredra. Förhoppningsvis 
blir allt klart i veckan, speku-
lerar Jim Aleberg.

För sin egen del hoppas 
han förutom platsen i regi-

onfullmäktige få fortsätta i 
Primärvårdsstyrelsen, NU-
sjukvården och i Miljönämn-
den.

Sossarna kryssade flitigt
– 70% gav Jim Aleberg sitt förtroende

PERSONVALET
Jim Aleberg (S) 639
Mikael Berglund (M) 145
Gert-Inge Andersson (S)   93
Mariam Hagberg (S)   70
Sune Rydén (KD) 54
Theo Papaionnou (VV) 53
Jan A Pressfeldt (VV) 49
Lena Hult (S)  43
Boel Holgersson (C)  42
Martin Andréasson (M) 40
Rose-Marie Fihn (FP) 37

Ovanstående är de som fick flest 
kryss i Omvalet 2011. Totalt valde 
1950 väljare att kryssa för en kan-
didat.

Jim Aleberg fick över 70% av Socialdemokraternas kryss. 
Det blir ett förtroende att axla.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Någon som
går ut frivilligt i
det här vädret?

Ja.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, 
dygnet runt, året om. Bli medlem så bidrar du till deras ideella 
arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. motor-
stopp eller roderhaveri, även om du inte är i akut sjönöd. 
Läs mer på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

En vecka kvar av insamlingen
Insamlingen till Molda-
vien pågår till och med 31 
maj. Bidragen och insatser-
na har varit många, men än 
återstår ett antal tusenlappar 
tills målet är nått. Pengarna 
som Stödföreningen Vaken 
får in går oavkortat till Eu-

ropas fattigaste barn i Molda-
vien. Dessutom hoppas för-
eningen kunna betala två 
platser för moldaviska del-
tagare i entreprenörsutbild-
ningen Unga entreprenörer 
i Nya Europa som arrange-
ras på Krokholmen i sommar.

Vi på Peab bygger hem som håller för verkliga liv. Bakom de 
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HEM SOM HÅLLER  
FÖR VERKLIGA LIV.  

ÖSTRA ÄNGARNE ETAPP 2, ALE 
– SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.
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VÄLKOMMEN PÅ BOKAD MARKVISNING MED FIKA
TID: SÖNDAG 29 MAJ KL 11.00-12.00 
PLATS: TORKELS KULLE, BACKA SÄTERI
ANMÄLAN TILL JOAKIM BERNHARDSSON, 0733-37 22 27

PLANERAD INFLYTTNING: FRÅN SOMMAREN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:  
Peab
Joakim Bernhardsson 
������������������������������������������������

MARKVISNING MED FIKA I ALE.
VÄLKOMMEN PÅ BOKAD
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Läs mer och anmäl intresse för bostäderna på peabbostad.se
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BRF ALEÄNG, ALE – TRIVSAM  SMÅSTADSIDYLL 
NÄRA STORSTADEN.
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VÄLKOMMEN PÅ BOKAD MARKVISNING MED FIKA
TID: SÖNDAG 29 MAJ KL 11.00-12.00 
PLATS: TORKELS KULLE, BACKA SÄTERI
ANMÄLAN TILL CLAES HELLSTRÖM, 0707-14 80 50

PLANERAD INFLYTTNING: FRÅN HÖSTEN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:  
Länsförsäkringar 
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Jag bestämde mig, kämpa-
de och misslyckades igen. 
Tack vare, eller snarare på 

grund av, en plågsamt ener-
gisk väninna blev jag i höstas 
övertalad till att kliva in på 
gymmet.

Den muskulösa kvinnan i 
receptionen undrade om jag 
ville teckna ett årskort där 
ALL träning ingick. ”Ja abso-
lut”, klämde jag fram och för 
en sekund kändes det faktiskt 
riktigt bra.

Full av nyfunnen belåten-
het gick jag hem och rotade 
fram mina pinsamt välbeva-
rade gympaskor för att starta, 
som det så fint heter, mitt 
nya liv.

Det började bra, förvå-
nansvärt bra.

”Bra käääämpat”, ropade 

spinninginstruktören när 
jag tog det sista krystande 
tramptaget i en påhittad 
uppförsbacke. Man kunde 
nästan tro att jag var redo för 
ett 45-minuters pass till efter-
som jag satt kvar på cykeln 
efter att alla andra lämnat 
det stinkande rummet. Men 
det var ju bara att krypa till 
korset och erkänna för killen 
med lårmusklerna att jag 
hade fastnat med skorna i 
pedalerna. 

Men trots några smärre 
missöden gick tränings-
maskinerna varma. För att 
förtränga discomusiken och 
de uttjatade serierna på tv-
skärmarna drömde jag mig 
bort till sommaren och mina 
nya snygga magrutor.

Så blev det inte.

Månadsavgiften svider, 
medlemstidningen smäller 
när den landar på hallgolvet 
och ”coacherna” har ett 
skärande högt tonläge när 
de ringer och undrar hur 
det går med träningen. Mitt 
smarta beslut gör sig ständigt 
påmint, men det kan inte 
hjälpas. Jag är helt enkelt för 
lat.

Därför har jag lagt om min 
strategi inför den stundande 
sommaren. I min nya plan 
ingår mjukglass med choklad-
sås, oändligt många grillkväl-
lar och öl på balkongen. Jag 
kommer helt enkelt inte ha 
tid att träna.

Vem behöver magrutor 
när man är en stolt livsnjutare 
som fortfarande får plats i 
fjolårets bikini.

Undrar om det är någon 
som genomskådar min 
förnekelse och risiga undan-
flykter. Säkert. Men vad är 
det egentligen som får folk 
att pressa sig till gränsen för 
att få till den där fulländade 
”beachlooken”? Tänker man 
efter så ligger det en hel 
industri bakom paniken. Pul-
verdieterna säljs på löpande 
band medan löpbanden går åt 
som smör. Bikinidelarna som 
går att ”mixa och matcha” 
krymper några millimetrar 
för varje år för att man ska 
behöva käka ännu mera 
pulver och springa ett par 
timmar till. 

För den som vill ta det 
hela ett steg längre finns bad-
vänligt smink samt passande 
accessoarer som exempelvis 

magkedja att tillgå på mark-
naden.

Vem har sagt att det ska 
vara enkelt att ta sig till stran-
den? 

För att göra min fullspäckade 
glass-grill-öl-sommar ännu 
mer bekväm tänker jag 
införskaffa mig en cykel med 
många växlar. Den ska inte 
sitta fast i golvet och inte ha 
fotremmar som är omöjliga 
att ta sig loss ifrån. Stöter jag 
på en uppförsbacke tänker 
jag inte käääämpa utan lugnt 
kliva av och fortsätta färden 
till fots.

Till hösten står jag för-
modligen framför den där 
muskulösa receptionisten 
igen och slänger ur mig ett 
”ja absolut” på frågan om 

jag vill teckna ett årskort där 
ALLT ingår. För skam den 
som ger sig. 

