
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 23  |  vecka 24  |  2011  |   År 16  |  100% täckning  |

Dödsstöten!
BOHUS. Utan pengar ingen 
is – utan is ingen bandy-
klubb.

Kultur- och fritidsnämn-
den saknar 2,3 Mkr för att 
säkerställa driften av Ale 
Arena. 
Enligt vad lokaltidningen erfar 
kommer Kultur- och Fritidsnämndens 
ansökan om ytterligare pengar till 
Ale Arena att avslås. Beskedet är att 
beteckna som en dödsstöt för kom-
munens mest anrika förening.

Läs sid 9

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

www.axums.se

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

WEBERS UTMÄRKTA BRIKETTER

7 kg för 99:-

Firat samarbete!

Ingen is i Ale Arena.

– Samverkansavtal mellan 
Ale kommun och Polismyndigheten
Boel Holgersson (C) och Mikael Berglund (M) för Ale kommun firade det 
undertecknade samverkansavtalet med Polismyndigheten och områdes-
chef Lars Klevensparr.           Läs sid 14
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Lödöse 0520-66 00 10
ÖPPETTIDER: Mån-fre 8-21 Lör-sön 9-21 Gäller t.o.m. 19/6

FÄRSK- 
POTATIS /kg

��������������������

Ombud för Västtrafik:

 

Nya 
öppettider:
mån-fre 8-21
lör-sön 9-21

ICA MATKASSEN!

Bananer 
9999900000/kg

Gurka 
9999900000/kg

Tomater 
9999900000/kg

Svensk

Svenska

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.

REA
UPP TILL 

50% 
RABATT

Ale Torg • Tel 0303-966 41
Öppet: Vard 10–19 • Lörd 10–15 • Sönd 11–15

Gäller fr o m onsdag 15 juni

REA I VÄXTHUSET

50% 
RABATT 
PÅ ALLA VÄXTER!



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!

Ursäkterna är säkert 
många och förkla-
ringarna likaså, men 

de är överflödiga när verk-
ligheten är känd. Hyresgäst-
föreningen Klöverstigens 
sekreterare, Jean Altun, 
visade mig en sida av livet 
jag aldrig tidigare sett. Det 
är med starka känslor och 
stort förakt mot hela syste-
met, samhället jag själv lever 
i – och ofta hyllar – som jag 
skriver veckans ledare.

Jean som själv bor på Klö-
verstigen hade själv aldrig 
sett något liknande. Via sina 
barn i Nödingeskolan hade 
han fått höra om missför-
hållanden i vissa hem. Han 
trodde det var överdrifter, 
men bestämde sig till sist 
för att försöka få bilda sig 
en egen uppfattning. Jean 
möttes av en boendemiljö 
han inte kunde föreställa 
sig i sin värsta fantasi. Han 
kontaktade omgående både 
Socialtjänsten och Alebyg-
gen. När responsen uteblev 
ringde han lokaltidningen. 
Jag sa att jag ville se det med 
egna ögon för att slippa 
jobba med en artikel som 
bygger på andrahandsupp-
gifter. Jag fick möta två 
familjer som bott i Ale i 14 
respektive sex år. Lägenhe-
terna har aldrig renoverats 
och standarden var inte ens 
modern på 70-talet. Här bor 
fem respektive sju barn med 
sina föräldrar. De bor med 
svartmögel som husdjur, 
element som inte fungerar, 

badrum och toaletter som 
aldrig sanerats. Hyran de 
betalar är likvärdig med 
andra hyresgästers, en del av 
den avsätts i en renoverings-
fond. Där slutar likheterna. 
Hos de familjer som lokal-
tidningen besökte i förra 
veckan har det aldrig skett 
någon renovering, trots att 
fonderna i vissa fall var mer 
än fulla. Hur kommer det 
här sig?

En av förklaringarna, 
dock ej en ursäkt, är att 
familjerna inte är hyres-
gäster hos Alebyggen. De 
hyr istället i andra hand av 
socialtjänsten som på så vis 
garanterar det kommunala 
bostadsbolaget hyran. Till 
vem ska flyktingfamiljen då 
vända sig för att få ett rum 
renoverat? Den frågan hade 
inget enkelt svar. Klagomål 
och önskemål kan hemstäl-
las hos både socialtjänsten 
och Alebyggen, men det är 
socialtjänsten som avgör 
om det ska ske eller ej. Om 
det inte gäller badrum och 
toaletter, det ligger utanför 
renoveringsfonden och 
sköts av Alebyggen. Med 
andra ord är dialogen och 
informationsflödet viktigt 
när så många parter är 
inblandade. Men just detta 
är ett problem, då språ-
ket och annan kulturell 
bakgrund ofta sätter 
käppar i hjulet. 

Således 
vilar ansva-
ret tungt 

hos den som inspekterar 
hemmen. Lever familjerna 
i en acceptabel boendemiljö 
eller ej? Hembesök sker 
enligt socialtjänsten minst 
en gång om året, vilket också 
familjerna har berättat. För-
hållandena i lägenheterna 
har inte undgått någon, det 
har däremot åtgärderna. Det 
gör mig ytterst förvånad – 
och beklämd.

Ekonomi brukar vara ett 
enkelt argument att ta till, 
men inte ens det håller som 
ursäkt. Alebyggen menar 
att fonderna medger omfat-
tande renoveringar. Det 
är bara ett klartecken från 
socialtjänsten som saknas. 
Jag har i veckan fått tydliga 
indikationer på att detta nu 
är på gång, i åtminstone ett 
av fallen, men varför det har 
dröjt har ingen kunnat svara 
på. Min farhåga är att dessa 
två familjer inte heller är 

ensamma. 

Inga ursäkter

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
0303-33 37 37
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. 

Frukt&Grönsakshuset
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10 SLÖJDAR E 
Utställning & 

försäljning av hantverk 
i Stenkällar’n i Kungälv vid Fars Hatt

19 juni- 22 augusti
Vardagar 12-19, lördag-söndag 10-17

Vernissage Söndagen den 19/6 kl 12.00
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VI SÖKER SPELARE 

TILL BOHUS IF 
DIV 7

� 031-981411Ring

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Glasbruksmuseet

Vernissage
Söndag 19 juni kl 13.00

Bertil Lindqvists
magnifi ka naturbroderier

& Karin Grönlunds
underbara akvareller

Sommarutställning t o m 14 augusti
Öppet tis-fre 10-16, sön 10-16

Fri entré

 Varmt välkomna!

Kvarnvägen 6 i Surte

Pelargon 20kr
Mängder av 

sommarblommor 
Billiga inneväxter

Elias Blommor
Göteborgsv 107, Älvängen

(Mitt emot Statoil)
Innehav av F-skatt
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Salong

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

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

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Färdiga barnkalaspåsar
efter dina önskemål

NYHET! Glassbar i butiken

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

NÖDINGE. Från en 
misär till en annan.

Från krig och förföl-
jelse till Klöverstigen i 
Nödinge.

I lägenheter med 
mycket låg standard 
som inte renoveras 
trängs familjerna inte 
bara med varandra, 
utan också med svart-
mögel.

Tapeterna har suttit så länge 
att de nästan ramlar ner av sig 
själva. Plastmattorna skvall-
rar om 70-talet, badrummen 
är byggda då ventilation var 
av begränsad vikt, parketten 
i de fall det finns någon har 
glidit isär eller börjat svart-
na och sanitära utrymmen 
med 40 år gamla toaletter 
känns allt annat än välkom-
nande. Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, toaletter 
och kök. Välkommen till två 
flyktingfamiljer på Klöversti-
gen i Nödinge, vars boende-
miljö håller lägsta tänkbara 
standard. 

– Här har inte skett någon 
renovering. Vi har bott i 

samma lägenhet i 14 år, be-
rättar Hamad Samoud.

De bor fem personer i en 
fyra. Mamman är psykiskt 
sjuk och pappan står sedan 
ett antal år tillbaka utanför 
arbetsmarknaden efter att ha 
råkat ut för en arbetsolycka. 
För att lindra sin frus besvär 
med att gå i trappor har fa-
miljen begärt att få flytta till 
en marklägenhet.

Får inte söka
– Men vi får inte ens söka 
ny bostad. Attityden till oss 
har varit mycket fientlig och 
kanske är 
det därför 
som lägen-
heten aldrig 
har renove-
rats, funde-
rar han.

Han er-
känner att de 
inte har varit 
särskilt an-
gelägna om det heller efter-
som de helst har önskat flytta 
från Ale, men samtidigt har 
socialtjänsten och Alebyggen 
besiktigat lägenheten. De är 

väl medvetna om vilka bris-
ter som finns.

– För oss är det menings-
löst att ens försöka påverka. 
Vi har inget inflytande. Går 
vi till Alebyggen hänvisar de 
till socialtjänsten och när vi 
är där pekar de på Alebyg-
gen. Det är inte lätt för oss att 
förstå och då blir man mest 
arg, menar Hamad Samoud.

Samma problem
Samma problem vittnar en 
annan familj om. De flydde 
från Mellanöstern och har 
bott i Nödinge i sex år. Lä-

genheten, en 
fyrarumma-
re på Klöver-
stigen, har 
de bott i hela 
tiden. Stan-
darden är låg 
och famil-
jen uppfatta-
de vid inflytt-
ningen att 

den snart skulle renoveras. 
Nu har de väntat i sex år. Enda 
åtgärden är ett fönsterlås och 
en ny list vid ett av fönstre-
na. I köket har till och med 
kökskakel börjat ramla ner, 
köksluckor hänger löst i de 
fall de inte står bredvid. Bo-

endemiljön är så långt ifrån 
hemtrevlig man kan komma 
och allt från golv till tak är 
eftersatt. Här lever familjen 
med sju barn. Småpojkarnas 
rum har inte ens värme. Ele-
mentet har inte fungerat på 
många år. Ingen åtgärd har 
skett trots påpekanden till 
både socialtjänsten och Ale-
byggen.

– Det var inte bra. Jag ser 
att det finns en anmälan om 
elementet och det borde ha 
varit åtgärdat, svarar Kjell 
Gustavsson, förvaltare på 
Alebyggen.

Angående svartmögel 
som kan utgöra en hälsorisk 
menar Kjell Gustavsson att 
hyresgästernas egna städru-
tiner har en stor betydelse.

Många duschar
– Ofta är det stora familjer, 
där många använder duschen 
dagligen. Det blir fuktigt och 
ventilerar man inte ordentligt 
kommer mögel, säger han.

Standarden i badrummen 
som lokaltidningen fick se var 
låg och renoveringsbehovet 
stort. Toalett och badrum an-
svarar Alebyggen för. Dessa 
kostnader belastar inte lägen-
heternas renoveringsfonder.

Varför har dessa då inte 
renoverats?

– Vi har inte fått några 
sådana indikationer eller 
önskemål, varken från soci-
altjänsten eller de boende. 
Det finns kanske brister i 
vårt kommunikationssystem. 
Alebyggen är sällan med på 
hembesöken. Det sköter so-
cialtjänsten, så vi vet väldigt 
lite om hur det ser ut, säger 
Kjell Gustavsson.

