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KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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POLIS
RONDENRONDEN
Tisdag 11 oktober

En man i 50-årsåldern grips 
på bar gärning i Surte sedan 
han försökt undkomma med 30 
vägräcksstolpar i lasten.

Ett pågående inbrott till en 
butik i Bohus centrum upp-
täcks. Teknisk bevisning säkras 
på platsen.

Onsdag 12 oktober
En person utsätts för miss-
handel i Nödinge. Målsägande 
blir sprayad i ansiktet och får 
dessutom ta emot flera slag 
mot kroppen. Ärendet innefat-
tar också en motanmälan.

Inbrott på Kungsgården i 
Alvhem. Vissa spår säkras.

Inbrott på Gläntevi i Alvhem. 
Skador på innedörrar och ett 
medicinskåp noteras.

Torsdag 13 oktober
Villainbrott rapporteras i 
Älvängen. Ett sovrumsfönster 
bryts upp. Det är okänt om 
något tillgripits.

Villainbrott i Skepplanda. En 
fönsterruta krossas och tjuvar 
tar sig in i fastigheten. En 
kamera tillgrips.

Fredag 14 oktober
Inbrottsförsök på Godislagret 
i Nol. Gärningsmännen förstör 
bakdörren, men lyckas inte ta 
sig in i affärslokalen.

Lördag 15 oktober
Skadegörelse rapporteras från 
Skepplandahallen. Gärnings-
männen förstör en fönsterku-
pol samt en ventilationshuva.

En kvinna i Skepplanda blir 
misshandlad. Vittnen finns till 
händelsen.

Söndag 16 oktober
Verktyg och koppar tillgrips 
på en byggarbetsplats mellan 
Nödinge och Bohus.
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ALAFORS. Ut med det 
gamla och in med det 
nya.

Snart installeras digi-
tal bioutrustning med 
tillhörande 3D-anlägg-
ning i Medborgarhuset.

– Ett jättelyft och 
absolut nödvändigt 
för att verksamhe-
ten skulle kunna leva 
vidare, konstaterar 
Hasse Andersson, ord-
förande i den lokala Fol-
kets Hus-föreningen.

Folkets Hus-rörelsen har 
visat bio i kommunen sedan 
1928. Årets säsong riske-
rade att bli den sista. I slutet 
av september kom dock det 
glada beskedet som innebär 
att Medborgarhuset får sin 
efterlängtade digitala biout-
rustning.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investe-
ring. Totalkostnaden uppgår 
till 682 000 kronor och av den 
summan kommer 481 000 
från Leader. Folkets Hus har 
också begärt ett anslag från 
Ale kommun som vi har goda 
förhoppningar att få, säger 
Hasse Andersson.

Diskussionerna om en ny 
bioanläggning påbörjades 
redan 2007. Ärendet har dock 
dragit ut på tiden utan att 
några ekonomiska garantier 
kunnat lämnas från kommu-
nen.

– Det var nu eller aldrig. 
Inom ett halvår upphör för-
säljning av gamla kopior som 
vi hittills har använt oss av. Vi 
hade inte kunna visa någon 
mer bio för allmänheten, för-
klarar Folkets Hus-förestån-
daren Willy Kölborg.

Det är en gammal epok 
som går i graven. Nuvarande 
projektor togs i bruk 1963 när 
biografen flyttade in i Med-
borgarhuset. Innan dess hade 
det skett filmvisning i Älväng-
ens Folkets Hus.

– Maskinrummet i Alafors 
har två projektorer. Den ena 
kommer vi att behålla medan 
den andra blir utställnings-
föremål på Repslagarmuseet, 
berättar Willy Kölborg.

I förra veckan användes 
projektorerna för sista gången 
och biopubliken i Ale får nu 
hålla till tåls åtminstone ett 
par månader innan det blir 
aktuellt med filmvisning igen.

– Den nya anläggningen 
kommer att monteras i 
månadsskiftet oktober-
november. Efter det kommer 
det att ske utbildning av per-
sonalen som ska sköta appara-
turen, säger Willy Kölborg.

– När den officiella invig-
ningen ska äga rum är inte 
bestämt, men det blir för-
modligen någon gång i början 
av december.

Under tiden som perso-
nalen genomgår utbildning 
tänker Hasse Andersson ägna 
tid åt planering och se vilka 
aktörer som kan dra nytta 
av den nya digitala anlägg-
ningen.

– Redan den 26 oktober, i 
samband med Företagarmö-
tet här i Medborgarhuset, 
kommer vi att slå ett slag för 
den nya digitala tekniken. 
Det är viktigt att näringslivet 
får vetskap om denna sats-
ning, säger Hasse Andersson 
och fortsätter:

– Finns det verksamheter 
i Ale kommun som vill vara 
med som samarrangörer i 

olika sammanhang får vi hitta 
formerna för det. Jag tänker 
exempelvis på Kulturskolan 
och Mötesplats Ungdom. 
Vår nya anläggning ger oss 
oanade möjligheter.

I framtiden är det tänkt att 
det ska bli biovisning i Med-
borgarhuset varje onsdag och 
söndag. Mitt i veckan blir det 
film för vuxna och söndagen 
är i första hand avsedd för 
matinéer.

– Däremellan lär det säkert 

dyka upp en och annan pre-
miärvisning. Tidigare har vi 
varit tvungna att vänta någon 
månad för att få en kopia, i 
framtiden blir situationen en 
annan, betonar Hasse.

Bio för daglediga och likaså 
på utrikiska finns också med i 
planeringen för 2012.

– Dessutom ges vi möjlig-
het att visa direktsändningar 
från Riksteatern och Met-
ropolitan. I samband med 
sådana arrangemang tänker vi 

också erbjuda förtäring i form 
av en lättare måltid och ett 
glas vin, säger Hasse.

I andra små kommuner 
där det digitala biosystemet 
introducerats har succén inte 
låtit vänta på sig. Lilla Edet är 
ett sådant exempel.

– Jag är alldeles övertygad 
om att vi också kommer att få 
uppleva en positiv utveckling, 
avslutar Willy Kölborg.  

JONAS ANDERSSON

Ny teknik räddar bion i Alafors

Tummen upp för den nya tekniken gör Hasse Andersson och 
Willy Kölborg. Medborgarhusets bio har hotats av nedlägg-
ning, men en nödvändig satsning på ny digital teknik innebär 
att verksamheten kan leva vidare.

Maskinist Michael von Rosen och Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg har använt de två 
gamla projektorerna för sista gången. Om några veckor ska ett nytt digitalt system med 3D 
installeras.        Arkivbild: Allan Karlsson

Vid 23-tiden på onsdagskvällen fick räddningstjänsten larm om en radhusbrand i Älväng-
en. Personal från stationen i Nol och Surte samt ambulans var snabbt på plats. Branden 
började i ett kök och spred sig senare till vinden i en av fastigheterna. Utrymning skedde 
av totalt sex hus. Inga kända personskador.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik 
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