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Ekonomin är säkrad. 
Fansen ställde upp.

Fansen räddar 
bandyklubben
BOHUS. Styrelsens 
vädjan om att få låna 
pengar av medlemmarna 
gav resultat.

Ale-Surte BK har på en 
dryg vecka fått ihop när-
mare 600 000 kronor.

Den akuta likviditetskrisen är över 
i Ale-Surte Bandyklubb. Idén med 
ett supporterlån fungerade. Fansen 
ställde upp och styrelsen kan andas 
ut.                    Läs sid 7

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

Ingen Alemässa 2011

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) meddelade i fredagskväll att Alemässan 2011 läggs ner. Ledningen anser att intresset bland företagarna 
är för dåligt och kostnaden för att genomföra mässan är för hög. Nu ska mässkansliet istället ut och göra 500 företagsbesök för att bland annat ta reda på 
varför Alemässan inte lockade denna gång.                  Läs sid 6
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Barkis
från TjörnbagarnÖppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong t.o.m. 30 januari �

Ale Torg 0303-973 01

URSÄKTA 
RÖRAN...
VI BYGGER OM!

Se annons på sida 3

LÖDÖSE 0520-66 18 80
LILLA EDET 0520-65 14 20

Byt fönster nu!
Spara upp till

15000:-
på dina personliga tillval

Kampanjpris på utvalda tillbehör och tillval

Beställ senast 28 februari

Fräsch, nyrenoverad
kontorslokal i Älvängen
uthyres omgående

120m2    
Ring 0702-88 55 50

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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– Svagt intresse hos företagen enligt kansliet
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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!

Alemässan 2011 läggs 
ner. Nog börjar det 
märkas att en ny poli-

tisk ledning har tagit över, att 
deras mål om en fungerande 
kärnverksamhet och ett gott 
näringslivsklimat överens-
stämmer med sina företräda-
res är en sak, vägvalen skiljer 
sig definitivt åt.
Jag tror inte att beslutet att 
lägga ner Alemässan var 
varken hastigt eller desperat. 
De inväntade bara att argu-
menten skulle förstärkas. När 
anmälningslistan var tämli-
gen tom blev beslutet lätt-
tare att ta. Jag tror att tid-
punkten, maj 2011, har känts 
illa vald. Det är för tidigt för 
den nya ledningen. Ale har 
mer form av en byggarbets-
plats än som den gästvänliga 
kommun man vill bli i fram-
tiden. Dessutom är Alemäs-
san 2011 ett arrangemang 
som den tidigare ledningen 
tagit beslut om och inget som 
dagens regenter egentligen 
vill kännas vid. Ett annat helt 
avgörande faktum är också 
upptäckten av att Alemäs-
san till stora delar finansie-
ras med skattemedel. Dessa 
är inte obegränsade och det 
har den moderatledda allian-
sen nu blivit varse. De önskar 
genomföra stora satsning-
ar i såväl skolan som omsor-
gen, men det är långt ifrån 
gratis. Nu måste pengarna 
fram och det icke nödvändiga 
måste prioriteras bort – där-
ibland Alemässan. Detta är 

min högst personliga reflek-
tion. Det kan självklart finnas 
många andra skäl som har 
varit av tung vikt för beslutet, 
men allt lär inte bli offentligt. 
Samtidigt kan man inte låta 
bli att beundra grannkom-
munen Lilla Edet som tycks 
ha en helt annan uppfattning. 
Där arrangeras Edetmässan i 
april och den genomförs med 
betydligt mindre resurser. 
Har vi kanske något att lära?

Vidare upplever jag 
att mässkulturen är betyd-
ligt starkare och mer etable-
rad i Lilla Edet. Företagen 
ser mässan som ett forum för 
dem att göra nya affärer fö-
retagare emellan, visa upp sin 
verksamhet och i vissa fall re-
krytera ny personal. I Ale 
finns det en uttalad känsla att 
företagen hjälper kommunen 
genom att ställa ut på "deras" 
mässa. Den grundinställ-
ningen är helt felaktig, men 
med tanke på att det bara 
var ett drygt 40-tal företag 
som anmält sig till Alemässan 
2011 bevisas att näringslivet 
inte köpte idén denna gång. 
Det måste bli en fråga att 
reda ut. Har Alemässan 
packeterats fel? Varför 
köper inte de tänkta 
utställarna produk-
ten? Med tanke på 
att det inte finns 
någon konkur-
rens, inget 
liknande 
forum eller 

möjlighet att ställa ut, är det 
ganska förbryllande. Faktum 
kvarstår, företagarna i Ale 
sa nej till Alemässan 2011. 
Varför? Den frågan måste ut-
redas omgående.

Kanske var det ändå en 
lättnad att beslutet togs innan 
bandyklubben hann bli för 
involverad. De har haft en 
tillräckligt tuff vinter och 
även om Alemässan hade 
kunnat bli en intäkt för Ale-
Surte är det nog lugn och 
ro som är bästa medicinen 
under läkprocessen. En mäss-
flopp hade inte varit önsk-
värd. Nu har medlemmar-
na givit styrelsen sitt förtro-
ende och lånat ut nödvändiga 
medel. Det tyder åtminstone 
på att det finns en framtids-
tro.

Företagen sa nej

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

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

TEMAMÖTE
Diskussion om framtidens 

äldreomsorg i Ale

Medverkan av Eva Saletti, äldreomsorgschef, Ann-
Marie Thunberg, anhörigkonsulent, Boel Holgersson 
ordförande Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Välkommna!
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Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Tisdag 7 februari kl 18.30
Nya brandstationen i Surte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Inbjuden talare: 

Riksdagsledamot Penilla Günther

Välkomna Styrelsen.

i Ale

Nol företagscenter
Industrivägen 4
449 44 Nol
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Broarbeten vid E45  
innebär risk för köer  

Broarbeten i samband med dubbelspårsutbyggnaden mellan Agnesberg och Olskroken 
kräver om fattande inskränkningar på E45 vid Lärje.  

Under perioden 24 januari-6 mars kommer ett körfält åt varje håll att vara avstängt. Det 
innebär risk för långa köer, framför allt i rusningstrafik morgon och kväll.

Trafikverket uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt i trafiken, ha tåla mod och vara 
omtänksam om såväl dina medtrafikanter som de som har vägen som sin arbetsplats. 
Glöm inte att ta till extra restid!

Läs mer på www.banavag.se

Trafikverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndig-
heten ansvarar också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

REA 50-70% t o m 31 mars

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

SKOGSMARK
I RISVEDEN 
ÖNSKAS KÖPA

Klipp ur och spar!

RING 0322-108 80

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.

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. 

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".

VI BYGGER NY BUTIK!
HJÄLP OSS TÖMMA BUTIKEN!

Vardag 10-19, Lördag 10-15, Söndag 11-15 Ale Torg 0303-973 01

PÅ ALLA
VAROR!

15-70%

REASTART
TORSDAG 27/1 KL 14:00

På grund av förberedelser öppnar vi butiken kl 14:00 torsdagen den 27/1

Gäller ej beställningsvaror och klubbsortiment. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.



Det finns fortfaran-
de möjlighet att 
rädda linbanetornet 

i Surte! Och det finns be-
tydligt fler anledningar att 
rädda det än att riva det! För 
en rivning talar egentligen 
ingenting! 
1. Linbanetornet står INTE 
i vägen för den nya drag-
ningen av E45! Sedan Surte 
stationshus och glasbrukets 
gamla huvudkontor, de två 
bastanta tegelbyggnader-
na mellan vägen och järn-
vägen, revs för ett år sedan, 
har en stor markyta frilagts 
intill järnvägen. Det är här 
den nya 45:an skall byggas, 
vilket vi redan kan se av de 
arbeten som är i full gång. I 
själva verket kommer 45:an 
att flyttas så långt väster-
ut att det blir rejält med 
mark mellan motorvägen 
och tornet. Behålls nuvaran-
de sträckning av lokalvägen 
behövs inga ingrepp öster 
om tornet heller. 
2. Linbanetornet är i dag det 
enda som är kvar av Surte 
Glasbruk och som är i kom-
munal ägo. De imponerande 
silosarna i betong är i privat 
ägo, och om ägaren en dag 
bestämmer sig för arr riva 
dem blir det betydligt svåra-
re att stoppa detta. Det vita 
stenhuset som idag inrym-
mer Surte Glasbruksmuse-
um är inte uppförd för glas-
bruket, utan var en kvarn, 

