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Med fascination för släktträden i Ale

SURTE. En kassör i en 
villaförening i Surte 
gjorde sig skyldig till 
grovt brott då han 
under sju års tid tog 
sammanlagt 900 000 
kronor från föreningen. 

Fängelsedomen 
överklagades, men 
förra veckan fastslog 
hovrätten att straffet 
kvarstår. 

Kassören har erkänt att han 
under åren 2003 till 2010 vid 
upprepade tillfällen över-
fört pengar från förening-
ens konto till sitt eget till en 
summa av 900 000 kronor. 
Detta skedde över Internet. 
Brottet rubriceras som tro-
löshet mot huvudman med 
påföljden fängelse i ett år 
och fyra månader. Han ska 
även betala 500 000 plus 

ränta i skadestånd till för-
eningen. 

Domen som fastslogs i 
Alingsås Tingsrätt den 18 
januari i år överklagades 
med yrkande på att straffet 
skulle sänkas. Den 7 novem-
ber meddelade hovrätten att 
det saknades skäl att sätta ner 
fängelsestraffet, varpå tings-
rättens dom står fast.

JOHANNA ROOS

Fängelsedom mot kassör kvarstår

NÖDINGE. Kjell Knuts-
son från Nödinge har 
spårat sin släkt tillbaka 
till mitten av 1400-
talet. 

Intresset för släkt-
forskning tror han 
ligger i generna. 

Sedan 90-talet har 
han arbetat med att 
kartlägga alla födda, 
döda och vigda i Ale 
kommun.

Framför de två datorerna på 
Kjell Knutssons skrivbord 
ligger ett par rejäla pappers-
högar.

En av dem innehåller en 
lista över alla födda i Skepp-
landa 1688-1879. På ett 
annat försättsblad står det 
”Vigselbok Kilanda” där alla 
som gifte sig i Ale mellan 
1697 och 1942 finns regist-
rerade.

– För att kunna lista per-
soner måste det ha gått 70 år 
emellan, så först nu kan man 
registrera de som föddes på 
40-talet. 

Kategorierna är: Födda, 
döda och vigda. Listorna 
börjar på sent 1600-tal och är 
uppdelade efter församling.

– Jag hinner skriva ett årtal 
per dag och jag jobbar fem 
dagar i veckan.

Kjell överlämnar listorna 
till släktdata och kan använ-
das av vem som helst. Den 
enda församlingen han inte 
har forskat på är Hålanda för 
det hade nämligen Trollhät-
tans släktforskarförening 
redan gjort. 

1993 startade han Ale 
släktforskarförening där han 
fortfarande är medlem. 

Datorer och kyrkböcker
Genom olika datorprogram 
och digitala nätverk samar-
betar han med andra släkt-
forskare i jakten på att få 
fram rätt personer. Intresset 
för släktforskning har han till 
viss del fått från sin far.

– Jag är född och uppvuxen 
i Nol och flyttade sedan 
till Nödinge. I flera gene-
rationer har min släkt levt 
och verkat i Ale kommun. 
Jag har över huvudtaget ett 
stort intresse för historia och 
min far var likadan. När han 
bodde på Vikadamms sjuk-
hem i Älvängen kunde han 
berätta för sköterskorna om 
deras släkt.

Till sin hjälp använder 

han sig av gamla kyrkböcker 
som användes när befolk-
ningen skulle skattskrivas. 
Från gamla gårdar har han 
även kommit över böcker 
från husförhören som hölls 
med människorna och dess-
utom använder han sig av 
mikrokort som mormonerna 
tog. Numera finns många av 
originalböckerna nyfotogra-
ferade och utlagda på inter-
net, vilket gör att texten som 
skrivits med gåspenna, blir 
tydigare att läsa. 

Innan listorna kan anses 
som klara ska de kontrol-
läsas och till sin hjälp har 
han bland annat haft en man 
som tidigare jobbat på Göte-
borgs-Posten.

Kjells mångåriga arbete 
kan komma väl till använd-
ning för den som vill forska 
i sin släkt.

– Då och då är det någon 
som hör av sig och vill ha 
hjälp och det tycker jag bara 
är roligt. 

Tålmodig. Kjell Knutsson listar alla födda, döda och vigda i Ale. Han hinner med att kart-Tålmodig. Kjell Knutsson listar alla födda, döda och vigda i Ale. Han hinner med att kart-
lägga ungefär ett årtal om dagen.lägga ungefär ett årtal om dagen.

– Kjell Knutsson får inte nog av släktforskning
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och tomtarna är på väg in...
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I Alekuriren vecka 45 
framför Fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 

Korn (M) att Ale arena inte 
är ”godkänd”.

Vadå inte godkänd? Kom-
munens Miljö och bygg-
nämnd har den 17 juli 2008 
utfärdat ett så kallat slutbevis 
vari anges att byggnaden 
uppfyller villkoren i bevil-
jat bygglov samt reglerna i 

Plan- och bygglagen.
Slutbeviset är på ett 

bygglov som vad gäller hal-
lens användning avsåg ban-
dyverksamhet med maximalt 
1 700 besökare.  Detta är 
hallen således godkänd för 
sedan flera år tillbaka.

För att exempelvis kunna 
genomföra den då planerade 
Alemässan har bandyklub-
ben den 20 maj 2009 lämnat 

in en ny bygglovsansökan 
som skulle utöka använd-
ningen av hallen till att 
utöver bandy  också omfatta 
verksamheter som mässor, 
utställningar, konserter med 
mera samt utökning från 
1700 till 2500 besökare.  
Den 25 juni 2009 bevilja-
des bygglov även för detta. 
Däremot har det inte skett 
byggsamråd eller utfärdats 
något slutbevis på detta 
bygglov, vilket heller inte 
behövs för att spola is och 
spela bandy. Då gäller det 
gamla bygglovet. 

 Det som nu pågår är ett 
slags ”byggsamråd” där den 
bygglovsökande inte ens är 
inbjuden. Massa kommunala 
tjänstemän, både med och 
utan myndighetsbefogenhe-
ter springer runt med åsikter 
om än det ena och än det 
andra i anläggningen.
 Det  är alltså en granskning 
av om anläggningen uppfyl-
ler gällande krav även för 
annat än bandy och med fler 
besökare. Om det underlät-
tar för kommunen kan klub-
ben tänka sig att återkalla 
det senast sökta bygglovet så 
kan man helt lägga ner fort-
satt utredning om godkänd 
eller ej. För klubbens del 
räcker det gamla bygglovet: 
Bandy med max 1700 besö-
kare. Och det är anlägg-
ningen godkänd för.

Surte  Bandyklubb
Stryrelsen

Vadå inte godkänd?

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00
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