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Bäcken måste erbjuda 
fisken skugga och därför vill 
kommunen plantera träd.

Bäcken hotar 
företaget
NÖDINGE. – När vi accep-
terade att de grävde fram 
Lodingebäcken nämndes 
inget om trädplantering, 
säger Dominik Szacinski 
på Bättre Bil.

Företaget rasar nu mot Ale kommuns 
hantering av Lodingebäcken. Räds-
lan för att höga växter ska försämra 
affärsläget och sikten från E45 är 
stor. Växtlighet behövs för att ge den 
lekande fisken skugga, men vem ska 
sköta den? Och hur länge?

Läs sid 7

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!

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Badkläder
från

NYINKOMMETTandkontroll
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

www.axums.se

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

HÖGTRYCKSTVÄTT Kärcher K5.585
Ord pris 3750:-

nu 2.995:-

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

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se
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Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21 Gäller t.o.m. 12/6

Skivad 
rostbiff /hg

I delikatessen:

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

KAMPANJ

I samband med tecknande av 
medlemskap i Sportklubben får ni 
köpa 1 st valfri vara med

30%
rabatt

 

Medlemskapet är kostnadsfritt och bonusgrundande.
Mer info i butik alternativt 

www.teamsportia.se/sportklubben

Gäller t o m söndag 12/6 på ordinarie pris

Traditionsenligt firande i Prästalund på Svenska flaggans dag. Vädret oroade under tidiga morgontimmar, 
men när firandet väl skulle börja var både solen och värmen på plats.                 Läs sid 10

Flaggan hissades i 
Prästalund
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Vilket ansvar ska lokal-
tidningen ta för nä-
ringslivsklimatet i 

Ale kommun? För varje kri-
tisk artikel känner jag att 
vi förstärker den negativa 
bilden av villkoren för posi-
tiv företagsamhet. Samtidigt 
kan vi inte förneka det som 
rapporteras till redaktionen. 
Lika tveksamma är ofta före-
tagarna själva när det gäller 
att hamna i fokus och berät-
ta om sina bekymmer. Det 
är inget som någon egent-
ligen vill göra, utan faktum 
är att jag upplever aleföreta-
garna som ytterst lojala och 
måna om sin kommun. Det 
är först när den sista drop-
pen nått bägaren som vi får 
informationen, som en sista 
desperat utväg.

I veckan berättar vi om 
Bättre Bil och den tvist som 
företaget har hamnat i när 
det gäller Lodingebäcken i 
Nödinge. Företaget accepte-
rade att bäcken grävdes fram 
längs tomtgränsen, men har 
hela tiden varit noga med 
att poängtera att inga växter 
eller bullerskydd längs vägen 
får skymma affärsläget. Det 
glasade bullerskyddet slutar 
därför strax före där Bättre 
Bil blir synligt från E45. 
Istället byggdes ett bul-
lerplank längs lokalvägen 
för att skydda de närmast 
boende. Allt väl så långt. För 
en tid sedan får företagaren 
reda på att det ska planteras 
träd utmed bäcken. Själv-
klart uppstår en konfronta-

tion. Kommunen hänvisar 
till Miljödomstolens beslut 
om vikten av skugga för den 
lekande fisken. Det som 
borde ha varit en dialog blir 
ett ordkrig. Det känns verk-
ligen så onödigt. Det går 
självklart att skapa skugga 
utan höga träd, vilket kom-
munen också föreslog i ett 
senare avtalsförslag. Proble-
met nu var att Ale kommun 
endast vill att avtalet om 
att sköta och hålla nere 
buskarna ska gälla familjen 
Szacinski. Om de någon 
gång i framtiden säljer fast-
igheten ska kommunen inte 
längre vara skyldig att sköta 
växterna på sin egen mark. 
Dessa riskerar då bli så höga 
att de kan skymma företagets 
affärsläge. Även detta känns 
så onödigt.

Än mer onödigt känns det 
när familjen Szacinski berät-
tar om hur Ale kommun 
har hanterat återvinnings-
stationen som finns på deras 
mark. Avtalet om att få vara 
kvar på området upphörde 
1 augusti 2003, ni 
läste rätt, för åtta år 
sedan. Ändå står 
containrarna kvar. 
Renhållningen 
menar att de 
har en över-
enskom-
melse att 
vara kvar 
till dess 
att en ny 
återvin-
ningsstation 

är etablerad. Att det skulle ta 
åtta år känns inte trovärdigt. 
Något papper på överens-
kommelsen finns inte heller. 
Markägaren har flera gånger 
påpekat att tiden är ute, men 
idag säger renhållningen 
att de inte känner till någon 
uppsägning. När lokaltid-
ningen berättar om avtalet 
och den skriftliga uppsäg-
ningen som lämnades in till 
Kommunstyrelsens förvalt-
ning för åtta år sedan sägs 
det vara ”en total överrask-
ning”. Det är väl snarare för-
vånande att det ska ta åtta år 
att flytta ett par containrar… 
För mig är det inte svårt att 
förstå hur vissa aleföretagare 
upplever klimatet.

Överraskande eller förvånande?

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. 

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

VI VANN BILJETTER 
TILL STREAPLERS 
I FURULUNDSPARKEN
FREDAG 10 JUNI 21-01

Hanna Eriksson, Älvängen
Jerry Larsson, Älvängen
Egon Nielsen, Surte
Monica Lindahl, Köpmannebro
Bo Johansson, Alvhem
Eva Wäster, Skepplanda
Elisabeth Edvardsson, Lilla Edet
Ulf Torinsson, Lilla Edet
Gunnel Tömmerås, Lödöse
Märtha Abrahamsson, Svanesund

Lokaltidningen ber att få 
gratulera vinnarna. 
Biljetten kommer med Posten.

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

VI TACKAR 
alla besökare som kom till årets

Kilanda Marknad, 
samt utställare och alla funktionärer 
som tillsammans gjorde årets 
marknad till en trevlig samling. 
/Marknadskommitten

Samverkan kring Vildsvin
Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow kommer 
till oss och berättar om hur man kan samverka 

kring hanterandet av vår vildsvinsstam 
Plats: Medborgarhuset A-salen, Alafors

 Tid: Torsdag 16 juni klockan 18.30

Ale Jaktvårdskrets och LRF 
hälsar Er välkomna!

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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt

Frukt&Grönsakshuset

������������������ ���

������������������������

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Smakfulla godisgåvor och 
gammaldags karameller

NYHET! Glassbar i butiken

STÖDFÖRENINGEN VAKEN bankgiro 5344-4923 
”märk Moldavien”

Följ insamlingen på alekuriren.se

Över 7350 euro

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

Europas fattigaste barn
fick vår hjälp – tack vare er!

För tredje året i rad har Stödfören-
ingen Vaken arrangerat en insamling till 
förmån för Budesti kommun i Moldavien. 
Här fi nns Europas fattigaste barn. Tack 
vare Ale kommuns kontakter i sitt inter-
nationella arbete har vi kunnat etablera en 
direkt länk till utsatta barn och familjer.

Det är med stor glädje vi nu kan summera 
våra gemensamma ansträngningar för att 
även i år kunna ge ett generöst bidrag till 
en insats som görs varje sommar för de 
100 fattigaste barnen i Budesti kommun. 
I skrivande stund har vi passerat 7350 euro 
(66 000 SEK). Målet var 6000 euro (55 
000 SEK). Överskottet går till att betala 
fl ygbiljetten för två unga moldaver att be-
söka Ale kommun och vår framgångsrika 
entreprenörsutbildning YEE i sommar.

Ett stort tack vill vi som ansvariga för 
insamlingen rikta till de partners som 

redan ställt sig positiva till att fortsätta 
arbetet även inför nästa år. Problemen i 
Moldavien är dessvärre smått oändliga. 
Det kommer att ta många år att bygga 
landet. I årets insamling har Nolsko-
lans personal och elever återigen svarat 
för en beundransvärd insats och bidrog 
genom olika projekt med imponerande 
8200 kronor. Lika fantastisk var Smyrna 
Secondhand som arrangerade en utför-
säljning på Älvängens vårmarknad som 
gav 15 000 kronor – ett stöd som Smyrna 
har garanterat insamlingen under tre år! 
Starrkärrs församling har lovat ställa att 
upp med 5000 kronor i tre år. Showgänget 
med Sabahudin Sabani skänkte sin frivil-
liga entrépeng till sin senaste musikal till 
insamlingen. Det blev totalt 5700 kronor. 
Så föredömligt, så underbart! 