och kallas ännu ”Kvarnen” 
av gamla surtebor. Hyttor-
na, huvudkontoret, mar-
ketenteriet (=matsalen, där 
man så sent som 1976 ännu 
kunde få en grötfrukost!)  - 
allt är borta. Linbanetornet 
är byggt av och för glasbru-
ket och är i kommunal ägo, 
och det är därför en smal 
sak att bevara det: vår egen 
kommun kan bara bestämma 
sig för det!
3. Ale kommuns älvstrand 
med dess pärlband av gamla 
bruksorter ökar ständigt i 
kulturellt intresse och har 
stor utvecklingspotential. 
Vi har redan Repslagarba-
nan, Äskekärrs vikingagård, 
Ahlafors gamla välbevara-
de fabriksbyggnad och Glas-
bruksmuseet.  Ur såväl indu-
strihistorisk synpunkt som 
turistattraktion är linbane-
tornet omistligt. Som första 
blickfång när man kommer 
från Göteborg kan det bli en 
ikon för Ale. Att riva det går 
helt emot all ambition att ta 
vara på det värdefulla och 
unika vi har i kommunen 
och öka turismen hit.
4. Rivningskostnaden är kal-
kylerad till bortåt 200 000 
kronor – och det var för 
flera år sedan. Och sådana 
här kalkyler brukar dessut-
om, som vi vet, inte hålla. 
Varför inte lägga de pengar-
na i en fond för iståndsätt-
ning och framtida under-

håll? 
5. Vi är många alebor som 
sett de enorma sandbehål-
larna sakta vandra på lin-
banan från sandskutan vid 
kajen upp till silosarna. Som 
barn sträckte man ut hu-
vudet ur bilrutan när man 
körde under det mäktiga 
skådespelet. Så länge tornet 
står kvar kan det hjälpa oss 
berätta om detta för våra 
barn och barnbarn. På så 
vis kan vi förmedla en viktig 
del av kommunens historia. 
Och det är därför tornet inte 
bör rivas: det har något vä-
sentligt att berätta, och kan 
hjälpa kommande generatio-
ner att förstå sin egen his-
toria. 

Roger Lindgren
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Flera personer i styrel-
sen för Ale demens-
förening har tillsam-

mans med ordföranden i 
Örnsköldsviks demensför-
ening en insändare i Aleku-
riren om demensomsorgen 
och frågar: Varför reagerar 
inte någon? Som nybliven 
ordförande för Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämden 
i Ale med ansvar för bland 
annat omsorgen om  de-
menssjuka ska jag berätta 
hur jag tänker när det gäller 
demensomsorgen och äldre-
omsorgen i allmänhet..

Jag kan inte göra någon 
kommentar om situationen 
i Piteå som den beskrevs 
i Uppdrag Granskning 
eftersom jag inte sett hela 
programmet utan enbart 
fragment. När det gäller 
demensvården på våra äld-
reboenden i Ale så har jag 
fått uppfattningen att den 
på det stora hela är rätt så 
bra även om det naturligtvis 
finns mycket som kan göras 
bättre. Ale kommun har fått 
stimulansmedel från Soci-
alstyrelsen för att förbättra 
demensvården och dessa 

medel har främst använts 
till att höja personalens 
kompetens med hjälp av en 
metodhandledare med goda 
kunskaper i demensvård.

Eftersom insändaren 
ursprungligen skrevs om 
förhållandena i Örnsköldsvik 
så har jag tittat på Socialsty-
relsens Äldreguiden där det 
finns omdömen om kvalite-
ten på äldreboenden i hela 
Sverige. Jag gjorde en kom-
munvis jämförelse och fann 
då att Ale kommun hade 
bättre eller betydligt bättre 
omdömen än Örnsköldsvik 
när det gäller personalens 
kompetens, de boendes 
möjlighet att fortlöpande 
träffa samma personal och 
hur väl utvecklat stödet till 
de närstående är. Det gäller 
visserligen inte specifikt 
demensomsorgen men jag 
tycker ändå att uppgifterna 
stöder min uppfattning att vi 
har en relativt bra standard 
i Ale på äldreomsorgen. Det 
gick inte att jämföra per-
sonaltätheten eftersom det 
inte fanns uppgifter om det i 
Äldreguiden varken från Ale 
eller Örnsköldsvik.

För min egen del så har 
jag stora ambitioner att 
utveckla äldreomsorgen i 
Ale så att den blir mycket 
bättre nu med den nya majo-
riteten som består av M-FP-
C-KD-AD. Ett område där 
Ale kommun fått riktigt 
dåliga omdömen i olika jäm-
förelser och utvärderingar 
är maten till de äldre. Bra 
mat tror jag är viktigt för de 
flesta och det gäller säkert 
även personer med demens-
sjukdom. Därför kommer vi 
att påbörja ett arbete med 
att förbättra maten som 
serveras i Ale kommuns 
verksamheter genom att dels 
inrätta en tjänst som dietist 
och dels undersöka möjlig-
heterna att laga maten när-
mare de boende och att göra 
matsituationen mer hemlik 
på äldreboendena. Ett 
annat område som behöver 
utvecklas är de sociala akti-
viteterna och där kommer 
vi att undersöka möjlighe-
terna att förbättra detta på 
olika sätt. Förslag från Ale 
Demensförening och andra 
föreningar och även enskilda 
personer är mycket väl-
komna och alla som vill kan 
kontakta mig och framföra 
sina synpunkter.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs-

och arbetsmarknadsnämnden
i Ale kommun

Svar på insändare Demensomsorgen i fokus:

Vi vill förbättra äldreomsorgen i Ale

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

 LOTTA ERICSSON 
Leg. Djursjukvårdare

ERIKA RASK
Leg. veterinär  

ALE DJURKLINIK SMÅDJUR
– välutrustad klinik i Nödinge –

Fram till 31 mars har vi ett 
mycket förmånligt paketpris

Ring, 0303-33 59 70, för information och tidsbokning

KASTRERA din
han- och honkatt!

Välkomna!

Rädda linbanetornet!

Den 17 januari hade 
Trolledalens Hantverks-
Studio i Hålanda besök 
av en busslast pensionä-
rer från Landala Mötes-
plats. För de flesta var 
det första gången de var i 
Ale kommun och de fick 
en härlig resa ända upp 
till Ales vackra norra del.

På plats i Hålanda 
bjöds roliga aktiviteter 
som tovning och andra 
hemslöjdsaktiviteter. 
Alla besökare var väldigt 
produktiva och fantasi-
rika. Carina Wallström 
och Ingela Berndtsson 
bjöd på en heldag med 
god mat, trevligt sällskap 
och otroligt mycket 
skratt.

Hemslöjds-
aktiviteter i 
Hålanda

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

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

Januari

SCRAPBOOKING FÖR UNGA
Onsdag 26 januari kl 18.00. Scrapbook & pysselworkshop. Gratis 
inträde. Lördag 29 januari kl 17.00–21.00 är det öppen verksamhet. 
Mötesplats Ungdom vänder sig till unga i Ale kommun, öppet varje 
onsdag och varannan lördag 17.00–21.00.  Inspiration, aktiviteter, 
studiecirklar, workshops, konserter, evenemang med mera. Vi finns 
på Ale gymnasium i Nödinge.  

 
VÄLKOMMEN TILL EN ARKIVRESA MED LANDSARKIVET
Lördag 5 februari kl 11.00–15.00 besöker Landsarkivet i Göteborg Ale.  
Kom, fråga, lyssna och få svar. 
11.00 Lär dig släktforska 
– så kommer du igång
12.00 Forska vidare
13.00 Arkiv från företag
14.00 Ale i arkiven
Plats: Ale Gymnasium, Cafétorget 
och musiksalen. Fri entré.

SAGOSTUND FÖR DE SMÅ
Varje onsdag kl 10.00 med start den 2 februari håller Älvängens bib-
liotek sagostund för barn från 3 år. Väl mött!

KENT ANDERSSONS TEXTER TILL BJÖRN AFZELIUS SÅNGER
Lördag 5 februari kl 18.30, Medborgarhuset Alafors.
I ljuset av två stora A:n – en föreställning där Björn Afzelius sånger 
möter Kent Anderssons texter. Framförs av Ole Moe och Dan Nere-
nius. Biljetter 100 kr säljs på biblioteket i Nödinge.
Arr: Folkets hus och parker, Ale kommun.

EVENEMANG I ALE

Vägarbetet – ur barnens perspektiv

Som barn kan det vara kul att leka 
kurragömma ute på gården eller 
att mysa inomhus till en spännande 
saga om drakar och prinsessor. 
Men det kan vara minst lika roligt 
att följa sin egen nyfikenhet och 
lära sig något av sin egen omgiv-
ning. På Nordgärdets förskola i 
Surte blev det stora vägbygget i 
Ale en möjlighet för barnen att lära 
sig om teknik och naturvetenskap i 
allmänhet och om vägkonstruktion 
i synnerhet.  
 
