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sommaren!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

24h
dygnetruntvård

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

Vi har öppet 
som vanligt 

hela sommaren!
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Jag har blivit inspirerad, berörd och 
fått en massa ny kunskap på min
sommarresa genom kommunen. 

Nu vill jag dela med mig av alebornas 
fantastiska berättelser, 

så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen 
för nu åker vi.
Johanna Roos
Sommarredaktör
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Få saker inspirerar mig 
så mycket som när 
människor verkligen 

brinner för sin sak. Passion 
går inte att ta miste på. Den 
ivriga med samtidigt foku-
serade blicken, det 
generösa kropps-
språket, tyng-
den bakom 
varje ord. Allt 
detta tillsam-
mans talar om 
att det finns 
ett djup och en 
känsla som är 
sann. 

För andra 
gången i ordningen 
har jag fått den stora äran att 
skriva Alekurirens sommar-
bilaga som i år går i de stora 
passionernas fotsteg. 

Tillsammans med vår 
eminenta fotograf Allan 
Karlsson begav jag mig ut 
på upptäcktsfärd i Ales allsi-
diga kommun. 

Det har minst sagt varit 
ett privilegium att fått 
chansen att träffa alla dessa 
människor och det är med 
huvudet fullt av ny inspira-
tion som jag skriver den sista 
meningen.

Att det finns många djur-
vänner i trakten känns inte 
helt överraskande, men att 
träffa de som gjort intresset 
till en hel livsstil är verkligen 

beundransvärt.
Kerstin Dahlberg och 

Anders Karnbrink vågade 
ta steget och satsade stort. 
För över tio år sedan flyttade 

de från Kullavik till en 
sjötomt i Hålanda 

för att bygga 
sitt paradis – 
hund- och 
kattpensio-
natet Fyrfota 
vänner. De 
har fått livet 
de ville ha och 
påminns varje 

dag om att de 
tog rätt beslut. 

Det är inte alla förun-
nat.

Någon annan som spen-
derar sina dagar bland djur 
är Sofie Nilsson från Nol. 
Hon bestämde sig för att 
förverkliga sin barndoms-
dröm och började föda 
upp kaniner. Teddytassens 
kaningård har expanderat 
allt eftersom och det unika 
konceptet lockar till och 
med kunder från utlandet.

Färden genom Ale fort-
satte sedan på gammaldags 
vis med Thomas Olesen 
som kusk. Med häst och 
vagn åkte vi över Ulvstorps 
färggranna ängar för att i 
nästa stund förflytta oss till-
baka till 50-talet. I Emelie 
Norins lägenhet i Nol har 

tiden stannat. Där finns 
ingen platt-tv, inte så mycket 
som en hylla från Ikea och 
musiken spelas från stenka-
kor på en radiogrammofon. 
Iklädd välskräddad klänning 
och med håret upprullat på 
spolar åker hon på bilträffar 
runt om i hela landet. 

Jag är full av beundran 
över hennes beslutsamhet att 
välja sin egen livsstil och inte 
bara följa strömmen. 

Några som onekligen 
brinner för sin sak är kom-
munalråden Mikael Berg-
lund och Paula Örn. Sedan 
de trädde in i sina nya roller 
i november förra året har de 
inte haft en lugn stund. Jag 
passade på att ta en fika med 
dem och prata om passionen 
för jobbet, familjelivet och 
hur de ser på sig själva. Det 
blev ett öppenhjärtligt möte 
fyllt av både humor och upp-
riktighet.

Vi som är unga idag ser 
det som en självklarhet att 
följa sitt hjärta och vara 
noggranna med vad vi väljer 
att göra med våra liv. Man 
pratar om jakten på lyckan 
och att hitta glädjen i till-
varon.

Förflyttar man sig ett 
sekel tillbaka i tiden hand-
lade det i första hand om 
att arbeta för att få mat på 
bordet. Trots att det gått 102 

Oförglömliga möten med genuin passion
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Det har minst sagt
varit ett privilegium
att fått chansen att

träffa alla dessa
människor.
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60-ÅRIG PASSION FÖR MOTORDRIVNA SKÖNHETER

FÖLJ MED PÅ EN TUR PÅ GAMMALDAGS VIS
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EN 102-ÅRINGS MINNEN ANDERS OCH KERSTIN HÄLSAR FYRFOTA VÄNNER VÄLKOMNA
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ELEGANT ROCK N ROLL I 50-TALSSTIL HEMMA HOS EMELIE

år sedan Karin Andersson 
föddes i Nödinge minns hon 
fortfarande hur mycket hon 
skrattade när hennes pappa 
puttade i jungfrun Rut i 
älven. Man fick försöka 
hitta det roliga i det lilla för 
att minska 
bördan 
under de 

arbetsamma dagarna. 
Ibland vaknar man till och 

får perspektiv och det är just 
det som är den största tjus-
ningen med det här jobbet. 

Sommarredaktör
johanna@alekuriren.se

Johanna Roos
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NÖDINGE. Blått möter 
rött. 

Det är i den matchen 
vi är vana att se dem. 

Men utanför ringen 
finns många likheter 
mellan Mikael Berglund 
(M) och Paula Örn (S). 

Över en kopp kaffe 
delade de generöst med 
sig av sina tankar kring 
rollen som kommunal-
råd.

Trots att den senaste tiden 
har varit minst sagt hektisk är 
det två muntra personer som 
slår sig ner för en fika på Ale 
Torg. Inte ens ett år har gått 
sedan Mikael Berglund tog 
över som Kommunstyrelsens 
ordförande och Paula Örn 
gick in i rollen som opposi-
tionsråd.

– Jag har inte andats 
sedan i november. När man 
kommer hem på kvällen och 
får frågan om vad jag gjort 
idag, får man först tänka 
efter vart dagen egentligen 
började. Men det är en stor 
förmån att ha fått det här 
uppdraget, säger Mikael.

Paula nickar instämmande 
och tillägger:

– Förra våren hade jag en 
nyförlöst bebis så samtidigt 
som jag var mammaledig 
gick jag bredvid Jarl Karls-
son (S) för att kunna sätta 
mig in i arbetet. Sedan följde 
en valrörelse efter det, så 
man är lite trött.

Det är däremot inget som 
syns på henne. Skratten avlö-
ser varandra och energin 
tycks aldrig ta slut. 

I höstas förändrades till-
varon drastiskt för dem 
båda och plötsligt stod de i 
offentlighetens strålkastare. 
Synade i sömmarna, ställda 
till svars och tillskrivna ett 
enormt förtroende sitter de 
ödmjukt på sina maktposi-
tioner.

– Det känns märkligt. Jag 
är ju fortfarande bara jag 
medan människor förhål-
ler sig till ett kommunalråd. 
Man har fortfarande inte 
riktigt vant sig vid att folk 
känner igen en vid busshåll-
platsen, säger Paula. 

Ibland kommer folk fram 
och vill ställa frågor och 
undrar över vilka planer som 
är på gång. Det kommer med 
jobbet och är något de värde-
sätter.

– Jag tycker det är positivt 
att människor söker kontakt 
med oss. Saken är ju den att 
vi inte kan ha detaljkunskap 
om allting, men om samtalet 
är bra så kommer det ibland 
fram frågor som man tar med 
sig, säger Mikael.

Föra vidare
Den stora förändringen i 
yrkeslivet återspeglas ound-
vikligt även i det privata, 
även om Ales båda kommu-
nalråd känns stabilt jordnära. 
Fulltecknade kalendrar till 
trots, lyckas de hitta tid för 
familjelivet.

– Mina barn är ett och tre 
år gamla. Det är bra att ha 
små barn eftersom man hela 
tiden blir påmind om vad 
som är ”på riktigt”. Barn är 
så omedelbara, säger Paula.

Även Mikael, som är för-

älder till en femåring och en 
nioåring, känner igen reso-
nemanget.

– Säger min son att han 
vill vara i verkstaden så är det 
så. Jag tycker det är behagligt 
att komma hem efter en lång 
dag och läsa saga.

Klassiskt för föräldrar är 
att vilja föra vidare sina vär-
deringar till barnen, vilket 
kanske blir ännu tydligare 
om man själv är engage-
rad politiskt. De vill båda 
påverka lagom mycket sam-
tidigt som de hoppas på att 
kunna föra vidare sin ideolo-
giska övertygelse. 

– Byggstenarna är 
desamma för alla, men sedan 
är det olika hur de sätts ihop. 
Man vill kunna föra över de 
grundläggande bitarna som 
samhälls- och människosyn 
till sina barn. Framför allt vill 
man att de hittar energin för 
att vilja jobba med sin miljö, 
säger Mikael. 

Höga ambitioner
Konsten att hitta energi är 
något som både Mikael Berg-
lund och Paula Örn bemäs-
trar med råge. Förmodligen 
därför att det ligger ett genu-
int intresse och engagemang 
bakom. Men även den bästa 
idén kan falla, hur hög ambi-
tionen än är, och då måste 
man även kunna hantera ett 
nederlag. 

– Ju mer man lär sig om 
saker desto mer lär man 
sig om vad man inte kan. 
Vi kommer med nya friska 
ögon och vill göra så otro-
ligt mycket. Man bryr sig på 
riktigt och det är därför man 

blir ledsen när exempelvis 
pengar sätter stopp, säger 
Mikael.

Den höga ambitionen 
är anledningen till varför 
de ibland kan ha 25 möten 
inbokade på samma vecka. 
Så småningom kommer 
de kunna delegera mer, 
men under första året läggs 
mycket fokus på att sätta sig 
in i allt som är nytt.

– Vi är nya och måste gå på 
alla möten, därför är det svårt 
att prioritera än så länge. Det 
handlar om att förstå helhe-
ten och tidsoptimismen är 
enorm, säger Paula.

Välförtjänt semester
I framtiden hoppas hon på 
mer samarbete och Mikael 
är inte sen med att hålla med.

– Vi är öppna med skillna-
derna och det gör att vi kan 
skämta med varandra. Jag 
vet ofta på förhand vad Paula 
kommer att säga. Det är vik-
tigt att ha glimten i ögat. Vi 

tycker olika och angriper 
hårt men vi är inte elaka och 
det får aldrig bli personan-
grepp.

Paula, hur känns det att 
vara i opposition?

– Ja, tänk om jag hade fått 
bestämma, då hade jag gjort 
allt så mycket bättre. 

– Vilken tur då att det är 
jag som bestämmer, hinner 
Mikael fylla i innan de brister 
ut i skratt.

 De tror båda att de kan 
tillföra nytt välbehövligt 
blod åt Ale kommun. Men 
innan de fortsätter med 
arbetet väntar, i alla fall ett 
litet tags, ledighet för de hårt 

arbetande kommunalråden. 
En tur till Junibacken i 

Stockholm och sköna dagar 
i sommarhuset på Bohus 
Malmön stundar för Paula. 
Mikael har planerat en resa 
till Legoland och har även 
laddat upp med många bra 
böcker. 

– Vi ligger lite back på 
semesterkontot, säger han. 

Reflekterar över sina nya roller
– Kommunalråden begravde stridsyxan och tog en fika

PÅ SVENHEIMERS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kloning? Relativt nytillträdda kommunalråden Paula Örn och Mikael Berglund har alltid fulltecknade kalendrar. Förutom sina uppdrag på kommunen är båda mycket aktiva inom sina respek-
tive partier.

Paula Örn (S).

Mikael Berglund (M).

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Ta del av alla intressanta workshops, föreläsningar 
och kurser som AylaMaria arrangerar, både i egen regi 
och tillsammans med några av Sveriges & Tysklands 
mest välrenommerade inom sina speciella områden 
- det fi nns en kurs för just dig! 

Besök mig på Livstilsmässan i Backamo 
13-14 aug, och ta del av allt nytt
From 1 aug kommer jag och mina kollegor att fi nnas 
på Emanuel Bagares gata 2, Lilla Edet

Vi erbjuder:
Kurser & Workshops 

Behandlingar 

Djurkommunikation 
på plats & distans

Storseanser 
med utsökta Medium

www.aylamaria.se AylaMaria 0703-431425 • info@aylamaria.se

Livsstilsmässa 13-14 aug

Prova-på behandlingar

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd 13 aug, kl 10-22. Sönd 14 aug, kl 10-16.

