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Fredrik Korén ledde sitt Ale-
Surte mot ännu en seger.

Paradoxen 
Ale-Surte BK
ALVHEM. Sportsligt är de 
på väg mot högsta serien, 
ekonomiskt är de i behov 
av lån från generösa med-
lemmar.

Ale-Surte är en paradox.

Vildkatterna tog ännu en klar seger 
i Ale Arena. Direkt efter slutsignalen 
väntade ett krismöte med medlem-
marna. På agendan; rädda klubben!

Läs sid 14-15

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

Ale Torg 0303-973 01

Vardagar 10-19 Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

GORE-TEX-KLIPP!
Gäller torsdag 20/1 - söndag 23/1

Kan ej kombineras med andra 
avtal eller rabatter.

TIMBERLAND 
TRANSLITE 
GORE-TEX
Dam 36-41. 
Herr 40-43. 
Ord pris 1.100:-

SALOMON EXIT GORE-TEX
Strl. 36-48. 
Ord pris 1.000:-

YAKTRAX 
SPIRALBRODDAR

Bästa grepp på is och snö!

NU 549:-

NU 799:-

269:-

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

�2-pack

Semlor
från

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong t.o.m. 23 januari

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet
HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 

ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Kommunalråd i skolan

Den nya politiska ledningen infriar nu sitt löfte och besöker kommunens skolor för att bilda sig en bättre bild av vad som måste göras för att förbättra verk-
samheterna. Kommunalrådet Mikael Berglund (M) tog i veckan med sig oppositionsrådet, Paula Örn (S), och partikollegan Dan Björk på ett besök till Aroseni-
usskolan i Älvängen, där de bland annat fick träffa rektor Carina Olsson och elevrådets ordförande Natalie Måhrtensson.           Läs sid 6
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Över 1,7 Mkr för att 
inte göra någonting, 
möjligen söka sig en 

ny försörjning, är överbe-
talt och inte det minsta rim-
ligt. Reaktionerna på lösen-
summan för att bli av med 
Ales kommundirektör Stig 
Fredriksson föll inte alla i 
smaken. Nu är det inte upp-
görelsen med Fredriksson 
specifikt som läsarna retar 
upp sig på, utan mer det 
faktum att har du en gång 
tjänat storkovan ska du få 
fortsätta göra det oavsett om 
du har lyckats eller ej. När 
nya chefen anser att du inte 
längre är lämplig för jobbet 
får du ändå ta emot 22 må-
nadslöner á 75 000 kronor. 
Det är en väldig massa 
pengar och jag har full för-
ståelse för de läsare som 
anser att det är helt orim-
ligt att belönas för att man 
inte lyckats behålla sitt för-
troende. Att det ska finnas 
ett skydd och en ersättning 
ifall om att du lyfts undan 
är en sak, men det måste 
finnas något som kallas skä-
ligt även här. Två årslöner är 
ingen sensation för toppche-
fer som tvingas gå, det finns 
värre exempel. Hur detta 
system en gång har skapats 
borde därför vara huvudfrå-
gan, då det i varje nytt fall 
ständigt hänvisas till tidiga-
re jämförbara avskedanden. 
Skulle inte ha något emot 
att regeringen föreslår en ny 
lagstiftning som hindrar att 

liknande – sett ur skattebe-
talarnas perspektiv – sanslö-
sa uppgörelser.

Det ligger därför mycket i 
vad kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), sa förra veckan: "Nu 
vet vi hur ett anställningsavtal 
inte ska se ut". Synd att det 
skulle kosta mer än 2,3 Mkr 
att få redan på...

Det andra samtalsämnet 
den gångna veckan har 
självfallet varit Ale-Surte 
BK. Märk väl att klubben 
inte ännu har gått i kon-
kurs – och troligtvis inte 
gör det heller. Däremot är 
deras arenabolag hårt ansatt 
och det råder ett överhäng-
ande konkurshot. Det är en 
något tilltrasslad situation, 
då de främsta skulderna 
finns i bolaget och därmed 
egentligen inte påverkar 
föreningen. Dock har klub-
ben en skuld till bolaget 
som bör regleras. I övrigt 
är Ale-Surte Bandyklubbs 
kassa som i de flesta fören-
ingar med elitverksamhet 
ansträngd, men om vi tittar 
på beloppen är 800 000 
kronor en i sammanhangen 
mycket liten summa. Det är 
inget försvar, men det bör 
sägas för den som inte är 
så insatt att det är inget 
unikt att elitklubbar 
brottas med vissa 
ekonomiska 
bekymmer. I 
dagens ban-

dyelit har åtta av 14 lag ett 
hot om indragen elitlicens. 
Det är mer än hälften...

Turbulensen i Ale-Surte 
BK blev extra laddad när 
skyttekungen Lasse Karls-
son lämnade skutan för att 
hjälpa sin tidigare klubb 
Hammarby. Lasse som själv 
har brunnit för Ale-Surtes 
satsning förstod allvaret och 
fick samtidigt en chans att på 
karriärens senhöst få anta en 
stor sportslig utmaning – att 
föra Bajen till en SM-final 
på Studenternas. Rätt eller 
fel? Objektivt sett, helt rätt! 
Lasses beslut befriar Ale-
Surte från klubbens dyraste 
kontrakt och ger dessutom 
klubbkassan ett tillskott i 
samband med spelaröver-
gången. Sportsligt sett, för-
bannat tråkigt...

Dyrt att lära sig

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

TYGLADAN
�����������
- FINA METERVAROR
- FÄRDIGSYDDA  LÄNGDER 299:-/2-P
- HISSGARDINER
- KLÄDER & HEMINREDNING

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

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte
Tisdag 25 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA
Tisdag 8 februari 

kl 19.00
Hålanda Bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan i Ale kallar härmed 
ombud för grundorganisationer och inbjuder 
övriga intresserade till ordinarie årstämma.

Beslut kommer att fattas i anledning 
av omorganisation inom SV

Välkommen
Styrelsen

Anmälan senast 1 feb till 
0303-74 85 02 , ale@sv.se

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Torsdag 20/1 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

Vinnare i Ale Lions
Skinklotteri i samband med 

Älvängens Julmarknad:

�������� �������
�������� � �����
Serie K vit lott nr 8 är ännu 

inte uthämtad.
Ring Kristina på 74 83 58

Göteborgsv 58 Älvängen mån-fre 9.30-18.00 
lör 9.30-14.00 Tel 0303-74 68 73

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Tors 27 januari kl: 19.30
Forsvallen, Skepplanda

www.skepplanda.se
Välkomna!

ÅRSMÖTE

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

NÖDINGE. Marie Wes-
tergren och Jonny 
Johansson blev den 
lyckliga vinnaren i Ale 
Torgs jullotteri.

Vinsten var att fylla 
en kundvagn på Ica 
Kvantum under tre 
minuter.

Med bland annat en 
matberedare i vagnen 
hann paret få ihop 
varor för 5499 kronor.

Några dagar före jul fick vin-
naren av Ale Torgs jullotte-
ri hämta ut sitt pris – ett race 
med kundvagn på Ica Kvan-
tum under tre minuter. Marie 
Westergren och Jonny Jo-
hansson från Älvängen kände 
sig hemma i butiken och 
visste vad som gällde. Siktet 
var inställt på en ny matbere-
dare och den infriades tidigt.

– Jättekul och det här blev 
ju riktigt bra, konstaterade de 
båda.
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GÖTEBORGSV. 45, TROLLHÄTTAN • 0739-532811 • TELEFONTIDER: TIS-FRE 8-17, LÖR 9-13

Nu fl yttar jag min verksamhet till 
Trollhättan och vill därför passa på att 

TACKA ALLA 
MINA KUNDER
och välkomnar er till mina nya lokaler på 
Göteborgsvägen 45 i Trollhättan där jag 
öppnar i början av februari.

