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Jennie Hedberg, tvåmåls-
skytt för Ale IBF.

Ny seger för 
Ale IBF dam
NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer tog en ny viktig 
skalp i lördags i jakten på 
en plats i division ett.

Ale IBF:s damers framgångar i division 
två fortsätter. Segern över Lindås med 
8-7 innebär att serieledningen består. 
Allt pekar nu på att serien kommer att 
avgöras i sista omgången.

Läs sid 17

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

Vardag 10-19, Lördag 10-15, Söndag 11-15

50-70% PÅ ALLT I 
BUTIKEN!

SLUTREA TORSDAG 17/2 12:00 T O M LÖRDAG 19/2

Ale Torg 
0303-973 01

Stängda dagar pga ombyggnationen:

onsdag 16/2, söndag 20/2-onsdag 23/2 Se även annons nästa vecka.

Snart är vi klara!

NYPREMIÄR SOM TEAM SPORTIA 

TORSDAG 24/2 kl 12:00

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

�
Lösbröd
10 stÖppet 9-20 alla dagar!

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller mot kupong t.o.m. söndag 20 feb �

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris! 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

Sista chansen 
för Alvhem!
Frågan om en komplett trafikplats i Alvhem tas upp på nytt. Lilla Edet 
och Ale kommun ska nu gemensamt utreda om det trots allt skulle 
vara möjligt att i elfte timmen få till stånd en avkörningsramp med 
tillhörande bro för norrgående trafik.          Läs sid 7



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 tar vi på oss lång-
kalsongerna, sveper 
in oss i den blågula 

halsduken, tar på oss hand-
skarna, laddar bandyport-
följen och drar ner mössan 
över öronen – nu sluter vi 
upp i Ale Arena och ger Ale-
Surte en rejäl dunk i ryggen. 
Killarna har gjort en fan-
tastisk säsong med tanke på 
vad de har fått utstå mentalt 
med ett konkurshot häng-
andes över sig. Göteborgar-
nas lagbygge med grönsvar-
ta Gais som dopades inför 
säsongen med värvning-
ar som ex-världsmästaren, 
Magnus Muhrén och fruk-
tade målskyttar som elitse-
riemeriterade Tony Eklind, 
är fortfarande inom räck-
håll. Nu möts de båda riva-
lerna och då ska Makrillar-
na få känna att de spelar på 
bortaplan. Jag kommer bli 
generad och få en känsla av 
pinsamhet om Gaisklack-
en ännu en gång hörs mest 
i Ale Arena. Låt det inte ske 
– ställ upp för bandyklub-
ben Ale-Surte. Med rätt in-
ramning kan det här bli en 
bandyfest i toppklass, men 
då krävs en publik av samma 
dimension.

Jag vet att många tänker 
elaka tankar nu. När det 
gäller Ale-Surte har det 
handlat alldeles för mycket 
om obetalda elräkning-
ar, ismaskinsaffärer och hy-
resskulder. Det är jag den 
förste att beklaga, men jag 
tycker vi har skrivit tillräck-

ligt om det nu. Det hade 
varit önskvärt och dröm-
likt om vi alla bara brydde 
oss om sporten på fredag-
kväll. Tänk er själva att få se 
Ale-Surte BK i Sportspegeln 
nästa år? Det hade väl varit 
fin reklam. Ja, jag vet att det 
krävs en enorm ekonomisk 
kraftsamling för att mäkta 
med det om tillfället skulle 
dyka upp, men om vi glöm-
mer pengar för en dag. Visst 
vore det ändå fantastiskt om 
anrika Ale-Surte återigen 
klev in i finrummet?
Det finns många upprör-
da alebor som stör sig på de 
ekonomiska turerna runt 
bandyklubben. Om den all-
männa viljan är att de ska 
kunna betala tillbaka samtli-
ga skulder till Ale kommun 
är ett besök i Ale Arena på 
fredag ett bra alternativ. En 
publikfest där kan generera 
många sköna och välbehöv-
liga slantar.

Personligen retar jag 
mig mer på det meningslösa 
sabotaget runt om i kommu-
nen. Att se det glasade bul-
lerskyddet mellan Nödinge 
och Nol slås sönder är på 
gränsen till rent vansinne. 
Vad tjänar det till? Här 
satsar staten 13 mil-
jarder på att rusta 
upp infrastruktu-
ren i vår kommun 
och då ger vi en 
destruktiv 
hälsning till-
baka. Det 

är ett stort misslyckande att 
behöva se detta fördärv. För 
mig är det omöjligt att detta 
sker utan att någon vet om 
det. E45 är en vältrafikerad 
led och därför är jag över-
tygad om att någon av oss 
har sett det ske. Det gör mig 
om möjligt än mer förban-
nad. Vi måste reagera och 
agera mot detta meningslö-
sa sabotage. Jag tror dessut-
om att detta beteende bara 
är inkörsporten till betydligt 
grövre brott. Kan vi stoppa 
busskurskrosset och buller-
skyddssabotörerna går vi 
en bättre framtid till mötes, 
men då måste vi hjälpas 
åt att hålla ögon och öron 
öppna. Ser du något miss-
tänkt, kontakta polisen!

Vi ses i Ale Arena på fre-
dagkväll!

Vi ses i Ale Arena!

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. 

Söker du 
replokal?
Replokal med digitala trummor, 

bas och elgitarr finns på 
Pelateater i Alafors.

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

PLATSER KVAR
Kom i gång och skriv

Start 9 mars��������������
���������������� ������
�����������������������
����������������������

Teckna och Måla 
- Färg och bild

Torsdagar kl 19:00���������
������������������������

�����������������������������������

�����������������
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www.sv.se/ale

Centern i Ale
�����������������������������
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Starrkärrs Centerkvinnor
kallar till

 ÅRSMÖTE 

i Starrkärrs Bygdegård
Torsdag 24 februari kl 18.00

���������������������������

Varmt Välkomna!

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

Ändamålsenliga lokaler
Kontor  •  Lager  •  Industri

Antar du livets
utmaningar?

    Personligt ansvar
     - personlig kraft
Föreläsning: Agneta Oreheim
Torsdag 24 feb kl 16.30

Aktivitetshuset Älvängen
Carlmarksväg 4
(Föreläsningen börjar kl 18.00)

Demo: Galvanic hemmaspa 
          Info om kosttillskott

Kaffe och förfriskningar
Fri entré

Alla hjärtligt välkomna!

Ett arrangemang av:
DHR Ale och DHR/ Projekt Smärta 

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

SLALOMUTHYRNING

ÄÄÄLLLVVVÄÄÄNNNGGGEEENNNSSS CCCYYYKKKEEELLL  

Uthyrning och försäljning av slalomskidor, 

pjäxor, snowboard m.m.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Söndag 6 mars

Paradisgården, Jennylund

ALE Trial Klubb 15.00

MHF 15.30

MHF/U 16.00

Välkomna, Styrelsen

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-P

-  HISSGARDINER  FR. 139:-
- TEXTILIER FÖR PYSSEL
- MYSBYXOR 105:-/PAR

���������������������������

��������

���������
���	��
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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!

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Lördagar kl 10-14
26/2, 2/3, 28/5

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Välkommen denna gång till södra delen av 
kommunen, där vi träffas på Surte Åkeri

Fredag 25 feb kl 12.00-13.30
Programvärd: Arbetsförmedlingen

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

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

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

Program:

Det ljusnar på arbetsmarkanden
Heléne Centerhorn, Arbetsmarknadsområdeschef på 
Arbetsförmedlingen informerar om:
• Arbetsmarknadsutsikterna för 2011
•   Hur arbetsförmedlingen vill utveckla samarbetet med 

arbetsgivarna

Att hjälpa ungdomar till arbete 
Lennart Bergius, Chef för AME (Arbetsmarknadsenheten i Ale):
satsningar och åtgärder som görs för ungdomar i Ale

Nytt från Ale kommun
Ann-Britt Svedberg, sektorchef samhällsbyggnad

Välkomna!

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till företag. Vårt kontor ligger i 
Kungälv. Största delen av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 
Vi bygger själva cirka 4 000 kvm per år och utför då både markarbeten och husbyggnation. 
Vi är 28 anställda och har tillgång till egna entreprenad maskiner. Vi söker nu en:

ANLÄGGNINGSARBETARE
Du har erfarenhet från markarbeten och rörläggning i mark 
och kan köra hjullastare och dumper.

Du kommer att arbeta med våra shakt- och mark-
arbeten inför husbyggnation med gårdsplaner och 
VA kulvertar. OBS grönyteskötsel ingår ej.