Ekologiskt mässcafé  med mat
Försäljning och Föreläsningar
Prova på Yoga, Qigong m.m

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

- Ta en tur till oss i sommar
Öljettlängder 299:-/2p

Hissgardiner B100-160 cm 139:-
Mycket metervara & färdigsytt

Heminredning & kläder

TYGLADAN

Frukt&Grönsakshuset

������������������ ���

������������������������ Friidrottsträning 
hela sommaren

Onsdagar kl 17.30 
och håller på till kl 19.00 

i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 
Per Carlsson 
0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Färdiga barnkalaspåsar
efter dina önskemål

NYHET! Glassbar i butiken

LÖDÖSE. Den återstå-
ende utbyggnaden av 
1996 genom Nygårds 
samhälle blir av.

Trafikverket och Lilla 
Edets kommun har nu 
träffat en uppgörelse.

– I den bästa av värl-
dar sker byggstart i 
slutet av september 
eller i början av okto-
ber, säger Paul Mäkelä, 
samhällsbyggnadschef 
i Lilla Edets kommun.

Utbyggnaden av 1996, 
med tillhörande gång- och 
cykelbana, genom Nygårds 
samhälle är ett projekt som 
dragit ut på tiden. Det finns 
ett beslut om förskottering 
från Lilla Edets kommun, 
men trots det har inte spaden 
kommit i jorden.

– Projektet har fördröjts 
och vi har tvingats göra om 
detaljplanen. Arbetet skulle 
ha påbörjats senast i vintras, 
men Trafikverket ansåg att 
det blev för dyrt. Kalkylen 
höll inte och upphandlingen 
avbröts, förklarar Paul 
Mäkelä.

Dialogen mellan Tra-
fikverket och Lilla Edets 
kommun har fortsatt och 
direkt efter midsommar-
helgen fick Paul Mäkelä ett 
besked om att projektet änt-
ligen blir av.

– Vi är väldigt angelägna 
om att utbyggnaden kommer 
igång. Det är nödvändigt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt 
och vi har fått väldigt starka 
påtryckningar från invå-

narna i Nygård. Jag har full 
förståelse för det, säger Paul 
Mäkelä.

– Nu blir projektet dyrare 
än vad vi hade räknat med, 
å andra sidan kommer Tra-
fikverket medfinansiera 
gång- och cykelvägen. Tra-
fikverket ska inom kort 

påbörja upphandling och 
förhoppningsvis blir det 
byggstart i månadsskiftet 
september-oktober, avslutar 
Paul Mäkelä.

Klart för utbyggnad 
av Nygårdsvägen
– Projektet tar sin början till hösten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun.

KUPAN 
ÖPPNAR IGEN 
MÅNDAG 1 
AUGUSTI

Semesterstängt
vecka 28, 29 och 30.

s

VÄLKOMNA!
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

– Det har gått bra. Så vitt 
jag vet är omfattande reno-
veringar på gång. Åtmins-
tone en av familjerna har 
valt ut nya tapeter. Det blev 
en omedelbar reaktion och 
familjerna är tacksamma 
för att vi belyste deras situa-
tion. Jag utgår från att boen-
demiljön för de aktuella 
familjerna snarast är kraftigt 
förbättrad. En miljöinspek-
tör har tillskrivit Alebyg-
gen angående svartmögel i 
lägenheterna och har lovat 
följa upp det.

Vilken uppmärksamhet 
fick artikeln hos andra 
hyresgäster?
– Det var många ryggdunkar 
och bara positiva omdömen. 
Alla verkar förstå vikten av 
att hjälpa de som kanske inte 
ens känner till sina rättighe-
ter. Det är bra att deras pro-
blem kommer fram i ljuset.

Vilka slutsatser drar du 

själv i efterhand?
– Att ingenting är så bra att 
det inte kan bli bättre. Vi 
trodde att det fanns ett rätt-
vist och fungerande system, 
men det fanns stora brister. 
Bland annat anser jag att 
barnperspektivet var helt 
förkastat. När unga oskyl-
diga tvingas bo bland svart-
mögel har vi sjunkit lågt och 
då måste man reagera.

Hur ska detta undvikas i 
framtiden?
– Det handlar om en för-
bättrad dialog mellan samt-
liga tre parter. Alebyggen, 
socialtjänsten och brukarna 
måste förstå varandra. 
Kanske kan även vi som 
hyresgästförening spela en 
roll här?

Familjerna har levt i ren 
misär i flera år. Vems är 
ansvaret till det? Alebyg-
gens eller socialtjänstens?
– Det är ett delat ansvar. 

Socialtjänsten borde ha 
besökt familjerna oftare och 
försäkrat sig om boendemil-
jön samt att åtgärder vidta-
gits. Badrummen är Alebyg-
gens ansvar och deras kon-
troll måste också bli bättre. 
För de som bor i lägenhe-
terna är den här ansvarsför-
delningen inte solklar och 
det måste man kanske också 
fundera kring. Det är ingen 
idé att ha ett system som 
ingen begriper.

...Jean Altun, Hyresgästföreningen Klöversti-
gens sekreterare, som slog larm om en oaccep-
tabel boendemiljö för flera invandrarfamiljer i 
Nödinge.

Hur gick det för invandrarfamiljerna?

Hallå där...

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.
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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 

om det finns vattenskador i huset 
eller lägenheten. Oavsett vilken 
sort det är så är ändå problemet att 
denna typ av mögel producerar stora 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svartmögel.

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

Klöverstigen.

Faksimil Alekuriren vecka 
24, 2011.

VITTNE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

Bäst i test!
Alcro Bestå Täckfärg är bland de bästa
utomhusfärgerna i Folksams stora färgtest
och vi har den till ett riktigt bra pris

Låt ditt hus leva utan mögel
www.folksam.se
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ULVSTORP. I en antik 
trävagn bakom starka 
hästmuskler håller 
Thomas Olesen ett 
stadigt grepp om töm-
marna. 

Hans önskan är att 
fler ska få uppleva fan-
tastisk natur från ovan 
hjul.

Allt är stilla, grönt och väldof-
tande. Familjen Olesens hus 
i Ulvstorp är som hämtat ur 

en saga. Inne i stallet klapprar 
hästhovar mot cementgolv – 
nordsvensken Lill-Molle är 
otålig och vill komma ut.

Av familjens fem hästar är 
det han som får arbeta hår-
dast, med bland annat tim-
merkörning. För övrigt finns 
de flesta husdjur represente-
rade på gården där det även 
finns sex hundar och lika 
många katter, hönor och 
ankor. 

Thomas stora intresse är 
körning med 
häst och vagn, 
och helst ska 
utrustning-
en vara så 
gammal som 
möjligt. 

– Folk rea-
gerar när man 

kommer körandes med en 
äldre vagn. På vintern brukar 
jag koppla på släden och då 
får vi först ploga upp en väg 
ute på åkern.

Än så länge ligger intres-
set på hobbynivå, men tanken 
är att försöka samarbeta med 
Uspastorps konferenscen-
ter som ligger på andra sidan 
skogen.

– Jag har pratat med ägarna 
Martin och Anne Tallheden 
och vi tror att det skulle vara 
en bra idé. Då skulle deras 
gäster få 
komma ut 
och åka häst 
och vagn, 
kanske ta 
en tur upp 
till Sand-
sjön. Men i 

så fall skulle jag få skaffa en 
modernare vagn som är lite 
mer stabil.

Med Lill-Molle har 
Thomas både harvat hö, 
kört timmer, ringvältat och 
kört parhäst. Denna soliga 
junidag har det blivit dags 
för en åktur på gammaldags 
vis. Selen som han lägger över 
hästryggen är från 40-talet.

– På den tiden tillverka-
de man saker som 
verkligen håller. 

Känn på lädret så tjockt det 
är.

Efter att ha spänt fast 
alla remmar hoppar vi upp i 
vagnen och påbörjar färden 
ut mot ängarna. Det skumpar 
och skramlar lite men annars 
sitter man tryggt bakom Lill-
Molle som får använda alla 
sina starka muskler för att 
komma framåt.

– Som kontrast till det hek-

tiska liv man lever annars är 
det skönt att få koppla av med 
en tur i skogen. Tiden stannar 
när man sätter sig i vagnen, 
säger Thomas och lättar lite 
på tömmen.

Tidlös idyll med häst och vagn

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

THOMAS OLESEN
Bor: Ulvstorp utanför Alafors
Familj: Frun Helena och barnen 
Jonathan 6, Moa 4 och Saga 3 måna-
der.
Djur: 5 hästar, 6 hundar, 6 katter, 
hönor och ankor
Jobbar: Föreståndare på Länsbe-
vakning
Framtidsplaner: Få igång ett sam-
arbete med Uspastorps konfe-
renscenter och kunna ta med gäster 
på turer med häst och vagn.

Fridfullt. Alekurirens reporter fick åka med på en tur på gammaldags vis. Thomas Olesen, som annars lever ett hektiskt liv, kopplar av ute i naturen.

– På en gård utanför Alafors har tiden stannat

Nordsvensken Lill-Molle är fem år gammal 
På fridfull tur bortanför stallet.

MED PÅ TUREN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Välkomna till

Salong Diola
Nyöppnad frisörsalong 
med 21 års erfarenhet

Tel: 0303-23 35 35
Tidsbeställning
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Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Du har stor erfarenhet och utbildning inom gruppträning. 

Som platschef ansvarar du för driften på anläggningen. 
Det primära ansvarsområdet omfattar personal och kundmottagande, 

varför vi ställer stora krav på en hög social kompetens. 

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

 såväl 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 från tidigare ledarroll.

  
Tjänsten är en heltidstjänst, arbetet innebär kvällstid och till viss del helg.

 
Vi vill ha din ansökan senast 14/8 2011 mejlad till

alexandra.ahlstedt@sportlife.se

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

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅR TRÄNINGSANLÄGGNING 

I NÖDINGE PÅ ALE TORG

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande 
träningsanläggningar i Sverige. Intresset för 
friskvård ökar snabbt för både företag och 
gemene man, varför verksamheten expanderar 
kraftigt. Vi har i dag över 70 klubbar. 
Sportlife – alltid på väg framåt!

– Glädje, passion, personligt och professionellt

Lyckligt slut på konflikt
NÖDINGE. Lokaltidningen uppmärk-
sammade i vår en konflikt mellan Ale 
kommun och företaget Bättre Bil.

I sommar har parterna kommit 
överens.

– Det ska politikerna ta åt sig äran 
av, de både lyssnade och förklarade. 
Det löser många problem, säger 
företagaren Dominik Szacinski.

Bättre Bil ansåg sig ha fått ett löfte av Ale 
kommun att företagets skyltläge mot E45 
inte skulle försämras i samband med vägut-
byggnaden, men när Lodingebäcken gräv-
des fram planerades plötsligt ett stort antal 
trädplanteringar. Dessa skulle ge den lekande 
fisken skugga, men samtidigt skymma Bättre 
Bils affärsläge. Samtidigt berättade företaget 
att Ale kommun utan lov disponerade Szan-
cinskis mark till en återvinningsstation. Avta-
let om marknyttjandet sades upp för åtta år 
sedan, men kommunen har mer eller mindre 
nonchalerat att man blivit avvisad från platsen.

Om detta gick åsikterna dock isär. Från Ale 
kommuns sida menade man inledningsvis att 
det inte ens fanns någon uppsägning, men 
när denna grävdes fram hävdades att markä-
garen givit kommnen lov att dipsonera åter-
vinningsstationen fram till att en ny lämplig 
mark hittades.

Konflikten kulminerade när planen för 
området skulle justeras med bland annat nya 
trädplanteringar och ett avtal om hur dessa 
skulle skötas presenterades. I en skrivelse 
vädjade markägaren och företagaren om att 
visa respekt och hänsyn till tidigare muntli-
ga överenskommelser. Ärendet drogs tillbaka, 
då tjänstemännen inte såg någon lösning på 
konflikten. Samhällsbyggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt (AD) och vice ord-
förande Tyrone Hansson (S) gavs i uppdrag 
att samtala med parterna.

– Vi hade en bra dialog och förstod varan-
dras argument, då är det inte särskilt svårt att 
komma överens. Politiskt såg vi allvarligt på 
ärendet eftersom vi kämpar hårt med att för-
bättra näringslivsklimatet och då måste vi bli 
skickligare på att lösa upp knutar som dessa, 
säger Pressfeldt och Hansson fyller i:

– Det var en förtroendekris och det är svårt 
att skriva avtal med någon man inte litar på. 
Vi lyckades vända på stenarna och återställa 
förtroendet. Det blev en bra lösning för alla 
parter.

Bättre Bil är nu garanterad fri sikt och sam-
tidigt konstateras att byggnationen av en ny 
återvinningsstation har påbörjats vid Ale gym-
nasiums tidigare busshållplats.