/ Per Karlsson - ortopedskotekniker

Vi kör på som 

vanligt i Älvängen 

t.o.m. 25/1. 
Välkommen att 

boka tid på 
0739-532811

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v3. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

VINN BILJETTER TILL VÅR EGEN 
VIP-VISNING AV TRASSEL!

Kom in på lördag och gå tipspromenaden och du har chansen!

3 för

59:-

d 8 22d 8 22

990
Endast godis utan E104!

39901190

Spara
Med ICA Kvantum

495

25:-

Tre intensiva minuter på Ica Kvantum Ale Torg. Marie Westergren och Jonny Johansson 
vann det åtråvärda priset i företagarföreningens jullotteri.

Shoppade för 5499 på tre minuter

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Marie Westergren och Jonny Johansson från Älvängen pose-
rade stolt med kvittot som förkunnade att de lyckats handla 
för 5499 kronor på tre minuter.

FÖRENINGSBIDRAG
Styrelsen för Vaknafonden sammanträder tisdag 8 februari. Fram till dess kan 
föreningar i Ale kommun ansöka om ekonomiska medel till nya aktiviteter för 
barn och unga. Ansökningshandlingar hittar du på www.vakna.ale.se välj 
Stödföreningen Vaken.

Ansökan skickas till: Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen. "Märk Vaknafonden".
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LEDIGA TJÄNSTER

Det är brist på kun-
skap och kreativi-
tet hos dem som har 

makten över pengarna som 
ger brister i demensomsor-
gen och slöseri med pengar, 
skriver Anita Landén som 
är ordförande i Örnskölds-
viks Demensförening och 
som var och föreläste om 
Demens i Ale den 9 novem-
ber förra året, Ale Demens-
förening  har fått löfte att 
använda hennes artikel.

För några veckor sedan 
visade programmet Uppdrag 
Granskning hur demens-
vården fungerade på ett 
demensboende i Piteå. Min 
förhoppning är att många 
kommunpolitiker och tjäns-
temän såg detta program 
som förhoppningsvis gav 
dem en reflektion om ”Hur 
ser demensvården ut i vår 
kommun och skulle den här 

vårdskandalen även kunnat 
vara här?"

Programmet visade svårt 
demenssjuka människor som 
blev inlåsta nattetid och där 
personal ersattes nattetid 
med kodlås och larm. Det 
talades om en vårdskandal.

Bristerna i demensomsor-
gen är många och av många 
slag och finns över hela 
landet.

Det är inte brist på 
pengar som är orsaken till 
det. Utan det är brist på 
kunskap och kreativitet hos 
dem som har makten över 
pengarna som ger brister i 
demensomsorgen och slöseri 
med pengar.

Det finns inga människor 
med särskilda behov. Våra 
grundläggande behov är 
samma för såväl friska som 
för sjuka människor. För-
utom mat och kläder har 

kroppen behov av närhet 
och gemenskap, glädje och 
aktiviteter. Det upphör inte 
för att man bli sjuk. Det 
finns där hela livet.

Däremot behöver 
demenssjuka människor sär-
skilda resurser för att få de 
vanliga behoven till tillfred-
ställda. Att bemöta dem på 
rätt sätt handlar om att möta 
dem där de befinner sig och 
parera deras tillkortakom-
mande på ett sätt som gör att 
de inte behöver uppleva sina 
brister

Det i sin tur innebär att 
ska alla människor få sina 
basbehov tillfredsställda 
måste resurserna vara olika 
för olika slag av sjukdomar.

Att drabbas av demens är 
att få en sjukdom som ger 
förändringar i hjärnan och 
är en process som gör att:

• Den sjuke börjar förlora 

sina förmågor
• Det påverkar dennes 

beteende
• Det ställer krav på att 

människor i deras omgiv-
ning bemöter dem på ett 
visst sätt.

Morgonrutiner som att 
stiga upp, tvätta och klä sig, 
knäppa knappar, sätta hand-
duken på kroken tar mycket 
längre tid därför att sam-
bandet mellan knapp och 
knapphål, krok och handduk 
inte är självklart på grund 
av den förändrade verklig-
hetsuppfattningen som den 
demenssjuke lever i.

En annan viktig faktor i 
demensvården är att det är 
kontinuitet ibland vårdper-
sonalen och tillräckligt med 
personal. 

För att ge en god demens-
vård behöver vi fler utbildad 
personal i demensvården.

Professor Mats Thors-
lund har gjort en studie om 
att det behövs ca 10-20 pro-
centig ökning av personal i 
demensvården för att ge en 
god demensvård.

Det är kunskap på den 
här nivån som politiker och 
tjänstemän måste ha när 
de gör sina budgetar. Det 
är också i den här konkreta 
verkligheten som de ska ha 
uppföljning och utvärdering 
om de ska kunna styra sina 
verksamheter.

Men så fungerar det inte 
idag. Idag är allt koncentre-
rat till budgeten. Målet är 
att hålla budgeten och utvär-
deringen är att se om de har 
hållit budgeten.

Vad har kommunen 
åstadkommit med alla dessa 
pengar och de extra tillskott 
av Stimulansmedel från 
Socialstyrelsen för att för-
bättra demensvården.

Det har nog ingen ansva-
rig riktigt koll på. De tar 
inte heller emot kunskap när 
den ges. Men de försöker ge 
ett intryck över att intres-
seföreningar får påverka 
innehållet i demensvården. 
Budgeten ligger fast. Den 
rubbas inte av de som ser en 
verklighet från ett skrivbord.

Hur länge ska vi tillåta att 
det här får fortsätta?

Anita Landén
Ordförande i Örnsköldsviks 

Demensförening 
Bengt Larsson

Ordförande
Alan Howlette

Vice ordförande
Annelie Lind

Kassör
Liselotte Lind

Sekreterare
Bodil Westlund

Ledamot i Ale demensförening

Demensomsorgen i fokus – varför reagerar inte någon?

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Fredag 28 jan, 2011 kl 12.00-13.30
Plats: Kollanda Grus (För vägbeskrivning gå in på hitta.se)

Programvärd: Handelsbanken

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

På programmet:

Speedledger
Föredrag och presentation av Per Nordqvist 

SpeedLedger e-bokföring är Sveriges 
populäraste bokföringsprogram på Internet. 

Det unika med bokföringsprogrammet är kopplingen till bankkontot. 
Tack vare kopplingen till bankontot kan stora delar av den löpande bokföringen 
automatiseras och du spar massor av tid. Med SpeedLedger e-bokföring kan du 

sköta din bokföring på Internet smidigt och enkelt.

Göran Tilly, Kollanda Grus
berättar om företaget, visioner för framtiden.
Presenterar de nya byggnaderna, samt flytten av 
dessa.

Välkomna!
Alemässan och nytt från Ale kommun

När travets elitserie, V75, 
avgjordes på Åby i lördags 
var Nouvelle Pelle en av de 
segrande hästarna. Nou-
velle Pelle ägs av Boris 
Johansson, Alafors.  Nou-
velle Pelle vann i avdel-
ning 3, en seger som var 
värd 150 000 kronor för 
ägaren.  Hästen tränas och 
körs av Bo Falsig. Trav-
hästen Nouvelle Pelle har 
därmed tjänat 1 501 500 
kronor i sin karriär. 

V75 omsatte 81 834 589 
kronor och belöningen 
för sju rätt blev 1 349 667 
kronor.

Häst från Alafors 
vann på V75

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Vill du ha Ales roligaste jobb?
Sedan några år har butiken genomgått stora förändringar och är 

fortfarande inne i ett expansivt skede. Vi söker:

Medarbetare till butikens 
delikatessavdelning!
I avdelningen ingår manuell delikatess, bake off, grill, packad chark 

och tillverkning av sallader, festfat, smörgåstårtor   mm.

