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Full fart i Cederleufs-Sven-
heimers nya bageri Säve-
dalen.

Svenheimers 
nya bageri
SÄVEDALEN. Anrika 
Cederleufs och Svenhei-
mers konditori har byggt 
ett från grunden helt 
nytt bageri i Sävedalen.

För fem år sedan började samtalen 
och vid årsskiftet sågs resultatet. Det 
är två konditorier med lång historia 
som har gått samman, tillsammans 
ska de leverera 17 000 semlor på Fet-
tisdagen...                           Läs sid 3

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

REAN FORTSÄTTER

Se annons på sida 3

PÅ ALLA
VAROR!

15-70%

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

VI BYGGER NY BUTIK
HJÄLP OSS TÖMMA BUTIKEN

Nu pekar allt uppåt 
för Ale-Surte!

Åt rätt håll! Ale-Surte BK körde över Nässjö i åtminstone 75 minuter och vann med klara 8-5. Samtidigt kunde styrelsen konstatera att insatsen med ett 
supporterlån givit önskvärd effekt. Närmare 800 000 kronor är nu säkrade, vilket ger föreningen möjlighet att rensa rent bland gamla skulder som har be-
lastat verksamheten en längre tid. Erik Olovsson firade med att göra tre mål, men Johan Malmqvist var ännu bättre med hela fem fullträffar.        Läs sid 15

�

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10

Nu ännu större utbud 
på Eco varor...
är det något du saknar eller 
önskar, säg till personalen.

Vi säljer:
Cabby
Hobby
Euro Mobil

Alvhem, riksv. 45, 6,5 km norr om Älvängen
Tel. 0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se

i Alvhem lördag-söndag 5/2-6/2 kl. 11-15

Husvagn
& Husbilsfest

Vi bjuder på kaffe och våffl a!

RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN!

Vi säljer ut våra sista 2010

Välvårdade begagnade 

husvagnar och husbilar 

till bra pris!

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken
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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!

Om att förverkli-
ga sina drömmar. 
Varför gör vissa 

det, när andra knappt vågar 
tänka tanken fullt ut? Vad 
är det som gör att vissa för-
verkligar drömmen eller åt-
minstone ger den chansen? 
Jag tror inte det handlar 
om tillfälligheter. Det finns 
säkert klara samband. An-
ledningen till att jag funde-
rar kring fenomenet att våga 
är tre härliga upplevelser 
den gångna veckan.
Först får jag ett mejl från 
en tidigare praoelev, Erika 
Thorstensson, mer känd 
från Tempo i Nol. Hon 
drömde tidigt om att få 
jobba med vindkraft. Idag 
har hon tagit steget fullt 
ut och kan nu låta sig foto-
graferas med höga fjäll och 
djupa fjordar i bakgrunden. 
Erika jobbar i norska Narvik 
och utvecklar vindkraft i 
stor skala. Hennes berät-
telse gör henne till ett givet 
val av "veckans profil". Det 
är spännande med männsi-
kor som inte bara drömmer, 
utan också vågar anta utma-
ningen när visionen plötsligt 
är inom räckhåll. Att lämna 
tryggheten i Älvängen med 
familj och vänner på nära 
avstånd för att istället börja 
jobba utomlands med yrkes-
drömmen är inte självklart 
för alla.

I lördags satt jag djupt 
nedsjunken i salongen Bio 
Roy på Avenyn i Göteborg. 
Det var filmfestival och tid 

att visa årets sex nominera-
de novellfilmer. En av dem 
var skapad av regissören 
David Färdmar med här-
komst från Färdsle i Skepp-
landa. Eftersom vi är jämn-
gamla skolkamrater sedan 
lång tid tillbaka kändes det 
faktiskt nervöst när ridån 
gick upp. Med kunskap om 
en kamrats passion, ambi-
tion och målsättning om att 
nå absolut perfektion i varje 
produktion vet man vikten 
av att nå resultat och bekräf-
telse. Inte för att jag var sär-
skilt orolig för att filmen 
inte skulle hålla kvalité så 
fanns det ändå en otäck 
spänning. Ett misslyckande 
är ett otänkbart scenario för 
den som har givit allt för att 
nå det motsatta. Spänning är 
alltid befogat, så även denna 
gång, men oron försvann 
omgående. "Getingdans – 
en film av David Färdmar 
stod det på duken". F-n, vad 
jag ville skrika ut att; "Han 
är från Ale, han har drömt om 
det här". Vilken film killen 
har gjort. Jag var sjukt stolt. 
Den vann inte juryns fulla 
tycke, men när publiken fick 
rösta var den en vinnare. I 
sommar visas den i Sveri-
ges television och lägg den 
säregna titeln "Geting-
dans" på minnet – för 
det är en film med 
magi som måste 
ses.
Det som slog mig 
på vägen ut 
från bio-
grafen var 

"han gjorde det" – en film 
med egen stil och finess. En 
film med riktiga skådespe-
lare – barndomsidoler som 
Reine Brynolfsson och Siw 
Malmqvist. "Hur gjorde 
du?" frågade jag.
Svaret var i efterhand ganska 
självklart. Han hade ringt 
upp och frågat... Ett samtal 
som kräver mod och beslut-
samhet om att förverkli-
ga drömmen, men det slutar 
inte där. Med förverkliga-
de drömmar föds nya. David 
Färdmar pratar redan om att 
få tid att skriva färdigt sitt 
långfilmsmanus och jag.... 
Ja, jag längtar redan till pre-
miären!

En rundvandring i Ce-
derleufs och Svenheimers 
nya konditori i Sävedalen 
var pricken över i eller rätt-
tare sagt grädden på semlan 
när det handlar om att låta 

drömmar bli 
verklig-
het.

Om att förverkliga drömmen

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

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

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. 

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.
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

KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte vägförening

kallar till årsstämma 
Tisdagen den 22 mars 2011, kl. 19.00

Plats: Bohus IF:s Klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 
14 dagar före årsstämma på Surte Bibliotek. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 februari, 2011.

Välkomna!
- Styrelsen
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ÖPPET VARDAGAR 07-17.30 • LÖRDAGAR 09-13

Kökskampanj från 
Ballingslöv pågår.

Se www.ge-ka.se för mer info
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Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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SÄVEDALEN. Cederleufs 
+ Svenheimers kondi-
tori = sant.

De båda anrika före-
tagen har gått samman 
och förverkligat en 
dröm.

Ett modernt, famil-
järt hantverksbageri 
med stor produktions-
kapacitet.
Tillsammans kan de snart fira 
100 år. Cederleufs konditori 
och Svenheimers konditori 
har båda sitt ursprung från 
tidigt 60-tal, men nu har tiden 
hunnit ikapp dem. Lokalerna 
var för båda konditorierna 
undermåliga. Cederleufs som 
har varit verksamt på Vall-
hamra torg och Svenheimers 
som har haft sitt bageri i Gam-
lestan var tvingade att se sig 
om efter något nytt.

– Vi började prata om våra 
gemensamma bekymmer 
redan för fem år sedan och ju 
mer vi har lärt känna varan-
dra har vi upptäckt att vi har 
väldigt mycket gemensamt. 
Tre butiker var och ungefär 
samma omsättning, men att 
själv bygga ett helt nytt bageri 
hade ingen av oss mäktat med. 
Tillsammans vågade vi, säger 
Lennart Svenheimer.

Det är Sveriges nyaste 
bageri som visas upp i Säveda-
len. En imponerande takhöjd, 
toppmoderna ugnar, kyljäsar, 
två stora frysrum, tre kylrum, 
omklädningsrum, kontor, 
konferensrum, teknikrum – 
och på sikt även ett gym för 
personalen. Totalt 1300 kvm 
inklusive en drive-in-butik.

– Det är vår nya giv. Du 
ska kunna stanna till och 

hämta upp beställningar, men 
även köpa en frukostmacka 
på vägen till jobbet, berättar 
Dennis Eriksson som tog 
över Cederleufs konditori för 
tio år sedan.

Tillsammans levererar de 
varor till sex butiker, men den 
på Vallhamra torg ska snart 
rivas. I Ale finns Svenheimers 
i Nödinge och Älvängen.

– Vi kommer omgående 
att börja leta nya butikslägen. 
Tanken är att inom ett par 
år ha minst tio butiker och 
omsätta 40 Mkr mot dagens 
25 miljoner, säger Dennis 
Eriksson.

Det är en imponerande 
skapelse vi möts av, men 
nybygget till trots har ägarna 
lyckats behålla känslan av ett 
hembageri eller som de själva 
vill kalla det – ett "hantverks-
bageri".

