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Niclas Emanuelsson, Brady 
Concerting AB, etablerar 
på Rödjans industriområde.

Från Kungälv 
till Ale!
NÖDINGE. Brady Conver-
ting AB flyttar med 70 
anställda från Kungälv 
till Ale – och Nödinge.

Ale kommun fick i veckan klart med 
den största nyetableringen i modern 
tid. De 70 anställda som flyttar med 
Brady Converting, tidigare Tradex AB, 
kommer sannolikt att följas av fler. 
Platschef Niclas Emanuelsson uteslu-
ter inte ett treskift.

Läs sid 13

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

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS

���
����

�����
�����

���������
����������
����������URSÄKTA RÖRAN...

Ombyggnation påbörjad!

Gäller ej beställningsvaror och klubbsortiment. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.
NU 30-70%
Vardag 10-19, Lördag 10-15, Söndag 11-15

Ale Torg 
0303-973 01

Nu ökar vi takten!

Start onsdag 9/2

�I manuella delikatessen
2st grillade

kyckling- 
klubbor

:::::-
Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. söndag 13 februari

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HALVA 
PRISET!

249:-Vattenkokare 
WK210. Sladdlös 2200 watt, rymmer 1,6 liter. 
Ord pris 499:- Gäller så långt lagret räcker

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

På språng mot 
division ett

Ale IBF:s unga damlag med en medelålder på under 17 år är på språng mot division ett. Laget leder nu serien efter att ha utklassat tabelltrean Sportlife 
Kungälv IBK med klara 5-1. Hanna Berglund gör här viktiga 2-0, snyggt framspelad av Sophia Adolfsson.          Läs sid 20
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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!

Nu sprider sig ånges-
ten inte bara över 
Ale och Lilla Edet 

kommun. Det är en landsplå-
ga, säkert inte bara det heller. 
Jag tror denna plågoan-
de härskar världen över. Det 
gäller känslan som infinner 
sig varje år när ett bestämt 
årsmöte närmar sig. Ska man 
våga yttra de berömda orden; 
"Jag har gjort mitt i styrelsen, 
det är bättre för föreningen 
med lite nytt blod". Eller ska 
man hänga med ett år till? 
Det är ju ändå ganska trev-
ligt, åtminstone emellanåt.
Sitter man dessutom med i 
valberedningen i någon för-
ening, så är man också bekant 
med problematiken att hitta 
en ersättare till den som 
"sviker". Nja, Judas vill man 
helst slippa att bli kallad, så 
många väljer att köra ett år 
till – och ett till... 

Nu är tiden inne för många 
av våra föreningar och orga-
nisationer att arrangera års-
möte. Det hade varit in-
tressant att se hur många av 
dessa som byter ordföran-
de? "Omval – nog med för-
slag!" Jag är rädd för att det 
är den största gemensamma 
nämnaren för årsmötena. Tur 
är väl det i och för sig för det 
är svårt att hitta nytt styrel-
sefolk, men tänk om det bara 
är en föreställning. Tänk om 
det sitter en mängd männis-
kor hemma i stugorna och 
längtar efter att få bli tillfrå-

gade om att få ett förtroen-
deuppdrag. Vi kanske har in-
billat oss att intresset för det 
ideella föreningslivet håller 
på att urholkas. Vi som är en-
gagerade i lite olika samman-
hang kanske är vår tids störs-
ta bromsklossar?

Det finns faktiskt ett bo-
temedel mot att misslyck-
as med förnyelse i styrelse-
rummet. I en förening som 
jag företrädde för många år 
sedan valdes du alltid in på 
två år. Det var den tiden du 
fick i styrelsen. Efter två år 
var det över, då skulle någon 
annan in. Självklart fick du 
vara kvar i klubben, men 
inte i styrelserummet – inte 
förrän samtliga av dina tidi-
gare kollegor bytts ut – var 
du åter tillgänglig. Jag tror 
att uppdragen ska tidsbegrän-
sas. Det gör dem mer spän-
nande och mer attraktiva. Du 
vet att du inte blir fast om du 
nu tillhör kategorin Svens-
son som har svårt att säga nej 
när någon frågar om du kan 
ställa upp en period till. Idag 
sitter det människor i många 
tunga styrelser som faktiskt 
satt där när Alekuriren gav 
ut sitt första nummer. 
I maj är det 15 år 
sedan... Så länge tror 
inte jag att man kan 
bidra till att en för-
ening fortfaran-
de utveck-
las. Tider-
na förändras 

och det behövs nytt blod, nya 
idéer – och för det krävs nya 
människor.
Nu låter det som att jag 
tycker att alla som har varit 
engagerade länge i en fören-
ing ska tänka om. Jag tror de-
finitivt att man kan vara en 
eldsjäl i en och samma för-
ening hela livet, men för att 
sprida engagemanget är det 
bra om innehållet i styrel-
serummet byts ut regelbun-
det enligt en fastlagd tids-
plan. Då tror jag dessutom 
att fler hade vågat ta chansen. 
Är uppdraget värre än du fö-
respeglat dig kan du tidigt se 
ljuset i tunneln – där framme 
avgår jag – det kan ingen 
hindra mig från. Det beslutet 
är nämligen redan taget. Helt 
ångestbefriad blir man kanske 
inte ändå, men lite lindrar det 

nog...

Tid för årsmöte

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 31
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 34
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

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. 

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Gul mandel m.fl. 

5 och 20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 
fodermorötter. Hjortron- lingon- blåbärs- drottning- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Enbärsdricka. Även 

KRAV-potatis.  Säljes från lastbil LÖRDAG 12/2: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Nästa tur 12/3 0708-26 61 34

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

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
15-16 februari kl 12-15

Fri entré. Materialkostnad 10:-
Tag med eget glas eller köp för 10:-

Kvarnvägen 6 i Surte

�����������
�����������

ÅRSMÖTE
Söndag 6 mars 

kl 13.00 
i Bygdegården

Vi bjuder på fi ka.

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

/Styrelsen

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.

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Torsdagen den 17 feb.

 kl: 15.00
Plats:  I Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning
Kaffe och kaka

Välkomna!

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Årsmöte
Centerpartiet Ale

PROGRAM:
Anförande av regionstyrelseledamoten 

Kristina Jonäng, Ljungskile

Årsmötesförhandlingar

Välkomna!
Styrelsen

alekretsen.centerpartiet.net

Onsdag 16 feb kl. 18.00 
i Starrkärrs bygdegård

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

�����������
��
	���������

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

www.magnussonbil.se

�����������������
��������������

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

DESSUTOM
BJUDER VI PÅ 16” VINTERDÄCK PÅ

ALUFÄLGAR - VÄRDE 15.900
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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 .

Tandborste Strykjärn
Oral-B PC500
•  Köp och prova-på-

garanti 60 dagar

•  45 minuter 
uppladdning

• Vattentät

FV5246E1
•  Automatisk 

avstängning

Ord pris 599:-

    NU
399:-

Strykbord
på köpet!

Värde 449:-

Råd & Rön

OOOBBBSSS!!! BBBeeeggggrrrääännnsssaaatttt aaannnttttaaallll
Gäller t.o.m. 19/2 2011

Berglund vill spara 10 miljoner på 
kommunstyrelsens förvaltning
ALE. Det pågår en inten-
siv jakt på pengar hos den 
politiska ledningen i Ale 
kommun.

Lägre skatteintäkter och 
slopade statsbidrag sätter 
press på landets kommuner.

– Om vi skulle leverera 
exakt samma verksamhet 
som föregående år fattas det 
egentligen 38 miljoner. Själv-
klart måste vi se över kost-
nadsbilden och anpassa oss 
efter de nya ramarna, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

2011 är ett marigt år sett ur ekono-
misk synvinkel. En konsekvens av 
den lågkonjunktur som landet har 
passerat är att tillväxten i skatteun-
derlaget har bromsat in.

– I år lär den bli cirka 2,5%, vilket 
motsvarar löneökningarna, men det 
finns andra kostnader som också går 
upp och som vi måste hitta sätt att 
budgetera för. En stor skillnad mot 
2010 är att staten har tagit bort det 
konjunkturstöd som gavs förra året. 
För Ales del innebär det att 26,8 mil-
joner kronor försvinner, säger eko-
nomichef, Helene Ramert.

Att skatteunderlaget som under 

många år växte med rekordfart inte 
längre har samma tillväxt förklarar 
Helene Ramert:  

– Skatteintäkterna baseras nu på 
de inkomster som var under lågkon-
junkturen. 2008 varslades många 
och det slutade med att en del gick 
arbetslösa under 2009. Människor 
med låga inkomster betalar mindre 
skatt, så enkelt är det. Ett annat skäl 
är att befolkningsökningen inte har 
motsvarat förväntningarna, varken i 
Ale eller landet i stort. 

I nästa vecka kommer en ny skat-
teprognos som kommunledning-
en hoppas har förbättrats mot det 
som presenterades i december. Då 
pekade det mesta på att skatteintäk-
terna sjunker med 8 Mkr mot vad 
som först har budgeterats.

Låg låneskuld
Positivt för Ales del är att kommu-
nens låneskuld har sjunkit till 26 
Mkr (bokslutet 31/12).

– Med låga räntekostnader har vi 
klarat av att amortera kraftigt. Det 
är värdefullt nu när kommunen står 
inför många viktiga investeringar. 
Nya områden ska exploateras och 
med nya bostäder följer krav på fler 
skolor och förskolor. Det kommer 
betyda att kommunen åter behöver 

låna pengar och då är det bra att vi 
nästan har betalat av den tidigare 
skuldbördan, säger Ramert.

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund, har insett att det 
krävs åtgärder för att få ihop bud-
geten.