Nyfikenhet
Sedan en tid tillbaka har förskolelä-
rarna på avdelningen Bamse börjat 
låta matematik och naturvetenskap 
ta plats i barnens förskoleprogram. 
Ständigt med utgångspunkt i bar-
nens vardagsvärld. Och kopplingen 
till Trafikverkets stora infrastruktur-
satsning i området är inte svår att 
förstå.

– Upprinnelsen var att barnen 
började prata mycket om vägbyg-
get, säger förskolläraren Elisabeth 
Henricson.

Barnens frågor och funderingar 
blev ett lysande tillfälle för för-
skolelärarna att skapa en naturlig 
förståelse för naturvetenskapliga 
begrepp bland barnen. Sagt och 

gjort. Elisabeth Henricson med 
kollegor tog en solig dag i oktober 
med sig barnen upp på berget 
för att överblicka arbetet med att 
bygga den nya järn- och motorvä-
gen. Med arbetsböcker och pennor 
i högsta hugg ritade barnen av det 
stora skådespelet på byggplatsen. 
När de sedan följde upp exkursio-
nen en andra gång lade Elisabeth 
Henricson märke till en förändring i 
teckningarna.

– Jag såg en väldig utveckling. 
Vid första tillfället målade pojkarna 
av bilarna på vägen medan flick-
orna målade älven med kanske en 
båt, säger hon.

Men vid andra tillfället foku-
serade barnens teckningar mer 
på de olika maskinerna och dess 
funktioner.

Mikael Fischer som är pappa åt 

femåriga Wilma på förskolan och 
som arbetar på Trafikverket tog sig 
tid för att komma och berätta om 
vägbygget för barnen. Då hade 
femåringarna tänkt ut frågor innan. 
Oliver Landin, 5, minns sin fråga till 
Mikael Fischer.

– Jag frågade hur man bygger en 
bro, säger han.

Utställningar
Både Oliver och Wilma visar stolt 
upp teckningarna som de gjorde 
på berget. Wilma ritade en lyftkran 
och Oliver ritade en traktor.

– Den höll på och körde på 
byggplatsen. Det sitter en person i 
den med jobbarkläder. En gul väst. 
De har det så man vet att de är job-
bare. Och så syns man bra i mörker, 
berättar Oliver.

Med hjälp av material i olika 
former och färger samt en stor 
portion ungdomlig entusiasm 
tillverkade sedan femåringarna på 
avdelningen Bamse egna kranbilar 
och traktorer. Resultatet blev en 
liten utställning på förskolan.

När Mikael Fischer såg resultatet 
bestämde han sig för att låta bar-
nens alster ta plats i BanaVäg i Västs 
utställningslokal i Nol. Lokalen har 
öppet för allmänheten den sista 
torsdagen i varje månad. Men från 
och med i mars kommer Medbor-
garkontoret att husera utställning-
en. Då kan man se den vardagar 
mellan klockan 08.00 och 16.30. 

Hur kan man bygga en väg? 
Det undrade femåringarna på 
Nordgärdets förskola – och tog 
sedan reda på det.

Barnens konstruktioner.

Oliver Landin och Wilma Fischer på avdelning Bamse på Nordgärdets förskola visar upp teckningar med byggmaskiner. 

Kulturskolan har lediga platser för 
dig som vill börja direkt från och 
med vårterminen. 

RYTM OCH RÖRELSE
För dig som har barn mellan 4–6 år. 
Kom och utforska musiken genom 
sång, lek, rörelse och enkelt spel 
tillsammans med Kulturskolans 
pedagoger. Måndagar på Ale gym-
nasium, sal 107, kl 16.30–17.10. 
Terminsavgift 400 kr. Prova-på-
gång måndag 31 januari, samma 
tid, med möjlighet till terminsan-
mälan på plats. Vid frågor ring tfn 
0704 32 02 41.
 
TRUMPET, TROMBON, VALT-
HORN, BARYTON, TUBA.
För dig från åk 3 som är intresserad 
av att spela ett blåsinstrument. Vi 
utgår från din kunskapsnivå och 
börjar från grunden. Mindre grupp 
eller enskild undervisning. Tisdagar 

på Ale gymnasium. Terminsavgift 
600 kr. Prova-på-gång tisdag 1 
februari kl 19.00–20.00, sal 103. Vid 
frågor ring tfn 0708 24 15 17. 
 
BILD OCH DIGITALT SKAPANDE
Du får pröva på olika tekniker. 
Måla, skulptera, animera och 
bearbeta bilder i dator. Vi träffas i 
grupper. För dig från åk 3.  Ter-
minsavgift 400 kr. Måndagar Ale 
gymnasium. Tisdagar Alboskolan. 
Prova-på-gång måndag 31 januari 
kl 16.30–17.30, Ale gymnasium sal 
130. Vid frågor ring tfn 0737 73 14 
97.

Lediga platser på Ale Kulturskola
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Jag instämmer med rub-
riksättningen av Inge 
Karlssons insända-

re i Alekuriren nummer 
1, vecka 2; ”Ale, ta vara på 
möjligheterna.” 

Skillnaden mellan Inges 
och min infallsvinkel skiljer 
sig åt. Inge vänder sig till 
profitörer och exploatörer. 
Jag vänder mig till Alebor 
och människor i allmänhet. 

Det är inte klokt att 

bygga tre gigantiska vind-
kraftverk i en rofylld och 
bullerbefriad miljö. Vind-
kraftverk skall stå där det 
blåser mest och stör minst.

Det finns inga nationella 
krav eller önskemål från 
Energimyndigheten och 
Västra Götalands länssty-
relse att Ale kommun skall 
bidra med vindkraft. Varför 
skall vi då exploatera områ-
den som lämpar sig bäst 

för rekreation och rörligt 
friluftsliv?

Har inte Ale kommun 
råd att avstå från vindkraft 
vid Orremossen?

Den frågan kommer att 
beslutas på kommunfull-
mäktigemötet måndag kväll 
den 31 januari.

Kom och lyssna på vad 
våra politiker tycker.

Bruno Nordenborg

Ale, ta vara på möjligheterna

ALE. Den 6-8 maj 
skulle Alemässan ägt 
rum i Ale Arena, men i 
fredags kom ett ovän-
tat besked.

Alemässan läggs ner.
– Företagens intresse 

är för svagt och kost-
naden för stor, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berg-
lund (M).

Ni läste rätt. Det blir ingen 
Alemässa 2011. Planeringen 
och förberedelserna var i full 
gång när den politiska kom-
munledningen plötsligt änd-
rade kurs.

– Vi kan inte motivera 
de kostnader som Alemäs-
san medför när till exempel 
skolan skriker efter resur-
ser. Eftersom intresset hos 

det lokala näringslivet har 
varit anmärkningsvärt dåligt 
måste vi tänka till. Dessutom 
kan jag förstå varför många 
är skeptiska. Tidpunkten är 
illa vald. Ale kommun är mer 
eller mindre en byggarbets-
plats och det vore klokare 
att arrangera en mässa när vi 
har kommit lite längre med 
infrastrukturen, säger Mikael 
Berglund på fredagskvällen.

Under måndagen infor-
merades mässkansliet om 
kursändringen och nedlägg-
ningen av Alemässan 2011. 
Personalen får nu andra 
arbetsuppgifter som enligt 
Mikael Berglund innebär en 
satsning på näringslivsklima-
tet.

– De får nu i uppdrag att 
öppna upp en dialog med 
näringslivet. Vi måste kart-

lägga vad de 
förväntar sig 
av kommu-
nen, vad de 
anser är bra 
och dåligt. 
Dessa rap-
porter kan 
vi sedan 
använda för 
att skapa ett 
k o n s t r u k -

tivt näringslivsarbete i Ale 
kommun. Under dessa före-
tagsbesök hoppas jag också 
att vi får svar på frågorna 
runt Alemässan. Hur vill de 
att den fungera? När ska den 
vara och vad ska den inne-
hålla?

– Jag förväntar mig att 
400-500 företagsbesök 
hinner genomföras fram till 
semestern och det ska bli 
mycket intressant att läsa 
rapporten, understryker 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

Näringslivschef, Jerry 
Brattåsen, har redan inlett 
analysen om varför Alemäs-
san 2011 tvingas ställas in.

– Tidpunkten var fel. Maj 
är ingen bra mässmånad, det 
står helt klart, men vi förstod 
inte hur illa det var förrän 
företagen började höra av 
sig. De är oerhört beroende 
av att den ligger rätt i tiden. 
Vi har också haft en del pro-
grampunkter som inte fallit 
på plats och som bidrog till 
att det fanns ytterligare skäl 
att ställa in.

Beslutet togs enligt 
Mikael Berglund i absolut 
sista minuten.