En av familjerna berät-
tar att när de påpekat för sin 
handläggare på socialtjänsten 
har de hänvisats till Alebyg-
gen med sina klagomål. Väl 
där har Alebyggen pekat på 
socialtjänsten.

– Det kan stämma. Vår in-
formation om hur systemet 
fungerar är kanske inte till-
räckligt tydlig, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale.

Det får konsekvenser 
som att barn till exempel 
får växa upp med svartmö-
gel, vilket är en hälsofara.

– Jag säger inte emot dig! 
svarar Billborg.

NÖDINGE.  Det var 
Hyresgästföreningen 
Klöverstigen som slog 
larm.

Jean Altun kunde 
inte låta verkligheten 
vara hemlig längre.

– Medborgarna måste 
få se hur orättvist 
flyktingar behandlas i 
Ale kommun, säger han 
kritiskt.

Han har själv invandrarbak-
grund och vet hur svår integra-
tionen i det svenska samhället 
är. Idag har han fast arbete, är 
politiskt aktiv och mycket en-
gagerad i föreningslivet.

– Det har gått bra för mig, 
men det är ingen självklarhet. 
Det viktigaste är trygghet, 
respekt och förståelse. Många 

kommer med mycket tunga 
ryggsäckar och stora förhopp-
ningar om frihet och rättvisa, 
säger Jean Altun.

När ryktena blev allt mer 
frekventa och hans egna barn 
började prata om missförhål-
landena för en del flyktingfa-
miljer på Klöverstigen gjorde 
han ett eget hembesök.

Farligt för barn
– Det var fruktansvärt. Jag an-
mälde direkt och krävde mil-
jötillsyn. Svartmögel kan vara 
rena giftet och absolut inte bra 
för barn. När jag sedan försök-
te samtala med både Alebyg-
gen och Socialtjänsten förstod 
jag att här finns ett allvarligt 
systemfel. Alla skyllar på alla. 
Ingen tar ansvar för famil-
jernas boendemiljö, berättar 

Jean Altun som genom lokal-
tidningen vill visa den brutala 
verkligheten.

Inga fler flyktingar
– Det låter kanske konstigt, 
men jag tycker vi ska säga nej 
till fler flyktingar i Ale om vi 
behandlar dem så här. Ingen 
vill bo i dessa lägenheter, säger 
han.

Missförhållandena i 
hemmen får konsekvenser 
även för framtiden.

– Barn som växer upp i fa-
miljer där de ser sina föräld-
rars vanmakt och frustration 
misstror samhället. De riske-
rar också att aldrig bli en del 
av det utan att istället hamna i 
ett livslångt utanförskap, säger 
Jean Altun som själv bor på 
Klöverstigen.

– Fast hos oss råder en helt 
annan standard. Varför kan jag 
undra? Ska vi inte behandlas 
lika?

Jean Altun är sekreterare i 
Hyresgästföreningen Klöver-
stigen och försökte få gehör 

för bristerna i lägenheter-
na. När reaktionerna uteblev 
valde han media.

– Det tycker jag förvisso 
är beklagligt, men till sist såg 
jag ingen annan utväg. Ibland 
fungerar inte de formella vä-

garna framkomliga och efter-
som jag upplever situationen 
som akut hade jag inget val.
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Från misär till en annan – misär!
– Flyktingfamiljer tvingas bo i eftersatta lägenheter

SVARTMÖGEL
Svartmögel uppkommer främst 
nära fuktiga områden i hus och 
lägenheter. Vanliga platser kan vara 
vid avlopp och nära dusch, toa eller 
kökets diskbänk. Det kan också upp-
komma i tapeter och på väggar om 
luftfuktigheten är mycket hög eller 

om det finns vattenskador i huset 
eller lägenheten. Oavsett vilken 
sort det är så är ändå problemet att 
denna typ av mögel producerar stora 
mängder gifter (toxiner) som är far-
liga för oss människor.

"Olyckligt när informationen inte går fram – lägenheterna ska renoveras"

De familjer som av någon 
anledning inte själva får 
teckna avtal med Alebyggen 
kan erbjudas ett socialt kon-

trakt av socialtjänsten.Det 
blir då ett andrahandskon-
trakt med samma hyresnivå 
som andra hyresgäster och 

villkoren är också likvärdiga. 
Det betyder att en del av 
hyran avsätts i en så kallad 
renoveringsfond.

– Ja, det är ingen skillnad 
för dessa familjer och om 
det är den lägenhet som jag 
tror ni avser så är fonden i 
princip full. Det är möjligt 
att totalrenovera, men här 
måste socialtjänsten ge sitt 
medgivande eftersom det 

är de som äger förstahands-
kontraktet, säger Alebyg-
gens förvaltare Kjell Gus-
tavsson.

Således ansvarar social-
tjänsten för varför familjer 
tvingas bo i ytterst tvek-
samma boendemiljöer.

– Vi gör hembesök minst 
en gång om året och har en 
regelbunden kontakt med 
familjerna. De ska felanmäla 

som alla andra till Alebyg-
gen och vid större reno-
veringar ska vi bara ge ett 
klartecken. Jag vet faktiskt 
inte varför de upplever att 
det inte fungerar. Det verkar 
som att informationen inte 
har gått fram och det är 
olyckligt. Beträffande en av 
lägenheterna har vi godkänt 
renovering och bett familjen 
besöka Alebyggen för tapet- 

och färgval, säger en ganska 
förvånad Magnus Billborg 
på socialtjänsten.

Familjerna menar att de 
har varit lovade renovering 
i flera år och har helt enkelt 
slutat tro att det ska ske. 
En av familjerna har bott 
i samma lägenhet i 14 år, 
utan att några insatser för att 
förbättra boendemiljön har 
skett.

Hyresgästföreningen oroad

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jean Altun, sekreterare i Hyresgästför-
eningen Klöverstigen har slagit larm om 
missförhållandena för ett antal flykting-
familjer i Nödinge.

NÖDINGE. Ansvaret för de bristande boendeför-
hållandena ligger hos socialtjänsten.

– Vi har regelbundna samtal med alla familjer 
och har inte nekat någon som har rätt till reno-
vering, säger enhetschef Magnus Billborg.

Den bilden ger inte familjerna och lägenheter-
nas skick vittnar om något annat.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svartmögel. Svartmögel.

Svartmögel.

Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, 
toaletter och kök. 
Välkommen till två 
flyktingfamiljer på 

Klöverstigen.
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Just så vill jag beskriva 
min dag, på Hembygds-
gården i Starrkärr.

Att få fira sin Nationaldag i 
en sådan perfekt inramning 
med sol och värme, glada 
människor i alla åldrar och 
ett gemyt som tillhör forna 
tider.

Då tänker jag på allt som 
har förändrats i Vårt land de 
senaste decennierna, med så 
mycket våld och död. Ung-
domar som blir mobbade 
och ungdomar som begår 
brott för att de inte har 
någon fritidsgård och inte 
vet vad de skall göra för att 
fördriva tiden. 

När jag var knappt 14 
år började jag min första 
anställning, sedan fortsatte 
arbetslivet tills jag var 63 
år. Då fanns det inte några 
fritidsproblem. Inte fick man 
allt serverat utan det gällde 
att själv att ordna sin tillvaro.

Nu var det inte det jag 
ville ha sagt med de här 
raderna, utan att ha fått för-
månen att glädjas över dessa 
fantastiska ungdomar som vi 
fick njuta av att se och höra.

Vill framförallt tacka de 
underbara små Älvorna. 
Som från början av fram-
trädandet var blyga och lite 
tillbakadragna Älvor. Men 
som under sin ledare Stig 
”Stuffa” Karlssons engage-
mang allteftersom program-
met pågick blommade ut till 
riktiga stjärnor. 

De var alla tre både söta 
och framför allt väldigt 
duktiga. Måste i alla fall 
som min personliga favorit 
nämna den Älvan som sjöng 
Du måste finnas ur Kristina 
från Duvemåla. Det var en 
upplevelse som kändes i hela 
kroppen. 

De andra ungdomarna 
som gjorde denna dag till 
en dag att minnas var Claes 
Änglar och Folkmusikgrup-
pen Alegato. Ett smakprov 
på vilka tillgångar vi har i 
dessa unga musikanter.
Så jag uppmanar alla Er som 
inte hade förmånen att få 
avnjuta dessa ljuva stämmor 
och instrumentala förmågor 
på Hembygdsgården passa 
på när nästa tillfälle kommer.

Birgit Martinsson
F.d. Älvängenbo

Jag vill tacka 
livet som gett 
mig så mycket

Är en majoritet av Ale 
kommuns politiker 
förda bakom ljuset 

eller förs det en ljusskygg 
politik i Ale?

Visste ni att det skall 
byggas högre vindkraftverk 
än det som är utgångsläget i 
kommunens vindbruksplan?

Visste ni att om man 
bygger vindkraftverk som 
är högre än 150 m så slipper 
exploatörerna pröva bygget 
hos Ale kommuns bygg-
nadsnämnd? Då handlägger 

länsstyrelsen ärendet utan 
att Ale kommun får något att 
säga till om. Ale kommuns 
politiker har anvisat platser 
som de tycker är lämpliga 
för 150 m höga vindkraft-
verk. På dessa platser 
kommer vindkraftsbolagen 
att bygga skyhöga verk. Vad 
hjälper det då att det står i 
vindbruksplanen att fördju-
pade studier av utpekade 
områden skall göras i sam-
band med bygglovsansökan. 
Någon bygglovsansökan 

kommer inte på kommu-
nens bord. Fotografierna i 
vindbruksplanen är tagna på 
150 m höga vindkraftverk 
för att få oss att tro att det 
är den storleken det handlar 
om. Man kan fråga sig om 
storleken har betydelse. Ja, 
som alltid, vindkraftverken 
kommer att nå upp till den 
energirika vinden. Det kan 
ju tyckas vara bra. Ja, men då 
måste de också utrustas med 
högintensiv hindersbelys-
ning av flygsäkerhetsskäl. 

Det ljuset kan inte jämföras 
med ljuskäglan från en bil. 
Det kommer att spridas 
ett nytt ljus över den förut 
så mörka och kontrastrika 
stjärnhimlen.

Tystnaden berövas oss 
och natt görs till dag.

I ljuset av det ovan skrivna 
hoppas jag att ni använder 
upplysningen för att inte 
mörka era beslut i framtiden.

Bruno Nordenborg

Grundlurad eller bara förd bakom ljuset?

En trafikolycka inträffade på E45 i Nol 
på torsdagseftermiddagen. Två bilar blev 
påkörda bakifrån. Totalt var fem perso-
ner samt en hund inblandade i olyck-
an. Tre skadade kördes till sjukhus. Am-
bulans, räddningstjänst och polis befann 
sig på olycksplatsen. Under räddningsar-
betet fick norrgående trafik ledas om in 
på lokalvägen genom Nol.
Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Trafikolycka i Nol 
– tre till sjukhus

”Hur tänker ni nu”, det 
är en fras som vi peda-
goger använder varje 

dag när något eller några 
barn har hamnat i en situ-
ation som inte är så bra. Vi 
pratar med barnen om vad 
som har hänt och hur man 
kan göra den bättre.