Skulle jag sedan mot all 
förmodan lyckas skaffa mig 
ett par magrutor till nästa 
sommar hade jag förmodli-
gen ställt mig frågan: Var det 
verkligen värt det?

JOHANNA ROOS

Bekännelser från en stolt latmask
Krönika

SURTE. I lördags 
arrangerades Träd-
gårdsmarknad på Glas-
bruksmuseet.

En solig sådan.
Mycket folk kom för 

att sälja, köpa och byta 
växter.
Det är Bruksongar som till-
sammans med Odlaklubben 
Väst som står bakom Träd-
gårdsmarknaden i Surte. 
Precis som i fjol lyste solen 
stark och besökarna såg verk-
ligen ut att trivas i den sköna 

majvärmen.
På Glasbruksmuseets par-

kering rådde full kommers och 
utbudet av plantor var väldigt 
varierat. Försäljarna delade 
också med sig av tips och råd 
för bästa växteffekt.

Inne i museet hölls kaffe-
serveringen öppen. Där kunde 
man också bevittna jubileums-
utställningen av Surte Foto-
klubb, som i år fyller 50 år. En 
mycket fascinerande och till-
talande fotoutställning.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Karolinerna 
blåste salut, hästvän-
nerna jublade och gläd-
jen var stor när den 
första säkra ridvägen 
invigdes.

Den 6 km långa leden 
mellan Bohus och 
Nödinge är nu färdig 
att tas i bruk.

– Det känns fantas-
tiskt att vi äntligen 
har något att visa 
upp och utgå från i 
vårt fortsatta arbete, 
säger Peter Tifeldt, 
ordförande i föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale.

På sikt är tanken att det ska vara 
tryggt och framför allt möjligt att 
rida från Alvhem i norr till Bohus 
i söder. Den första etappen för 
att förverkliga denna vision är 
nu färdig. Mellan Jennylund i 
Bohus och Nödinge är en ridväg 
nu öppen.

– En stor del av jobbet har 
lagts ut på entreprenad, men 
vi har också haft god hjälp av 
många ideella föreningsmed-
lemmar. Resultatet är bästa tänk-
bara och en fin demonstration av 
hur bra det kan bli. Nu tror jag 
inte att vi kan hålla samma höga 
kvalitet genom hela Ale, men vi 
ska sikta högt, säger Peter Ti-
feldt nöjt.

Invigningsceremonin skulle 
som sig bör krönas med en tradi-
tionsenlig bandklippning. Sam-
hällsbyggnadsnämndens ordfö-
rande, Jan A Pressfeldt (AD), 
och vice ordförande Tyrone 
Hansson (S), fick dock bekym-
mer. Saxen var för slö, eller om 
bandet var för segt, vilket ledde 
till en stunds ”dramatik”. De 
tvingades ta till en alternativ lös-
ning och riva av bandet.

– För många år sedan ska-
pades det en slogan för Ale 
kommun – ”någonting för alla” – 
men det gällde bara om man var 
fotbolls- eller bandyfrälst, vi med 
hästintresse räknades aldrig in. 
Det blåser andra vindar idag och 
det känns särskilt bra att Tyrone 
Hansson står vid min sida och att 

vi är överens om att det här är po-
sitivt, sa Jan A Pressfeldt bland 
annat i sitt invigningstal. 

– Hur som helst så kände vi 
i föreningen att det var kul att 
initiativet med säkra ridvägar 
verkar vara brett förankrat poli-
tiskt, menar Tifeldt.

Det kommer att behövas för 
satsningen är omfattande. Ale 
kommun och Leader Göta älv 
står för ekonomin, föreningen 
för drivkraft och ideellt arbete.

– Nu ska vi titta på hur vi går 
vidare i projektet. Tanken med 

en ridled genom Ale är att andra 
markägare och hästvänner ska 
kunna koppla på egna lokala rids-
lingor. Vi har legat lite lågt med 
marknadsföringen av detta, då vi 
först gärna vill komma i kontakt 
med så många markägare och 
förklara förutsättningarna. För-
eningen vill gärna vara med och 
stötta de som vill haka på med 
egna ridslingor, förklarar Tifeldt.

Ridvägarna fungerar också 
utmärkt som vandringsleder.

Med hänsyn till det ostadiga 
vädret var invigningen i söndags 

tämligen välbesökt. Karolinerna 
till häst och fot gav denna histo-
riska dag en pampig inramning. 
Uno Bohman från Skara pre-
senterade sedan hela idén med 
säkra ridvägar och vilka möjlig-
heter det skapar.

Trädgårdsmarknad på Glasbruksmuseet
– Och utställning av Surte Fotoklubb

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Barbro Sund tittade på blommor hos Birgitta H Olsson.

Michael Zvore från Kode sålde blommor till Linda Bäckström 
och Magnus Johansson.

Inne på museet kunde man ta del av Surte Fotoklubbs jubi-
leumsutställning. Ordföranden Göte Noll och Ingvar Carlsson 
framför Ingvars fina bild på en jaktfalk.
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En säker ridväg invigd
– Historisk dag när leden mellan Bohus och Nödinge öppnades

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), förrättade tillsammans med 
vice ordförande, Tyrone Hansson (S), invigningen. Bandet var segt och fick rivas istället för 
klippas av.

Ridleden mellan Bohus och Nödinge är nu klar att tas i bruk. Invigningsceremonin ägde rum 
på Jennylund i söndags.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SOMMAR I BUTIKEN!

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

PAOLO BRA
Överdel i bandaumodelll. Finns i flera färger

249KR

ADIDAS BADSHORTS
XS-XXL. Finns i flera 
färger

299KR

ICEPEAK BADSHORTS
48-56. Finns i flera färger

299KR

BJÖRN BORG BADSHORTS
S-XL. Finns i flera färger

499KR

NATAL
BIKINIUNDERDEL
Justerbar midja.

Finns i flera färger

199KR

SAO MID
BIKINIUNDERDEL

Finns i flera färger

249KR

LIMON CLASSIC
HIPSTER
Hipstermodell med 
riktigt bra passform. 
Finns i flera färger

199KR

BRASILITO TRIANGLE BRA
Finns i flera färger

249KR

NORONHA HALTERNECK
S-Xl. Finns i flera färger

249KR

ADIDAS FLIP FLOP
Dam- och herrstorlekar

199KR

MJUKISBYXA
Dam och herr. Svart, grå.

199KR

HOODTRÖJA
Dam: grå, svart, rosa, blå 
Herr: svart, grå, blå

299KR

HOODTRÖJA JR
Svart, grå, blå

199KR

STUF Nyheter i butik

MJUKISBYXA JR
Svart, grå

179KR
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NÖDINGE. Skateparken 
i Nödinge har fått en 
välbehövlig upprust-
ning.