Ahlafors IF har under ett antal hemma-
matcher låtit bössorna gå runt och detta 
initiativ har givit nästan 4000 kronor. 

Dessa gemensamma insatser kryddat med 
många generösa alebors välvilja att skänka 
allt från 20 kronor till tusenlappar har 
gjort det möjligt att ännu en gång säker-
ställa en viktig verksamhet för de som har 
det allra svårast.

Det fortsätter att strömma in bidrag till 
"Europas fattigaste" och dessa kommer att 
utgöra en bra grund för nästa års insam-
ling. Vill ni vara med redan och bidra 
redan nu är det självklart möjligt, märk 
inbetalningen "Moldavien". Årets insam-
ling avslutar vi 10 juni och ni kan se sum-
meringen på alekuriren.se.

Tillsammans har vi visat att vi bryr oss och 
att vi gör skillnad när vi drar åt samma 
håll. Vi kommer efter sommaren att åter-
rapportera om hur årets lägerverksamhet i 
Moldavien fungerade. 

Nolskolan
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BanaVäg i Väst

Trafikavbrott på  
Norge/Vänerbanan 
Den 13 juni inleds ett tio veckor långt trafikavbrott på 
Norge/Vänerbanan – järnvägen mellan Trollhättan 
och Göteborg. Avbrottet beror på dubbelspårs-
utbyggnaden som utförs inom ramen för projekt 
BanaVäg i Väst. Banan öppnar åter för trafik den  
22 augusti.

Trafikavbrottet innebär att en stor mängd gods-
trafik leds om via Bohusbanan, Västra stambanan 
och Älvsborgsbanan. Dessa banor kommer därför 
att trafikeras även andra tider än normalt, både 
dagtid och nattid. Persontågen mellan Trollhättan/
Vänersborg och Göteborg ersätts av bussar. För mer 
information, kontakta SJ (www.sj.se) eller Väst-
trafik (www.vasttrafik.se). Vi ber om överseende 
med eventuella olägenheter.

Under avbrottet pågår intensiv byggnation längs 
hela sträckan, dygnet runt. Arbetsfordon kommer 
att trafikera det avstängda spåret och det är både 
förbjudet och förenat med livsfara att beträda 
spåren. För din säkerhet – passera endast järnvägen 
vid angivna övergångar.

Frågor om omledningstrafiken 
Kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon  
0771-24 24 24

Frågor om projekt BanaVäg i Väst 
Kontakta projektet på telefon 020-40 35 00 eller 
besök www.banavag.se 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

I lördags (4 juni) anordna-
des ett antal tillgänglig-
hetsmarscher runt om i 

Sverige.
Folkpartiet liberalerna har 

i flera år drivit att bristande 
tillgänglighet ska räknas 
som diskriminering. Förra 
året skickade Regeringen, 
på Folkpartiets initiativ, ett 
sådant lagförslag på remiss.

Remissvaren har varit 
blandade, en del starkt för, 
en del starkt emot. Förslaget 
bereds nu i Regeringskans-
liet. 

Integrationsminister Erik 
Ullenhag (FP) ansvarar för 
diskriminerings-lagstift-
ningen och är därmed ansva-
rig minister. Det är för tidigt 
att säga när något händer, 
eftersom en diskussion om 
de negativa remissvaren och 
de ekonomiska konsekven-
serna kan ta tid. Men Erik 
Ullenhag har varit tydlig 
med att han arbetar för att 
kunna leverera en lagänd-
ring så fort som möjligt.

Bakgrund
Tillgänglighetsmarschen 

har som mål att diskrimi-
neringslagstiftningen ska 
kompletteras så att den 
omfattar bristande tillgäng-
lighet. Det skulle innebära 
att den som drabbas av 
bristande tillgänglighet t.ex. 
i handeln, i vården eller på 
arbetsmarknaden skulle 
kunna anmäla den som är 
ansvarig och kräva diskrimi-
neringsersättning. Diskrimi-

neringsersättningen ska både 
vara en ersättning för den 
uppkomna skadan och verka 
avskräckande.

Folkpartiet anser att en 
sådan lagstiftning behövs för 
att sätta fart på tillgänglig-
hetsarbetet. I den handlings-
plan som en enig Riksdag 
antog 2000 fanns ett antal 
mål för tillgängligheten 
2010, som inte alls har nåtts. 
Diskrimineringslagstift-
ningen skulle sätta fart på 
arbetet.

 Regeringen har remitte-
rat ut ett förslag på en sådan 
komplettering, Bortom 
fagert tal (Ds 2010:20). I för-
slaget kompletteras beskriv-
ningen av olika former av 
diskriminering med stycket 
”bristande tillgänglighet: att 
någon missgynnas genom 
underlåtenhet att vidta 
skäliga åtgärder för tillgäng-
lighet så att personer med 
en funktionsnedsättning 
kommer i en situation som 
är jämförbar med den för 
personer utan sådan funk-
tionsnedsättning”. 

Jag hoppas att inga fler 
tillgänglighetsmarscher ska 
behövas!

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i Funktionshinderrådet

Sista tillgänglighetsmarschen någonsin?

För drygt ett halvår 
sedan lämnade Mil-
jöpartiet i Ale in en 

motion om arbete mot 
främlingsfientlighet och för 
integration och mångfald 
till Kommunfullmäktige. 
De kommande veckorna ska 
motionen upp till beslut i 
Kommunstyrelsen och Full-
mäktige. Miljöpartiet före-
slår i motionen att ett pro-
jekt för mångfald, ökad inte-
gration och mot främlings-
fientlighet startas med syfte 
att öka förståelsen mellan 
svenskfödda och invandrare 
men också mellan ungdomar 
från kommunens olika orter. 
Kommunens fyra nämnder 
har behandlat vår motion 

och alla tyckt att den skulle 
bidra till något positivt för 
Ale. De anser sig dock inte 
ha råd att bekosta motio-
nens förverkligande med 
egna pengar utan ser eko-
nomiskt tillskott från Kom-
munfullmäktige som nöd-
vändigt. Projektet beräknas 
kosta ca 500 000 kronor per 
år men nämndernas eko-
nomi är som alla känner till 
mycket ansträngd, i synner-
het de mjuka verksamheter-
na inom vård och omsorg, 
kultur och fritid samt för-
skola och skola.  

På samma fullmäkti-
gemöte som beslut skall 
tas om vår motion mot 
främlingsfientlighet och för 

integration och mångfald 
finns dock ett ärende om att 
Samhällsbyggnadsnämnden 
inte behöver alla pengar de 
blivit tilldelade för 2011. En 
miljon kronor av Samhälls-
byggnadsnämndens budget 
finns tillgänglig för andra 
satsningar. Vad skulle vara 
mer lämpligt än att använda 
de resurser som tydligen 
inte behövs i den hårda 
verksamheten till att starta 
upp ett enligt alla remissin-
stanser värdefullt projekt för 
ett tryggare och mer öppet 
samhällsklimat i Ale. 

Efter valet lovade alli-
ansen att ta vara på alla 
goda förslag, oavsett var de 
kommer ifrån. Det är en 

ödmjuk men också mycket 
klok attityd som borgar 
för ett gott samarbete över 
blockgränserna de kom-
mande åren. Vårt förslag 
om ett projekt mot främ-
lingsfientlighet och för 
integration och mångfald 
har mottagits positivt av 
alla men det kostar som all 
annan kommunal verksam-
het pengar. Eftersom Sam-
hällsbyggnadsnämnden ger 
tillbaka en miljon kronor till 
kommunens totala budget är 
det dock pengar vi faktiskt 
har.  

Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)

Inför regionvalet i maj 
så lovade alla politiker 
att satsa på vården och 

att också ALE skulle finnas 
med på regionens karta. 
Nu kan vi läsa i tidning-
en att det inte längre finns 
någon läkare i Skepplan-
da och man vet inte om det 
kommer någon ny. Dessut-
om kommer man att hänvi-
sas till Älvängen under som-
maren om man har behov av 
läkarvård. Denna informa-
tion har funnits ett tag men 
fick inte komma ut innan 
valet.  

Att detta är sista spiken i 
kistan för Skepplanda vård-
central kan nog alla räkna ut. 

Det ska bli spännande att 
se hur den nyvalda region-
styrelsen ska hantera detta. 
I Ale så har S kandidaten 
pratat stort om en vård utan 
vinst.  Att inte Skepplanda 
vårdcentral inte går med 
vinst kan man ju gissa sig 
till, och ansvariga beklagar 
sig över att man är konkur-
rensutsatt. 

Problemet med vården 
är ju inte om den går med 
vinst eller inte, tvärtom så är 

Alliansen sviker sitt löfte:

Tar inte vara på alla goda förslag

Blir Skepplanda vårdcentral kvar?
ju en verksamhet som drivs 
effektivt och med kundernas 
bästa för ögonen den enda 
lösningen på sikt. I Ale så 
har ju regionen redan miss-
lyckats i Bohus och lagt ned 
verksamheten. I Älvängen 
finns det mycket kritik mot 
hur det fungerar och nu 
Skepplanda vårdcentral. 

Nej vinsten är inte pro-
blemet utan hur verksam-
heten drivs.  Skepplandas 
enda möjlighet att på sikt 
få behålla sin vårdcentral är 
nog att någon privat aktör 
tror att det går att driva en 

verksamhet även i Skepp-
landa med vinst. 

Tyvärr så väljer Regionens 
politiker att ta fel beslut och 
tycker det är viktigare att 
kämpa mot privata intressen 
än att tillgodose servicen 
för Aleborna. Resultatet av 
omvalet i maj gör ju inte att 
situationen ser ljusare ut.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Förra veckan så presen-
terad allianspartier-
na i Ale ett antal sats-

ningar på runt 10 miljoner 
kronor,   med en tyngdpunkt 
på barn och ungdomar. För 
oss Kristdemokrater så är 
ju detta hjärtefrågor som vi 

gläds åt att vi nu kan göra 
dessa extra satsningar. Gi-
vetvis är skolsatsningar-
na viktiga men jag vill lyfta 
fram satsningen på en social 
fond på 1 miljon kronor som 
en jätteviktig och positiv 
satsning för barn och ung-

domar som 
har särskilda 
behov. 

Alla som 
arbetar med 
förebyggan-
de arbete 
vet hur vik-

tigt detta är och hur mycket 
det betyder. Man vet också 
att det på sikt är en lönsam 
satsning för kommunen. 
Problemet är att det alltid är 
svårt att på papper visa att 
alla är vinnare på dessa sats-
ningar. Därför känns det 
roligt att vi alla är eniga om 
att detta är viktiga och rikti-
ga satsningar.

För oss Kristdemokrater 
känns det extra roligt efter-
som partiet på riksnivå lagt 
fram en satsning på barn 
och ungas uppväxtvillkor. Vi 

vill att Sverige ska vara det 
bästa landet att växa upp i. 
Trots att vi aldrig haft det 
materiellt lika bra som nu 
så mår alltför många barn 
och unga dåligt och allt för 
många far illa. Därför vill vi 
lägga fokus på dessa frågor 
de närmaste åren

Sune Rydén
Gruppledare

Kristdemokraterna

Bra allianssatsning på barn och ungdomar

Så har man genomlidit ett ovan-
ligt välbesökt årsmöte. Det har 
nog inte varit så många besö-

kare på flera år. Undrar hur många 
som kommer tillbaka?

Sedvanliga årsmötesförhand-
lingar stod för dörren. Redan vid 
§2 förstod man att något inte var 
som vanligt. En person (som jag 
tyvärr glömt namnet på, låt oss kalla 
honom herr S) höjde rösten och på 
den vägen blev det. Inte nog med 
detta. Herr S blev även vald till 
mötesordförande.

Nu var cirkusen igång! Herr S 
som uppenbart trodde att han var en 
stjärna på området, visade sig snart 
sakna de mest elementära kunska-
perna i förenings- och mötesteknik. 
Han visste naturligtvis inte heller 
vad som ankommer på en mötesord-

förande.
Herr S hade själv lämnat in en 

massa motioner, han fick igenom en 
vilket torde åsamka föreningen en 
kostnad på cirka 25 000 kronor.

Herr J höjde rösten vid något till-
fälle och menade att ”ni pratar bara 
en massa skit där framme” Herr R 
argumenterade emot med visst stöd 
från Herr A. I övrigt var det ganska 
tyst i församlingen.

Styrelsen ska ha en eloge för ett 
bra arbete under rådande vinterför-
hållanden. Vissa saker kan bli bättre, 
men ”man får det man betalar för” 
som någon uttryckte saken.

Nej Herr S, du har gjort bort dig 
och vi är ganska många som hoppas 
att du undviker att sätta dig på 
samma stol nästa år.

Vägbulan

Parodi på årsmöte med vägföreningen i Skepplanda

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 15 juni har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Tertialrapport 1, en uppföljning av Lilla 
Edets kommuns ekonomi 

-  Namninsamling om att hålla  
folkomröstning avseende nedläggning 
av skolor i Lilla Edets kommun

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
8 juni 2011.

Juni
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I slutet av augusti startar en PREP-
kurs för par med små barn och som 
bor i Ale eller Kungälvs kommun.

Kursen ordnas av Kungälv/Ale 
familjerådgivning i samråd med 
studieförbundet Sensus. 

PREP står för ”The prevention 
and relationship enhancement 
program” och är ett förebyggande 
program som stärker förhållandet. 
Programmet är utvecklat i Denver, 
USA och är baserat på 25 års forsk-
ning omkring samliv, samspel och 
kommunikation i parrelationer.

Kursen vänder sig till par som 
vill fördjupa, stärka och vårda sin 
relation. Syftet är att ge delta-
garna verktyg och modeller för en 
varaktig kärlek. PREP är inte terapi 
utan friskvård för relationen. Kursen 
bygger på att paret kan arbeta 
självständigt med frågorna i mate-
rialet samt göra uppgifter mellan 
kurstillfällena. 

Innehåll
Varje kurstillfälle fokuserar på ett 
tema:

Förälskelse, kärlek och vän-
skap – varför blev vi ett par
Förväntningar på varandra och 
förhållandet
Konfliktmönster som kan 
ödelägga
Kommunikationsfärdigheter 
för trygga och tydliga samtal
Modell för problemhantering
Förlåtelse och försoning
Sensualitet, intimitet och 
sexualitet
Grundvärderingar, priorite-
ringar och livsåskådning

Kursdatum
Tisdag den 30 augusti  
kl 17.00–19.30
Måndag den 12 september 
kl 17.00–19.30
Tisdag den 27 september
kl 17.00–19.30
Måndag den 10 oktober
kl 17.00–19.30

Tisdag den 25 oktober
kl 17.00–19.30
Måndag den 7 november
kl 17.00–19.30

Plats
Familjerådgivningen, Uddevallavä-
gen 1, Kungälv.

Kursledare
Familjerådgivare Kerstin Berfenhag 
och Majsan Malmvall.

Avgift
1 500 kr per par (inklusive litteratur 
250 kr per person). 

Anmälan
Anmäl er senast 15 augusti 2011 till 
Kungälv/Ale familjerådgivning
tfn 0303 23 91 00.

För mer information
Ring familjerådgivningen på tfn 
0303 32 91 00 – om ni inte får svar, 
lämna namn och tfn så ringer famil-
jerådgivarna upp.

Från och med den 13 juni ändras 
telefontiderna för färdtjänsten i Ale 
kommun.

Följande telefontider kommer 
därefter att gälla: 
Måndag: kl 10.00–11.30
Onsdag: kl 10.00–11.30
Torsdag: kl 10.00–11.30

För mer information ring tfn 0303 
37 12 92 eller besök www.ale.se.

Få hjälp med att stärka er relation

Nya telefontider  
för färdtjänst

Trafiken på Göteborgsvägen 
förbi Älvängens Vårdcentral var 
för snabb, och det var långt att gå 
från bussen till entrén. En ny, säker 
busshållplats löste båda proble-
men.

