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Vårens 
sponsringspaket 
är nu utdelade!

Nästa utdelning av sponsringspaket sker 
hösten 2012.  Läs gärna mer och ansök om 

sponsring på vår hemsida www.aleel.se. 
Sista anökningsdag är 30 september. 

Ale Els sponsring riktar sig till registrerade föreningar eller 

klubbar i Ale Kommun och i främsta hand till barn- och 

ungdomsverksamheter inom idrott och kultur.

Trevlig sommar!

Följande klubbar och 

föreningar fi ck ta del av 

Ale Els sponsringspaket 

för våren 2012:

• Ale Boxningsklubb

• Ahlafors If

• Ale Jennylunds Ridklubb

• Ale Lions

• Bohus IF Friidrott

• Bohus Taekwon-do

• Guntorps SMU Scout 

• Nol IK

• Nödinge GK

• Ok Alehof

• Skepplanda BTK

• Skår IBK

• Stödföreningen Vaken

• Älvbygdens motorklubb

• Älvängens IK

GÖTEBORG. David Eriksson 
från Nödinge försvarade sin 
förstaplats från förra året 
när Lilla Göteborgsvarvet 
avgjordes söndagen den 13 
maj. David tävlar i P9-klas-
sen och hör till de absolut 
främsta i sin åldersgrupp i 
Sverige.

Tvåan var åtta sekunder 
efter David i mål, men höll 
länge den unge sprinten 
bakom sig.

– Han försökte tränga 
mig utmed hela banan, så 
jag tänkte att det var bäst 
att ta det lugnt och spurta 
på slutet, berättar David. 
Tiden 4.25 på 1 300 meter 
är absolut imponerande och 
innebär en kilometertid på 
3.24.

– Nu är jag snabbare 
än pappa i spåret, skrattar 
David.

❐❐❐

Ny seger för David i Lilla GöteborgsvarvetNy seger för David i Lilla Göteborgsvarvet

David Eriksson från Nödinge 
segrade i Lila Göteborgs-
varvet.

SKEPPLANDA. Läkeme-
delskemisten Itedale 
Namro Redwan kan 
pusta ut. 

Doktorsavhandlingen 
hon håller i sin hand 
har nyss kommit från 
tryckeriet.

I nästan tio år har 
hon kämpat på univer-
sitetet och motivatio-
nen har hela tiden varit 
viljan att hjälpa män-
niskor.

Det gemytliga huset i Skepp-
landa är omsorgsfullt inrett 
med unika möbler man inte 
direkt hittar på Ikea. 

Itedale Namro Redwan 
kommer ut från köket med 
kaffe och bountykaka från 
makens café i Göteborg.  

Framför henne på det 
robusta kvadratiska soffbor-
det ligger doktorsavhand-
lingen som är resultatet av 
fem års forskarstudier vid 
Göteborgs universitet. Dess-
förinnan läste hon fyra och 
ett halvt år på kemiprogram-
met och examensarbetet 
gjorde hon på AstraZeneca.  

Sedan disputationen, det 
allra sista provet man kan 
göra inom akademin, förra 
fredagen kan hon med stolt-
het titulera sig filosofidoktor 
i kemi med inriktning mot 
läkemedelskemi. 

Gratulationskorten och 
blomsterbuketterna står 
uppställda på golvet i var-
dagsrummet. 

– Det kändes nästan 
overkligt när jag fick boken 
från tryckeriet. Det blev så 
tydligt att jag klarat av en 
viktig tröskel i livet.

Bildade familj
Itedales föräldrar kom till 
Bohus som flyktingar från 
Libanon 1984 och två år 
senare köpte de hus i Nol. 

År 2000 tog hon studenten 
från naturvetenskapliga pro-
grammet på Ale gymnasium 
och samma år påbörjade hon 
sin universitetsutbildning. 

Blott 31 år gammal har 
hon hunnit doktorera inom 
läkemedelsforskning sam-
tidigt som hon och maken 
Fredrik har bildat familj. 
Dottern Jasmin går i andra 
klass och sonen Adam har 
nyss fyllt tre. 

– Adam fick jag mitt under 
forskarutbildningen och det 
blev ett skönt avbrott. Det är 
ingen press inom forskarv-
ärlden och jag kunde njuta 
av att vara nybliven mamma. 
Jag är strukturerad som män-
niska och tycker om att ha 
rutin i vardagen. Därför har 
det fungerat bra att kombi-
nera barn med studier, men 
det hade inte gått utan stöd 
från familj och vänner. Det är 
verkligen det viktigaste man 
har. 

Bota sjukdomar
Inom ett forskarprojekt vid 
universitetet har hon forskat 
på att utveckla substanser 

som kan förhindra exempel-
vis parasiter, bakterier och 
svamp att producera livsvik-
tiga proteiner.

– Det svåraste inom detta 
forskningsområde är att hitta 
substanser som enbart påver-
kar enzymerna hon parasi-
ten, utan att påverka männis-
kans enzymer.

Lyckas man kan det 
bidra till utvecklingen av 
läkemedel mot ett fler-
tal vanliga folksjukdomar 
som infektionssjukdomar 
och svampinfektioner, men 
även mot parasitsjukdomar 
som elefantsjuka som drab-
bar tredje världen och även 
cancer. 

Det skulle även kunna 
användas som antibiotika, 
vilket alltid är intressant. 

 För Itedale grundar sig 
intresset för forskning i viljan 
att göra något meningsfullt.

– Jag vill göra något för 
människan och det känns 
som man kommit en bit på 
väg. 

Nu ser hon fram emot en 
tids ledighet, ladda batte-
rierna och få tid med famil-
jen. Hon kommer att jobba 
kvar på universitetet minst 
ett halvår till, men mer än så 
är inte bestämt ännu. Inom 
forskarvärlden tycks möjlig-
heterna vara närmast oänd-
liga. 

Klarade sista provet
– Skepplandatjej har doktorerat inom läkemedelsforskning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Itedale Namro Redwan har nyss blivit klar med sig doktorsavhandling inom läkemedelsforsk-
ning. ”Utan stödet från familj och vänner hade det aldrig gått”, säger hon.