Nu ställer vi samma 
fråga till politikerna ”Hur 
tänker ni nu”. Vi tror att 
vi har de flesta pedagoger 
med oss i kommunen när 
vi säger att vi vill utföra ett 
bra jobb och att det är ett 
jobb som vi stortrivs med, 
under rätt förutsättningar. 
Men just nu känns det som 
om man håller på att dra 
undan mattan för oss. 

Vi alla kände en hopp-
fullhet i valet -10 när alla 
partier ville att barngrup-
perna skulle bli mindre 
och pedagogerna fler, men 
hur blir det nu istället! Vi 
på Hövägens förskola får 
ökade barngrupper plus 
att vi blir färre pedagoger. 
Det kommer att bli svårt 
att se föräldrarna i ögonen 
och med fullast ärlighet 
tala om vad just deras barn 
varit med om under dagen. 
Och förresten hur kommer 
vi kunna ge föräldrarna tid 
under hämtning för att just 
ge dem den informationen? 
På äldregruppen kommer 
man att vara själv med 21 
barn under den sista delen 
på dagen. Visst måste vi 
samarbeta med andra av-
delningar, men då blir vi ca 
40 barn på 2 pedagoger.

 Ni förstår vårt dilemma 
bara när det gäller schema-
läggning. Hur skall vi göra 
det bästa för våra barn? Det 
är klart att vi kan lägga ett 
schema som täcker dagen, 
men hur bra blir det ur 
ett pedagogiskt perspek-
tiv. Vi har faktiskt ett upp-
drag att uppfylla och det 
känns otroligt frustreran-
de när man inte kan ge-
nomföra det på det viset 
som vi är ålagda att göra. 
Vi har en ny reviderad lä-
roplan som skall imple-
menteras i vår verksamhet, 
där vi får ett tydligare och 
större/bredare uppdrag om 
vad vi skall ge barnen i för-
skolan. Våra funderingar 
är just hur vi skall ha möj-
lighet att genomföra detta. 
Det är inte frågan om att vi 
inte vill. Vi är så många pe-
dagoger som brinner för 
vårt uppdrag men kommer 
vi att orka med detta neder-
lag att det inte kommer att 
finnas tid att genomföra det 
som vi har planerat. Vi vill 
inte bara se till att allt flyter 
i huset, utan vi vill faktiskt 
jobba pedagogiskt också. Vi 
är oroliga att mycket av vår 
tid kommer att just vara lo-
gistik. Vem som skall vara 
var och så vidare. Det kan 
inte vara det som är me-
ningen.

Tyvärr så tror vi att den 
större arbetsbelastning som 
kommer att bli på oss pe-
dagoger i förlängningen 

kommer att leda till större 
sjukskrivningar.  Vem som 
helst kan räkna ut hur det 
då går med den pedagogis-
ka verksamheten då. Redan 
nu har vi starka restriktio-
ner vad det gäller vikarie-
tillsättning.

Att kunna skapa trygga 
barn med föräldrar som 
skall känna ett stort för-
troende för skolans värld 
under en lång tid framö-
ver har inte underlättats för 
oss, tvärt om. Barnen får en 
arbetsmiljö som inga vuxna 
i världen hade accepterat. 
Skall vi då bara acceptera 
den och tycka att det är ok 
att vi blir färre pedagoger 
per barn? 

Barnens säkerhet kan 
dessutom ifrågasättas. För 
vilken möjlighet har en 
ensam pedagog på 21 barn 
att kunna se allt. Något 
som är typiskt svenskt är 
våra pedagogiska matsitu-
ationer (enligt vår utbytes-
pedagog från Italien). Där 
vi eftersträvar en lugn stund 
tillsammans med barnen 
och där vi känner att vi kan 
se och bekräfta de barn som 
finns runt ”vårt” bord. Där 
vi kan samtala om vad som 
hänt under dagen och vad 
som kommer att hända här-
näst. Här finns större för-
utsättningar att locka de 
mer tystlåtna barnen att 
vara delaktiga i samtalet 
runt bordet. Men nu befa-
rar vi att våra matstunder 
kommer att bli mer likt det 
som är i Italien, där man ser 
matstunden som ett måste 
och inte som ett pedago-
giskt tillfälle.

Nu har vi bara nämnt 
saker som vi till en viss del 
kan ”klara” oss utan, men 
det finns uppdrag som vi 
inte kommer undan. Här 
borde vi naturligtvis nämna 
lite om de uppdrag vi fått i 
från Skolverket, den  revi-
derade läroplanen, som är 
till för barnens kunskaps-
utveckling. Från Försäk-
ringskassan har vi fått att 
vi skall intyga att barnen 
inte har varit närvaran-
de. Men vi har även upp-
drag som kommunen gett 
oss, MIO(matematiken, in-
dividen och omgivning-
en) TRAS(tidig registre-
ring av språkutveckling), 
portfolio (pedagogisk do-
kumentation) och sist men 
inte minst det nya HYFS 
(hygien i förskolan) som 
kommunen/arbetsgivaren 
har ålagt oss.

Vi måste vara rädda om 
den kompetens som vi har 
i huset, så att den inte flyr 
någon annanstans. Vi är bra 
pedagoger och vi är stolta 
över vårt yrkesval. Låt  oss 
fortsättningsvis även känna 
samma stolthet över att vi 
jobbar som pedagoger på 
Hövägens förskola i Ale 
kommun.

Alla pedagoger på
Hövägens förskola

Hur tänker ni nu?

LEDIGA TJÄNSTER

Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Som platschef ansvar du för driften på

anläggningen som bland annat omfattar kundmottagande och personal
varför vi ställer stora krav på hög social kompetens. 

Vi tror att du är resultatinriktad, har lätt för att se möjligheter, driftig, 
är målfokuserad och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga

 så väl muntligt som skriftligt. Vi ser att du har massor av glädje, passion
och drivkraft i det du gör och en förmåga att inspirera människor. 

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning

inom gruppträning och ev tidigare ledarroll.
 

Tjänsten är en deltidstjänst. 
Stor del av arbetstiden innebär kvällstid och till viss del helger.

 

Vi vill ha din ansökan senast 25/6 2011 mejlad till
alexandra.ahlstedt@sportlife.se.

Har du frågor om tjänsten så kontakta oss på ovanstående mejladress.
 

Sportlife – Glädje, passion, personlighet och proffsighet
www.sportlife.se

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅRA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I LILLA EDET
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 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Från och med 2011-06-13 ändras 
telefontider för att nå handläggare
inom färdtjänsten i Ale kommun. 
Det rör givetvis inte bokning av 
färdtjänst för den som redan har 
rätt till färdtjänst. Beställning av 
resa sker som tidigare via Väst-
trafik på tfn 020 91 90 90. 

De nya telefontiderna gäller 
enbart frågor till kommunens 
färdtjänsthandläggare och som till 
exempel rör ansökan om färd-
tjänst. 

Följande telefontider kommer 
att gälla för att nå kommunens 
färdtjänsthandläggare: 

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.

Förtydligande om 
nya telefontider  
för färdtjänst

Från och med vecka 26 till och 
med vecka 33 kommer Ale 
Rehabs mottagning hållas öppen 
vardagar från kl 08.00 till kl 16.00. 
Kontakta Ale Rehab på tfn 0303 
33 05 95.

Sommartider 
Ale rehabilitering

Högsäsong för vikingar

Detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns, för andra 
gången, utställd för granskning 
från och med den 1 juni till och 
med den 8 juli 2011. Detaljpla-
nen har tidigare varit föremål för 
samråd samt utställning. Planom-
rådet är cirka 50 hektar stort och 
ligger omedelbart sydväst om 
Starrkärrsvägen och i anslutning 
till Aroseniusskolan och Madenom-
rådet i Älvängen. 

Syftet med detaljplanen är att dels 
ge förutsättningar för uppförande 
av nya bostäder förlagda i såväl 
småhus som flerfamiljshus, dels att 
möjliggöra utbyggnad av erforder-
lig ny infrastruktur och service.

Förslag på detaljplan följer gäl-
lande översiktsplan för Ale kom-
mun. 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 8 juli 2011 på 
följande plats:

Medborgarkontoret, Nödinge  
(Öppettider mån–tor kl 08.00–
16.00, fre kl 08.00–15.30)
Kommunhuset, Sektor samhälls-
byggnad, Alafors (Öppettider 
mån, ons, tor kl 08.00–16.30, tis kl 
8.00–18.00, fre kl 08.00–16.00)
Älvängens bibliotek (Öppet-
tider mån kl 10.00–16.30, ons kl 
14.00–19.00, tor kl 10.00–15.00)

Se även 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 8 juli 2011. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under utställ-
ningstiden kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet att anta 
planen.

Utställning för detaljplan 
för bostäder i Kronogården

Aktiviteter finns det gott om på Ale Vikingagård. Här kan man träffa vikingar, tova ull, kasta spjut, baka bröd, skjuta 
pilbåge och mycket mer.

FÖRLÄNGD UTSTÄLLNINGSTID

Under tio veckor i sommar,  från 
13 juni till 21 augusti, är all 
tågtrafik mellan Göteborg och 
Trollhättan respektive Vänersborg 
inställd. Västtrafik kör under tiden 
ersättningsbussar som har egen 
tidtabell med tätare turer och flera 
direktbussar. Bussarna kommer 
att finnas i direkt anslutning till 
tågstationerna i Älvängen, Troll-
hättan, Öxnered och Vänersborg. 
I Göteborg kommer bussarna att 
avgå från Kruthusgatan till öster 
om Nils Ericsonterminalen. Det 
kommer inte gå att betala kontant 
på bussarna. Välj en vanlig blå 
Västtrafikbuss om du reser med 
kontoladdning eftersom de har 
rätt biljettmaskiner.  

Tåg ersätts  
av buss i sommar 

Både H.G. Wells och Isaac Asimov 
drömde om tidsresor. Nu har 
deras dröm blivit verklighet. 
Men någon tidsmaskin behövs 
inte. För att färdas tillbaka till 
900-talet är det bara att bege sig 
till Häljered och Vikingagården.

De bräkande Gutefåren tittar 
nyfiket upp på besökarna som 
promenerar den plankförsedda 
gången upp mot Vikingagården 
i Häljered. Besökarna är klädda i 
vikingatida tunikor men i nutida 
jeans och fritidsskor. Personalen 
på Vikingagården tar under våren 
emot i genomsnitt en skolklass 
om dagen. Dagen till ära har en 
fjärdeklass från Skogomeskolan på 
Hisingen kommit för att leva som 
vikingar under några timmar.

– Vi har utvecklat ett skolpro-
gram som vi kör med där eleverna 
får låna vikingakläder, lära sig 
baka bröd över öppen eld, göra 
nyponsoppa och rensa fisk. Sedan 
får de prova lite hantverk, berättar 
Johannes Jägrud, platschef på Ale 
Vikingagård.

Inne i det stora gårdshuset sitter 
barnen från Skogomeskolan runt 
den ovala eldstaden och gräddar 
tunnbröd medan Gun-Britt Antons-
son – som arbetar på Ale Vikin-
gagård – berättar om hur råvaran 
korn får brödet att bli så där härligt 
bubbligt. Det dunkla ljuset från de 
levande ljusen och den angenäma 
doften av rök från eldstaden gör 
att man snabbt glömmer av den 
stressiga moderna världen utanför 

med mobiltelefoner, bilköer och 
allt vad det heter. Barnen delas in 
i grupper som turas om att gå till 
olika stationer. Allra stojigast verkar 
gruppen tjejer som fäktas med 
träsvärd och träsköldar ha. 