Busshållplatsen vid Älvängens 
Vårdcentral var inte tillgänglig-
hetsanpassad. Trafiken på Göte-
borgsvägen var för snabb för att 
oskyddade trafikanter skulle känna 
sig säkra. Enheten Infrastruktur på 
Sektor Samhällsbyggnad tog sig an 

problemen och löste dem med en 
ny hållplats på Göteborgsvägen. 
Gångavståndet har också minskat 
till bara 60 meter från hållplatsen 
till entrén till vårdcentralen.

Totala kostnaden för ett sådant 
arbete ligger på strax under en 
miljon kronor, men staten står för 
hälften av den kostnaden. NCC 
Roads har anlitats som entrepre-
nör. Arbetena skulle ha varit klara i 
december, men den långa vintern 
försenade arbetet.

Kom till kommunfullmäktige
Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 20 
juni 2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors. 

Bland punkterna märks följande:

Allmänhetens frågestund 

Information om resultatet från enkätundersökningen, Lokal 
Uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 

Överföring av över- och underskott i 2010-års bokslut 

Uppföljningsrapport 2, 2011-04-30 

Besparingsförslag med konsekvensbeskrivning för Samhälls-
byggnadsnämnden 

Överlåtelse av exploateringsavtal avseende detaljplan för 
Svenstorp 1:126, 1:89 samt del av 1:5 och 1:15 m fl 

Översyn av taxor för biblioteksverksamheten 

Kommuninvest – tydligt medlemsansvar; tecknande av reg-
ressavtal och avtal för motpartsexponeringar avseende derivat 

Svar på motion från Peter Rosengren och Minna Ljungberg 
(MP) om projekt för mångfald, ökad integration och mot främ-
lingsfientlighet

Utdelning av Ungdomsstipendiet  

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

Välkommen 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Säker busshållplats i Älvängen

Detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns, för andra 
gången, utställd för granskning 
från och med den 1 juni till och 
med den 29 juni 2011. Detaljpla-
nen har tidigare varit föremål för 
samråd och programsamråd samt 
utställning. Planområdet är cirka 
50 hektar stort och ligger omedel-
bart sydväst om Starrkärrsvägen 
och i anslutning till Aroseniussko-
lan och Madenområdet i Älvängen. 

Syftet med detaljplanen är att dels 
ge förutsättningar för uppförande 
av nya bostäder förlagda i såväl 
småhus som flerfamiljshus, dels 
möjliggöra utbyggnad av erforder-
lig ny infrastruktur och service.
Förslag på detaljplan följer gällan-
de översiktsplan för Ale kommun.
Delar av fastigheten Utby 4:5 löses 
in för att genomföra planen. Se 
plankartan.

Detaljplanen finns utställd för 
granskning under tiden den 1 juni 
till den 29 juni 2011 på följande 
plats:

Medborgarkontoret, Nödinge 

(expeditionstider mån–tor kl 
08.00–16.00, fre kl 08.00–15.30) 
Kommunhuset, Sektor sam-
hällsbyggnad, Alafors (expedi-
tionstider mån–tor kl 08.00–
16.00, fre kl 08.00–15.30)
Älvängens bibliotek (öppet-
tider: mån och ons kl 10.00–
19.00, tis och tor kl 10.00–15.00, 
fre–sön stängt)

Detaljplanen finns även att se på 
kommunens webbplats:
www.ale.se -> Bo och Bygga -> De-
taljplanering -> Pågående planer

Upplysningar om planförsla-
get lämnas av planarkitekt Erik 
Wikström tfn 0303 33 02 43, erik.
wikstrom@ale.se, och stadsarkitekt 
Måns Werner tfn 0303 33 03 22. 

Eventuella synpunkter framförs 
skriftligt till Samhällsbyggnads-
nämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 29 juni 2011. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under utställ-
ningstiden kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta 
planen.

Ny utställning av detalj-
plan för Kronogården
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Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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ÅRETS FÖRSTA
SOMMARREA

Vi tackar Dennis för sina år i butiken!
/Boris & Isabell med personal

STOR AMPEL

AFRIKANSK 
MARGURITE

6-PACK
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Petunia, Isbegonia, Tagetes, Silverek
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I söndags, vid 17-tiden, fick rädd-
ningstjänsten i Ale larm om en bil-
brand. Fordonet hade fattat eld på 
E45 och föraren svängde därför av 
vid infarten till Nol. Bilen blev snabbt 
övertänd, men föraren lyckades ta 
sig ur det brinnande fordonet.

Foto: Christer Grändevik

Bil fattade 
eld på E45

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadesnämndens ordförande, är nöjd med vad som hit-
tills har uträttats i sektorn. Framför allt är han nöjd med det politiska klimatet i nämnden, 
något som även nämndens vice ordförande Tyrone Hansson bekräftar.  Arkivbild: Allan Karlsson

Det händer mycket och snabbt
ALE. Efter ett knappt halvår vid 
makten ser Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A Pressfeldt 
(AD), redan resultat.

– Det är bra fart i verksamheten nu 
och det händer mycket och snabbt, 
säger han.

Mest nöjd är han över beslutet att 
förse Alvhem med nytt vatten- och 
avloppssystem.
– Det skulle ha varit gjort för länge sen, men 
nu är arbetet i full gång och även Alvhem ges 
förutsättningar att utvecklas som samhälle, 
säger Jan A Pressfeldt.

På initiativ av Lilla Edet kommun deltar 
även Ale kommun i en gemensam utredning 
om möjligheten att skapa en komplett trafik-
plats i Alvhem.

– Vi går till botten med frågan och hoppas 
finna en lösning, säger Pressfeldt. I så fall kan 
det bli tal om en kommunal investeringsmed-
verkan.

Strandängarna ska göras mer tillgängliga 
och skyddas från exploatering.

– Målet är att skapa ett stråk med gång-cy-
kel-ridväg från Alvhem till Surte med nya rast-
platser för rekreation och ramper för båttrai-
lers, berättar Pressfeldt.

Om strandängarna är det vackra i Ale är ett 
antal äldre industriområden den raka motsat-
sen. Även här tas det nu krafttag.

– Fastighetsägare som inte vårdar sina fast-
igheter åläggs med viteshot att städa upp eller 
riva. Vi kommer att vara konsekventa och 
stenhårda. Det finns inte utrymme för någon 
förhandling och det gäller även klotter, un-
derstryker Pressfeldt.

Detaljplaneprocessen har enligt Samhälls-

byggnadsnämndens ordförande både snabbats 
upp och kostnadseffektiviserats. En åtgärd 
som även vice ordförande Tyrone Hansson 
(S) gillar.

– Det var något som initierades redan under 
vår tid i majoritet och självklart stöder vi det 
arbetet även nu. Vi strävar efter en tydlighet. 
Exploatörer som verkar i Ale ska veta vad 
som gäller och inte behöva gissa sig till om 
de kommer att få bygglov eller ej. 

Överhuvudtaget har det varit en politisk 
samstämighet i nämnden.

Bra samarbete
– Det har gått förvånansvärt bra. Frågorna 
kring Alvhem och de strategiska beslut som 
har tagits har varit helt nödvändiga för orten. 
Satsningen på Ridvägar som Pressfeldt har 
drivit är jag också positiv till, men jag reserve-
rar mig mot idén att även låta gång- och cykel-
vägen längs Göta älv bli ridled. Det hoppas jag 
man funderar på en gång till. Jag tror det gick 
lite för fort, säger Tyrone Hansson ödmjukt.

I samband med infrastrukturprojektet Bana 
Väg i Väst blir flera centrumvägar miljöprio-
riterade. Det skapas nya grönytor.

– Dessa måste vårdas och inom parkavdel-
ningen måste vi öka våra insatser i framtiden, 
påpekar Jan A Pressfeldt.

Det som oroar Samhällsbyggnadsnämnden 
är det eftersatta underhållet av skolor och för-
skolor.