Total översyn
– Vi kommer att se över alla verk-
samheter. Det handlar inte generellt 
om att spara, utan mer om att anpas-
sa vår organisation till dagens förut-
sättningar. Är allt vi gör nödvändigt? 
Kan det göras på ett annat sätt? För 
oss är det inget snack om vad som 
gäller. Vi tänker prioritera skola och 
omsorg. Har vi rätt antal lärare i för-
hållande till antalet barn? Har vi rätt 
antal händer i vården i förhållande 
till vad vi vill? Självklart analyserar 
vi även dessa verksamheter, finns det 
nödvändiga förändringar att göra på 
skolans område ska de också genom-
föras, säger Berglund bestämt.

Stämmer det att du har givit 
kommundirektören i uppgift att 
ta fram en konsekvensbeskriv-
ning av att spara 10 Mkr på kom-
munstyrelsens förvaltning?

– Ja, det är riktigt. Vi har begärt in 
flera liknande analyser. De ska vägas 
mot varandra senare, men jag upple-

ver att kom-
munstyrel-
sens för-
valtning har 
varit försko-
nad från åt-
gärder de 
senaste åren. 
Vi tänker 
inte spara i 
skolan eller 
vården om 
det finns pengar att hämta på annat 
håll. Jag är övertygad om att vi även 
på den här förvaltningen kan hitta 
saker som går att göra annorlunda, 
billigare och bättre. Vi kommer att 
behöva hitta lite nya pengar för att 
kunna genomföra den politik vi har 
gått till val på, motiverar Berglund.

Det märks tydligt att de ekono-
miska förutsättningarna inte mot-
svarar förväntningarna som Kom-
munstyrelsens ordförande hade när 
han tillträdde.

Tufft uppdrag
– Det är ett tufft uppdrag. Det 
saknas 38 Mkr jämfört med 2010 
och det är minst sagt utmanande. 
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi 
har 1,3 miljarder att göra verksam-
het av och även om vi hade ytterli-

gare ett par miljoner så hade vi nog 
ändå känt att det saknas lite. Det 
finns så mycket man vill göra.

Kultur- och fritidsnämnden har 
i uppdrag att försöka hitta cirka 2 
Mkr i sin budget. I veckan ska kon-
sekvensbeskrivningarna redovisas.

– I princip har alla förvaltning-
ar fått samma uppdrag. Nu ska vi 
se vad de har kommit fram till och 
vilka konsekvenser eventuella spar-
åtgärder får.

Ett litet ljus i tunneln tänder ändå 
Helene Ramert.

– Jag tror att 2011 blir lite käm-
pigt med en ny organisation och en 
stram budget, men redan 2012 ljus-
nar det och skatteintäkterna ökar 
mer normalt igen. Totalt sett har 
Ale mycket positivt att se fram emot. 
Den stora infrastrukturutbyggna-
den går mot sitt slut och nya bo-
stadsområden exploateras. Befolk-
ningen ökar och med den även skat-
teunderlaget. Vi får härda ut ett eller 
två år, men jag hoppas att skatte-
prognosen som kommer nästa vecka 
redan skvallrar om bättre tider...

– Kommunstyrelsens ordförande betonar att det är skola och omsorg som gäller

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M).
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Vad kommer det sig att en majoritet 
av Ales kommunfullmäktigepolitiker 
vill fördärva ett ostört naturområde? 

Varför vill politikerna anlägga en bullrande 
industriverksamhet i ett rekreationsområ-
de? Varför tillåter politikerna en markägare 
att bygga tre vindkraftverk som är större än 
det i Gårdsten? 

Vindkraftverken kommer att stå på kullen 
vid Stormossen (hållplats Sandsjödal). Där 
har politiker gett sina rekommendatio-
ner till att uppföra tre stycken 150 meter 
höga vindkraftverk, men samtidigt avslagit 
bygglov för en enplansvilla på grund av det 
höga naturvärdet. Är det logik eller politik? 

Varför följer inte politikerna Länssty-
relsens rekommendationer för placeringar 
av vindkraftverk? Varför lyssnar inte 

politikerna på Göteborgs kommuns och 
omkringboendes önskemål? Varför åsido-
sätter politikerna även sina egna tydligt 
uttalade värderingar i kommunens natur-
vårdsplan?

Ärendet har haft sin demokratiska gång 
säger politikerna. Ja, frågan har vandrat 
fram och tillbaka och alla har fått yttra sig, 
men vad grundades beslutet på? Det var 
en majoritet på fullmäktige som röstade 
för vindkraftverk vid Stormossen. Det var 
ingen som avvek från det egna partiets åsik-
ter. Anta att de 40 ledamöterna som röstade 
för vindkraftverken hade varit bosatta runt 
Stormossen.

Hur tidigt i den demokratiska processen 
hade då placeringen av vindkraftverk vid 
Storemossen på goda grunder förklarats 

olämplig?
Jag fick möjlighet att hålla ett långt och 

faktaspäckat anförande på fullmäktigemö-
tet eftersom jag lagt ett medborgarförslag 
i frågan. Utgången var naturligtvis redan 
avgjord. Det var bara en formsak att disku-
tera frågan på mötet. Men för den fortsatta 
processen kanske det var en viktig pusselbit. 

Under den formella rösträkningen märk-
tes det nog på mig att jag var lite modstulen. 
Då viskade min bänkgranne: ”Gå fram nu å 
häll, bensin över dig å tänd på!” 

På Ale kommuns hemsida kan man lyssna 
på det som sades på fullmäktigemötet.

Bruno Nordenborg
Politiskt beroende 

Tre gigantiska vindkraftverk i Vättlefjäll!

Politiker kan säkert vara maktfullkomli-
ga, och de kan säkert också ha en dold 
agenda. Men alla de som tog tillfället 

att utnyttja sin demokratiska och medborger-
liga rättighet att bevista kommunfullmäktige 
måndag den 31/1 tror jag inser att Ale kom-
muns politiker inte tillhör den kategorin.

Med en överväldigande majoritet klub-
bades Ale kommuns Vindbruksplan igenom. 
Endast Sverigedemokrater och Aledemokra-
ter röstade emot förslaget om att vindkraft-
verk ska ge oss en del av all den el vi behöver. 

Med all respekt för Bruno Nordenborg, 
som lagt ett medborgarförslag att undanta sin 
egen hemort från etablering av vindkraftverk, 
vill jag ändå förklara min ståndpunkt i frågan. 

Jag är hellre granne med ett gäng vind-
snurror än går på i ullstrumporna och får barn 
med njurcancer eller medfödda missbild-
ningar (av all ”säker” kärnkraft).
Framtiden är inte slit-och-släng och konsum-
tion tills vi dör! Framtiden är en vision om 
ett hållbart samhälle med ett system som gör 
att vi kan leva ett liv i samklang med 
naturen och med en önskan om att lämna 
över en värld till våra barn och barnbarn som 
inte 
utarmar och skövlar. Jag lyssnar gärna på ett 
gäng vindsnurror i grannskapet om jag vet att 
det gör att mitt hus slipper värmas upp av olja 
och kärnkraft. Min elräkning var 
heller ingen kul läsning i januari, men vi bor i 
ett kallt land och då får jag betala för 
att få värme.
Jag hoppas att Ale kommun kan vara en 
kommun där vi inte bara tänker på privat eko-
nomi och människors rätt att konsumera sina 
skatteavdragspengar, utan en kommun som är 
innovativ och nytänkande och kan se möjlig-
heter i framtidens elförsörjning.

Huruvida Jan A Pressfeldt (Aledemokra-
terna), som hela tiden vädjade till privata 
vinster, vår enskilda lycka genom lägre elräk-
ningar och hyste en utopisk väntan på vätgas 
som vår allenarådande räddare från under-
gång, delar min uppfattning om demokrati-
processen och allas rätt att framföra sin åsikt 
vill jag vara osagt. 

Jan A Pressfeldt lovar på fullt allvar att så 
länge han sitter som ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden kommer vindkraftverk 
inte att byggas i Ale annat än över hans döda 
kropp.

Jag vill absolut inte ha Jan A Pressfeldts 
döda kropp. Jag vill att vi alla respekterar 
demokratin och inte tror oss stå över den för 
att vi sitter som ordförande i någon nämnd. 
Det är inte ordföranden som sätter agendan; 
det är folket. De folkvalda. Demokratin, helt 
enkelt.

Maria Bergérus (V)

På tal om den 
nyss antagna 
vindbruksplanen
– Inte över någons döda kropp

Stödfamilj sökes

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Jasmine är en pigg 6-åring 
som har mycket spring i 
benen. Hon gillar hundar 
och att dansa.  

Jasmine behöver komma 
till en trygg familj en helg  
i månaden. 

Har ni lust och möjlighet 
att hjälpa Jasmine eller 
något annat barn en eller 
två helger i månaden? 

Ni får ekonomisk 
ersättning, handledning 
och utbildning. 
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Surte-Bohus S-kvinnor

ÅRSMÖTE
Tisdag 15 februari kl 18.30

Partilokalen Byvägen 15
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

VÄLKOMNA!
SOPPA OCH POLITIK
Torsdag 10 februari kl 18-20 

i Nols Folkets hus
Vi träffas över en tallrik soppa och  

diskuterar utbildningsfrågor under 
ledning av Utbildningsnämndens vice 

ordförande Dennis Ljunggren.

VÄLKOMNA!

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

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

 Att bli Företagare
Ale Utveckling tillsammans med 
Arbetsförmedlingen i Nödinge 
arrangerar ett informationsmöte i Ale

Vi har bjudit in några etablerade 
företagare i Ale med erfarenhet 
av att starta och driva företag
De kommer att berätta lite om sina erfarenheter med många råd 
och tips, vad är det som krävs, vad man bör tänka på.

Ta chansen 
att närvara!
Tillfälle ges till många
frågor och svar!

Tisdag 22 februari
klockan 18-20
Arbetsförmedlingens lokaler på Ale torg, Nödinge

Anmälan senast 20 februari till:
ale.utveckling@ale.se alt. Lennart Svensson: 0737-73 12 89

Hör av er vid förhinder!

På plats finns också 
representanter från:
• Arbetsförmedlingen 
• Nyföretagarcentrum 
• ALMI
• Handelsbanken

Välkomna!

