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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, lansfast.se

STAD/ORT

ADRESS KATTLEBERG 255 BOAREA CA 300 M² TOMTYTA 2000 M² AREAL CA 5,2 HA PRIS 3 250 000 KR/BUD VISAS SÖ

22/4 16.00-17.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

GÅRD - ÄLVÄNGEN
Strax norr om Älvängen finner ni denna fina gård, med bra läge och med utsikt över åkrar och ängar. Vacker mangårdsbyggnad
om 300 kvm innehållande 5 rok samt en lägenhet om 2 rok.  Fina ekonomibyggnader med stallplatser för två hästar, stor
ladugård, nybyggd maskinhall och en äldre byggnad innehållande garage, verkstad och förråd. Välkommen!

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 4, VÅN 4/5 BOAREA CA 81 M² /

3 ROK PRIS 800 000 KR/BUD AVGIFT 3 728 KR/MÅN

VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING MÄKLARE

FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33 

BR 3 ROK - BOHUS
Nu erbjuds denna stora 3:a om 81 kvm i en populär förening.
Balkongen ligger i västerläge och därifrån har man en vacker
utsikt ända bort till Bohus fästning. Centralt och med goda
kommunikationer till Göteborg. Välkommen på visning!

ADRESS GRANÅSVÄGEN 1B BOAREA CA 95 M² / 5 ROK

TOMTYTA 1290 M² PRIS 2 100 000 KR/BUD VISAS LÖ 21/4

14.30-15.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE

KNAVING TELEFON 0727-18 01 20 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er ett underbart hus med väldigt
bra läge i populärt område, nära Vimmersjön. Här har du nära
till idrottsplats, ridskola, motionsanläggning  och naturen har
du inpå knuten. Smakfullt renoverat under senare år, gamla
trägolv har sparats. Bergvärme.

En majtågens veteran
Det börjar närma sig första maj och arbetarrörelsens demonstrationsdag.

Någon som gått med i Ales majtåg ända sedan starten är Hasse Andersson.
Han har träffat såväl Olof Palme som Anna Lindh och det politiska livet 

kommer han aldrig helt att lämna.

Hur många majtåg har du 
deltagit i genom åren?

– Jag har gått varje år sedan 
mitten på 50-talet, till att 
börja med i Borås där jag är 
uppvuxen. Första gången 
i Ale var 1976 och två år 
senare började jag jobba i 
kommunen. 
Hur ser du på majtågens 
framtid? Kommer arbe-
tarrörelsen kunna hålla 
liv i dem?
– Ja, de kommer allt finnas 
kvar, även om det inte är lika 
stort som förr. Antalet del-
tagare brukar vara ungefär 
samma varje år. En förkla-
ring till varför demonstra-
tionstågen inte är lika stora 
längre är att folk rör sig mer 
och åker bort över långle-
digheten. Jag tror att utveck-
lingen går mot att demon-
strationståg hålls på större 
ställen medan det på mindre 
orter anordnas mer familje-
aktiviteter. 

Berätta om något majtåg 
du minns extra väl.
– Jag minns bland annat när 
Gunnar Larsson, dåvarande 
ordförande i IFK Göte-
borg och i Göteborgs kom-
munfullmäktige, besökte 
Nödinge någon gång i början 
av 80-talet. Precis när han 
ställde sig i talarstolen bör-
jade det ösregna och hela 
talet som han skrivit med 
bläck blev förstört. Som tur 
var är han en van talare så det 
gick bra ändå.
1976 talade Olof Palme i 
Bohus centrum på första 
maj. Hur går det till när 
riksdagspolitikerna förde-
las till kommunerna?
– Fördelningen brukar göras 
av partiet centralt. Varje 
valår brukar partiledaren 
vara i Stockholm på första 
maj och i Göteborg alldeles 
i slutet av valrörelsen. Mel-
lanvalsår kan partiledaren 
komma till Göteborg eller 
Malmö. Vi i Ale kan ha turen 

att få hit den som kommer 
till Göteborg, även om vi till-
hör norra Älvsborg. Vi har 
alltid haft bra talare här och 
i år kommer LO-ordförande 
Wanja Lundby-Wedin till 
Nödinge. 
Du är numera pensionär 
även om du fortfarande 
har politiska uppdrag. 
Hur ser din politiska bak-
grund ut?
– Jag gick med i SSU i slutet 
på 50-talet innan jag blev 
facklig ordförande i styrel-
sen för textilföretaget Algot 
i Borås. Sedan satt jag med 
i sjukvårdsstyrelsen och 
1970 valdes jag in i Göte-
borgs kommunstyrelse där 
jag var med fram tills 1975 
då jag började jobba på par-
tistyrelsen i Stockholm. 1978 
anställdes jag som ombuds-
man av Ale Arbetarekom-
mun. Jag har även suttit som 
landstingsråd. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Hasse Andersson
Ålder: 67
Bor: Nödinge
Familj: Fyra barn, tre barn-
barn och två barnbarnsbarn
Gör: Pensionär, men har 
fortfarande politiska upp-
drag. Ordförande för Nödinge 
S-förening. 
Intressen: Fiske, förenings-
liv, familjen
Stjärntecken: Skorpion
Aktuell: Går sitt 37:e första 
majtåg i Ale kommun nästa 
tisdag