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

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 
k mm n i frå r krin B n

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

nu kan vi glömma bygglov 
i framtiden. Det är väl inte 
konstigt om företagsklima-
tet blir därefter? Vad är det 
fö i d? d D i

förbinder sig att sköta växtlig-
het som eventuellt kommer 
att försämra ett skyltläge. Vi 
har verkligen sträckt på oss, 

d ä ä då i öjd

nen, men som har stor bety-
delse för oss. Vi vill bara att 
fri sikt garanteras längs hela 
sträckan ut mot E45 och att 
kö l f i h
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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”.

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

i Väst ville också gräva fram g g g g är smådetaljer för kommu

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

p

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.

Faksimil Alekuriren vecka 23, 2011.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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– Kontakta din lokala transportbilsexpert!
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Valfri biltvätt!

Hett i sommar!

39:-
Red Energy

spolarvätsketillsats 119:-
Samsung E 1080inkl Comviq startpaket

Ladda med valfri valör Comviq kontantkort så får du köpa den för 119.00kr

29:-
French Hot Dog 
med Läsk 50cl

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

Hett i sommar!
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GUNNTORP. För 50 år 
sedan följde han Gröna 
vågen och flyttade från 
Göteborgs puls till naturen i 
Ale. Det Pelle Dalberg inte 
vet om vår kommuns natur är 
inte värt att veta. 

Alekuriren följde med på 
en vandring till ett av hans 
många smultronställen, 
fågeltornet vid Grosjön.

– Åk bara efter mig!
Det är ord och inga visor 

när Pelle Dalberg ska guida 
oss längs bilvägen upp mot 
Gunntorp.

När vi slutligen stannat i 
en liten hemmagjord parke-
ringsficka i utkanten av en 
äng fortsätter färden till fots 
mot skogsbrynet.

Med vana rörelser röjer 
han bort kvistar från stigen 
med en sekatör. I fjärran 
skymtar Grosjöns blanka 
vatten och till vänster breder 
ett majsfält ut sig. På andra 
sidan stigen susar det i den 
lummiga lövskogen och inne 
bland bladen håller träd-
gårdssångarna en konsert i 
dur.

– Här är en sluttning med 
en ovanligt fin lövskog. Lägg 
märke till blandningen av 
tjocka och smala trädstam-
mar. Det tyder på att skogen 
är orörd, säger han.

Naturen i Ale kommun 
är av skiftande karaktär och 
kan, enligt Pelle, delas in i tre 
delar: älven, jordbruksbyg-
den och skogen. Det är också 
vad som gör den så speciell. 

Tillsammans med några 
andra entusiastiska indivi-
dualister, som han själv säger, 
skrev han under 90-talet två 
böcker om Risveden, Det 
vilda Risveden och Upptäck 
din hembygd – Sevärdheter i 
Risveden. Han fascineras av 
den orörda naturen, liksom 
av dess växt- och djurliv. Det 
är just därför vi vandrar på 
just den här stigen. Områ-
det kring Grosjön är mycket 
rikt på fåglar och just därför 
beslutade man sig för några 
år sedan att bygga ett fågel-
torn där.

Smörblommor invaderar
Pelle Dalberg stannar till och 
pekar upp mot en trädstam.

– Ser ni fågelholken där 
med siffran 10 på? Det bety-
der att vi gått halvägs. Här 
har man valt att snitsla stigen 
med fågelholkar istället för 
att använda till exempel röda 
plastband.

Han påpekar också att 
småfågelholkar gärna kan 
sitta så pass lågt, att man 
kan rensa dem utan hjälp av 
stege.

– Jag tar ju inte med mig 
en stege ut i skogen och 
ingen annan heller, så därför 
blir de inte rensade. Det är 
trevligt att göra vintertid när 
innehållet i dem är fryst.

Den torra marken inne 
i skogen är smyckad med 
vita liljekonvaljer, men när 
vi kommer ut på den stora 
ängen som sträcker sig ner 
mot sjön har floran skiftat 
färg till gult.

Han har inte mycket till 
övers för smörblommor och 
inte hundkex heller för den 
delen.

– Det är miljöförstöring-
ens fel att dessa kvävegyn-
nande växter blommar upp 
överallt och 

tar över. Andra mer speciella 
sorter som kattfot kan inte 
konkurrera och därför ser 
man inte den så ofta nu för 
tiden.

Efter ännu en stunds 
promenad bland Midsom-
marblomster, Ekorrbär 
och Gökört har vi slutligen 
kommit fram till fågeltornet 
vid vattnet.

Där uppe står Elin Bjö-
resund lutad mot träräcket 
med kikaren framför ögonen. 

Hon hoppas på att få syn 
på havsörnen som ofta ses i 
området.

– Jag brukar åka ut hit 
tidigt på morgonen och sätta 
mig och titta, säger hon och 
blickar ut mot Kanadagässen 
som promenerar på en liten 
udde med sina ungar.

Hon är med i styrelsen för 
Naturskyddsföreningen i Ale 

och har liksom Pelle varit 
med och byggt tornet.

Många favoriter
Pelle Dalberg njuter vid sitt 
smultronställe som ligger 
inbäddat bland Sälgen. Men 
fågeltornet vid Grosjön är 
bara ett av alla ställen i Ale 
han fastnat för. Han har så 
många att det är svårt att ens 
välja ut ens ett tiotal.

– Surtetrakten tycker jag 
ofta glöms bort. Där finns 
mycket av intresse. Vättle-
fjälls sjösystem, som visar 
vattnets stora betydelse förr, 
alla spår efter glasbruksepo-
ken med mera, säger han och 
fortsätter:

– Risveden är ett mäk-
tigt skogsområde med flera 
naturreservat. Den nya pro-
menad- och cykelvägen längs 
älven mellan Älvängen och 
Bohus är helt fantastisk.

Innan färden bär av hemåt 
tar han upp sin kikare och 
tittar ut över sjön i hopp 
om att få en skymt av den 
omtalade havsörnen. Men 
den håller förmodligen till 
på något annat av Ales alla 
smultronställen.

I strövarens fotspår…

FAKTA
Fågeltornet vid Grosjön, som är 
det enda i Ale, byggdes av Natur-
skyddsföreningen 2009-2010 med 
hjälp av ideell arbetskraft och 
med bidrag från många givmilda 
sponsorer. 

– Mot fågelriket

En del platser passeras obemärkt. 
Andra fastnar i alla våra sinnen och tilldelas en plats i våra hjärtan. 
Man behöver inte åka långt för att finna dessa oförglömliga platser. 

Det kan räcka med att titta runt hörnet för i Ale kommun ligger smultronställena tätt.

Antecknar. I en bok som ligger i fågeltornet vid Grosjön rapporteras vilka fågelarter som observerats i området. Elin Björe-
sund och Pelle Dalberg är nyfikna på att få en skymt av den omtalade havsörnen som brukar ses i området.

En favorit. Pelle Dalberg har många smultronställen i Ale 
och fågeltornet vid Grosjön hamnar högt upp på listan.

å

överallt och

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Uppskattat. Från fågeltornet vid Grosjön har man en förstummande vacker utsikt.
Kunnig. Pelle Dalberg kan det mesta som är värt att veta om Ales skogar.

PÅ VANDRING

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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MAURITZBERG. Rytmen 
i musik finns i språket 
på samma sätt som 
språket är en del av 
musik.

Det sambandet vill 
Katharina Dahlbäck, 
pedagog i Ale, lyfta 
fram som en metod 
inom utbildningen. 

Hon har nyligen blivit 
klar med en licentiat-
uppsats i ämnet.

Genom att låta musik- och 
språkämnen mötas kan skol-
undervisningen bli ännu mer 
effektiv.

Det menar Katharina 
Dahlbäck som undervisar i 
musik och svenska upp till 
gymnasiet. Hon arbetar dels 
på Garnvindeskolan i Skepp-
landa och även på kultursko-
lan. 

– Estetiska ämnen och 
språkämnen delas ofta upp, 
även om det finns gemen-
samma beståndsdelar. Min 
tanke är att se vad det finns 
för broar emellan.

Uppsatsen ”Musik och 
språk i samverkan”, som hon 
arbetat med under två och ett 
halvt år på Nationella fors-
karskolan i musikpedagogik, 
visar att barn inte skiljer på 
olika ämnen utan använder 
flera sätt att kommunicera 
på. 

Därför vill hon att man 

ska bli mer medveten om hur 
man integrerar ämnena. Det 
kan till exempel handla om 
att fokusera på rim och rytm 
för att underlätta språkinlär-
ningen.

– Tanken är att man ska ta 
en halvtimma varje morgon 
till att sjunga tillsammans 
med barnen. Det blir både en 
social, språklig och musika-
lisk stund. 

Ett annat syfte med 
sången är att försöka skapa 
en gemensam grund och få 
tillfälle att lära av varandra. 
Det tror Katharina är vik-
tigt eftersom utbildningen i 
övrigt blir allt mer individan-
passad. 

Katharina anser att det är 
viktigt för kommunerna att 
upprätthålla kontakten med 

universiteten för att under-
visningen ska kunna utveck-
las.

I Ale kommun är det inte 
möjligt för henne att kunna 
arbeta som lektor, utan hon 
får istället endast använda 
sina kunskaper i lärartjäns-
ten.

– Genom Nationella fors-
karskolan har jag även byggt 
upp ett stort närverk och det 
är synd att man inte kan ta 
vara på det i kommunen. 

Men hon försöker ändå få 
tid till att hålla i kurser och 
workshops för att sprida sina 
erfarenheter vidare.

– Förhoppningen är att 
fler ska tycka att det här är ett 
intressant sätt att arbeta på.

JOHANNA ROOS

”Musik och språk i samverkan”
– Uppsats för en rikare utbildning 

Färdigställd. Katharina Dahlbäck blev under våren klar med 
sin uppsats "Musik och språk i samverkan.

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
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www.aletorg.se

Vi har 
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när du har 
semester!
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NOL. När multirotorn 
flyger upp på 120 
meters höjd får man 
nästan svindel av att 
titta i videoglasögonen. 

Det är mycket avan-
cerad teknik inblandad 
när Thomas Olsson 
från Skepplanda bygger 
dessa möjligheternas 
farkoster.

Det är i Carbix lokaler i Nol 
som Thomas Olsson ägnar 
sig åt sin stora passion för 
stunden – bygga multiroto-
rer. Han är en av de 15-25 
personer i hela Sverige som 
sysslar med just den typen. 
Inom sitt eget företag Modex 
arbetar han med modell och 
prototypbyggnationer av 
olika slag samt kvalitetstek-
nik. Den är inte större än en 
knapp meter i diameter och 
väger nästan ingenting. Ändå 
har den kapacitet att göra 
samma jobb som det annars 
krävs en helikopter till. På 
undersidan hänger en kame-
raplattform som hålls stilla 
trots att det blåser upp till tio 
sekundmeter. 

Den är inte större än en 
knapp meter i diameter och 
väger nästan ingenting. Ändå 
har den kapacitet att göra 
samma jobb som det annars 
krävs en helikopter till. På 
undersidan hänger en kame-
raplattform som hålls stilla 
trots att det blåser upp till tio 
sekundmeter. 

När den 
är helt 
färdig ska 
han cer-
t i f i e r a 
den hos 
luftfarts-

m y n -
d i g -
heten. 
F ö r s t 
då får 
d e n 

användas till kommersiell 
verksamhet. 

– Användningsområdena 
är hur många som helst. 
Sätter man en infraröd 
kamera på den kan man söka 
efter försvunna personer. 
Räddningstjänsten skulle 
överhuvudtaget ha mycket 
nytta av en multirotor. Poli-
sen i England utnyttjar den 
redan. Den kan också använ-
das för prospektering av väg-
byggen eller till att fotogra-
fera byggnader.

Nol uppifrån
Thomas går ut på parke-
ringsplatsen, ställer multi-
rotorn på marken och knap-
par på radiostyrningen. Likt 
åkattraktionen ”Uppskjutet” 
på Liseberg flyger plötsligt 
maskineriet upp i luften. Dis-
playen avslöjar att den befin-
ner sig på en höjd av 120 
meter, vilket är den max till-
låtna. I de tillhörande video-
glasögonen syns hela Nol 
uppifrån.

– Kopplar man en dator 
till den kan man lägga ut 
en kurs med hjälp av ”way-
points”. Sedan kan man 
skicka ut multirotorn på egen 
hand och vill man att den ska 
komma tillbaka trycker man 
på ”hem”.

I luften fångas den även 
upp av satelliter och där vi 
står i Nol registreras nio 
stycken. 

Barometer, gps, styrkort 
och magnetkompass finns 
inbyggt och för att den ska 
bli så lätt som möjligt består 
stommen till viss del av kol-
fiber.