Arbetet har utförts 
av eleverna på Lär-
lingsgymnasiet.

Nu är det fritt fram 
för alla skateboardfan-
taster att åka igen.

Där Nödinge tennishall en 
gång var belägen finns sedan 
fem år tillbaka en skatepark. 
Behovet av upprustning har 
emellertid varit stort för 
att utövarna ska kunna åka 
säkert.

– Jag tog en kontakt med 
Lärlingsgymnasiet som 
erbjöd sig att hjälpa till. Sam-
arbetet har fungerat utmärkt 
och nu har vi äntligen en ska-
tepark värd namnet igen, för-
klarar Thomas Berggren på 
Vakna.

Så kallade rails har bytts 
och dessutom är ramperna 
åter i perfekt skick.

– Det är suveränt! Jag är 
här nästan varje dag och åker, 
säger Hamodi.

Kristoffer Karlsson är 

en av eleverna på Lärlings-
gymnasiet som varit med 
och rustat upp skateparken 
i Nödinge. Han åker själv 
bräda och var med vid invig-
ningen för fem år sedan.

– Det är viktigt att vi 
underhåller den här skatepar-
ken, det är enda stället i Ale 
som vi kan vara på. I annat fall 
måste vi bege oss in till Göte-

borg, säger Kristoffer.
– Nästa steg är att få till 

en halfpipe och nya åkboxar. 
Vi drömmer också om en 
betongpark i Älvängen, säger 
Kristoffer.

Vad gör skateboard så 
roligt?

– Det finns inget stopp för 
vad du kan lära dig och det 
är en frihet. Alla har sin egen 

stil.
De viktigaste egenska-

perna för att bli en bra 
åkare?

– Du ska vara orädd och ha 
bra balans, avslutar Kristoffer 
Karlsson.

Skateboardparken i Nödinge upprustad
– Samarbete mellan Vakna och Lärlingsgymnasiet

UTAN BRÄDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skateboardparken i Nödinge har fått en välbehövlig upprust-
ning tack vare eleverna på Lärlingsgymnasiet.

Skateboard är livet tycker de här grabbarna.

NÖDINGE. Han satt på 
bussen hem till Partille 
när telefonen ringde.

”Du har vunnit en 
scooter, kom tillbaka!”

Festivalborgsbesöket 
blev en lönsam historia 
för Jesper Danling.

Han var helt övertygad om att 
någon ringde och skämtade, 
men rösten envisades med att 
tala om att han faktiskt vunnit 
en scooter.

– Jag visste ju att det lot-
tades ut en sådan, men ärligt 
talat var jag inte särskilt in-
tresserad. Nu är det övnings-
körning med bil som gäller så 
jag tänkte inte så mycket på 
det, berättar scootervinnaren 
Jesper Danling.

Hälsade på kompisarna
Enda anledningen till att han 
faktiskt råkade vara i Ale gym-
nasium på Valborgsmässoaf-
ton var kompisarna i bandet 
Walking Disorder.

– Hade inte de spelat så 
hade inte jag varit där fast 
visst kikade jag också på 
Daniel Adams-Ray, men det 
är inte riktigt min genre, er-
känner Jesper.

Till vardags läser han el på 
Lindholmens tekniska gym-
nasium och snart väntar ett 
sommarlov med minimala 
intäkter, men det har Jesper 
hittat en lösning på nu.

– Jag har tyvärr ingen an-
vändning för en scooter och 
har därför bestämt mig för att 
sälja den. Det ingår ju också 
en förarutbildning så jag tror 

inte det blir särskilt svårt.
Vad ger du Festivalborg 

för betyg?
– Det var bra. Jag kan 

knappast klaga…

Fotnot. Scootern som lottades ut på 
Festivalborg var sponsrad av ett antal 
lokala företag. Velocipedskolan i Lilla 
Edet har hjälpt till att montera scoo-
tern och har också lovat att erbjuda 
en körutbildning till ett värde av 5000 
kronor.TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jesper Danling från Partille vann Festivalborgs scooter.  

Foto: Jonas Ekstrand FAKTA
Namn: Jesper Danling 
Ålder: 16
Bor: Partille
Gör, studerar: 1:an lindholmens 
tekniska, el, installationstekniker
Fritidsintressen: Spelar gitarr.
Drömmer om: ”Att få spela i ett 
känt band och tjäna feta pengar”.
Gör jag om tio år: ”Jobbar och 
lever livet”.

Jesper vann Festivalborgs scooter
– Som nu är till salu

En skogbrand, med flera olika brandhärdar, inträffade i Or-
rekärr och Råsberget i fredags kväll. Larmet kom till rädd-
ningstjänsten strax efter klockan sju. Personal från Nol 
och Surte ryckte ut. Bandvagnar och terrängfordon an-
vändes i släckningsarbetet och polisens helikopter kon-
trollerade området från luften. Branden varade i flera 
timmar och viss eftersläckning skedde på lördagen.

Foto: Christer Grändevik

Text: Jonas Andersson

Skogsbrand i Nödinge
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ALE. Kostnaderna för 
utskick av handlingar 
till förtroendevalda 
sticker i höjden.

Därför utreds nu 
kostnaden för att förse 
politiker med läsplat-
tor och på så vis kunna 
digitalisera utskicken.

Att minimera pappersför-
brukningen, minska porto-
kostnaderna och förenkla ad-
ministrationen är prioritera-
de frågor i nästan alla svenska 
kommuner. Sedan ett år till-
baka utreds förutsättningar-
na för att digitalisera utskick-
en till förtroendevalda i Ale.

Under hösten föreslås le-
damöterna i Beredningen för 
demokratifrågor få använda så 
kallade läsplattor (Ipad med 
flera). Projektet ska sedan ut-
värderas för att övriga nämn-
der vid ett lyckat resultat ska 
ansluta sig till rutinerna under 
nästa år.

– Fördelarna är 
flera. Det handlar 
långt ifrån om bara 
miljö och pengar. 
Vi gör stora tidsbe-
sparingar på perso-
nalsidan, politiker-
na får handlingar-
na snabbare och får 
dessutom tillgång 
till dem oavsett var 
de är. Det gäller bara 
att ha med sig läs-
plattan, menar Stefan 
Lydén, förvaltnings-
sekreterare på Kom-
munstyrelsen.

Idag kostar pappersutskick-
en till förtroendevalda i Kom-
munstyrelsen och Kommun-
fullmäktige cirka 300 000 
kronor, totalt för hela den 
demokratiska apparaten är 
säkert den dubbla. Prislappen 
för en läsplatta varierar mellan 
4000 och 6000 kronor.

– Men jag vill betona att det 
ytterst inte har handlat om att 
spara pengar, det är en posi-
tiv effekt, fast egentligen har 
utgångspunkten varit att för-
enkla och skapa bättre förut-
sättningar för att vara förtro-
endevald i Ale. Med en läsplat-
ta har du med dig alla aktuella 
handlingar, men också histo-
riken och eventuella minnes-
anteckningar. Vårt mål är att 
våra politiker inte bara ska 
använda plattan att läsa med, 
utan syftet är att det ska känna 
bekvämt att göra anteckning-
ar och markera i utskickade 
texter.