Du  har en dokumenterad erfarenhet av arbete i en modern mataffär; 

har du erfarenhet från restaurang och kunskaper i butiksekonomi är 

det en merit. Självklart har Du ett brinnande intresse för mat, mat-

lagning och råvaror och finner en stimulans i att diskutera mat med 

våra kunder. Eftersom Du redan idag arbetar med service vet Du att 

den enda vägen till framgång är nöjda kunder. Du har lätt för att umgås 

med andra människor, såväl individuellt som i grupp. 

Det är självklart för dig att arbetet innehåller såväl kvälls- som helg-

arbete. Tjänsten är deltid, men omfattning kan diskuteras.

Stämmer beskrivningen in på dig är du välkommen att skicka in en 

enkel ansökan senast 23 januari till stefan.wennberg@supermarket.

ica.se. Vill Du ha ytterligare information är du välkommen att ringa till 

Sanna, Stefan eller Mauritz på telefonnummer 0303-748040

Älvängen  |  0303 74 80 40

�

”Äkrera ve långe gata”
och hos författaren 

gerhard.sager@bredband.net

Boken om dialekten i Ale
säljs i Tempo Skepplanda

Pris 100 kr

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Januari

FÖRELÄSNINGAR OM LJUS
På Skepplanda bibliotek torsda-
gen den 27 januari kl 19.00.
Ljus – till nytta, nöje och behag.
Sigun Melander berättar om 
ljuset i Ivar Arosenius konst. 
Bo Björklund berättar om belys-
ning förr och om de första elver-
ken på Risveden.
Pia Ahlberg berättar om det 
levande ljusets roll i våra hem.
Fika / Inträde 40 kr. Arr: Bibliote-
kets vänner i norra Ale, Biblioteket, 

Studieförbundet Vuxenskolan

SAGOSTUNDER FÖR BEBISAR
Bebis-sagostunder på biblioteken 
i Nödinge och Surte. För bebisar 4 
– 8 månader. Vi träffas fem gånger 
och läser och ramsar tillsammans.
Nödinge: 
Start tisdag 1 februari kl 10.00. 
Anmälan telefon 0303 33 02 16
Surte: 
Start torsdag 3 februari kl 09.30. 
Anmälan telefon 0303 33 01 71

BOKCIRKEL FÖR VUXNA 
På Surte bibliotek. Vill du vara 
med i bokcirkel? Vi träffas en gång 
i månaden med start tisdagen 1 
februari klockan 18.00 på Surte 
bibliotek. Fika 10 kronor. Anmälan 
telefon 0303 33 01 71.

SCRAPBOOKING FÖR UNGA
Onsdag 19 januari – öppet mellan 
kl 17.00–21.00. Kl 18.00. Scrap-
book & pysselworkshop med 
Pysselklubben. Gratis.

Mötesplats Ungdom vänder sig 
till unga i Ale kommun, öppet 
varje onsdag och varannan lördag 
17.00–21.00.  Inspiration, aktivi-
teter, studiecirklar, workshops, 
konserter, evenemang med mera. 
Vi finns på Ale gymnasium i 
Nödinge.  Mötesplats Ungdom är 
ett samarbetsprojekt mellan Ale 
kommun, Vakna! Tillsammans mot 
droger, Löftet! Unga arrangörer, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
ABF och Svenska kyrkan.

EVENEMANG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 31 jan 
2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:
Allmänhetens frågestund 
Antagande av detaljplan för industriverksamhet, Nol 18:73 
Anvisningar för nämndplaner 2011 
Förtydligande angående Ale kommuns låneram för åren 
2011–2012  
Vindbruksplan – Tillägg till Ale ÖP 07, antagande 
Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg angående 
förslag till vindbruksplan, tillägg till Ale ÖP 07, Ale kommun 

Svar på motion från Jan A Pressfeldt (AD) om säkra ridvägar i Ale  

Föredragningslistan finns på medborgarkontoret, 0303 33 00 00 
och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frek-
venserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

ARBETSBESKRIVNING
Vi söker sommarvikarier till äldre- 
och funktionshinderenheten, 
rehab och hemsjukvården/natt-
patrullen. Vi söker personer med 
följande kompetens/erfarenhet:

Undersköterskor
Leg sjuksköterskor
Personliga assistenter
Habiliteringspersonal
Personer med tidigare erfaren-
het av arbete inom vård och 
omsorg.

Vi har en 24-timmarsverksamhet. 
Oftast handlar det om både dagar, 
kvällar och helger, men du kan 
också arbeta natt. För att ge dig en 
bra start får du en introduktion och 
utbildning anpassad till ditt arbete. 

KVALIFIKATIONER
Förutom ovanstående kompe-
tens/erfarenhet förutsätter vi att 
du är en ansvarsfull och flexibel 
person som fyllt 18 år. Det är bra 
om du har körkort då många av 
uppdragen kräver det.  Goda språk-
kunskaper är en merit. Mångfald 
i organisationen ser vi som en 
framgångsfaktor.

ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING
Heltid, tidsbegränsad anställning.

ANSÖKAN
Ansök senast: 2011-03-31
Referensnummer: 180467
Du kan söka detta jobb genom:
http://www.aditrorecruit.com/

LÖN
Individuell lönesättning.

ANSTÄLLNING
Antal annonserade arbetstillfällen: 
100

KONTAKTPERSON
Lena Börjesson, fr o m 2011-01-31
Arbetsledare personalförsörjning 
0303 37 12 64
Flexpoolen
0303 37 12 60

FACKLIG FÖRETRÄDARE
Fackliga representanter nås via 
växeln 0303 33 00 00
Läs mer: http://www.ale.se

Du har väl inte glömt att låta kontrollera din cistern? Cisterner för lagring 
av eldningsolja, diesel eller spillolja som är mellan 1 och 10 m3 eller som 
ligger i mark ska regelbundet kontrolleras av ackrediterat kontrollföretag. 
Kontrollerna ska göras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på typ av cis-
tern. Inom vattenskyddsområde - det vill säga södra delen av Surte, gäller 
intervallerna vart 3:e eller vart 6:e år. Det är du som är cisternägare som 
ansvarar för att kontrollerna görs i tid. Samhällsbyggnadsnämnden, som 
har tillsyn över att cisterner kontrolleras, har inte möjlighet att påminna 
innan. En anledning är att det tidigare kravet på att skicka in en kopia 
på kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten är borttaget. Att inte låta 
kontrollera sin cistern i tid är belagt med miljösanktionsavgift. Kontroll-
rapport ska sparas för att kunna visas om tillsynsmyndigheten begär det. 

Har du kontrollerat din cistern?Äldreomsorgen söker sommarvikarier

Sektor Samhällsbyggnad söker trafikingenjör till infrastrukturenheten. 
Sektor Kommunstyrelsen söker överförmyndarhandläggare/assistent/
nämndsekreterare till administrativa avdelningen.
Läs mer på vår webbplats www.ale.se under rubriken Lediga Jobb.

Lediga jobb i Ale kommun
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Det var på initiativ av rektor 
Carina Olsson, som mötet 

med kommunledningen kom 
till stånd.

– Jag träffade Mikael på 
kommunens chefsdagar och 
direkt efter mötet mailade jag 
honom med en önskan att han 
skulle komma hit för att se hur 
vi har det, berättar Carina.

Mikael Berglund tackade 
för inbjudan och passade även 
på att ta med sig partikollegan 
och tillika kommunstyrelsere-
presentanten Dan Björk samt 
oppositionsrådet Paula Örn.

– Det här är bara ett i raden 
av skolbesök som vi kommer 
att göra. Ska vi få till stånd för-
ändringar så måste vi ut i verk-
ligheten och ta del av verksam-
heten. Det är så lätt att sitta på 
ett kontor och fatta beslut ut-
ifrån vad vi tror eller hoppas 
är den bästa lösningen. Vi ska 
fatta beslut som är förankrade, 
säger Mikael Berglund.