Kostnaden för att bygga 
en multirotor landar på 
40 000-45 000 kronor.

Thomas flyger även mo-
dellplan, vilket han gjort 
sedan många år tillbaka. Han 
är medlem i Trollhättans mo-
dellflygklubb och har även 
varit gästmedlem i Ale.

Hissnande inblick i
framtidens teknik

Thomas Olsson har alltid in-
tresserat sig för teknik.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Ale modellflygklubb har 
tyvärr stagnerat sedan de blev 
av med sitt flygfält i Älvängen. 
Nu väntar man på besked från 
kommunen om hur det blir i 
fortsättningen. Jag hoppas 
verkligen att de hittar ett nytt 
fält, annars dör klubben. 

För hans egen del är det 
mest multirotorer som gäller 
för tillfället. Förutom sina 
egna, som snart ska certifie-
ras, bygger han även åt andra.

Hans stora fascination för 
teknik går igen i det mesta 
han gör. Pysslet med mul-
tirotorerna ägnar han sig åt 
vid sidan av jobbet som kvali-
tetsansvarig på Borgers, som 
är systemleverantörer mot 
Volvo. 

– Det är bara fantasin som 
sätter gränserna för vad man 
kan göra med teknik, säger 
Thomas.

Avancerat. Kameraplattformen hänger stilla även om det blåser upp till tio sekundmeter.

Multirotorn flyger över Nol.

FASCINERAD

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Filmad. Genom kameran på multirotorn följer man rörelserna.
��������������������

Ombud för Västtrafik:

VÄLKOMNA TILL DEN 
KOMPLETTA ICA-BUTIKEN 

I LÖDÖSE

ICA MATKASSEN!

 Öppettider:
mån-fre 8-21
lör-sön 9-21

Lars med personal!

  

30-50%
MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- OCH  

MÄRKESKLÄDER REAS UT! 
DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 9 - 18 • LÖR 9 - 13

Ha en skön sommar!

sommar-rea

Filmad. Genom kameran på multirotorn följer man rörelserna
Filmad Ge k å



alekuriren sommarspecial |   vecka 29  |   201112

KROKSJÖN. Klippor, en 
stilla sjö, sus i träden 
och ett fiskespö i 
handen. 

– Att fiska är som 
balsam för själen, säger 
flugfiskaren Anders 
Helgesson.

En varm junikväll 
begav sig fyra av med-
lemmarna i Abborre-
sjöns fiskevårdsfören-
ing ut till Kroksjön för 
att se om det nappade. 

Och det gjorde det – 
två gånger om!

När det kommer till fiske 
pågår mycket hemlighets-
makeri. Man avslöjar inte 
gärna sina specialtricks för 
vem som helst. Men när Ale-
kuriren var på plats uppe vid 
Kroksjön var det ett öppen-
hjärtligt gäng som gav sig ut 
på en tur i Risvedens vildvux-
na natur.

Trots att väderleken inte 
var optimal för att det skulle 
nappa, varmt och stilla, fast-
nade ändå två Regnbågar på 
kroken innan det var klart.

– Helst ska det komma en 
skur så det kommer ner syre 
i vattnet, säger Ted Håkans-
son, som sitter med i styrel-
sen.

Abborresjöns fiskevårds-
förening har hand om fyra 
sjöar: Stora Kroksjön, Abbor-
resjön, Ottersjön och Bölje-
sjön. 

– Det vi gör är att se till 
att förvalta sjöarna så att folk 
ska komma ut till dem. Sedan 
har vi hand om fiskekorten 
och kontrollerar så att reg-
lerna följs, säger ordförande 
Thomas Jerkrot.

Inför varje ny säsong plan-

teras fisk in i sjöarna. Först 
fångas den upp i Delån för 
att sedan flyttas till sjöarna. 
Fiskekorten är till för att be-
gränsa antalet fiskar som be-
sökare får upp. På kortet, som 
lämnas in till föreningen, 
skrivs även upp vilken sorts 
fisk som nappat.

Sedan det blev möjligt att 
beställa fiskekort via Inter-
net har rapporteringen gått 
betydligt smidigare. 

Året om
För inbitna fiskare är det inte 

bara sommarhalvåret som 
ägnas åt deras stora intresse. 
Bland annat åker de ibland ut 
på isen och pimpelfiskar.

– Vi har varit ute när snön 
räckt upp till midjan. Det tog 
ett bra tag att komma tillbaka 
till klubbstugan kan jag lova.

 För Anders Helgesson 
som enbart håller på med 
flugfiske innebär vintern 
mycket pysslande med att få 
till de rätta insektsdragen.

– Man får titta i magen på 
fiskarna för att få reda på vilka 
insekter de äter. Sedan försö-
ker man tillverka drag som ser 
likadana ut. 

Det är svårt att säga om 
fiske är en uppåtgående trend 
eftersom det varierar mycket 
från år till år. Föreningen har 
kunnat se att intresset ökar 

när många blir arbetslösa.
– Det handlar nog mycket 

om olika perioder i livet, men 
jämfört med på 70-talet är 
det betydligt färre som fiskar 
idag, säger Håkan Nyqvist. 

Sprider kunskap
Det finns många anledning-
ar till att ge sig ut med spöet. 
Lugnet, sporten och gemen-
skapen. Grabbarna i Abbor-
resjöns fiskevårdsförening är 
överens om att det är trevligt 
att ha sällskap och ta en kaffe-
paus tillsammans men sedan 
vill man gärna gå undan för 
sig själv.

– Det är ju samtidigt lite 
sport och snacket går ju 
kring vem som fick först och 
vem som fick störst, säger 
Thomas.

Ted menar att även om 
man håller vissa strategier 
för sig själv finns även viljan 
att dela med sig av sin kuskap.

– Det roligaste är att ge 
ungdomar tips på hur de ska 
göra för de tar verkligen åt 
sig. Skulle jag påpeka något 
för Thomas så skulle han bara 
köra sitt eget race ändå, säger 
han skämtsamt.

Ljuger ni mycket om hur 
stora fiskar ni fått?

– Bildbevis är viktigt, 
annars är det ju ingen som 
tror en, säger Håkan.

Titta det nappar!
– Fiskelyckan var på topp vid Kroksjön

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ABBORRESJÖNS 
FISKEVÅRDSFÖRENING

Bildades: 1967
Ordförande: Thomas Jerkrot
Antal medlemmar: cirka 50
Sjöar: Stora Kroksjön, Abborre-
sjön, Ottersjön och Böjlesjön
Största fångst: Gädda 12,5 kilo 
(finns i klubbhuset)

SJÖFAKTA
Stora Kroksjön
En vacker sjö i Risvedens naturreser-
vat som passar för både spinn- och 
flugfiske. Här fiskas Regnbåge och 
röding med liten stationär vild stam 
av öring som är fredad och måste 
därför släppas tillbaka om man får 
upp en.

Abborresjön
En spinn- och flugfiskesjö som har 
samma sorts fiskar som Kroksjön. 
Även där är öringen fredad. Omgiv-
ningen består av barrskog och 
sankta partier medan stränderna 
främst utgörs ab berg och sten.

Ottersjön
Denna sjö är bra lämpad för famil-
jer och passar bra för såväl metning 
som spin- och flugfiske. Det är aven 
tillåtet att använda flytring. Här finns 
tillgång till både handikappsbrygga 
och toalett.

Böljesjön
Här är endast flugfiske tillåtet och 
det finns flera bra platser att kasta 
ifrån samt fina vadställen. Det finns 
även flytbryggor för att under-
lätta flugfisket. För övrigt består 
omgivningen av barrblandskog och 
hyggen.

Fiskelycka. Håkan Nyqvist och Anders Helgesson visar stolt upp dagens fångst. I bakgrun-
den väntar Jerker Andersson på att det ska nappa igen.

Svår konst. Flugfiske kräver både koncentration och att 
kunna läsa av fisken. Anders Helgesson.kan knepen.

Gemenskap. Ted Håkansson, Håkan Nyqvist, Thomas Jerkrot och Anders Helgesson njuter av fisketuren.

Napp. Efter bara någon timme hade två fiskar dragits upp.

PREMIÄRFISKAR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE ALE TORG, NÖDINGE. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

boka ett möte med oss i sommar 
så berättar vi hemligheten bakom en riktigt bra
bostadsaffär. Dessutom bjuder vi på en härlig 

hängmatta för sköna sommardagar, värde 350 kr!

Under sommaren ser din 
bostad som bäst ut på bild.

*) Erbjudandet gäller vid möten som bokas under juli och 
augusti 2011. Hängmattan får du i samband med vårt möte.
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SKEPPLANDA. Hennes 
berättelser är från en 
annan tid. 

En tid då man konser-
verade maten med salt, 
hade luffare sovandes i 
ladan och himmelriket 
var att få gå barfota. 

102 år har gått sedan 
Karin Andersson föddes 
i Trollevik, Nödinge.

Nästan ett helt sekel har pas-
serat sedan Karin Andersson 
som liten flicka bar hö på sina 
föräldrars gård. Men än finns 

minnena kvar och historien 
får nytt liv i det trivsamma 
rummet på Klockareängens 
äldreboende i Skepplanda.

Man brukar säga att det 
som en generation anser 
som lyx blir nödvändighet 
för nästa. 

I början av 1900-talet 
ropade inte barnen ut sin 
glädje över att sommarlo-
vet och lediga dagar stod för 
dörren. Sommaren innebar 
hårt arbete för familjens leve-
bröd och det var de små ljus-
glimtarna man fick ta vara på. 

– Vi hade en jungfru som 
hette Rut, hon var stor och 
kraftig. Jag minns en dag när 
vi allihop var nere vid älven 
och slog vass till korna. Pappa 
var lite sprallig och puttade i 
Rut i älven med alla kläderna 
på. Och som vi skrattade, det 
glömmer jag aldrig.

Karin skrattar nu också 
och man kan nästan skymta 
bilderna av en svunnen tid i 
hennes ögon.

Luffarna kom
Något annat som hon tyd-
ligt minns från barndomens 
somrar var att barnen fick 
kratta ihop höet efter att för-
äldrarna slagit det med lie. 
Det kallades att ”raka”.

– Att gå och raka var det 
värsta jag visste. Men man 
ville ju vara så stark och du 
milde vad jag bar. Vi ville 
bara vara lediga och gå där 
och leka, men man fick inte 
vara lat.

Höet kom sedan de vuxna 
och hämtade med häst och 
vagn. På gården i Trolle-
vik där Karin växte upp hade 
de både kor och hönor. Ofta 
fick de besök av folk som gått 
hela vägen från Surte för att 
hämta mjölk i flaskor som 
inte rymde mer än tre, fyra 
liter.

Då och då kom det luffa-

re och knackade på dörren. 
Det var människor som 
vandrade mellan gårdarna 
för att få mat och husrum. I 
utbyte hade de med sig his-
torier som de samlat på sig 
under färden. De blev därför 
en slags nyhetsförmedlare, 
även om man inte kunde lita 
på att de talade sanning. På 
många gårdar tyckte man inte 
om luffare och kunde därför 
markera med små knappnå-
lar på dörren att de inte var 
välkomna. Men Karins pappa 
tyckte det var trevligt när luf-
farna kom och lyssnade gärna 
på deras berättelser. 

– Han var glad när de kom 
och sov i ladan. Då bakade 
vi brödkakor som vi kleta-
de smör på, då blev luffarna 
glada. Men en gång kom det 
en otrevlig typ. När mamma 
gav honom ett glas mjölk blev 
han arg för att hon hade sepa-
rerat mjölken så att den inte 
blev lika fet. Då slängde han 
glaset efter henne. 

Något av det bästa hon 
visste som barn var att gå 
barfota för det var inte ofta 
de fick lov att ta av sig strum-
porna.

– Att gå med bara fötter i 
gräset var som att komma till 
himmelriket. Jag kan inte be-
skriva det.

Något annat som också 

frambringade glädje var när 
hon som tonåring fick gå 
på logdans. Det var där hon 
träffade sin man Gunnar som 
hon senare skulle gifta sig och 
skaffa barn med. 

– Jag vet precis var jag stod 
när han kom fram och ville 
dansa med mig. Och dansa 
kunde jag, det hade jag fått 
lära mig av mina kusiner i 
stan.

Så småningom flyttade 
hon till Gunnars gård i Färds-
le, Skepplanda.

Det hårda arbetet pågick 
från morgon till kväll. Kalvar 
och hönor skulle slaktas, kött 
skulle kokas och konserveras 
i så mycket salt att man fick 
skölja det länge innan det gick 
att äta och ägg lades in i glas-
burkar för att sparas till vin-
tern.