Utbudet av läsplattor är 

idag stort. Mycket tid och 
tester har gjorts för att hitta 
rätt.

– Vi har testat två olika mo-
deller, dels Ipad från Apple 
dels en av Toshibas läsplat-
tor. Personer i olika ålders-
grupper har ingått i försöks-
gruppen och vi fortsätter nu 
att testen i höst. Utefter deras 
kommentarer har vi bestämt 
oss för att gå vidare med Ipad, 
säger Stefan Lydén och moti-
verar valet:

– Alla som använt den säger 
samma sak. Den är enkel och 
lätt att förstå, men den är 
också dyrast. Därför måste 
politiken förstå att den här 
eventuella förändringen inte 
bara är en ekonomisk bespa-
ring. Det är främst en kva-
litetsförbättring. Läsplattan 
kostar, liksom abonnemang-
en. Livslängden är kanske 
max fyra år, sen måste de för-
nyas. Det ska då ställas mot 
en enkel administration, stor 

tidsbesparing i arbe-
tet, minskad porto-, 
papper-, kuvert- och 
tonerkostnad. Det blir 
en ekonomisk upp-
sida, men det är inte 
huvudargumentet.

Nu gäller det att de 
förtroendevalda ser alla 
fördelar och ställer sig 
positiva till förslaget.

– Viljan att göra 
denna förändring måste 
komma från dem annars 

är det ingen idé, avslu-
tar Stefan Lydén. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kostnader sänks när utskick digitaliseras

Apples läsplatta Ipad testas av Ale kommun. 
Tanken är att förse förtroendevalda med läs-
plattor för att kunna digitalisera alla utskick 
av handlingar.

ÄLVÄNGEN. En riktig 
bragd!

Så skulle man kunna 
sammanfatta Maden-
skolans bedrift i Ener-
gikicken i fotboll.

I konkurrens av hela 
187 lag gick man hela 
vägen och vann guld.

5 A på Madenskolan gjorde 
det som ingen annan klass 
lyckats med tidigare. Under 
Energikickens 16 års långa 
historia har Qvidingskolan 
och Änglagårdsskolan turats 
om att stå överst på prispal-
len. Ingen annan skola har 
varit i närheten av att rubba 
dessa storheter inom klass-
fotbollen. Fram tills i år. När 
årets upplaga gick av stapeln 
lyckades Älvängenskolan 

sätta övriga lag på plats och 
vinna turneringen.

– Helt fantastiskt! Det 
var inget som vi räknade 
med innan turneringen star-
tade, men när vi väl hade 
tagit oss till guldslutspelet så 
kände vi segervittring, berät-
tar Pontus Dahlberg som 
delade målvaktssysslan med 
Jennifer Albaeus.

Spelformen i Energikick-
en är 7-mannafotboll där kil-
larna spelar den första halv-
leken och tjejerna den andra.

– Nästan alla i vår klass 
spelar fotboll, så där hade vi 
en fördel mot många andra 
skolor, förklarar Jennifer.

Samtliga matcher spelades 
på Heden, gruppspelet på tis-
dagen och slutspelet på fre-
dagen. Den tuffaste bataljen 
var kvartsfinalen mot Ängla-

gårdsskolan där alelaget vann 
med matchens enda mål.

– De var så besvikna att de 
grät efter slutsignalen, säger 
Pontus.

Finalen blev en ren expe-
ditionsaffär där Getterstens-
skolan kördes över med hela 
4-0. Skrällen var ett faktum!

– Efteråt firade vi med 
pizza och cola i ÄIK:s klubb-
hus, förklarar Jennifer.

Energikicken hade också 
ett annat budskap än fotboll 
att förmedla, nämligen att ge 
rött kort mot våld och rasism.

– Stort fokus låg på kam-
ratskap och det är verkligen 
ett kännetecken för vår klass, 
poängterar Pontus Dahlberg.

Madenskolan skrällvann i Energikicken
– Fick favoriterna på fall

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvängenskolan klass 5 A jublar efter att ha tagit hem segern i Energikicken.

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

Makeup-rådgivning 
ca 15min 

100 kr

100 kr

Välkomna måndag 30 maj kl 12-18 för 

Drop in
- Nu startar våra populära makeup-kvällar.

Välkommen in i butiken för mer information.

Återfås vid köp av produkter för minst 300kr.

Välkomna måndag 30 maj kl 13-18 för 
Styling av håret eller 

färgning av bryn 
+ omformning ca 20min 

Endast Drop In Vi lär ut 
tips & trix

�������������������
�������������������



alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   201122

ALE. Uppföljnings-
prognos nummer två 
är aktuell för poli-
tisk behandling i Ale 
kommun.

Den har både positivt 
och negativt att säga.

Positivt att skatte-
prognosen pekar på ett 
ökat tillskott om 12,5 
Mkr, negativt att skolan 
och omsorgen backar 
17 Mkr.

I den aktuella ekonomiska 
uppföljningsrapporten fram-
går att Utbildningsnämnden 
redovisar ett underskott om 
10 Mkr på årsbasis. 7 av dessa 
miljoner härrör Ale gymna-
sium.

– Det är ingen nyhet, utan 
en bekräftelse på de bekym-
mer som gymnasiet har. Vi 
jobbar aktivt med frågan och 
kan bara konstatera att det 
krävs stora anpassningar för 
att kostnader och intäkter ska 
gå ihop. Nu har vi bestämt oss 
för att satsa vidare och då kan 
vi inte samtidigt tvinga för-
valtningen att gå vidare med 
en tung ryggsäck, som består 
av kostnader som beror på ti-
digare års handlingsförlam-
ning. Vi måste på något sätt 
avlasta dem genom ett eko-
nomiskt tillskott. Först ska 
nämnden utreda vad som 
går att göra inom verksam-
heten utan att påverka kvali-
tén, säger Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M).

God hushållning
Även Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden visar på 
ett underskott. Genom att 
inte utföra de budgeterade 
satsningarna om 5 Mkr kan 
årsresultatet prognostiseras 
till -6,9 Mkr.

– Vi har tack vare god hus-
hållning och utan iver pengar 
kvar att använda. Dessutom 
talar skatteprognosen po-
sitivt, vilket gör att vi i den 
mån det behövs kommer att 

kunna justera ramarna till 
de nämnder som är i behov, 
säger Mikael Berglund.

Med andra ord står det 
tämligen klart att både 
skolan och Omsorgsnämn-
den kommer att få ett ökat 
anslag, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S) gillar.

– Vi har hela tiden hävdat 
att framför allt Utbildnings-
nämndens ram måste utökas. 
Ska vi satsa på skolan eller 
inte? Jag tycker redan att det 
har tagit för lång tid, nu är 
vårterminen snart slut och 
ännu inga beslut om pengar.