– Vi har automatiserat en 
del, men hantverket finns kvar 
i många avseenden. Tack vare 
modern teknik har vi kunnat 
få bort vissa tunga lyft som 
ur deggrytan här till exempel, 
säger Markus Svenheimer 
och visar hur lätt den hissas 
upp och vänds med maskin-
kraft.

Att slå samman två bagerier 
har inneburit ett antal kul-
turkrockar. Bagare är stolta 
yrkesmän.

– Det var speciellt i början, 
men nu fungerar det bra. Vi lär 
av varandra. Cederleufs semla 
är känd i hela Västsverige och 
den har vi inget emot att ha 
fått lära hemligheten bakom, 
säger Lennart Svenheimer.

En stor nyhet blir att nu 
kunna erbjuda stenugnsbakat.

– Surdegsbröd har blivit 

väldigt populärt och det känns 
skönt att äntligen ha fått plats 
med en riktig stenugn.

Sakta men säkert kommer 
tempot att öka i bageriet. 
Snart väntar årets största dag, 
Fettisdagen. Då ska uppskatt-
ningsvis 17 000 semlor bakas 
av.

NOL. Efter regn 
kommer sol.

Det blir en mässa i 
Ale trots allt.

Nols företagspark 
bjuder in till en grön 
mässa lördag 7 maj.
Förra veckans negativa besked 
om att Alemässan 2011 läggs 
ner kläcktes en rad positiva 
idéer i Nols företagspark.

– För snart ett år sedan hade 
vi ett öppet hus som blev väl-
digt uppskattat och när nu Ale-
mässan inte blir av tänkte jag 
att vi kunde utveckla vår idé till 
att bli en grön mässa, där både 
nolföretag och andra inom 
miljö och energiteknik bjuds 
in. Jag testade mina funde-
ringar med Börje Carlsson på 
Nol Företagscenter och Jerry 
Brattåsen på Ale Utveckling. 

De kom med ytterligare för-
slag och nu är vi redo att pre-
sentera våra ambitioner, säger 
"mässgeneralen" Bo Larsen.

Gröna mässan ska lyfta fram 
alla som jobbar för miljön och 
ett hållbart samhälle. 

– Vi tänker oss utställare 
med ekokläder, lokalprodu-
cerad mat från ekogårdar, en-
ergiteknik och grön turism, 
säger Bo Larsen.

Positiva besked har redan 
anlänt från Ale Elförening 
och KB rör.

– Ale kommun kommer att 
låta alebor få provköra den 
omtalade elbilen. Energitek-
nikcentrum, ETC, kommer 
att medverka på något sätt, då 
de också är verksamma här i 
Nol. Det blir ett bra tillfälle 
att sätta hela Nols företags-

park på kartan, säger närings-
livschef Jerry Brattåsen.

Gröna mässan har snart en 
hemsida med samma namn där 
intresserade kan hämta mer 
information.

– Vi är fortfarande på idé-
stadiet och kommer stän-
digt på nya saker. Nol Före-
tagscenter är motorn, men 
vi hoppas också dra nytta av 
kommunens nätverk. Arbetet 
med starta eget och miljödip-
lomering som  utgått härifrån 
kommer marknadsföras under 
mässan, säger Bo Larsen.

Målgruppen är miljöin-
tresserade alebor och tanken 
är att programmet ska tilltala 
hela familjen. Lokaltidningen 
lär få anledning att återkomma 
till den grön mässan.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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CNC-fräsare

Till Hamek i Älvängen söker vi 
två erfarna: 

Mer info: www.bemannus.se
Roy Andersson, 031-52 28 73

Du har flera års erfarenhet av 
bäddfräsning med Heidenhain 
styrsystem och beredning i Mas-
ter-CAM. Du behärskar ritningsläs-
ning och mätteknik full ut. Du är 
flexibel, initiativrik, noggrann och 
har god samarbetsförmåga.

Håkan Andersson Mekaniska AB 
konstruerar och tillverkar mindre 
serier av prototyper, komponenter, 
form- och stansverktyg samt 
maskiner och hanteringsutrust-
ning. Allt produceras i en dyna-
misk miljö med högteknologiska 
maskiner och kunnig personal. 
Riktlinjer för det inre arbetet är 
ständiga förbättringar, goda rela-
tioner, kontinuerlig utbildning och 
bra arbetsmiljö.
Håkan Andersson Mekaniska AB 
blev under våren 2005 kvalitets-
certifierade av Det Norske Veritas. 

LEDIGA TJÄNSTER
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Älvängen (S)-förening

ÅRSMÖTE
Onsdagen 9 februari kl 18.30
Dagcentralen, Göteborgsvägen i Älvängen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Vårt kommunalråd Paula Örn medverkar

VÄLKOMNA

Ett modernt hantverksbageri

Det blir en mässa!

Nols "mässkansli". Näringslivschef Jerry 
Brattåsen, Bo Larsen och Börje Carlsson 
från Nol Företagscenter.

Nöjda bagare. Lennart Svenheimer, Dennis Eriksson och Markus Svenheimer har skapat sina drömmars bageri i Sävedalen. 
Ett modernt familjärt hantverksbageri med stor produktionskapacitet, utan industrikänsla. I det nya bageriet jobbar 14 an-
ställda, men totalt sysselsätter de ett 50-tal med all butikspersonal.                   Foto: Allan Karlsson

– Tillsammans kunde Cederleufs och 
Svenheimers förverkliga drömmen

Markus Svenheimer demonstrerar hur 
deggrytan hissas upp och töms på sitt inne-
håll. De tunga deglyften tillhör historien.

BAGARSON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Under våren 2011 pla-
neras för två frukostcaféer 
för kvinnor i Skepplanda 
församlingshem.  

Det första blir nu på 
lördag den 5 februari då 
vi får besök av Carina 
Frykman, som talar under 
rubriken ”Att Följa Vägen 
– om pilgrimsvandring förr 
och nu”.

Genom hela historien 
har människor vandrat 
till heliga platser för att 
söka Gud. Även i dag ger 
sig många ut på pilgrims-
vandring. Vilka motiv har 

dagens människor för att 
vandra? Hur gör man? Vi 
fördjupar oss i pilgrims-
vandringen som både yttre 
och inre resa.

Det andra frukostcaféet 
blir lördagen den 5 mars.  
Då heter gästföreläsaren 
Evy Juneswed som ska 
prata om ”Vår tids andlig-
het”.

Frukosten står fram-
dukad från klockan nio i 
församlingshemmet och 
det är ingen anmälan till 
träffarna.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor i Skepplanda

Det var programpunkten 
vid Aktiva Seniorers första 
månadsmöte. Ordförande 
Sture Magnusson hälsade 
välkommen och lämnade över 
ordet till Conny Andersson, 
dagens föredragshållare. Till-
sammans med Bosse Erics-
son har han dokumenterat 
Kungälvs historia.

På ett kunnigt och lätt-
samt sätt berättade han till 
bilderna och vi fick ta del av 
många olika skeenden. Ett 
sådant var elektrifieringen 
av Kungälv och kexfabrikens 
elgenerator som drevs med 
en ångmaskin. Att vintrarna 
kunde vara snörika förr också 
såg vi, fast då skottades all snö 
bort för hand. Kungälv hade 
båtförbindelse med Göteborg 
genom fartyget Freden, som 
fraktade varor dit. Hemma-
hamnen fanns även den före-
vigad. Vi fick se färjan, som 
tog oss över Nordre älv och 
Färjevägen, ABC-fabriken, 
Stadskällaren, kyrkan med sin 
enda visare, tullen, fästningen 
ja ”allt” fanns med.

Conny och Bosse visade 
även bilder från senare doku-
mentation, till exempel sko-
makare Gösta Andersson i sitt 
skomakeri. Bakom Kungälvs 
kyrka finns syrenbuskar med 
en mycket speciell färg berät-
tade Conny i ord och bild. 
Vid ett tillfälle hade man tagit 
hjälp av räddningstjänstens 
skylift och fotograferat Västra 
gatan från ovan. Denna bild 
utsågs till årets bild av Bohus-
läns museum. Att vi haft 
besök av en kulturstipendiat 

Kungälv i forna dagar

Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga fotoalbum. 
Ta med dina favoritfoton och gör egna 
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor
kl.10.30–12.30 Alvhem 4 ggr á 2h 
15-25 år. Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 27 februari 
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort och 
inbjudningar m.m.
Onsdagar udda veckor
kl.18.30–20.00 
Aroseniusskolan 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: ons. 2 mars
Ledare: Jennie Niklasson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Måndagar
kl.18.00–19.00 Alvhemsskolan
4-8 år Kostnad: 200:-
Start: mån. 21 februari
Ledare: Bjarne Sjöholm och
Håkan Winblad

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 200: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 200:-
Älvängensskolans gymnastiksal
Start: sön. 27 februari
Ledare: Jessica Lindblad

Linedance
Lätta danssteg till ösig musik
Tisdagar kl. 18.00–19.00
Gymnastiksalen, Garnvindeskolan
12-14 år. Kostnad: 200: -
Start: tis. 1 mars
Ledare: Åsa Sandström och
Jennie Niklasson
I samarbete med Fun in Line.se 

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken av 
pärlor och band
Måndagar udda veckor kl.17.30–19.30
Alboskolan 
8-12 år Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: mån. 28 februari
Ledare: Meddelas senare
Sista anmälningsdag 18 februari

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar udda veckor kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 6 mars
Ledare: Janne Jumisko,
Håkan Winblad och William Olausson

Vi söker ledare
Vill du vara med och hjälpa till med 
barngymnastik el. barndans. Det finns 
efterfrågan på detta därför söker vi 
ledare inom dessa områden. Hör av dig 
till Aktiv Ungdom Ale så startar vi till 
hösten.