– Jag tror att vi kommer 
möta olika bilder när vi är runt 
på kommunens skolor. Beho-
ven kommer inte att vara iden-
tiska. Förhoppningsvis kan vi 
skapa en verktygslåda med 
olika saker som vi behöver 
satsa på, fortsätter Berglund.

Besöket inleddes på rek-
torsexpeditionen där Carina 
Olsson målade upp sin bild av 
Aroseniusskolan idag jämfört 
med för tio år sedan.

– Tidigare var Arosenius-
skolan något av Ales flagg-
skepp, skolan hade gott rykte 
och trivseln var hög. Vid mil-
lenniumskiftet hände något, 
rektorerna började avlösa var-
andra och resultaten blev suc-
cessivt sämre. Skadegörelsen 
ökade också i omfattning.

Carina Olsson tillträdde 
sin rektorstjänst för ett och 
ett halvt år sedan. Tillsam-
mans med sin högra hand, ut-
vecklingsledare Håkan Koll-

berg Winsnes, har de arbetat 
med att återskapa strukturen 
på skolan och få ordning och 
reda i verksamheten.

– Vi har hela tiden haft för-
valtningen i ryggen. Första 
halvåret upplevde säkert per-
sonalen som ganska jobbig, 
det var många förändring-
ar men det var också nödvän-
diga åtgärder som vidtogs. 
Bland annat gjorde vi om sche-
mat, såg till att elevperspekti-
vet kom i fokus och onödiga 
håltimmar försvann, förklarar 
Carina.

Resultatet har inte låtit 
vänta på sig. Trivseln och 
tryggheten hos eleverna har 
förbättrats och kunskapsmå-
len har uppnåtts i allt större 
utsträckning.

– Skolket har minskat. Ser 
vi på resultaten så hade vi julen 
2009, 42 elever som inte var 
godkända. Inför sommarsko-
lan i fjol hade vi 22 som inte 
klarat sig och efter sommar-
skolan hade vi tio elever som 
inte klarat godkänt. Vi är utan 
tvekan på rätt väg. Aroseni-
usskolan är mer normal nu, 

återstår att göra den till ett 
flaggskepp igen, säger Carina 
Olsson.

Att det skett förbättring-
ar i verksamheten understryks 
av elevrådets ordförande, Na-
thalie Mårtensson, som går i 
årskurs 8.

– Det är bättre stämning nu 
än när jag började sjuan. Alla 
strävar mot samma mål, att 
motverka mobbing och minska 
skadegörelsen. Vårt skolca-
fé har fått en rejäl ansiktslyft-
ning och nu är vårt nästa pro-
jekt att få till ytterligare en triv-
sam mötesplats.

Tomas Klobucar är SO-lä-
rare och har arbetat elva år i 
Aroseniusskolan. Han är även 
fackligt engagerad.

– Pengarna är desamma nu 
som tidigare. Skillnaden är att 
dagens skolledning har mer 
struktur. Samtidigt ska man 
komma ihåg att scheman har 
förändrats och det har lett till 
en del missnöje bland persona-
len. Vi lärare klarar inte av hur 
mycket som helst.

Carina Olsson och Tomas 
Klobucar är dock rörande 

överrens om vilka åtgärder 
som behöver prioriteras inom 
framtidens skola.

– Vi önskar fler specialpeda-
goger som kan samverka med 
lärarna, säger Tomas.

– Jag håller med. Dagens 
specialpedagoger har helt 
rätt utbildning, de kan arbeta 
som speciallärare och samti-
digt handleda lärarna. Jag vill 
också framhäva Ale Fritid och 
den insats som deras personal 
gör såväl dag- som kvällstid, 
säger Carina Olsson.

Efter en rundvandring i  
skolan var det dags för politi-
kertrion att summera sina in-
tryck och ta farväl.

– Helt klart ett spännande 
möte. Visst känner man igen 
sig och det framkom inga di-
rekta överraskningar. Det var 
roligt att få ta del av den po-
sitiva anda som präglar Arose-
niusskolan. Det tar vi med oss, 
avslutar Paula Örn.

Politiskt nedslag i skolans vardag
– Kommunalråden besökte Aroseniusskolan

I AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skolan i fokus. I onsdags morse fick skolledningen på Aroseniusskolan, Carina Olsson och 
Håkan Kollberg Winsnes, besök av kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) 
samt kommunstyrelseledamoten Dan Björk (M).

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Välkommen till våra cirklar i Ale!

Fler alternativ på studiecirklar och starttider finns.
Ring oss gärna eller läs om hela vårt utbud 

på vår hemsida!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn, Lerum, Partille, Mölndal, Öckerö

SMAKPROV PÅ VÅRENS STUDIECIRKLAR
6x3tim start: 22 & 23 feb

6x3tim start: 21 feb

6x3tim start: 23 feb

6x3tim start: 25 feb

6x3tim start: 25 feb

5x2tim start: 23 feb

6x3tim start: 23 feb

6x3tim start: 27 feb el. 24 feb (3x3tim)

6x3tim start: 27 feb

6x3tim start: 21 feb

7x3tim start: 24 feb

6x3tim start: 25 feb

5x3tim start: 22 feb

7x3tim start: 21 feb

3x3tim start: 22 & 23 feb

6x3tim start: 23 feb

3x3tim start: 24 feb

Data för skräckslagna
Data forts. för skräckslagna

Data för nybörjare
Data forts. för nybörjare

Logga in
Data & Internet för ovana

Bildbehandling

Dansa Charlston och Hazzel 
Gammaldans och Foxtrot  

Grunderna i Buggdans

Knyppling
Mima

Livet som Senior
En god hälsa

Miljö på vardagsvis
Kontroll över plånboken

Rättvis handel - Fair Trade

ÄLVÄNGEN. Hur ska den kommunala skolan bli 
bättre?

Ett första steg för att nå bättre resultat är att 
ta reda på vad som saknas och vad som kan göras 
bättre.

I onsdags förmiddag besökte de båda kommu-
nalråden, Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S), 
Aroseniusskolan för att få sig en inblick i den 
vardag som möter elever, pedagoger och lednings-
personal.

NOL. Socialdemokra-
terna i Ale får en ny 
ombudsman.

Hasse Andersson, 
heltidspolitiker sedan 
1975, går i pension.

Han efterträds av 
Stefan Hagman, som 
kommer att kombinera 
arbetet på expeditionen 
med sin lärartjänst på 
Komvux.

Hasse Andersson, 66, har ett 
mångårigt förflutet inom po-
litiken och bara för att anställ-
ningen på Ale Arbetarekom-
mun upphör innebär det inte 
slutet på engagemanget i par-
tiet.

– Nej, absolut inte. Jag är 
kvar i kommunstyrelsen, jag 
har förmånen att få sitta med i 
personalutskottet och har även 
kvar en del regionala uppdrag. 
Bland annat kommer jag ingå 
i den nya styrelsen för Ange-
reds närsjukhus och i Strete-
redshemmets stiftelse, säger 
Hasse Andersson.

Vad innebär arbetet som 
ombudsman?

– Det handlar om att driva 
partiet, lyfta fram organisatio-
nen och skapa förutsättningar 
för densamma. Socialdemo-
kraterna i Ale har en omfat-
tande verksamhet, mer än vad 
övriga partier har tillsammans 
skulle jag vilja påstå. Vi är det 
största partiet, sett till antalet 
röster, och vi har många för-
troendevalda. Det är således 
många möten och träffar som 
ska fungera. Där har ombuds-
mannen en viktig roll, säger 
Hasse.

Många minnen
Expeditionen är förlagd till 
Nols Folkets Hus och här har 
Hasse Andersson haft sin bas i 
över 30 år. Han har varvat ar-
betet som ombudsman med 
tjänstgöring som arbetande 
ordförande i partiet. Minnena 
är många och det finns särskilt 
några händelser som Hasse 
väljer att lyfta fram.