Februari

PÅ GÅNG I ALE

”Vatten är en  
mänsklig rättighet” 
FN:s universella förkla-
ring om de mänskliga 
rättigheterna.
 
VA/Tekniska förvaltningen

Familjehuset i Surte har öppet 
hus-kvällar – sista torsdagen  
i månaden. Du som vill träffa 
andra föräldrar och prata med 
dem om något som intresserar/
bekymrar/engagerar dig är varmt 
välkommen till någon av våra öp-
pet hus-kvällar under våren. Sista 
torsdagen i månaden med start  
24 feb öppnar vi våra lokaler 
mellan kl 17.30–19.30. Vi bjuder 
på kaffe, te och mackor.  För dig 
som vill ha hjälp att börja samtala 
kommer vi att ha tips på frågor att 
prata kring utifrån olika teman:

24 feb – När 2 blir 3, en kväll för 
nyblivna föräldrar 
31 mars – Att vara tonårsförälder
28 april – Att behålla sitt lugn i 
föräldraskapet

Personal finns på plats och infor-
merar om Familjehusets verksam-
het. Du kan få enskilt föräldrastöd
Vi ger dig också råd om annat för-
äldrastöd som finns i kommunen.
Du hittar oss på Göteborgsvägen 
93 i Surte, ingång på husets södra 
gavel. Tfn 0737 73 12 50.
Alla föräldrar i Ale är varmt  
välkomna!

Jippi! Snart är det sportlov!

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

DET SPÖKAR PÅ BIBLIOTEKET 
Surte bibliotek tisdag 15 febru-
ari kl 14.00–19.00. Lyssna på en 
spökhistoria och träffa biblioteks-
spöket. Tävling och pyssel. Låna 
spökböcker. 

BIO FÖR DAGLEDIGA
Tisdagen den 15 februari kl 14.00 
visas Kjell Sundvalls nya komedi 
Bröderna Karlsson med Björn 
Bengtsson och Tuva Novotny. Alla 
är välkomna. Pris 50 kr. Gå två 
betala för en. Ta gärna med någon 
som sällan kommer ut. Bio för 

daglediga är ett samarrangemang 
mellan Ale kommun, PRO, Svenska 
kyrkan, SPF, Röda korset samt 
Rådet för hälsa och trygghet i Ale.

ALEBYGGENS JUBILEUMSFEST
Tiden den går,  men kvalitet består
Sedan Alebyggens start
har det gått med väldig fart
Och nu när vi 20 år skall fylla
 hoppas vi, ni vill va’ med och hylla.

Vi hälsar alla välkomna – gamla 
barn, föräldrar och medarbetare – 
nuvarande eller nya på öppet hus 

onsdag 16 februari kl 15.00–
18.00, Änggårdens förskola. 
Alebyggen.

EN SERENAD TILL ASTRI 
– fragment ur ett konstnärsliv.
Om Astri Bergman Taube. 
Berättelser och musik med  
Maia Ensemblen på
Surte bibliotek. 
Tisdag 22 februari kl 19.00. 
Arrangör: Surte Bohus biblioteks 
och kulturförening. 
Medlemmar gratis inträde. 
Icke medlemmar 40 kronor.

KONSERT: THE JULIET LETTERS
Konsert med Sjöströmska kvartet-
ten och sångaren Alexander Löv-
mark. Elvis Costellos sångsamling 
The Juliet Letters med muntliga 
utsmyckningar på svenska mellan 
sångerna. Här avhandlas svek, 
längtan, saknad, svartsjuka, pas-
sion, besvikelse.
Onsdag 23 februari kl 19.00.
Musiksalen, Ale gymnasium.
Biljetter 100 kr, fritt under 20 år. 
Förköp biblioteket i Nödinge.
Arrangör: Ale kommun, Studieför-
bundet Vuxenskolan, Musik i Väst.

SIMHALLEN
Måndag 14 feb 11.00–15.00
Tisdag 15 feb 11.00–15.00
Onsdag 16 feb 07.00–09.00
  14.00–21.00
Torsdag 17 feb 17.00–21.00
Fredag 18 feb 14.00–21.00
Lördag 19 feb 11.00–21.00

Efter kl 20.00 endast för 16 år och 
äldre. Tfn 0303 33 05 09.

SKRIDSKOÅKNING  
ALE ARENA
Måndag till fredag kl 09.00–15.00.  
Hjälm förutsätter vi att du har på 
dig men pucken och hockey-
klubban lämnar du hemma.  
Tfn 031 98 04 71 eller 031 
98 27 11.

ALEBACKEN
Måndag–fredag kl 12.00–
16.00 samt även kvällsåkning 
kl 18.00–21.00.
Lördag–söndag kl 11.00–17.00.
 
Kl 12–16 mån–fre gäller 
halvdagspriser. Normalt gäller 
detta 3 timmar. Vecka 7 mån–
fre kör vi i stället 4 timmar.
 
Fredag 11 feb kl 18–21 kör vi 
tillsammans med VAKNA den 
årliga upplagan av VAKNA-
kvällen där Alebacken SK bland 
annat bjuder ungdomar upp till 
20 år på gratis liftkort.

 

SKAPA DIN EGEN BARNBOK!
Måndag 14 februari kl 13–15 på 
Skepplanda bibliotek och tisdag 
den 15 februari kl 13–15 på Nö-
dinge bibliotek erbjuds sportlovsle-
diga barn och föräldrar att skapa  
sin egen barnbok. Nina Aksell från 
www.storyandart.se 
leder en härligt 
kreativ och ro-
lig workshop 
där föräldrar, 
mor- och 
farföräldrar, 
barn och 
 

andra skaparlystna gör en illustre-
rad berättelse. Föranmälan görs på 
respektive bibliotek. 

Plats: 
Skepplanda bibliotek, Albotorget, 
Skepplanda Tfn 0303 33 05 15.

Nödinge bibliotek, Ale Gymnasium, 
Nödinge Tfn 0303 33 02 16.

ALE BIBLIOTEK HÅLLER ÖPPET
Ale bibliotek, Nödinge, öppnar 
10.00 under skolans sportlov  
14–18 februari. 

GRAFFITIKURS FÖR NYBÖRJARE
Äntligen en graffitikurs!
Kursen hålls vid sex tillfällen med 
start onsdag 9 februari kl 18.00.
Ingen kursavgift och du behöver 
inte ha några förkunskaper.

På Mötesplats Ungdom, Ale gym-
nasium. Anmälan skickas till ale@
sv.se. OBS! Begränsat antal platser.

GALA FÖR UTSATTA BARN
Löftet, unga arrangörer! presen-
terar: Aldrig ensam – en gala för 
utsatta barn till förmån för BRIS.
Lördag 12 februari kl 18.00.
Röda scen på Mötesplats Ungdom.
·    Artister på scen;  Mr. Skyman,    

Stefan Lindström, Civilt 
Motstånd, Svartkonst, Zinuz.

·    Secondhand försäljning
·    Café
·   Bakfickan har öppet
·    Fritt inträde!

Mötesplats Ungdom vänder sig 
till unga i Ale kommun, öppet 

varje onsdag och varannan lördag 
kl 17.00–21.00. 

Vi finns på Ale gymnasium i 
Nödinge.

Föräldrastöd 
från A till Ö

Vad ska du hitta på under sportlovet nästa vecka?  
Kika runt i vår guide och låt dig inspireras!

Sektor samhällsbyggnad söker
VA-ingenjör/projektledare och
driftledare till VA-enheten.
Läs mer på vår webbplats  
www.ale.se under rubriken  
Lediga jobb.

Jobbannons
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Vi får utveckla vår idé till 
en färdig produkt, 
kombinera teori och 
praktiska saker.>>
Fredrik, 
Teknikprogrammet

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!

Den s k Vindbruksplan som kommun-
fullmäktige antog förra måndagen 
är resultatet av stort och kostsamt 

arbete med att leta reda på ett antal områden 
i kommunen där vindförhållanden och andra 
tekniska förutsättningar är lämpliga för att 
sätta upp grupper (3 eller flera) vindkraftverk. 
Men Vindbruksplanen är en bilaga till Över-
siktsplanen och ett till intet förpliktigande 
dokument utan har enbart vägledande funk-
tion. Det medger inga som helst rättigheter, 
vare sig för markägare eller andra exploatö-
rer, och har ingen som helst juridisk status. 

Bygglov och detaljplan. Bygglov och t 
o m detaljplan kommer att krävas för vart 
och ett verk eller grupp av verk som någon 
exploatör vill bygga. Detta alldeles oavsett om 
ansökan avser plats som ingår i Vindbruks-
planen eller ej. Maria Bergérus (V) kan vara 
helt lugn: jag kommer att se till att vad den 
svenska lagstiftande församlingen (Riksda-
gen) beslutat skall efterlevas och följas. Detta 
gäller särskilt Plan- och Bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken (MB) och Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som 
båda är mycket klara i sina krav vad som krävs 
för bygglov för alla typer av byggnadsverk. 
Grundpelaren i båda lagarna är att hänsyn ska 
tas till både allmänna och enskilda intressen. 
Inte minst väger psykosociala skäl tungt. De 

allmänna hänsynsreglerna finns beskrivna 
i 2 kapitlet i både PBL och MB. Många 
andra hänsyn och faktorer skall vägas in i ett 
beslut om bygglov eller i ett planbesked och 
eftersom vindkraftverken skall bedömas med 
samma måttstock som alla andra byggnader 
eller byggnadsverk ser jag ingen som helst 
möjlighet ge bygglov eller planbesked för 3 
eller flera jättelika vindkraftverk (150 meter 
höga, 30 meter högre än tornet på Liseberg!! 
Det pratas f ö redan om verk som är 210 
meter höga, dvs 20 meter högre än Turning 
Torso i Malmö!).