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 el. 0704-89 86 16. SENAST 18 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Waldorfskolan i Kungälv

Infokväll tisdag 8/2 19.00 
För alla årskurser

Du som ska välja skola till ditt barn
hösten 2011, är varmt välkommen

att träffa lärare, föräldrar och fritids.
Vi bjuder på fika

Ta gärna med ditt/dina barn

 I vår förskoleklass finns plats för 12 barn

www.fredkullaskolan.se
Telefon 0303-63670

Frågan har aktualise-
rats genom under-
handssynpunkter från 

Länsstyrelsen att man kan 
komma att ha sådana syn-
punkter på genomfartstrafik 
i Kronogården med reguljär 
busstrafik att det framtagna 
förslaget till detaljplan kan 
komma att stoppas. Tanken 
har ju varit att dra busstra-
fiken rakt igenom områ-
det och vidare ut via Gustav 
Larssons väg genom Maden. 
Protesterna från boende i 
Maden har för övrigt varit 
kraftiga redan nu.

Planförslaget, om det 
fullföljes, skulle innebära 
att en korridor om ca 70 
meter skulle krävas genom 
det planerade bostadsområ-
det och förmodligen måste 
också bullerplank sättas upp 
för att få ner bullernivån till 
godtagbar nivå.  Detta skulle 
utseendemässigt förstöra 
boendemiljön.

Detta förefaller horribelt. 
Busslinjen är tänkt som 
en ren matarlinje ner till 
pendelstationen i Älvängen 
och att använda linjebus-
sar 15-17 m långa, ofta 
3-axlade och med motorer 
med oacceptabelt höga bul-
lernivåer, synes vara helt 
felaktigt. Samma problem 
lär dyka upp även i andra nya 
bostadsområden.

I takt med att kraven på 
lägre buller stiger måste vi 

också ställa krav på busso-
peratörerna om lägre bul-
lernivåer på motorerna. 
Men sätter vi ingen press 
på bussoperatörerna att 
använda mindre bussar 
med modernare och tystare 
motorer lär vi få vänta. I 
våra grannländer används 
matarbussar med både tysta 
och rena gasdrivna såväl som 
dieseldrivna motorer och vi 
ser det som självklart att vi 
nu skall kräva motsvarande i 
Ale kommun. 

Vi kräver därför att 
kommunstyrelsen initierar 
denna fråga omgående. I 
annat fall kommer vi att få 
stora problem att nydana 
kommunen med nya, stora 
bostadsområden där tillgång 
till nära kollektivtrafik skall 
finnas. Verktygen finns 
genom att kommunen kan 
kräva planbestämmelser och 
bestämmelser i Trafikplanen 
som utestänger bullrande 
buss- och övrig tung trafik 
men detta hjälper föga om 
inte bussoperatörerna ser till 
att fordonen finns. Det sker 
snabbast om kommunen 
ställer kraven.

Samhällsbyggnadsnämnden
Jan A Pressfeldt (AD)

Ordförande
Tyrone Hansson (S)

1 vice ordförande
Fredrik Johansson (M)

2 vice ordförande

Bullrande bussar eller 
nya bostadsområden?

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun hamnar bland 
de tio bästa kommunerna 
i fyra av åtta kategorier 
enligt granskningen Mil-
jöfordonsDiagnos 2010. 
Granskningen genomför-
des av Miljöfordon Syd i 
samarbete med InfoTorg.

Lilla Edets kommun till-
delades i dagarna diplom 
för en av Sveriges tio bästa 
kommuner i kategorierna:

• Andel miljöbilar 2010
•  Andel bilar som drivs 

med biodrivmedel 
2010

•  Klimateffektivast 
fordon 2010

• Krocksäkerhet – andel 
bilar med 5 stjärnor Euro-
NCAP 2010

 Vinnaren av gransk-
ningen blev Trosa 
Kommun.

JONAS ANDERSSON

Granskningen Miljöfordons-
Diagnos 2010 klar
– Lilla Edets kommun blad de tio bästa

märktes på detta innehållsrika 
och intressanta föredrag.

Tätare parkering är 
nödvändig. Kvarnstallets 
parkering är endast avsedd 
för deras gäster. Anmälan 
till vårfesten kan göras vid 
februarimötet. Fler kan få 
plats på yogan. Anmälan till 
Vivi-Anne.

Luciainsamlingen gav 4 000 
kr. Stefan Jarls kritikerrosade 
film ”Underkastelsen” ges på 
Mimers hus den 8 februari.

Inga Isaksson

Till er hundägare i och 
runt Wetterströms 
Hage i Skepplan-

da som inte tar upp efter 
era hundar. Det behövs inga 
hundkurser för att ”plocka 
upp” efter sina djur. Bajspå-
sar finns att köpa för några 
tior i de flesta matbutiker/
djuraffärer. Som hundäga-

Plocka upp efter 
era hundar!

re har man inga rättighe-
ter, bara skyldigheter! Tänk 
på det även när det gäller att 
plocka upp efter hunden.

Man börjar bli ganska 
trött på att tvätta hundtassar 
och skor efter rastningarna, 
på grund av hundskit. Ja, 
jag är själv hundägare, men 
förbaskat trött på att försöka 
parera mellan alla hundskitar 
som kommer fram i högar 
när solen tittar fram och 
snön smälter bort.

Jag funderar på hur 
många kilo hundbajs jag 
plockat upp under det 
senaste året efter andras plus 
mina egna hundar? Med 
egna inköpta påsar. Okej, jag 
behöver inte göra det, men 
gör det både för egen och 
andras trevnad. Så till alla er 
som aldrig syns med en ”baj-
påse” i handen: Vi skramlar 
gärna ihop till dig/er som är 
påslösa, bara ni plockar upp 
själva efter era hundar. För 
allas trevnad!

Frustrerad hundägare

TV 4:s inslag i förra veckan 
om Ales satsning på datorer 
i grundskolan innehöll felak-
tiga uppgifter. Olyckligtvis 
tolkar Ales grundskoleelever 
det som att alla skall få da-
torer inom kort. Inte kon-
stigt eftersom det är så TV 
4:s reporter framställer det i 
inslaget. Jag har fått många 
samtal från elever och för-
äldrar som undrar vad som 
gäller. Likaså från lärare.
Så här har vi sagt: Vi börjar 
med årskurs 1-3 under 
2010/2011 och fyller sen på 
med en årskurs per år. (De 
nya ettorna varje höst)

Det innebär ju att det 
tar ca 5-6 år (hösten 2016) 
innan alla grundskolans 
elever är utrustade med bär-
bart.

De som idag går i årskurs 
4 och uppåt, omfattas alltså 
inte av satsningen på just 
bärbart. De blir naturligt-
vis inte helt utan tillgång på 
datorer.

Det vi försöker göra är att 
öka datortätheten för övriga 
årskurser. Innan 1-1 sats-
ningen hade vi ca 1500 da-
torer på 3300 grundskole-
elever, vilket ju är en ganska 
hög datortäthet. Till syven-
de och sist prioriterar varje 
rektor och skola vilken da-
torsatsning man vill göra i 
årskurs 4-9. 

Vi har sagt från kommu-
nens sida att vi de komman-
de åren kommer att ge alla 
grundskolans elever  bärbara 
datorer men tidsplanen har 
TV inte tagit med i inslaget, 
vilket alltså rört till det hela.

På Ale kommuns hemsi-
da finns skriftlig informa-
tion om 1-1 datorerna. Den 
stämmer. Jag har bett om att 
TV 4:s inslag tas bort.