– Det har uppdagats ett stort reinveste-
ringsbehov i flera kommunala fastigheter. 
Uppskattningsvis talar vi om 50 Mkr som 
skulle behöva avsättas tämligen snabbt. Det 
regnar till och med in på sina håll, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Jan A Presfeldt (AD) om det första halvåret:

NÖDINGE. Snart klub-
bas en justering av 
detaljplanen för områ-
det där bland annat 
Bättre Bil i Nödinge har 
sin verksamhet.

Företagets skyltläge 
hotas om kommu-
nen och bolaget inte 
kommer överens.

– Förslaget som har 
presenterats för oss är 
svårt att tyda och vi 
har heller inte haft möj-
lighet att tycka till. Det 
var ”take it or leave 
it” som gällde, säger 
Dominik Szacinski som 
driver Bättre Bil.

1998 övertog familjen Sza-
cinski fastigheten där den ti-
digare OK-tappen låg i Nö-
dinge. Deras affärsidé var 
att driva bil- och däckför-
säljning i ett av kommunens 
bästa lägen längs E45. Redan 
två år efter övertagandet in-
formerades de om en ny över-
siktsplan för en utbyggd väg- 
och järnväg. Familjen förstod 
att det var viktigt att försvara 
sina intressen i samband med 
vägutbyggnaden och anlitade 
därför en advokat. I en skri-
velse till Ale kommun be-
tonades tidigt att skyltläget 
måste beaktas noga.

– Därför fick vi också 
gehör för våra synpunkter be-
träffande bullerskyddet som 
skulle byggas. Det var tänkt 
att gå förbi hela vår fastighet 
och därmed skymma oss från 
vägen. Istället blev det ett 
bullerplank bakom oss och 
invid de närliggande bostä-
derna. En jättebra lösning, 
berättar Dominik.

Kommunen och Bana Väg 
i Väst ville också gräva fram 

Lodingebäcken som ligger 
längs tomtgränsen. Det ac-
cepterade Szacinski med 
ett förbehåll. Det får inte 
ske några planteringar som 
eventuellt kommer att kunna 
skymma sikten. En över-
enskommelse om markbyte 
och förköpsrätt av kommu-
nal mark för att garantera en 
framtida expansion av Bättre 
bil gjordes också. Tidigt i 
våras upptäckte Dominik att 
företrädare för kommun och 
Bana Väg promenerade på 
tomten.

– De förklarade att de bara 
märkte ut var träden kring 
bäcken skulle stå. Jag förkla-
rade att vi hade en överens-
kommelse om att ingenting 
som kan skymma vårt skyltlä-
ge skulle planteras, men deras 
plan var att bland annat sätta 
björk och sälg. Vi hade inte 
fått någon som helst informa-
tion om det här och vi skrev 
omedelbart ett brev till kom-
munen och hänvisade till vår 
tidigare dialog med kommu-
nen, där vi var överens om att 
inte skymma vårt affärsläge, 
berättar Dominik.

Bara några dagar senare 
kom Bert Andersson, pro-
jektanställd att företräda Ale 
kommun i frågor kring Bana 
Väg i Väst, in i butiken med 
ett förslag till överenskom-
melse under armen.

Låga växter
– Det var ”take it or leave it”. 
Kommunen åtog sig i över-
enskommelsen att plantera 
låga växter, inga träd, och att 
dessa dessutom ska skötas av 
Ales parkavdelning. I gengäld 
skulle vi dra tillbaka vår skri-
velse. När vi tittade närmare 
på överenskommelsen upp-
stod flera frågetecken. De 

skulle garantera fri sikt, men 
bara på ett begränsat område 
och inte hela vår fastighet. Att 
kommunen skulle sköta växt-
ligheten gäller dessutom bara 
så länge vi står som ägare. 
Om vi skulle sälja verksam-
heten skulle avtalet upphöra, 
avslöjar Dominik och menar 
att avtalet sänker värdet på 
fastigheten.

Han berättar också att när 
familjen framförde sina syn-
punkter till ändringar i avta-
let fick de tydligt höra att det 
inte var aktuellt att föränd-
ra någonting. Det ömsesidi-
ga avtalet skulle således bara 
vara författat av en part.

Enkelt att lösa
– Tvisten är hur enkel som 
helst att lösa. Se till att ingen 
växtlighet som kan skymma 
vårt affärsläge planteras. 
Det ska gälla hela tomtgrän-
sen och avtalet om skötsel 
ska vara livslångt oberoen-
de vem som äger fastighe-
ten. Vi är medvetna om att 
Miljödomstolen har krävt att 
det finns skugga för fisken i 
bäcken och det går också att 
lösa utan höga träd. Det hand-
lar bara om den goda viljan. 
Vad som stör oss mest är att i 
samtalen med oss om bäcken 
nämndes aldrig ett ord om 
att det skulle ske några plan-
teringar, när det nu blir så är 
det väl självklart att det inte 
får påverka oss negativt och 
att kommunen får sköta om 
buskarna. Både bäcken och 
växterna är ju på kommunal 
mark, menar Dominik.

Företagets expansionspla-
ner på en större bilhall och 
en manuell tvättstation har 
också blivit en bricka i spelet.

– Det har vi fått höra 
många gånger, att bråkar vi 

nu kan vi glömma bygglov 
i framtiden. Det är väl inte 
konstigt om företagsklima-
tet blir därefter? Vad är det 
för en attityd? undrar Domi-
nik Szacinski.

Bert Andersson säger till 
tidningen att kommunen har 
gjort allt för att tillgodose fö-
retagets krav, men av någon 
anledning är det aldrig till-
räckligt.

Ovanligt avtal
– Förändringarna i planen är 
delvis gjorda för att möjlig-
göra en utbyggnad av deras 
verksamhet. Det är dessut-
om väldigt ovanligt att en 
kommen skriver ett avtal och 

förbinder sig att sköta växtlig-
het som eventuellt kommer 
att försämra ett skyltläge. Vi 
har verkligen sträckt på oss, 
men de är ändå inte nöjda, 
säger Bert Andersson.

Kommer parterna inte 
överens får planarbetet göras 
om. Syftet med ett enkelt 
planförfarande var att snab-
bare kunna gå vidare med ut-
vecklingen av området.

– Nu avstår vi eventuellt 
från att köpa den utlovade 
kommunala markbiten och 
kräver dessutom tillbaka den 
mark som Ale kommun redan 
har tagit i anspråk. Det känns 
tråkigt med tanke på att det 
är smådetaljer för kommu-

nen, men som har stor bety-
delse för oss. Vi vill bara att 
fri sikt garanteras längs hela 
sträckan ut mot E45 och att 
skötseln garanteras fastighe-
ten, inte oss personligen, av-
slutar Dominik som sedan 
visar upp imponerande illus-
trationer om en planerad ut-
byggnad.

Frågan är om ritningarna 
stannar på skrivbordet eller 
förverkligas? Det kan poli-
tikerna i Samhällsbyggnads-
nämnden bestämma.
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– Detaljer stoppar överenskommelse 
mellan Bättre Bil och Ale kommun

Tvist om skyltläge

Dominik Szacinski vill inte ha några växter som skymmer företagets skyltläge mot E45. De 
planerade träden föreslås därför ersättas av buskar som sträcker sig max 0,95 meter som 
Ale kommun erbjuder sig att sköta, men bara så länge familjen Szancinski äger fastigheten. 
”Därför sjunker värdet på den om det sker ett ägarbyte, det låter ju inte klokt. Avtalet måste 
gälla fastigheten och inte vem som äger den”.

Vägrar flytta!
NÖDINGE. Ale kommun 
använder privat mark 
till återvinningsstation.

Familjen Szacinski 
sade upp nyttjande-
rättsavtalet 17 januari 
2003 och bad kommu-
nen att flytta.

Åtta år senare står 
containrarna fortfa-
rande kvar och någon 
ersättning betalas inte.

Återvinningsstationen vid 
Bättre Bil i Nödinge används 
flitigt, men faktum är att den 
står olovligen på familjen 
Szacinskis mark – och har så 
gjort i snart åtta år.

– Vi har påpekat det för 
ansvariga vid ett flertal till-
fällen, men i Ale är det up-
penbart att lagar och regler 

inte gäller kommunen, säger 
Dominik bittert.