Ineffektivt och svindyrt system – där 
markägarna tjänar storkovan. Och vad 
ska vi ha alla dessa ineffektiva vindkraftverk 
till som står stilla till 83%? Är detta system 
vettigt? Under den kalla perioden nu i 
november-december-januari, när el verkligen 
behövs, står verken i stort sett stilla eftersom 
det helt enkelt inte blåser (de levererade då 
cirka 1% av den totala energiproduktionen, i 
snitt över årets 12 månader cirka 2,5%) och 
när verken går för fullt under sommarhalvåret 
exporteras nästan all vindkraftsel med kraftiga 
subventioner från oss elkonsumenter. Enligt 
skotska rön går det åt lika mycket ström att 
reglera verken och hålla dem frostfria när 
det är svinkallt som vad de levererar vilket 
innebär att de inte ger något netto alls när det 
är kallt och el behövs! Genom ett illfundigt 
system som kallas ”elcertifikat” betalar vi 
elkonsumenter oerhörda belopp via elräk-
ningen till att subventionera s k ”förnyelse-
bar” energi, bl a och i huvudsak vindkraften. 
Det talas om cirka 3 500 000 000 kr/år (3,5 
miljarder kr)(uppgifterna varierar) som vi 
betalar i subventioner varje år. De enda som 
tjänar på detta är markägarna (genom gene-
rösa arrendeavtal) och kraftverksbyggarna 
(tyska och danska). Du som elkonsument 
betalar. Eller du kanske är nöjd med elräk-
ningen du fick för december?? Räkna med att 
minst 25% av det du betalar går till att sub-
ventionera detta spektakel!

Förstör stora naturvärden – och för-
hindrar bostadsbyggnationen. Är det 
verkligen värt att tillåta dessa monsterverk 
nära våra bostadsutbyggnadsområden och 
förhindra redan i närtid kommande gles-
bygdsexpansion i vår kommun, att förstöra 
landskapet inte bara genom 200 meter höga 
vindsnurror utan med nya vägar och stora 
kabelgator fram till verken genom jungfrulig 

natur- och vildmark? Till 
ingen eller i vart fall tveksam 
nytta? Vart tog synen på 
rekreationsvärdet av och de 
tysta zonerna i vår närmiljö 
(skogarna, ängarna, sjöarna, 
vildmarken) vägen? Ska Sve-
rige satsa på detta ineffektiva 
system så placera verken i 
havsbanden där det blåser 
och inte i inlandet nära 
bostadsutbyggnadsområden. 
Och vem vill bo granne 
med 3 gigantiska 150-210 
meter höga vindkraftverk 
i Sannum, med ljudnivåer 
som motorsågar? Lockar det 
hit folk från Storgöteborg? 
Är det någon som vill bo så i 
långa loppet?

De demokratiska fattade 
besluten kommer jag själv-
klart att följa. Och då blir 
det NEJ från min sida till 
bygglov och i planbesked när 
det gäller att placera verken i 
Sannum. Helt i enlighet med 
Plan- och bygglagen och 
Miljöbalken. Vindbrukspla-
nen är ett icke-styrande poli-
tiskt dokument som nästan 
20% av kommunfullmäktige 
inte står bakom.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Jan A Pressfeldt svarar på insändare

Resultatet av ett kostsamt arbete

�������������������������������������������
Lilla Edet

Turist-Spanska

Stickcafé

Handledarutbildning
inför körkort

Styrelse- och 
föreningsutbildning

Improvisitionsteater

Start 
28 februari

Start 
17 mars

3 tillfällen
16/3 • 20/3 • 2/4

Startar
i vår

Varannan vecka 
med start 

17 mars 10-13

i Medborgarhuset, Alafors 
den 9 mars 2011  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2011 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2011-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 7 mars 2011 
c/o Hans Hansson
Gullsäter 32 44930 Nödinge

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
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ALAFORS. Ett tidigare 
kommunalråd har tagit 
plats som vikarie-
rande miljöchef i Ale 
kommun.

Rune Strömberg är 
värmlänningen som 
låtit byta sida – från 
att ha varit heltidspo-
litiker till att bli chefs-
tjänsteman.

– Framförallt är det 
ledarskapet som tillta-
lar mig, säger Rune till 
lokaltidningen.

Rune Strömberg har en 
intressant yrkeshistoria. 
Efter att ha utbildat sig som 
miljö- och hälsoskyddsin-
spektör i Umeå 1979-80 
beslutade sig Rune för att 
lämna hemorten Kristine-
hamn för att flytta till Grums.

– Jag fick en anställning i 
Grums kommun som miljö-
inspektör. Där blev jag kvar 
i tre år då jag blev erbjuden 
ett annat jobb i Karlstad. 
Det varade i drygt sju år. 
Samtidigt som jag arbetade 
i Karlstad kände jag att jag 
började tappa kontakten med 
hemorten Grums och vad 
som skedde där. Det fick mig 
att bli politiskt engagerad. 
Tanken var att jag skulle sitta 
med på partimötena för att 
lyssna, men riktigt så blev det 
inte, skrattar Rune.

Snart var Rune Strömberg 
ordförande för Socialdemo-
kraterna i Grums och seder-
mera kommunalråd. Han 
blev kvar på posten i 13 år, 
1991-2004.

– Det blev en livsstil. Jag 
tyckte det var en jätterolig 
tid, fick träffa många män-
niskor i olika sammanhang, 
förklarar Rune och fortsät-
ter:

– Jag ledde kommunen 
under en tid då det handlade 
mycket om nedskärningar, 
besparingar och effektivise-
ringar. Det blev något av ett 
likhetstecken mellan bespa-
ringar och Rune Strömberg. 
När vi fått det stabilt under 
fötterna och kunde tänka 
mer offensivt valde jag att 
tacka för mig. Det kändes 
bättre att lämna över till 
någon annan, jag hade inte 
kraften att utveckla jobbet.

I samma stund beslutade 
sig Rune Strömberg för att 
lämna politiken helt och 
hållet. Han ville inte bli ett 
före detta kommunalråd 
som satt och ojade sig över 
att saker kunde göras annor-
lunda.

– Det hade jag sett alldeles 
för mycket av. Nu var det ett 
avslutat kapitel för min del. 
Faktum är att jag aldrig har 
saknat politiken däremot alla 
de människor som jag kom 
i kontakt med, såväl i länet 

som i Sverige i stort. 
Efter en kortare sejour 

på länsstyrelsen i Värmland, 
som enhetschef för miljötill-
synen, valde Rune Ström-
berg att starta eget – RS 
Konsult AB.

– Det är ett företag som 
vilar på tre ben; organisa-
tion/ledarskap, miljöfrågor 
och myndighetskontakt för 
företag.

För ett år sedan flyttade 
Rune Strömberg till Göte-
borg och efter en del samar-
bete med GV-gruppen blev 
han inhyrd som chef på mil-
jöförvaltningen i Mölndal.

– Nu är företaget vilande, 
att vara vikarierande mil-
jöchef i Ale på konsultbasis 
under ett års tid skulle föra 
med sig en del praktiska pro-
blem när det gäller myndig-
hetsbeslut, säger Rune.

Ditt intryck av Ale 
kommun?

– Att det händer mycket. 
Det är många spännande 
byggprojekt igång som 
påverkar vår verksamhet om 
inte annat. Jag tycker det 
verkar vara en god stämning 
bland personalen och det 
finns en hög kompetens.

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig?

– Det är själva målbilden 
som vi måste diskutera, hur 
vi ska bli bättre på service 
och bemötande utåt. Det är 

väldigt spännande. För mig 
handlar det om att få perso-
nalen att fungera och må bra. 
Jag är utbildad coach och där 
finns ett antal verktyg jag 
kommer använda mig av. Jag 
tänker genomföra coachande 
samtal där personalen ges 
möjlighet att utveckla sig 
själva.

Kan du dra nytta av din 
erfarenhet som kommu-
nalråd?

– Ja, som tjänsteman har 
jag stor förståelse för hur det 
är att jobba i en politisk styrd 
organisation. Att det ibland 
knorras mellan politiker och 
tjänstemän beror oftast på 
att man inte förstår varan-
dras respektive roller. Jag har 
varit på båda sidor och det 
har jag glädje och nytta av.

Hur fungerar en bra 
ledare?

– Det är faktiskt ganska 
enkelt. Det gäller att se till 
medarbetarens grundläg-
gande behov, att han eller 
hon blir sedda och lyssnade 
på. Som chef måste du tycka 
om och vara intresserad av 
människor, att de ska lyckas 
och må bra. Alla är olika och 
då får vi hantera personerna 
utifrån det även om du alltid 
ska vara rättvis i proceduren, 
säger Rune Strömberg.

Du har inte funderat på 
att söka tjänsten som kom-
mundirektör i Ale?

– En av mina vänner upp-
lyste mig om det och trodde 
att det var den tjänsten som 
jag hade sökt. Jag har inte 
ens tänkt i de banorna. Visst 
hade det varit roligt och sam-
tidigt en kittlande utmaning, 
inte minst nu när det händer 

mycket i Ale och kommunen 
har fått en ny majoritet.

FOTNOT. Rune Strömberg vika-
rierar för Laila Ekman under 2011.

Tidigare kommunalråd vikarierar som miljöchef
– Rune Strömberg drar nytta av sin erfarenhet som politiker

Rune Strömberg har ett förflutet som kommunalråd i Grums 
kommun. Under 2011 kommer han att vikariera som miljö-
chef i Ale kommun.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Ale Fjärr-
värme vill förstärka 
sitt varumärke i kom-
munen.

Som ett led i den 
utvecklingen kommer 
företaget att bjuda in 
till kundträffar.

Den första ägde rum 
i Dammekärr i ons-
dags kväll då den förre 
längdåkningsstjärnan 
Sven-Erik Danielsson 
utgjorde dragplåstret.

Fjärrvärmebolaget vill öka 
sin närvaro i Ale kommun. I 
offensiven ingår bland annat 
att arrangera återkommande 
kundträffar. Årets första hölls 
i OK Alehofs klubbstuga dit 

representanter från bostads-
rättsföreningar och fastig-
hetsbolag i Ale var inbjudna.