Vi har bra tillgång till egna maskiner, hjullastare, 
dumper, grävmaskin mm. 

Ansökan: 
Skicka din ansökan till:
mats.berntsson@ytterbygg.se senast den 18 februari.

Besök gärna vår hemsida

www.ytterbygg.se

– Det var inte så svårt. När vi 
i slutet av januari fick nämn-
dernas detaljbudgetar som 
var framtagna för att bibe-
hålla samma verksamhet som 
2010 visade samtliga på stora 
underskott. Totalt 38 mil-
joner kronor. Det är ingen 
nyhet, det är bara att addera. 
Självklart blev vi förvånade 
och har därför borrat ner oss 
lite djupare i siffrorna. Vi kan 
då konstatera att beräkning-
arna för detaljbudgetarna är 
gjorda i jämförelse med bud-
geten för 2010 och inte i för-
hållande till utfallet. Tittar vi 
på nämndernas resultat från 
föregående år och vad verk-
samheten egentligen kostade 

ser det betydligt bättre ut, 
så det är riktigt att vi inte 
kommer att behöva spara 
in 38 Mkr. Det kommer att 
krävas åtgärder, men exakt 
hur stora återstår att se. Vi får 
en ny skatteprognos imorgon 
(läs tisdag).
Hur ser konsekvensbe-
skrivningen ut för Kom-
munstyrelsens förvaltning 
där du ville spara 10 Mkr?
– Vi kommer att ta beslut 
imorgon på Kommunstyrel-
sens sammanträde. Jag vill 
inte föregå beslutet, men 
kan väl informera om att det 
handlar en del om att sänka 
utrednings- och exploate-
ringskostnader. Dessutom 

föreslår vi en kraftig sänk-
ning av partistödet, gärna 
med 40%.
Hur ska småpartierna 
överleva då?
– Deras situation har varit i 
fokus hela tiden. Vi föreslår 
att grundbidraget, pengar 
som samtliga partier får, höjs. 
Däremot vill vi sänka man-
datbidraget, vilket betyder att 
de större partierna får betyd-
ligt mindre pengar. Titta på 
Stenungsunds kommun som 
bara har 750 000 kronor 
totalt i partistöd – i Ale är 
samma siffra 1,7 Mkr. Det är 
inte rimligt. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

...Mikael Berglund (M), kommunstyrelsens ordfö-
rande, du uppgav i förra veckan att det saknas 38 
Mkr i årets budget jämfört med 2010, den siffran 
var ny för många.

Var fick du ett underskott på 38 Mkr ifrån?

Hallå där... Ny hemsida?
0303-333 734
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Vår skola är inte som 
den borde vara. Sve-
rige är på topp i 

många olika undersökning-
ar, men skolan lider stora 
brister. Alltför många elever 
mår inte bra och klarar inte 
målen. Starten i livet blir en 
besvikelse får många. Det är 
vårt största bekymmer, som 
föräldrar och för Sverige 
som nation. 20–30 års fel-
satsningar har nedmonterat 
kunskapskraven och lett till 
att redan svaga elever halkar 
långt efter. Det är oaccepta-
belt! Vår skola måste bygga 
på att ge alla samma chanser 
för ett fortsatt bra liv. Detta 
tar lång tid att ställa allt till 
rätta. Gamla jämlikhetssträ-
vanden har slagit fel. Hög-
presterande når mindre och 
lågpresterande halkar efter 
ännu mer. 

2011 är ett av de största 
reformåren i svensk skola 
sedan 1842. Några exempel: 

•  En helt ny skollag införs 
för att anpassa skolan 
för framtiden 

•  Kunskapskraven skärps i 
förskolan 

•  En ny läroplan för 
grundskolan med skar-
pare kunskapskrav 

•  En ny läroplan och nya 
ämnesplaner för gymna-
sieskolan 

•  En ny lärarutbildning 
inrättas 

•  Ett nytt betygssystem 
införs för årskurs sex 

•  Lärarlyftet går in i en 
ny fas 

Detta är några av refor-
merna för att fokusera på 
kunskap. Dessutom införs 
en legitimation för lärare, 
allt för att höja statusen för 
läraryrket. 

Utbildningsreformerna 
är en satsning i Sveriges 
framtid. Det viktigaste för 
våra barn. Tyvärr finns ingen 
”quick fix”. Det kommer 
att ta lång tid. Under tiden 
gäller att föräldrar tar ett 
större ansvar. Lärarna tar 
tillbaks sin lärande roll och 
blir en lärande auktoritet i 
klassen. Rektorerna måste 
åter bli pedagogiska chefer 
och ledare. Våra kommunala 
utbildningsnämnder måste 
avlasta lärare och rektorer 

från många admi-
nistrativa upp-
gifter och aktivt 
stödja dem. En 
plan måste upp-
rättas för att varje 
skola ska bli bäst. 
Konkurrens när 
den är som mest 
positiv. 

It-satsningar 
är av mycket 
stor vikt. Det är 
2011 och inte 
1842. Sverige är 
på många sätt en 
ledande nation, 
hur svårt kan det 
vara? 

Camilla Waltersson 
Grönvall (M) 

Riksdagsledamot, 
utbildningsutskottet

2011 slår 1842!
I Alekuriren nr 5 berät-

tar Sven Rydén att 
”Aledemokraternas pro-

testlistor mot att stänga folk-
tandvården fått gehör bland 
ortsborna”. Det känns lite 
märkligt att som invå-
nare i Skepplanda läsa 
detta. Ingenstans på ut-
lagda listor kan man se 
att det är Aledemokrater-
na som står bakom dessa. 
Det står en privatperson 
–  ”Sven Rydén, Grönnäs” 
som undertecknad på lis-
torna. Engagemanget för 
folktandvården i Skepp-
landa som initiativtagaren 
visar är mycket bra men att 
göra det till en partipolitisk 

fråga förminskar det hela. 
En bred uppslutning från 
orten utan partipolitiska 
förtecken (som det verka-
de) hade gett större tyngd 
åt aktionen. Vi är många 
med sympatier för Social-
demokraterna, Moderater-
na, Centern med flera som 
alla är upprörda över ned-
läggningen av folktandvår-
den. Om en namnunder-
skrift innebär att man stöd-
jer ett visst partis ageran-
de borde det väl framgå när 
man gör underskriften och 
inte flera veckor senare i 
Alekuriren?

Undrande

AD har inga protestlistor

Kommunfullmäktige 
har nu avgjort vilka 
områden i Ale som är 

lämpliga för vindkraft. I fram-
för allt ett område har debat-
ten varit intensiv. I mer än 
ett års tid har arbetet med en 
vindbruksplan pågått. En hel 
rad myndigheter, företag och 
privatpersoner har haft syn-
punkter som tagits in i arbe-
tet. Länsstyrelsen som har 
en övergripande roll anser 
att det gjorts bra avvägningar 
mellan alla intresseriktningar 
i Ales vindbruksplan.

De fyra områden som 
bedöms lämpliga har inga 
andra intressen som omöj-
liggör vindkraft. I debatten 
hävdas att det handlar om 
ostörda naturområden. De 
ostörda naturområdena är 
sedan länge strukna. I de 
områden som är aktuella 
finns idag främst ett modernt 
skogsbruk och kraftledningar. 
Ingen kommer heller att bo 
granne med ett vindkraftverk. 
Det kommer att vara minst 
500 m till närmaste bostads-
hus.

Så länge elbehovet ökar 
i samhället behöver också 
elproduktionen öka. Vind-
kraft är ett energislag som 
vuxit enormt de senaste åren. 
Vindkraftens roll i energisys-
temet är att producera när 
förutsättningar finns. Totalt 
sett blåser det mer under 
vinterhalvåret än under resten 
av året. Andra energianlägg-
ningar kan då minska sin 
produktion. I Sverige är det 
vattenkraften som regleras 
lättast. Vattnet sparas i maga-
sinen när det blåser. Hade vi 
saknat vindkraft hade vi haft 
ännu mindre vatten i vat-
tenkraftsmagasinen och ännu 
högre elpriser på marknaden 
under de kallaste dagarna. 

Aledemokraternas Jan A. 
Pressfeldt lovar i en insän-
dare i förra veckans tidning 
att med alla medel motarbeta 

vindkraft i Ale.  Han skriver 
att de enda som tjänar på 
en vindbruksetablering är 
markägarna och vindkraftfö-
retagen. Helt plötsligt menar 
alltså Aledemokraterna att det 
är fel att några av kommunens 
markägare skulle få in lite 
pengar på sin mark. Kraft-
verksbyggarna må vara tyska 
och danska men de ska både 
äta, sova och köpa underen-
treprenader i Ale. Genom att 
köpa vindkraftsandelar kan 
dessutom alla Ales elkunder få 
betydligt lägre elräkningar.

