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Adinahälsan bedriver två privata vårdcentraler 
inom VG primärvård. Vi ser med glädje att allt 
fler invånare väljer oss som sin vårdcentral och 

behöver därför utöka vår personalstyrka. 

DIABETESSKÖTERSKA 
SÄVEDALEN

Till vår mottagning i Sävedalen söker vi 
diabetessköterska. Arbetet kommer även innebära   

mottagningsarbete samt telefonrådgivning. 

DIABETESSKÖTERSKA/
DISTRIKTSSKÖTERSKA NOL
Till vår mottagning i Nol söker vi diabetessköterska 

med BVC-kompetens.

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 

Noltorget 12, 449 42 Nol
Tel: 031-383 04 20

Adina Hälsan vårdcentral och 
BVC i Sävedalen 

Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: 031-383 04 60

Ansökan mailas till personalchef Karin Svensson, 
karin.s@adinahalsan.se, tel: 031-383 04 04

Sista ansökningsdag 12.11.11

www.adinahalsan.se

Kvarnvägen 6 i Surte

Dags för
HÖSTLOVS-

AKTIVITETER
på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 30/10 och 

onsdag 31/10 kl 12-15
Tag med eget glas eller 
köp hos oss för 10 kr.

Fika finns att köpa. Materislkostn. 10:-

Välkomna till Glasbruksmuseet i Surte

JUST NU!

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

LEDIGA TJÄNSTER

Vad händer med kablarna?
Nu har det gått ett 

tag sedan ni grävde 
ner kablar ibland 

annat Knaptorps villaom-
råde. Detta var ett inte helt 
smärtfritt ingrepp, men det 
fanns ett hopp om att de 
luftburna ledningarna skulle 
plockas ned efter att detta 

arbete var slutfört och då 
kunde man stå ut med detta. 
Enligt den information 
jag fi ck av de som grävde 
ner dessa kablar så skulle 
demonteringen ske under 
2011. Så har inte skett!

Vad händer med de för-
fulande kablarna? Är de 

fortfarande aktiva? Är det 
så att det är aktiva kablar 
både i mark och luftburna 
ledningar? Vore på sin plats 
att ni informerar berörda om 
vad som händer och framför 
allt när det händer något.

Boende med kablar i sikte

Det är mycket riktigt 
som ni skriver 
att det var ett tag 

sedan kablarna grävdes ner 
genom Knaptorpområdet. 
Anledningen till att kablarna 
grävts ner är att den 20kV-
luftledningskonstruktion 
som går genom området 
är i konfl ikt med exploa-
teringen av Kronogården. 
Det kommer alltså att bli 
ett jordkabelförband genom 
Knaptorpområdet och kom-
mande Kronogårdsområde.

När det gäller genom-
förandetiden så är vi som 
nätägare helt beroende av 
arbetena i Kronogården och 

byggnationen av lokalgatan. 
Det är nämligen där som 
jordkabelförläggningen skall 
ske. Förseningen av Kro-
nogården har alltså direkt 
drabbat oss i vårt åtagande. 
Så snart vi kan fortsätta vår 
jordkabelförläggning och 
den är klar i hela sin längd 
så kommer i vi att spän-
ningssätta jordkablarna, och 
rasera luftledningskonstruk-
tionen.

Detta är ju svar på en av 
era frågor, båda anläggning-
arna är inte i drift, det är 
luftledningskonstruktionen 
som är spänningssatt.

Eftersom vi är i händerna 

på exploateringen av Kro-
nogården så kan vi inte säga 
något om tidsaspekten fram-
gent, vi kan inte göra några 
utfästelser, men precis som 
ni boende i området vill vi 
som nätägare ha detta klart 
så snart som möjligt.

Det är olyckligt om vi 
brustit i vår information, 
men jag hoppas att detta svar 
kan klargöra de flesta frågor. 
Ni är också alltid välkomna 
att ta kontakt med oss på 
Ale El.

Jan Mohr
Planeringschef, AleEl

Svar till ”Boende med kablar i sikte”

Jag går på Bohusskolan 
och jag har själv en 
moped. Jag blev lite frus-

trerad när jag såg insändaren 
i tidningen för den har brist 
på fakta och är inte 100 % 
sanningsenlig.

För det första visar alla 
mina kompisar hänsyn ifall 
de ser ett litet barn på gatan, 
vi saktar ner och lugnar oss 
allihop. Sedan att de flesta 
moppar är trimmade är 
bullshit, mer än hälften är 
originalmopeder. Alla mop-

parna är registrerade och alla 
har åldern inne och har ett 
körkort.

Som sagt vi visar mycket 
respekt till äldre och yngre 
personer. Det med att vi kör 
mot rött ljus är också felak-
tigt. Vi har två ljussignaler i 
Bohus och både dem är för 
övergångsställen och jag och 
mina kompisar stannar alltid 
när det är rött ljus.

Hög ljudnivå beror på 
andra som kör trimmade 
mopeder, men jag skulle inte 
säga att de låter mer än en 
trimmad bil som vi har många 
av i Bohus.

Själv kör jag original och 
lagligt men de som har trim-
mat för stå för det själva. 
Jag tycker det är tråkigt att 
insändare saknar fakta och att 
alla vuxna bara antar att vi är 
vårdslösa ungar i trafiken. Jag 
tror knappast att föräldrarna 
vet om att deras barn kör 
trimmat. Så börja inte klaga 
på våra föräldrar, för de har 
kunskapsbrist i detta ämne 
precis som brist på fakta i 
texten.                   Arg mopedist

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 8 november 
kl 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem
Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Svar på insändaren:

”Är det säkert att lämmna 
sina barn på Bohusskolan’’

Vi rättar...
...och ber miljöpartis-
ten Carlos Trischler om 
ursäkt, då hans partibeteck-
ning inte framkom i Aleku-
rirens artikel (vecka 41) om 
hur Socialdemokraterna 
– och Miljöpartiet – vill 
använda AFA-pengarna.

Ansvarig utgivare

I förra veckans Fokus 
Företag berättade vi om 
att GH:s Hem och Inte-
riör flyttat in i nya lokaler 
i Älvängen. Ägaren Gulli 
Hreidarsdottir kommer 
att samarbeta med en annan 
butik och där smög det sig 
tyvärr in ett faktafel. Sam-
arbetet kommer att ske 
med Karin Bengtsson, 
som grundade Annorlunda 
möbler i Kållered, men 
som nu driver Hav och 
Sand – Möbler och Interiör 
i Frillesås. Det är alltså den 
butiken som GH:s kommer 
att samarbeta med och inte 
Annorlunda möbler som 
det stod i artikeln. 

Alekuriren ber om ursäkt 
för felet.

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814