Vikingatida gästabud
Förutom skolklasser blir det allt 
vanligare att företag bokar in team 
building-träffar, möhippor eller 
gästabud på gården. Dessutom 
väljer årligen giftaslystna par att ha 
Vikingagården som vigselplats. 

Sen vår, sommar och tidig höst är 
definitivt Vikingagårdens högsä-
song och börjar med den årliga 

vikingamarknaden första helgen 
i maj - en tillställning som lockar 
till sig såväl hundratals utställande 
vikingar och besökande ”tidsre-
senärer”. Vanligtvis är gården bara 
tillgänglig efter bokning men 
under några veckor på somma-
ren är Vikingagården öppen för 
allmänheten. Mellan den 28 juni 
och 31 juli håller man öppet för 
turistbesök. Då kan man pröva på 
olika hantverk som till exempel att 
arbeta med läder, lera och ull eller 
fördriva tiden runt den alltid så 
populära täljkubben. 

Fler och fler får upp ögonen för 
Vikingagården, som ju faktiskt inte 
stod färdig förrän 2005, och Johan-
nes Jägrud hoppas att trenden ska 
hålla i sig.

– Folk blir mer och mer med-
vetna om att vi finns. Det är allt fler 
företag och eventbokningsbolag 
som hör av sig, säger han.

Gun-Britt Antonsson visar barnen hur man tillagade mat på vikingatiden. 
Resultatet blir sedan en välsmakande lunch.

Öppettider i sommar
Öppet för allmänheten 28 juni 
till 31 juli kl 10.00 till kl 17.00. 
Obs! Stängt på måndagar.
Inträde: 80 kronor.
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Mitt namn är Susan-
na och jag bor med 
min man och mina 

två barn i det som kallas ensta-
ka bebyggelse i Ales vindbruks-
plan. Det betyder att vi bor 
ganska glest i lantlig tyst miljö. 
Det är vi som anses kunna tåla 
en närhet på 500 meter till 
närmsta vindkraftverk. Det är 

vi som anses kunna leva med 
ett oljud som följer Natur-
vårdsverkets utomhusriktvär-
den för industribuller nattetid 
på 40dB. 

Jag var på plats på ortsut-
vecklingsmötet för Starrkärr 
när vindbruksplanen skulle pre-
senteras. På plats fanns repre-
sentanter från projektgruppen, 

länsstyrelsen och kommunled-
ningen. Med i lokalen fanns 
även en man från Svensk Vind-
kraftförening. Han hade ingen 
punkt på agendan utan var på 
plats för att dela ut en reklam-
tidning om Vindkraft. I kaf-
fepausen fick jag tillfälle att tala 
med honom om det specifika 
område som kommer drabba 

oss, nämligen område D. Björ-
bäck. Jag visade området som är 
aktuellt på en karta och pekade 
ut var vårt hus låg i förhål-
lande till området. Efter att ha 
konstaterat att vårt hus ligger i 
nordvästlig riktning sa han att 
vi hamnar i absolut sämsta läge. 
Efter en stunds tystnad frågade 
han om vi hade tjocka väggar?  
Varpå jag förklarade att det 
är en standardvilla byggd på 
80-talet. Då frågade han om 
vi hade sovrummet närmast 
vindkraftverket och om vi i så 
fall kanske kunde byta sovrum. 
Jag insåg att det skulle bli både 
jobbigt och extremt kostsamt 
att vrida huset för att kunna 
åstadkomma detta. Hans kom-
mentar var då att han tyckte vi 
skulle begära av entreprenören 
att de skall sätta in 3-glasfönster 
i villan för att kunna leva med 
bullret. 

Han fortsatte sedan med 
att påpeka vikten av att man 
väljer rätt entreprenör för att 
det finns en hel del oseriösa 
bolag i branschen eftersom det 
finns pengar att tjäna. Det var 
något om en uppförandekod 
på nio punkter som man bara 
måste se till att de skrivit på. Jag 
förklarade då att jag inte var en 
av markägarna som eventuellt 
kommer tjäna några kronor på 

detta utan bara en boende som 
får leva med konsekvenserna av 
deras beslut. 

När samtalet med mannen 
från Vindkraftföreningen var 
över kommer en kvinna fram 
och frågar varför jag är så 
negativ? Jag skulle ju inte ens 
se vindkraftverket från mitt 
hus… Jag hann aldrig svara för 
mötet började igen, men fick 
sedan reda på att detta var en 
av markägarna som driver på 
uppförandet av vindkraftspar-
ken. Jag låter bli att spekulera 
i varför hon säger att vi på 
ett avstånd av i värsta fall 500 
meter inte kommer känna av 
konsekvenserna av att ha upp 
till fyra stycken minst 150 
meter höga vindkraftsnurror i 
vår omedelbara närhet (Kak-
nästornet är 155 meter och 
Lisebergstornet är 116 meter). 

Skugg- och ljuseffekter samt 
blinkande ljus nattetid hann jag 
dock inte fråga mannen från 
Svensk Vindkraftförening om, 
på något sätt känns det lika bra. 

Vindbruksplanen tillstår 
alltså att jag och min familj skall 
acceptera 40 decibel oljud på 
en tomt mitt ute landet.  I en 
miljö som annars är väldigt tyst. 
Vi kan på de tysta kvällarna 
höra om någon till exempel 
spelar musik på kilometershåll. 

Effekten för oss som bor mitt 
i naturen går inte att jämföra 
med hur ljudet hade upplevts 
om man hade ett mer konstant 
bakgrundsbrus som man har 
i ett samhälle. Jag kommer 
med andra ord snart ha oljud 
som om jag bodde mitt inne i 
staden, utan några av de förde-
lar som man brukar ha om man 
bor mer centralt i form av ser-
vice och kommunikationer.  

Jag vill påpeka att jag inte är 
negativ till vindkraft i sig, inte 
heller missunnar jag markägare 
att tjäna pengar på sin mark, 
men det skall inte ske på min 
och mina grannars bekostnad 
i form av negativ boendemiljö 
som t.o.m. kan vara hälsovådlig. 

Jag kan nu bara gratulera 
mig själv och min man att vi för 
tio år sedan lämnade Mölndal 
för att bosätta oss på landet i 
Ale kommun. Tidigare kunde 
en bra boendemiljö till viss del 
väga upp kommunens botten-
notering vad gäller företagskli-
mat och skolresultat. Nu skulle 
jag hellre vilja lägga min kom-
munalskatt i en annan kommun. 
Dessvärre bor jag i ett kanske 
snart osäljbart hus.

Susanna, Mikael, Emma och 
Elin, boende i Ölanda 300

Någon som vill byta villa med oss?

www.trafikverket.se

Byte av järnvägsbro över Svingeln

Skansen Lejonet

Nya Ullevi

Byte av persontågsviadukten vid Svingeln påbörjas  
den 20 juni 2011 och väntas pågå i cirka 7 veckor.

Arbetet är omfattande och kommer att innebära 
att avfarterna från motorvägarna (E20 och E6) 
till Olskroksmotet för södergående trafik 
kommer att vara helt avstängda under bygg- 
tiden. För övriga vägar under bron kommer 
det att vara begränsad framkomlighet och 
vid flera tillfällen helt avstängt. Trafiken 
omleds bland annat via Ullevimotet.
 Gång och cykelvägar kommer att  
hållas öppna i så stor utstäckning  
som möjligt.
 Bussar och spårvagnar kommer att  
påverkas. Se Västtrafiks information  
på www.vasttrafik.se/trafik.

Projektledare: Lucas Wallgren
Telefon: 031-10 32 85
lucas.wallgren@trafikverket.se

Trafikverket
405 33 Göteborg
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/brobygge_svingeln

Detta frågar vi oss, vi som 
drabbats av Ale kom-
muns beslut att anta 

vindbruksplanen.
Från start har Ale kommun 

gjort minsta möjliga för att 
informera de närboende om t ex 
samrådsmöte genom att enbart 
annonsera i tidningen och på 
hemsidan. Man har inte brytt 
sig om att kontakta de som är 
markägare inom de föreslagna 
områdena eller de boende i när-
heten trots Boverkets rekom-
mendationer om att göra detta.

Vindbruksområdet innebär 
att all mark inom 500m från 
områdets gräns beläggs med 
förbud mot ny bebyggelse. 
I praktiken så tar alltså Ale 
kommun rätten ifrån oss att t ex 
stycka av en tomt till våra barn 
eller om så vore sälja en tomt 
vidare. Ale Kommun beslagtar i 
princip vår mark utan att ens bry 
sig om att informera de markä-

gare som drabbas av detta innan 
beslutet tas.

Även de närboende som inte 
har mark i området men som 
bor på gränsen eller en bit 
utanför kommer att drabbas. 
Buller, skuggeffekter, kraftigt 
sänkta fastighetsvärden, mm 
kommer påverka dem som 
även bor längre än 500 meter 
ifrån ett vindkraftverk.  Är det 
för mycket begärt att vi som är 
direkt berörda av vindbrukspla-
nen kunde fått ett utskick om 
vad som pågick?

Kommunen hade inga pro-
blem med att skicka ut ett frå-
geformulär om vad vi som bor 
här tycker om vattenkvaliteten 
i kommunen. Härifrån är det 
oerhört långt till kommunalt 
vatten.

Vi trodde kommunens folk-
valda jobbade för sina invånare 
och inte för de vinstgiriga 
storföretagen som trånar efter 

mark att få sätta upp sina vind-
kraftverk. Det är trots allt dessa 
som tjänar de stora pengarna 
på projekten oavsett vad före-
trädare för industrin, i detta 
fall företaget Triventus säger. 
Markägarna, som utan att tänka 
på konsekvenserna för de närbo-
ende upplåter sin mark till bola-
gen genom oerhört märkliga 
arrendeavtal/optionsavtal med 
till exempel tystnadsplikt som 
villkor, går inte heller lottlösa ur 
detta utan får en bra ersättning 
på sina grannars bekostnad.

Ni kan inte föreställa er hur 
mycket detta påverkar män-
niskorna här psykiskt (och snart 
kanske även fysiskt).

Vi är födda här eller har valt 
att bo på landet, med naturen 
och naturliga ljud som närmaste 
grannar. Vi har inte valt att leva 
i ett industriområde. Vi kan inte 
heller flytta härifrån. Gårdar/
Hus kommer förlora stora 

värden och barn och barnbarn 
som planerat att ”flytta hem” 
kan inte längre göra detta. Vi får 
inte bygga på vår egen mark.

Varför vill Ni politiker i 
Ale ha vindkraft till varje pris? 
Varför prioriterar ni bort områ-
den för att naturlivet störs, men 
tar inte hänsyn till människan?