Peter Madsen
Verksamhetschef

Skola/skolbarnomsorg

Felaktig fakta om 
skoldatorer i TV4

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

Februari

Vi startar en kurs på dagtid den 22 
februari och träffas åtta tisdagar kl 
10.00–12.00 på Trollevik i Nödinge 
och vi vänder oss till dig som har 
barn mellan 3 och 9 år.  Du får 
utveckla dig i föräldrarollen och 
kommer att arbeta med att stärka 
självförtroendet hos dig själv och 
ditt barn.  Tillsammans med andra 
föräldrar kommer du att finna 
verktyg för att bättre förstå och 
hantera barn i olika situationer.
Dessutom kommer vi att arbeta 
med att förbättra samspelet och 
minska konflikter i hemmet.

COPE utvecklar dina förmågor att
se barnens goda sidor
öka barnets förmåga till egna 
lösningar
vara säker i föräldrarollen

Är du intresserad? 
Kontakta då handledaren Eva 
Gundahl, tfn. 0303 33 12 50, eva.
gundahl@ale.se, handledaren 
Anita Österberg, tfn. 0303 33 01 
63 eller folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén, tfn. 0704 320 711, birgitta.
freden@ale.se

VÄLKOMMEN TILL ARKIVRESA
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 kom-
mer du igång
12.00 Forska vidare
13.00 Arkiv från företag
14.00 Ale i arkiven
Plats: Ale gymnasium, Cafétorget 
och musiksalen. Fri entré.
Samarrangemang mellan Ale 
kommun och Riksarkivet. 

PÅ GÅNG I ALE

KOMMUNPROFILEN
TOBIAS EHNSTRÖM, 22 år, parkarbetare.
– Jag älskar mitt jobb. Det här 
måste vara det roligaste jobb 
som finns. Varje dag är det roligt 
att komma hit.

Den som så överdådigt beskriver 
sitt arbete är Tobias Ehnström, 22 
år. Han är parkarbetare i Ale kom-
mun. Många höjer på ögonbrynen 
när de hör att det finns parker i 
Ale. Men att det finns kan Tobias 
skriva under på. 
Han är ofta ute och 
klipper kommunens 
gräsytor, plogar snö, 
klipper träd eller 
planterar blommor.

– Det finns jät-
testora ytor som vi 
i kommunen har 
ansvar för, berättar 
Tobias. Och så har vi 
alla gator och skolgårdar, hund-
rastgårdarna och alla kommunala 
lekplatser. Och fyra badplatser.  Det 
finns mycket att göra.

Tretton parkarbetare med en 
chef och en arbetsledare sköter 
Ale kommuns gräsmattor, plante-
ringar och allt annat. Det handlar 
inte bara om att sköta kommu-
nens mark, från Surte till Hålanda, 
utan också om annan trivsel för 
invånarna. Bara år 2010 har man till 
exempel planterat ut 5 000 plantor 
och rustat upp tre badplatser.

 ”Parken” har maskinstationer på 
tre ställen; i Älvängen, i Brandsbo 
och i Surte. För denna service, 
och hela arbetsområdet, betalar 
invånarna i Ale kommun 33 öre per 
hundralapp i skatt.

– Man vet aldrig från dag till 
dag vad som behöver göras. Och 
det är ju mest naturen som styr 
jobbet. Regniga somrar blir det 
mer gräsklippning, och all snön 
under vintern ska vi inte ens tala 
om. Mycket av jobbet är svårt att 
planera. Om något gått sönder på 
en lekplats eller badplats måste vi 
åka ut och laga direkt, säger Tobias. 

En stor del av gatornas och 
vägarnas skötsel 
ligger på vägfören-
ingar i stället för på 
kommunen. Många 
känner inte till 
detta, vilket orsakar 
en del förvirring när 
medborgare ringer 
och påpekar brister 
till parkförvaltning-
en. Och kontakterna 

med allmänheten är täta. Många 
hör av sig med synpunkter och 
frågor. De så kallade trygghets-
vandringarna i kommundelarna blir 
också allt mer uppskattade.

Vad gäller Tobias skulle 
man nästan kunna tro att 
det inte finns någonting 
dåligt alls med hans jobb. 
Men det gör det.

– Jo, när man klipper 
gräskanter och inte kan 
se hundbajset i gräset. Då 
sprutar det upp i ansiktet. 
Det är inte kul. Och när folk 
klagar på vårt jobb, men 
det händer väldigt sällan. 
Nästan alla jag träffar är glada och 
tackar för att man kommer och hål-
ler det snyggt, berättar Tobias.

Nästan alla jag 
träffar är glada 
och tackar för 
att man kommer 
och håller det 
snyggt”

”

Lär dig  
hantera vardagen  
med barnen

TANKAR FRÅN EN PILGRIM
Måndagen den 7 februari kl 
18.30–21.00 håller Starrkärr-
Kilanda församling tillsammans 
med Rådet för hälsa och trygghet 
i Ale en after work för kvinnor 
mitt i livet. Vägen till Santiago 
de Compostela – en pilgrims 
bilder, tankar och minnen från El 
Camino. Diakon Inger Lindeskog 
med medvandrare berättar för 
oss. Vi inleder kvällen med lite 
mingel, prövar på en pilgrims-

måltid (40 kr) och avslutar kvällen 
med några funderingar kring livet. 
Plats: Starrkärrs församlingshem.  
Ingen föranmälning krävs. För mer 
information, ring Ingela Fransson, 
tfn 0303 44 40 31.

FÖRFATTARBESÖK I ÄLVÄNGEN
Författaren Stewe Claeson – Att 
skriva romaner om folk som finns 
eller fanns. På Älvängens bibliotek 
onsdagen den 9 februari kl 19.00. 
Inträde och fika 40 kr.  Samarrang-

emang mellan Bibliotekets vänner i 
norra Ale och Älvängens bibliotek.

I LJUSET AV TVÅ STORA A:N
Lördag 5 februari kl 18.30, Med-
borgarhuset Alafors. I ljuset av två 
stora A:n – en föreställning där 
Björn Afzelius sånger möter Kent 
Anderssons texter. Framförs av Ole 
Moe och Dan Nerenius. Biljetter 
100 kr säljs på biblioteket i Nö-
dinge. Arr: Folkets hus och parker, 
Ale kommun. 



I en annonsfinansierad, 
politiskt obunden lokal-
tidning är chefredaktö-

rens ledare inte att beteck-
na som tidningens åsikt. 
Den är högst personlig, så 
gör gärna inga kopplingar 
till Alekuriren som helhet. 
Beträffande frågan i sak är 
jag inte övertygad om att 
skattebetalarna i Ale delar 
era åsikter om att 22 må-
nadslöner för att inte göra 
någonting är helt okej. Jag 
respekterar självfallet er 
åsikt, ni bör tycka så med 
tanke på vilka ni represen-
terar. Däremot skulle jag 
gärna utmana er i en gal-
lupundersökning där skat-
tebetalarna får avgöra vems 
resonemang som känns 
mest rätt. Jag tror inte er-

sättningar i storleksord-
ningen 22 månadslöner 
vinner något större förtro-
ende. Jag har också svårt 
att tänka mig att den nya 
politiska ledningen ser det 
som ett rent nöje att säga 
upp människor, de hade 
säkert sina skäl. Ibland kan 
det dock vara lämpligt att 
den sakliga grunden inte 
blir offentlig. I det aktuel-
la fallet har ett beslut redan 
fattats med känd konse-
kvens. Nu är frågan hur vi 
i framtiden ska kunna und-
vika dessa horribla fallskär-
mar som långt ifrån alla 
tycker är rimliga. En del 
verkar dock fortfarande fö-
respråka dem...

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare

alekuriren  |   nummer 4  |   vecka 5  |   20116

I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 11/2 kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att hyra 

hos Älvängens Cykel.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se 
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 11/2 KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

Vi blir mycket fun-
dersamma över hur 
kompetensen ser ut, 

både i fråga om avtal och 
den svenska arbetsmarkna-
den i stort, när vi ser Mikael 
Berglunds uttalande om 
uppsägningen av Stig Fre-
driksson. Han menar att 
anledningen att det blev 
dyrt att säga upp kommun-
direktören beror på hur av-
talet var skrivet. Vi menar 
att det är helt fel!

Anledningen till att det 
blev dyrt för kommunen 
är att det inte fanns någon 
saklig grund att säga upp 
Stig Fredriksson. På svensk 
arbetsmarknad är nämligen 
inte ”din nya chef gillar inte 
dig” tillräckligt för att kunna 
ge någon sparken. Både du 
och jag, och chefer, har en 
anställningstrygghet som 
säger att man kan inte bli 
av med sitt jobb utan rimli-
ga skäl. 

Det går inte heller att 
skylla på att avtalet skulle 

vara dåligt skrivet då praxis 
har etablerats av arbets-
domstolen. Det är via domar 
i arbetsdomstolen som det 
har etablerats vad det kostar 
att göra sig av med en an-
ställd om man inte har några 
skäl för det. Det Mikael 
Berglund då antyder är att 
alla förutsättningar på ar-
betsmarknaden är felakti-
ga. Det kan man möjligtvis 
tycka, men inte skylla avtals-
ansvariga parter på kommu-
nen för. 