Den mesta tiden gick åt till 
att skaffa mat på bordet och 
sedan fick man uppskatta de 
små sakerna.

Fötterna som nu trampar 
på plastgolvet på Klockaräng-
ens äldreboende dansade på 
logen för över åttio år sedan. 

Samma händer som nu 
bläddrar i Göteborgs-Pos-
ten bar tonvis med hö ute 
på Trolleviks ängar flera år 
innan 20-talets början.

Leendet som nu sprids 
i hennes ansikte påminner 
säkert om skrattet när jung-
frun Rut åkte i vattnet.

– Visst hade vi roligt som 
barn, det tycker jag i alla fall 
nu, säger Karin och bläddrar 
i sin tidning.

102
somrar att minnas

– Karin blickar tillbaka på barndomens arbetsamma dagar

Hänger med. Karin Andersson läser Göteborgs- Posten i flera 
timmar varje dag. Allt från stora händelser till den senas-
te tekniken fångar hennes intresse. På väggen över sängen 
hänger ett foto på gården i Färdsle.

Många minnen. ”Som barn älskade jag att ligga i en gräs-
klädd grop uppe vid sjön där vi bodde”, säger Karin.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Dagens lunch

Välj mellan 6 
olika rätter

Tel. 0303-74 64 60 • Postvägen 7, Älvängen

Öppet hela sommaren – dag som kväll

Dryck, sallad och kaffe ingår
75:-

www.rosahuset.net
Här hittar du vår meny om du vill ringa och 

beställa take away!

Välkomna!

2011  |   vecka 29  |   alekuriren sommarspecial 15

ÄLVÄNGEN. Bada, äta 
glass och kanske åka 
till Liseberg. 

De sex pojkarna på 
avdelningen Päronet 
på Hövgens förskola 
är överrens om vad de 
helst vill göra i sommar. 

Även en tur till 
Lerums badpalats är 
mer än välkommen.

Det är en gråmulen förmid-
dag dagarna före midsom-
mar och barnen är klädda i 
regnställ. Trots vädereleken 
råder spänd förväntan inför 
sommarens alla roligheter. 

– Jag tycker det ska bli kul 
att åka till Hultasjön och ta 
ett kvällsdopp, säger Albin 

Baljhagen. 
Tillsammans med sina 

förskolekamrater har han 
satt sig ner på trästockarna i 
skogen utanför avdelningen 
Päronet. 

Bada verkar vara den 
mest uppskattade aktiviteten 
bland gänget.

– Jag tycker Hälltorpssjön 
är bäst för där är det så djupt 
vatten. Den är sex meter 
djup, säger Anton Wiberg.

De andra nickar instäm-
mande och Felix Nilsson 
tillägger:

– Fast det är också roligt 
att åka ”toaletten” i Lerum.

Efter en stunds för-
klarande från alla barnen 
kommer det fram att ”toalet-

ten” är en vattenrutschbana i 
Lerums badpalats. 

Sommaren betyder också 
att man får äta lite extra god-
saker och här är det glass i 
stora lass som gäller. Men 
även andra saker kan ses som 
typisk sommarmat.

– Jag tycker om att äta 
pannkakor på somma-
ren, och jordgubbar, säger 
Melvin Berggren, som även 
ser fram emot resan till Tur-
kiet.

Någon annan som också 
ska ut och resa är Felix, som 
ska till Spanien. Även Hugo 
Runerås ser fram emot ett 
litet äventyr i sommar:

– Jag ska till Skara som-
marland och det ska bli 

roligt.
På sommarlovet finns det 

också tid att ägna sig åt sina 
intressen. Både Anton och 
Max Wik kör cross och då är 
det Paradisbanan i Älvängen 
som gäller.

– Det är jättekul att köra 
cross, säger Max.

Innan barnen går på ledig-
het ska midsommarstången 
på gräsmattan utanför Päro-
net kläs. Stången är redan 
lövad och blommorna plock-

ade. 
– Det bästa med midsom-

mar är sill, säger Albin och 
Anton instämmer:

– Jag älskar sill!

JOHANNA ROOS

Längtan i luften

Frihet. Felix Nilsson, Albin Baljhagen, Hugo Runerås, Melvin Berggren, Max Wik och Anton 
Wiberg längtar efter att bada och äta glass.

– Barnen förväntansfulla inför sommarens roligheter

VILKEN ÄR DIN FAVORITGLASS?

Anton Wiberg
– Päronsplit

Max Wik
– Nästan alla sorter

Hugo Runerås
– Magnum!

Felix Nilsson
– Chokladglass.

Melvin Berggren
– Chokladglass med muffins på.

Albin Baljhagen
– Många! Jag kan inte välja en
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Vi öppnar igen 
måndag 8 augusti
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HÅLANDA. Semesterti-
der innebär inte sällan 
tid att åka bort. 

Men vad gör man med 
sina husdjur som inte 
kan följa med?

På hund- och katt-
pensionatet Fyrfota 
vänner i Hålanda kan 
även våra pälsklädda 
vänner få en oförglöm-
lig sommar.

Känslan av att ha klivit rakt 
in i Astrid Lindgrens Bul-
lerbyn är närmast oundvik-
lig. Men på gården alldeles 
intill Hålsjöns vattenbryn är 
det inte fräkniga barn som 
busar omkring mellan husen, 
utan hundar och katter.

På Kerstin Dahlbergs 
och Anders Karnbrinks 
pensionat finns plats för 
6-10 hundar och ett tjugotal 
katter. 

Varje djur får ett eget rum 
med filtar, leksaker, matskå-
lar och toalett för katterna. 

Det första som möter 
besökare är det lilla kon-
toret, ett rött trähus med 
vita knutar och tillhörande 
veranda. 

Ljudet av guldfiskdam-
mens porlande vatten blan-

das med fågelkvitter och 
musik från radion.  Att det 
för tillfället finns fem hundar 
och lika många katter på 
gården är svårt att tro. Ingen 
skäller och ingen jamar.

– Vi är jättenoga med att 
det ska vara tyst och därför 
gäller det att vara bestämd. 
Grannarna säger att det enda 
som hörs härifrån är när vi 
ropar ”TYST!”, skrattar 
Kerstin Dahlberg.

Bortanför receptio-
nen leder en smal stenlagd 
gång ner mot djurhusen. 
Parets egen hund, blandra-
sen Rasmus, springer före 
med vajande svans. Fem par 
hundögon tittar nyfiket ut 
från sina små innergårdar. 
Den lilla vita bichon frisen 
Hugo, som påbörjat en gäll 
skällsång, får sig snabbt en 
vänlig men bestämd tillrätta-
visning av Kerstin Dahlberg. 

Byggt själva
För över tio år sedan 
bestämde sig paret för att 
förverkliga en dröm de haft 
sedan länge. Fast beslutna 
om att lyckas leva på sitt stora 
djurintresse sa de upp sig från 
sina jobb och lämnade Kulla-
vik för att starta upp Fyrfota 
Vänner i Hålanda. 

– Ingen trodde på att vi 
skulle få det att gå runt, men 
vi har hittat vårt paradis och 
nu har vi bokningar året 
om. Självklart är det mycket 
arbete och man blir otroligt 
låst, men det är ett sätt att 
leva som vi trivs väldigt bra 
med, säger Kerstin Dahl-
berg.

När de köpte tomten fanns 
bara boningshuset medan 
resten av marken ner mot 
sjön var alldeles vildvuxen. 
De fick slå med lie för att 
ens kunna ta sig fram, men 
allt eftersom började anlägg-
ningen ta form och snart stod 
djurhusen klara.

Med varandra som 
närmsta kollegor arbetar de 
från tidig morgon till sen 
kväll. Hundarna rastas fyra 
gånger om dagen, djuren ska 
matas och kelas med, bok-
ningar och inköp ska göras. 
Men de tröttnar aldrig, 
varken på varandra eller på 
sitt jobb.

– Man måste vara väl-
digt speciell för att klara av 
att umgås dygnet runt. Vi 

LEK. Kerstin Dahlberg och sambon Anders Karnbrink tar sig tid varje dag att leka och busa med djuren.

Paradiset för fyrfotade 
semesterfirare

TA HAND OM DJUREN I SOMMAR
Kerstin tipsar
•  Katter ska alltid behandlas med fäs-

tingmedel om medeltemperaturen 
överstiger 4-8 plusgrader.

•  Utekatter ska avmaskas. Var sär-
skilt uppmärksam på vilka rekom-
mendationer som finns i ditt 
område gällande dvärgbandmask. 

•  Håll koll på djurens vaccineringar. 
En del ska tas varje år medan andra 

vartannat.
•  Var försiktig med att bada hundar 

som lätt får fukteksem, Hot Spots. 
Det gäller framför allt hundar med 
tjock päls, exempelvis Golden Retri-
ver, som tar lång tid att torka.

•  Om du planerar att lämna djuren 
på pensionat, åk och titta först för 
att vara säker på att det är ett bra 
ställe.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se Inflyttning. Inne i katthuset är det denna dag inflyttning på 

gång. Ing-Marie Nilsson från Stenungsund har kommit för 
att lämna katten Lukas eftersom hon ska ut och segla. 

Trivsamt Hundarna får ett eget möblerat rum.

Katten Lukas känner sig hemma. Alla hundarna har en egen innergård.

fullständigt älskar varandra, 
säger Anders Karnbrink. 
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Din ICA handlare i Lilla Edet…

SOLIGA
DAGAR!

Njut av sommarens

 Läsk 
 ICA.   1,5 liter.    
 Jfr pris 5:55/liter +pant.     

 Coleslaw 
      
     

 Glass 
 ICA.   0,5 liter.    
 Jfr pris 15:00/liter.      Barkis 

 Grillraket 
 ICA.     Av gris.  
Ursprung Sverige.    

  

 79k    /kg 

  

 9  95  /st 

  

 5  90  /hg 

 2 för 

 15k     

Passa på att njuta av sommaren. Umgås 
med vänner och familj och samla fi na 
minnen. Hos oss hittar du massor med 
gott som hör sommaren till! Vad sägs om 
lite svalkande glass i värmen?
Varmt välkommen in till oss!

  Från bageriet!

Vår egna!

 3 för 

 25k      +pant 

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 31/7 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

NÖDINGE. Den 1 augusti 
drar Lycky@Summer 
igång med sommarakti-
viteter för ungdomar. 

Hela sommaren pågår 
även Music@Summer 
där man får chansen 
att repa med sitt band 
eller träffa nya vänner 
att spela med. 

– Vi vill att man ska kunna 
komma hit och göra något 
kreativt och ha roligt. Det 
är en stor resurs för ungdo-
marna men även för sam-
hället, säger Rami som är 
projektledare för Lucky@
Summer. 

Arrangörer är Ale Fritid 
och Vakna och när det gäller 
musikprojektet är även Stu-
diefrämjandet med och stöd-
jer. Båda verksamheterna 
håller till i Ale gymnasiums 
lokaler.

Man har tvingats vänta in 
i det sista med att planera 
sommarens ungdomsverk-
samhet eftersom beslut om 
finansiering har dragit ut på 
tiden. Nu hoppas man på att 
kunna förverkliga sina idéer. 

Oliver Axelsson, som 
tillsammans med Rami och 
fyra andra, leder Lucky@
Summer är övertygad om att 
det behövs. 

– Alla har inte råd att åka 
bort på sommaren och därför 
är det viktigt att det finns 
aktiviteter där man bor.

Verksamheten riktar sig 
till personer mellan 13 och 
17 år och alla från kommu-
nen är välkomna. Aktiviteter 
som utomhusbio, dj-skola, 
bad och andra utflykter är att 
vänta. 

– Tanken är att det ska 
vara så pass flexibelt att man 
kan bestämma från dag till 
dag vad man vill göra, som 
att åka ut och bada om det 
är fint väder, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Även Jonas Ekstrand på 
Ale Fritid kommer att vara 
på plats för ungdomarna i 
sommar. 

Musiksommar
Music@Summer blev det 
passande namnet på verk-

samheten som riktar sig till 
musiker. 

– Hit kan man komma och 
repa med sitt band, men vi 
vill också poängtera att alla 
är välkomna att komma och 
spela, säger Robert Pers-
son.

Tillsammans med Sara 
M å r t e n s s o n - 
J o h a n s s o n 
kommer han att 
hålla i projek-
tet. De är båda 
musiker och har 
mycket att lära ut. 