– Hade vi väntat hade de 

företag som redan anmält sig 
kanske börjat beställa mäs-
smaterial och då hade vårt 
beslut fått större konsekven-
ser. Nu tog vi beslutet innan 
den intensiva marknadsfö-
ringen hunnit börja, säger 
han och fortsätter:

– Vi tror på Alemässan 
som forum, den har ett starkt 
varumärke och vi är rädda 
för att skada detta genom att 
arrangera en mässa som flop-
par.

Denna gång visade företa-
gen inte alls samma intresse 
som inför tidigare mässor. 
Bara 40 montrar var bekräf-
tade. Beslutet att ställa in 
Alemässan 2011 innebär inte 
att kommunen går helt fri 
från kostnader.

– Personalen är projekt-
anställd och får fortsätta fast 
med nya uppdrag, sedan har 
vi en del trycksaker, hemsida 
och kostnader runt plane-
ringen som inte går att åter-
kalla. Totalt handlar det om 
en halv miljon, svarar Jerry 
Brattåsen. 

När Alemässan kommer 

att arrangeras nästa gång är 
ännu inte bestämt, det ska 
näringslivet få vara med och 
bestämma.

– Vi får se vilka svar vi 
får under våra besök, men 
hösten 2012 känns logiskt. 
Då är vägen i princip klar och 
pendeltågen börjar gå inom 
kort. Ett nytt Ale har växt 
fram, det tror jag blir intres-
sant för omvärlden att ta del 
av, säger Mikael Berglund.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), reagerade förund-
rande på beskedet om Ale-
mässans nedläggning.

– Vem har tagit det beslu-
tet och med vilket under-
lag? Jag tycker att det känns 
konstigt att beslutet inte tas 
i något av våra demokratiska 
forum, där underlag och 
omständigheter kan presen-
teras. Det känns som om alli-
anspartierna gör precis som 
de vill just nu. Det är möjligt 
att beslutet är korrekt, men 
det vore klädsamt om det 
kunde tas i rätt instans.

Alemässan läggs ner!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Dagens lunch 69:-
Öppet dag som kväll

Fullständiga 
rättigheter.
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Ett upprop mot Regionens 
beslut att lägga ner tandläka-
restationen Skepplanda och 
i praktiken också lägga ner 
Vårdcentralen har samlat 
fler än 1.000 Skepplanda-
bors namnunderskrifter! 

Vi accepterar inte att cen-

trala delar av vår kommun 
utarmas på detta sätt! Vi 
kräver att vårdinrättningarna 
skall vara kvar i någon form. 

Vi ser i förlängningen 
en ytterligare försvagning 
av Skepplanda tätort och 
intilliggande glesbygd när 

samhällsservicen på detta 
sätt tas bort. 

Vi uppmanar kommun-
styrelsen att göra ett utta-
lande i denna anda!

Aledemokraterna

Angående nedläggningen av tandläkarepraktiken 
och neddragningen av vårdcentralen i Skepplanda

Hela Ale skall leva!
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

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

Hos oss ska alla bli vinnare!

dledleedleedleedleedleedleedlemsamsavmsavmsavmsavmsavmsav ifgiftgiftgiftgiftgiftgiftgiftgggg åpåpåpåpåpåpå på ppp 99199:199:199:199:199:199:199: ititi- ti- ti- titi tillllllll mermermermermermermer somsomsomsomsomsom som enenenenenen en ff tfastfastfastfastfastfastfast engengengengengeng enggggååångsångsångsångsångsångsångsggg iavgiavgiavgiavgiavgiavgiavgiggg fftft vft vft vft vft vft vft v did tid tid tid tid tid tid tid t kkeckneckneckneckneckneckneckn ddandeandeandeandeandeandeandelklkolkolkolkolkolkolkolkommmmmmmmmmmmmm tutoutoutoutoutoutouto iigirogirogirogirogirogirogiroggg ococ- oc- oc- ococ och kh kh koh koh koh koh koh koh ko tntanntanntanntanntanntanntant ttavttavttavttavttavttavttavt llalalalalalalalavavvvvvvvtvtvtvttttttaaaaavtvtvtttaaaaaaaataaaaaalllllllllleeeee aavavavavav av  av  av 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

** ***

Ale Arena 6-8 maj
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- Fyra mässor under ett tak

alemässan2011

Entreprenörskap, Samverkan & Kommunikation

– Intresset hos företagen var för dåligt

Alemässan 2011 är inställd, 
istället ska näringslivschef 
Jerry Brattåsen och kolle-
gor göra 500 företagsbesö 
innan semestern.
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Jag har alltid velat jobba 
med människor.>>
Donjeta
Vård- och omsorgsprogrammet

Ale gymnasium ligger 20 min från Göteborgs central. 
Vi har en tydlig pedagogisk inriktning där 
entreprenöriellt lärande med din idé, din dröm 
och dina mål är nyckeln. Vi erbjuder en studie-
motiverad miljö, med moderna IT-integrerade 
lokaler och en egen bärbar dator som studie-
verktyg.  95% av våra elever uppger att de trivs 
bra hos oss och 93% är nöjda med sin utbildning!

15 min 

20 min 

60 min 

80 min 

60 min 

20 min 

www.alegymnasium.se | 0303 - 330 954

Du vet väl om att du kan ladda ned 
vår katalog på 

www.alegymnasium.se!

Supportrarna 
ställer upp
– Lånar ut 600 000 kronor till Ale-Surte
BOHUS. Likviditetskri-
sen i Ale-Surte BK är 
över.

Supportrarna har 
hittills tecknat sig för 
att låna ut närmare 
600 000 kronor till 
klubben.

– Det är fantastiskt, 
utbrister klubbens nye 
ordförande, Carl Ahl-
gren.
Efter förra hemmamat-
chen vädjade styrelsen på 
ett öppet krismöte om att få 
låna motsvarande 800 000 
kronor av sina medlemmar. 
Supporterlånet är kärnan i 
den krisplan som Ale-Surte 
BK vidtar just nu.

– Responsen har varit över 
förväntan. Vi har fått helt 
klart med 575 000 kronor 
och är självklart jättegla-
da över det, men målet är 
fortfarande 800 000 kronor, 
säger Carl Ahlgren.

Han ger också ett lug-
nande besked till Ale-Sur-

te BK:s trogna supportrar. 
Den akuta likviditetskrisen 
är över.

– Ja, klubbens ekonomis-
ka ställning är säkrad, men 
vi hoppas även kunna hitta 
en lösning för arenabola-
get. Till att börja med vill 
vi betala den sista kvartals-
hyran, sen vill vi sätta oss 
ner med kommunen och få 
till stånd en bra uppgörel-
se kring skötseln av arenan, 
säger Carl Ahlgren.

Att medlemmarna inte 
ska få tillbaka sina pengar är 
han inte ett dugg orolig för. 
Han kallar lånet för en "he-
dersskuld" och styrelsen har 
en bra kalkyl.

– Lars-Ove Hellman 
har dragit ett tungt lass 
och har skapat ett upp-
lägg som är realistiskt. Vi 
kommer att kunna finan-
siera detta genom intäkter 
från verksamheten. Drif-
ten ska bli billigare i fram-
tiden och vidare hoppas vi 

kunna förstärka intäkterna 
från reklam och sponsorer, 
menar Carl Ahlgren.

Klubben har begärt att få 
låna pengarna i minst fem år 
och betala en ränta om 5%.

– Flera av våra större lån-
givare har tydligt marke-
rat att de inte vill ha någon 
ränta. De vill bara ha tillba-
ka sina satsade medel. Det är 
vi väldigt glada över, den in-
ställningen hjälper oss, säger 
Carl Ahlgren.

Är ni till och med redo 
för elitserien?

– Det kan jag inte svara 
på. För att ta ett sådant steg 
måste man budgetera oer-
hört noggrant. Det skulle 
ju tveklöst vara en ganska 
stor publikdragare om IFK 
Kungälv, Gais och Ale-Sur-
te BK plötsligt spelar i elit-
serien samtidigt...

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp 

med löpande bokföring och 

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån 

som älskar siff ror och att ha 

kontroll på dem.

Säkra siff ror med andra ord. 

Det erbjuder vi dessutom till 

ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar 

också, skräddar sydda för dig 

och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att 

ta reda på vad det kostar dig 

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavitteko-
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Mitsubishi Q HEAT SE 630

• 5 års garanti
• Värmekapacitet 1,5-6,3kw
• Ljudnivå inomhusdelen 20/29/36/43 db
• Utomhusdelen 46db

Utan installation

16.100:-

Inkl standardinst.

& rotavdrag

18.450:-

ÄLVÄNGEN. I våras 
hade Hövägens förskola 
besök av Elisa Biaanchi 
från Italien.

Motsatt resa gjorde 
Irene Ulfström i 
november.

– En fantastisk upp-
levelse på många sätt, 
säger Irene till lokaltid-
ningen.