– Jag kommer ihåg när vi 
hade besök av Olof Palme i 

samband med folkomröstning-
en om kärnkraft. Han talade i 
Bohus Centrum, gjorde ett 
besök på Tudor och på kvällen 
arrangerade vi ett öppet möte i 
Medborgarhuset, som var fyllt 
till bredden. All Sveriges mass-
media fanns med.

Besök av Vreeswijk
– En annan minnesvärd hän-
delse var när Cornelis Vrees-
wijk och Birgitta Dahl gjorde 
ett gemensamt besök i början 
av 80-talet. Bland annat besök-
te de Björklidens äldreboende i 
Alafors, berättar Hasse.

Vem är den politiker som 
gjort störst intryck på dig 
genom åren?

– Utan tvekan Olof Palme. 
Jag träffade honom första 
gången 1959 på en SSU-kurs 
då han var studieledare i för-
bundet.

Hur känns det att lämna 
arbetet som ombudsman?

– Det känns bra. Jag är stolt 
över att ha varit en del i den 
arbetarekommun som genom 
åren haft flest utåtriktade verk-

samheter. Vi arrangerar cirkus, 
julgransplundring och mycket 
annat.

Stefan Hagman, 42 år från 
Nödinge, är till skillnad mot 
Hasse Andersson en doldis 
för många Alebor. Stefan har 
emellertid varit politiskt aktiv 
under en lång följd av år med 
uppehåll däremellan.

– Som sextonåring bestäm-
de jag mig för att gå med i 
SSU i Ale där jag blev ordfö-
rande. Därefter väntade en del 
nämnduppdrag innan jag be-
stämde mig för att släppa pol-

tiken. Uppehållet inföll under 
min studietid när jag utbildade 
mig till lärare, förklarar Stefan.

– Efter Socialdemokrater-
nas valförlust på riksdagspla-
net 2006 kände jag att jag ville 
göra en insats igen. Jag tveka-
de inte när telefonen ringde. 
Tyvärr blev inte årets valre-
sultat vad vi hade hoppats på, 
säger Stefan som för övrigt 
leder den strategigrupp som 
har till ansvar att analysera det 
gångna valet i detalj.

– Naturligtvis hade jag 
gärna sett att det varit S-styre i 

kommunen när jag hoppade på 
det här arbetet, men samtidigt 
ser jag oppositionssituationen 
som en möjlighet. Vi är inget 
slaget parti utan vi utnyttjar si-
tuationen till att göra nödvän-
diga förändringar för att kunna 
ta ansvar för kommunen efter 
2014. Det finns en enorm kraft 
i Socialdemokraterna i Ale just 
nu. Så ordet möjlighet känns 
centralt för min del, avslutar 
Stefan Hagman.

Ny ombudsman för 
Socialdemokraterna i Ale
– Stefan Hagman efterträder Hasse Andersson

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Socialdemokraternas avgående ombudsman, Hasse Andersson, välkomnar sin efterträdare, 
Stefan Hagman.

Grunderna i digital fotografering- 3 träffar
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Fortsättning i digital fotografering-
3 gånger
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Data för nybörjare/ rädda- 
fortsättningskurs -5 gånger
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Mat för god hälsa
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Teckna och Måla-Färg och bild
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Blomsterbindning

Kom i gång och skriv
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Biodling

Navigation

Gitarr för nybörjare 
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Gör om !
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Godman förvaltare eller förmyndare 
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Fika med Schysta bönor
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Kulturarrangemang: 

The Juliet Letters Sjöströmska kvartetten 
med Alexander Lövmark
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Att skriva romaner om folk som fi nns eller 
fanns
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Författarfrukost med Lina Ekdahl lördagen 
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Vill du 
och dina 

vänner läsa 
och lära om 
något annat?
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Vi befinner oss på en 
hemlig testanlägg-
ning som används av 
biltillverkare från hela 
världen. 

Men två månader om 
året öppnas grindarna 
upp och då tog vi chan-
sen att kyla av tyskar-
nas familjeracer.   

Det är en speciell känsla att 
genomföra provkörningar 
nästgårds med den ryska 
ishavsflottan i Murmansk. 
Navigationssystemet visar 
ett oändligt ingenmansland 
och försöker tröstlöst få oss 

att vända mot civilisationen, 
men likt en isbrytare röjer sig 
testbilen fram i det subark-
tiska klimatet. Mycket tack 
vare den underbara vinkelåt-
tan – maskinen drar björn-
starkt från botten och river 
igång riktigt bra på höga 
varv. Häng med 400 hästar ut 
på vinterbete och isdans.

Värmande interiör
Isen knakar lite oroväckande 
under däcken på vår Porsche 
Panamera 4S som försiktigt 
rullar ut på den nyplogade 
sjön. Men att vara nervös i 
Ivalo tycks vara helt normalt 

för kvällen innan så slickade 
vårt flygplan trädtopparna 
innan det slutligen lyckades 
landa. Här uppe tappar man 
totalt fästet men njuter ändå 
varje sekund, trots att det 
står en 1,2 miljoner kronors 
kärra på spel. Både fronten, 
baken samt den fräcka sido-
siluetten känns välbekant 
och visst - mycket av desig-
nen är lånad från lillbrorsan 
911. Interiören lämnar ett 
bestående intryck precis så 
som man förväntar sig av en 
familjesportbil i miljonklas-
sen. De skålade framstolarna 
är av typ ”bucket seats” som 
håller inälvorna på plats och 
två identiska sportstolar 
finns placerade i aktern. Man 
färdas alltså rysligt bekvämt 
och varmt, speciellt med 
tanke på att det är tjugofem 
minusgrader utanför kupén 
och där står vår stelfrusna 
instruktör. 

Iskalla uppställ
Vi har nämligen fått låna test-
bilen från Porsche Driving 
Experience som är tyskarnas 
egna körskola. Precis som en 
vanlig körskola så kostar den 
här utbildningen multum 
och det är bara att hosta upp 
mellan 35-50 000 kronor för 
att lära sig ”konståkning” 

när den är som bäst. Under 
huven på vår Panamera 4S 
arbetar en morrande V8 på 
400 hästkrafter som klarar 
hundrastrecket på fem sek-
under och toppar 282 km/h. 
Det är roligt på autobahn, 
men här är det snösprut-
ning och tjusiga uppställ som 
gäller för hela slanten. Mest 
underhållande är ”kontrol-
lerad körning” där man styr 
och parerar tvåtonnaren 
genom kurvorna med gaspe-
dalen. Kan man det med en 
fyrhjulsdriven familjeracer? 
Jajamänsan och efter ett par 
timmar på banan kan vi göra 
det utan att ha händerna på 
ratten. Lite av hemligheten 
ligger naturligtvis i att test-
bilen är försedd med speci-

aldäck från Nokian med cirka 
tvåhundra 4 millimeters spik-
dubb. Här kan Trafikverket 

snacka om att riva upp partik-
lar - fast i mer frusen form! 

Johannes Gardelöf 

Ibland blir man inte alls 
förvånad att man blir 
just förvånad. 

Först var vi på 
provkörningen av nya 
Volkswagen Sharan där 
tyskarna talade om ”en 
familjefavorit med VW:s 
eget DNA”. 

Nu gör vi om samma 
resa, fast istället för 
München så är vi i 
Barcelona och får höra 
samma visa av span-
jorerna: ”en familjefa-
vorit med Seats eget 
DNA”. 

Inte bara budskapet 
är klonat, hela bilen är 
klonad. Vi pratar om 
tvillingar, men det finns 
skillnader – även om de 
är få!  

Många skyller ofta på att 
bussarna inte håller tidtabel-
len. Vad ska vi då säga om nya 

Seat Alhambra som kommit 
drygt sju år för sent till sina 
återförsäljare? Gamlingen 
lanserades redan 1995 och 
har således överlevt i femton 
år, vilket är en evighet i bil-
branschen. Vi har provkört 
den spanska flugan, förlåt, 
folkan.  