– Vi kommer 
att finnas här och 
hjälpa till att ta ut 
låtar och även fixa 
med tekniken. 
Ofta får man mer 
gjort om det finns 
ledare som är med 
och sporrar.

F ö r h o p p -
ningen är att 
kunna samarbeta 
med föreningen 
Heja hårdrock 
och få med band 

till hårdrocksfestivalen Hard 
Rock n Barbeque, som går 
av stapeln den 20 augusti i 
Furulundsparken.

L@ddat för sommarskoj
– Utflykter, musik och bad står på schemat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Laddade. Sara Mårtensson-Johansson, Oliver Axelsson, Jonas Ekstrand, Rami och Robert 
Persson ser fram emot att leda sommarens ungdomsaktiviteter.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

För att anmäla sig till sms-listan 

och få veta vad som händer, 

skicka NAJS till 72220.

För frågor, kontakta ledarna på 

0303-330 454 eller Fritidskontoret 

på 0303-330 000

Öppet v. 31-33

Tisdag kl 13-17

Onsdag kl 15-22

Torsdag kl 13-17

Fredag kl 13-17

Lucky@Summer
– Sommaraktiviteter

för ungdomar
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NOL. Emelie Norin har svårt 
att förklara varifrån fascina-
tionen för 50-talet kommer. 
Men hon älskar det – kläder-
na, håret, musiken, bilarna, 
möblerna. Ja, det mesta hon 
äger kommer från en tid 

när LP-skivan ännu inte var 
uppfunnen och jenkarbilar-
na hade ”de rätta formerna”. 

– Det är som en egen 
liten värld som jag delar med 
många andra. Tillsammans 
åker vi på bilträffar där olika 
veteranklubbar hyr in sig på 
dansbanor. Det är roligt att 
kulturen är så stor.

Hon har bland annat varit i 
Falköping, Trollhättan, Dals-
land och i Västerås, där det 
varje år anordnas världens 
största bilträff. Även i Ale 
finns det många som hakat på 
trenden och fester anordnas 
bland annat i Hålanda bygde-
gård och i Kungälv.

Lika viktigt som de gamla 
veteranbilarna och 50-tals-
musiken är stilen.

Välskräddade klänning-
ar, rött läppstift och upprul-

lat hår hör till de viktigaste 
detaljerna.

– Favoritplaggen är klän-
ningar och jeans med hög 
midja. Eyeliner, markerade 
ögonbryn och pärlhalsband 
hör även till. Men det tar lite 
tid att fixa i ordning sig och 
eftersom jag är rätt morgon-
trött orkar jag inte göra det 
varje dag.

I lägenheten i Nol bor hon 
tillsammans med sin syster 
Therese Norin och katter-
na Alma och Algot. 

IKEA-möbler är bannlys-
ta och istället består inred-
ningen bland annat av klas-
siska tikmöbler, en gammal-
dags stringhylla och ett tv-
skåp. I ett hörn står även en 
radiogrammofon med tillhö-
rande stenkakor, föregångare 
till LP-skivan.

– Man kan få in kanaler i 
den, men eftersom det spelas 
så dålig musik på radion nu 
för tiden så brukar jag inte an-
vända den så ofta. 

Ute i köket syns det inte 
heller till några direkt mo-
derna ting. Tekannan, våf-
feljärnet och brödrosten går 
i samma klassiska 50-talsstil. 

– Man måste ha tålamod 
när man letar på second-
hand. Det bästa är att gå till 
små loppisar utanför stan ef-
tersom de inte riktigt vet vad 
de säljer, och då kan man göra 
fynd.

Emelie häller upp kaffe i 
små vackra koppar. Servisen, 
som hon fått från sin morfar, 
tillhör en av hennes favoriter. 
Ingenting lämnas åt slum-
pen och därför har Therese 
bakat radiokaka. Hon brukar 

följa med på shoppingrundor 
ibland, men har inte alls lika 
stort intresse för gamla ting. 

– Syrran brukar fika och 
vakta grejer medan jag och 
alla gamla tanter köar utan-
för loppisarna, säger Emelie.

Rock n roll möter röda läppar
– Elegant 50-talsstil är Emelies stora passion

50-talet är tillbaka och lever vidare – hemma hos Emelie Norin i Nol. 
Jakten på det perfekta loppisfyndet pågår ständigt och på helgerna åker hon på bilträffar runt om i hela landet. 

Här är det stilfull rock n roll som gäller – för hela slanten.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Antikt. I vardagsrummet ligger till och 
med en damsugare från samma stilfulla 
decennium som de gamla tikmöblerna. 

Drömmar. Emelie Norin skulle gärna vilja driva en egen lopp-
marknad med café i 50-talsstil. ”Då hade jag trivts”, säger 
hon.

EMELIE NORIN
Ålder: 21
Bor: Nol
Familj: Mamma, pappa och syst-
rarna Therese och Hanna
Gör: Jobbar som marknadsassis-
tent på Storel i Göta
Intressen: Åka på bilträffar, gå på 
loppisar och dansa lindy hop. 
Inspireras av: 30-, 40- men fram-
för allt 50-talet. 
Favoritplagg: Klänningar och 
jeans med hög midja.
Favoritmusik: Lyssnar just nu på 
Wanda Jackson

50
Radiogrammofonen är köpt på loppis

Stilfullt 50-tal hela vägen
Askarna i bokhyllan har hon fått av sin mamma

Nostalgisk inredning från en annan tid

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ICA Kvantum, Ale Torg  •  ica.se/ale TEL: 0303-975 00

Välkommen in och låt dig inspireras av 
tips och idéer i alla våra avdelningar

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

VI HAR ALLT FÖR 
årets sommarfester

GRILLTIPS
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m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 
för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 
Betalas kontant från det datum du börjar träna. 
Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 
ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!
Chansa inte på att det blir bra väder, 
hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11

ddddidididdiddidid lllllllllllllltltltltltltltltltlltltltlllttt ffffffffffffffffffffööööööööööööööööööööööööö dddddddddddddddddddddd ttttttttttt
GULDKORTET

*
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*********99:-
*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

BOHUS. Redan som 
tonåring köpte Kuno 
Karlsson sin första 
motorcykel. 

Drygt 60 år senare 
är intresset fortfa-
rande lika stort och det 
är veteranhojar som 
gäller. 

Han har närmare ett 
tiotal skönheter i gara-
get – och en i vardags-
rummet.

Hela livet har han sysslat 
med motorer, både som 
hobby och yrke. Till och med 
hustrun Teresa träffade han 
genom en motorcrosstävling 
i Polen på 60-talet.

Det började med att hon 
skickade bilder som hon tagit 
under tävlingen och sedan 
började de skriva brev till 
varandra.

Kuno Karlsson, 77, ser 
stolt ut när han kliver in i det 
fullpackade garaget. 

Den nyaste motorcy-
keln är från 1966 medan de 
äldsta tillverkades i mitten 
av 30-talet. Även om han 
trivs i mekaroverallen är det 
fortfarande på sadeln han 
hör hemma och en favorit är 
backtävlingar.

– Då kör man två åk där 
det gäller att komma så nära 
sin egen tid som möjligt, men 
alla drar ändå på full gas. Det 
bästa är om det är en s-kurva 
i toppen, då blir vi lyriska.

Risken att gå omkull och 
skada sig är inget som Kuno 

oroar sig särskilt mycket för. 
Han har klarat sig från ben-

brott men en gång spräckte 
han skulderbladet och fem 
revben i en speedwaytävling.

– Ni ska veta att jag inte 
är äldst på dessa tävlingar. 
Jag känner en 92-åring från 
Stockholm som fortfarande 
håller på och tävlar.

Speedway – även på is, 
enduro, backe, sidovagntrai-
ler, roadracing. Listan på 
grenar som Kuno tävlat i kan 
göras lång och när lokaltid-
ningen var på besök laddade 
han för att åka iväg på ett 
klassiskt backlopp på Åshags-

höjden i Torsby.
Under 60-talet åkte han 

runt på olika tävlingar runt 
om i Europa, bland annat i 
Tyskland, Polen, Frankrike 
och Belgien. Numera håller 
han sig innanför Sveriges 
gränser och förra året blev 
det ett tiotal tävlingar.

Förutom de många 
motorcyklarna som trängs 
bland verktygen i garaget 
finns det en stolthet till. 
Hans Excelsior Manxman 
från 1935 är så unik att den 
får stå inne i vardagsrummet. 

– Jag köpte den 1962 och 
den betyder extra mycket. 
Men det kanske är lite spe-
ciellt att ha en motorcy-
kel bredvid matsalsbordet, 
skrattar Kuno.

Han behöver aldrig gå 
sysslolös, det är något som är 
säkert. Nästa projekt blir att 
göra i ordning en sidovagn. 
Han planerar även fortsätta 
bygga på en motorcykel som 
han bytte till sig mot en frys-
box för tio år sedan.

En veteran bland veteranerna
– Kunos passion för motordrivna skönheter är livslång

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Prisad. I hobbyrummet nere i källaren förvarar han sina om-
kring 200 priser från tävlingar världen om.

Unik. Kuno Karlssons Excelsior Manxman finns bara i tre ex-
emplar i hela Sverige. 

I GARAGET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi passar också på 
att önska alla en 

fantastisk sommar!

Vi har stängt 
för semester 

veckorna 29-32

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal
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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
135.800 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

NOL. På gården i Nol 
hittar man inte bara 
ovanliga kaniner utan 
även en unik tillbehörs-
butik som är så välsor-
terad att den till och 
med besökts av kunder 
från utlandet. 

– Det här är en dröm 
jag haft sedan länge, 
säger ägaren Sofie 
Nilsson.

Tillsammans med sin sambo 
Christer Johansson driver 
hon, sedan två år tillbaka, 
Teddytassens kaningård ute 
på landsbygden i Nol. 

Där finns närmare hundra 
skuttande varelser och lika 
många sorts kanintillbehör. 
I butiken hittar man allt från 
hängmattor i miniatyr och 
leksaker till foder och speciell 
gel som används för att göra 
pälsen mindre allergiframkal-
lande.

– Vi jobbar mycket med 
att möjliggöra för allergiker 
att skaffa kanin. Till exempel 
föder vi upp kaniner med en 
tätare slags päls, så kallad rex, 
som inte har lika mycket stöv 
som man kan vara allergisk 
mot. 

Faktum är att Sveriges 
enda nakenkanin har bott på 
Teddytassen, men den har de 
inte kvar.

En annan ras som också 
finns hos Sofie och Christer 
är lejonhuvad kanin. Den 

är inte fullt så allergivänlig 
eftersom den, som namnet 
avslöjar, har en tjock krans av 
päls runt huvudet.

– Eftersom många tröttnat 
på att föda upp den så har den 
blivit ganska ovanlig. Det går 
mycket i perioder. Vissa år vill 
alla ha lejonhuvad kanin och 
andra är det inte lika popu-
lärt, säger Sofie.

Framgångsrikt koncept
Förutom försäljning satsar 
Sofie även på att förmedla 
kunskap. Hon är själv utbil-
dad inom området och folk 
ringer ofta och frågar om 
olika saker. Hon ser det som 
ännu en del i det framgångs-
rika konceptet – att kunna 
erbjuda hela paketet. 

Kunskap är särskilt viktigt 
när det kommer till att föda 
upp djuren och få kullarna så 
som man tänkt 

– Man måste exempelvis 
veta vilka anlag som ligger 
längre bak i släkten. Sedan 
får man prova sig fram för att 
få fram vissa egenskaper. Det 

blir lite som en sport.
Sofie och Christer ser till 

så att alla ungar som föds på 
gården får ett nytt hem eller 
så behålls de.

De bedriver även kanin-
pensionat och inackordering-
arna bor i separata burar.

För Sofie har det varit en 
barndomsdröm att få hålla på 
med kaniner på heltid. Från 
morgon till kväll tar hon hand 
om sina långörade vänner och 
en del sysslor är tidskrävande.

– Vi räknade ut att jag klip-
per ungefär 7500 klor om 
året.

Hos hundra               husdjur
– Ovanliga kaniner föds upp på Teddytassens kaningård

Skyltat. Den lejonhuvade kaninen Teddytassens Törnrosa poserar ihop med ägarna Sofie Nilsson och Christer Johansson.

Välsorterat. De flesta tillbehör finns att köpa i butiken.

Allergivänlig. Dvärgväduren 
River har så kallad rex-päls. 
Den lämpar sig bra till per-
soner med allergi eftersom 
den är mer kompakt.

INNAN DU BLIR KANINÄGARE 
Sofie tipsar
•  Ett djur är inget man får tröttna 

på så tänk på att kaniner lever i 
genomsnitt 6-8 år.