– Det blev en lyckad kväll 
med ett knappt 20-tal gäster 
på plats. Jag tog tillfället i akt 
att presentera hur fjärrvärme-
systemet fungerar, hur prisut-
vecklingen ser ut och samti-
digt skickade jag med ett antal 
energispartips, säger Lars 
Larsson, vd på Ale Fjärrvär-
me.

– Faktum är att det ge-
nomfördes en prissänkning 
på fjärrvärme under halv-
årsskiftet 2009 som fick fullt 
genomslag i fjol. Nu är det 
samma pris som gäller i Ale, 
Partille och Göteborg. Det är 
drygt tio procent under snitt-
priset för fjärrvärme i landet, 

poängterar Lars Larsson.
Längdåkaren Sven-Erik 

Danielsson avrundade kväl-
len med att ge allmänna trä-
nings- och vallatips.

– Det var ett mycket upp-
skattat inslag, förklarar Lars 
Larsson.

Sven-Erik Danielsson till-
hörde det svenska skidlands-
laget på 80-talet och 1995 
vann han Vasaloppet. Sven-
Erik Danielsson hade fem 
pallplatser i Vasaloppet.

Ale Fjärrvärme bjöd in till kundträff
– Gammal Vasaloppsvinnare gav vallatips

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I onsdags kväll arrangerade Ale Fjärrvärme en kundträff i Dammekärr där företagets vd, 
Lars Larsson (t h), hade bjudit in den förre Vasaloppsvinnaren, Sven-Erik Danielsson (t h). 
Bland gästerna syntes Birgitta Nilsson och Christer Veglo från Nol.

Föräldrastöd 
från A till Ö

Delta i Föräldrakursen 

COPE
Vi startar kurs på dagtid 

22 februari! Tisdagar kl 10-12 
på Trollevik i Nödinge

Vi vänder oss till dig som har barn mellan 2 
och 9 år och är föräldraledig med ett yngre 
syskon eller är dagledig av andra orsaker. 

COPE utvecklar dina förmågor att
• Se barnens goda sidor
•  Öka barnets förmåga till egna lösningar
•  Vara säker i föräldrarollen                                                                   

Anmälan till handledaren Eva Gundahl 
0303-37 12 50, eva.gundahl@ale.se, 
handledaren Anita Österberg, 0303-33 01 63 
eller folkhälsoplanerare Birgitta Fredén, 
0704-320 711, birgitta.freden@ale.se

Föräldra-
telefonen

Ibland behöver du som förälder kanske någon 
att prata med, någon som lyssnar och ger 
stöd. Då  kan du ringa till föräldratelefonen 
och få rådgivning. 

0303-33 05 51, 0303-37 12 50

Baby-
massage 

16 mars kl 12-13.30 
startar Birgitta Liljeqvist, certifi erad 
instruktör babymassage 
i Älvängens Missionskyrka. 
6 träffar. Anmälan till 0704-61 08 41

Familjehuset i Surte har

ÖPPET HUS-KVÄLLAR
– sista torsdagen i månaden

24/2  När 2 blir 3
- en kväll för nyblivna föräldrar 

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

Vi informerar också om Familjehusets olika 
verksamheter och om annat föräldrastöd som 
fi nns i här i Ale.

Adress: Göteborgsvägen 93 i Surte, 
ingång på husets södra gavel.

LE KOMMUNA
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NÖDINGE. Ja till fett, 
nej till socker!

Det är Rolf Arons-
sons paroll sedan fem 
år tillbaka.

– Jag är pigg på livet 
och har slängt alla 
mina piller, säger Rolf 
till Alekuriren.

Rolf Aronsson, 74, arrang-
erar tillsammans med 
Michael Zvorc, Kode, kost-
cirklar i ABF:s regi där han 
lär ut metoden om LCHF. 
Förkortningen står för Low 
Carb High Fat, alltså mat 
med lite kolhydrater och 
mycket mättat fett.

– Vändpunkten för mig 
kom efter att jag läst boken 
”Fettskrämd” av Lars-Erik 
Litsfeldt. Jag trodde titeln 
var felstavad först och att det 
skulle vara vettskrämd istäl-
let, skrattar Rolf.

Rolf Aronsson hade just 
gått i pension och i likhet 
med många andra männis-
kor i hans ålder upplevde han 
muskelvärk, högt blodtryck 
och högt kolesterol. Dess-
utom hade han fått diagno-
sen fibromyalgi.

– Jag mådde inte speciellt 
bra. Tidigare hade jag också 
förundrat mig över alla dem 
i 55-60-årsåldern som gick 
med magen hängande över 
skärpet. Nu var jag på väg att 

själv bli en av dem. Jag und-
rade vad det var frågan om. 
Kunde det vara fel på kosten?

Den 12 december 2005 
tog Rolf, ett livsavgörande 
beslut, nämligen att ändra 
livsstil och gå igång med 
LCHF. Han slängde allt 
bröd, gröt, pasta, tårtor, 
Coca cola med mera.

– Förut hade jag även ätit 
sötsaker, chips och druckit 
läsk. Nu är det bara vatten 
som gäller, gärna kolsyrat. 
Lite kaffe och eller rödvin är 
förstås inte fel när det passar, 
säger Rolf.

– Det var som att trycka 
på strömbrytaren. I januari 
slängde jag min medicin mot 
kolesterol, blodtryck och allt 
annat.

Basbehovet
LHCF utgår från basbehovet 
för vad vår kropp behöver för 
att fungera som det är tänkt.
– Det handlar inte om någon 
bantnings- eller dietkur och 
att någon skall tjäna pengar. 
Faktum är att vi inte behöver 
något socker för att må bra 
och behålla hälsan, däremot 
måste vi ha mättat fett och 
protein. Man kan mycket väl 
säga att det är sockeröver-
svämningen, plus fettbort-
fallet, som har gjort/gör oss 
sjuka. Det är det här som är 
utgångsläget med LCHF.

– Rolf arrangerar kostcirklar i LCHF

LCHF
LCHF står för Low Carb High Fat, 
alltså mat med lite kolhydrater och 
mycket fett. Principen bakom LCHF är 
att man undviker att äta kolhydrater 
som bröd, ris, pasta och potatis och 
istället äter protein och fett. Fettet 
ska helst vara naturligt animaliskt 
fett – det finns bland annat i kött, fisk 
och äkta smör. Man ska undvika alla 

typer av lightprodukter och allt som 
är sötat.
Om man vill äta en strikt LCHF-kost 
ska man försöka hålla sig till matva-
ror som innehåller maximalt 5 % kol-
hydrater per 100 gram. En måltid kan 
innehålla mellan 10 till max 20% kol-
hydrater beroende på hur strikt man 
vill vara.

– På 50-talet ”förbjöds” 
det mättade fettet.  Man 
antog att det var fettet som 
var orsaken till den då höga 
frekvensen av hjärt- och kärl-
sjukdomar. Istället propage-
rades det för energi i form av 
kolhydrater. Vad händer? Jo, 
i avsaknad av fett får kroppen 
inte den dryga energikälla, 
som fettet representerar. 
Sockret däremot är inte nöd-
vändigt att tillföra, det har vi 
en fabrik i kroppen (levern) 
som tillverkar på egen hand, 
säger Rolf Aronsson.

Rolf orndar ett LCHF-
forum i Kungälv en gång i 
månaden. Gruppen omfat-
tas av ett 60-tal medlemmar 
som träffas en lördag varje 
månad, för att dela med sig 
av sina erfarenheter och 
ställa frågor.

– Det var också panora-
mat, många hundratusen år 
bakåt i tiden, som fick mig 
att vakna, säger Rolf.

Rolf Aronsson äter tre 
måltider om dagen, frukost, 
middag och kvällsmat.

– Jag äter fet mat till dess 
att jag är mätt. Däremellan 
behövs inga mellanmål. Jag 
har inget sug. Det är det som 
är själva klon i alltihop, för-
klarar Rolf och tillägger:

– Det blir också mindre 
mängd mat som behövs. 
Fettet gör att man snabbare 
blir mätt, det vill säga fått 
tillräckligt med mat.

Rolf Aronsson stör sig på 

den negativa fokusering som 
är kring fettet och att det 
utmålas som farligt i media.

– Det är sockret som är 
farligt. Titta på USA där över 
30 procent av befolkningen 
är att betrakta som fläskberg. 
Anledningen till att jag håller 
kostcirklar beror på att jag 
vill hjälpa andra människor 
att komma ifrån fettskräcken 
och få god hälsa på köpet.

– Sjukdomar som uppstår 
till följd av allt socker som 
vi får i oss är ett miserabelt 
kapitel. Det finns dock ett 
oerhört stort penningin-
tresse i läkemedels- och livs-

medelsindustrin som gör att 
kostvanorna ser ut som de 
gör. Jag vill påstå att mer än 
80 procent av varorna i en 
livsmedelsbutik inte behövs. 
Det är sockerstinna matvaror 
och kemikalieblandningar vi 
pratar om. Och dessa pro-
dukter är mycket mer omfat-
tande i butikshyllorna än den 
vanlige köparen har en aning 
om.

Vilken utveckling vill du 
se?

– Vi konsumenter är en 
kraft, så det är möjligt att utbu-
det sanerar sig själv när vi män-
niskor vaknar till liv och börja 

förstå, dels att vi är manipule-
rade men framförallt inser vad 
vi verkligen behöver för mat. 
Då slutar vi köpa sådana pro-
dukter i livsmedelsaffärerna 
som faktiskt är dålig mat, fulla 
av tillsatser av allehanda slag, 
betecknade som E-nummer, 
sockrade med många olika 
sockerråvaror etcetera. Varor 
som inte går att sälja med vinst 
försvinner!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fett men inget socker på menyn

Fett? Ja, tack! Socker? Nej, tack! Rolf Aronsson i Nödinge lever enligt LHCF – Low Carb High 
Fat. Rolf ordnar dessutom kostcirklar på temat.
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Sopbilar på hal is – ingen rolig historia!
ALE. Det har varit en 
sträng vinter för alla, 
men särskilt besvärlig 
för sopåkarna.