Flexibel inredning
Dagens testbil började sin 
karriär som en trilling: Ford 
(Galaxy), Seat (Alhambra) 
och Volkswagen (Sharan) 
slog sina kloka huvuden ihop 
och presenterade en storlas-
tare. Men nu är det bara de 
två sitsnämnda som baseras 
på samma plattform. Desig-
nen är naturligtvis helt ny 
och det finns bara två delar 
som fått hänga med från 
gamlingen - nämligen sol-
skydden! Utseendet, som 
påminner starkt om Sharan, 
är riktigt snyggt och numera 
är det snitsiga skjutdörrar 

som gäller för baksätespas-
sagerarna. Den tidigare 
busskänslan bakom ratten är 
som bortblåst och här finns 
en modern instrumentpanel. 
Seat Alhambra är femsitsig 
som standard (2+3), men 
du kan också få kupén sex-
sitsig (2+2+2) eller sjusitsig 
(2+3+2). Det bästa av allt är 
att man numera inte behö-
ver lyfta i och ur de bakre 
stolarna, utan de fälls bara 
upp eller ner i golvet med ett 
enkelt handgrepp.

Prislappen avgör
Det är alltså en tämligen 
enkel operation att förvandla 
sin familjebuss till en laståsna 
utan dess like. Fälls stolarna i 
såväl andra som tredje sätes-
raden så ryms hela 2 430 liter 
bagage, vilket är rena dröm-
men utanför Ikea. Spanjo-
rerna erbjuder inledningsvis 
två motorer med start/stopp-
system som standard: en 

bensinare på 150 hästkrafter 
samt en snål diesel på 140. 
Vi testade den förstnämnda 
maskinen och turbofyran lär 
inte göra någon besviken. 
Noll till hundra rullar på 
10,7 sekunder och toppfarten 
är 197 km/h. En stor skill-
nad från tidigare är att nya 
Alhambra är kryddad med 
en rejäl portion körglädje. 

Bilen rullar fint på vägen, 
känns välbyggd och har bra 
ljudisolering. Grundpriset 
börjar från 248 500 kronor 
och då ingår bland annat sju 
krockkuddar, luftkonditio-
nering, fönsterhissar, antis-
laddsystem, däcktryckskon-
troll, elektrisk handbroms 

och mycket annat. Slutsatsen 
blir alltså att Seat Alhambra 
varken är bättre eller sämre 
än sin tyska tvilling, så nu 
återstår det bara att se hur 
många som väljer bil efter 
prislappen. 

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Isdans med Porsche

PORSCHE PANAMERA 4S
Motor: V8 bensinmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 400 hk 
vid 6 500 varv/minut. Max vridmo-
ment: 500 Nm mellan 3 500-5 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: övre 
och undre triangellänkar. Bak: mul-
tilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med servo. 
Vändcirkel 12 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS, PTM, ABD, ASR. 

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
292, längd 497, bredd 193, höjd 142. 
Tjänstevikt 1 860. Bränsletank 100 
liter.  
Prestanda: Toppfart 282 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5 sek.
Förbrukning/miljö: 11,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 260 
g/km. 
Pris: 1 213 000 kronor.  
Plus för: Komfort som i en limou-
sine, utmärkt kvalitetsintryck, 
utsökta köregenskaper, V8 med 
megamuskler.
Minus för: Ganska litet bagageut-
rymme, smakar det så kostar det.

SEAT ALHAMBRA REFERENCE 1,4 TSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 800 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 500-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,9 
meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
292, längd 485, bredd 190, höjd 172. 
Tjänstevikt 1 648. Bränsletank 70 
liter.  
Prestanda: Toppfart 197 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,7 sek.
Förbrukning/miljö: 7,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 167 
g/km. 
Pris: 248 500 kronor. 
Plus för: Finfin VW Sharan-kopia, 
praktiska skjutdörrar, utmärkta 
utrymmen, bra köregenskaper.
Minus för: Inte den lättaste bilen att 
fickparkera, få motoralternativ.

De är lika som bär
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Nu i helgen, den 22-23 januari kl. 11-14 har vi Familjehelg på Toyota i Kungälv, så ta med hela 
����������������������������������������������������������������� �����������������������������
för barnen. Välkomna!
Erbjudande! Under familjehelgen erbjuder Toyota Financial Services en kampanjränta på 4.95% vid köp av en ny Toyota. 
Gäller vid kreditansökan på Fördelslån 21-24 jan 2011.
AVENSIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 7,0-7,1 L/100 KM. CO�-UTSLÄPP FRÅN 164-165 G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. VERSO: BRÄNSLEFÖR-
BRUKNING VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 7,0-7,1 L/100 KM. CO�-UTSLÄPP FRÅN 162-164 G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE.

iPad på köpet 
när du köper 
en ny Toyota!
        Värde ca 7.595 kr

Du får en iPad 64 GB med Wi-Fi och 3G, utan abonnemang, vid köp av valfri ny Toyota mellan 18 och 26 januari 2011. iPad-erbjudandet kan kombineras med kampanjerbjudandet Business Chrome Plus på Avensis och Verso, men inte med andra erbjudanden, rabatter eller avtal.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde, 
Tel 0303-24 57 70   www.toyotakungalv.se

20% på verkstadsbesök om 

du bokar mellan den 22-24/1. 

��������������������������������

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

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 675 000 kr/bud. TOMT 1 598 kvm . VISAS Sö 23/1. Ring för tidsbokning. Dalabäcken 130.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 3 rok, 90 + 60 kvm

• Lantligt boende • Idylliskt läge • 1,5-plans villa • 2 sovrum

S
M
S
:A

2
4
0
5
9

T
IL
L
7
1
1
2
2
F
Ö
R

B
O
S
T
A
D
S
IN

F
O

T
IL
L
D
IN

M
O
B
IL
.

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

Danijela Todorovic, Peter Collén, M
onica Carlsson, Marie Aronsson

�����������������������
�����������

POLIS
RONDEN

Onsdag 12 januari

Smitning från bensinnota rap-
porteras från Shell i Nol.

Torsdag 13 januari

Ännu en bensinstöld anmäls 
från Shell i Nol. Senare på 
dagen inkommer också 
en anmälan från Statoil i 
Älvängen.

Tillgrepp av registreringsskyl-
tar sker i Älvängen och Surte.

Söndag 16 januari

Okänd gärningsman avlossar 
ett skott i Bohus. Händelsen är 
rubricerad som framkallande 
av fara för annan.

Måndag 17 januari

Inbrott i Muslim Kött AB, Surte. 
Elkablar och elaggregat till-
grips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/1 – 17/1: 58. Av dessa 
är tolv narkotikabrott, tre bilin-
brott och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Positivt svar om säkra ridvägar i Ale
Kommunstyrelsens för-
valtning ställer sig posi-
tiv till aledemokraten Jan 
A Pressfeldts motion om 
uppförandet av säkra ridvägar 
i Ale. Motionen innehöll ett 
förslag om att Ale kommun-
fullmäktige beslutar att stödja 

projektet på erfoderligt sätt 
genom exempelvis samord-
ningsinsatser, markägarkon-
takter och viss finansiering. I 
avsaknad av bra ridvägar an-
svänds hårt trafikerade vägar 
som absolut inte är lämpliga 
och där risken för olyckor är 

mycket stor. Motionären Jan 
A Pressfeldt föreslår därför 
att urgamla kyrkstigar och 
fägator (användes för boskap) 
binds samman till ridvägar. 
Dessa är idag ofta osynliga i 
naturen, men kvar rent juri-
diskt och på äldre kartor.