Man kan undra om 
Mikael Berglund menar att 
vi skall ha anställningsför-
hållanden där det är helt 
okey att, utan någon som 
helst grund, säga upp en an-
ställd för att låta denna gå 
omedelbart utan vare sig lön 
eller annan ersättning. 

Även om kommundirektö-
ren skulle kunna anses till-
höra det som i Lagen om 
anställningsskydd kallas ”fö-
retagsledande ställning” 
innebär inte det att man kan 

teckna avtal som inte ger 
någon ersättning om ved-
erbörande får sparken. Då 
kommer man i förväg över-
rens om, som till exempel i 
Härryda kommun, 24 må-
nadslöner. Det vill säga, 
med ett sådant avtal, hade 
uppsägningen blivit margi-
nellt dyrare. 

Alekuriren frågar i 
sin ledare var denna regel 
kommer ifrån, och borde 
veta att den kommer från 
AD (Arbetsdomstolen som 
är partsammansatt av Ar-
betsgivare och Fack). Att 
Alekuriren också anser att 
regeringen skall ändra LAS 
för att anpassa den efter vad 
företagen vill, belyser mer 
var Alekuriren har sina sym-
patier.

Billy Ljunggren
Klubbordförande

Ledarna Eka Bohus

Sonny Landerberg
Ordförande

Allmänna Chefsföreningen inom 
Ledarna

"Ledaren inte detsamma 
som tidningens åsikt"

Dyrt att avskeda utan saklig grund

"Beklagligt att ett fackförbund diskuterar 
en enskild medlems ärende i media"

Organisationen Ledarna om kommundirektörens avsked

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) svarar

BOHUS. Eka Chemicals 
vill att Högsta domsto-
len prövar miljööver-
domstolens dom kring 
hur historiska markför-
oreningar på företagets 
anläggning i Bohus ska 
hanteras.

– Ett av skälen är att 
vi vill ha en tydligare 
dom, säger platschef 
Ann Lindgärde.

Eka Chemicals har varit verk-
samt i Bohus sedan 1924. 
Genom åren har miljölagstift-
ningen förändrats och med 
hänsyn till detta är det sär-
skilt intressant att utreda vem 
som bär ansvaret för att åtgär-
da historiens onda gärningar. 

–  Vårt ansvar är stort och 
omfattande. Vi vill och ska mi-
nimera dagens miljöpåverkan 
av vår snart 100-åriga verk-
samhet i Bohus. Vi har redan, 
under de senaste 15 åren, in-
vesterat 450 miljoner kronor i 

olika miljöåtgärder, säger Ann 
Lindgärde och fortsätter:

– Vi delar till exempel upp-
fattningen att det bör byggas 
en skyddsbarriär mot Göta 
älv längs hela vårt verksam-
hetsområde, men vi vill gärna 
först utreda vad som är effek-
tivast och dömas sen. Nu har 
vi fått allt i en och samma dom.

Eka Chemicals anser däre-
mot att miljööverdomstolens 
dom bör justeras så att före-
taget ges bättre möjlighet att 
utreda vilka åtgärder som är 
mest effektiva innan slutliga-
villkor fastställs.

– Vi menar att frågan om 
hur miljölagstiftningen till-
lämpats är av principiellt in-
tresse, inte bara för oss i 
Bohus.

Överklagandet berör även 
vilken lag och praxis som till-
lämpas vid historiska markför-
oreningar, vilket påverkar hur 
kostnaderna fördelas mellan 
industrin och staten.

– De åtgärder som domen 
kräver beräknas kosta cirka 
650 Mkr.

För att undvika tidsför-
dröjning har Eka Chemicals 
inlett ett förprojekt för att 
kunna utöka den skyddsbarri-
är som redan finns mot Göta 
älv. Denna barriär förhindrar 
att föroreningar når älven.

En annan del i domen 
kräver marksanering genom 
att gräva bort stora massor. 
För att kunna göra det i den 
norra delen av området krävs 
att vissa fastigheter rivs och er-
sätts med nya.

– Vi är verksamma i Bohus 
och har så varit i många år. 
Det vill vi fortsätta vara och 
kommer därför fortsätta satsa 
mycket på miljöarbetet, men 
formerna och de juridiska as-
pekterna måste prövas, avslu-
tar Ann Lindgärde.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Eka överklagar miljödom

Eka Chemicals har överklagat miljööverdomstolens dom 
kring hur historiska markföroreningar ska hanteras.

Arkivbild: Allan Karlsson

Jag tycker att det är be-
klagligt att ett fackför-
bund väljer att diskutera 

en enskild medlems ärende 
i media, men jag hoppas att 
ni har stämt av detta med 
Stig Fredriksson innan. 
Att man sedan inte har valt 
att kontakta den egna för-
handlaren är uppenbart då 
man gör ett antal antagan-
den och dessutom försöker 
berätta för mig vad jag ska 
tycka. Jag tänker inte heller 
denna gång diskutera en en-

skild människas ärende i 
media, men jag kan berätta 
att er förhandlare ansåg att 
kommundirektör var jäm-
ställt med ”företagsledande 
ställning”. De rekommen-
dationer som vi har fått från 
Sveriges Kommuner och 
Landsting är att man i an-
ställningsavtalet ska beskriva 
hur det ska gå till om man 
en dag väljer att gå skilda 
vägar. Det är enklare och 
bättre att göra detta i början 
av en anställning än i slutet.

Mikael Berglund (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ansvarig utgivare förtydligar:
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Begränsad  
framkomlighet

Begränsad framkomlighet vid järnvägsövergången i Alvhem  
I samband med att en ny anslutning till Lilla Edet-banan kopplas in till 
Norge/Vänerbanan begränsas framkomligheten vid järnvägsövergången 
över Lilla Edet-banan vid Alvhems gamla station vid fyra tillfällen. 

Måndag 7 februari klockan 07.00–12.00  
Viss begränsad framkomlighet på grund av arbete med att lasta av en 
växel. 

Tisdag 8 februari klockan 18.00–21.00  
Viss begränsad framkomlighet på grund av arbete med att tippa  
makadam. 

Onsdag 9 februari klockan 12.00–15.00 
Torsdag 10 februari klockan 12.00–15.00
I samband med så kallad spårriktning kommer fordonstrafik inte kunna 
passera plankorsningen. Plankorsningen kommer dock att vara bemannad 
för att hjälpa gående och cyklister att passera. I händelse av nödfall 
kommer utryckningsfordon att få passera på en provisorisk överfart.

Kontakt: Krister Lindén, platschef, 010-484 65 40 
För mer information, besök www.banavag.se 

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

www.trafikverket.se

Utgångspris 495 000:-
Boyta 59,5 kvm
Avgift 3.282:-/mån inkl värme,
VA, Kabel-Tv
Balkong i västerläge
Adress: Klorvägen 6B
Visas sön 6/2 15.00-15.30
och mån 7/2 18.15-18.45
Sms:a: FB 5410-2290 till 72456
för beskrivning

Trevlig tvårumslägenhet med
kök och balkong finner ni cent-
ralt belägen i populära Bohus.
Här är nära till service, skolor,
dagis och kommunikationer
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2290.

B 2:a Bohus

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 113 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 257 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1972
Adress: Gustav Larssons Väg
37
Visas sön 6/2 14.15-15.00
Sms:a: FB 5410-2590 till 72456
för beskrivning

I populära Älvängen kan vi nu
erbjuda ett välskött hus i barn-
vänligt område. Huset är
smakfullt renoverat under
senare år. Stort vardagsrum
med fin braskamin, inglasat
uterum. Gångavstånd till för-
skola och skolor.
Tel: 0303-74 62 50.

B Älvängen
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KOLLANDA. Den mest 
välbesökta sopplun-
chen på väldigt länge.

Att förlägga årets 
första företagsmöte till 
Ales utkant skulle visa 
sig vara ett lyckodrag.

Det råder ingen 
tvekan om att närings-
livet blomstrar även i 
Kollanda.

Eventuella farhågor om att 
Kollandas geografiska läge 
skulle få en negativ inver-
kan på besöksantalet till fö-
retagarlunchen var betydligt 
överdriven. Det fick motsatt 
effekt!

– Vi är positivt överraska-
de och jätteglada över att så 
många ville komma hit, för-
klarade näringslivschef Jerry 
Brattåsen när han hälsa-
de välkommen och presen-
terade Handelsbanken som 
dagens programvärd.

Fredagens arrangemang 
hölls hos Kollanda Grus och 
de lokaler som företaget låtit 
överta från den tidigare go-
kartbanan på Ale Ring.