•  Om du har kanin utomhus-ha helst 
två stycken eftersom de inte får 
lika mycket sällskap som en inne-
kanin.

•  Mata den inte för mycket och köp 
inte sockrat foder. Hö däremot kan 
den ha fri tillgång till.

•  Se till att kaninen får komma ut och 
skutta varje dag.

•  Klorna ska klippas minst var sjätte 
vecka.

KANIN HETER PÅ:
Engelska: rabbit
Tyska: kaninchen
Finska: kani
Spanska: conejo
Franska: lapin
Latin: lepus
Isländska: kanína
Estniska: küülik
Rumänska: iepure
Nederländska: konijn

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

hoppande

Kantklippning utföres

Alafors Bil & Maskin
ABM0705-48 53 11

0707-15 69 75
www.abmab.se
peter@abmab.se

Maskinsopning • Grönyteskötsel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



ALE. Beslutet om att 
inte spola upp någon is 
i Ale Arena kommer på 
sikt att döda Ale-Surte 
Bandyklubbs verksam-
het.

Fast än så länge 
pågår kampen för både 
sportens och isens 
överlevnad i kommu-
nen.

– Vi har spelat ut det 
sista kortet och erbju-
dit oss att isolera delar 
av hallen för 450 000 
kronor, avslöjar Ale-
Surtes ordförande Carl 
Ahlgren.

Ale-Surtes supportrar eldar 
på i olika forum för att skapa 
opinion för att rädda Ale 
Arena – och isspolning i 
vinter. En del sociala medier 
har dock blivit en scen för po-
litiska utspel, vilket knappast 
lär leda debatten i rätt rikt-
ning.

– Jag följer med om vad 
som skrivs. Det finns många 
bra idéer på en del bandyfo-
rum. Det ska vi ta med oss, 
men för Ale Arenas del hand-
lar det om att få kontroll på 
driftskostnaderna som idag 
skenar. Vattenfall jublar 
varje gång vi slår på ström-

brytaren. Vi eldar för kråkor-
na. Inför budget 2012 skulle 
vi behöva  skapa utrymme 
för cirka 5 Mkr. Den investe-
ringen skulle göra stor nytta 
i arenan och betala sig tämli-
gen snabbt. Det är klart att vi 
ska ha is i Ale Arena, men det 
får inte kosta hur mycket som 
helst. Den var billig att bygga, 
men dyr att driva. Det missta-
get vill vi rätta till så fort som 
möjligt, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) i en kommen-
tar på semestern.

Ale-Surte har inte givit 
upp hoppet om att rädda sä-
songen.

Inte avanmält laget
– Vi har ännu inte avanmält 
laget, men flera spelare är 
på väg bort. Fredrik Rexin 
är klar för Frillesås, Erik 
Olovsson på väg till Villa 
BK och Markus Hillukka-
la vänder troligtvis åter till 
Falun. Lyckas vi skapa is till 
15 november får vi lita på de 
som finns kvar, gamla vetera-
ner och unga talanger, säger 
Carl Ahlgren.

Vägen till att ändra kom-
munledningens beslut om 
mer pengar till årets drift 
av Ale Arena är både lång 
och brant uppför. I ett des-

perat försök att få till stånd 
en diskussion har klubben 
med hjälp av sponsorer givit 
kommunen ett generöst er-
bjudande.

– Vi är villiga att isole-
ra delar av hallen. Det gäller 

ytterväggarna och utrym-
met under läktaren vid spe-
largången och toaletterna. 
Totalt är den insatsen värd 
450 000 kronor. Materialet 
står våra sponsorer för och ar-
betet utför vi ideellt. Det vill 

vi sedan byta mot istid, säger 
Carl Ahlgren.

Istid finns det fler som vill 
ha.

– Vi har fått ihop 1 Mkr 
i hyresintäkter från grann-
klubbar om kommunen bara 
ser till att spola upp isen, men 
vi har svårt för att få kontakt 
med dem. Jag vet inte vad jag 
ska tycka, de vet att vi kämpar 
för vår överlevnad och svaret 
vi får är en elräkning om 1,5 
Mkr. Det var vår del av den 
gamla elräkningen som el-
bolaget strulat med. Den be-
strider vi i sin helhet, berät-
tar Carl Ahlgren.

Ekonomiskt är bandyklub-
ben i dagsläget fri från skul-
der, däremot är arenabolaget 
hårt drabbat. Här finns skul-
der på över två och en halv 
miljon kronor.

– Men vi har också skick-
at ett motkrav till kommu-
nen motsvarande 1,5 Mkr 
för investeringar som har 
gjorts i kommunens fastig-
het. Det hoppas vi få ett po-
sitivt besked om efter semes-
trarna, säger Ahlgren.

Det lär han inte få.
– Nej, det fanns inte 

mycket i den uppställningen 
som kommunen i efterhand 
kan ersätta klubben för. Ett 
köp är ett köp. Kommunen 
har redan betalt för arenan. 
Det fanns någon mindre post 
som tjänstemännen möjligen 
ansåg rimlig att betala, säger 
kommunalråd Mikael Berg-
lund.
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Ale-Surte har inte givit upp ännu

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

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

�����������	�����

��������
�������

�	�
��

������
ALLSÅNG2011

PÅ BOHUS FÄSTNING de luxe

Danny Saucedo
Nanne Grönwall
Jack Baymoore & The Bandits
Lenas Dagbok  -  Heidi Karlsson

28 juli

FÖRKÖP: Ticnet 077-170 70 70, www.ticnet.se  •  Våghals turistcenter, tel. 0303-189 00
Hemmakväll, Vita Fläcken, 0303-184 90 • City Gross, Ytterby, 0303-24 54 00

Biljettpris: Förköp 150 kr. Barn 6-12 år: 50 kr. (+ ev. serviceavgift). 
I entrén 195 kr. Barn 6-12 år: 75 kr. Barn under 6 år gratis i målsmans sällskap.

Välkomna!

The Playtones
Linda Bengtzing
Sara Varga
Pierre Eriksson
Elvira Holl

4 aug

www.allsangen.se

Allsångsledare:
Hasse P4 Andersson

Golfsäsong
och det betyder mycket 
aktivitet på golfklubben.

 ”Prova på”-golf gratis!
för dig som ännu inte är medlem, varje torsdag 
i augusti, start kl 17.00. Alla är välkomna!
Bollar och golfklubbor kan ni låna av oss.

 Pay/Play, korthålsbanan
(även för dig  utan grönt kort) 80 kr/senior 
och 60 kr/junior

9-håls green-fee
vardagar 150 kr

 Greenfee + lunch
300 kr vardagar före kl 15.00 t.o.m. v31

Välkommen till klubben
där det händer!
Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

– Klubben har erbjudit sig att 
isolera hallen för 450 000 kr

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Supportrarna gör vad de kan för att skapa opinion för isläggning i Ale Arena. 

DETTA HAR HÄNT 2011

Jan 2011 Ale kommun tar över drif-
ten av Ale Arena sedan Ale-Surte BK:s 
arenabolag och bandyklubb hamnat 
i en likviditetskris. Fixstjärnan Lasse 
Karlsson säljs till Hammarby.
Feb 2011 Ale-Surte BK får låna 800 
000 kronor av generösa medlemmar 
till säsongens driftskostnader, spe-
lare- och ledararvoden samt förfallna 
fakturor.
Maj 2011 De 5 Mkr som nämnden fick 
för att täcka driften i samband med 
övertagandet i januari visar sig inte 

räcka. Kultur- och fritidsnämnden 
äskar om en ramjustering om cirka 2 
Mkr för att möjliggöra fortsatt verk-
samhet i Ale Arena. 
Juni 2011 Kommunfullmäktige avslår 
nämndens begärna om extra medel. 
Kultur- och fritidsnämnden tar sedan 
beslut om att inte spola is 2011. Bakom 
beslutet står Alliansen och Aledemo-
kraterna. De rödgröna partierna pro-
testerar kraftigt.
Juli 2011 Ale-Surtes spelare får besked 
om att de är fria att lämna klubben.

2011  |   vecka 29  |   alekuriren sommarspecial 23

����d��då�d���d��������d���d���
d

d|suwd���d���d��d��d�ö�d���d����

de���d���ä�d���då�d�����������

�VUHPP\NHE�WWH�U£�QRLWDUHPXQHU3
��\Q�WOHK�QH�UμN�XG��YLWDQUHWOD�WWLUI
�WILJYDVGDQ¤P�WVDI�QH�GHP�DWR\R7 �

���U¤JQL�JQLUN£VUμI�KFR�HFLYUH6

d�qyd����dtrud����
ddnnr²ą±s¶¯dyvtrvd²³¸¥¶©±¹²©¶�

d
d

de�������������
q�ö�dp�s�d���d�qydp����dtrud����
ddr��d�å��������dp����������

��2*<$�2*<$

JLGLPV�UX+��UHWLURYDI�DWXORVED�VDQUDJ£VOLE¤PV�DNVLYDQLGQDNV�HG�YD�QH�U£�RJ\$�QHOLEμMOL0 �
���WHWLODQRLWNQXI�JμK�KFR�UHGDQWVRNHGQDJ£�DJ¤O�JLG�UHJ�QH'��μMOLPVGDWV�L�WNHIUH3��WVOHK�PRV

d�qyd����dwwpud�����
d¶¯dtt}r}wud~·¶�

ddn²ą±s¶¯dwv|rud~²ą°·°©¨¶Ė�

d
d���d������������� d
dde�����d�����d����ä����

�68/3�12,7,'(������6,5$<

�JLGLVJQ¤P�KFR�P£YNHE��JLOP\U�HGQDIIXOEUμI�U£�VLUD<�WLURYDI�VDQUDJ£VOLE¤PV�KFR�QHOLEμMOL0 �
���UHGDQWVRNHGQDJ£�DJ¤O�KFR�WHWLODYNDWR\R7�JμK�WNVLS\W�JLG�UHJ�PRV�OLE�Q(

+&2��6*1,1**�/338����������������$71�5�*,/5�5��'/8.676(5������71$712.������5('$1�0����6(&,95(6�/$,&1$1,)�$72<27 �
�5.������12,7,623('��5��/,0�������5('$1�0�����6(&,95(6�/$,&1$1,)�$72<27��������$71�5�9,7.())(��5(002.//,7�5(7),*9$,9$ �

',9��2&�33�/678��0.�����/���������1�5)�*1,15�.�'$'1$/%�',9�*1,1.85%5�)(/61�5%��G���VXOS�����2*<$���������$71�5�*,/5�5 �
*1,15�.�'$'1$/%�',9�*1,1.85%5�)(/61�5%��G���VXOS������6,5$<����258(�66$/.�-/,0��0.�*���������1�5)�*1,15�.�'$'1$/% �

����258(�66$/.�-/,0��0.�*���������1�5)�*1,15�.�'$'1$/%�',9��2&�33�/678��0.�����/���������1�5)

9/�*18. ����������������OH7�����1$7$*7/8%��
��QHUDPPRV�UHGQX�UHGLWWHSS�

������HUI�Q¤P�GDWVNUH9��WJQ£WV�QμV�UμO�������HUI�Q¤P�JQLQMO£VUμ)
�HV�YODJQXNDWR\RW�ZZZ��2%6//25�,�611,)�,9

�

244.900:-
Subaru Legacy från

LEGACY – BÄST I TEST 
mot BMW X1, Land Rover Discovery IV, Nissan Murano, Porsche 911 
Turbo, Toyota Urban Cruiser och Toyota Hilux. TV Nr 4, Feb 2010

LEGACY – BÄSTA KOMBIN 
mot Ford Mondeo, Mazda 6, Opel Insignia, Skoda Superb, 
VW Passat och Volvo V70. AMS Nr 4, Feb 2011

Standardutrustning
Permanent 4-hjulsdrift
2-zons klimatanläggning
Farthållare
Färddator
Regnsensor
CD-växlare
Aluminiumsportfälgar
Bluetooth
AUX-ingång
Xenon-strålkastare  

6 airbags och whiplashskydd
Eljusterbar förarstol
Hill holder (MT och AT)
Rattmonterade växelpaddlar (AT)
Eluppvärmda ytterbackspeglar 
Eluppvärmd framruta i nederkant
Läderklädd ratt och växelspaksknopp
VDC (antispinn, antisladd, traction control)
Dragvikt B-kort 1.425 - 1.500 kg 
Dragvikt E-kort 1.500 - 1.800 kg 

Boxermotorer
2.0i, 150 hk (196 Nm)
2.5i, 167 hk (229 Nm)
2.0D Boxerdiesel, 150 hk (350 Nm) 

 
 

295.900:-
Subaru Outback från

OUTBACK – BÄST I TEST 
mot Volvo XC70, publicerat  
i Expressen, KvP och GT april 2010.