På vissa isklädda 
vägar har sopbilen helt 
enkelt inte kunnat ta 
sig fram.

– Det är en sak att 
köra personbil med 
dubbdäck, en sopbil 
väger 13 ton och får 
inte stopp på isvägar, 
säger Claes Jenninger, 
informationsansvarig 
på Tekniska kontoret.

När sopbilen inte når fram till 
samtliga abonnenter får det 
konsekvenser. Soptunnan blir 
inte tömd. Ett bekymmer för 
de boende, men också för sop-
åkarna.

– Det betyder att det blir 
dubbelt så mycket att hämta 
vid nästa tillfälle. Det kan 
i värsta fall innebära att de 
måste åka till Kungälv och 
tömma sopbilen mitt under 
passet, säger Claes Jenning-
er som ändå menar att förar-
na gör rätt som inte tar onö-
diga risker.

– Det är bara föraren som 
kan bedöma om vägen är till-
räckligt bra. Vi har haft stora 
problem längst uppe i Hålanda 
där vägar har varit rena isgator. 
Sopåkarna vet hur bekymmer-
samt det är att inte få sitt kärl 

tömt och därför har de verk-
ligen försökt att ta sig fram. 
Vid fem tillfällen har detta 
misslyckats, vilket har med-
fört avåkningar. Det innebär 
att vi måste kalla in en bärgare 
och en sådan insats kostar runt 
3500 kronor. Det är kostsamt, 
men också farligt. Därför har 
vi sagt åt sopåkarna att vara 
restriktiva när vägarna är is-
täckta.

Finns det möjlighet tar sig 
renhållningen fram med ett 
mindre fordon, men dessa 
har betydligt sämre kapacitet. 
Samtidigt erbjuds alla som inte 
har fått sina sopkärl tömda att 
få slänga sina sopor vid Drift-
kontoret i Älvängen.

Upprörda alebor har klagat 
över utebliven soptömning 
och anser att sopbilen måste 
kunna ta sig fram om brevbä-
raren och tidningsbudet gör 
det.

– Det är en stor skillnad. 
Deras fordon väger inte 13 
ton. De har dubbdäck och be-
tydligt lättare att få stopp, för-
klarar Claes Jenninger.

Värst drabbade är de som 
har 14-dagarstömning och 
som inte har fått tunnan tömd.

– Då kan det dröja en månad 
innan vi kommer fram. Det är 
självklart jobbigt, men ingen 
längtar mer efter våren än vi, 
avslutar Claes Jenninger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Blankis gör inte jobbet lätt för sopåkarna....

...vars viktigaste fordon väger 13 ton. När ett sådant kommer 
på glid är det svårt att få stopp.     Foto: Nils Andersson

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

Visa vem du
håller kär
med en bok

REAKATALOGEN
fi nns i butiken ALLA�DAG 

14 FEBRUARI

AHA, HALSBAND & ÖRHÄNGEN 299:- (499:-)

ALE Ale Torg
Telefon 0303-972 76  
www.smycka.se

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 10–19 • Lördag 10–15 • Söndag 11–15

Säg det med 
blommor...

Vi sköter även 
överlämnandet om 
du inte hinner!

Massor av 
choklad, kort 
och presenter 

till den du bryr 
dig om
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Ale Torg   0303-74 94 96

Inför Alla Hjärtans Dag har vi 20% 
rabatt på Annica Vallins betongtavlor.

Ord. pris 209:-
Fler modeller fi nns i butiken

www.ljuvahem.net

mån-fre 10-19 • lör 10-15 • sön 11-15
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ALE. 25 bidrag av lika 
många olika författare 
gör upp i årets skriv-
tävling.

Det vinnande bidra-
get presenteras i 
Skepplanda bibliotek 
torsdag 28 april.

För juryn väntar nu 
ett spännande upp-
drag.

Kriterierna för den inspi-
rerande skrivtävlingen är 
enkla. Historierna får vara 
sanna eller påhittade, enda 
kravet är attt handlingen ska 
utspela sig någonstans i Ale 
och får inte ha varit publice-
rad tidigare.

Juryn för årets skrivtävling 
i Ale kommun har fått 25 
bidrag att läsa. En vinnare 
och ett hedersomnämnande 
ska utses. Bedömningen ska 
vara klar den 4 april, men 
prisutdelningen dröjer till 
den 28:e i samma månad. I 

Skepplanda bibliotek väntar 
då en mindre ceremoni, för-
hoppningsvis till glada toner. 
Juryn består av Soli Rosen-
dal, Sigun Melander och 
Per-Anders Klöversjö.

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

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 874 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Utterstigen 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 6 rok, 117 + 117 kvm

• Stora ytor • Bergvärme • Återvändsgata • Naturnära • 1-plan med kv
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VILLOR ALE

PRIS 635 000 kr/bud. AVGIFT 2 409 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 34. ALE
Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE SURTE 2 rok, 57 kvm
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BOSTADSRÄTTER  ALE

Vill du veta vad din 
bostad är värd? 

nu har vi samlat allt du behöver för en

tillförlitlig värdering i ett  och samma paket. Kontakta oss 

eller starta din värdering på svenskfast.se. Välkommen 

till en riktigt bra bostadsaffär!
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POLIS
RONDEN
Måndag 31 januari

Snatteri
En snattare ertappas på Ica 
Kvantum, Ale Torg.

Två anmälningar om bensin-
stöld inkommer till polisen från 
Statoil i Älvängen.

Spaningstips finns i båda 
fallen.

Villainbrott i Älvängen. Kon-
tanter och smycken tillgrips.

Tisdag 1 februari

Källarinbrott
Källarinbrott i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips.

Onsdag 2 februari

Narkotikabrott
Tre personer grips i Nödinge 
misstänkta för narkotikabrott, 
eget bruk. Vid tillslaget påträf-
fas också en mindre mängd 
narkotika.

Torsdag 3 februari

Kvinnomisshandel
Relationsbetingad kvinnomiss-
handel anmäls i Nödinge. Mål-
sägande utsätts för stryptag 
och slag.

En väktare är misstänkt 
för behörighetsmissbruk då 
personen tankat och köpt varor 
i företagets namn. (Se separat 
artikel)

Inbrott i ett källarförråd. 
Däck och crosstillbehör till-
grips.

Två villainbrott rapporteras 
i Nödinge. Spår säkras i en av 
fastigheterna.

Lördag 5 februari

Containerinbrott
Inbrott i en container i Skepp-
landa. Diverse gods tillgrips.

En 18-åring grips i Nödinge 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Villainbrott i Surte. Bilnyck-
lar tillgrips.

Söndag 6 februari

Villainbrott Älvängen
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via altandörren 
och tillgriper kontanter.

Måndag 7 februari

Villainbrott Nol
Villainbrott i Nol. Det är ännu 
okänt vad som tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/1 – 7/2: 59. Av dessa 
är fyra bilinbrott och ett bil-
tillgrepp.

25 bidrag till årets skrivtävling Skrivtävlingen ar-
rangeras av biblio-
teken i Skepplanda 
och Älvängen, Vux-
enskolan, Bibliote-
kets vänner i Norra 
Ale och Surte-Bo-
hus biblioteks och 
kulturförening. 

2011  |   vecka 6  |   nummer 5  |   alekuriren 1 1

�

ALLA HJÄRTANS DAG 14/2
I manuella disken

Hjärtsalami

12:-/hg
Marten

Jfr pris 120:00/kg

Massor av
choklad, kort
och presenter
till den du
bryr dig om

Lika sött som
vännen du har kär

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller 10/2-måndag 14/2.
Tel 0303-975 00

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

10-packTulpaner

22:-/st
Bukett-
bindning!
Alla hjärtans dag har 
vi en fl orist i butiken 
11-19 som binder den 
bukett du vill ha!

Endast godis utan e104!

Lösgodis

5:-/hg
Karamellkungen
Jfr pris 50:00/kg
max 1kg/kund

den billigaste på köpet
Tag 3 betala för 2

TEX-MEX
tacoprodukter

Santa Maria • 25g-850g � 85ml
Finns laddat på ditt ICA Kort

Fiskdamm med

för alla barn
lördag mellan 11-14

Riven Taco ost

990/st
ICA � 150g

Jfr pris 66:00/kg
Finns laddat på ditt ICA Kort

           Pink Lady

20:-/kg
Äpple Klass 1

Italien

Utgångspris 1 475 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 32
Visas sön 13/2 11.00-11.45
Sms:a: FB 5410-2674 till 72456
för beskrivning

I barnvänligt område kan vi nu
erbjuda ett välplanerat radhus i
väldigt gott skick. Smakfullt
renoverat under senare år. Fint,
rymligt kök och helkaklat
badrum med golvvärme. Fin
altan med tak. Garage i länga.
Nära den populära Alebacken
med härlig utförsåkning.
Tel: 0303-74 62 50.

BNol

Utgångspris 2 395 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 136 kvm, biyta 55 kvm
Tomt 6 871 kvm Naturtomt/
sluttningstomt
Byggt 1991
Adress: Marieberg 220
Visas sön 20/2 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2727 till 72456
för beskrivning

Mycket trivsam sluttningsvilla i
med härlig balkong vinkel med
söderläge. Garage samt förråd.
Vardagsrum, matsal och kök
med öppen panlösning. Två
badrum med bl.a. bastu och
hörnbadkar. Eldstad/kamin i
vardagsrum. Närhet till golf-
bana. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2727.

B Alvhem
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ALE. En väktare med 
stort ansvar hos det 
lokala bevakningsföre-
taget Länsbevakning 
har missbrukat sitt 
förtroende.

Han är uppsagd och 
avskedad med omedel-
bar verkan.

– Det är ett internt 
bekymmer. Våra 
kunder har inte och 
kommer inte att 
påverkas, säger 
Thomas Olesen, nytill-
trädd föreståndare för 
Länsbevakning i Ale.