– Det är faktiskt gokart-
klubbens före detta klubbhus 
som vi sitter i. Vi flyttade hit 
det med hjälp av långtrada-
re. Utvändigt har vi inte gjort 
någonting, däremot har vi 
satsat på en invändig renove-

ring, förklarade Göran Tilly, 
en av de föredragshållare som 
lunchgästerna fick lyssna till.

– Kollanda Grus bildades 
1994 och är idag sju anställda 
med en omsättning på cirka 
tolv miljoner kronor. Det är 
jag och min bror Arne som 
driver företaget. Vi sysslar i 
huvudsak med entreprenad 
och försäljning av grus, sade 
Göran.

I generna
– Det ligger i generna. Vår 
pappa Bengt startade upp sin 
verksamhet på 60-talet och 
där började jag 1974. 

Gällande entreprenadar-
beten är det dräneringar, hus-
grunder, markarbeten för in-
dustriföretag samt enskilda 
avlopp som utgör agendan 
för Kollanda Grus.

– Jag sysslar mestadels med 
entreprenadarbeten och Arne 
håller till i grusgropen. Vår 
grusgrop har fått ett ordent-
ligt uppsving på senare tid. 
Det är singel och sand som vi 
tillhandahåller, men det sker 
ingen krossning.

Göran Tilly passade också 
på att slå ett slag för den gräv-
maskinsutbildning som äger 
rum på området och slutligen 
presenterade han visionerna 
för Ale Motorpark.

– Vi vill skapa en park för 

människor och motorer och 
tror att Kollanda är den rätta 
platsen för det. Vi vill bli 
ett centrum för motocross, 
speedway, gokart och folkra-
ce. Det är utifrån den visio-
nen vi arbetar.

E-bokföring
Presentationen av Kollan-
da Grus och dess verksam-
het föregicks av en informa-
tionsstund om e-bokföring. 
Per Nordqvist från Speed-
Ledger berättade kortfattat, 
men ändå innehållsrikt, om 
fördelarna med bokföring på 
Internet.

– Det handlar om att mi-
nimera momenten per trans-
aktion. Det är användarvän-

ligt och med det här syste-
met sparar ni tid. Tid som ni 
frigör till er kärnverksamhet, 
sade Nordqvist som fick svara 
på en hel del frågor från ny-
fikna och potentiella kunder.

Arbetsförmedlingen fanns 
representerad genom Rei-
mond Ardner som tog till-
fället i akt att profilera Jobb-
mässan, som äger rum i Ale 
gymnasium den 24 mars.

– I fjol hade vi 22 utställa-
re och drygt 1 000 besökare. 
Mässan är ett ypperligt till-
fälle för de företag som behö-
ver personal direkt eller inom 
en snar framtid, poängterade 
Reimond.

Nästa sopplunch har för 
övrigt Arbetsförmedlingen 

som programvärd. Det blir 
den 25 februari.

– Då kom företagarna

Näringslivet blomstrar på många håll i Ale, inte minst i Kollanda där Göran och Arne Tilly på Kollanda Grus har fullt upp. 
Detsamma gäller för Lars Gustafsson (mitten) på Centrum Påle AB.

På fredagens sopplunch i Kollanda redogjorde Per Nordqvist, 
från företaget SpeedLedger, om förträffligheten med e-bok-
föring.

I KOLLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sopplunch i Ales utkant
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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

Vill du veta
vad din
bostad
är värd?

Välkommen att kontakta oss på tel
-  

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 146 kr/månad.
VISAS Sö 6/2 10.30-11.00. Ring för tidsbokning. Byvägen
10a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 56,5 kvm
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PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad
VISAS Ti 8/2 17.30-18.00. Ring för tidsbokning. Skjutsvägen
7. ALE Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-749000.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm

• Härligt läge • 5 sovrum • Öppen spis • Omdränerat
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PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 5 100 kvm . VISAS Sö 6/2. Ring för tidsbokning. Ryk 285.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-749000.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 135 kvm

• Smultronställe • Soligt • Utsikt • Bra utrymme • Gårdshus/garage
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Sälj med full koll.
Följ din bostadsaffär steg för steg med 1.2.3 Såld! 

Läs mer på svenskfast.se/123sald

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg 12, 0303-74 90 00.

Lars-Erik 
Eriksson

Yvonne 
Behrman

Erik 
Boström

Danijela 
Todorovic

Peter
Collén

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson
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POLIS
RONDEN

Måndag 24 januari

Förrådsinbrott i Bohus. Diverse 
gods tillgrips.

Tisdag 25 januari

En kvinna blir biten av en kopp-
lad hund under en promenad 
i Nödinge. Ärendet anmäls till 
polismyndigheten.

Torsdag 27 januari

Villainbrott i Älvängen. Gär-
ningsmannen tar sig in via 
sovrumsfönstret. Smycken 
tillgrips.

Fredag 28 januari

Plånboksstöld rapporteras från 
Ica Kvantum i Nödinge.

En kvinnlig lärare på Kyrk-
byskolan utsätts för hot av en 
högstadieelev.

En person ertappas för snat-
teri på Ica i Nödinge.

Lördag 29 januari

Brand utan misstanke om brott 
sker i en bostad i Kollanda. 
Räddningstjänsten rycker ut. 
Det brinner i husets skorsten.

Måndag 31 januari

En bilist tankar på Statoil i 
Älvängen och försvinner från 
platsen utan att betala. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 24/1 – 31/1: 28. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Nytt ridhus på Jennylund ska utredas
Behovet av att renovera det 
befintliga ridhuset eller al-
ternativt bygga ett helt nytt 
är stort. Frågan är vilken väg 
Ale kommun och Ale-Jen-
nylunds ridklubb vill gå. En 
förprojektering ska ge svar på 
frågan om vad som är mest 

kostnadseffektivt. I en första 
utredning som förvaltningen 
har gjort framgår att oavsett 
alternativ kommer troligtvis 
de äskade 9 miljonerna inte 
att räcka.

Om Kommunstyrelsen i 
veckan bejakar att förprojek-

teringen får starta ges Teknis-
ka nämnden i uppdrag att ge-
nomföra den.

Ale-Jennylunds ridklubb 
startade sin verksamhet 1969 
och tillhör kommunens störs-
ta föreningar.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BOHUS. Det har talats länge om ett nytt ridhus på 
Jennylund i Bohus.

9 miljoner kronor finns avsatt i investerings-
budgeten 2012.

Nu vill Kultur- och fritidsförvaltningen starta 
en förprojektering som beräknas kosta 1 150 000 
kronor.
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En singelolycka inträffade på lördagskvällen, strax före klockan åtta, på E45 i Nödinge i höjd 
med södra infarten till Ale Torg. Föraren, som var berusad, körde på vägräcket flera gånger. 
Föraren klarade sig med lindriga skador och fördes till sjukhus med ambulans.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Singelolycka på E45 i Nödinge

Här sitter man och 
väntar. Väntar 
på att bussen ska 

komma, på att solen ska 
gå upp, på att de grus-
blandade snöhögarna ska 
smälta, på att ansiktsfär-
gen ska komma tillbaka, 
på att lönen ska trilla in på 
kontot. Ja, här sitter man 
och väntar på att januari 
ska ta slut.

Alla spår av de nyss så 
festliga jul-och nyårshel-
gerna är utsuddade sånär 
som på någon överbliven 
skumpa längst in i kylskå-
pet. Blotta åsynen av en 
kvarglömd ljustake inn-
anför ett smutsigt fönster 
framkallar kvälvningar.

Veckorna som nu åter-
står fram till påskledighe-
ten anses vara så slitsamma 
att de till och med fått ett 
namn: Oxveckorna. 

Göteborgs-Posten 
gjorde därför ett tap-
pert försök att sprida 
hoppfullhet.”Så överle-
ver du oxveckorna” löd 
rubriken i nätupplagans 
högerspalt. I ett kort webb-
tv-inslag tipsade tidningens 
egna reportrar om filmer, 
teatrar och sportevene-
mang som kan tänkas 
lätta upp i januarideppet. 
Mellan inslagen spelades 
melodin ”sudda sudda bort 
din sura min”. Jag vet inte 
vad som är värst, defini-
tionen på årets jobbigaste 
veckor eller klämkäcka 
pepp-tips för att överleva 
dem.

I samförstånd biter vi 
ihop och knegar på med 
vägsaltet långt upp på 
byxbenen och isklädda 
gruskorn rullandes under 
skorna.

Enda trösten är att alla 
verkar vara på exakt samma 
gråmulna humör och inte 
många ser någon större 
anledning till att dra på 
smilbanden.

Därför är det inte utan 
att man höjer på ögonbry-
nen då ett brett leende, helt 
utan förvarning, avfyras 
mot en från kassadisken på 
Pressbyrån. 