Den aktuella rapporten för 
Ale kommuns ekonomi visar 
på ett negativt resultat om 4 
Mkr, men så kommer inte bli 
fallet.

– Nej, vi har fortfarande 
16 Mkr som inte är fördela-
de och som kommer att på-
verka nämndernas verksam-

heter positivt. Dessutom har 
vi en betydligt bättre skat-
teprognos än förväntat, så 
något minusresultat blir det 
inte, hälsar Mikael Berglund.

Två nämnder redovisar underskott
– Men det finns pengar i Ales kassa

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Arkivbild: Allan Karlsson

Paula Örn (S), oppositions-
råd i Ale.

Är inte ett dugg för-
vånad av den senas-
te rapporten om nä-

ringslivsklimatet i Ale. 
Trenden har varit tydlig de 
senaste åren, men inga nya 
grepp har tagits. Det mest 
kreativa är att man har bytt 
frukostmöten till sopp-
lunch. På dessa träffar är 
det mest envägskommuni-

kation och monologer ut-
vecklar sällan näringslivs-
klimatet. För att komma 
på rätt köl igen måste dia-
logen stärkas och nya krea-
tiva forum skapas. Det har 
nu gått ett halvår med mo-
derat styre i Ale, en led-
ning som sade sig priorite-
ra näringslivet. Vilka beslut 
har tagits? Vad planeras att 

göra? Hur ser handlings-
planen ut förutom att åka 
runt och prata med 500 fö-
retagare? Någon egen kre-
ativ idé måste väl den po-
litiska ledningen ha haft 
när man i valrörelsen sa att 
näringslivsklimatet skulle 
förbättras?

Aleföretagare

Angående näringslivsklimatet

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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Skinkfat
beställ ditt bufféfat
- gott, snabbt, enkelt!
0303-975 04
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Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller 
bli medlem – vi får inga bidrag från staten. Läs mer på 
www.ssrs.se eller ring 077-579 00 90.

A
LE

K
URIREN 15 ÅR • 1996 - 

20
11

Susanne bjuder mamma Petra och barnen
Lukas, Moa och Leo på mors dag-tårta!

Marinerade spare ribs

         3990/st
Rib World • Ursprung Tyskland

Danmark • 500g • Jfr pris 79:80/kg

Rädisor i knippe

290/st
Holland • Ca 330 g • Klass 1

Kryddad grillkarré

         6990/kg
Lithells Asado • Ursprung Sverige

Ca 600 g • I skivor

Laxfi lé

5990/st
Findus • 480-500 g • Djupfryst

Jfr pris 147:50-118:00/kg
Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Ekologisk fetaost

         2490/st
ICA • I love eco • 200 g

Fira lilla mamma!

Beställ på 0303-975 09

Rosor 2990
Nyhet!

Det fjärde offret

149k

Räkor med skal

         3990/kg
Royal Greenland • 1 kg • 70/90 • Djupfryst

Max 2 köp per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Blandfärs

         3990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Ca 1600 g • Max 2 per kund

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.21 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

FIRA MAMMA PÅ MORS DAG
Mors-dagtårtorna beställer du hos oss



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook
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0303-106 19

Frisörer fyllda med inspiration från 
vårens kurser och seminarium som 
längtar efter att få använda saxen

Förändra dig själv 
med färg & form
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Västra Gatan 59, KUNGÄLV

MUGG 
PÅ KÖPET FÖR VARJE 

GLAS DU KÖPER

Lasse Åberg Värde 99:-

VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV 

TEL 0303-166 75
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15
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Aha
läderarmband 499:-/st
berlocker från 199:-/st

Rock by
Sweden Åsitas
halsband 600:-/st

ALE Ale Torg
KUNGÄLV Strandg. 80
www.smycka.se

Fossil damklockor
tvåfärgad 995:-

vit 1.995:-

VÅRA UTVALDA
FAV�RITER

Fossil
läderhalsband 695:-
läderarmband 695:-

Handla i fästliga Kungälv
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Nytorget  •  0303-21 11 51  

www.bomansfoto.se

STUDENTSKYLTAR
Vi tillverkar studentskyltar!
Montering, pinne och regnskydd ingår.

Pris från 270:-

Tackkort från 140:-   (20 st inkl kuvert)

Välkommen att titta in på vår hemsida 
där du hittar flera mallar att välja bland.

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Vi har 
stort utbud!

Välkommen in!  
Lena med 
      personal

P
 bredvid Kexfabriken

Bräckboden!!

Västra Gatan 66, Kungälv, tel. 0303-181 30  

Carola-Butiken
Vard. 10-18, lörd. 10-15

Stor 
BH-Rea

40%
rabatt

Aeris
En färgglad resepartner!

200:- rabatt 
under perioden 15 maj-15 
aug. 2011. En uppblåsbar 
krokodil för de minsta ingår.

Vi har kläderna för 
sommarens aktiviteter 

och alla väder!

Fest

Bröllop Regn

Skolav-
slutning

Bad

Mys

Barnkläder 0-16 år

E-HANDEL www.rekobarn.se 
BUTIK Mitt i Kungälv, ingång från Strandgatan Tel: 0303-18881

BUTIK Mitt i Kungälv, ingång från Strandgatan Tel: 0303-18881

Finns i fl er 
färger med två 
eller fyra hjul!
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595:-
Klänning

Linnen & toppar 
till bra priser

Mors Dag-erbjudande

Västra gatan 68, Tel 0303-16560 Kungälv

Söndag 29 maj

Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 • Västra Gatan 67, Kungälv • Tel: 0303-92415 • www.nillashop.se
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PÅ TED NICOL: TOPPAR, BLUSAR, KAVAJER, BYXOR
GÄLLER TORSDAG-LÖRDAG, KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN 

MORS DAG ERBJUDANDE 30% RABATT
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• Bergkross • Makadam • Sand 
• Singel • Kullersten • m.m.

Fraktkedjan Väst är Kvalitetscertifierade enligt SS-ISO 9001:2000 och Miljöcertifierade enligt SS-ISO 14001

Mark 0320-330 75 • Bollebygd 033-28 40 10
www.fraktkedjanvast.se

Vi levererar:
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NOL. Solsken och breda 
leenden.

Precis som det ska 
vara när det stundar 
invigningsfest.

I torsdags firade 
Noltorgets förskola att 
man har fått en ny ute-
gård.

Det var dukat till fest på Nol-
torgets förskola i torsdags för-
middag. Blågula fanor vajade 
och på borden stod det pop-
corn och saft. Inte nog med 
att det var Förskolans dag, 
dessutom passade man på att 
inviga den nya utegården.

