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– Efter förra årets succé är 
förväntningarna naturligt-
vis uppskruvade på att det 
ska bli en lika välarrangerad 
turnering nu till helgen. 
Förutsättningarna är bra, 
gräsplanerna är i enormt 
fint skick och vi hoppas 
verkligen att det fina som-
marvädret håller i sig. Att se 
alla dessa ungdomar spela 
fotboll är en glädje för alla 
inblandade. Totalt rör det 
sig om åtta olika åldersklas-
ser, fem pojk- och tre flick-
klasser.

Har ni spikat höstens 
program i Furulundspar-
ken?

– Ja, det är klart. Redan 
idag (läs tisdag) startar 
motionsdansen igen efter 
några veckors sommarupp-
ehåll. Motionsdansen pågår 
fram till och med den 6 sep-
tember. Utöver detta har 
vi två festkvällar inbokade, 
lördag 27 augusti då vi riktar 

in oss på en yngre målgrupp 
och sedan avslutar vi med en 
oktoberfest lördagen den 17 
september. Oktoberfesten 
är ett samarrangemang med 
Ahlafors Bryggerier och de 
två tidigare upplagorna har 
varit mycket uppskattade.

Hur stort är intresset 
för Sjövallens golfbana?

– Uppslutningen av spe-
lare har varit relativt god 
under sommaren och ban-
golfen håller öppet ytterli-
gare ett par månader. Det 
är en anläggning som vi är 
mycket stolta över och de 
alebor som ännu inte har 
provat dessa annorlunda 
och sällsynt roliga banor 
rekommenderas verkligen 
att göra det.

2013 fyller Ahlafors IF 
100 år. Vad händer då?

– Frågan har varit uppe 
i styrelsen vid ett par till-
fällen och en särskild jubi-
leumskommitté ska tillsät-

tas inom kort. Mycket jobb 
återstår, men det saknas 
sannerligen inte idéer. Jag 
känner mig trygg då vi har 
förmånen att ha många 
engagerade medlemmar 
som mer än gärna hjälper 
till när saker och ting ska 
ordnas. Jag lovar att ingen i 
Ale kommun ska undgå att 
Ahlafors IF 100-årsjubilerar 
2013.

Slutligen, vad har du 
för förhoppningar på 
herrlagets höstsäsong i 
division 3?

– Med den inställning 
som laget visat hittills i år, 
så är jag helt övertygad om 
att vi går en angenäm höst 
till mötes. Vi har definitivt 
ett lag som har kvaliteter att 
spela division 3-fotboll även 
2012.

…Claes Berglund, ordförande i Ahlafors IF.

Hur går tankarna inför helgens Cup Sjövallen?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hallå där...
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Boka service och beställ 
reservdelar på vår 

nya hemsida!
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Märkesverkstad 

för ALLA märken

ALE. Kommunerna 
Ale, Härryda, Mölndal, 
Kungälv och Tjörn får 
tillsammans med FoU 
i Väst/GR projektstöd 
för att undersöka vad 
som är goda boende-
miljöer för äldre.

Det är regeringsupp-
draget Bo Bra på äldre 
dar som bidrar med 
875 000 kronor.

Kommunerna ska 
även utveckla meto-
der för att praktiskt 
genomföra invente-
ringar av fysisk miljö 
inklusive bostadsbe-
stånd.

Projektet är en fortsättning 
på förstudien Integrerad 
bostadsplanering del 1 som 
tidigare fått stöd med 1,4 
miljoner kronor. Gemen-
samt för båda delprojek-
ten är att de ska utveckla 
metoder för samverkan 
över gränserna mellan 
kommunernas sektorer för 
samhällsbyggnad och äld-
reomsorg, samt öka regio-
nal samverkan.

– Kommunerna har ett 

ansvar för bostadsförsörj-
ningen och måste planera 
för att möta ett växande 
behov av bra bostäder för 
äldre, säger Jan Grönlund, 
direktör för Hjälpmedels-
institutet som driver reger-
ingsuppdraget Bo bra på 
äldre dar. 

– Det är nödvändigt att 
kommunerna samarbetar 
mer, både över kommun-
gränserna och mellan olika 
förvaltningar, för att klara 
detta åtagande.

Projektet ska utveckla 
metoder för inventering av 
vad som är goda boende-
miljöer utifrån en helhets-
syn. Detta kommer att ske 
genom samarbete över 
sektorsgränserna, mellan 
äldreomsorg och samhälls-
byggnad samt i samverkan 
med representanter för 
den äldre delen av befolk-
ningen. Kommunerna 
kommer att prova olika 
metoder och genomföra 
undersökningar kring dessa 
frågeställningar. Målet 
är att skapa ett underlag 
för strategiskt planerade 
bostadsförsörjningspro-
gram som kan användas 

även av andra kommuner i 
landet.

– Vi står inför en kom-
mande äldreboom. År 2040 
beräknas antalet invånare 
över 65 år ha ökat från 1,6 
miljoner till 2,5 miljoner. 
En åldrande befolkning 
och brister i det befintliga 
bostadsbeståndet gör att 
kommunerna på ett effek-
tivt sätt måste planera för 
att möta kommande behov.

Bo bra på äldre dar har 
sammanställt all offentlig 
statistik om äldres bostäder, 
www.bobrapåäldredar.se. 
Där kan man läsa om det 
befintliga beståndet och 
även om kommunernas 
planer framöver.

Regeringsuppdraget 
Bo bra på äldre dar drivs 
av Hjälpmedelsinstitutet 
sedan hösten 2010. Syftet 
är att stimulera kommuner 
till nytänkande kring bostä-
der och boendemiljöer för 
äldre. Regeringsuppdraget 
pågår till den 1 december 
2012 med en budget på 50 
miljoner kronor.

❐❐❐

Kommuner i Västra Götaland 
samarbetar om äldres boende
– Ale får ta del av projektstöd