Aledemokraterna vill även 
motverka svenska exportmöj-
ligheter när de är kritiska till 
att svensk el exporteras. Fakta 
är att det pågår ett ständigt 
köp och säljande av el över 
gränserna beroende på prisni-
vån. Kan svenska producenter 
producera billigt och få bättre 
betalt genom att exportera så 
självklart gör de det. 

Flera argument mot 
vindkraft bygger på att vind-
kraftverk syns och hörs och 
därför skulle förstöra både 
boendemiljö och naturupp-
levelser. Faktum är att de 
oftast är svåra att se. I naturen 
och från köksfönstret är det 
givetvis de närmsta träden 
och buskarna man främst ser. 
Skulle man få se ett vindkraft-
verk är inte heller skadligt för 
ögonen som nästintill hävdas 
i debatten. Vindkraftverk är 
inte heller farliga att lyssna 
på – om man nu skulle få 
höra ett. Oftast är de faktiskt 
ganska svåra att höra – oavsett 
hur nära man är. Blåser det så 
blåser det även runt omkring 
och då är det mer sådana ljud 
man hör. Och – ett vindkraft-
verk låter inte som en motor-
såg som det hävdas i debatten.

Peter Rosengren (MP)
Ingmarie Torstensson (V)

Elaine Björkman (S)
 Gruppledare

ÅRSMÖTE
Onsdag 23 februari Kl.18.30

Plats: Matsalen Ale Gymnasium

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

För att vi ska kunna beställa mat så vill 
vi ha din ANMÄLAN om deltagande till 

sektionen SENAST 18 FEBRUARI
0303-330 423 eller 330 273
E-postadress: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST

Vindbruksplanen kan 
ge Ale mer energi

TRÖTT PÅ ATT 
JOBBPENDLA? 
ARBETSLÖS?

Väl inarbetad rörelse med fast kundkrets 
(restauranger, hotell, privatpersoner) överlåtes 
förmånligt inkl alla maskiner/inventarier i 
mycket gott skick. Miljövänlig produktion,  
låga omkostnader och mycket god lönsamhet. 
Nuvarande ägare kan jobba kvar för smidigt 
ägarbyte. 

• Beg. pris: 500.000 kr
• 0705-448055 • Se även www.alefast.se

www.alefast.se | Älvängen
Tel: 0303-74 82 10

Inarbetat tvätteri 
i Skepplanda till salu!

Vindkraft till vilket pris?
När man hörde att 

kommunen börja-
de planera områ-

den för vindkraft tänkte vi 
att man blir nog informerad 
om det berör ens egen bo-
endemiljö. Men så var tyvärr 
inte fallet, det fick man för-
söka ta reda på själv. Nu 
när rykten om byggande av 
parker för vindkraft i när-
området hördes, började vi 
fundera på om det påverkar 
vår och grannarnas miljö i 
Ölanda – och det gör de!
Möten av markägare runt 
omkring startades upp, dessa 
tar in olika projektörer av 
vindkraft, för information, 
men alla berörda boende 
och andra markägare runt 
omkring blir inte inbjudna. 
Man säger att detta är bara 
början, sen kommer infor-
mation till berörda, varför 
detta smygande?

Alla kringboende runt 
parkerna vill väl vara med 
från början så att man kan 
påverka ens eget boende. 

Vi som bor här i sjunde 
och åttonde generationen 
undrar om vi blir de sista på 
gården? Så kan det bli då 
marknadsvärdet med säker-
het kommer att sjunka och 
vem vill flytta till landet med 
ständiga ljud- och ljusstör-
ningar, där man bor för att 
det är lugnt och skönt samt 
för att vara utomhus i skog 
och mark.

Disponeringen av mar-
kerna påverkas negativt, 
bland annat förhindras gene-
rationsbyggande. Till detta 
kommer intrång av högspän-
ningsledningar från tätorten 
till Ölanda Björbäcksområ-
det för att ta hand om vind-
kraftselen, vilket kan röra sig 
om 7-8 km ledningar genom 
landskapet. Vi anser att 
boendemiljön är viktigare än 
profiten och de eventuella 
miljövinsterna.

Lasse och Gun Bengtsson
Än så länge boende i Ölanda

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

Utbyggnaden av vindkraft engagerar – alla är inte positiva.

trum. >>Ons 23 feb kl 19.00, Musiksalen, 
Ale gymnasium. Bilj 100 kr, fritt under 20 
år. Förköp Ale bibliotek. Arr Ale kom-
mun, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Musik i Väst.

Askungen eller Vad är väl en bal 
på slottet?
Vårens första familjeföreställning är  brö-
derna Grimms klassiska saga Askungen 
i musikalformat, ett kärt återseende 
med Big Wind. Publiken bjuds på en 
föreställning full med humor, dramatik 
och hjärtskärande romantik. >>Fre 25 

Februari

PÅ GÅNG I ALE

Kul praktik i Leeds

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

Ale fritidsbusskort

Kom till 
kommunfullmäktige

En serenad till Astri – fragment 
ur ett konstnärsliv 
Om Astri Bergman Taube. Berättelser och 
musik med Maia Ensemblen. >>Tis 22 feb 
kl 19.00, Surte bibliotek. Arr Surte Bohus 
biblioteks och kulturförening. Medlem-
mar gratis inträde. Icke medlemmar 40 kr.

The Juliet Letters
Konsert med Sjöströmska kvartetten 
och Alexander Lövmark. Elvis Costel-
los sångsamling The Juliet Letters om  
svek, längtan, saknad, svartsjuka, pas-
sion, besvikelse – hela vårt känslospek-

feb kl 17.00, Teatern, Ale gymnasium. 
Från 6 år. Bilj 50 kr säljs på biblioteket 
i Nödinge. Tfn 0303 33 02 16. Arr Ale 
kommun, Teaterföreningen i Ale och ABF.

Anmäl dig till UKM senast 21 feb
ALLT du tycker är konst ÄR konst! Är du 
mellan 13–20 år, spelar du piano eller 
kan du jonglera med facklor och stå 
på händer samtidigt? >>UKM-festival 
12 mars på Ale gymnasium. Anmälan 
senast den 21 feb på ukm.se. Årets 
riksfestival blir i Sundsvall 19–21 juni. 
Arr Mötesplats ungdom.

I fredags kom Camilla Alvenby, Emilia 
Andén och Saya Moris Askari från 
SP3A på Ale gymnasium hem efter att 
ha varit på tre veckors praktik hos  
H&M i hjärtat av Leeds i Storbritan-
nien.

Ale gymnasium har i snart tio år delta-
git i EU-projekt som hjälper skolan att 
skicka elever på utlandspraktik, så kallad 
internationell APU. Sedan några år får 
också elever från teknikprogrammet och 
samhällsprogrammets ekonomiinrikt-
ning delta.

H&M-butiken som tjejerna prakti-
serat i ligger mitt i centrala Leeds, i ett 
område med massor av olika affärer 
och gågator. Butiken har sedan länge 
tagit emot Ale gymnasiums elever med 

öppna ramar. Och även om eleverna 
varit rejält trötta efter både kvällstjänst 
och helgtjänstgöring, så tycker de nog 
att praktikperioden varit alldeles för kort. 

Till hösten är det dags för några av Ale 
gymnasiums teknikelever att åka över till 
England för att genomföra sin praktik. För 
dem är det design, teknik och innovation 
som gäller och här har skolan knutit till 
sig flera intressanta kontakter i Manches-
ter och Leeds, exempelvis design- och 
innovationsföretaget Lucidgroup i Man-
chester. För handels- och samhällsele-
verna är IKEA i Leeds och Handelsbanken 
i Manchester andra spännande kontakter.

Ale gymnasium kommer att skicka 
några teknikelever till hösten och yt-
terligare några elever från handels- och 
samhällsprogrammen i januari nästa år.

Camilla Alvenby, Emilia Andén och Saya Moris Askari från SP3A har kommit hem efter tre 
veckors praktik på H&M i Leeds, Storbritannien.

Lär dig babymassage
Babymassage är ett sätt att med be-
röring fördjupa och stärka kontakten 
mellan dig och ditt barn, träna lyhörd-
het och medverkar till att ge barnet en 
bra start i livet. Vi erbjuder en kurs på 
en gång i veckan sex gånger. Kursen 
har praktiska och teoretiska moment 
och leds av Birgitta Liljeqvist, certifierad 
instruktör i babymassage. Lämplig ålder 
1–6 månader. Anmälan senast den 9 
mars.