Till och från sköts den 
dessutom väldigt dåligt, men 
när lokaltidningen är på plats 
är parkavdelningen också där 
– och städar.

– Det har blivit lite bättre 
ordning den sista tiden, men 
ofta får jag städa själv. Det är 
lite ironiskt. Först vägrar de 
flytta återvinningsstationen 
från vår mark och sedan blir 
jag mer eller mindre tvingad 
att både städa och skotta för 
att den ska fungera, säger Do-
minik.

Kan ni inte avhysa kom-
munen?

– Vi har trott på dialog 
fram till nu, men det verkar 
som att vi får skicka en faktu-
ra på markutnyttjandet retro-
aktivt. Vi får se vad advokaten 

säger. Det lär inte bli billig, 
men det är väl bara det språ-
ket som de förstår. Jag hade 
hellre sett att vi kommit över-
ens, men samverkan är inte 
direkt Ale kommuns melodi, 
suckar Dominik.

Lokaltidningen får på 
måndagen tag i renhållnings-
chef, Lars-Olof Segerdahl. 
Han menar att det finns en 
överenskommelse med Do-
minik om att få vara kvar till 
dess att en ny återvinnings-
station är etablerad i Nö-
dinge.

– Överenskommelse? Vi 
har varit vänligt inställda dä-
remot, men nu har det gått 
åtta år och trots flera påstöt-
ningar händer ingenting, 
säger Dominik.

Lars-Olof Segerdahl 
menar vidare att ingen upp-

sägning har skett till honom, 
men han medger samtidigt 
att Dominik har varit i kon-
takt med honom. Lokaltid-
ningen har dock tagit del av 
den skriftliga uppsägningen 
av nyttjanderättsavtalet, in-
lämnad till Kommunstyrel-
sens förvaltning 17 janua-
ri 2003.

– Jaså, det känner inte jag 

till, säger Lars-Olof Seger-
dahl och hänvisar till att det 
egentligen är FTI (Förpack-
nings- och tidningsinsam-
lingen) som ansvarar för åter-
vinningsstationerna.

Hur som helst så var det 
Ale kommun och Teknis-
ka Nämnden som tecknade 
avtal om att få upprätta en 
återvinningsstation på den 

privata marken. Detta avtal 
sades upp och från 1 augusti 
2003 skulle återvinningssta-
tionen ha varit flyttad. Åtta 
år senare har inget hänt.

– Det här var en total över-
raskning för mig, avslutar 
Lars-Olof Segerdahl.  

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Kommunen uppsagd för åtta år sedan

En planerad bilhall för Bättre Bil, men företaget är orolig för att affärsläget försämras om 
höga växter planteras för att ge skugga i Lodingebäcken.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

För åtta år sedan sade familjen Szacinski upp avtalet med Ale kommun och den återvin-
ningsstation som står på deras mark. Reaktion? Ingen. Åtgärd? Ingen. Ersättning till markä-
garen? Ingen. Nu riskerar kommunen omedelbar avhysning.
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Ska du sälja 
din bostad?

V
i har paketerat allt du behöver 

för en lyckad försäljning.
Börja idag på svenskfast.se

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

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

FRANKERAS EJ

MOTTAGAREN 

BETALAR 

PORTOT

NAMN       

ADRESS       

POSTNR & ORT      

TELEFON      

MOBIL       

E-MAIL       

SVARSPOST 
410652400

442 20 KUNGÄLV

Välkomna till oss!

PRIS 2 575 000 kr/bud. TOMT 1 433 kvm . VISAS Sö 12/6 15.30-16.00. Ring för tidsbokning. Granhäcksvägen 14.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE SURTE 108 + 59 kvm

• Välskött hus • Avstyckningsbar tomt • Barnvänligt
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 1 186 kvm . VISAS Sö 12/6 12.00-12.45. Ring för tidsbokning. Ryd 430.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE RYD 5 rok, 77 + 48 kvm

• Lantligt • Bra skick • Kamin
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PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 236 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Svalörtsvägen 11.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 113 + 8 kvm

• Barnvänligt • Välplanerat • Lugnt område
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PRIS 420 000 kr/bud. AVGIFT 2 301 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

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

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

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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VILLOR ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

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

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

Slagfärdig sångare 
med sammetsröst

En streaplare är man för hela livet.
Ett uttryck myntat av Kjetil Granli.

På fredag sitter han upp bakom trummorna när Streaplers 
gästar Furulundsparken.

Vad fick dig att bli trum-
mis?
– Det var pappas musikin-
tresse som smittade av sig. 
En kompis till pappa ställde 
ett trumset i vår källare och 
som nyfiken sexåring kunde 
jag inte låta bli att pilla lite 
grann. På den vägen är det.

Vad karaktäriserar bra 
dansbandsmusik?
– God takt, bra låtar och 
glada musikanter.

Din personliga Streap-
lersfavorit?
– ”Varje grej i vårt hus” är 
en bra låt med en väldigt fin 
text.

Sveriges bästa dansband 

efter Streaplers?
– Jannez tycker jag är väl-
digt bra.

Mysigaste dansstället 
som du upplevt?
– Lane Loge har blivit något 
av hemmaplan för oss. De 
har ett bra koncept, puben 
i en byggnad där festfolket 
sitter och ett stort golv för 
dansarna. 

Vad är sommar för dig?
– För mig är det parker, 
dansmänniskor och turne-
rande. Sedan försöker jag 
njuta av grillning någon 
gång då och då tillsammans 
med familjen och vänner.

Om du inte varit dans-

bandsmusiker?
– Då hade jag förmodligen 
varit hantverkare av något 
slag, snickare tror jag.

Dina tankar inför freda-
gens spelning i Furulund-
sparken?
– Om Lane Loge är en favo-
rit så är Furulund definitivt 
det också. Parken i Alafors 
är genuin och den präglas av 
enkelhet. Jag hoppas verkli-
gen att vår publik tar sig dit 
och upplever idyllen. Det 
vore roligt om det kunde 
komma 500-600 personer.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kjetil Granli
Ålder: 46.
Yrke: Dansbandsmusiker.
Bor: Lilla Edet.
Aktuell: Som trummis och 
sångare i Streaplers som 
spelar i Furulundsparken på 
fredag.
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ÄLVÄNGEN. Kristdemo-
kraternas Vitsippspris 
delades i år ut för 15:e 
gången.

Stolt pristagare 2011 
blev Kristina Ekstrand.

– En väldigt stor ära. 
Jag känner mig verkli-
gen hedrad, säger hon.

I fredags hälsade en delega-
tion från Kristdemokraterna i 
Ale på hos Kristina Ekstrand, 
inte hemma men väl i Kupan 
– Röda Korsets secondhand 
butik i Älvängen. Det är för-
visso mer eller mindre som 
ett andra hem för Kristina.

– Ja, här lägger vi ner 
mycket tid. Det är en verk-
samhet som kräver stort 
engagemang och intresset 
för vad vi säljer och gör här 
har bara fortsatt att öka, 
säger hon.

Kristdemokraternas Vit-
sippspris vänder sig just till 
personer eller organisa-
tioner som med osjälviska 
gärningar positivt bidrar till 
att förbättra för sina med-
människor. Beskrivningen 
är som friserad för Kristina 

som har ägnat över 30 års 
engagemang åt Röda Korset 
i Ale. Hon är också med i Ale 
Lions sedan många år.

– Välgörenhet har blivit 
en självklarhet för mig, men i 
grunden är det gemenskapen 
i föreningslivet som motive-
rar mig att fortsätta. Du får 
mycket energi av att enga-
gera dig i dessa frågor, säger 
Kristina.

Under fyra år har hon 
också haft funktionen 
som lokal samordnare för 
Världens Barn.

Radiohjälpen
– Tillsammans med lokala 
företag samlade vi även i år 
in över 80 000 kronor till 
Radiohjälpen.

Den mesta tiden läggs i 
Röda Korsets lokal på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Röda 
Korset har i Ale tre kretsar, 
Starrkärr, Skepplanda och 
Nödinge. Kupan drivs for-
mellt av Starrkärrskresten, 
men de övriga föreningarna 
kan ansöka om pengar från 
secondhand-butiken. 