Kommunstyrelsens förvalt-
ning har sedan tidigare ar-
betat med att utveckla ridvä-
gar och ridverksamheten i Ale 
och en tillstyrkan av motio-
nen bidrar till en fortsatt sats-
ning. Vidare anser förvalt-
ningen att en ridväg mellan 

Nödinge och Bohus har 
högsta prioritet. Den kvarva-
rande ogrusade sträckan om 
1,2 km ska färdigställas och 
beräknas kosta 50 000 kronor.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) Öppnar 17/1-11
 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)

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

m.lifeclub.se

Inspirera till m

Erbjudandet gäller tom 31/1-11

NU STARTAR VI! 
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning

RUN 4 LIFE

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

Hos oss ska alla bli vinnare!

MMMMMMMMMMMMMMMM dledleedleedleedleedleedleedlemsamsavmsavmsavmsavmsavmsav ifgiftgiftgiftgiftgiftgiftgiftggg åpåpåpåpåpåpå på ppp 99199:199:199:199:199:199:199: ititi- ti- ti- titi tilllllllleeeeeeeedddddededdeedede llllllll mermermermermermermer somsomsomsomsomsom som enenenenenen en ff tfastfastfastfastfastfastfast engengengengengeng enggggååångsångsångsångsångsångsångsggg iiavgiavgiavgiavgiavgiavgiavgiggg fftft vft vft vft vft vft vft vidid tid tid tid tid tid tid tid t kkeckneckneckneckneckneckneckn ddandeandeandeandeandeandeande lklkolkolkolkolkolkolkoommmmmmmmmmmmmm tutoutoutoutoutoutouto iigirogirogirogirogirogirogiroggg ococ- oc- oc- ococ och kh kh koh koh koh koh koh koh ko tntanntanntanntanntanntanntant ttavttavttavttavttavttavttavt llalalalalalalalaaavavavav av av v aauauauauauauau

SILVERKORT

299:-
min 12 mån basavtal, ordpris 379:- 

kontant 12 månader 3250:-

Grupp - Styrke - Konditionsträning
BRONSKORT

279:-
min 12 mån basavtal  , ordpris 349:- 

kontant 12 månader 2990:-

Styrke - Konditionsträning

349:-
min 24 mån trygghetsavtal 
kontant 12 månader 3790:-

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
GULDKORT

** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Hisingsbacka, Majorna, Björkekärr  *** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

** ***

NÖDINGE. En ny lag 
trädde i kraft den 1 
januari i år som påver-
kar de kommunala 
bostadsbolagen.

Konsekvensen för 
Alebyggens hyresgäs-
ter blir bland annat att 
det inkörda systemet 
med områdesbudgetar 
försvinner.

Vad det gäller den 
framtida hyressätt-
ningen så kommer även 
yttre faktorer spela 
större roll än tidigare.

Den nya lagen om allmän-
nyttiga kommunala bostads-
bolag är föranledd av en 
anmälan till EU-domstolen, 
insänd av Fastighetsägarför-
eningen.

– I anmälan hävdade de 
att vi är subventionerade av 
kommunerna. Anmälan var 
generaliserande och Fast-
ighetsägarföreningen såg 
oss som ett kollektiv. Det 
är vårdslöst! Egentligen 
ska anmälan göras på varje 
enskilt företag, säger Ale-
byggens vd, Lars-Ove Hell-
man.

– Vi anser inte att vi är 
subventionerade. I tätorts-
regionerna är förhållandet 
det motsatta. Där hämtar 
kommunerna ut pengar från 
bostadsbolagen, att använda 
till annan verksamhet. Vad 

det gäller Alebyggen, så 
betalar vi ut skälig aktieut-
delning. För Ale kommun 
har det inneburit bättre ränta 
än att ha haft pengarna pla-
cerade på banken, tillägger 
Lars-Ove Hellman.

En effekt av den nya lagen 
är att Alebyggen i fortsätt-
ningen tvingas till kommu-
nal borgensavgift, vilket inte 
har varit fallet tidigare.

– Tjänstemän på kom-
munen har i en tjänsteskri-
velse fört en diskussion om 
huruvida vi kan lösa finansie-
ringen på annat sätt, exem-
pelvis via pantbrev på våra 
fastigheter. Saken är den 
att vår egen ekonomi är vår 
styrka, vilket innebär att vi 
kan få bra lånevillkor ändå. 
För egen del ser jag gärna 
att Ale kommun får in några 
kronor, i runda slängar 1,3–
1,4 miljoner kronor i bor-
gensavgifter. Det är bättre att 
kommunen får pengarna och 
att de kommer skattebeta-
larna till gagn än att banken 
tar dem i högre marginaler, 
säger Lars-Ove Hellman.

Kostnadsökningen som 
det innebär för Alebyggen 
påverkar givetvis bolagets 
hyresgäster.

– Ränteläget är lågt, men 
det är på väg upp. När rän-
torna gick ner sänkte vi 
hyrorna för 2010 med drygt 
en procent. När vi såg att 

det gick åt andra hållet var 
det inte lika lätt att få med 
Hyresgästföreningen i för-
handlingarna. Den genom-
snittliga ökningen blev 1,9 
procent, säger Lars-Ove 
Hellman.

Områdesbudget
I övrigt sker en stor föränd-
ring vad det gäller Alebyg-
gens så kallade områdesbud-
getar. De försvinner helt.

– Det stämmer. Vi tvingas 
ge upp vårt system med 
områdesbudgetar som tidi-
gare har kunnat påverka 
hyran i respektive område. 
Nu ska hyran enbart sättas 
utifrån bostädernas värde i 
förhållande till varandra i 
Alebyggens bestånd, säger 
Lars-Ove Hellman som 
därmed ser en risk i ökade 
förbrukningskostnader.

– Enda sättet att få bukt på 
det är att ha individuell mät-
ning av varmvatten, precis 
som vi har på elen. Det är 
nog enda sättet att få ner för-
brukningen i stora bostads-
områden. På all nyproduk-
tion är det krav på individu-
ella mätare, säger Hellman:

– Vi ska dock vara med-
vetna om att ett sådant 
system för med sig investe-
ringar plus en hel del admi-
nistrativt arbete.

Yttre faktorer kommer 
att få en allt större roll i den 

nya hyressättningen. När-
heten till service och områ-
dets karaktär är bara ett par 
exempel på parametrar som 
ska bedömas.

– Vi kommer att tillsam-
mans med representanter 
från Hyresgästföreningen gå 
igenom alla våra bostadsom-
råden. Vi är bland de sista i 
vår region att göra en sådan 

här synförrättning. Det finns 
en framtagen checklista som 
vi kommer att tillämpa, säger 
Lars-Ove Hellman.

Tror du på stora föränd-
ringar i hyressättningen 
för 2012?

– Skulle det bli några 
dramatiska förändringar för 
enskilda områden så kommer 
vi att lägga ut höjningen på 

ett antal år, poängterar Hell-
man.

Knappt 2 000 av Alebyg-
gens lägenheter påverkas av 
den nya lagen och att syste-
met med boendeinflytande 
försvinner.

Ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsföretag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid årsskiftet infördes en ny lag som får konsekvenser för allmännyttiga kommunala bo-
stadsföretag. Alebyggens system med boendeinflytande, som tidigare har kunnat påverka 
hyran i respektive område, försvinner.

 

 

 

 

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00. Lör 9.00- 14.00 

www.beijerbygg.se
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– Förändringar väntar Alebyggens hyresgäster
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Ständigt i fotbollens tjänst
Det mesta i Gerhard Sagers liv kretsar kring fotboll.

Gerhard var med och spelade den första pojklagsmatchen i Skepplanda BTK:s regi 1958.
Forsvallen blev Gerhards andra hem under en lång följd av år, men nu är det andra arenor 

som gäller för SBTK:s tidigare ordförande.

Hur föddes intresset för fot-
boll?

– Som sexåring när vi bodde i 
Lödöse. Eftersom prästgården 
hade en stor trädgård blev det 
att jag och mina äldre bröder 
spelade en hel del matcher. När 
jag var åtta år flyttade vi från 
Lödöse till Skepplanda. Jag 
var med och spelade den första 
pojklagsmatchen i SBTK:s 
regi 1958. Det var en kylslagen 
aprildag borta i Lerum.
Hur mycket tid ägnar du 
fotbollen under en normal 
vecka?

