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ÄLVÄNGEN. 6A på 
Madenskolan regerar!

Förra fredagen blev 
klassen distriktsmäs-
tare i inomhusfotboll.

Nu hoppas gänget att 
få en heldag tillsam-
mans med Zlatan och 
co i svenska landslaget.

Fair Play Trophy är en av 
världens största inomhuscu-
per i fotboll. Gruppspelen 
drog igång redan i novem-
ber med lag runt om i hela 
Sverige. Cupen arrangeras 
av Svenska Fotbollsförbun-
det och går ut på att elev-
erna skall uppmuntras till 
ett schyst spel och en god 
laganda. Syftet med cupen 
är att förmedla kamratskap 
och ett hjälpsamt agerande 
som ungdomarna kan ta med 
sig vidare ut i livet, i sin skol-
miljö och på sin fritid.

– I matcherna kan man få 
ett grönt kort av domaren 
och det är lika mycket värt 
som ett mål, berättar Ronja 
Henriksson.

På Madenskolan finns 
tre sjätteklassare. Efter att 
6A besegrat sina skolkamra-
ter väntade gruppspel mot 
övriga klasser från Ale och 
Kungälv, därefter åtton-
delsfinal som innebar vinst 
mot Kastellgårdsskolan från 
Ytterby.

I slutspelet, som avgjor-
des i Valhalla, var de åtta 
kvarvarande lagen uppde-
lade i två fyralagsgrupper. 
Vinnarna i respektive grupp 
spelade sedan en avgö-
rande finalmatch. Det blev 
seger för Madenskolan mot 
Fräntorpsskolan med 2-1 
sedan tjejerna vänt killar-
nas 0-1-underläge från den 
första halvleken. I Fair Play 

Trophy spelar nämligen kil-
larna den första halvleken 
och tjejerna den andra.

Av de 20 distriktsmästarna 
kommer en klass att få till-

bringa en heldag tillsammans 
med svenska herrlandslaget i 
fotboll.

– Det gäller att svara på 
frågor om hur man kan för-
bättra lagandan och så vidare. 
Några fler fotbollsmatcher 
blir det inte, förklarar mål-

vakten Pontus Dahlberg.
Priset för vinsten i DM-

finalen blev, utöver en sig-
nerad tröja från Lisa Ek i 
Kopparbergs Göteborg FC, 
en dag på Vattenpalatset i 
Lerum.

18 spelare och fyra ledare 

deltog i Madenskolans vin-
nande lag, de flesta av dem 
aktiva i Älvängens IK.

Bäst i väst på fotboll
– Madenskolan vann Fair Play Trophy
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Madenskolan klass 6A blev förra fredagen distriktsmästare i Fair Play Trophy, en av världens 
största inomhuscuper i fotboll.Lisa Ek från allsvenska Kop-

parbergs Göteborg FC över-
lämnade en matchtröja till 
vinnarklassen från Älvängen.

ALE. Sverigedemokra-
terna får gehör och en 
insynsplats i Kommun-
styrelsen.

– Det handlar inte 
om att fjäska för SD, 
utan det här är en fråga 
om demokrati. Även 
små partier måste ha 
samma rätt till infor-
mation, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Sverigedemokraterna har i en 
motion till kommunfullmäk-
tige begärt att reglementet 
skrivs om. Förslaget innebär 
att även småpartier som inte 
har mandat att sitta i Kom-
munstyrelsen ska få en så 
kallad insynsplats. Motivet är 
att få möjlighet till samma in-
formation som övrigt demo-
kratiskt valda partier. Någon 

yttranderätt ges inte och inte 
heller något arvode.

– I Alliansen har vi bestämt 
oss för att bevilja motionen. 
Det blir säkert debatt om 
det, men vi hävdar bestämt 
att det handlar om respekt 
för demokratin, säger Mikael 
Berglund.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), blir minst sagt för-

vånad och snudd på förban-
nad över beskedet.

– Patetiskt! Av en händelse 
sker detta en dryg månad före 
budgeten. Det är helt uppen-
bart att de har gjort upp med 
Sverigedemokraterna för att 
få igenom sin budget. Vi har 
alla blivit kontaktade, men 
vi socialdemokrater gör inte 
upp med sverigedemokrater. 

Sen kan vi inte hindra dem 
från att rösta på våra förslag. 
Om det är en fråga om demo-
krati är det konstigt att Alli-
ansen inte har agerat tidiga-
re, men av något skäl var det 
väldigt lämpligt nu, dundrar 
Paula Örn.

Desto gladare blir Sveri-
gedemokraternas gruppleda-
re Rune Karlsson när han 

nås av beskedet.
– Stämmer det så blir jag 

väldigt nöjd. Vi vill gärna 
veta hur diskussionerna går i 
Kommunstyrelsen för att veta 
att vi fattar rätt beslut.

Har ni gjort upp med Al-
liansen om budgeten?

– Nej, men vi har förstått 
att vi ställde till det senast så 
vi får se hur vi gör den här 
gången.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sverigedemokraterna medges insynsplats i Kommunstyrelsen

Vi fortsätter utför, haka på!
Vi på Göta energi strävar alltid efter att pressa priser för våra 
kunder. Därför är vi extra glada när vi lyckats sänka påslaget på 
ett av våra populära avtal – spot-el. 

Medan priserna går utför är Göta energi fortsatt på topp förstås! 
Fler och fler väljer att bli kunder och att följa med på resan mot 
att bli Sveriges mest omtyckta elbolag. 

Vill du också haka på? Välkommen att ringa kundtjänst på  
020-23 15 00 eller besök www.gotaenergi.se

Ännu en pris-sänkning från Göta energi!