En annan konsekvens blir 
den begynnande osämjan 
mellan de markägare som vill 
exploatera sin mark för att tjäna 
pengar och oss, vi som inte vill 
bli granne med ett 150-170 
meter högt vindkraftverk med 
ett källbuller på 105-109dBA. 
Förr var alla goda vänner och 
grannar, men nu slutar folk att 
heja på varandra. Är det lyckat 
att ha skapat detta? Detta är 
dessutom bara början. 

Vi är generellt inte emot 
vindkraft som är en ren ener-
gikälla och bra på många sätt, 
precis som den är dålig på 

många sätt. Det blåser inte till-
räckligt varje dag. Reglerkraft 
behövs i lika stor utsträckning 
som vindkraften eftersom man 
måste hålla strömförsörjningen 
på en jämn nivå oavsett väder 
och vind.

Vi är inte emot vindkraften 
i sig, men vi är emot place-
ringen av vindbruksområdena 
i Ale. Det är alldeles för många 
fastigheter som direkt berörs 
av detta. I en lantlig miljö med 
få bakgrundsljud och förhål-
landevis dåliga vindförhållande. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
har inte pekat på något område i 
Ale som skulle ha ett riksintresse 
för vindkraften. I de områden i 
Sverige som är utpekade som av 
riksintresse för vindkraft finns 
det mer än nog utrymme för 
att klara målen som riksdagen 
satt upp. Ale hör inte till dessa 
områden av riksintresse!

Arbetsgruppen mot 
vindkraftsetablering i 

område D, Björbäck, Ölanda
Kontakt: arbetsgruppen@hotmail.com

Vart tog demokratin vägen i Ale?

Varför politikerna i Ale ha vindkraft till varje pris frågar sig 
Arbetsgruppen mot vindkraftsetablering i område D, Björ-
bäck, Ölanda.

EN KOMPLETT BANK

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

Flytten i full gång
»Det är en bra 
kompromiss«

Samtidigt som Motor-
båtsklubbens medlem-
mar som bäst håller på 
att riva sina båtskjul 
pågår ett arbete med att 
planera återuppbygg-
naden när saneringen är 
klar.  
Ordföranden i SMK,  
Krister Ahlqvist, är med i 
arbetsgruppen som  
skissat på hur det ska se 
ut i framtiden:

– Vi har tagit fram ett förslag 
på hur vi vill ha det och det 
kommer vi att förankra hos 
kommunen innan vi lämnar in 
bygglovsansökan. Här hoppas vi 
också på ett bra samarbete med 
kommunen precis som vi har 
haft i samband med avetable-
ringen.
Var ska båtarna förvaras under 
tiden saneringen pågår?
– Båtarna kommer att förvaras i 
en lagerlokal inom Surte Hamns 
område.
Är ni nöjda med det arrang-
emanget?
– Efter omständigheterna blir 
det nog en bra kompromiss. Det 
verkliga testet blir när båtarna 
ska tas upp till hösten. 
Hur ser tidsplanen ut?
– Vi ska få tillgång till området 
igen senast våren 2013, då 
är förhoppningen att vi skall 
kunna ställa in båtarna i de nya 
båthusen hösten 2013. Så det 
är en ganska kort tidsplan och 
det är mycket som skall planeras 
och hinnas med, så vi har ett par 
hektiska år framför oss.
Tror ni att det blir bra? 
– Vår förhoppning är att vi 
skall få ett bättre fungerande 
varvsområde, och att alla ska bli 
nöjda med resultatet. Vägen dit 
känns inte lika angenäm, då de 
flesta inte hade räknat med att vi 
skulle behöva riva ner området. 
Tyvärr verkar det som om några 
väljer att avsluta sitt båtliv på 
grund av detta. De tycker helt 
enkelt att det blir för mycket 
jobb och för dyrt. 

Just nu pågår som 
bäst nedmonteringen 
av båthusen på Surte 
Motorbåtsklubbs 
område för att saner-
ingen av området ska 
kunna genomföras. 

Surte 2:38 är fastighetsbeteckningen 
på det tredje och sista området i 
saneringsarbetet längs Göta älv i Ale 
kommun. Projektet är det största i 
Sverige just nu.

Gifter och tungmetaller ska grävas 
bort och det är Naturvårdsverket 
och Ale kommun som finansierar 
det hela. 

Det är en både besvärlig och 
känslosam flytt som medlemmarna 
i Motorbåtsklubben ska genomföra. 
Leif Simonsson är en av eldsjälarna 

som nu ser en av sina favoritplatser 
försvinna:

– Det är med visst vemod som vi 
nu river våra båthus, men vi vet ju 
att det måste göras så det är bara 
att ta tag i flytten och göra det som 
måste göras.
Ni ska vara klara till den 1 juli, 
kommer ni att hinna med det?
– Absolut, men det finns i och för 
sig ett fåtal båtägare som inte hört 
av sig. Vi tvingas därför göra deras 
jobb och så får vi lösa det problemet 
senare.
Vad gör ni om de inte hör av sig?
– Ja, då tvingas vi riva deras hus ändå, 
för området ska vara tomt till 1 juli.
Vad säger båtägarna. Är det många 
som opponerar sig?

– Nej, faktiskt inte. Alla som är här 
är väldigt lättsamma och det är 
inget gnäll. Det är många som lagt 
ner mycket pengar och jobb på de 
här båthusen, men det måste göras. 
Vi har liksom inget val.
Vad tror du om framtiden. Blir det 
bra när ni får flytta tillbaka till ett 
rent och sanerat område?
– För min egen del så är jag 79 år 
och jag kommer inte att bygga upp 
något båtskjul igen. Detta gäller 
nog för ett 2-3 medlemmar till, som 
är för gamla för att starta på nytt. 
Däremot kommer jag inte lämna 
klubben, för det är en trygg, social 
plats för mig. För de som bygger 
upp båthusen igen kommer det att 
bli toppen, tror jag. Vi får en klart 
bättre varvsmiljö än vi har idag.

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

N

Projektledaren  
är nöjd med
samarbetet
Projektledaren Karin 
Blechingberg är mycket 
nöjd med samarbetet
med SMK, Surte 
Motorbåtsklubb, även 
om det fanns en del 
negativa reaktioner 
när medlemmarna fick 
reda på att de måste 
flytta:

– Projektledningen och en 
arbetsgrupp från SMK har 
haft regelbundna möten i ett 
par år för att planera detta och 
vi har haft en mycket bra och 
konstruktiv dialog.
Bekostar SMK själva sin 
avetablering från området?
– Nej, det bekostar 
saneringsprojektet, men 
medlemmarna lägger ned 
mycket ideellt arbete genom 
nedmontering av båthusen 
och städning av området med 
mera.

5002501250
Meter

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

SURTE 2:38
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Krister Ahlqvist, ordförande i SMK, 
deltar i framtidsplaneringen.

FOTO: LASSE VASTERSSON/X-RAY FILM & TV

Leif Simonsson är övertygad om att 
nya båthamnen blir toppen.

Surte Motorbåtsklubb (SMK) 
etablerade sig på området un-
der 1980-talet och arrenderar 
mark av kommunen för sin 
verksamhet.
I Motorbåtsklubben finns cirka 
150 medlemmar som tillsam-
mans har byggt upp ett 50-tal 
båthus. 
Föroreningarna kommer från 
gammalt avfall från varvsindu-
strin i Göteborg och inom sa-
neringsområdet på Surte 2:38 
finns 260 ton bly, 300 ton kop-
par, 260 ton zink, 4 ton arsenik, 
2,5 ton kvicksilver och stora 
mängder oljerester.

FAKTA

Karin Blechingberg, projektleda-
re för saneringen i Ale.

Senast 1 juli ska båthusen vara nedmonterade.

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

Redaktör: Claes Johnsson
claes@johnssonmedia.se

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

KONTAKT
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Strax före pressläggning nås 
redaktionen av beskedet att 
Ale Arenas dagar som ban-
dyhall – med is – är räknade. 
Sedan årsskiftet har arenan 
drivits i kommunal regi. 

Ale-Surtes eget arenabolag 
försökte själva få lönsamhet 
under tre år utan att lyckas. 
Kommunen ser inte ut att 
klara uppgiften bättre och 
kastar därför in handduken 

redan efter ett halvår.
– Vi har äskat om extra 

medel från Kommunstyrel-
sen för att täcka de återstå-
ende kostnaderna för året, 
men har redan fått besked 
om att det inte är aktuellt. 
Vi fick 5 Mkr i januari och 
dessa är redan förbrukade. 
Nu återstår bara en utväg 
och det är att klubben eller 
förvaltningen hittar externa 
pengar, säger Isabell Korn 
(M), Kultur- och fritids-
nämndens ordförande.

Arbetet med att hitta 
partners och medfinansiä-
rer har kommunledningen 
drivit under våren. Nyligen 
kom ett negativt besked från 
Kungälvs kommun.

– De är väldigt intresse-
rade av att diskutera frågan 
längre fram, men i år med 
ett sparbeting på 30 Mkr kan 
de inte få fram några pengar, 
konstaterar Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berlund (M) lite besviket.

Det handlar delvis om 2,3 
Mkr för att säkra is och drif-
ten under hösten 2011, men 
inte ens det är tillräckligt.

– Nej, sen kommer ju ett 
nytt år. Vi måste hitta en 
långsiktig lösning för arenan 

där vi slipper ansöka om 
pengar ideligen. Även om 
vi skulle fått miljonerna för 
hösten skulle vi snart vara i 
samma sits igen, menar Isa-
bell Korn.

Förödande
Beskedet från Kommunsty-
relsen innebär kort och gott 
att Ale Arena blir utan is i 
vinter, vilket är förödande 
för Ale-Surte Bandyklubb.

– Jag är bedrövad, hittar 
inga ord. Vi är redan i knipa 
rent ekonomiskt, men det 
här gör det helt omöjligt 
för oss att ens försöka lösa 
situationen. Medlemslå-
nen vi tog i vintras gör att 
många enskilda privatperso-
ner drabbas och jag tror inte 
kommunledningen har en 
aning om vilka tragiska kon-
sekvenser det här får, säger 
en mycket ledsen ordförande 
i Ale-Surte BK, Carl Ahl-
gren.

I år hade föreningen tio 
ungdomslag i seriespel, 
vilket gör Ale-Surte till en av 
landets främsta bandyklub-
bar.

– Det är helt uppenbart att 
den nya kommunledningen 
inte har önskat hjälpa oss. 

Det har varit svårt att över-
huvudtaget få till stånd ett 
möte. De har inte förstått 
vårt marknadsvärde, att vi är 
det mest kända varumärket 
för Ale kommun, och vi fick 
inte en krona i år trots att vi 
skyltade med Ale kommun 
på våra dräkter. Nu spar-
kar han (Mikael Berglund) 
undan benen på oss, men 
det gör han även på sig själv. 
Besvikelsen kommer att bli 
mycket stor bland alla oss i 
den här delen av kommunen. 
Trots att vi har byggt Sve-
riges billigaste arena för att 
sänka kostnaderna på sikt för 
kommunen blir vi nu utan 
bandyplan. Vad ska jag säga? 
Det är bedrövligt.

Vad innebär det rent 
konkret om Ale Arena blir 
utan is?

– Det tror jag du kan räkna 
ut själv. Jag har inte viljat 
tänka i sådana banor. Det blir 
den definitiva dödsstöten.