Kursstart ons den 16 mars kl 12.00–ca 
13.30, Älvängens Missionkyrka. Avgift 350 
kr med material. Ale kommun subventio-
nerar del av avgiften. Info och anmälan 
Birgitta Liljeqvist, tfn 0704 61 08 41.

Välkommen till fullmäktiges sammanträ-
de den 28 feb 2011 kl 18.00 på Medbor-
garhuset, Alafors.

Allmänhetens frågestund 

Redovisning av nämndernas och Kom-
munstyrelsens detaljbudgetar 

Förändring av nämndernas ekonomiska 
ramar för 2011 
 
Köpekontrakt, etableringsavtal och hy-
reskontrakt för äldreboendet i Nödinge 

Ändring av AB Alebyggens bolags-ord-
ning  

Medborgarförslag på Madenskolan höst-
terminen 2010  

Svar på motion från Boel Holgersson (C) 
om maten på äldreboendena 

Medborgarförslag från Pauli Lyyski och 
Aleksi Silimäki med flera om frivillig an-
slutning till förvaltningsområde för finska

Föredragningslistan finns på medborgar-
kontoret, tfn 0303 33 00 00, och på ale.se. 
Ale-Kungälvs närradioförening direktsän-
der på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. 
Mötet är öppet för allmänheten.

Att bli företagare
Ale Utveckling och Arbetsförmedlingen 
arrangerar ett informationsmöte. Några 
etablerade företagare i Ale med erfaren-
het av att starta och driva företag kom-
mer att berätta lite om sina erfarenheter 
med många råd och tips, vad är det som 
krävs och vad man bör tänka på. 

På plats finns också representanter 
från Arbetsförmedlingen, Nyföretagar-
centrum, ALMI och Handelsbanken

Plats och tid: Tis den 22 feb kl 18.00–
20.00, Arbetsförmedlingens lokaler på 
Ale torg, Nödinge. Anmälan senast den 
20 feb till ale.utveckling@ale.se eller Len-
nart Svensson, tfn 0737 73 12 89.

Du gymnasieelev som är folkbokförd i 
Ale kommun kan hämta ett Ale fritids-
busskort på medborgarkontoret i Nö-
dinge. Om du hämtat ett fritidsbusskort 
ht-10 kan du lämna in det  gamla och 
få ett nytt. Du som inte hämtat ditt kort 
ht-10 måste visa legitimation.  



ALAFORS. Vaknafonden bjöd på gril-
lad korv och Alebacken på gratis lift-
kort.

Inte undra på att nästan 100 ung-
domar trotsade kylan och kastade 
sig utför pisten.

– Nästa gång kör vi i januari, då 
är vädret säkrare, lovade en av Ale-
backens eldsjälar, Niklas Helin.

För tredje året i rad bjöd Alebacken och Stöd-
föreningen Vaken in till gratis skidåkning. Alla  
barn och ungdomar upp till 20 år fick gratis 
liftkort under tre timmar i fredagskväll.

– Det här är ett suveränt samarbete. Nu 

hade vi ingen tur med vädret, men ändå hade 
skidlärarna ett par gäster. Tanken är att den 
här kvällen ska locka hit de som kanske inte 
annars tar sig hit. I år ställde även Frilufts-
främjandet i Lödöse upp med skidlärare, vilket 
är fantastiskt bra. Aktiva barn är lyckliga barn 
och kan vi få några ungdomar att upptäcka hur 
roligt det är med skidåkning så har vi vunnit 
mycket, menar Vaknaledaren Thomas Berg-
gren.

Kylslaget
Som nämndes kunde vädret har varit mer till-
talande. Under eftermiddagen piskade vinden 
i och temperaturen sjönk ner mot 15 minus-
grader. Inte undra på att korvgrillen tändes 
tidigt...

Stödföreningen Vaken höll också årets 
första styrelsemöte i veckan. Fyra förening-
ar hade ansökt om bidrag till nya satsningar. 
En av dem var Bohus Scoutkår som beviljades 
10 000 kronor för inköp av kajak med tillbe-
hör. En annan grannförening till scoutkåren, 
Bohus IF, har startat upp en friidrottssektion 
som om intresset är det rätt kommer att driva 
verksamhet såväl uppe vid Jennylunds IP som 
i nya Bohushallen. Föreningen ansökte om 
medel till utrustning för utomhussäsongen.

– Vi är positiva till satsningen. Friidrott är 
en aktivitet som vi inte tidigare har kunnat 
erbjuda i Ale. Vi kommer att ta kontakt med 
föreningen för att diskutera hur vi bäst hjäl-
per dem, säger Vaknafondens kassör Anders 
Bältsjö.

Vidare beslutades att ge Tjej 365 som är 
en sektion i föreningen Löftet – ung arrang-
ör – ett verksamhetsbidrag om 10 000 kronor.

– Det är en populär inriktning som vänder 
sig till tjejer. Vi vill gärna stötta den typen av 
verksamhet och nu vet vi av erfarenhet att de 
gör ett väldigt bra arbete. Det känns angelä-
get att den här satsningen får fortsätta, menar 
Anders Bältsjö.
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Nol-Alafors S-förening

Surte-Bohus S-förening

Söndag 20 februari kl 16.00
Nols folkets hus

Paula Örn och Jim Aleberg medverkar

Tisdag 22 februari kl 18.30
partilokalen på Byvägen 15 i Bohus

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

ÅRSMÖTEN

VÄLKOMNA!

Föräldrastöd 
från A till Ö

Familjehuset i Surte har
ÖPPET HUS-KVÄLLAR
– sista torsdagen i månaden

kl 17.30-19.30

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

31/3 Att vara tonårsförälder

28/4   Att behålla sitt lugn 
i föräldraskapet

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

Föredrag om den 
psykiska hälsan

Välkommen till en föreläsning 
om Ångestsyndrom - Vår tids 
allra största folksjukdomar.

Ellinor Augustsson delar med sig 
av sin väg från ångest till liv.

Tisdagen den 1 mars 
kl 19.00-ca 21.00 
i Ale Gymnasium, musiksalen.

Ingen avgift
LE KOMMUNA

Välkomna!

Lär dig om hästar med hästar hos oss!

- en lite annorlunda ridskola
SLOTTSGÅRDENS HÄST & RIDSKOLA

Vi har utökat antalet lektioner så 

därför kan vi erbjuda lediga 

platser i alla ålders-

grupper och nivåer.

Vill du vara med på 
ridläger i sommar? 

Vi har såväl dagläger (med teman 

som riddare och prinsessor och 

western), som övernattningsläger 

(med härliga ute-ritter blandat med 

hoppning och dressyr)
Vi fi nns i Skönningared
- mitt i Ale kommun!
Mellan Älvängen och Skepplanda

Tel.: 0704-24 23 42, 0707-20 14 70 
info@slottsgarden.com • www.slottsgarden.com

Populär kvällsåkning 
i vaken Alebacke

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Och den grillade korven smakade gott!

Korv är gott konstaterade Gabriella Gustavsson och Sandra Bryntesson från Älvängen.

Karl Andersson tvekade inte att ta rast och njuta av en nygrillad korv med tillhörande läsk. 
Det tar på krafterna att åka utför.

Patricia Johansson Fridh pustar ut i Alebacken och då satt en korv med bröd fint.
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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

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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ALE. Ale och Lilla Edet 
kommun gör gemen-
sam sak och utreder 
nu kostnaden för en 
komplettering av den 
planerade trafikplatsen 
i Alvhem.

När frågan var uppe 
i Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsut-
skott i Ale rådde poli-
tisk enighet.

– Det här är en 
mycket viktig fråga för 
det här området i Göta 
älvdalen, säger nämnd-
ordföranden, Jan A 
Pressfeldt (AD).

Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet har på 
nytt väckt frågan om en 
komplettering av trafikplat-
sen i Alvhem. Frågan om 
en avfart i Alvhem har varit 
uppe till diskussion flera 
gånger. Hela orten har pro-
testerat mot beslutet att trafi-
kanter i norrgående riktning 
till Alvhem måste köra av vid 
trafikplatsen i Grönnäs. Nu 
föreslog Paul Mäkelä, chef 
för samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet, att en 
trafikutredning tillsammans 
med en samhällsekonomisk 
kalkyl tas fram och presente-
ras för Göteborgsregionen, 
Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen. Denna 
utredning föreslås Ale och 
Lilla Edet dela på. Kostna-
den är beräknad till 70 000 
kronor.