Men om man, mot för-

Livet som en oxe
Krönika

modan, någon gång skulle 
känna sig hyfsat munter i 
morgonstressen på tågsta-
tionen kan man plötligt se 
tillvaron med andra ögon.

Då går det inte längre att 
undgå det komiska i denna 
tragedi.

Hundratals bistra figurer 
trampar av bara farten i 
samma djupa pöl av smutsigt 
smältvatten. Alla svär lagom 
högt för att markera sitt 
missnöje men utan att dra till 
sig alltför mycket uppmärk-
samhet. För att verkligen 
inte få några blickar på sig 
går jackorna i samma färg-
skala som lervattnet de nyss 
dränkt kängorna i. 

En av Metros unga gratis-
utdelare har fått en olycklig 
placering i vattenpölens 
utkant. De framsträckta tid-
ningarna mottages antingen 
med ett grymtande ”jag har 

redan fått” eller med en vant-
klädd hand utan ansikte som 
girigt sliter åt sig tidningen. 

Innan trycksvärtan kletat 
av sig på jackor och tågsäten 
har den otursförföljda skaran 
hunnit läsa en notis om att 
påskledigheten infaller extra 
sent i år. Självömkande trycker 
de sina bleka pannor mot 
tågfönstret och tänker att en 
oxe inte har en aning om vilket 
slit det är att åka till jobbet en 
tidig morgon i januari.

JOHANNA ROOS
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Stoppa 
förkylningen 
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BILLIGA VECKAN!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v5. Tel 0303-975 00

Öppet alla dagar 8-22
ICA Kvantum, Ale Torg • ica.se/ale

Kycklingfi lé

99:-/kg
ICA • 1,8 kg � Djupfryst

Jfr pris 55:00/kg
Max 1 köp per kund

Kotlett med ben

4990/kg
ICA • Ursprung Sverige • Ca 2000g

Med ben • I skivor • Av gris
Max 2 förp per kund

2 för
Falukorv

35:-
ICA • 800g

Jfr pris 21:88/kg

Körsbärstomater i ask

990/st
250g Klass 1

Jfr pris 39:60/kg

Mogen avocado

15:-/st
ICA • 2-pack • 350g • Jfr pris 42,86/kg

Pris utan självscanning 26,95/st • Max två köp per kund

I manuella disken
”Veckans Självscanningsvara”

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
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NOL. Koncentrerade 
och med pannorna i 
djupa veck.

Årskurs 4-eleverna 
från Bohus och Nol ville 
inte lämna något drag 
åt slumpen.

I onsdags förmiddag 
utspelades en hjärnor-
nas kamp i Nols Folkets 
Hus.

Det råder ingen tvekan om att 
schack har blivit inne igen. I 
förra veckan spelades en lokal 
tävling i Schackfyran mellan 
Bohuskolan och Nolskolan.

– I fjol hade vi 9 000 del-
tagare och i år hoppas vi pas-
sera 10 000-strecket. Det är 
Sveriges största juniortäv-
ling, förklarar Rutger Alm-
quist från Schacksällskapet 
Manhem som fanns på plats i 
Folkets Hus för att instruera 
eleverna.

– Vi var och besökte Ales 
grundskolor under novem-

ber och december. Eleverna 
i årskurs fyra fick klart för 
sig hur pjäserna flyttas och 
vad schack går ut på, säger 
Rutger.

Hur är intresset bland 
barnen?

– Det är faktiskt ganska lätt 
att fånga barnens intresse för 
schack. Tämligen omgående 
blir de fokuserade och upp-
slukade av det man berättar. 
De inser också att schack är 
ett riktigt roligt och spän-
nande spel, säger Rutger.

Vad krävs för att bli en 
bra schackspelare?

– Ett visst matematiskt och 
logiskt tänkande är bra att 
ha. Däremot är det inte sagt 
att en professor i matema-
tik blir en bra schackspelare 
eller tvärtom. Vem som helst 
kan bli duktig i schack. Nog-
grannhet, uppmärksamhet 
och koncentration är egen-
skaper som kommer väl till 
pass i schack, säger Rutger 

Almquist.
Vad är det bästa med 

schack?
– Att alla kan vara med och 

man blir aldrig för gammal. 
En spelare som är 90 år kan 
möta en elev som går i årskurs 
fyra till exempel. Själv är jag 
65 år och spelar i Allsvenskan.

Efter en liten nedgång 
hoppas Svenska Schackför-
bundet att intresset bland 
barn och ungdomar ska vända 
uppåt igen. Nolskolan är ett 
tydligt bevis på att så är fallet.

– Vi arrangerar tävlingar 
i klassen och eleverna tycker 
det är jätteroligt, säger lärare 
Ragne Bengtsson.

– Förr i tiden fanns det en 
schackklubb i varje liten håla, 
så är det inte längre. Vi har 
väl fått stryka lite på foten 
för alla de tv- och dataspel 
som blommat upp på senare 
år. Förhoppningsvis ser vi ett 
trendbrott nu, säger Rutger 
Almquist.

Viktor Bred i klass 4A på 
Nolskolan har just vunnit sin 
match mot Linus Hellström 
när lokaltidningen kommer 
på besök.

– Det är roligt med schack 
och det gäller att hålla koll 
på alla pjäser, så att man inte 
låter sig luras av sin motstån-
dare, säger Viktor.

– Bäst är att ha de vita 
pjäserna, då får man börja. 
Damen är naturligtvis favori-

Hjärnornas kamp med många kluriga drag
– Schackfyran avgjordes i Nols Folkets Hus

En av många spännande matcher i Schackfyran utspelade 
sig mellan Linus Hellström och Viktor Bred.

Ali Bitar gör ett drag under 
överinseende av Rutger 
Almquist från Schacksäll-
skapet Manhem.

SCHACKFYRAN
Schackfyran är en rikstäckande täv-
ling för fjärdeklasser som går ut på 
att alla skall vara med. Det är vikti-
gare för klassen att få med många 
än att några få är duktiga schack-
spelare. 
Schackfyran inleds på hösten med 
att schackledare från klubbar och 

distrikt gör besök hos fjärdeklas-
ser runt om i landet. Ledarna lär ut 
grunderna i schack och berättar om 
Schackfyran-tävlingen. Alla klas-
ser som besöks får fem kompletta 
schackspel – oavsett om man väljer 
att vara med i tävlingen eller inte.

ÄLVÄNGEN. Det vankas 
Båtmässa igen.

Repslagarmuseet 
finns självklart på plats 
som en av utställarna.

– Det är något speci-
ellt att vara där, säger 
mässveteranen Bernt 
Larsson.

Första gången som Repsla-
garmuseet fanns med på Båt-
mässan i Göteborg var 1996. 
Året därefter fanns man inte 
representerade, men från -98 
och framåt har Ale kommuns 
flaggskepp varit en given att-
raktion.

– Det är kul och jag har 
faktiskt varit med på alla 
mässor sedan 1998. Nu är 
vi tillbaka i D-hallen igen, 
vilket känns som att komma 
hem. De två senaste åren har 
vi haft en mer undanskymd 
placering, säger Bernt Lars-
son.

Skulle någon mot förmo-
dan inte hitta till Repslagar-
museets monter är det bara 
att ta luktsinnet till hjälp. 

Doften av tjära brukar leda 
besökarna rätt.

– Många brukar säga att de 
luktar sig fram till oss, skrat-
tar Maj-Lis Carlsson.

Båtmässan inleds med den 
traditionella VIP-kvällen nu 
på fredag och dagen därpå 
öppnas portarna för allmän-
heten.

– VIP-kvällen är den gång 
på året som vi får möjlighet 
att framhålla våra sponsorer 
och samarbetspartner. Det 
betyder mycket, säger Bernt 
Larsson.

Under flertalet mässor har 
Repslagarmuseet och Ostin-
diefararen haft ett nära sam-
arbete. I år väljer dock Ales 
stolthet att stå på egna ben.

– Den här gången väljer 
vi att profilera vårt museum 
och de produkter vi säljer. 
Folk ska veta vart Repsla-
garmuseet är beläget, säger 
Bernt.

Många är de kontakter 
som knyts under Båtmässan, 
som behåller sitt fasta grepp 
om publiken år efter år.

– Båtar och rep hör ihop 

och därför känns det natur-
ligt att vi är på plats. Vis-
serligen krävs det en hel del 
arbete, men det är det värt. 
Vi har ungefär ett 50-tal 
personer som är engagerade 
på ett eller annat sätt, säger 
Maj-Lis Carlsson.

Speciellt för årets mässa 
är att Repslagarmuseet har 
träffat en uppgörelse med 
arrangören om att slå ett jät-
telångt rep.