– Verksamheten har en 

positiv utveckling. Här 
finns allt från kläder till 
husgeråd. Möbler tar vi inte 
emot på grund av platsbrist. 
Populärast just nu är gamla 
60-70-talskläder, säger Kris-
tina.

Den största enskilda insat-
sen som hon har varit med 
och bidragit till var när den 
”första” tsunamin slog till i 
Thailand (2004).

Alla blev berörda
– Alla blev berörda och ville 
bidra. Då kom Röda Korset 
att spela en viktig roll, minns 
Kristina som var mindre nöjd 
när organisationen hamnade 
i blåsväder om misstänkt för-
skingring och höga arvoden i 
toppen.

– Det var ett hårt slag och 
oerhört tungt för oss på gräs-
rotsnivå. En hel del medlem-
mar lämnade organisationen, 
men idag några år senare har 
vi vunnit tillbaka den förlo-
rade marken. I grunden står 
Röda Korset för så mycket 
positivt att vi överlevde denna 
skandal, fast jag vill inte upp-
leva det igen, säger Kristina.

Förutom en vacker vas och 
ett diplom fick årets prista-
gare 1000 kronor i ett kuvert.

– De skänker jag till Vakna-
fonden och insamlingen 

”Europas fattigaste barn i 
Moldavien”. Det är något 
jag brinner för, men Röda 
Korset kan som organisation 
inte stötta lokala insamlingar. 

Det kan däremot jag göra, 
menar Kristina Ekstrand och 
ler nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Årets Vitsippspris till Kristina Ekstrand

Kristina Ekstrand fick årets Vitsippspris av Kristdemokraterna som här representerades av 
David Rydén, Kjell Klerfors och Sune Rydén.

STARRKÄRR. Regn och 
åska på morgonen.

Sol och vackert väder 
när fanborgen forme-
rades.

Flera hundra perso-
ner kom till Prästalund 
för att delta i national-
dagsfirandet.

Hugo Wallberg, ordförande 
i Föreningen Nationaldagens 
firande i Ale, kunde konsta-
tera hällregn och åska när 
han vaknade på måndags-
morgonen. Det fanns dock 
ingen anledning att oroa sig. 
Lite senare hade de mörka 
molnen dragit förbi och när 
klockan visade 13 så sken 
solen över Prästalund där det 
traditionsenliga firandet ägde 
rum.

Fler blågula flaggor än 
vanligt syntes i fantåget, som 
gick från Starrkärrs kyrka och 
ner till hembygdsgården. Där 
hälsade Hugo Wallberg väl-
kommen och lämnade sedan 
över ordet till UEFA-delegat 
och tillika ordföranden i Väs-
tergötlands Fotbollförbund, 
Gerhard Sager, som hade 
äran att hålla årets högtidstal.

Sager pratade om samhö-
righet och vikten av att släppa 
in nysvenskar i vårt stolta 
nationaldagsfirande. Vi fick 
veta att ordet osvensk är det 
svenskaste som finns även om 
författaren Carl Jonas Love 
Almqvist lät hävda att det var 
krusbäret…

M u s i k u n d e r h å l l n i n g 
blev det med Blåsorkestern 
Larmet, Stuffa-Stig med 
Älvorna, Claes Änglar och 
folkmusikgruppen Alegato.

Lotterna gick åt som smör 

i solsken och kön ringlade 
sig bitvis lång till kaffeserve-
ringen. Det var många som 
ville avnjuta en fika i det fagra 

sommarlandskapet.
– Vi är glada över att det 

kom så mycket folk och 
vädret kunde inte vara bättre, 

sammanfattade Hugo Wall-
berg.

Soligt nationaldagsfirande
– Mycket folk kom till Prästalund

Gerhard Sager höll årets högtidstal i samband med national-
dagsfirandet i Prästalund.

Den blågula fanan vajade på många håll i Prästalund denna varma nationaldag.

Älvorna svarade för ett bejublat framträdande. Fantåget, som gick från Starrkärrs kyrka till hembygdsgården, anförda av Blåsorkestern 
Larmet.

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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KILANDA. De komma 
från öst och väst, de 
komma från syd och 
nord.

En gång om året är 
Kilanda centralpunkten 
för folks uppmärksam-
het.

På Kristi himmel-
färdsdag kom rekord-
många besökare till 
Kilanda Marknad – 
Öppen gård.

Kilanda Marknad behåller sitt 
fasta grepp om publiken och 
intresset tycks öka för varje år 
som går. När arrangemanget 
genomfördes för 22:a gången 
i ordningen noterades rekord-
många besökare.

– Helt otroligt! Vi uppskat-
tar besöksantalet till 3 000 
personer eller något däröver. 
Det vimlade av folk och på den 
stora parkeringen på gärdet 
stod 500 bilar, berättar Bengt 
Borgström i marknadskom-
mittén.

– Jag var lite skeptisk när 
jag vaknade på morgonen och 
såg vädret. Det visade sig dock 
klarna upp och vi fick de bästa 
förutsättningar man kan tänka 
sig. Det var alldeles lagom 
varmt och blå himmel, förkla-
rar Borgström.

Som traditionen bjuder så 
inleddes dagen med en guds-
tjänst i kyrkan och klockan 
elva förrättades invigningen av 
Bo Björklund.

Marknadsprogrammet var 
sig likt och varför ändra på 
ett vinnande koncept? Tips-

promenad, ponnyridning, 
second hand-försäljning och 
hantverksutställning var några 
av de begivenheter som till-
drog sig marknadsbesökarnas 
intresse.

För barnen utgör ändå 
Kilanda Säteri den otvivelak-
tiga höjdpunkten. Att få gå in 
i ladugården och se alla djur, 
ta del av när korna robotmjöl-
kas eller bara klappa de gul-
liga kattungarna är något som 
måste upplevas.

– Det var full rusch hela 
tiden, konstaterar Bengt 
Borgström.

Arrangörerna var nöjda 
med det mesta förutom det 
faktum att det förekom en del 
nedskräpning.

– Det såg vi inte något utav 
under de första tio åren. Jag 
vet inte om folk glömmer av 
att de är på privat mark. En hel 
del godispapper och glasspin-
nar låg slängda i naturen, säger 
Bengt.

Kilanda Marknad lever 
vidare ett år i taget, men några 
planer på att lägga ned arrang-
emanget finns defenitivt inte.

– Nej, nu ska vi samman-
fatta årets arrangemang och 
sedan blickar vi fram emot 
2012. Då blir det marknad 
på Norges nationaldag, alltså 
torsdagen den 17 maj, avslutar 
Bengt Borgström.
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Bodil Hurtig, Katrineholm, och Malte Jansson, Surte, gick 
poängpromenaden.

Saga Dahlqvist, 2 år, fick rida medan mamma Pernilla fick gå vid sidan om.

Bo Björklund invigningsta-
lade.

Josefine Berntsson, 6 år, träffade en nyfiken kalv inne i la-
dugården.

Sofia, 2 år, och farmor Mar-
grethe Berntsson gillade kal-
varna.

Fåren är väldigt populära bland barnen.

Rekordmånga besökare på Kilanda Marknad.

Egen fick och egen bänk att sitta på. Syskonen Söderström, Matilda, Märta och August, till-
sammans med Maria Jerkeman och Johan Melander från Alingsås.

Fika i det gröna för Susan-
ne Söderström, Kode, med 
barnen Freja och Mimmi.

– Folk vallfärdade till Kilanda

Över 3000 på Kilanda Marknad!



alekuriren  |   nummer 22  |   vecka 23  |   201112

KORTEDALA. För en tid 
sedan flyttade polisen 
ut ur Medborgarkonto-
rets lokaler på Ale Torg.

Det innebär dock inte 
att den polisiära närva-
ron försvunnit i områ-
det – tvärtom.

Ett samverkansav-
tal undertecknas nu 
mellan Polisen och Ale 
kommun, som bland 
annat innebär ett för-
djupat samarbete kring 
prioriterade satsningar.

För ett antal år sedan fanns 
det en polisstation i Alafors, 
som senare förvandlades till 
ett mindre poliskontor på 
Ale Torg. Numera har Poli-
sen ingen hemvist i kommu-
nen, men det är av underord-
nad betydelse menar Håkan 
Frank biträdande enhetschef 
för Polisen nordost.