Comenius är det EU-projekt 
som möjliggör arbetsplats-
utbyte mellan förskolor 
länder emellan. För Ales del 
har det inneburit en möjlig-
het till fördjupning om hur 
verksamheten i en italiensk 
förskola förhåller sig i jämfö-
relse med Hövägens förskola 
i Älvängen.

– En utmärkt möjlighet 
till fortbildning som vi inte 
kan få på något annat sätt. 
Verksamheten tillförs ny 
kunskap utan att vi belastas 
ekonomiskt, säger förskole-
chef Agneta Lindfors.

I våras gästades Hövägens 
förskola av Elisa Biaanchi, 
som samlade på sig erfaren-
heter om den svenska model-
len. Ett halvår senare, under 
perioden 7-20 november, var 
det Irene Ulfströms tur att 
få bege sig söderut och syna 
en italiensk förskola i söm-
marna.

– Förskolan, som var 
katolsk, låg tjugo minuters 

bilresa från Ales italienska 
vänort Bertinoro. På försko-
lan gick barn i åldern 2-5 år, 
säger Irene som vittnar om 
stora skillnader i undervis-
ningen.

– En lärare hade ansva-
ret för cirka tjugo barn. 
Förhållningssättet mellan 
förskoleläraren och barnen 
skiljer sig mycket från det vi 
är vana vid. Den vuxna har 
väldigt stor respekt med sig 
och barnen följer sin ledare. 
I samband med en aktivitet 
kunde läraren lyfta bort ett 
barn och undervisa henne 
eller honom individuellt 
utan att övningen fallerade 
för resten av gruppen. Det 
var en aha-upplevelse.

– Att vi skulle tillämpa 
en sådan modell här är inte 

något som jag eftersträvar, 
men det var intressant att se 
hur en person kan fånga bar-
nens uppmärksamhet i en för 
övrigt ganska tuff lärande-
miljö. Där finns ett och annat 
att lära.

Något som gjorde stort 
intryck på Elisa Biaanchi 
under hennes vistelse på 
Hövägens förskola var för-
skolepersonalens ständiga 
strävan, oavsett väderlek, 
att komma ut med barnen i 
naturen.

– Som en direkt följd av 
det har denna katolska för-
skola köpt in en uppsättning 
med regnkläder till barnen, 
förklarar Irene.

Besöket i Italien innefat-
tade många minnesvärda 
ögonblick, allt från studie-

besök till guidad tur i Berti-
noro.

– Jag fick möjligheten att 
träffa borgmästaren som 
överlämnade en gåva att ta 
med hem till Ale. Italienarna 
var mycket gästvänliga och 
uttryckte sin önskan om ett 
fortsatt samarbete.

Irene Ulfström bodde 
hemma hos Elisa Biaanchi 
och fick såldes uppleva den 
italienska kulturen från insi-
dan.

– Jättespännande och defi-
nitivt något jag kan tänka 
mig att göra om.

Personalen på Hövä-
gens- och Olof Persgårdens 
förskola har redan fått ta del 
av Irene Ulfströms reseskild-
ring. Nästa steg blir att göra 
en mer omfattande presenta-
tion för samtliga förskolech-

efer i kommunen.
– Projektet avslutas med 

en konferens i Toscana i juni 
där samtliga deltagare från 
de olika länderna ska stråla 
samman för att dela med 
sig av sina erfarenheter. Det 

ser jag verkligen fram emot, 
avslutar Irene Ulfström.

Irene besökte Italiensk förskola
– EU-finansierat arbetsplatsutbyte

PÅ HÖVÄGENS FÖRSKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Irene Ulfström visar bilder och berättar om sin resa till Italien för en barngrupp på Hövägens 
förskola.

På den katolska förskola som Irene Ulfström besökte var 
pojkarna klädda i blåa kappor och flickorna i rosa dito.

Den italienska gästvänligheten gick inte att ta miste på. Här 
ses Irene vid ett restaurangbesök där Elisa Biaanchi (längst 
till höger), som gästade Hövägens förskola i våras, fanns med.
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NOL. Cirka 6 000 kilo-
meter är avverkade.

Det innebär att Nol-
skolans elever har 16 
000 kilometer kvar 
att tillryggalägga för 
att uppnå målet för 
projektet ”Viva la vida 
– Vandra vidare”.

I förra veckan fick 
barnen besök av Mr 
Birdman och den säll-
synta skvätthoppan 
som en uppmuntran att 
fortsätta färden mot 
Kapstaden.

Efter Jorden Runt, Europa-
resan och Vandra för varan-
dra är Nolskolan mitt uppe 

i projektet Viva la vida – 
Vandra vidare.

– Vi vill erbjuda våra 
elever motion under skolda-
gen i form av regelbundna 
promenader i skolans närhet. 
Frisk luft och motion stimu-
lerar barnens arbetsförmåga 
och koncentration under 
lektionerna, förklarar initia-
tivtagare Ragne Bengtsson.

Förutom Ragne själv så 
utgör ornitolog Mr Birdman 
(Fredrik Blomqvist) och 
den bredvingade skvätthop-
pan (Martin Johansson) 
symboler för Nolskolans 
pågående vandringsprojekt. 
I torsdags morse var de runt 
bland de olika klasserna. 

Besöket väckte stor upp-
märksamhet, bland annat på 
Bullerbyn där lokaltidningen 
fanns med.

– Jättekul, tyckte eleverna 
som tackade gästerna med 
applåder och fågelsång.

– Målet för Nolskolans 
elever består i att tillsam-
mans gå en lika lång distans 
som ladusvalan total avver-
kar under sin flytt Sverige-
Sydafrika tur och retur, alltså 
totalt 22 000 kilometer, säger 
Ragne.

Fram till den 10 juni har 
eleverna på sig för att klara 
av den aktuella sträckan.

JONAS ANDERSSON

Med sikte på Kapstaden
– Nolskolans elever fortsätter sin vandring

Viva la vida – Vandra vidare är det senaste i raden av projekt som satts i verket på Nolskolan och som uppmuntrar till daglig 
motion. Ragne Bengtsson, Fredrik Blomqvist och Martin Johansson är projektets huvudpersoner.
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se
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Köp valfri ansiktscreme och ögoncreme 
så skänker vi dig ett lyxigt kit.

PROVA-PÅ-KIT 

på köpet!

Seductage 
värde 848:-

Erbjudandet gäller under februari månad så långt lagret räcker
   Tidsbest: 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen      www.alvangenshudochfriskvard.se

details of beauty
beauty enhancer
seductage 3D
sumptuous serum
seductage 3D
sumptuous cream

Trenden är bruten
– Positiva tendenser för Ales skolor
ALE. Trenden har vänt 
för Ales skolor.

Andelen behöriga 
elever till gymnasiet 
ökar.

– Vi försöker tidiga-
relägga våra insatser 
och målet är självklart 
att alla ska vara behö-
riga utan att behöva gå 
i sommarskola, säger 
verksamhetschef Peter 
Madsen.

Grundskolan i Ale har stått i 
skottgluggen länge, men nu 
visar ny statistik att trenden 
har vänt.

– För första gången på 
väldigt länge är vi i höjd med 
rikssnittet när det gäller be-
hörighet till gymnasiet, säger 
Peter Madsen.

Efter in-
satserna 
under våren 
och somma-
ren nådde 
89% av elev-
erna behö-
righet. En 
preliminär 
bedömning 
av betygen 
efter höstterminen 2010 visar 
också ett bättre resultat jäm-
fört med föregående år.

– I fjol hade vi 84 som ris-
kerade att bli obehöriga till 

gymnasiet, i år ligger siffran 
runt 60. Det är en klar för-
bättring, säger Madsen.

Han är övertygad om att 
det främsta skälet till det po-
sitiva utfallet är arbetet mot 
skolk.

– Den ökade närvaron 
kommer att ge stor effekt. 
Det är ganska logiskt, menar 
han men påpekar också att in-
satser som läxhjälp och lov-
skola är nödvändiga.

Grundskolan i Ale har tyd-
ligt markerat att det viktigas-
te målet är att alla elever blir 
behöriga till gymnasiet.

Fler behöriga
– Nu ser vi att resultaten går 
i den riktningen. Vi får fler 
behöriga, men samtidigt färre 
höga betyg.

Den nya 
kommunor-
ganisationen 
med all ut-
bildning, från 
förskolan till 
gymnasiet 
och komvux 
i samma för-
valtning, 
anses också 

vara ett steg i rätt riktning.
– Vi kommer att jobba 

kommunövergripande på ett 
helt annat sätt. Vi vill skapa 
en tydlig röd tråd från för-

skolan och upp till gymna-
siet. Det ska vara självklart att 
efter avslutad grundskola vilja 
söka till Ale gymnasium och 
följa tråden, säger Sven-Olof 
Frisk, tillförordnad verksam-
hetschef i Ale gymnasium.