– Minst en timme varje dag. 
Ibland åker jag bort och då är 
det naturligtvis mer tid som 
krävs. Jag jobbar bara 70 pro-
cent på Ale gymnasium för att 
jag ska hinna med mina upp-
drag inom fotbollen.
Vad innebär uppdraget inom 
Svenska Fotbollförbundet?

– Jag är ordförande i tävlings-
kommittén vars huvudsakliga 
arbete går ut på att fatta beslut 

och genoföra allt som har med 
serie- och cupspel att göra. 
Sedan 1996 tjänstgör jag också 
som matchdelegat i Allsvens-
kan och Superettan. 
Vem vill du se som nästa 
förbundsbas efter avgående 
Lars-Åke Lagrell?

– Götalandsdistrikten kommer 
att lansera Karl-Erik Nils-
son, vilket jag tycker är ett bra 
namn. 
Vilka åtgärder krävs för att 
förbättra kvalitén på All-
svenskan och återta greppet 
om publiken?

– Först och främst måste vi 
komma till rätta med huligan-
problematiken. När vi ser till 
kvalitén och jämför oss med 
andra länder av vår storlek 
så är Allsvenskan ingen kata-
strof. Den korta säsongen är 
ett problem, men i år kommer 
i alla fall Allsvenskan att spelas 
under hela sommaren. Det är 
bra. Sedan tror jag på receptet 
att utveckla talanger och för-

söka behålla dem så länge det 
är möjligt.
Vilket är ditt största minne 
så här långt i fotbollens 
tjänst?

– När jag hade ett UEFA-upp-
drag i Lissabon och fick sitta 
bredvid Eusébio. Jag minns 
även när jag var i Glasgow och 
hamnade jämte Bobby Charl-
ton. 
Vilken är den finaste fot-
bollsarenan i Västergötland?

– Forsvallen ligger bra till. 
Ekaråsen i Lilla Edet ligger 
vackert, men de borde snygga 
upp läktaren och löparbanorna. 
Förr hände det att jag åkte till 
Lenavallen i Östadkulle på sön-
dagsförmiddagarna för att få 
uppleva fotboll på landsbygden.
Om det inte blivit fotboll som 
hobby, vad hade du gjort då?

– Någon annan idrott kanske, 
eller så hade jag fördjupat mig 
ännu mer i språk.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gerhard Sager.
Ålder: 64.
Arbete: Språklärare på Ale 
gymnasium.
Bor: Skepplanda.
Intressen: Fotboll, språk och 
litteratur.
Stjärntecken: Stenbock.
Aktuell: Är ordförande i 
Västergötlands Fotbollför-
bund, ordförande i Svenska 
Fotbollförbundets tävlings-
kommitté, matchdelegat och 
även UEFA-delegat.
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BOHUS. Trots ständig 
värk och återkom-
mande sjukskrivningar 
var hon ändå ivrig att 
hitta en vettig syssel-
sättning.

Det var då Ann 
Olsson fick idén om att 
starta Backens hund-
dagis.

– Nu gör jag något 
som jag klarar av och 
värken plågar mig inte 
längre, säger hon med 
ett brett leende.

Det är tyst och lugnt när lokal-
tidningen kommer på besök. 
Ingen kan tro att det döljer sig 
tio hundar, av olika raser, inn-
anför dörren.

– Så här brukar vi ha det. 
Självklart förekommer det en 
hel del lek också och jag tar ut 
hundarna på timslånga pro-
menader. Utöver mat, motion 
och annan sysselsättning är det 
vila som gäller, förklarar Ann 
Olsson.

Ann Olsson har provat på 
många olika slags yrken genom 
åren. Hon är utbildad kallskän-
ka, men förutom restaurangar-
bete har hon även varit anställd 
som lagerarbetare, jobbat på 
ett tryckeri och kört Hem-
glassbilen.

– Sedan började jag en an-
ställning på Schenker. Jag har 
alltid varit sådan att jag vill ha 

gjort så mycket som möjligt på 
så kort tid som möjligt. Tyvärr 
fick det konsekvenser som 
gjorde att mina armar dom-
nade bort och jag fick värk i 
nacken, berättar Ann.

Det blev successivt sämre, 
men läkarna hittade inte or-
saken till Anns problem. Till 
slut lyckades hon ändå få en 
diagnos.

– Jag fick reda på att jag har 
fibromyalgi och allt vad det 
innebär. Dessutom hade jag 
ett begynnande diskbråck, be-
rättar Ann.

Efter att ha varit sjukskri-
ven under en period sökte Ann 
Olsson febrilt efter ett jobb 
som skulle kunna passa henne. 
Året var 2002.

– Samtidigt köpte jag ett 
renoveringsobjekt i Bohus dit 
jag flyttade med mina två dött-
rar. Det var också i denna veva 
som jag träffade min nuvaran-
de sambo Tomas som byggde 
ett hus på granntomten. Jag 
har alltid gillat att snickra och 
blev väldigt glad när jag blev 
erbjuden en lärlingsplats på 
Tomas byggfirma.

Nytt försök
Det gick bra ända fram till dess 
att värken gjorde sig påmind 
igen och att diskbråcket nu 
visade sig vara fullgånget. Ann 
hamnade återigen i händerna 
på Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Efter ett 

nytt försök på arbetsmarkna-
den, den här gången som par-
keringsvakt, trodde Ann att 
hon hittat rätt.

– Jag jobbade i ett och ett 
halvt år som parkeringsvakt. 
Mycket stadskörning och 
ständiga vridningar på nacken 
omöjliggjorde dock en fort-
sättning. 

Fast besluten
Aningen uppgiven, men ändå 
fast besluten om att hitta en 
vettig sysselsättning satte sig 
Ann Olsson och funderade 
igenom sin livssituation.

– Det som slog mig var att 
jag mådde som allra bäst de 
stunder jag var ute med mina 
tre hundar. Det var så jag kom 
på idén att starta ett hundda-
gis. Det var ändå till mig alla 
vänner och bekanta lämnade 
sina hundar när de skulle resa 
bort.

Sagt och gjort. På hösten 
2008 såg Backens hunddagis 
dagens ljus. Hon sökte tillstånd 
hos Ale kommun, som lämna-
de klartecken med viss tvekan.

– Eftersom vi bor i ett tät-
bebyggt område trodde de att 
grannarna skulle klaga på ned-
skräpning och hundskall. Så 
har inte blivit fallet. Det har 
inte kommit in ett enda kla-
gomål och jag är extremt noga 
med att plocka upp efter hun-
darna när vi är ute och prome-
nerar, säger Ann.

Backens hunddagis håller 
öppet från klockan sex på 
morgonen till sex på kvällen. 
Någon övernattning sker inte.

– Nej, då blir det pensio-
natsverksamhet och det kräver 
ett annat tillstånd, poängterar 
Ann.

Kunderna kommer från Ale 
och Kungälv. Backens hundda-

gis erbjuder tio platser och för 
närvarande är det fullt.

– Jag har faktiskt kö, så jag 
är tvungen att säga nej till dem 
som ringer och förhör sig om 
plats.

Det går inte att ta miste på 
Ann Olssons kärlek till hun-
darna och glädjen över att ha 
funnit det perfekta yrket.

– Nu har jag väldigt sällan 
ont och samtidigt sysslar jag 
med något som jag verkli-
gen kan och brinner för. Det 
känns fantastiskt, avslutar Ann 
Olsson.

Inte vilket dagis som helst
– Till Ann Olsson är bara hundar välkomna

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mitt i vimlet av alla jyckar. Ann Olsson trivs med sina fyrbenta vänner.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2011@aleibf.se senast 4/2.
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

Fredag-söndag 18-20 februari i Ale Gymnasium

SKOLCUP
Innebandy

För 14:e 

året i rad