Standardutrustning
Permanent 4-hjulsdrift
Automatisk nivåreglering
2-zons klimatanläggning
Farthållare
Färddator
Regnsensor
CD-växlare
Aluminiumsportfälgar
Bluetooth 
AUX-ingång

6 airbags och whiplashskydd
Xenon-strålkastare 
Strålkastarspolning
Eljusterbar förarstol
Eluppvärmda ytterbackspeglar 
Eluppvärmd framruta i nederkant
Rattmonterade växelpaddlar (AT)
Läderklädd ratt och växelspaksknopp
VDC (antispinn, antisladd, traction control)
Dragvikt B-kort 1.400-1.490 kg
Dragvikt E-kort 1.700-2.000 kg 

 
Boxermotorer
3.6R, 260 hk (350 Nm)
2.5i, 167 hk (229 Nm)
2.0D Boxerdiesel, 150 hk (350 Nm) 
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ÄLVÄNGEN. Den 30 
juli ordnar Älvbygdens 
Motorklubb SM/NM 
i sidovagnscross på 
Paradisbanan. 

Philip Stenborg och 
Christian Nilsson från 
Alvhem respektive 
Kattleberg siktar på 
minst en tredjeplats i 
SM.

De ligger fyra totalt i serien 
och har chans till en andra 
och tredjeplats totalt efter 
denna SM-final. 

– Vi blir nog besvikna om 

vi inte lyckas nå dit, säger en 
taggad Philip Stenborg på 
telefon.

Inte ens ett år har gått 
sedan de för första gången 
satt på en sidovagnscross, 
men hård träning, viljestyrka 
och bra samarbete har gett 
resultat.

– Samarbete är det absolut 
viktigaste. Man får veta hur 
den andre tänker och därför 
kan man inte köra med vem 
som helst. Man måste också 
vilja lika mycket, sedan 
kommer farten efter hand.

Både Philip och Christian 
har tidigare kört solocross så 
steget till sidovagn var inte 
särskilt långt borta. 

I oktober förra året, bara 
en månad efter att de börjat 
köra, ställde de upp i SM. I 
efterhand insåg de att det 
nog var för tidigt, men sam-
tidigt lärorikt.

– Vi kraschade lite och 
gjorde bort oss, men nu har 
vi tränat hela vintern och 
hittat formen så nu ska det 
nog gå vägen.

JOHANNA ROOS

Siktar på prispallen i sidovagnscross-SM

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IFK UDDEVALLA
FREDAG 5 AUGUSTI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

Buffen serveras 
från 17.00
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  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

DM STORMÖTE 

PÅ FORSVALLEN

99:-

Söndagen den 31 juli, kl: 18.00 

tar SBTK emot segraren 

Elfsborg/Kinna. 

För närmare info, se hemsidan: 

www.skepplanda.se

Buffé & dryck

Slitsamt. Sidovagnscross är en ansträngande sport som kräver mycket styrka, så det 
gäller att träna upp fysiken. Philip Stenborg och Christian Nilsson har legat i hårdträning 
hela vintern.
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Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Öppet vardagar kl. 8.00-15.30
och helger kl. 10.00-15.00 

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  

Teknisk arrangör:Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer. Barnrabat vid 2 betalanda vuxna.

Vi önskar er 
en glad sommar

3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Malmö centrum, Skåne

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Dersau, Tyskland 4 dagar i Skærbæk Ferieby, Sönder Jylland 6 dagar på hotell i Niederbronn-les-Basins, Frankrike

 med kaffe & kaka

 greenfee på 
 3 olika golfbanor

 badmintonhall 
 & fitnesscenter

 i Le Cave de Cleeburg

Malmö är staden som är full med överraskningar och har många fördelar genom att vara 
granne med Wonderful Copenhagen. Under en weekend kan du få full valuta för pengarna 
när ni bor på det flotta 4-stjärniga Clarion Collection Hotel Temperance som ligger mitt i 
centrum omgivet av sevärdheter. Här är 500 m. till Malmöhus Slott och den gamla stadens 
pittoreska kvarter, torg och små sidogator som är särskilt butik- och restaurangtäta. Efter 
den goda middagen lördag kväll på Restaurang Skeppsbron 2 som ligger med utsikt över 
kanalen kan det rekommenderas en romantisk promenad längs stadens kanaler och i 
parkerna vid renässanslottet, där även Casino Cosmopol ligger. 

Clarion Hotel Temperance ★★★★

Hotellet ligger precis mitt mellan den gamla staden och Kungsparken/Slottsparken. På 
hotellet finns restaurang, bar, hiss, bastu och parkeringsgarage (mot en avgift på 200 SEK 
per dygn). Hotellets garage har begränsad plats. Det kan ev. reserveras plats i förväg! 
Hotellet är rökfritt. Alla rum har badrum, radio, telefon, internetuppkoppling, TV samt 
minibar. Hotellet är rökfritt.

Ankomst: Fredagar 19/8-16/12 2011.

endast 549:- Endast slutstädning

Hotel Waldblick
Galerie Leiber´s ★★★

Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer än 
200 små och stora sjöar. Vid den 
största av dessa sjöar, Plön See hittar 
man den lilla byn Dersau, där värds-
paret Leiber står redo att välkomna er 
till det nyrenoverade Hotel Waldblick 
Galerie Hotel Leiber’s, som ligger 
vackert och endast 500 meter från 
idylliskt belägna sjön.

Skærbæk Ferieby
Ta med familjen på en härlig liten 
minisemester som bjuder på både his-
toriska upplevelser och aktiviteter för 
hela familjen på Skærbæk Ferieby, en 
stugby som ligger 8 km från Nordsjön 
och 21 km från Danmarks äldsta stad 
Ribe. Semesterbyn består av 46 nya 
och moderna semesterhus som ligger 
precis vid ett stort aktivitetscenter 
med badland och en 53 meter lång 
vattenrutschbana, bastu, spa- och 
ångbad – här finns också bowling-
hall, tennisbanor, lekland och ett nytt 
konstnärshus med bl.a. keramik.

Hotel du Parc   
Det mysiga lilla Hotel du Parc lig-
ger i den charmerande kurstaden 
Niederbronn-les-Bains i den norra 
delen av den gröna bergskedjan 
Vogeserna. Staden är känd för sina 
termiska källor och har sitt eget kur-
center med möjlighet för att beställa 
spabehandlingar. I staden hittar ni 
en offentlig swimmingpool samt ett 
stort och berömt casino. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris uran reskod 1.599:-

Pris per stuga (max 6 sängar)

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-
Pris utan reskod 2.749:-

Lyxweekend i Malmö

Schleswig-Holsteins idyll
Familjesemester 
i Danmark Vinprovning i Alsace

Bra Barnrabatt

Bra BarnrabattAnkomst: 
Valfri t.o.m. 17/12 2011.

Ankomst: 
Sön-tis 28/8-11/10 
samt 23/10-27/12 2011.

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 26/10 2011.
OBS: Turistskatt på 0,70 EUR per 
person/natt betalas direkt på hotellet.

Alekuriren och Happydays önskar alla en glad sommar. 
Tack till alla er reseglada läsare, som gör vår reseservice till en succé. 

Vinn en semester 
i Malmö!
Tävling för läsare av Alekuriren

arrangerat av Happydays på Clarion Hotel Temperance i centrum av 
Se Vistelsen till vänster

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 1. au-
gusti 2011. Alla läsare som svarar rätt på frågan är med i tävlingen.

Hur många stjärnor har Clarion Hotel Temperance?

1. ★★★    ★★★★      3. ★★★★★ (Sätt X)

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” Bra Barnrabatt

håg reskoden: Alekuriren

t.
NYHET!
Ring och beställ din semester –
Nu har vi även öppet på helgerna!

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Tel nr:

✁

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.649:-
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NORRÖNA SPEGLINGAR
repslagarmuseet i älvängen 19.6‒14.8

vernissage 19.6 kl 13.00 · fri entré!
tel. 0303-7499 10 · www.repslagarbanan.se · leon rhodin · www.vikingcarpets.com

form: håkan liljemärker
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VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!
Tillbaka på kontoret 1 augusti

ALAFORS. Den 20 
augusti går hårrocks-
festivalen Hard Rock n 
Barbeque av stapeln i 
Furulundsparken. 

Mycket ösig musik 
utlovas liksom en scen 
för alternativa aktivi-
teter. 

Såväl inbitna rockers 
som barnfamiljer är 
välkomna.

Det är föreningen Heja 
Hårdrock som ligger bakom 
evenemanget. 

– På landsbygden gäller 
antingen hårdrock eller 
dansband. Vi vill lyfta fram 
hårdrocken eftersom vi miss-
tänker att det lockar många, 
inte minst folk i medelål-
dern, säger Andreas Hillby, i 

styrelsen. 
Föreningen som funnits 

sedan 2008 har nu 65 med-
lemmar som träffas några 
gånger per säsong. Ibland 
tar de in föreläsare och det 
brukar då finnas en öppen 
scen där det är fritt fram att 
gå upp och spela. 

De anordnar även gitarr- 
och trumklinik och olika täv-
lingar.

Närmast på schemat 
ligger alltså hårdrocksfesti-
valen Hard Rack n Barbeque. 
Precis som det låter kommer 
kvällen att bestå av skön 
hårdrocksmusik och förfrisk-
ningar i form av korv, ham-
burgare, godis och dricka 
finns att köpa. 

Än så länge räknar man 
med att ett tiotal band ska 
spela och de flesta är från Ale. 

Totalt drogfritt
Banden Twin, Eldrimner, 
Rawburt och Eaglestrike är 
redan klara och fler ska det 
bli. 

– Tanken är att ge våra 
band en möjlighet att spela 
och ett bättre ställe än Furu-
lundsparken kan man inte 

tänka sig. Det kommer att 
starta mitt på dagen så vi 
hoppas på en blandad publik 
säger Anders.

Det kommer att vara totalt 
drogfritt och man kommer 
att använda samma utrust-
ning som på exempelvis Fes-
tivalborg.

Man planerar att ha akti-
viteter som Guitar Hero och 
Musikverkstan i Göteborg 
kommer att ordna lotteri. 

– Hårdrock är för alla 
och vår ambition är att även 
barnfamiljer och andra 
som tycker om musiken ska 
komma. Än så länge är inte 
hårdrocken så stor här i Ale, 
men vi hoppas att den blir 
det snart, säger Fiffi Tjus-
ling, som också sitter med i 
styrelsen.

De hoppas på att så många 
som möjligt kommer att 
besöka festivalen i Furulund-
sparken. Förhoppningsvis 
kanske det även blir start-
skottet för en växande hård-
rockskultur i Ale.

Heja Hårdrock anordnar musikfestival på Furulund

HÅRDROCKARE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Förväntansfulla. Robert Persson, som är medlem i föreningen Heja Hårdrock, mittemellan 
Fiffi Tjusling och Anders Hillby som sitter med i styrelsen. 

Fre 5 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Uddevalla
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SEMESTERKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 1/8 2011. 
Vi publicerar vinnarna vecka 32.
Märk kuvertet "Semesterkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 • KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40 • LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • SPORTLIFE ALINGSÅS, LÄRKVÄGEN 4, 441 40 ALINGSÅS, TEL: 0322-170 21

SPORTLIFE VÅRGÅRDA, KUNGSGATAN 45, 447 30 VÅRGÅRDA, TEL: 0322 - 62 44 11 • STENUNGSUND LILLA STRANDVÄGEN 2, 444 31 STENUNGSUND, TEL: 0303 - 654 11
SPORTLIFE ORUST, RINGSERÖDSVÄGEN 8, 472 95 VAREKIL, TEL: 0304- 105 80 • WWW.SPORTLIFE.SE

VI BJUDER DIG PÅ TVÅ 
MÅNADERS FRI TRÄNING

(till ett värde av 795:-) 
Vid tecknande av 12 månaders
autogiroavtal senast 31/7 2011

Under sommaren har du som 
medlem tillgång till att träna på 

samtliga Sportlifeklubbar 
i hela Sverige (tom 31/8) 

TRÄNA ALLA AKTIVITETER HELA 
SOMMAREN PÅ ALLA SPORTLIFES 
KLUBBAR FÖR ENDAST:

KR
KORTET GÄLLER FRÅN 1 JULI TILL 31 AUGUSTI
För mer information kontakta någon av Sportlifes 
klubbar. Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och 
Vårväderstorget 18 år.