Länsbevakning gör ingen 
hemlighet av att man har 
skakats om av händelsen. 
Den 50-årige väktaren har 
varit i tjänst sedan starten 
för ett drygt år sedan. Innan 
dess jobbade han för Kinds 
Vakt och har varit verksam i 
den lokala bevakningsbran-
schen i Ale sedan 2007. Han 
var en av frontfigurerna 
bakom skandalomsusade 
Prefekt Bevakning som fick 
sin auktorisation indragen 
på grund av obetalda skatter 
och befälsbilar med körför-
bud. När Länsbevakning 
drog igång under vintern 
2010 blev mannen snabbt 
ansiktet utåt.

– Han har många goda 

sidor och har verkligen 
gillat sitt jobb, men till sist 
kom tiden ikapp honom. 
Jag vet att företaget har 
försökt hjälpa till, fast det 
finns gränser även för vad 
en arbetsgrivare kan göra, 
säger Thomas Olesen som 
efter bara tio månader fått 
ta över rodret.

I samband med att 
50-åringen vräktes från sin 
lägenhet i centrala Älvängen 
upptäcktes flera tveksamhe-
ter. Måndag 31 januari blev 
mannen uppsagd och entle-
digad från sitt uppdrag.

"Övertramp"
Det var resultatet av en lång 
rad med ”övertramp”. Före-
taget visste att väktarens pri-
vatekonomi inte var i bästa 
kondition, men det var först 
när det gick ut över bolaget 
som styrelsen bestämde sig 
för att agera.

Länsbevakning undviker 
att kommentera detaljer i 
det som rubriceras ”behö-
righetsmissbruk”. Väktaren 
är polisanmäld, misstänkt 
för att bland annat ha använt 
företagets krediter hos 
lokala handlare och tankat 
privat med Länsbevaknings 
bensinkort.

Bedrägeriet är omfat-
tande. Företaget kan inte 

svara på exakt hur mycket 
pengar det handlar om, 
men 100 000 kronor lär inte 
stoppa. 

– Det är en mycket olyck-
lig historia, men vi kan inte 
göra annat än att säga vad 
som har hänt. Vi vill inte 
att det spekuleras, säger 
Thomas Olesen.

Länsbevakning lugnar 
alla kunder med att händel-
sen inte har påverkat ronde-
ringen. För den avskedade 
väktaren väntar med stor 
sannolikhet stämning och 
ett avgörande om skuld i 
Tingsrätten. 

– Länsbevakning som 
företag har ingenting med 
dessa oegentligheter att 
göra. En tidigare anställd 
har polisanmälts för att ha 
missbrukat sin ställning i 
företaget och nu får detta 
ärende ha sin gång. Ett 
lokalt bevakningsföretag 
behövs i Ale och nu fortsät-
ter vårt arbete med att eta-
blera verksamheten ytter-
ligare, avslutar Thomas 
Olesen.

Länsbevakning syssel-
sätter fyra väktare och har 
sitt säte i Älvängen. Styrel-
sen verkar dock från Sven-
ljunga.

Väktare polisanmäld

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Har utnyttjat företagets krediter
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Den 1 oktober 2009 star-
tade VG Primärvård. En 
reform som i korta ordalag 
gick ut på att medborgarna 
i Västra Götaland skulle 
kunna lista sig på den vård-
central som ansågs passa bäst 
för var och en.

VG primärvård innebar 
också att alla vårdcentraler 
skulle tillhandahålla kom-
petens enligt ett fastställt 
regelverk som fick namnet 
Kravboken. Utifrån Krav-

bokens regelverk kunde 
sedan vårdcentralen utöka 
sitt utbud av specialistkom-
petenser, öppettider med 
mera. Hur stor verksamhet 
en enskild vårdcentral har 
möjlighet att erbjuda, beror 
till stor del på hur många 
medborgare som valt att lista 
sig på vårdcentralen ifråga.

Hösten 2010 beslutade 
Styrelsen för Primärvår-
den i mellersta och södra 
Bohuslän att ansöka om att 

göra Skepplanda vårdcentral 
till en filial till Älvängens 
vårdcentral. Beslutet fat-
tades efter en utredning som 
pekade på ett antal problem. 
Man hade under en längre 
tid haft svårt att anställa 
läkare till vårdcentralen. 
Även andra specialistkom-
petenser var svåra att upp-
rätthålla eftersom antalet 
listade medborgare var för 
få. Genom att låta Skepp-
landa VC vara en filial under 

Älvängens VC kunde man 
kombinera ihop ett antal 
tjänster.

Styrelsen har hela tiden 
sett på kreativa förslag för 
att invånarna i Skepplanda 
även fortsättningsvis skall ha 
en vårdcentral i samhället. I 
oktober 2010 var PVO-chef 
Lone Dockered med på 
ett välbesökt möte i Skepp-
landa. Många var oroliga för 
framtiden för vårdcentralen, 
men Lone rätade ut detta 

under mötet.
Från styrelsens sida 

beklagar vi formuleringen 
att Skepplanda vårdcentral 
upphör. Utskicket har gjorts 
från centralt håll och rent 
tekniskt är det rätt. Däremot 
borde en förklaring bifogats 
att Skepplanda VC från 
och med 1 jan 2011 ingår i 
Älvängens VC organisato-
riskt. Genom att lista sig på 
Älvängens vårdcentral i fort-
sättningen kommer ingen 

förändring rent praktiskt 
att ske.

Vi beklagar också att 
Aledemokraterna genom sin 
insändare att ”vi i praktiken 
skall lägga ner vårdcentralen 
i Skepplanda” skapat ytterli-
gare förvirring i frågan.

Jim Aleberg (S) 
Marith Hesse (M)

Styrelsen för primärvården i mel-
lersta och södra Bohuslän

Vårdcentralen i Skepplanda blir kvar

Falskt alarm! I förra veckan spreds rykten om att Skepplanda vårdcentral ska slå igen, men 
så är inte fallet. Det som har hänt är att Skepplanda vårdcentral upphört som bolagsform 
och numera bildar filial till Älvängens vårdcentral. Verksamheten förblir dock kvar på samma 
sätt som tidigare.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral läggs 
ner?

Inte alls!
– Tyvärr gick det ut 

otydlig information till 
invånarna i Skepplanda 
och det gjorde att vår 
växel blev nedringd, 
säger primärvårdsom-
rådeschef Lone Dock-
ered.

I höstas fick skepplanda-
borna veta att folktandvår-
den försvinner från orten. 
Knappt hade besvikelsen 
över den motgången hunnit 
lägga sig förrän nästa chock-
besked damp ner.

I förra veckan spreds näm-
ligen uppgifter om att vård-
centralen skulle stängas.

– Det blev väldigt olyck-
ligt och jag får hålla med 
om att informationen från 
Hälso- och sjukvårdskans-
liet var otydlig, säger Lone 
Dockered och fortsätter:

– Det som menades i skri-
velsen var att Skepplanda 
vårdcentral upphör som 
självständig enhet. Från och 
med årsskiftet bildar man en 
filial till Älvängens vårdcen-
tral. Verksamheten fortsät-
ter emellertid på samma sätt 
som vanligt. Skillnaden är 
att det blir ett gemensamt 
telefonnummer, sedan väljer 
patienten om han eller hon 
vill gå till Älvängen eller 
Skepplanda.

Oroade ortsbor tolkade 
dock inte texten på detta sätt. 
Istället gick telefonen varm 

hos vårdcentralen med en 
överbelastad växel som följd 
av det.

– Många var oroliga och 
personalen fick på bästa sätt 
försöka reda ut alla oklar-
heter i ärendet, säger Lone 
Dockered.

– Det som gäller är att alla 
som har varit listade i Skepp-
landa nu får gör ett nytt aktivt 
val. För många blir det natur-
ligt att kryssa i Älvängen och 
då kan man välja att gå kvar 
i Skepplanda. De som vill 
komma till oss och lista sig är 
välkomna att göra det. Vi tar 
emot besök såväl i Älvängen 
som i Skepplanda, avslutar 
Lone Dockered.

Skepplandas vårdcentral blir filial – verksamheten fortsätter

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SKEPPLANDA. Utarma 
inte Skepplanda!

Aledemokraternas 
protestlistor mot att 
stänga folktandvården 
har fått gehör bland 
ortsborna.

– Vi räknar med att få 
in cirka 1500 namnun-
derskrifter som vi ska 
skicka till Västra Göta-
landsregionen, säger 
partiets talesman i 
frågan, Sven Rydén.

Aledemokraterna motsät-
ter sig den försämrade sam-
hällsservice som invånarna i 
Skepplanda tvingas uppleva.

– Beslut har tagits att 
folktandvården ska stängas 
och det är bara en tidsfråga 
innan samma bittra öde drab-
bar vårdcentralen. Bibliote-
ket har sämre öppettider än 
tidigare och det var inte så 
länge sedan som simhallen 
var hotad, säger Sven Rydén.

Protestlistorna har legat 
ute på diverse offentliga plat-
ser i Skepplanda och Alvhem. 
Responsen har inte låtit vänta 
på sig.

– Vi har idag mellan 1200-
1300 namnunderskrifter, 
men vi tror att vi passerar 
1500-strecket innan tisdag i 
nästa vecka då listorna samlas 
in. Listorna ska sedan vida-
rebefordras till Västra Gö-
talandsregionen, säger Sven 

Rydén.
Vad hoppas ni få för re-

aktion?
– Att folktandvården får 

vara kvar i Skepplanda, an-

tingen i landstingets regi eller 
som privat verksamhet. Un-
derlaget finns och det borde 
kunna fungera i privat regi, 
såvida inte hyrorna blir för 

höga, säger Sven Rydén.

Protesterar mot nedläggningen av folktandvården
– Aledemokraternas aktion har fått gehör bland ortsborna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aledemokraternas Sven Rydén leder protestaktionen gällande nedläggningsbeslutet för folk-
tandvården i Skepplanda. Fram till tisdag i nästa vecka uppmanas ortsborna skriva på listor-
na som sedan ska vidarebefordras till Västra Götlandsregionen.