Samverkan mellan skola, 
fritid och socialtjänst ska 
också fortsätta utvecklas.

– Vi måste idag ta ett 
större ansvar för individen 
och ge dem det stöd som 
behövs. Alla har rätt, oavsett 
bakgrund och hemförhål-
lande, att ges förutsättning-
ar att klara sin skolgång. Det 
är detta vi måste fokusera på 
och då krävs det samverkan 
för att vi ska få hela bilden av 
en elevs behov, säger Madsen 
övertygande.

En gemensam kommun-
övergripande utvecklingsen-
het finns idag för att kunna 
erbjuda specialkompetens på 
samtliga skolor i kommunen, 
oavsett nivå.

Specialpedagoger
– Idag sätter vi in specialpe-
dagoger redan i förskolan om 
det behövs, berättar Madsen.

Nationella prov är ett 
annat instrument för att 
mäta skolans och elevernas 
resultat. I årskurs tre kunde 
man våren 2010 konstate-
ra att resultaten var bättre i 

både matte och svenska. I års-
kurs fem var resultatet i matte 
något sämre än 2009.

– Det var inget unikt för 
Ale, utan det var en rikstrend. 
I svenska och engelska var det 
oförändrat för årskurs fem. 
Samma tendens gällde för 
de nationella proven i års-
kurs nio. Det var försämring-
ar i matte, men oförändrat i 
svenska och engelska, redo-
gör Madsen.

Satsningen "En till en" 
som innebär att alla elever i 
årskurs ett till tre ska ha en 
egen dator förväntas också ge 
ett förbättrat resultat för Ales 
grundskolor.

– Datorn är ett fantas-
tiskt verktyg, men den stäl-
ler också krav på persona-
len. Eleverna lär snabbt och 
vi måste i Ale gymnasium 
fundera kring vilka kunska-
per dessa elever kommer att 
ha när de söker hit. Hur ska 
vi kunna fortsätta stimule-
ra dem? Vi har kommit långt 
även här när det gäller elev-
datorer. Till hösten har alla 
elever som läser på ett natio-
nellt program en egen dator, 
säger Sven-Olof Frisk och 
påpekar att möjligheterna är 
oändliga.

Det ska vara självklart 
att efter avslutad grund-
skola vilja söka till Ale 
gymnasium och följa 

tråden...
Sven-Olof Frisk

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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POLIS
RONDEN

Måndag 17 januari

Inbrott i Konsum
Inbrott i Konsum i Surte. Snus 
och postpaket blir tjuvarnas 
byte. Spaningstips finns i 
ärendet.

Inbrott i ett källarförråd 
tillhörande Surte kyrka. En åsk-
ledare och ett antal kopparrör 
tillgrips.

Tisdag 18 januari

Koppartjuvar
Koppartjuvar gör inbrott i en 
företagslokal i Surte.

Posttjuvar härjar i Starrkärr. 
Flera anmälningar om brev-
stöld inkommer till polisen.

Torsdag 20 januari

Stöld av hårddisk
Surte Åkeri får påhälsning. 
En hårddisk och ett modem 
tillgrips.

Lägenhetsinbrott i Surte. Två 
datorer tillgrips.

Fredag 21 januari

Vapenstöld
Stöld av en luftpistol med 
tillhörande ammunition sker på 
en adress i Ale.

Smitning från bensinnota 
rapporteras från Statoil i 
Älvängen. Polisen söker efter 
en bil med registreringsnum-
mer PTP 076.

Lördag 22 januari

Villainbrott i Bohus
Två villainbrott sker på Sko-
makaregränd i Bohus. Bland 
annat stjäls smycken och en 
digitalkamera.

Bostadsinbrott i Surte. 
Kontanter, pass och bankkort 
tillgrips.

Söndag 23 januari

Containerbrand
Det brinner i en container 
på återvinningsstationen i 
Skepplanda. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/1 – 24/1: 41. Av dessa 
är ett bilinbrott och ett biltill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

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

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 620 000 kr/bud. AVGIFT 3 527 kr/månad. VISAS Ti 25/1 17.30-18.00. Ring för tidsbokning. Byvägen 16b.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 -74 90 04 vxl 0303-749000.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm

• Balkong • Fräscht • Nära till lek • Eftersökta kvarter • Ljus och väldisponerad
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Yvonne Behrman, Erik Boström,

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

Ny överförmyndare i Ale kommun
ALE. Eva Schiller heter 
Ale kommuns nya över-
förmyndare. 

Hon tillträdde tjäns-
ten den 3 januari. 

Eva Schiller efterträder Boel 
Holgersson, som fortsätter 

med andra uppdrag i kom-
munen. Boel är bland annat 
ordförande för Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Lars-Gunnar Wallin, även 
han tidigare överförmynda-
re, går nu i pension. 

Eva Schiller är utbildad 

jurist och har tidigare ar-
betat som överförmynda-
re i Kungsbacka kommun, 
uppger ale.se.

❐❐❐
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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

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

ALE. Under 2010 
anmäldes 1 775 brott i 
Ale kommun.

Det är en minskning 
med 460 brott jämfört 
med året innan.

Vintervädret har defi-
nitivt haft inverkan på 
statistiken.

Ale följde den nationella 
trenden under 2010 med 
färre anmälda brott än året 
innan. Snö och kyla under 
närmare fem månader, janu-
ari till mars och november-
december, medförde att 
antalet skadegörelser och 
tillgreppsbrott sjönk kraftigt.

– Det är en markant 
minskning som vi ser. Oer-
hört glädjande, men nu 
gäller det att vi inte slår oss 
till ro utan fortsätter att 
arbeta brottsförebyggande, 
säger Lotti Klug, brotts- 
och säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Skadegörelse är den 

brottskategori där minsk-
ningen är som mest påtaglig. 
2009 anmäldes 344 brott, att 
jämföra med 153 rapporter 
motsvarande period i fjol.

– Skadegörelse är ett 
typiskt ungdomsbrott. Folk 
rör sig inte ute i samma 
omfattning när det råder 
sträng kyla och snö, förklarar 
polisman Tom Henricson.

Lotti Klug vill också fram-
hålla de satsningar som kom-
munen gjorde inför 2010.

– Under sommarhalvåret 
ökade vi vaktinsatsen och 
bevakningsföretagets per-
sonal skapade en relation 
till ungdomarna. Vidare vill 
jag framhäva Mötesplats 
Ungdom och en annan 
åtgärd som kan ha spelat in 
är satsningen på kommunala 
feriejobb, säger Lotti.

David Centervall, ansva-
rig för Angeredspolisens 
ungdomsgrupp, anser att 
SSPF, samarbetet mellan 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid, utgör en viktig roll 
i det brottsförebyggande 
arbetet.

– Det arbetet kommer att 
fortsätta och vi ser att det 
ger resultat. I Ale är det en 
förhållandevis liten grupp 
av ungdomar som tyvärr står 
för en hel del brott i form av 
bland annat narkotika och 
skadegörelse, säger Center-

vall.
Narkotikabekämpningen 

tillhör ungdomsgruppens 
vardag. Kontinuerliga till-
slag görs på adresser i Ale 
kommun.

– Vi gör punktinsatser, 
senast i förra veckan var vi i 
Ale och grep ett antal miss-
tänkta personer. Nätdro-
gerna har blivit väldigt popu-
lära och precis som i många 
andra kommuner är det spice 
som dominerar bland ung-
domarna. Den här drogen 
beställs på nätet och hämtas 
ut på postförskott. Vi är med-

vetna om problemet och det 
gäller att föräldrarna också är 
det, säger David Centervall.

Klotterhärvan som upp-
dagades under hösten ser ut 
att ha fått en lösning. Polisen 
har genomfört ett antal gri-
panden och hållit förhör med 
berörda ungdomar.

– Totalt var det 21 anmäl-
ningar om klotter som kom 
till polisens kännedom. De 
misstänkta ungdomarna har 
erkänt flertalet av dessa gär-
ningar, säger Centervall.

Ett annat uppmärksam-
mat fall under 2010 var ska-

degörelsen som skedde mot 
Skepplanda kyrka. Mängder 
av rutor krossades och för-
stördes.

– Här lyckades vi också 
gripa en person och efter 
det har skadegörelsen mot 
kyrkan upphört, säger David 
Centervall och tillägger:

– Att vi lyckades klara upp 
en hel del brott i Ale i fjol 
beror på att vi hade god hjälp 
av allmänheten. De kom med 
tips i olika ärenden som vi 
hade stor nytta av.

Rent organisatoriskt sker 
inga större förändringar för 

polisområde Angered/Ale 
under 2011. 