Den totala kostnaden för 
Ale Arena inklusive kapital-
kostnader är 10 Mkr, vilket 
motsvarar en femtedel av 
Kultur- och fritidsnämndens 

budget. Kommunstyrelsen 
tar beslut 20 juni och kan då 
sätta punkt för en lång epok 
i Ales idrottshistoria med det 
röda nystanet i centrum.

Ingen is i Ale Arena
– Kommunstyrelsens besked dödsstöten för Ale-Surte BK

 

Skönhetsoperationer
Tel: 0771-919 919

Sommaröppet på 
biblioteken i Ale
Ale bibliotek, Nödinge, 
har öppet hela sommaren. 
Sommartider 17 juni – 21 augusti

måndag, 10.00– 19.00
tisdag, 10.00 – 15.00
onsdag, 10.00 – 19.00
torsdag, 10.00 – 15.00
fredag – söndag, stängt 

Biblioteken i Skepplanda och Surte 
har sommarstängt 4 juli - 7 augusti. 

Biblioteket i Älvängen har 
sommarstängt 27 juni - 7 augusti. 

Just nu har vi längre lånetider på alla bibliotek. 
Alla barn och unga får ha böckerna hemma hela 
sommarlovet.

Biblioteket önskar alla en härlig boksommar!

www.ale.se
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Muskel Mys

Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefi nnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefi nnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera
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����Prova-på- 
rabatt 200:-

Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

BOHUS. Kultur- och fritidsnämnden äskar om 2,3 
Mkr för driften av Ale Arena kommande säsong.

Kommunstyrelsen kommer att avslå begäran.
Det kan innebära dödsstöten för kommunens 

mest kända förening Ale-Surte Bandyklubb.

BOHUS. Ale kommun 
driver sedan årsskiftet 
Ale Arena.

Detta efter att ekono-
min i Ale-Surte Bandys 
arenabolag havererat.

Nu vill kommunled-
ningen hitta en stabil 
finansiering och ser 
gärna ett samarbete 
med Kungälvs kommun.

Turerna kring sorgebarnet 
Ale Arena fortsätter. Vid års-
skiftet stod det klart att Ale-

långsiktighet i arenan. Ett av 
våra förslag har varit att disku-
tera med Kungälvs kommun 
om ett samverkansavtal. De 
kan senarelägga sin isläggning 
och låta sina klubbar samut-
nyttja Ale Arena under för- 
och eftersäsong. Vi behöver 
inte ha dubbla uppsättning-
ar av allt. Det är ett kapital-
fördärv som grannkommuner 
måste se över.

I dagsläget är det 2,3 Mkr 
som det inte finns täckning för 
i Ale kommuns budget

ekonomi. Den visar bland 
annat att Ale kommun inte 
har gjort rätt för sig på alla 
punkter, men den är också 
kritisk till den egna styrelsen.

– Det kan mycket väl vara 
så att det finns felaktigheter. 
Å andra sidan har Ale-Surte 
inte heller skött sina kort rätt 
i alla avseenden. Jag är dock 
glad över att klubben har gjort 
den här sammanställningen. 
Nu har vi allt svart på vitt och 
kan ta en seriös diskussion, 
punkt för punkt lovar Berg-

Samarbete med Kungälvs 
kommun om Ale Arena?
– Frågan diskuteras just nu
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BOHUS. Ale-Surte Bandy-
klubb har hamnat i ekono-
misk kris igen.

Personal har sagts upp, 
ordförande Leif Larsson har 
ämnat sitt uppdrag och 
krismötena har avlöst var-
andra.

Skulderna för Ale-Surte 
BK och dess arenabolag 
uppgår till 1,5 miljon kronor 
(Mkr) – exklusive ännu ej 
fakturerad el på runt 2 Mkr.

Skälen till den ekonomiska krisen 
bottnar i bandyhusbygget och 
den efterföljande affären med Ale 
kommun. Sedan 2008 drivs Ale 
Arena av Ale-Surte Bandyklubbs 
arenabolag (Ale-Surte Bandy AB). 
Vid försäljningen av arenan upprät-
tades ett detaljerat kontrakt om vad 
som ingick och vad klubben hade 
kvar att slutföra. Kostnader för kom-
pletterande byggnation reglerades 
sedan efter att huvudaffären gjorts 
upp. Styrelsen har nu meddelat att 
det ska finnas investeringar i arenan 
som klubben betalat och inte har 
ersatts för. Detta skulle vara ett av 
skälen till hålen i ekonomin.

– Det finns inga och har aldrig 
funnits några skäl för kommunen att 
ura klubben. Finns det investeringar 

som är kopplade till arenan som 
klubben inte har ersatts för ska det 
omgående regleras Men vi måste få

300 000 kronor, men så mycket är 
det inte. Kommunens fastighetsför-
valtning hade bra koll på vad som var 
reglerat och det mesta verkar vara 
klart, konstaterade årsfärske styrel-
seledamoten Lars-Ove Hellman i 
veckan.

Allt pekar istället mot att det är 
själva driften av Ale Arena som fel-
budgeterats och definitivt inte har 
fått den utdelning som styrelsen för-
väntat sig. Dessutom har personal-
kostnaderna skenat iväg under året. 
Sportchefen Cerry Holmgren hade 
inte samma uppfattning som tidigare 
ordförande Leif Larsson om vad 
tjänsten gick ut på.

Inte överens
– Tanken med en sportchef var själv-
fallet att öka intäkterna, men på den 
punkten har Cerry inte lyckats. Istäl-
let har fakturor om saker och belopp 
vi inte känner till rasat in. Det var vi 
tvungna att sätta stopp för, säger Leif 
Larsson.

Cerry Holmgren anser att han har 
bidragit med det som han var ålagd 
att göra.

– Jag skulle bland annat jobba 
med event. Frölundamatchen drog 
in rejält med pengar. Jag skulle aldrig 
jaga sponsorer, det låg inte i mitt 
uppdrag, men det är uteblivna spon-
sorintäkter de gnyr om och det var 
inte mitt uppdrag.

En annan orsak till den akuta lik-

att göra is under augusti-september 
uppgick till en halv miljon kronor. 

– Det har varit ett fatalt misstag att 
göra is mitt i sommaren, säger Lars-
Ove Hellman.

Klubben vädjade om ett nytt avtal 
med Ale kommun för att säkerställa 
driften av Ale Arena. Förslaget var 
ett skötselavtal om 1,3 miljoner 
kronor, men kommunledningens 
intresse var svalt. För att få kontroll 
på kostnaderna tog därför kommu-
nen över driften vid årsskiftet. Ale-
Surte BK får nu hyra hallen för sitt 
A-lag samtidigt som ungdomslagen 
spelar gratis enligt gängse regler 
i Ale kommun. Arenabolaget har 
därmed inte längre något avtal med 
Ale kommun.

– Vi kan konstatera, precis som 
klubben har gjort i julhelgen, att det 
inte var ett upplägg som fungerade 
särskilt bra. Arenabolaget har idag en 
skuld om 800 000 kronor till kom-
munen och dessutom tillkommer 
en betydande del av den välkända 
elräkningen om 5,5 Mkr. Från kom-
munledningens sida känner vi att det 
finns för många oklarheter runt Ale 
Arena. Vi måste få grepp om kost-
nadsbilden och hitta formerna för att 
driva verksamheten så bra som möj-
ligt, säger Mikael Berglund.

Därför tog Ale kommun själv 
över driften 1 januari. Det gör att 
allmänhetens åkning och ungdoms-
verksamheten kan fortsätta utan pro-

ningen, kommenterar Berglund.
Någon räddningsinsats för Ale-

Surte Bandyklubb är inte planerad 
från kommunledningens sida. Sty-
relsen för bandyklubben ställde en 
försiktig fråga om ett lån på 350 000 
kronor mot ränta, vilket skulle mot-
svara hälften av det som behövs. Den 
andra halvan skulle klubben försöka 
få ihop med stöd av sponsorer och 
genom lån från medlemmar.

– Vi måste göra oss av med den 
ryggsäck som tynger klubbens eko-
nomi sedan många år och vi hop-
pades att kommunen ville hjälpa till, 
säger Lars-Ove Hellman.

Kommunalråd Mikael Berglund 
avslog direkt ”låneansökan”.

– Vi upplever att det är klubbens 
elitsatsning som äter upp allt och 
det är väl roligt med framgångsrika 
seniorlag, men det måste ske när 
finansieringen är klar. Att komma till 
kommunen i efterhand och begära 
medel är helt fel väg. Klubben får 
lära sig en läxa.

Däremot är inte dörren stängd för 
ett fortsatt marknadsföringsstöd till 
klubben. Förra året fick Ale-Surte 
90 000 kronor för namnet och tröj-
reklamen.

– Ale-Surte har varit ett bra skylt-
fönster för Ale. Det betvivlar vi inte 
och har vi någon form av uppgörelse 
eller löfte till klubben om ett fortsatt 
marknadsföringsstöd så ska vi stå för 
det lovar Mikael Berglund

rade de nya villkoren efter ett möte i 
förra veckan.

– Det är ingen hemlighet att vi 
hade hoppats på något annat, men 
samtidigt välkomnar vi att vi avlas-
tas från lönerna till vaktmästarna. 
Det har varit en tung post för oss, 
så det känns skönt att ha fått det ur 
världen. Vi har fortfarande en del 
uppsägningslöner att hantera. Det 
är tillräckligt bekymmersamt, säger 
Lars-Ove Hellman.

Likviditetskrisen består, men 
klubbens medlemmar har redan 
svarat för stora insatser som givit 
klirr i kassan.

– Vi jobbar intensivt med att lösa 
det kortsiktiga och rädda den här 
säsongen. Fortsätter alla att visa 
samma generösa inställning är det 
rimligt att vi grejar det här. Samti-
digt måste vi hitta en lösning för de 
gamla skulderna. I situationer som 
dessa väljer många att gå till banken 
och låna till en dyr kostnad. Vi vädjar 
till medlemmar och sponsorer. 
Klubben är villig att låna till en över-
enskommen ränta. Vi måste få dessa 
gamla skulder ur världen och få tid 
att andas ut.

Lars-Ove Hellman ger trots allt 
intryck av att vara ganska förstående 
till kommunens handläggning, men 
tycker att det finns en del att fortsätta 
diskutera som rör historien.

– Bland annat kan vi konstatera 
att bara i år har ungdomsverksamhe-

Ale-Surte BK i ekonomisk kris
– Driften av Ale Arena har mer eller mindre knäckt föreningen

Supportrarna 
ställer upp
– Lånar ut 600 000 kronor till Ale-Surte
BOHUS. Likviditetskri-
sen i Ale-Surte BK är 
över.

Supportrarna har 
hittills tecknat sig för 
att låna ut närmare 
600 000 kronor till 
klubben

te BK:s trogna supportrar. 
Den akuta likviditetskrisen 
är över.

– Ja, klubbens ekonomis-
ka ställning är säkrad, men 
vi hoppas även kunna hitta 
en lösning för arenabola-

kunna förstärka intäkterna 
från reklam och sponsorer, 
menar Carl Ahlgren.