Postgiro 90 04 37-5

... hjälp för de som 
drabbats av cancer  

Roslagsgatan 50 • 113 54 Stockholm
Tel: 08-612 42 42 • Fax: 08-612 42 45
E-post: kansli@cancerhelp.se • www.cancerhelp.se

VASAGATAN 26, GÖTEBORG  
031-17 22 60  LUNDIN.SE    

NÖDINGE / BACKA SÄTERI
Bekvämt 2-plans villaboende från 2006 i bostadsrätts-
form. Ljus och fräsch interiör. Garage intill huset. Stor 
altan samt söderterrass med fin utsikt över grannskapet.

PRIS/BUD: 1 750 000:- AVGIFT: 5 267:-
BOAREA: ca 116,6 kvm
VISNING: Bokad söndag 13/2 kl 14:00-14:30 samt 
tisdag 15/2 kl 18:30-19:00. 
ADRESS: Patron Ahlmanns Allé 15
MÄKLARE: Katarina Östberg 031-745 20 51
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NÖDINGE. Brady Con-
verting AB med 70 
anställda flyttar från 
Kungälv till Ale.

Företaget tar plats 
i före detta Millipo-
res lokaler på Röd-
jans industriområde i 
Nödinge.

Om- och tillbygg-
nadsarbetet tog fart 
i förra veckan och 
inflyttning kommer att 
ske under juli månad.

Den största företagsetablering-
en i Ale kommun under modern 
tid är ett faktum. Alebyggen har 
träffat avtal med Brady Conver-
ting AB, som ägnar sig åt rota-
tionsstansning av självhäftande 
komponenter till bland annat 
mobiltelefoner, medicinteknisk 
utrustning samt till produkter 
inom förnyelsebar energi.

Brady Converting kommer 
att etablera sig i den industri-
byggnad som tidigare nyttja-
des av Novaseptic/Millipore, 
som på sommaren 2009 flytta-
de utomlands.

– Millipore har ett hyres-
kontrakt som sträcker sig över 
2012, så för vår del har det inte 
varit akut att försöka hitta en ny 
hyresgäst, säger Alebyggens vd, 
Lars-Ove Hellman och fort-
sätter:

– I höstas blev vi uppvakta-
de av en mäklare som arbetade 
på uppdrag av Brady Conver-

ting att försöka hitta en lämp-
lig lokal för deras verksamhet.

Industribyggnaden på 
Rödjans väg föll omedelbart 
Niclas Emanuelsson, plats-
chef på Brady Converting AB, 
i smaken.

– Vi ställer höga krav på lo-
kalen, dels ur produktionssyn-
punkt men även av den anled-
ningen att vi jobbar interna-
tionellt och har många gäster 
på besök. Det skall se snyggt 
ut och passa vår image, säger 
Niclas Emanuelsson.

– Den fastighet som vi hyr i 
Rollsbo idag är för stor för oss. 
Eftersom det fanns ett annat fö-
retag, Mediatec, som var intres-
serade av att flytta in i våra lo-
kaler undersökte vi alternativa 
möjligheter. Vi är mycket nöjda 
med den här lösningen.

Pressat tidsschema
För att överensstämma med 
Bradys behov kommer det att 
ske en tillbyggnad med cirka 
700 kvadratmeter och den be-
fintliga produktionslokalen 
kommer att genomgå viss om-
byggnad. Förändringarna av 
kontoret är väldigt små.

– Det är ett pressat tidssche-
ma, men vi har stort förtroende 
för den entreprenör som utför 
arbetet. Projektet är redan i full 
gång och kommer att fortsät-
ta under hela våren, säger Lars-
Ove Hellman och förklarar att 
den totala investeringskost-

naden kommer att uppgå till 
11-12 miljoner kronor.

Brady Converting starta-
de 1965, då som ett familjeägt 
företag under namnet Tradex 
Converting. Företaget har hela 
tiden haft Kungälv som bas för 
sin verksamhet. I början av 90-
talet skedde en explosionsartad 
tillväxt när man, i nära samar-
bete med sina kunder, utveckla-
de produkter för telekomindu-
strin och mobiltelefoner.

– Vi har haft en tillväxt på 

30-70 procent per år. De stora 
tillväxtmarknader vi ser i dags-
läget är medicinteknisk ut-
rustning samt utvecklingen av 
produkter inom förnyelsebar 
energi, säger Niclas Emanu-
elsson.

Kan det rentav bli tal om 
fler arbetstillfällen än de 70 
som tillförs kommunen i 
samband med flytten?

– Absolut! Vi kommer att 
fortsätta växa. Nu har vi ett två-
skift, men i framtiden finns det 

utrymme att skapa ett treskift, 
säger Niclas Emanuelsson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
gläds naturligtvis åt den nyetab-
lering som väntar kommunen.

– Det är fantastiskt roligt att 
ett företag av den här storleken 
vill etablera sig i Ale. Detta är 
ett första tecken som vi ser av 
infrastruktursatsningen och 
den kommer med all sannolik-
het att följas av fler.

– Ale kommun får i och med 

Brady Convertings etablering 
chans att visa upp sig för nya 
potentiella kommuninvånare. 
Många av de anställda kommer 
att åka till och från Ale och för-
hoppningsvis väljer de som inte 
redan bor här att flytta hit tids 
nog, avslutar Mikael Berglund.

Nyetablering på Rödjans industriområde
– Brady Converting flyttar från Kungälv till Nödinge

Alebyggens vd Lars-Ove Hellman (t h) välkomnar Niclas Emanuelsson, platschef på Brady Converting AB, till Rödjans indu-
striområde. Till sommaren flyttar Brady Converting sin verksamhet från Rollsbo till Nödinge. Företaget har 70 anställda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

GÅRDSTRÄFF
Har du lantbruk, hästgård eller skog?

Föranmälan gör du senast 24 februari
på e-post alvangen@handelsbanken.se
eller telefon 0303-33 48 50.
Vj bjuder på lättare förtäring.

Välkommen!

Då är du välkommen till
Handelsbankens Gårdsträff!

Medborgarhuset i Alafors, tisdag 1 mars kl 18-20

i samarbete med
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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 
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Piazza
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Sjöberg
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Borg 
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Axelsson
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Karlsson
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

Mästare på repslagning
Rolf Carlsson och Olle Magnus lärde ut det gamla hantverket från 1700-talet.

Nu är det Bernt Larsson som för traditionen vidare på Repslagarmuseet.
Repslagning har blivit en naturlig del av Bernts pensionärsliv.

Hur kom du i kontakt med 
Repslagarmuseet?

– Det var genom Kurt 
Flodin och Rolf Carlsson. 
Det var ett arbetsmarknads-
projekt som jag hoppade på 
1996. För min del var det 
samröret med Ostindiefara-
ren som hägrade. 
Vad fick dig att bli intres-
serad av repframställ-
ning?

– Det kan jag inte svara på. 
Vad jag däremot kan säga är 
att det blivit ett gift. Det är 
väldigt roligt. Tack vare rep-
slagningen har jag skaffat 
mig ett fantastiskt kontakt-
nät och fått många minnes-
värda upplevelser. Jag minns 
särskilt när vi stod i hamnen 
i Kina 2005 och såg Ostin-
diefararen segla in. Det var 
mäktigt! 
Vad har du gjort tidigare i 

ditt yrkesverksamma liv?

– Jag var inom charkuteri-
branschen under 32 års tid, i 
Surte. Det var innan jag hal-
kade in på den här banan.
Vad står Repslagarmu-
seet för?

– Kultur, och bevarandet av 
det gamla hantverket, samt 
samarbete med arbetsmark-
nads-enheten.
Vad gör Båtmässan så 
speciell?

– Repslagarmuseet hör 
hemma där. Båtar och rep 
har en väldigt nära anknyt-
ning. Mässan är också en 
möjlighet för oss att visa 
upp oss, locka fler besökare 
till vårt museum i Älvängen 
så att vi kan sälja ännu mera 
rep.
Är du själv båtägare?

– Nej, jag är en riktig land-

krabba. Fast å andra sidan 
åker jag gärna med dem som 
har båt.
När du inte slår rep, vad 
gör du då?

– Jag har ett hus och en 
trädgård som skall skötas. 
Sedan försöker jag ställa upp 
för barnbarnen så mycket 
det går.
Vilket är ditt favoritmu-
seum?

– Alla hantverksmuseum är 
värdefulla. Själv känner jag 
väldigt mycket för Glas-
bruksmuseet i Surte efter-
som det var där jag bör-
jade min arbetsbana. Jag 
tycker det var synd att man 
inte kunde driva det vidare i 
kommunal regi.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Bernt Larsson.
Ålder: 70 (fyller i april).
Bor: Älvängen.
Familj: Hustru, fyra barn, sex 
barnbarn.
Stjärntecken: Oxe.
Aktuell: Som representant 
för Repslagarmuseet på Båt-
mässan i Göteborg.
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Konfekt • Presenter • Praliner • Blommor

Norra Torget, Älvängen • Tel 0303-746 282

Tips • Lotter • Nettotobak • Tidningar
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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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Till honom

Till henne

Hugo Boss Edition
40 ml. Ord pris 465:-

Lacoste Joy of Pink
30 ml ord pris 465:-

50 ml inför 
Alla Hjärtan 

529:-
Ord pris 

590:-

COLORAMA ÄLVÄNGEN 
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85

Inför Alla �

Inför Alla �

410:-

395:-
30 ml

20%
rabatt
på Rea-priset

rabatten avdrages i kassan

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Alla Hjärtans Dag

Ge bort en 
mjuk present...

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se

BRAUN 
Vattenkokare WK210
Sladdlös 2200 watt, 
rymmer 1,6 liter. 
Ord pris 499:-

Gäller så langt lagret räcker.

HALVA 
PRISET!

249:-
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