– Viss polisiär service 
upprätthålls via kommunens 
receptionister och uniforme-
rad polis trafikerar området 
dagtid. Ungdomsgruppens 
närvaro syns inte i lika stor 
utsträckning då de arbetar 
civilt, men det är en ovärder-
lig resurs som Aleborna drar 
nytta av, konstaterar Tom 
Henricson.

Markant minskning av antalet brott i Ale
– Vintervädret har haft betydelse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun, flankeras av polismännen Tom Henricson och David Center-
vall. De kan konstatera att brottsligheten i Ale kommun har sjunkit markant, 1 775 anmälningar i fjol jämfört med 2 235 året 
innan.

BROTTS-
STATISTIK ALE

Brottskategori               2010      2009
Bilrelaterade brott         428        460
Misshandel                      119          119
Olaga hot                     194         233
Narkotika                     107          165
Skadegörelse                  153          344
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Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.

Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokal IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina

önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 

gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén   
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

ÄLVÄNGEN. Det har 
knappast undgått 
någon att det händer 
saker i Älvängen cen-
trum.

Resultatet ska bli ett 
attraktivare samhälle 
med resecentrum och 
fler parkeringar.

– Vi kommer nog att 
hålla på i ett och ett 
halvt år. Vi passar på 
att göra allt samti-
digt, säger biträdande 
gatuchef i Ale kommun, 
Carita Sandros.

Arbetsområdet sträcker sig 
från Frälsegårdsvägen och 
genom Älvängen centrum 
fram till Repslagarevägen 
där en cirkulationsplats ska 
byggas vid Carlmarks tidiga-
re villa som nyligen revs.

– Det första vi gör är att 
byta ut vattenledningen från 
Frälsegårdsvägen och upp till 
Ivar Arosenius väg. Det gör 
att vi kommer att gräva längs 
hela Göteborgsvägen. Sedan 
ska vi anlägga nya parkerings-
platser på båda sidor om Gö-
teborgsvägen. Det blir också 
en ny markbeläggning, ny be-
lysning och en del trädplante-
ringar, berättar Carita Sand-
ros.

Älvängen centrum får en 
så kallad miljöprioriterad ge-

nomfart. Åtgärderna som ge-
nomförs får en hastighets-
dämpande effekt, då vägen 
blir något smalare än idag 
med parkeringsplatser, som 
nämndes, på båda sidor.

Nya p-platser
Vid apoteket byggs också 
nya parkeringsplatser, främst 
med avsikt för det kommande 
resecentrumet som ska serva 
pendeltåg och expressbussar.

– Totalt sett blir det fler 
parkeringar i Älvängen cen-
trum, men de struktureras om 
lite, säger Carita Sandros och 
skickar samtidigt ut en häls-
ning.

– Vi kommer att bjuda in 
alla berörda fastighetsägare 
längs Göteborgsvägen till ett 
nytt informationsmöte 1 fe-
bruari.

Beträffande resecentrum-
et i Älvängen kommer kom-
munledningen att träffa Väst-
trafik i veckan för att reda ut 
begreppen.

– Efter det vet vi bättre 
vad de vill bygga och hur de 
tänker agera, säger kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Fler parkeringar i Älvängen centrum
– Omfattande arbete i 18 månader framåt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stora förändringar i Älvängen centrum. Utanför apoteket iordningställs nya parkeringsplatser och i andra ändan av Älväng-
en har Carlmarks gamla villa, det tidigare kommundelskontoret, jämnats med marken för att lämna plats för en cirkulations-
plats.

Vi har 1700 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar 
klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva 
eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får 
nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper 
vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när 
sjön ligger spegelblank. Läs mer 
på www.ssrs.se eller 
ring 077-579 00 90.

Om du befi nner dig här, 
är vi snart där.
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ALVHEM. Alvhem har 
fått en ny företagare.

Jenny Karlsson är 
stolt ägare till Ales 
Scrap & Pyssel.

– Det finns ingen 
sådan här specialbutik 
i närområdet och jag 
vet att kundunderlaget 
finns.

Scrapbooking är ingalunda 
något nytt fenomen utan har 
funnits under en lång följd av 
år. I USA har det explode-
rat under 2000-talet och sägs 
vara en av deras största hobby-
er. Företeelsen att samla min-
nessaker i fina dekorerade 

album är emellertid ett eng-
elskt påfund som föddes under 
den viktorianska tiden.

– Själv började jag med 
scrapbooking för sju år sedan. 
Då var det inte speciellt stort 
i Sverige, men intresset har 
ökat för varje år och nu är det 
en utbredd fritidssysselsätt-
ning, berättar Jenny Karlsson.

Utöka sortimentet
Ales Scrap & Pyssel är inrymt 
i ett garage hemma hos fa-
miljen Karlsson på Lokvä-
gen. Här finns allt från album 
och papper till verktyg och 
stämplar. Dekorationer finns 
i form av stickers, blommor, 

knappar, brads och pärlor.
– Här kan man köpa sitt 

startkit om man vill. Jag 
kommer dessutom att utöka 
sortimentet successivt under 
året, förklarar Jenny.

Jenny Karlsson plane-
rar också att hålla kurser i 
scrapbooking under febru-
ari. Vidare planerar hon att 
bjuda in till scrapingträffar.

– Det fungerar som symö-
ten. Man träffas och umgås, 
inspirerar varandra och har 
det allmänt trevligt, avslutar 
Jenny Karlsson.

Butik för scrapbooking i Alvhem

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jenny Karlsson har öppnat Ales Scrap & Pyssel i Alvhem.

Lövbiff

99/kg
ICA. Ursprung Irland.

Ca 1200 g.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v4. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22

GRATTIS NI 140 SOM 
VANN BIOBILJETTER!

-Kom till butiken (eller ring) för att 

-Hämta dina biobiljetter senast 18.00 på fredag
-Kom till Biopalatset kl 11.30 på söndag

-Njut av filmen - En VIP-visning bara för er!

2 förFärsk

99:-/kg
Kronfågel.

I manuella disken

Spara
Med ICA Kvantum

Rostbiff

1295

Ekologiska ägg

25:-
Finns laddat på ditt ICA Kort.

10:-/st
Finns laddat på ditt ICA Kort.

Frukt i korg

1490/stststt

ÄLVÄNGEN   Tel 0303-74 99 99 • Vard 8-18, Lörd 8.30-15
ALE TORG     Tel 0303-966 77 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

Kaffe + Cederleüfs SEMLA

45:-

VI FIRAR VÅR
SAMMANSLAGNING MED

(Bäst i väst)
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NÖDINGE. Nytt namn 
och nyrenoverad butik.

I övrigt förblir det 
mesta sig likt hos 
Håkan Tidstrand och 
Claes Gustafsson på 
Ale Torg.

– Ett naturligt steg 
i utvecklingen där 
kunderna kommer att 
erbjudas ett ännu bre-
dare sortiment och 
bättre kampanjpriser, 
säger sporthandlar-
duon till lokaltidningen 
apropå det faktum att 
Sportringen blir Team 
Sportia.

Februari blir en ombyggna-
dens månad då sportbutiken 
på Ale Torg byter skepnad, 
från Sportringen till Team 
Sportia.

– Det har varit jobb dygnet 
runt den senaste tiden, det 
är mycket som ska plane-
ras. Ombyggnaden kommer 
att ske i olika faser och kun-
derna lär säkerligen uppfatta 
det som lite rörigt emellanåt. 
Det är emellertid oundvikligt 
då hela butiken ska blåsas ut 
och genomgå en helrenove-
ring, säger Claes Gustafsson 
och fortsätter:

– Går allt som planerat 
kommer vi att ha nyinvig-
ning torsdagen den 24 febru-

ari. Ett par dagar dessförin-
nan kommer butiken att hålla 
stängt.

Sportringen öppnade på 
Ale Torg i augusti 2005. Bu-
tiken har haft en positiv ut-
vecklingskurva och namnby-
tet sker som en följd av det.

– Sportringen var perfekt 
för oss när vi startade, men nu 
är vi mogna att ta nästa steg. 
Det finns tre kedjor som leder 
utvecklingen i den här bran-
schen och Team Sportia är 
en av dem. När vår butik är 
omskyltad och klar har Team 
Sportia totalt 122 butiker i 
landet, förklarar Håkan Tid-
strand.

Ägarförhållandet och per-
sonalen förblir densamma 
som tidigare. Någon större 
skillnad i sortimentet är heller 
inte att vänta enligt Håkan.

– Vi kommer att ha kvar 
vår valfrihet vad det gäller de 
varugrupper vi vill fokusera 
på. Här är lyhördheten gen-
temot kunderna extremt vik-
tigt. Det som är ett stort plus, 
och det kunderna förhopp-
ningsvis kommer att märka, 
är att vi får in ett ännu bre-
dare sortiment på speciali-
drotterna. Med Team Spor-
tia i ryggen får vi tillgång till 
märken och produkter vi inte 
haft tidigare.