– Det kommer att ske när 
mässhallen är stängd. För-
hoppningen är att repet ska 
bli ungefär 300 meter långt. 
Materialet blir av naturfiber 
och repet kommer att ha en 
speciell doft av olja, berättar 
Bernt och fortsätter:

– Repet ska sedan auktio-
neras ut till förmån för Barn-
cancerfonden. Repet blir ett 
av de längsta som någonsin 
tillverkats i Sverige.

Båtmässan pågår under 
perioden 5-13 februari.

Nu riggas det för Båtmässan
– Repslagarmuseet en trogen utställare

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till helgen startar Båtmässan i Göteborg och då är Repslagarmuseet en given attraktion. 
Maj-Lis Carlsson, Christoffer Åström, Börje Johansson och Bernt Larsson ser med tillförsikt 
fram emot årets arrangemang.

ten, tillägger Viktor.
Rutger Almquist håller 

med om det.
– Kungen är viktigast, men 

damen är starkast, konstate-
rar han.

Efter att de lokala tävling-
arna i Schackfyran är färdig-

spelade väntar en distriktsfi-
nal i Göteborg. Sverigefina-
len äger rum i Globen i maj.

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BANKEN
HÖJER
RÄNTAN... ����������������������

Fabriksnya årsmodeller 2011. Bilens pris från 247.400 kr. 60 månader, 
20% kontant (49.600 kr), 3,428 kr/mån, effektivränta 2,09% 

7,3-7,5 l/100 km, co2 174-177 g/km
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DESSUTOM
BJUDER VI PÅ 16” VINTERDÄCK PÅ

ALUFÄLGAR - VÄRDE 15.900

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördagar 11-15

www.magnussonbil.se
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Är badrumsmåtten inte exakt enligt normen? Krävs en 

snedkapad duschvägg? Kanske en egenpatenterad lösning? 

Urtag i glaset? Eftersom INR tillverkar duscharna själva 

kan de fl esta modellerna anpassas efter dina önskemål. 

Och bäst av allt: Det kostar ingenting extra! Kom till butiken 

med dina badrumsmått, så får du experthjälp. Eller gå in 

på inr.se och rita själv innan du besöker oss.

 

inr.se
PLATS FÖR ÅF

BORÅS. Datumet var den 24 
januari och veckodagen en 
måndag. Eleverna kom från 
Nolskolan, de tillhörde års-
kurs 4 och 5 och deras upp-
gift bestod i att med valfritt 
simsätt avverka 200 meter.

Det var dags för Nolklas-
sikerns andra delmoment, 
och arenan var liksom tidi-
gare år Stadsparksbadets 
25-metersbassäng i Borås.

Kanske tänkte en del av 
deltagarna under bussresan 
tillbaka på höstens regn-
tunga inledning på Klas-
sikern. Det första delmo-
mentets milslånga vandring 
genom höstfuktiga skogar 
och över leriga fält blev 
en tuff start på den fjärde 
årgången av Nolklassikern.

Men nu gällde det alltså 
simning och det handlade 
om 200 meter. Daniela 
Vetter och Elin Järvelä 

Hector från 4A var något 
tveksamma innan start.

– Vi klarade 100 meter 
för ett år sedan, deklarerade 
flickorna.

Viktor Bred och Kevin 
Lundström från samma 
klass var betydligt mer opti-
mistiska.

– Jag tänker ta det lugnt 
i början, men jag klarar det, 
förklarade Kevin.

Sanningens minut när-
made sig, och simbassängen 
fylldes av beslutsamma sim-
mare med ett gemensamt 
mål för ögonen.

– Jag tycker att det var 
lättare i år än förra året, pus-
tade Nikolina Petrovic från 
5B efter målgången.

Joakim Sjögren från 
5A ansåg för sin del att 
svårigheterna jämfört med 
förra året var i stort sett 
likvärdiga, medan Martyna 

Szczechowicz från 5B var 
märkbart nöjd. 

– Jag klarade det inte 
förra året, men sen har jag 
tränat själv och i år gick det 
bättre, förklarade Martyna 
efter sin välförtjänta fram-
gång och ett avklarat delmo-
ment av Nolklassikern.

Av eleverna från 4B var 
Felicia Larsson först i vatt-

net och snabbast i klassen 
att sätta handen i målkaklet 
efter sina bassänglängder. 
Felicia avverkade utan större 
ansträngning sina 200 meter, 
något som hon hade gemen-
samt med de flesta simmarna 
från Nolskolan.

För de tidigare nämnda 
eleverna från 4A gick det 
också bra. Trots de något 

olika förväntningarna innan 
simprovet fullföljde både 
Daniela, Elin, Kevin och 
Viktor.

På hemvägen till Nol 
analyserades dagens presta-
tioner i bassängen, samtidigt 
som många förhoppnings-
fulla blivande medaljörer 
diskuterade kommande 
utmaningar i form av cykling 
och löpning.

– Nolvarvet är det klart 
jobbigaste, tyckte Almida 
Andréasson från 4B.

Men först väntar 
cyklingen den 11 maj. Snart 
dags att smörja kedjor och 
kolla däckstrycket. Nolklas-
sikern drar vidare!

Ragne Bengtsson

Bad i Borås när Nolklassikern fortsatte
– Och i maj blir det cykling

Stolta elever från Nolskolan som just klarat av 200 meter i 
bassängen.

Det andra delmomentet i Nolklassikern genomfördes i Stads-
parksbadets 25-metersbassäng i Borås i förra veckan.



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������

����
������������������������������������

��������������������
����������������������� ���

Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Ring Kent
0704-38 52 58

Just nu!
En ledig plats!

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R
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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

Jakten på jobb slutade i Narvik
Hon drömde om att få jobba med vindkraft.

Jakten på jobbet slutade i Narvik.
Erika Thorstensson tvekade ändå aldrig att lämna tryggheten i Älvängen.

Hallå där, Erika! Du 
syns inte på Tempo i 
Nol längre, vad jobbar 
du med nu?
– Jag är utbildad civilin-
genjör (Master degree) i 
Maskinteknik på Chalmers. 
Under utbildningen hade 
jag en utbytestermin i Eng-
land där jag läste Interna-
tional project management, 
där föddes mitt intresse 
för vindkraft. Vi  hade ett 
projekt som handlade om 
vad man skulle göra med 
gamla uttjänade oljeplatt-
formar. Min grupp kom då 
på idén att man kanske kan 
använda själva plattformen 
som ett fundament till att 
ställa vindkraftverk på. Ute 
till havs och med bra vindar 
verkade det ju idealt och 
arbetet med att få till fun-
damentet var ju redan klart. 
Vi tyckte det var en jättebra 
idé, men det visa sig sen att 
det innebar lite komplikatio-

ner. Det satte i alla fall fart 
på mitt intresse för vind-
kraft.
Idag bor du i Narvik. 
Hur ham-
nade du 
där?
– Jag kände 
att jag 
behövde lära 
mig mer om 
vindkrafts-
branchen 
från ett annat perspektiv än 
det akademiska. Jag sökte 
därför lite olika projekte-
ringsjobb runt om i Sve-
rige och Norge. Det var så 
jag hittade det företag jag 
jobbar för nu.
Vad är det bästa med att 
jobba i Norge och Narvik?

– Det är så otroligt vack-
ert här med fjord som möter 
fjäll! Det finns även goda 
möjligheter till friluftsliv. 
Jag bor mitt i Narvik, så jag 

har gångavstånd till elljus-
spår, skidlift, havet, trän-
nigshallar och det finns 
många fina promenadturer i 

närheten.
Jobbmässigt 
tycker jag 
det är bra för 
mig att få en 
liten bredare 
överblick på 
vindkrafts-
branschen.

Inga nackdelar?
– Enda nackdelen är att 
min pojkvän, familj och 
vänner är kvar i Göteborgs-
trakten och jag saknar dem 
såklart, speciellt Magnus 
och hunden. Men skype och 
andra sociala medier finns 
ju att tillgå, och man behö-
ver ju inte oroa sig att man 
ska gå varandra på nerverna. 
Man är istället väldigt glad 
när man väl ses.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VECKANS 

PROFIL

Namn: Erika Thorstensson.
Ålder: 26.
Bor: Narvik.
Familj: Pojkvännen Magnus, mamma, pappa, 
hunden Lady (alla boende i Älvängen) och en 
lillasyster numera boende i Kode.
Yrke: Projektledare i vindkraft för Nordkraft 
Produksjon A/S i Narvik.
Fritidsintressen: Innebandy, längskidor, 
strategispel, baka, spela gitarr, handarbete av 
olika slag.
Nästa semester: Förhoppningsvis till vackra 
Visby med pojkvännen vid påsk.
Känd från: Tempo i Nol...

Det är så otroligt 
vackert här med fjord 

som möter fjäll.