Klubben har begärt att få 
låna pengarna i minst fem år 
och betala en ränta om 5%.

– Flera av våra större lån-
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Älvängen

 Personbilar 
 Bussar • Lastbilar 

0303-74 82 20

i Ale

BOHUS. – Vilken stäm-
ning, för att citera Ale-
Surteklacken.

– Vilken sörja, för att 
citera kommunalråd 
Jan Skog (m).

Bakom glädjen över 
invigningen av bandy-
huset på Jennylund 
finns nu en bandyklubb 
i akut ekonomisk kris.

Invigningsceremonin startade med en tyst minut för supportern Christer Rosén som hastigt gått bort. Ale-Surte BK spelade sedan i sorgband, men kunde till 
sist glädjas åt en seger med 8-7 – fastställd genom samarbete nyförvärv emellan – Mathias Andersson assisterade Johan Grahn.                 Foto: Allan Karlsson

Drygt 1300 bevittnade invig-
ningen av bandyhuset i lör-
dags. En dröm som har blivit 
verklighet tack vare 10 000 ide-
ella arbetstimmar. Det är en 
imponerande byggnation som 
har ägt rum på rekordtid, men 
när räkningarna ska betalas är 
det inte längre lika roligt – eller 
imponerande.

Klubben saknar 4 miljoner 
och Ale kommun som redan 
har gått i borgen för 12 Mkr 
tvingas nu köpa bandyhuset 
för att Ale-Surtes andra kon-
kurs ska undvikas.
Läs sid 2, 22, 23, 24, 25

1 300 såg invigningen
– Men när 4 Mkr saknas på kontot tvingas Ale kommun köpa bandyhuset

Problem på jobbet?
I lä hjäl i t t t åki k ll d

Gratis
under-

i !PREMIÄR!
Tel 0303–22 95 89 

Faksimil Alekuriren vecka 47, 
2007.

Faksimil vecka 3, 2011.

Faksimil vecka 4, 2011.

Faksimil vecka 22, 2011.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HÅLANDA. Fjolårets 
succéfestival i Mauritz-
berg får en efterföljare.

Andra sommaren 
erbjuder en midsom-
marfestival.

– Folkmusik blir ett 
genomgående tema, 
berättar Johan och 
Katarina Dahlbäck.

Årets musikfestival i Mau-
ritzberg är i antågande. På 
självaste midsommarafton 
inleds arrangemanget i Hå-
landa Bygdegård med tradi-
tionsenligt firande. Dagen 
fortsätter sedan i kvarnen 
hemma hos familjen Dahl-
bäck. Där möter Trio Åkered 
SvT och varvar klassiska låtar 
från Uppland och Bohuslän.
Fredagskvällen sätter punkt 
med levande dans och musik 
i ett magiskt samspel i före-
ställningen Midsommarnatt.
Lördagen bjuder bland annat 
på en egen "närproducerad" 
barnmusikal. Det är urpremi-
är för en egen version av Ivar 
Arosenius Kattresan.

– Barnkören kommer från 
Garnvindeskolan i Skepp-
landa. Det känns extra roligt, 
säger Katarina Dahlbäck.

Precis som förra året blir 
det en färgstark opera som 
sätter kryddar festivalen. Jo-

hanna Dahlbäck har haft i 
uppdrag att komprimera det 
klassiska dramat "En mid-
sommarnattsdröm". Den 
spelas två gånger i kvarnen.

– Istället för tre och en 
halvtimme är föreställningen 
beräknad till ungefär halva 
tiden. Handlingen är också 
lokalt förankrad. Vi tror det 
kommer att bli mycket upp-
skattat, säger Johan Dahl-
bäck.

Musikfestivalen i Mau-

ritzberg ingår i ett omfattan-
de Leaderprojekt som syftar 
till att skapa liv i landsbygden.

– Vi vill gärna vara en lite 
annorlunda träffpunkt för 
professionella musiker, men 
det krävs alltid en ekonomisk 
budget. Den har vi skapat 
nu och vi har också fått ett 
bra stöd av lokala sponsorer, 
säger Johan Dahlbäck.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

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

Portabel aircondition!
Retro 362009
• Rekommenderad upp till 20 kvm
• Ljudnivå 47-52 db
• Enkel installation
• Fjärrkontroll

2.995:-
Ord pris 4.495:-

NU

RABATT
33%

ALE. Oppositionen 
upprörs över majorite-
tens dubbla budskap.

– De presenterar 
satsningar ena dagen 
och redovisar under-
skott i nästa stund, 
säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

Alliansen ger svar 
på tal och hänvisar 
till kommande beslut 
som innebär ännu mer 
pengar till bland annat 
skolan.

För en tid sedan offentlig-
gjorde Alliansen och Alede-
mokraterna särskilda sats-
ningar i skolan som totalt 
omfattade 8,7 Mkr. Sam-
tidigt redovisade Utbild-
ningsnämnden ett prog-
nostiserat underskott om 
10 Mkr.

– Vi ser inte att detta går 
att lösa på något annat sätt 
än genom att tillskjuta mer 
pengar, därför har vi äskat 
hos Kommunstyrelsen, sa 
Utbildningsnämndens ord-
förande, Peter Kornesjö 
(M) till lokaltidningen för 
tre veckor sedan.

När tertialrapport två 
var uppe i Kommunsty-
relsen i tisdags togs inget 
beslut om att täcka Utbild-

ningsnämndens underskott 
och när nämnden själv sam-
manträdde i onsdags togs 
heller inget beslut om åt-
gärder. Av Kommunsty-
relsens beslut att döma ska 
nämnderna arbeta för att 
hålla sina budgetar.

Rimmar illa
– Det innebär att vi måste 
besluta om omedelbara ned-
dragningar i skolan. Verk-
samheten går ju back. Det 
rimmar väldigt illa eftersom 
majoriteten nyligen skröt 
om sina satsningar. Jag fö-
reslog att vi skulle sätta in 
ett extra möte med Utbild-
ningsnämnden, men fick 
inget gehör, säger vice ord-
förande Dennis Ljunggren 
som kallar den nya politiska 
ledningen för inkompetent.

– De hade ju kunnat säga 
att de hanterar nämndens 
underskott i bokslutspro-
cessen, men det gjorde de 
inte. De skickar istället ut 
en mängd olika budskap, 
vilket gör det mycket svårt 
för tjänstemännen.

Kritiken har även nått 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), som undrar vem det är 
som egentligen är inkom-
petent.

– De hänger inte rik-

tigt med i svängarna. Vi har 
nya ekonomistyrningsreg-
ler i Ale kommun numera. 
Det innebär att vi kan juste-
ra nämndernas budgetramar 
under året. Det har vi valt 
att göra när vi har tillräckligt 
med tillförlitlig informa-
tion om nämndernas behov. 
Redan 20 juni kommer vi 
på ett extra kommunstyre-
lesammanträde att ta beslut 
om att justera två budgetra-
mar. Jag vill inte föregå be-
slutet, det ska Kommunsty-
relsen först få fatta. Dock 
är det väl rimligt att tro att 
vi kommer att hjälpa Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden och Utbildnings-
nämnden. Det är också här 
vi har valt att göra årets stora 
satsningar och självklart kan 
vi inte i nästa andetag be 
dem hantera ett underskott. 
Vi satsar när vi säger att vi 
satsar, det har aldrig varit tal 
om annat. Däremot måste 
allt ha sin gång. Våra mot-
ståndare har så bråttom eller 
så vill de försöka ta udden 
ur våra positiva initiativ, 
men det blir svårt. Vi för-
nyar, förändrar och förbätt-
rar oavsett de vill det eller 
ej, svarar Mikael Berglund.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ordkrig om skolsatsningar
– Beslut om nya budgetramar på väg

Andra sommaren!
– Festival i 
Mauritzberg

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Arrangörer. Johan och Katarina Dahlbäck driver föreningen 
Kultur på Mauritzberg som arrangerar sin andra riktigt stora 
musikfestival under midsommarhelgen.
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

Vi har mer till salu!
Se hela vårt utbud på www.svenskfast.se/ale

Följ oss på Facebook.

Den försäljningstid
nu kommer.

Kontakta oss idag så har du chans att visa 
din bostad under ”Sveriges största visnings-
helg”. Hitta din mäklare och starta en riktigt 

bra bostadsaffär på svenskfast.se

PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 496 kvm . VISAS Ti 14/6 17.00-18.00. Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 64.
KUNGÄLVBUTIKEN Peter Eriksson 0303-21 10 30 .

ALE BOHUS 5 rok, 140 kvm

• Exklusivt • Fantastisk utsikt • Nära natur
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PRIS 1 600 000 kr/bud. AVGIFT 5 267 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 15, Backa Säteri.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116,8 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 5 231 kr/månad.
VISAS On 15/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Hägers
gränd 17. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116 kvm
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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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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Peter Eriksson, M
arie Aronsson,

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

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 2 671 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 70b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

Måndag 6 juni

Skadegörelse
En känd gärningsman, hem-
mahörande i Göteborg, utsätter 
tre av hemtjänstens bilar i 
Nödinge för skadegörelse. 
Gärningsmannen anträffas 
blodig ett hundratal meter från 
brottsplatsen. 

Två kvinnor, 18 och 16 år 
gamla, hamnar i luven på var-
andra vid en lekplats i Nödinge. 
Målsägande får ta emot 
sparkar och slag och tvingas 
uppsöka Kungälvs sjukhus.

Tisdag 7 juni

Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Netto i Älvängen.

Stöld av en fyrhjuling i Surte.

Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Onsdag 8 juni

Förrådsinbrott
Förrådsinbrott i Nol. En cykel 
och en grästrimmer tillgrips.

Lördag 11 juni

Kopparstöld
Stöld av kopparrör i Surte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/6 – 13/6: 50. Av 
dessa är tolv bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Misslyckade dykningar på misstänkt vikingaskepp

Intresset och engagemanget 
kring det sannolika vikinga-

skeppet på Göta älvs botten 
har inte svalnat.

– Nej, det händer mycket i 
kulisserna. Militären har varit 
här och förundersökt områ-
det. 5-6 oktober kommer de 
tillbaka för att dyka. Det blir 
ett stort pådrag och vi känner 
verkligen att de är övertyga-
de om att vi har hittat något 
stort, säger Bo Larsen.

Med hjälp av två duktiga 
amatördykare gjorde upp-
täckarna själva ett försök att 
bekräfta fyndet i måndags-
kväll.

– Tyvärr var det alldeles för 
strömt och sikten var inte mer 
än någon decimeter. Det gick 
inte att se någonting. Tanken 

var att få ännu bättre bilder 
på skeppet och definitivt be-
kräfta att det verkligen ligger 
där, berättar Bo Larsen som 
tänker göra ett nytt försök.

–Det ska inte vara enkelt 
att hitta ett världsarv!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NOL. Sent på måndagskvällen genomfördes två 
dykningar på det misstänkta vikingaskeppet utan-
för Älvängen.

– Vi hoppades kunna ta nya och framför allt 
bättre bilder, men strömmen och den usla sikten 
hindrade oss, säger hobbyarkeologen Bo Larsen.
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Nu väntar mc och 
segling för Yvonne

Nu väntar pension. Hur 
känns det?

