
alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   20124

S
O

C
IA

LD
EMOKRATERN

A
 I A

L
E

HELTID – EN 
RÄTTIGHET?

Tordagen den 4 oktober 

kl 18.00-20.00 
kommer Paula Liukkonnen från 

Stockholms universitet till Folkets hus 

i Nol och pratar om 

anställningsfrågor.

Varmt välkommen!

VAD HÄNDER 
I NÖDINGE?
Nödinge S-förening bjuder in till 

öppet möte den 10/10 

kl 18.30 på S Klöverstigen 31. 

På dagordningen står skolan, 

bostäderna och trafiken.

Alla är hjärtligt välkomna!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

ALE. Nästa vecka hålls hös-
tens första ortsmöten.

På den gemensamma 
agendan står bland annat 
uppföljning av visionsarbetet 
och information om den nya 
kollektivtrafi ken, men man 
har svårt att locka yngre 
besökare.
Ortsutvecklingsmötena, som hålls 
två gånger om året, innebär en chans 
för invånarna att personligen få träffa 
och framföra sina åsikter till kommu-
nens ledande politiker och tjänste-
män. Ändå har man varje år problem 
med att nå medelålders och yngre. 

Klas Nordh (FP), Kommunsty-
relsens ordförande, spår att det är 
bristen på tid som gör att man prio-
riterar andra saker. 

– De som påverkas mycket, men 
har lite engagemang tillhör en viktig 
grupp som tyvärr är svår att nå. Per-
sonligen jobbar jag intensivt med att 
rädda medborgarkommunikationen, 
men det är alltid svårt att nå de som 
befinner sig mitt i livet.

Börje Ohlsson (AD), ordförande 
i Surte, håller med.

– Pensionärer har mer tid att titta 
på sitt samhälle och dessutom är orts-
mötet ett bra tillfälle att komma ut 
och träffa folk. 

Skepplanda gör i höst ett nytt 
försök att erbjuda barnpassning för 
att locka fler småbarnsföräldrar.

– I våras var det inte en enda som 
utnyttjade det, men vi försöker igen, 

säger ordförande Sven Rydén (AD).
Dan Björk (M), ordförande för 

ortsmötet i Alafors upplever samma 
problem. I våras lyckades man dock 
locka fler ungdomar och få ner med-
elåldern till runt 35 år genom att hålla 
mötet på Pelarteatern och fokusera 
på unga. 

– För att få konceptet att över-
leva behöver det vara lite mer sjung. 
Man får ha teman och forum som 
rör den specifika gruppen, men det 
skulle ändå vara svårt att nå de som 
är i 30-årsåldern eftersom man har så 
mycket omkring sig och tiden räcker 
inte till. På sikt får vi bekymmer 
eftersom det inte blir representativt 
för de olika frågorna. 

På höstens ortsmöten kommer 
man bland annat att prata om vad 
som händer den 9 december när den 
nya kollektivtrafiken körs igång. 

– Vår ambition var att Västtra-
fik skulle besöka alla mötena, men 
nu kommer de bara till fyra. Resten 
gästas av kollektivtrafikansvarig från 
kommunen, som svarar på frågor 
inom den kommunala kompetensen, 
berättar Klas Nordh. 

Arbetet med Vision 2025 som 
introducerades i våras kommer att 
följas upp och likaså projektet ”Cul-
tural Planning”, som representanter 
från samhällsbyggnad kommer att 
informera om kopplat till översikts-
planen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

KVANTUMserien!Äntligen dags igen!

Ruset!
Pojkar  -7 år  f. 05 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 03-04  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 05 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 03-04  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 96 & tidigare 10,2 km (3x3,4 km)

Pojkar  14-15 år:  f. 97-98  6,8 km (2x3,4 km)

Flickor  14-15 år:  f. 97-98  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor 3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor 6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 96 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)

Flickor 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 99-00  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 99-00  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

Tisdagarna: 2 oktober • 9 oktober • 16 oktober

23 oktober • 30 oktober •  6 november

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof. 
Tel: 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se
Hemsida: www.kvantumserien.se

NÖDINGE. För barn med läs- och skrivsvårigheter fi nns det idag 
många hjälpmedel att tillgå på deras egna skoldatorer, men det 
kan vara svårt för föräldrar att veta hur de ska användas. 

På lördag håller Ale bibliotek Öppet hus där många av frå-
gorna besvaras. 
Läs- och skrivsvårigheter hos barn har alltid varit en hjärtefråga för bibliote-

karien Ann Franzén. På lördag är hon med 
och arrangerar Öppet hus, som i första hand 
riktar sig till föräldrar, men även till alla som 
är intresserade av att lära sig mer om funktio-
nerna på elevernas datorer. Hon misstänker 
att det kommer att bli en välbesökt dag på Ale 
bibliotek. 

– I Ale kan det röra sig om 600 barn som 
har svårigheter av ett eller annat slag. Många 
halkar mellan stolarna och så blir det brand-
kårsutryckning i åttan. Jag har sett det i alla 
år och det gäller inte ett eller två barn utan 
många. Jag tycker ändå att man blivit bättre 
på att fånga upp dem tidigare, men man får 
inte glömma att barn är bra på att dölja. 

Hon förklarar att Öppet hus är ett sätt att 
stötta föräldrarna för att bättre kunna möta 
sitt barns behov. 

Niclas Löfgren, specialpedagog från 
Skoldatateket, kommer att ha genomgångar 
i hur de olika verktygen används. 

De alternativa hjälpmedlen som finns på 
datorerna ger eleven möjlighet att jobba mer 
självständigt och därför hänga med bättre i 
skolarbetet, säger han. 

Stöd till föräldrar
– Öppet hus om digitala hjälpmedel

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Bolaget investerade nyligen i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kundreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:

 

www.rormarkning.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 9 oktober. 
Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

LEDIGA TJÄNSTER

Ortsmöten lockar få unga