– I framtiden kommer vi 
att se färre stationer då det 
slukar väldigt stora resur-
ser. Allmänhetens behov av 
att fysiskt kunna besöka en 
polisstation är inte lika stort 
idag då servicetillgänglighe-
ten med Internet, telefon och 
så vidare är väl utvecklad.

– Det vi behöver är fler 
poliser på gatan. Det spelar 
ingen roll varifrån poliserna 
utgår, det viktiga är vad vi 
gör. Det är den operativa 
närvaron som har betydelse 
och för Ales del är den minst 
lika utbredd som tidigare, 
säger Håkan Frank.

Samverkansavtal
Idag (läs tisdag) underteck-
nar Polisen och Ale kommun 
ett samverkansavtal. Det är 
ingalunda något nytt feno-
men ty konceptet finns på 
flera andra håll i landet.

– Det är Rikspolisstyrel-
sen som har tagit fram nor-
merna för detta samverkans-
avtal, berättar Håkan Frank 
och fortsätter:

– I ett år har vi tillsam-
mans med representanter 

från Ale kommun jobbat för 
att få fram en bra arbetsbe-
skrivning på det samarbete 
som görs. Jag vill ge kommu-
nen en eloge då man ligger 
i framkant i många frågor. 
Ta bara SSPF-arbetet som 
ett exempel, där vi funnit en 
arbetsmetodik som fungerar 
väldigt bra. Den är individ-
baserad vilket har visat sig 
vara framgångsrikt. Tidigare 
jobbade verksamheterna i var 
sitt rör, nu kan vi göra rätt 
sak i rätt tid.

Droger ökar
I samverkansavtalet är det 
framförallt två problemom-
råden som kommer att prio-
riteras och kräva särskilda 
insatser. Håkan Frank för-
klarar:

– Vi ser en ökad använd-
ning av alkohol och droger 
bland ungdomar. Det ten-
derar dessutom att gå allt 
lägre ner i åldrarna. Här 
måste det till ett trendbrott. 
Metoden är att jobba före-
byggande och här är SSPF 
en föregångare i sitt slag. Vi 
tror också på riktade punkt-
insatser i form av bland annat 
utvecklad vuxenvandring.

– Det andra fokusområ-
det är att motverka de pro-
blem som vi ser med inbrott 
och stölder. Metallstölderna 
har ökat drastiskt i takt med 
infrastruktursutbyggnaden. 
Vi ser även en hel del inbrott. 
Vår gemensamma ambi-
tion är att öka den upplevda 
tryggheten hos aleborna. 
Den senaste tiden har det 
skett en hel del civilspaning 
och övervakning i Ale och 
det kommer att fortsätta, 
säger Håkan Frank.

Vad har du för förvänt-
ningar på samverkansavta-
let?

– Historiskt sett så har vi 
haft ett väldigt bra samarbete 
med aleborna och kommu-
nen. Jag hoppas att det kan 
vidareutvecklas och bli ännu 
bättre. Ju mer information vi 
kan få desto mer saker kan vi 
göra rätt. Vi inom Polisen är 
beroende av andra, allmän-
heten är våra ögon och öron.

Samverkansavtalet mellan 
Polisen och Ale kommun 
sträcker sig fram till somma-
ren 2013.

Samverkansavtal mellan 
Polisen och Ale kommun
– Alkohol- och droganvändandet 
bland unga ett prioriterat område
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Den operativa verksamheten påverkas inte av att polisen lämnat Medborgarkontoret på Ale 
Torg. Idag (läs tisdag) tecknas ett samverkansavtal mellan Polisen och Ale kommun.

Håkan Frank biträdande enhetschef för Polisen nordost.
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NÖDINGE. Festligt och 
förväntansfullt.

Det var idel glada 
miner när Ale Aktivi-
tetscenter invigdes i 
tisdags.

– Här ska alla känna 
sig välkomna, förkla-
rade Johanna Borgman 
samtidigt som hon 
klippte det blågula 
bandet.

Treklövern är en verksamhet 
som har funnits i närmare 
20 år och som vänder sig till 
personer med psykisk ohälsa 
och som är bosatta i Ale 
kommun.

– Syftet med verksam-
heten är att bryta isolering 
genom att erbjuda menings-
full sysselsättning, men också 
att det ska vara ett första steg 
mot ett riktigt arbete. Delta-
garen är med utifrån sin egen 
förmåga, förklarar arbets-
handledare Ulrika Sten.

Ale kommun satsar stora 
resurser på personer med 
psykisk ohälsa. Två verksam-
hetsutvecklare har anställts 
vars uppdrag är att inventera 
behovet av aktiviteter och 
samtidigt utveckla befintlig 
verksamhet.

– Behovet är stort. Det 
handlar om att få en samlad 
översikt av de verksamhe-
ter som finns och skapa en 
röd tråd för människor med 
psykisk ohälsa, förklarade 
enhetschef Anette Olsson 
när hon invigningstalade.

En nystart, eller snarare 
omtag, togs för Treklövern 
i tisdags. Dagen till ära pas-
sade man också på att byta 
namn på verksamheten.

– Det har skett i demokra-
tisk anda. Vi deltagare har 
fått rösta och då blev det Ale 
Aktivitetscenter som vann. 
Personligen tycker jag det 
är ett jättebra namn, säger 
Johanna Borgman.

Johanna Borgman har 
själv besökt den öppna verk-
samheten på Södra Klöver-
stigen sedan ett och ett halvt 
år tillbaka. Hon hoppas att 
fler alebor som lider av psy-
kisk ohälsa ska upptäcka Ale 
Aktivitetscenter.

– Det är en fantastisk 

verksamhet. Den sociala 
gemenskapen är oerhört 
viktigt, det är så lätt att man 
isolerar sig. Jag vet hur det 
var för mig innan jag kom 
hit. Nu är jag en helt annan 
människa och det säger mina 
barn också, berättar Johanna 
och fortsätter:

– Det gäller att våga ta 
steget utanför sin dörr och 
träffa andra människor. För 
mig innebar det en fullstän-
dig omställning och jag har 
utvecklats jättemycket som 

människa under den här 
perioden.

Hur ser ditt liv ut om 
fem år?

– Ärligt talat så skulle jag 
vilja arbeta inom den här 
typen av verksamhet. Det 
är roligt att se människor 
blomma ut.

Ale Aktivitetscenter håller 
öppet fyra dagar i veckan.

Nyinvigning och namnbyte
– Treklövern har blivit Ale Aktivitetscenter

INVIGNINGSGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik lät sig väl smaka av 
den mingelbuffé som hade 
dukats upp.

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Boel Holgersson (C) överlämnade en 
blomma till Ale Aktivitetscenter som deltagaren Johanna Borgman tog hand om.

Verksamhetsutvecklare 
Mina Salfjord.

Johanna Borgman klippte bandet och invigde Ale Aktivi-
tetscenter, före detta Treklövern, på Södra Klöverstigen i 
Nödinge.

ÖPPET BREV TILL ALE 
ELFÖRENINGS KUNDER
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Som elkonsument är det inte helt enkelt att 

förstå vad som händer med elpriser och alla 

olika erbjudanden som dyker upp, inte allt för 

sällan olika lockerbjudanden.
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Det vill vi att du som kund ska kunna känna 

dig trygg med. Vi verkar lokalt, nära våra 

kunder och har hög ambitionsnivå vad gäller 

service och leveranssäkerhet. Att vi startar 

elhandel är ett led i att förenkla för våra kunder 

och ge trygghet med fortsatt hög servicenivå.
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Det kommer vi att göra från den 1 september. 

Nära – Tryggt – Enkelt, det är det vi står för!

Hälsningar

Ale Elförening

P.S. Kontakta oss gärna på 0303-33 24 00 eller se vår 
hemsida www.aleel.se. Vi kommer fortlöpande informera 
om utvecklingen inom elnät och elhandel. 
D.S.
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Du får allt som har med elleveranser att göra 

samlat på en faktura, både elnät och elhandel. 

Det innebär att du som kund endast behöver 

ha en kontakt i alla elfrågor.


