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USPASTORP. Tre vits-
makare från Uspastorp 
ska roa Alekurirens 
läsare framöver.

Lokaltidningen får sin 
motsvarighet till Göte-
borgs-Postens P.S.

– Vi försöker se det 
komiska i tillvaron, det 
gör allting så mycket 
lättare. Vi ska snappa 
upp och reflektera kring 
olika samhällsfrågor, 
säger Kurt Jannesson.

Aleman och Lilla Edit heter 
de figurer som kommer att 
dyka upp i lokaltidningen 
med jämna mellanrum. De 
är skapade av Kurt Jannes-
son, Anna Jannesson och 
Ulf Morgan.

– Namnen på figurerna 
associerar till de två kom-
muner där tidningen har sitt 
spridningsområde. Så tänkte 
vi när vi döpte mannen och 
kvinnan, som för övrigt inte 
är ett par utan endast bekanta 
med varandra, förklarar 
Kurt.

Ulf står för tecknandet och 
tillsammans försöker trion 
komma på underfundigheter 

att ha i pratbubblorna.
– Förhoppningsvis ska 

vi kunna locka fram ett och 
annat skratt hos läsarna. Det 
är det som är meningen med 
Aleman och Lilla Edit, avslu-
tar Kurt.

Ulf Morgan, Anna Jannesson och Kurt Jannesson är skapar-
na till Aleman och Lilla Edit som kommer att dyka upp i lo-
kaltidningen med jämna mellanrum.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vitsmakare ska roa läsarna

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad.
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

NÖDINGE. Efter 3000 
ideella arbetstimmar, 
stort stöd från spon-
sorer och Ale kommun 
invigde Alebacken SK 
sin nya värmestuga 
och cafeteria.

Kommunalråden 
Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) satte 
huvudet på spiken.

– Så här bra blir det 
bara när man samver-
kar, låt oss fortsätta 
göra det!

Föreningen Alebacken bjöd i 
lördags in till en officiell in-
vigningsceremoni. Skepp-
landa Hemvärn- och kultur-
förening serverade gulasch 
och lät en minikanon ljuda 
dagen till ära. Inne i värme-
stugan väntade sedan kaffe 
och bandklippning. Detta 
genomfördes av de gemen-
samma krafter som verkat 
för att Nödinges tidigare för-
skola nu har fått en ny funk-
tion. Ale kommun represen-
terades av kommunalråden 
Mikael Berglund och Paula 
Örn, för Leader Göta Älv 
(EU-satsning för en levande 
landsbygd) fanns Thomas 
Sundsmyr på plats och för 
Alebacken var ordförande 
John Hansson en given fan-
bärare. Tillsammans förkla-
rade de projektet för invigt.

– Det här känns jättebra 
och jag är så otroligt impo-
nerad av den energi som 
finns här. Alebacken har en 
fantastisk dragningskraft och 
är en av kommunens vikti-
gaste marknadsförare. Förra 

året träffade jag en irlända-
re i backen och i år en indier. 
Ni är unik attraktion och 
den måste vi värna, menade 
Mikael Berglund.

Hans kollega Paula Örn 
passade även på att testkö-
ra backen innan hon tog till 
orda.

Samarbete
– Framför allt är utveckling-
en av Alebacken ett bevis på 
hur bra det kan bli när för-
eningsliv, kommun – till och 
med EU – drar åt samma håll. 
Det här är ett lysande exem-
pel på att samarbete bär frukt, 
underströk hon.

Bakom förverkligandet av 
en ny värmestuga och cafete-
ria vid Alebacken finns själv-
klart en finansiär. Leader 
Göta Älv, ett EU-program 
för landsbygdsutveckling, har 
bidragit med 790 000 kronor.

– Alebacken är som fören-

ing ett föredöme. De sköter 
allt perfekt och har koll på 
alla papper och varje krona. 
De är konstruktiva och hittar 
alltid lösningar på problem. 
På sikt är jag övertygad om 
att den här verksamheten 
kommer att utvecklas så att 
det i framtiden skapas ar-
betstillfällen här, åtminsto-
ne under säsong, hävdade 
Thomas Sundsmyr.

Tacksamhet
Föreningen uttryckte å sin 
sida tacksamhet åt alla som 
medverkat till värmestugans 
förverkligande. Ett särskilt 
tack fick Berndt Adielsson 
och Sven Nilsson som till-
sammans lagt 900 timmar 
i arbetet med stugan. Tor-
björn Johansson, Jio El-
tjänst, omnämndes för sin 
insats med det elektriska.

– Våra huvudsponsorer 
LB:s Mekaniska och Jio El-

tjänst måste vi också ägna en 
tanke. De betyder mycket för 
vår verksamhet. Sedan är det 
ju väldigt roligt att vi har en 
kommun som tror på oss, sa 
en av Alebackens många eld-
själar, Kjell Helin.

Trots förra veckans vår-
väder kommer backen att 
hålla öppet över komman-
de helg. Ett par kalla nätter 
räcker för att utöka snö-
lagret. Hittills har över 5000 
besökt backen och den siff-
ran kommer att stiga då alla 
alebor erbjuds gratis skidåk-
ning nu på fredag.

3000 ideella timmar senare:

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Jasmin, 5 år är en pigg 
och nyfiken flicka som 
tycker om att pyssla och 
har mycket spring i benen.

Elliott, 9 år är en blyg 
pojke som gillar fotboll 
och att leka både inne  
och ute.

Vi har även andra barn 
som behöver en extra 
familj. Ni får ekonomisk 
ersättning och erbjuds 
handledning och utbildning.

PK Second Hand
Pirjo&Karin

Tis-fre 11-18, lör-sön 10-14

070-734 05 52
pk.secondhand@hotmail.com
Vi finns även på Facebook 
och svenskaloppisar.se

Älvvägen 13
446 37 ÄLVÄNGEN
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kent-Arne Axelsson serve-
rade Alebackens ordförande 
John Hansson en magiskt 
god gulasch.

Bandklippning. Kommunalråden Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) på varsin sida om bandklipparna John Hans-
son och Thomas Sundsmyr. Ale kommun, Alebacken och 
Leader Göta älv har varit huvudaktörer bakom den nya vär-
mestugan vid Alebacken.
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