– Jodå, det var ganska läg-
ligt att sätta punkt nu. Det 
känns självklart väldigt spe-
ciellt, särskilt idag när alla 
är här. Jag har ju haft kon-
takt med samtliga i ett första 
skede för att hitta en lämplig 
arbetsplats. Det är en skön 
känsla att se hur bra alla 
trivs och jag tycker verkligen 
att vi har en fantastiskt bra 
daglig verksamhet för funk-
tionshindrade i Ale.

Du har jobbat med funk-
tionshindrade i snart 30 
år. Vad har fängslat dig?
– Det är en förmån att få 
jobba med dessa unika indi-
vider. Ögonblicken är ota-
liga

Vad kommer det nya livet 
att innehålla?

– Det blir mycket segling 
och motorcykel. Det är en 
enorm frihetskänsla, sen har 
jag ju sju barnbarn också. 
Synen på funktionshin-
drade har förändrats, be-
rätta!
– Det har varit en spännan-
de resa under mina 30 år. Idag 
ser vi dem som arbetstagare, en 
viktig resurs med ansvarsful-
la uppdrag. Det är alltid en ut-
maning att hitta rätt arbetsupp-
gifter som individen trivs med, 
men när det är gjort brukar 
jobbet flyta på hur bra som 
helst. Vi har idag sju fasta dagli-
ga verksamheter i Ale kommun. 
Det är Mångsysslarna, Media-
verkstan, Axet, Industrigrup-
pen, Mobila Teamet, Ale-Jen-
nylund och Röda Korset. Sedan 
är vi väldigt glada över att ha ett 
antal privata företag som erbju-
der sysselsättning.

Vilken uppgift har du haft?
– Jag har varit arbetssamord-
nare för personer med funk-
tionsnedsättning med ett 
övergripande ansvar att för-
söka finna lämpliga arbets-
platser och arbetsuppgifter. 
Svårigheten är att de enkla-
re jobben har börjat försvin-
na, idag krävs allt mer kun-
skap inom till exempel data. 
För att det ska fungera måste 
man också ha stort tålamod 
i början.
Hur kan daglig verksam-
het utvecklas i Ale?
– Jag skulle vilja att vi gör ett 
försök med en dramapedagog 
och tittar lite på Glada Hu-
dik-teatern. 

Vad händer nu?
– Jag ska snart göra en efter-
längtad resa till Israel. Den 
har jag sett fram mot länge.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Yvonne Petersson
Ålder: 64
Yrke: Arbetssamordnare för 
daglig verksamhet i Ale.
Bor: Älvängen.
Aktuell: Gick i torsdags i 
pension och uppvaktades av 
arbetstagare och kollegor.

TEXT OCH BILDER:
JONAS FORSBERG OCH 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

En trotjänare i Ale kommun tackar för sig.
Yvonne Petersson har jobbat i 28 år med daglig verksamhet 

för personer med funktionsnedsättning.
Med tårar i ögonen tog hon farväl.
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Varför vill jag bli en författare?
För mig är skriva ett 

sätt att låta sin fanta-
si flöda och skapa en 

berättelse utav den fanta-
sin. Alla idéer som man haft 
i huvudet kan man faktiskt 
få användning av. Det som 
är så roligt med att skriva en 
egen berättelse är att man 
får skriva väldigt fritt med 
egna beslut vilket ger för-
fattaren en mycket större 
frihet. Tanken att andra 
kanske en dag ska få läsa ens 
berättelse och tycka om den 
så som man själv har tyckt 
om många böcker som man 
har läst gör att man ännu 
mer vill göra en lyckad be-
rättelse. Det enda förfat-
taren måste tänka på är 
att innehållet i boken hela 
tiden måste vara anpassat 
till samma sorts läsare så att 
de som börjar läsa berät-
telsen inte tappar intresset 

efter ett tag. I många yrken 
så har arbetarna inte en 
sådan stor frihet.

I författaryrket får man 
välja sina egna arbetstider 
och arbeta hemifrån. 
Självklart så måste 
man ändå 
se till att 
berättelsen 
blir klar 
i tid. 

Ibland händer det att man 
har idéer som man använ-

der för att 
påbörja 

en 
berät-

telse 
som man 

inte avslu-
tar. Ibland 

så visar man 
inte berättel-

sen för någon, 
men för mig 

brukar det 

inte göra någonting. Jag 
brukar ändå känna en viss 
lätthet över att jag faktiskt 
har fått det nedskrivet och 
någon gång så kanske jag 
startar en ny berättelse och 
vill använda ens gamla idéer 
som man har glömt och då 
är det bra att ha dem till-
gängliga. Ibland kan man 
som författare använda sitt 
yrke för att 
berätta om 
sin bak-
grund. 

Detta har många författare 
gjort. Detta kan också för-
bättra författarens berättelse 
eftersom författaren skriver 
om någonting som är äkta 
för dem och som de vet 
mycket om.

Den största anledningen 
till att jag vill bli författare 
är att jag älskar att skriva 
berättelser. Chansen att per-
soner blir författare utan att 
de gillar att skriva berättel-
ser är väldigt liten eftersom 
de inte skulle börja skriva 
från början. Detta betyder 
att författare tycker om sina 
arbeten vilket skiljer sig från 
många yrken. I de flesta 
yrken arbetar personer för 
att få sin lön, inte för att de 
tycker om sitt arbete.

Som författare kan man 
få användning av mycket 

fakta. Det är ofta viktigt 
att vara allmänutbildad om 
man är författare eftersom 
man ibland när man skriver 
hamnar i en situation där 
man behöver en viss fakta, 
som till exempel i deckare 
där författaren ibland behö-
ver en viss information om 
polisarbete och liknande. 
Detta gör också att man lär 
sig mer eftersom man inte 
alltid kommer att veta all-
ting som krävs och måste ta 
reda på information. 

Detta är några av anled-
ningarna till att jag tycker 
att författaryrket verkar 
vara ett intressant och roligt 
arbete. Det är ett arbete som 
skiljer sig från mängden. 

TIM LINDBERG
Praoelev från Engelska skolan

Krönika

ÄLVÄNGEN. Älvblom-
man har fått en ny 
ägare.

Den 15 maj övertog 
Ilse-Lill Tenggren rörel-
sen.

– Det började med 
Mors dag och har fort-
satt med studentfiran-
den, säger Ilse-Lill som 
kastades direkt in i 
hetluften.

Ilse-Marie bor i Stenung-
sund, men har tidigare varit 
bosatt i Surte. Hennes man 
har dessutom stora delar av 
sin släkt i kommunen varför 
Ale inte är någon ny bekant-
skap för Älvblommans nya 
ägare.

– Definitivt inte. Det är 
många kända ansikten som 
kommer in i butiken, förkla-
rar Ilse-Marie.

I 18 år arbetade Ilse-Marie 
Tenggren på Coop Forums 
byggavdelning i Bäckebol. 
När avdelningen lades ner 
2008 beslutade sig Ilse-Lill 

för att förverkliga en gammal 
dröm.

– Jag gick en floristutbild-
ning, något som jag länge 
funderat på. Det möjliggjor-
des genom Trygghetsfonden 
och direkt efter utbildningen 
fick jag anställning på Almö 
Livs.

– Bekanta till mig tyckte 
att jag skulle öppna eget, 
men jag kände mig inte redo 
för det då. Plötsligt dök det 
upp en annons i tidningen 
om att Älvblomman var till 
salu. Efter viss tvekan ringde 
jag till Kerstin och tittade på 
butiken. Det var i början av 
februari, berättar Ilse-Lill. 

Ilse-Lill blev intresserad, 
men något köp var inte aktu-
ellt just då. Hennes tvekan 
skulle dock övergå i beslut-
samhet när ett par viktiga 
pusselbitar föll på plats.

– När min arbetskamrat 
från Almö, Emily Josefson, 
sade: Köper du Älvblomman 
så kommer jag! Det var en 
avgörande faktor liksom det 
faktum att Marianne Beier 

ville arbeta kvar i butiken. 
Marianne har 44 år i bran-
schen och känner alla kunder.

På den vägen är det. Nu 
har det gått ett antal veckor 
sedan affärsverksamheten 
övergick i Ilse-Lills ägo. Det 
har varit fullt upp mest hela 
tiden, precis som det ska 
vara.

– Jag är jättenöjd med star-
ten som vi har fått. Jag har 
valt att bredda sortimentet 
med diverse olika presentar-
tiklar. Kunderna har visat sin 
uppskattning, det märktes 
inte minst inför Mors dag, 
säger Ilse-Lill.

Vilka blommor säljer 
mest just för tillfället?

– I samband med alla dessa 
studentfiranden som är så 
blir det mycket rosor. Sedan 
säljs det naturligtvis en hel 
del sommarplantor som 
folks ska ha ute i trädgården, 
avslutar Ilse-Lill Tenggren.

En rörelse som blomstrar
– Älvblomman har fått ny ägare

Ilse-Lill Tenggren (t h) är ny ägare till Älvblomman i Älvängen. Ny i butiken är också Emily 
Josefson. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LÖDÖSE. Renoveringen 
av Lyckhem pågår för 
fullt.

Fem nya lägenheter 
skall iordningställas 
med planerad inflytt-
ning i december.

Första veckan i juli 
flyttar biblioteket till 
Lödöse Museum.

När beslut fattades om att sam-
lokalisera biblioteksverksam-
heten med museet uppstod en 
möjlighet att bygga fem nya 
lägenheter i Lyckhem. Lägen-

heterna kommer att bli 58-75 
kvadratmeter.

– Intresset är i enlighet med 
förväntan. Vi är inne i ett skede 
där vi håller på att teckna hyres-
avtal, säger Leifabs vd, Owe 
Lång.

Vad händer med de fören-
ingar som hyr in sig i Lyck-
hem?

– De kommer att vara kvar 
och samutnyttja källarplanet. 
Föreningsutrymme skapas också 
i en del av den nuvarande biblio-
tekslokalen, förklarar Owe Lång.

Bibliotekets dagar i Lyckhem 

är snart räknade. Första veckan 
i juli går flyttlasset till Lödöse 
Museum.

JONAS ANDERSSON

Ombyggnaden av Lyckhem i full gång

Fem nya lägenheter ska iordningställas i Lyckhem när biblioteket flyttar till Lödöse Museum.

Leifabs vd, Owe Lång.

– Biblioteksflytt sker i början av juli

Informationsmöte om  

nybyggda kooperativa  

hyresrätter på  

Norra Klöverstigen 20

Vill du veta mer om de kooperativa  
hyresrätterna på Norra Klöverstigen 20? 

Kom till Ale gymnasium den 21 juni 
klockan 18.30. Då berättar Sven Burgren 
från Alebyggen mer och svarar på frågor om 
fastigheten och dina möjligheter att bo där.

INFORMATIONSMÖTE
INTRESSE FÖRENINGEN
Glöm inte att du måste vara 
med i Intresseföre ningen 
för att ha en chans på de 
kooperativa hyresrätterna!
www.alebyggen.se

DAG: 21 juni 

TID: Klockan 18.30 

VAR: Musiksalen på Ale  
gymnasium i Nödinge

 KOOPERATIV HYRESRÄTT I ALE