– Arbetet med den nya 
gården påbörjades i novem-
ber och sedan gick det med 
en rasande fart. Vi tog vår nya 
utemiljö i anspråk redan tidigt 
i vintras, men tyckte att den 
här dagen lämpade sig perfekt 
för en officiell invigning, för-
klarar Ingela Olofsson som 
hade äran att få klippa det blå-
gula bandet.

På Noltorgets förskola är 
hemvist för 38 barn, fördelade 
på två avdelningar (Solstrålen 
och Rainbow). Emil Christi-
ansson och Ida Thorstens-
son går idag i förskoleklass, 
men deltog i ändå torsdagens 
kalas. De har nämligen varit 
med och utformat den nya 
utgården, kommit med idéer 
som entreprenören sedan för-

verkligat.
– Cykelvägarna har blivit 

bra. Sedan ville jag att man 
skulle bygga en koja och så 
blev det, förklarar Emil.

– Det är roligt med invig-
ningsfest och gården har 
blivit jättefin, säger Ida.

En stor gunga, en båt och 
bänkar har också fått plats 
på den nya utegården, som 
används flitigt i verksamhe-
ten.

– Vi är jätteglada för bar-
nens skull som verkligen har 
fått en miljö som lockar till 
lek, avslutar Ingela Olofsson.

Invigningsfirande på Noltorgets förskola
– Ny utegård som lockar till lek

PÅ INVIGNINGSFEST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I torsdags var det officiell invigning för den nya utegården på Noltorgets förskola.

Barnen bjöds på saft och popcorn dagen till ära.

Förskolans dag firades på många håll i torsdags. På Olof 
Persgårdens förskola arrangerades OP-loppet för andra 
året i rad. Efter den gemensamma uppvärmningen gick 
startskottet för loppet. Efter målgång förärades samtli-
ga deltagare med guldplakett.

Förskolebarn i Älvängen 
sprang OP-loppet
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Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

Kampanj!

gälle
r t
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ed 17 ju
ni 2

011

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation. ** Försäkring gäller ej för företag.

KLIMATTEKNIK

MITSUBISHI GE-35

14900 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår  
(pris utan ROT 17400 kr)

1 500 kr är avdraget från vårt 
ordinarie pris 18 900 kr.  
3 års extra trygghetsförsäkring  
ingår, ordinarie pris 875 kr.
Kampanjbesparing: 2375 kr

-  Underhållsvärmefunktion  
- 5,3 kW maxeffekt värme   
- Extremt lågt ljud

Kyla på sommaren!

Billig Värme på vintern!

Underhållsvärmefunktion - 
Perfekt i garage eller sommarstuga!

Passa på NU!
Lågsäsongserbjudande på luft-värmepumpar.
Kort leveranstid, spara upp till 2375 kronor. 

Vi har även förmånliga erbjudanden på Bergvärme

GÖTEBORG. För att 
väcka debatt kring 
stympning av små 
flickor världen över 
skapade Caroline Nord-
lund ett eget smycke.

Överskottet går till 
organisationen Kvinna 
till Kvinna som arbe-
tar för flickors och 
kvinnors rättigheter i 
utsatta länder.

På två månader 
har Carolines unika 
smycken bidragit med 
över 10 000 kronor.

Caroline Nordlund har alltid 
varit engagerad i tjejfrågor. 
Under studietiden i Ale gym-
nasium gjorde hon flera upp-
märksammade insatser för 
utsatta flickor. Bland annat 
arrangerade hon föredrag för 
föräldrar där tjejproblem som 
ätstörningar och identitets-
kris diskuterades. Inför Den 
internationella kvinnodagen, 

8 mars, bestämde hon sig för 
att göra ett provocerande 
smycke. 

– Jag ville få omgivningen 
att reagera, att själva ta upp 
ämnet och börja prata om 
det. Effekten blev precis vad 
jag hoppats på och många 
frågade var jag köpt smycket. 
När de förstod att jag gjort 
det själv kom önskemålen 
om att få köpa. Jag började 
i liten skala, men bestämde 
mig sedan för att lägga ut det 
på facebook. Nu kommer det 
ordrar från hela landet, berät-
tar Caroline Nordlund som 
direkt bestämde sig för att låta 
överskottet gå till välgörande 
ändamål.

– Jag frågade runt och 
kände att organisationen 
Kvinna till Kvinna motsva-
rade mina ambitioner och vär-
deringar. Två tredjedelar av 
försäljningssumman går dit, 
resterande är material- och 
fraktkostnader.

Att människor i allt större 

utsträckning kommer att bli 
medvetna om vad konsum-
tionen i själva verket bidrar 
till och ifrågasätta varornas 
ursprung är Caroline helt 
övertygad om.

– Ingen vill köpa något som 
främjar barnarbete och kan de 
köpa ett fint smycke som sam-
tidigt stöttar ett välgörande 
ändamål så tror jag alla gör det 
i framtiden.

Via facebook säljer hon nu 
sitt unika Snippasmycke som 
finns både som armband, hals-
band och örhänge.

– Jag hade gärna sålt dem 
i någon butik och det finns 
förfrågningar, men jag lägger 
redan all min vakna tid på att 
tillverka till dagens beställ-
ningar. Jag hinner helt enkelt 
inte.

Inom kort kommer ytter-
ligare en variant av Snippa-
smycket, ett halsband helt i 
silver.

– Det är en exklusivare vari-
ant, men oerhört vackert. Jag 
hittade en silversmed i Kode 
som tog sig an uppgiften. Det 
ska bli väldigt spännande att se 
hur försäljningsutvecklingen 
blir för detta, säger Caroline 
som redan har varumärkes-
skyddat sin skapelse. 

Till vardags är hon försäl-
jare inom marknadsföring 
med betoning på IT-tjänster, 
ett yrke hon stortrivs med, 

men hon gör ingen hemlig-
het av att drömmen vore att få 
ägna sig åt människorättsfrå-
gor på heltid.

– Det är ett så angeläget 
ämne och jag känner starkt för 
alla delar av världen. Självklart 

har just kvinnorna i Afrika 
engagerat mig. Senaste Kong-
orapporten visar att 1100 
kvinnor våldtas varje dag. 
Det är helt oacceptabelt och 
jag blir så arg. Vi måste göra 
något, understryker Caroline.

Med Snippasmycket på 
stark frammarsch kan hela 
världen få en positiv reaktion.

Snippasmycket gör succé

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Caroline Nordlunds Snippasmycke gör succé. Överskottet går till välgörenhetsorganisatio-
nen Kvinna till Kvinna och syftet är bland annat att väcka debatt om hur småflickor tvingas 
till stympning.CAROLINE NORDLUND

Ålder: 24
Bor: Göteborg
Yrke: Säljare av marknadsförings-
tjänster.
Koppling till Ale: Mamma och kom-
pisar
I sommar: ”Först ska jag ta körkort, 

sen vill jag bila i Europa två veckor”.
Bonusfakta: Utsågs 2006 till ”Ett 
gott föredöme”, Ale kommuns ung-
domsstipendie. 11 år gammal var 
Caroline också Alekurirens första 
ungdomsreporter för sidan SPAN.