I samband med renove-

ringen utökas säljytan och ett 
led i utvecklingen blir också 
att ytterligare förbättra servi-
cen för idrottsklubbarna.

– Vi servar idag ett tiotal 
föreningar i Göta älvdalen. 
Nu skapar vi en särskild yta 
där klubbarnas representan-
ter ska kunna få bästa tänk-
bara hjälp. Det är en viktig 
kundgrupp som vi vill värna, 
säger Claes Gustafsson.

Håkan Tidstrand och 

Claes Gustafsson tycker att 
övergången från Sportringen 
till Team Sportia känns inspi-
rerande och hoppas att kon-
ceptet ska tilltala alla trogna 
kunder som finns på hem-
maplan.

– Vi hade aldrig gjort detta 
om vi inte hade haft en fast 
övertygelse om att detta är 
helt rätt väg att gå. Samarbe-
tet med övriga Team Sportia-
butiker i Västsverige är något 

som vi kommer att dra nytta 
av och som kommer kunder-
na till gagn i form av bra kam-
panjvaror. Team Sportia har 
dessutom en särskild kund-
klubb, Sportklubben, som 
idag har 500 000 medlemmar. 
Dessa medlemmar får regel-
bundna erbjudanden och en 
form av återbäring på alla sina 
inköp, avslöjar Håkan Tids-
trand.

– En fördel är också att 

varor eller presentkort som 
köps i en Team Sportia-butik 
på annan ort kan bytas in hos 
oss. Slutligen vill vi poängtera 
att tidigare presentkort, med 
vår Sportringen-signatur, 
inte upphör att gälla bara för 
att vi byter tillhörighet.

Ett naturligt steg i utvecklingen
– Sportringen blir Team Sportia

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Tidstrand och Claes Gustafsson ser med tillförsikt fram emot den förändring som väntar när Sportringen på Ale Torg 
blir Team Sportia. Nyinvigningen planeras till den 24 februari.
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CA 110 LITER 
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www.zoonet.se

Zoonet.se Ale
Ale Torg 14, Nödinge 0303-22 90 60 • ale@zoonet.se

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

Zoonet.se Uddevalla
Göteborgsvägen 18 (vid ICA Kvantum) • 0522-22 90 60 • uddevalla@zoonet.se

Köp 8-15 kg valfri 
kattmat och du får köpa 

för 99:-
Everclean 10 kg 
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Köp 12-20 kg valfri
säck hundfoder så 
Bjuder vi på 
valfritt hundtugg 
& Godis för 75:-
��������������
	�	�	

��������������
��������������������

30:-
/KG

TAG 3 
BETALA 
FÖR 2  

1950
/KG

NYHET! VALFRI PLATY 
ELLER SVÄRD-
BÄRARE 15:-

75:-

4ST VALFRIA 
AKVARIEVÄXTER 

100:-

STARSNACKS  
HELA SORTIMENT 
ÖVER 50 SORTER 

HUNDKEX

Gäller alla 
sorter!

/HG390

GRISKNORRAR
&  OXÖRON  

/ST5:-
BRAVO 
VRIDET TUGG 
25 CM FLERA SMAKER. 

TAG 3 
   FÖR 30:-

VALFRITT 
ESPREE 
SCHAMPO 

99:-
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OSTER SKÄR 
�����������
������������

75:-
I RABATT 
PÅ VALFRITT 

SKÄR!

198:-
GLUCOSAMIN 
������

Ge din hund ett 
aktivare liv!
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SJÖBERGS BYGG 
& PORTTEKNIK 

0702-28 14 60 • sjobergportteknik@gmail.com

Port-
automatik

ingår! Garageport

från 8.895

VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE AV GARAGEPORTAR

Nu är det dags att pre-
sentera en helt ny Ford 
C-Max och tillverkaren 
har som vanligt höga 
ambitioner. 

Pressbossen säger 
i princip att hela 
mänskligheten passar 
nya C-Max: äldre upp-
skattar det smidiga 
insteget utan ryggkrök 
medan de yngre gillar 
formen och funktionen. 

Häng med till den 
franska Rivieran och 
första dejten av inte 
bara en maxad Ford, 
utan numera två!  

Högbyggen med kompakta ytter-
mått blir alltmer populära och den 
ursprungliga beteckningen MPV 
har fått ge vika för MAV, vilket 
betyder ”Multi Activity Vehicle”. 
Här ska det finnas plats för hela 
familjen men även vattenskidor-
na om så önskas. Att det inte går 
att göra bilen sjusitsig i normalut-
förandet är löst på samma sätt som 
hos många andra tillverkare, man 
erbjuder en C-Max och en Grand 
C-Max där den senare sträckts ut 
fjorton centimeter för att ge plats 
åt sju resenärer.

Färgar din vardag
Även om mycket gott kunde 
sägas om dagens C-Max när 
den kom så var designen aldrig 
av det slag att man skrek av för-
tjusning. Den nya ser klart pig-
gare och fräschare ut – speciellt 
i testbilens kulör, vilken kallas 
”Limelight”. Ford C-Max är 
normalt femsitsig, vilket räcker 
för de flestas behov. Man sitter 
utmärkt i bekväma stolar och 
har dessutom bra benutrymme 
såväl fram som bak. Men om 
sittplatserna inte räcker så är 
det bara att slå till på en Grand 
C-Max för 15 000 kr extra, 
vilken har utrustats med eldriv-
na skjutdörrar på båda sidorna 
och en tredje sätesrad längst 
bak. Naturligtvis har interiör-
en fått en släng av sleven och ge-
nomgått en uppfräschning med 
bättre materialval samt betyd-
ligt modernare utseende, dä-
remot är knapparna små och 
plottriga. Utrustningen är bra 
och i stort sett allt som behövs 
finns som standard. Tja, kanske 
med undantag av en elektrisk 
handbroms - här måste man på 
traditionellt sätt rycka i en spak.

Nice bjuder på strålande 
vårväder med sol och ett här-
ligt doftande medelhav. Färden 
rullar norrut längs vindlande 

bergsvägar där C-Max får visa 
vad den går för. Under huven 
erbjuds inte mindre än fyra 
dieslar (95/115/140/163 hk) 
och tre bensinare (105/150/180 
hk). Vi rattade den meller-
sta bensinfyran á la 203 600 
kronor som är en mycket kom-
petent maskin med härlig kör-
känsla. 0-100 rullar på 9,4 sek-
under, toppfarten är 204 medan 
soppaförbrukningen ligger på 
imponerande 0,66 liter milen. 
Kombinationen med en sex-
växlad manuell låda är perfekt 
och enbart på riktigt låga varvtal 
avslöjar motorn att den faktiskt 
bara är på 1,6 liter. Körupple-
velsen är påtagligt underhål-
lande med fin styrning och bra 
gasrespons. Men visst märks 
det att testbilen är tjugo centi-

meter högre än exempelvis en 
Focus på de kurviga serpentin-
vägarna. Naturlagarna kan inte 

ens nya Ford C-Max råda över!  
JOHANNES GARDELÖF

BENGT DIEDEN

FORD C-MAX 1,6 ECOBOOST TREND
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 700 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 600-4 
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 elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,9 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
265, längd 438, bredd 183, höjd 163. 
Tjänstevikt 1 385. Bränsletank 55 liter.  
Prestanda: Toppfart 204 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,4 sek.
Förbrukning/miljö: 6,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
154 g/km. 
Pris: 203 600 kronor. 
Plus för: Bra köregenskaper, bräns-
lesnål motor, smart paketering, ljud-
isoleringen.
Minus för: Instrumenteringen är väl-
digt silvrig, små pilliga knappar.

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Mikael
Nilsson

Emil

Niklas
Johansson

Daniel
Svennemar

Peter Hyltén-

NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Proline
Sportpaket

Sportstolar
Sportchassi
Farthållare
Färddator

Originalstereo
SD-kortläsare

Audi A5 Sportback
nu med ett lysande 
erbjudande.

A5 Sportback TDI/170

359.900 kr
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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

m.lifeclub.se

Vi är glada att få hälsa Abs Showkidz välkomna till Life. 
Abs Showkidz är en pedagogisk sång och dansklass för 
alla barn som gillar show! Terminstart 6 februari 2011.

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.
Life medlem: 1190 kr/termin
Icke medlem:1490 kr/termin

För alla barn:

Abs. Showkidz kommer att finnas på följande anläggningar:     
 Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1 Hemsida?
 Snabbt och enkelt.
     – Vi hjälper dig!

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.
Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokala IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina
önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 
gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén    
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732