– Vi är glada över att Lilla 

Edet tar upp frågan på nytt. 
Vi delar deras uppfattning 
om att en komplett trafik-
plats i Alvhem är av stor nytta 
för orten. Jag är oerhört glad 
över att det rådde total poli-
tisk enighet när jag tog upp 
frågan i vårt arbetsutskott, 
säger Jan A Pressfeldt i en 
kommentar.

Avkörningsramp
En eventuell avkörnings-
ramp i norrgående riktning 
kommer också bli en kost-
nad som Ale och Lilla Edet 
kommun får vara med och 
dela på.

– Vi kommer säkert att få 
vara med, men syftet med 
utredningen är att övertyga 
Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen, Läns-
styrelsen samt Trafikverket 
och regeringen om vikten av 

denna satsning, säger Press-
feldt.

Enligt en tidsplan som 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i Lilla Edet har 
tagit fram bör en politisk 
beredning av ärendet vara 
klar under april 2011. För 
Lilla Edets del gäller det att 
skapa en bra infrastruktur 
till utbyggnaden av plane-
rade bostadsområden i södra 
Lödöse.

Det som idag har planerats 
att byggas är ett så kallat öra i 
södergående riktning där det 
ges möjlighet att köra av och 
på E45. För alvhemsbor och 
boende i södra Lödöse på väg 
hem från Göteborg gäller det 
att köra av vid trafikplatsen i 
Grönnäs, då avfart i nuvarande 
planering saknas i Alvhem.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Avfart i Alvhem utreds på nytt

Så ser den önskade avfarten ut i Alvhem.
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ÄLVÄNGEN. Det var en 
cirkusföreställning som 
hade allt.

Babianer, lindansare 
och clowner lockade till 
skratt och beundran.

Cirkus Musikör bjöd 
på en fulländad show.

Publiken var förväntansfull
och cirkusdeltagarna aningen 
nervösa. När väl musiken 
kommit igång och föreställ-
ningen tagit sin början gick 
allt i en virvlande fart. Det 
var underhållning från första 
till sista stund.

– Det var lite pirrigt 
innan, men sedan kändes det 
bra, konstaterade Rebecka 
Simonsson, en av de duktiga 
lindansarna.

Den hissnande lindan-
sen föregicks av flera stor-
slagna nummer. Babianerna 
fick äran att inleda arrang-
emanget och en stund senare 
fick åskådarna stifta bekant-
skap med världens starkaste 
man, Ivar Fredman alias 
Starke Adolf. Han lyfte den 

tunga skivstången utan pro-
blem.

– Vi började repetera 
innan jul, förklarade Ivar 
som såg ut att trivas i ramp-

ljuset.
Vad har du gjort för att 

bli så stark?
– Jag har spelat fotboll.
Uppvisning av hästar och 

hundar inrymdes också i 
föreställningen. Adam Gim-
falk serverade trollkonster 
och när ormtjusaren Jesper 
Källgren visade sina färdig-

heter med Döskalle-Frans 
var det många som chippade 
efter andan.

Cirkusensemblen, försko-
leklassens C-spår, fick välför-
tjänta applåder av sina skol-
kamrater när avskedssången 
klingat ut i Älvängensskolans 

gymnastiksal.
– Nu får vi förbereda oss 

inför kvällsföreställningen 
då föräldrar och syskon 
är inbjudna, konstaterade 
Rebecka Simonsson.

JONAS ANDERSSON

Rena rama cirkusen på Älvängenskolan
– Bejublad föreställning som väckte beundran

Starke Adolf (Ivar Fredman) visade sina muskler.

Vad vore en cirkus utan clowner? Cirkus Musikör hade fyra till antalet.

Trollkonster med Adam Gimfalk.

NÖDINGE. Lördagen den 
5 mars blir det lopp-
marknad i Ale gymna-
sium.

Bakom arrang-
emanget står tre elever 
från årskurs tre på 
Omvårdnadsprogram-
met.

– Pengarna som lop-
pisen genererar ska vi 
använda till att köpa 
sjukvårdsartiklar, som 
sedan ska vidarebe-
fordras till Kap Verde, 
förklarar Malin Fran-
zén.

Malin Franzén, Carolina 
Eriksson och Sara Johans-
son åkte tillsammans med 
fem andra omvårdnadselever 
från Ale gymnasium till Kap 
Verde under två sommar-
veckor i fjol. Utbytet blev 
möjligt tack vare finansiering 
från Sida.

– Det var väldigt intressant 
och efter att ha besökt Kap 
Verde har man fått ett helt 
annat perspektiv på tillvaron. 
Vi fick komma till byar där 
det var väldigt fattigt och där 

sjukvård knappast existerade, 
berättar Carolina Eriksson.

Varje intryck noterade 
eleverna i sina loggböcker. 
Studieresan innefattade 
också besök på sjukhem, 
ålderdomshem och hos SOS 
Barnbyar.

– Det är skilda världar, 
Sverige kontra Kap Verde. På 
den förlossningsavdelning vi 
besökte för-
varade man 
sina kanyler i 
en petflaska, 
b e r ä t t a r 
Malin.

M o t s a t t 
resa gjorde 
åtta sjukskö-
terskor från 
Kap Verde i 
oktober. Inackorderade på 
vandrarhem i Göteborg fick 
de uppleva den svenska sjuk-
vården på nära håll.

– De var imponerade. 
Äldreboende, Sahlgrenska 
Universitetet, tandläkar-
mottagning, vårdcentral och 
BVC hann vi med att besöka 

tillsammans 
med våra 
gäster, för-
klarar Malin.

M a l i n , 
Carolina och 
Sara genom-
för nu ett 
gemensamt 
p r o j e k t a r-
bete vars 

syfte är att kunna skänka 
sjukvårdsmaterial till Kap 
Verde. 

– Behovet är stort och vi 

vill dra vårt strå till stacken, 
säger Carolina.

Under de närmaste veck-
orna kommer loppisprylar 
att kunna lämnas in i sal 110 
på Ale gymnasium.

Allt är välkommet
– Allting som är helt är väl-
kommet, allt från leksaker 
och kläder till böcker och 
prydnadssaker. Vi har redan 
börjat få in diverse ting från 
lärare och elever på skolan, 
avslöjar Malin.

I april går en båt till Kap 
Verde och då hoppas tjejerna 
kunna skicka med allehanda 
sjukvårdsting, som man pla-
nerar att köpa in efter lopp-

marknaden.
– Vi har hjälp av Kap 

Verdes Honorärkonsul, 
Fransisco de Paula Rod-
rigues, som ska se till så att 
materialet kommer med 
fraktbåten på rätt sätt. Vid 
framkomsten till Mindelo 
i Kap Verde kommer en 
representant från Delegacia 
de Saúde de São Vicente att, 
motsvarande Sveriges lands-
ting, att finnas på plats för 
vidare distribution, avslutar 
Malin Franzén.

Loppmarknad till förmån för Kap Verde
– Sjukvårdsmaterial ska skickas söderut

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från Omvårdnadsprogrammet på Ale gymnasium besökte olika vårdinrättningar på 
Kap Verde under två sommarveckor i fjol. Nu har tre tjejer, som var med på resan, Malin, Ca-
rolina och Sara, bestämt sig för att arrangera en loppmarknad där överskottet ska komma 
Kap Verde till gagn i form av sjukvårdsmaterial. 

Mötet med vardagen i Kap Verde gjorde starkt intryck på 
eleverna från Ale gymnasium. I april går en båt som elever-
na hoppas fylla med allehanda sjukvårdsting inköpta efter en 
loppmarknad som nu planeras.

Friendtex-modeparty
Ny kollektion – Ny designer

Beställ en katalog, boka 
en visning eller starta som
återförsäljare!

Klicka in på www.friendtex.se
om du vill veta mer eller ring 
oss på: 011-12 27 00

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Det är skilda
världar, Sverige

kontra Kap Verde.
Malin Franzén
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Utgångspris 1 375 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 85 kvm
Tomt 1 563 kvm Sluttande trädgårdstomt

Byggt 1978
Adress: Hästhagen 375
Visas sön 20/2 13.30-14.30
Sms:a: FB 5410-2788 till 72456 för beskrivning

Vi erbjuder er nu ett välskött enplanshus med underbart, lantligt läge och med hänförande utsikt över
åkrar och ängar. Här bor ni verkligen med skogen som närmaste granne, längst in på återvändsgata.
Välskött trädgård och fin carport med plats för två bilar. På fastigheten finns även en flaggstång och två
friggebodar. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2788.