– Caroline Nordlunds skapelse för utsatta flickor och kvinnor

Fo
to

: 
E

v
el

in
a
 B

er
g
st

rö
m



alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   2011MOTOR28

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

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Recond
Sveriges största bilvårdkedja!

Plåt

Mek Ackrediterade 
att släcka 2:or från 

bilprovningen.

Egen plåtverkstad. 
Vi fi xar alla typer 

av plåtskador

Samarbete med alla försäkringsbolag

GRÖNNÄS

Att namnge bilar är 
en hel vetenskap och 
kräver mycket arbete. 
Picanto är exempelvis 
en kombination av fran-
skans ”piquant” som 
betyder kryddad och 
spanskans ”canto” som 
betyder sång. 

Kia Picanto är alltså 
kryddad med sång, 
vilket kan låta väldigt 
flummigt. 

Men under huven på 
testbilen arbetar en 
kryddad trepip som 
sjunger för glatta livet. 

Häng med på en 
testrepa i staden som 
aldrig sover – Barce-
lona!

När en ny modell ersätter en 
utgående är det vanligt att 

nykomlingen växt till sig - så 
är även fallet med nya Kia 
Picanto. Några stora föränd-
ringar är det inte fråga om 
utan koreanen har växt med 
sex centimeter på längden 
men behållit samma bredd 
och höjd som föregångaren.

Nya Picanto finns med 
fem- och tredörrars kaross 
(den senare lanseras i augusti) 
och ska enligt Kia förmedla 
en ”solid och kompakt 
känsla”. Frågan är hur det är 
med den saken?

Ny inifrån och ut
Utseendet har blivit 

betydligt tuffare, vilket 
den tyske designern Peter 
Schreyer sett till. Han 
kommer närmast från Audi 
men håller numera i ritstiftet 
hos Kia. Även inredningen 

och instrumentpanelen har 
blivit betydligt elegantare 
och håller hög klass. Att 
åka fem vuxna är dock inte 
att tänka på men fyra går 
utmärkt. 

Bak sitter man fortfa-
rande något trångt även om 
ingenjörerna gör stor sak av 
att axelavståndet ökats med 
en centimeter. Däremot har 
bagaget blivit rymligare och 
sväljer nu 200 liter, vilket 
kanske inte är någon höjdare 
men bättre än tidigare 157. 

Fäller vi de bakre ryggstö-
den så får 870 liter bagage 
plats och det är däremot rik-
tigt bra. Förra Picanto var 
en utpräglad stadsbil: liten, 
mjuk och lättmanövrerad. 
Nya modellen känns precis 
lika lättarbetad och smidig 
runt gathörnen. 

Två utrustningsnivåer 
finns att välja på men redan 
i basutförandet ingår luft-
konditionering, fönsterhis-
sar, ljudanläggning och sju 
krockkuddar. Bra jobbat!   

Charmerande trepip
Under huven erbjuds två 
bensinare: en trecylindrig 
på 69 hästkrafter (109 900:-) 
samt en fyrcylindrig på 85 
(124 900:-). Båda motorerna 
har en handjagad låda samt 
start/stopp-system som stan-
dard och klassas som miljö-
bilar. 

Vi koncentrerade oss på 
trepipen - den brummar 

underbart men bjuder inte 
på några hiskeliga fartupple-
velser utan här gäller det att 
planera omkörningarna om 
det ska bli några. 

Toppfarten är 153 knutar 
medan noll till hundra rullar 
på 14,4 sekunder. Men det 
går ändå inte undgå att 
charmas av såväl bilen som 
motorn. Bakom ratten i den 
hetsiga spanska citytrafiken 
trivs nya Kia Picanto som 
fisken i vattnet. 

S tar t / s topp-sys temet 
funkar perfekt då motorn 
stängs av vid rödljus och star-
tar kvickt igen då det slår om 
till grönt. Resultatet märks 
på soppförbrukningen som 
ligger runt 0,40 liter milen 
samt låga 95 gram i koldiox-
idutsläpp. 

Vem ska då köpa bilen? 
Om vi tar förra modellen så 
såldes 80 procent till tjejer 
och bara 20 till grabbar. 

Snacka om tjejtjusare! 

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Kryddad med sång

KIA PICANTO EX 1,0 EC0
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 69 hk vid 6 200 varv/minut. 
Max vridmoment: 95 Nm vid 3 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell låda.  
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 9,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 239, 
längd 360, bredd 160, höjd 148. Tjäns-
tevikt 920. Bränsletank 35 liter.  
Prestanda: Toppfart 153 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 95 
g/km. 
Pris: 109 900 kronor.   
Plus för: Snål förbrukning och låga 
utsläpp, hög utrustningsnivå, kaxig 
formgivning, trivsam interiör.
Minus för: Litet bagageutrymme, 
trångt insteg till baksätet.

Kia Picanto EX 1,0 EC0.

En ny tuffing från Kia.
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BALDERSNÄS. I tisdags 
var det utflyktsdags för 
Ale Besöksverksamhet.

Ett drygt 80-tal per-
soner fanns med på 
resan till Dalsland.

– Det här är ett sätt 
att tacka våra frivil-
liga medarbetare, säger 
ordföranden Inga-Britt 
Karlbom.

I Ale Besöksverksamhet finns 
cirka 125 frivilligarbetare 
som regelbundet gör tjänster 
för medmänniskor i kommu-
nen. Det kan handla om allt 
från hembesök till prome-
nadgrupper eller bingospel.

– De gör en fantastisk 
insats och är värd all upp-
skattning de kan få. Förutom 
denna resa på vårkanten 
arrangerar vi också en höst-
fest, förklarar Inga-Britt.

Första stoppet på tisda-

gens resa skedde i Hunne-
berg där det bjöds på fika. 
Därefter gick färden vidare 
till älgparken i Dals Ed.

– Vi fick en guidad tur i 
älgparken, som var mycket 
intressant, berättar Inga-

Britt.
Middagen avnjöts på 

vackra Baldersnäs herrgård.
– En bättre dag hade vi 

inte kunnat önska oss, avslu-
tar Inga-Britt Karlbom.

JONAS ANDERSSON

Ale Besöksverksamhet åkte till Dalsland
– Ett sätt att visa uppskattning

Besöksverksamhetens medarbetare stannade till i älgparken i Dals Ed.

Baldersnäs herrgård var huvudmålet för resan där middag 
serverades till sällskapet.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

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

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!
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GÖTA. – Vi är stolta 
att meddela att vi har 
skapat och lanserat en 
portal till Lilla Edets 
verksamma företag, 
säger Mahnaz Moradi 
på Moradi Art & 
Design.

Företagen kan med-
dela olika aktiviteter 
och erbjudande på 
första sidan av por-
talen som uppdateras 
kontinuerligt. 

Adressen till portalen 
är www.lillaedetsportal.
se.

Idén med portalen växte fram 
under året. Behovet av en ge-
mensam plattform som re-

presenterar alla verksamma 
företag är stort. Idag skaf-
far man den informationen 
man behöver för det mesta 
via internet. Kataloger och 
pappersinformation används 
mindre och mindre. 

– Man använder inter-
net till mer eller mindre allt, 
bland annat till att söka in-
formation och kunskap, läsa 
böcker, tidningar, nyheter, 
handla och så vidare. Men 
att komma fram till en viss in-
formation och ett visst före-
tag, är inte så lätt. Sökmoto-
rerna söker över hela internet 
och tar fram tusentalsrader 
av en sökning, säger Mahnaz 
Moradi. 

– Det finns många före-

tag som har varit smarta och 
aktiva och har skaffat sig en 
hemsida, men man får inte 
upp dem när man söker på 
internet. De försvinner i la-
vinartade mängder av infor-
mation.

Nu har dock Moradi Art & 
Design skapat en portal som 
är en samling av många fö-
retag i Lilla Edets kommun. 

– Företagen kan medde-
la olika aktiviteter och er-
bjudande på första sidan av 
portalen som uppdateras 
kontinuerlig av oss, avslutar 
Mahnaz Moradi.

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun håller på att 
utveckla en ny webb-
plats.

Den nya hemsidan 
ska vara klar nästa vår.

I förra veckan god-
kände kommunstyrel-
sens arbetsutskott den 
projektbeskrivning som 
tagits fram.

Monica Skorupa och Su-
sanne Samuelsson har 
jobbat parallellt med bak-
grundsresearch och även på-
börjat förstudien för nya lil-
laedet.se.

– Vi har tagit fram en 
struktur för webbplatsens 
uppbyggnad, vart saker ska 
ligga, de olika menyerna med 
tillhörande undersidor och så 
vidare, berättar Monica Sko-
rupa.

Funka.nu heter det före-
tag som Lilla Edets kommun 
samarbetar med. Och många 
andra kommuner också för 
den delen.

– Det finns en framta-
gen standard som tilläm-
pas av ett 40-tal kommuner, 
Ale kommun bland annat. 
Det som är bra med den här 
webbplatsen är att den foku-
serar på användaren, förkla-
rar Susanne Samuelsson.

Under försommaren 

kommer det komma ut en 
enkät på kommunens hemsi-
da där besökarna får ett antal 
frågor att kryssa i.

– Vi vill ta reda på hur an-
vändarna navigerar på hemsi-
dan, säger Monika Skorupa.

Till hösten kommer fo-
kusgrupper att startas upp 
dit kommuninvånarna kan 
anmäla sig.

– Syftet är då att få fram de 
önskemål och förväntningar 
som finns på vår nya webb-
plats, säger Susanne Samu-
elsson.

En kommunal projekt-
grupp har formerats med an-
svariga från respektive för-
valtningar. Dessa har ett ge-
mensamt ansvar vad gäller 
den information som ska 
presenteras på den nya hem-

sidan.
– Det är viktigt att texter-

na är korrekta och kontakt-
uppgifterna stämmer, poäng-
terar Monica.

Trots en begränsad budget 
är Monica Skorupa och Su-
sanne Samuelsson övertyga-
de om att den nya webbplat-
sen blir ett lyft när den lanse-
ras nästa vår.

– Det skall vara inbjudan-
de att komma till lillaedet.
se. Sidan ska vara informativ 
men också kommunikativ. 
Idag finns det brister vad det 
gäller tillgängligheten och 
det vill vi råda bot på, avslu-
tar Monica Skorupa.

Företag i Lilla Edet har fått egen portal

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mahnaz Moradi på Moradi Art & Design har skapat en portal som är en samling av många fö-
retag i Lilla Edets kommun.                                                            Arkivbild: Jonas Andersson

Kommunen arbetar med ny webbplats
– Lanseras nästa vår

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nästa vår får Lilla Edets kommun en ny webbplats. Susanne 
Samuelsson och Monica Skorupa eftersträvar en informativ 
och kommunikativ hemsida.

STRÖM. En mötesplats 
för människor i alla 
åldrar.

I lördags kom över 
1 000 personer för 
att fira invigningen av 
Ströms Slottspark.

– Det har blivit precis 
så bra som vi hade hop-
pats på, säger projekt-
ledare Ulf Wetterlund.

Solen sken och förutsättningar-
na var således de bästa tänkbara 
när Ströms Slottspark skulle till 
att invigas i lördags. Program-
met var späckat med olika mu-
sikaliska inslag samt aktiviteter 
i form av bland annat bangolf, 
beachvolley, streetbasket och 
frisbeegolf.

– Vi har nu en park som till-
talar en bred publik. Det finns 
något för alla! Vill man bara 
njuta av den underbara naturen 
så gör man det, den som vill vara 
mer aktiv har ett brett spektra 
av aktiviteter att välja bland. 
Vilken utveckling det har blivit, 

säger Ulf Wetterlund.
Arbetet tog sin början förra 

sommaren och projektet har fi-
nansierats tack vare lokala na-
turvårdspengar, Idrottslyftet 
och Leader. Allting har gått 
som planerat och investering-
arna har slagit väl ut.

– Iordningställandet av cy-
kelcrossbanan har blivit en 
succé liksom beachvolleypla-
nen. Under invigningsdagen 
var det också väldigt många som 

tog tillfället i akt att spela mini-
golf, berättar Ulf Wetterlund.

– Alla aktörer har dragit sitt 
strå till stacken, men projektets 
huvudmän har varit Leifab och 
Verdandi som har samarbetat på 
ett ypperligt sätt, säger Wetter-
lund.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) invigningstalade 
och hyllade de ansträngningar 
som har gjorts för att återupp-
liva Ströms Slottspark. 

En mötesplats för alla åldrar
– Ströms Slottspark är officiellt invigd

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Kasper Johansson, Marcus 
Rasmusson och David 
Kaborn från Strömsskolan 
fanns på plats för att visa 
hur crosscykling går till.

Karin Blomberg med döttrarna Pernilla och Charlotte njöt i 
solskenet och lyssnade på sång och musik.

Lilla Edets Musikförening medverkade vid invigningen av 
Ströms Slottspark.

På GåNG  i kommunen
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Alkohol- och drogmottagningen
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Fokusgrupper
Vi behöver hjälp att förbättra Lilla Edets kommuns 
webbplats och söker personer som vill vara med och 
bidra med åsikter kring utformning och innehåll. 
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Utställning�
Studieförbundet Vuxenskolans kultur och 
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Sommartider på biblioteken
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Vill du vara med och 
utveckla lillaedet.se?

Sommarmusik på Ljudaborg, Lödöse
9 juni  kl 18.30 - KOLLEKTIVET 
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16 juni  kl 18.30 LEVANDE KRABBOR
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