BNol - Hästhagen

Utgångspris 1 875 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 182 kvm Plan
Byggt 1989
Adress: Södra Trolleviksvägen
18
Visas ons 16/2 17.30-18.30
och sön 20/2 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2777 till 72456
för beskrivning

Renoverat och fräscht 1½ -
plans radhus i omtyckta Trolle-
vik. Härlig altan och trädgård
med söderläge. Garage i länga.
Nära till buss och Ale torg med
affärer och service.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2777.

BNödinge

Utgångspris 1 695 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 98 kvm, biyta 28 kvm
Tomt 91 kvm
Byggt 1977
Adress: Sjövallavägen 22
Visas tor 17/2 17.30-18.30
och sön 20/2 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2782 till 72456
för beskrivning

I gemytliga Alafors finner du
detta fräscha nyrenoverade
radhus med charm. Smakfullt
inrett med en härlig relaxavdel-
ning. Barnvänligt område närhet
till badsjö, förskolor, kommuni-
kationer, skidbacke och frilufts-
område. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2782.

B Alafors

Utgångspris 1 795 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 111 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 254 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1974, ombyggt 1980
Adress: Blåsippsvägen 47
Visas sön 27/2 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2664 till 72456
för beskrivning

Nu kan vi erbjuda ett mycket
fräscht och fint parhus, med bra
läge i omtyckt barnvänligt
område i småstadsidyllen
Älvängen. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2664.

B Älvängen

Nu har vi utökat vårt sortiment 
så vi totalt har ca 75 artiklar från

Kung Markatta
- ekologiska livsmedel som 
har odlats miljövänligt utan 
bekämpningsmedel.

SPORTLOVSMAT
Apelsiner

790/kg
Marocko/Israel klass 1

Max 3kg/kund

2 för
Kryddade korvar

35:-
Scan 260-300g

Jfr pris 67,31-58,33/kg

Blandfärs

3990/kg
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1600 g.

50/50 av nöt och gris.
Max 2 förp per kund.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, 
slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller v7.
Tel 0303-975 00

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

I manuella disken
”Veckans Självscanningsvara”

          Hjärtsalami

995/hg
Marten. Jfr pris 99,50/kg 

pris för dig utan självscanning 19,95/hg
Max 5hg per kund

LÖDÖSE. Snart flyt-
tar biblioteket ut från 
Lyckhem för att ta 
plats i Lödöse Museum.

Fastigheten kommer 
att renoveras och 
byggas om.

– Vi planerar för fem 
stycken lägenheter, för-
klarar Leifabs vd, Owe 
Lång.

Under våren kommer bib-
lioteksflytten bli ett faktum. 
Verksamheten ska samlo-
kaliseras med museet. När 
det har skett påbörjar Leifab 
iordningställandet av fem 
lägenheter i fastigheten.

– Projektet har redan tagit 
fart, vi har ritat på en lösning. 
Lägenheterna kommer att bli 
50-75 kvadratmeter. Inflytt-

ning är beräknad lagom till 
jul, säger Owe Lång.

Vad händer med de för-
eningar som hyr in sig i 
Lyckhem?

– De kommer att vara kvar 
och samutnyttja källarplanet. 
Föreningsutrymme skapas 
också i en del av den nuva-
rande bibliotekslokalen.

Det fysiska arbetet förvän-
tas komma igång innan som-
maren, men redan nu går det 
att sätta upp sig på Leifabs 
kölista för lägenhet i Lyck-
hem.

– Det här är våra första 
stapplande steg vad det gäller 
bostäder i kommunens södra 
del. Återstår att se hur stort 
intresset blir, men vi bedö-
mer det som ett attraktivt 
läge och fördelen är att det 

finns hiss i detta tvåvånings-
hus, avslutar Owe Lång.

JONAS ANDERSSON

Leifab gör lägenheter i Lyckhem
– Inflyttningsklart lagom till jul

Under våren kommer biblioteket att flytta till Lödöse Museum och istället kommer Lyck-
hem att byggas om till ett hyreshus med plats för fem lägenheter.

Leifabs vd, Owe Lång.
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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

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

Erik 
Boström

Danijela 
Todorovic

Peter
Collén

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 404 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 121.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 17 kvm

• Gavelradhus • Bra skick • Barnvänligt
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PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 1 869 kr/månad.
VISAS Må 14/2 18.30-19.00. Göteborgsvägen 95d.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 39,4 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Kärrvägen 77.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm

• Radhus • Barnvänligt • Välskött
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PRIS 735 000 kr/bud. AVGIFT 4 101 kr/månad.
VISAS Ti 15/2 18.00-18.30. Södra Trolleviksvägen 58.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 2 rok, 60,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

Ska du sälja 
din bostad?

Vi har paketerat allt du behöver 
för en lyckad försäljning.

Börja idag på svenskfast.se

POLIS
RONDEN

Måndag 7 februari

Datorstöld
Inbrott i lärlingsgymnasiet, 
Älvängen. Sex datorer med till-
hörande skärmar tillgrips.

Villainbrott på Oljebergsvä-
gen i Nol. Smycken tillgrips.

Villainbrott på Hövägen i 
Älvängen. Kontanter tillgrips.

Tisdag 8 februari

Miljöbrott
En trekubikstank för olja 
påträffas nedgrävd i Alafors. 
Olja läcker ut. Ärendet rubrice-
ras som miljöbrott.

Inbrott på Ahlafors Fria 
Skola. Gärningsmännen tar sig 
in på expeditionen och vidare 
ut till lärarrummet. En digital-
kamera och en bandspelare 
tillgrips.

En person grips i Nol miss-
tänkt för narkotikabrott, eget 
bruk.

Onsdag 9 februari

Inbrott i klubbhus
Inbrott i Nol IK:s klubbhus 
på Nolängen. Tjuvarna orsa-
kar stor oreda i lokalen. En 
motorsåg och diverse verktyg 
tillgrips.

Inbrott på Himlaskolan i 
Alafors. Det är ännu okänt om 
något tillgripits.

Torsdag 10 februari

Bostadsinbrott
Bostadsinbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips.

Fredag 11 februari

Bilbrand
Bilbrand rapporteras från Ale-
vägen i Nol.

Lördag 12 februari

Bensinstöld
Statoil i Älvängen gör en anmä-
lan om bensinstöld.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/2 – 14/2: 53. Av 
dessa är fyra bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

�����������������������
�����������

Förändrad delegationsordning för nyanställningar i Ale kommun

Förslaget som ligger är att varje 
nyanställning eller återbesät-
tande av tjänst ska godkännas 
av Kommunstyrelsens arbets-

utskott, men Mikael Berglund 
är beredd att göra det något 
smidigare.

– Jag tänker föreslå imor-

gon (läs tisdag) att Paula Örn 
(S) och jag gemensamt kan ta 
beslut i dessa frågor. Det måste 
också vara ett smidigt arbets-
sätt, säger han.

Att ändra delegationsord-
ningen ogillas av oppositionen.

– Det är ett tydligt bevis 
på att man inte har något för-
troende för tjänstemännen. 

Nämnder och förvaltningar 
har sina ramar och inom dem 
måste de få lov att agera. Om 
en tjänst ryms innanför ramar-
na för de medel som de har till-
delats ska cheferna få ta beslu-
tet, säger oppositionsråd Paula 
Örn.

Skälet till att delegations-
ordningen tillfälligt förändras 

är för att ge en bättre möjlig-
het att minska övertalighet och 
flytta personal mellan förvalt-
ningarna.

– Vi vill självklart också 
ställa oss frågan om tjänsten 
är nödvändig eller om det är 
möjligt att utföra uppdraget 
på annat sätt, kommenterar 
Mikael Berglund.

ALE. Delegationsordningen för nyanställningar 
förändras i Ale kommun.

Nu ska frågan upp på högsta nivå.
–Det är bara tillfälligt tills vi får grepp om kost-

nadsbilden, säger kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).
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SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då 
vi enbart satsar på visningar av gårdar 
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen – 
Stenungsund.

Skall du sälja får du en kostnadsfri 
värdering, garanterat rikligt med spe-
kulanter och bästa möjliga resultat!

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

”Nisse” kämpar för sitt Surte
Han är född och uppväxt i Surte.

Nils Svensson är en hängiven bruksonge som älskar sin hembygd.
Gemenskapen på orten är något som "Nisse" värdesätter allra mest.

Vad tyckte du om beslu-
tet att låta Glasbruksmu-
seet övergå i förenings-
regi?

– Jag tycker det var tråkigt 
att Ale kommun inte ville 
driva det vidare, men för 
samhället som sådant är det 
viktigaste att Glasbruksmu-
seet ändå finns kvar.
Hur reagerade du på 
nedmonteringen av lin-
banetornet i Surte?
– Jag reagerade inte alls fak-
tiskt. Linbanetornet var 
byggt tidigt 50-tal och hade 
inte den historiska bakgrun-
den om du frågar mig. Det 
är min syn på det hela.
Du är själv en gammal 
bruksonge, men job-
bade väl aldrig på 
bruket?
– Det stämmer. Jag är född 
och uppväxt på Granhäcken 
och jag minns den dag vi 
fick vatten och avlopp indra-
get i lägenheten. Det var 

1935. Jag gick i Surte skola, 
som bruket lät bygga 1901. 
Ett tråkigt minne var när vår 
skola brann ner den 23 mars 
1943. Vad det gäller mitt 
yrkesliv så jobbade jag på 
Götaverken efter min mili-
tärtjänstgöring och sedan 
var jag anställd på SKF i 
30 år.
Vad har du för relation 
till Glasbruksmuseet 
idag?
– Jag sitter med i styrel-
sen för Glasbruksmuse-
ets Vänner och guidar en 
del klasser som kommer 
på besök. Barnen vill inte 
bara veta om det tillverka-
des brunt eller grönt glas, 
lika intresserade är de av att 
få veta hur samhället funge-
rade förr i tiden.
Du har alltid varit en 
sann föreningsmän-
niska, eller hur?
– Jo, så är det. Jag blev tidigt 
fackligt engagerad, vilket 

förde mig in i politiken. Jag 
var nämndordförande i 15 
år, först i Hälsovårdsnämn-
den och senare i Byggnads-
nämnden. Arne Adiels var 
en förebild. Jag har även 
suttit med i diverse fören-
ingsstyrelser under årens 
lopp.
Vad är det bästa med 
Surte?
– Gemenskapen.
Vilket är ditt smultron-
ställe i Ale?
– Det är naturen som omger 
Fågeldammarna i Surte.
Tror du drömmen om 
Elitserien har försvun-
nit för Ale/Surtes ban-
dylag?
– Ja, jag tror tyvärr det. Själv 
så tycker jag att bandyn var 
roligare förr när man kände 
alla elva i laget.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Nils Svensson.
Bor: Surte.
Ålder: Fyller 81 till somma-
ren.
Intresse: Att bevara Surte 
som samhälle.
Stjärntecken: Kräfta.
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Skakande föreläsning om narkotikans konsekvenser

Sedan knappt ett år tillbaka 
har Malin Perkhed och Pau-
lina Olerius fördjupat sig i 
ämnet droger och missbruk. 
Bland annat har tjejerna 
intervjuat poliser och samlat 
på sig fakta om diverse nar-

kotiska preparat.
– Det har varit väldigt 

intressant, men samtidigt 
skrämmande när man ser 
vilka konsekvenser som ett 
drogmissbruk kan få, säger 
Malin.

Förra måndagen hade 
Malin och Paulina bjudit 
in fyra representanter från 
KRIS, som är en ideell kam-
ratförening bestående av före 
detta kriminella och/eller 
missbrukare. KRIS verkar 
för ett narkotikafritt sam-
hälle och humanare krimi-
nalvård, både i Sverige och i 
andra länder.

– Föreläsningen kunde 
genomföras tack vare ett 
samarbete med Vakna, för-
klarar Paulina.

Teatersalongen var väl-
fylld när de fyra före detta 
missbrukarna, talade till ung-
domarna. Det var skakande 
berättelser om livsöden som 
kantats av narkotika och kri-
minalitet.

– Kontentan av ett miss-
bruk blir att man förlorar 
livet. Det är inte så roligt att 
sitta i en cell och få bud om 
att ens släktingar och vänner 
gått bort, förklarade Chris-
ter, 50 år, som har flera långa 
fängelsestraff bakom sig.

– Vi är villiga att dela med 
oss av våra erfarenheter. Själv 
har jag levt på amfetamin i 
42 år. Nu är jag 58. Vill ni 
ha ett varnande exempel på 
vad missbruket innebär så 
sätt upp ett foto på mig, sade 

Tommy.
– Det brukar börja med 

hasch och sedan flyter det 
bara på. Snart fastnar man 
i skiten och heroinet är det 
mest skrämmande. Det 
handlar om att kunna bryta 
ett beteende, konstaterade 
Christer och tillade:

– Ett dåligt beteende smit-
tar i gemenskapen. 

Ingen lämnades oberörd 
av måndagens föreläsning i 
Ale gymnasium. Förhopp-
ningsvis fick det en och 
annan ungdom att tänka 

till om sin livssituation och 
framtid.

– Ni anar inte hur mycket 
ni missar av livet om ni börjar 
med droger. Det är inte värt 
det, betonade Christer och 
fortsatte:

– Narkomaner har en sak 
gemensamt. Vi är exper-
ter på att ljuga, både för oss 
själva och för alla andra i vår 
omgivning. Det finns ingen 
glamour i knarket, tro inte 
det!

Malin Perkhed och Pau-
lina Olerius var mycket nöjda 

när de sammanfattade efter-
middagen.

– Väldigt givande! Den 
här föreläsningen fick nog 
många att förstå allvaret med 
droger. Det är ett ständigt 
aktuellt ämne, säger Malin.

Är det lätt att få tag på 
droger i Ale?

– Ja, verkligen! Det före-
kommer på nästan alla fester, 
så visst är det ett problem, 
avslutar Paulina Orelius.

JONAS ANDERSSON

Malin Perkhed och Paulina Olerius arrangerade förra måndagen en föreläsning om droger. 
Fyra före detta missbrukare från KRIS hade bjudits in till Ale gymnasium. Här ses två av 
dem, Tommy och Christer. 

– Före detta missbrukare gästade Ale gymnasium
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NÖDINGE. – Ta vara på livet, utbilda er och skaffa jobb.
Det var budskapet som delegationen från KRIS 

(Kriminellas Revansch I Samhället) gav till ungdo-
marna i Ale gymnasium.

Föreläsningen var initierad av Malin Perkhed och 
Paulina Olerius i BF3A, som ett led i elevernas pro-
jektarbete.

ÄLVÄNGEN. Det blir 
ett resecentrum i 
Älvängen, men inte lika 
stort som tidigare pla-
nerats.

Västtrafik verkstäl-
ler sin plan trots att 
Ale kommun har dragit 
sig ur.

– Jag har fått se rik-
tigt fina ritningar och 
det blir absolut inte 
bara någon ”väntkur”, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Kommunledningen har ny-
ligen träffat Västtrafik för 
att reda ut turerna kring det 
omtalade resecentrumet i 
Älvängen. I samband med 
maktskiftet i Ale kommun 
tillkännagavs att den nya po-
litiska majoriteten inte hade 
för avsikt att delta i förverk-

ligandet av ett rese- och kul-
turcentrum i Älvängen.

– Det går inte att priori-
tera något sådant när vi har 
en skola som har halkat efter. 
Det handlar inte bara om 
investeringen, utan om att 
någon dessutom måste driva 
huset. Det kostar pengar, har 
Mikael Berglund deklarerat 
vid ett flertal tillfällen.

När det senare framkom 
att Västtrafik själva skulle 
ha avsatt 65 miljoner kronor 
till byggnationen krävde Ale 
kommun ett möte.

Siffran korrekt
– Det stämde att det fanns 
65 Mkr i budgeten för ett re-
secentrum i Älvängen, men 
dessa pengar ska även täcka 
fastighetsinlösen och mark-
arbeten samt iordningsstäl-
landet av deras egna lokaler. 
När vi nu har tydliggjort att 

inga kommunala skattepeng-
ar kommer att finnas med i 
projektet har Västtrafik utar-
betat en egen plan. Ritning-
arna skvallrar om en mycket 
snygg byggnad med ett stort 
glasparti på ena sidan. Bygg-
naden kommer att rymma 
vänthall, pressbyrå och ad-
ministrativa lokaler för Väst-
trafik. Huset kommer att vara 
möjligt att bygga till i framti-
den. Jag är jättenöjd och det 

är jag övertygad om att ale-
borna också kommer att bli, 
säger Mikael Berglund.

Den tidigare idén att låta 
resecentrumet även få ett kul-
turhus innehåll med utrym-
men för konstutställningar, 
biosalong, möteslokaler och 
bibliotek har helt skrotats.

Västtrafik bygger resecentrum i Älvängen
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ÄLVÄNGEN. Ett rese-
centrum med ett kul-
turhus innehåll.

Det är huvudspåret 
när en 2000 kvm stor 
pendelstation planeras 
i Älvängen.

Beslut om bibliotek, 
kyrksal, café samt en 
bio- teatersalong ska 
vara tagna före års-
skiftet.

Västtrafik vill skapa ett 
resecentrum i Älvängen där 
fjärrbussar och tåg möts. 
Ale kommun har medver-
kat aktivt i projektet för att 
kunna fylla de planerade 2000 
kvm. Svenska kyrkan och Ale 
Folketshusförening är de 
två tyngsta aktörerna som 
har visat intresse. Därmed 
tog resecentrumet snabbt 
formen av ett kulturhus.

– Detta kompletterat med 
ett så kallat pendelbibliotek 
som Ale kommun gärna vill 
bidra med så har vi skapat 
ett mycket spännande inne-
håll. Självklart blir det också 
utrymme för ett antal affärs-
lokaler med verksamheter 
liknande Espresso House 
och Pressbyrån, berättar 
Joachim Wever, strategut-
vecklare i Ale kommun.

Totalt handlar det om fyra 
plan på 500 kvm vardera som 
ska fyllas. Den största utgörs 
av en modern bio- och tea-
tersalong. Ale Folketshusfö-
rening har ansökt om bidrag 
från olika håll för att möjlig-
göra projektet.

Hoppas på Boverket
– Det här är en jättechans 
att skapa något unikt i Ale 
och Älvängen. Vi har ansökt 
om investeringspengar till 
en digital bioutrustning 
hos Ale kommun och även 
ett EU-bidrag till samma 
ändamål. Vi kommer också 
att begära 5 Mkr av Bover-
ket, då vi bland annat avser 
driva konferens- och folk-
bildningsverksamhet. Det är 
detta vi förhandlar om just 
nu med Vässtrafik eftersom 
det antingen krävs ett långt 
hyreskonktrakt eller att vi 
äger huset för att Boverket 
ska betala ut pengarna, men 
det kommer vi självklart att 
lösa. Mängder av människor 
kommer att passera resecen-
trumet och biosalongen får 
ett enda långt skyltfönster, 
säger Folketshusförestån-
dare, Willy Kölborg.

Svenska Kyrkan är också 
en stor intressent. Den blå 

kyrkan i Älvängen har gått 
ur tiden och verksamhe-
ten kräver både större och 
modernare utrymmen. Kyr-
korådet ska återigen disku-
tera frågan den 28 oktober, 
men ett beslut är de inte redo 
för ännu. Förslaget omfat-
tar kyrksal och lokaler för 

kyrka i Älvängen. 
– Det är en mycket in-

tressant idé och fördelarna 
är många. Att placera fram-
tidens kyrka där det finns ett 
naturligt flöde av människor 
ser vi som positivt. Det är 
också ett nytt grepp att skapa 
en modernare kyrka än den 

– Beslut om det är på gång. 
Det ska behandlas politiskt, 
men jag har svårt att se varför 
man skulle låta bli att för-
bättra servicen för Aleborna. 
I Stockholm är liknande pen-
delbibliotek vid tunnelbanan 
en stor framgång. Människor 
lånar mycket mer spontant 

också diskuteras. 
Byggnationen beräknas 

kost 42 miljoner kronor. Af-
färsinnehavare har redan visat 
intresse för de kommersiella 
lokalerna, men besluten om 
vilka aktörer som får tillträ-
de till framtidens Resecen-
trum och Kulturhus i Älväng-

Resecentrum blir Kulturhus 2012

RESECENTRUM = KULTURHUS

En skiss över pendeltågstationen och ett planerat resecentrum i Älvängen 2012.
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– Om alla planer går i lås i Älvängen
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Fokus Företag vecka 42, 2009. Visionen blir inte 
verklighet.
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– Men något kombinerat 
kulturhus blir det inte
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SKEPPLANDA. 2011 blir 
ett händelserikt år för 
Skepplanda BTK.

Många projekt står 
för dörren, inte minst 
anläggandet av en ny 
konstgräsplan.

– Det blir en milstolpe 
i föreningens drygt 
60-åriga historia, säger 
ordföranden Benny 
Hansson.
För två veckor sedan fick Ahla-
fors IF, Älvängens IK och Skepp-
landa BTK det glädjande beske-
det att Ale kommun erbjuder 
dem två miljoner kronor i bidrag 
för anläggande av konstgräs-
plan på respektive idrottsplats. 
Dessutom tillåts klubbarna låna 
1,5 miljoner kronor räntefritt 
under 10 år. Samma erbjudande 
kommer Nol IK till del nästa år.

– Det här var ett efterläng-
tat besked och vi har i styrelsen 
beslutat att tacka ja till erbjudan-
det. Konstgräsplanen kommer 
att anläggas på befintlig grusplan 
och arbetet kommer igång så fort 
våra lag kan ta gräset i anspråk, 
säger Benny Hansson.

Beslutet att iordningställa 
en konstgräsplan på Forsvallen 
medför med automatik att en 
hel del andra projekt startas upp, 
som ett led i att utveckla idrotts-
platsen till en modern, rationell 
och funktionell anläggning. En 
ny parkeringsplats måste till när 
grusplanen försvinner.

– Vi kommer att flytta 
befintligt staket närmare den 
nya konstgräsplanen och göra 

en parkering på grönytan som 
vetter mot Wetterströms Hage, 
förklarar Hansson.

Det är långt ifrån det enda 
arbetet som målats upp på agen-
dan.

– Samtidigt som vi schaktar 
för en ny parkeringsplats tar vi 
fyllet och kör ner till området där 
hockeyrinken tidigare var belä-
gen. På toppen lägger vi det grus 
som blir över när grundarbetet 
för konstgräsplanen är klart. 
Således skaffar vi oss en elbelyst 
7-manna grusplan där våra knat-
tar kan vara plus alla de boule-
spelare som nyttjar Forsvallen, 
säger Benny Hansson.

Sven Rydén, som också sitter 
i SBTK:s styrelse, har fått upp-
draget att leda projektet tillsam-
mans med Lena Öhrn, som blir 
administrativt ansvarig. Sven 
har arbetsplanen klar för sig och 
låter ingen tid gå till spillo.

– Det första vi ska göra klart 
med är en permanent gångbro 
över Forsån till B-plan. Det är 
viktigt ur säkerhetssynpunkt. 
Tillstånd för det är beviljat av 
Länsstyrelsen.

Innebär projekten något 
ekonomiskt risktagande för 
Skepplanda BTK?

– Självklart kommer vi att 
behöva stöttning från våra 
trogna sponsorer, men framfö-
rallt innebär det ett stort ideellt 
engagemang från våra medlem-
mar. Det kommer krävas en hel 
del arbetstimmar, inget tal om 
annat, säger Benny Hansson.

– Det som håller nere kostna-
derna är att vi kan återanvända 

grus och fyllnadsmassor. Vi slip-
par betala för att bli av med mas-
sorna, istället kommer materialet 
idrottsplatsen och vår verksam-
het till gagn.

Ni tvekade aldrig på att 
tacka ja till kommunens 
erbjudande?

– Nej, det var nu eller aldrig. 
Självklart kommer det bli tufft, 
men vi ska göra allt vad vi kan för 
att ro i land detta på ett bra sätt.

Vad betyder en konstgräs-
plan för SBTK:s verksamhet?

– Det innebär ett jättelyft, 
inte minst för våra ungdomar. 
Nu kan vi erbjuda fotbollsverk-
samhet i stort sett året om. På 
dagtid kommer skolan att kunna 
disponera konstgräset vilket 
också känns positivt.

Klas Arvidsson på fritids-
kontoret var med på mötet när de 
fyra klubbarna informerades om 
Ale kommuns erbjudande gäl-
lande konstgräs. Han kommer 
nu att fungera som sammanhål-
lande länk och koordinator i 
anbudsförfarande och liknande.

– Istället för att klubbarna 
söker bidrag och tar in offerter 
var och en på sitt håll kan kom-
munen utgöra den gemensamma 
länken. Det tjänar alla på, avslu-
tar Klas Arvidsson.

FOTNOT. Även Ahlafors IF och 
Älvängens IK har accepterat kommu-
nens erbjudande.

Nu ska Forsvallens idrottsplats utvecklas
– Konstgräset ligger klart till hösten

Sven Rydén och Benny Hansson i Skepplanda BTK:s styrelse gläds över kommunens beslut 
om att bidra med två miljoner kronor vardera till fyra fotbollsklubbar för anläggande av 
konstgräsplaner under 2011-2012. På Forsvallen är ritningarna redan framtagna och arbetet 
med att färdigställa konstgräsplanen tar fart så fort våren är kommen.

Här, på befintlig grusplan, har Skepplanda BTK tänkt att anlägga sin nya konstgräsplan. Om 
allt går enligt planerna ska gräset ligga grönt till hösten.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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