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Flytta med Länsförsäkringar

BR 2 ROK - SURTE
Mysig helrenoverad lägenhet i centrala Surte med låg månadsavgift och med

närhet till affärer och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg.

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 74 A, 3 TR BOAREA CA 50 M² / 2 ROK

PRIS 495 000 KR/BUD AVGIFT 1 883 KR/MÅN VISAS TI 6/11 17:00-18:00

RING ELLER MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-33 16 42

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se

ALAFORS. Visst var det 
mycket som var bättre 
förr?

Binglotto till exempel 
och musiken som spe-
lades där.

Besökarna till Bru-
karrådets kaffestund 
på Björkliden höll med 
eftermiddagens gäst-
artist – Leif ”Loket” 
Olsson.

Det var tolv år sedan som Leif 
”Loket” Olsson ledde Bingo-
lotto i TV4. Ingen annan 
programledare har varit i 
närheten av de tittarsiffror 
som den folkkäre götebor-
garen nådde upp till. Antalet 
lotter var också rekordmånga 
under ”Lokets” tid i rutan.

– Framgångskonceptet 
var den fina musiken som vi 
hade då. Nu är det bara en 
massa utländska artister. Kan 
ni engelska? Inte jag heller! 
Nej, tacka vet jag sångare 
som Christer Sjögren, Alf 
Robertsson, Lasse Stefanz 
och andra härliga dansband 

som var med. Då kunde ni ta 
er en svängom hemma fram-
för tv-apparaten, sade Leif 
som var en mycket uppskat-
tad gäst på Björkliden. Det 
framgick av de många och 
långa applåder som han fick.

”Loket” pratade inte bara, 
han sjöng också. Kända 
örhängen som Sten-Åke 
Cederhöks ”När lyktorna 
tänds på andra sidan bron” 
och Lapp-Lisas ”Barnatro” 
var några av de melodier som 
pensionärerna fick avnjuta.

Skrattframkallande histo-
rier från programledartiden i 
såväl radio som TV förhöjde 
stämningen ytterligare.

– Vilka samtal man har 
haft under årens lopp, kon-
staterade ”Loket” med ett 
brett leende.

Innan kaffetörsten blev 
alltför påtaglig fick försam-
lingen lyssna till Trio me 
bumbas ”Man ska leva för 
varandra”.

– Fina minnen, det har 
ni gott om. Berätta dem för 
era barn och barnbarn. De 

kan behöva höra det nu när 
den förbannade datorn har 
tagit över. Det är www.se för 
hela slanten. Man kan inte 
ens läsa en fotbollstabell i 
tidningen längre, utan för 
det krävs en dator. Varken 
jag eller Ingvar Oldsberg 
har någon dator hemma, det 
finns så mycket annat som är 
roligare att ägna tiden åt.

Huvudpersonen avrun-
dade med psalmen ”Du vet 
väl om att du är värdefull”, 
tackade för sig och tog en 
kopp kaffe innan han for 
hemåt igen.

Efter kaffepausen fortsatte 
musikunderhållningen med 
Torsten & Kent.

JONAS ANDERSSON

Kaffestund med folkkär göteborgareKaffestund med folkkär göteborgare
– ”Loket” besökte Björkliden

Leif ”Loket” Olsson underhöll besökarna till torsdagsefter-
middagens kaffestund på Björkliden, som Brukarrådet ordnat 
med. I bakgrunden ses Torsten & Kent som sjöng och spelade 
efter kaffetåren. 

NÖDINGE. Medspråkare 
kallas idén som drivs 
av Medborgarskolan på 
fl era håll i landet.

Nu har verksamhe-
ten implementerats på 
Komvux och Svenska 
för invandrare i Ale 
gymnasium.

– Det har slagit väl-
digt väl ut, säger Ingela 
Gergils Ryd, gymnasie-
lärare på SFI.

Projektet startades upp i 
slutet av augusti och respon-
sen har blivit storslagen. 
Eleverna tar tacksamt emot 
den hjälp till språkträning 
som medspråkarna erbjuder.

– Hittills har vi lyckats 
engagera sex pensionärer 
som kommer hit varje tisdag. 
Från och med nästa vecka 
ska vi utveckla den här verk-
samheten och ha språkcafé 
även onsdagar. Av den anled-
ningen behöver vi fler pensi-
onärer som vill engagera sig i 
detta. Jag har varit i kontakt 
med några av kommunens 

pensionärsorganisationer för 
att se om intresse finns bland 
deras medlemmar, säger 
Ingela Gergils Ryd.

– Pensionärerna får inget 
betalt, men vi bjuder dem på 
kaffe och bulle varje gång, 
betonar Ingela.

Varför gör ni det här?
– Studenterna får lyssna 

och läsa mycket i skolan, men 
de vill prata. Genom att prata 
lär man sig också mycket. Att 
delta som medspråkare inne-
bär att man stödjer och upp-
muntrar invandrare i deras 
språkinlärning, säger Ingela 
Gergils Ryd.

SFI-eleverna delas in i 
grupper och får under ett par 
timmar sitta ned och prata 
med respektive pensionär 
som besöker Ale gymnasium. 
Det pratas inget annat språk 
än just svenska.

– Det finns inget givet 
samtalsämne utan det brukar 
flyta på av sig själv. Det har 
skapats en relation mellan 
eleverna och pensionärerna 
som är härlig att se, säger 

Språkinlärning med hjälp av pensionärer

SURTE. Fågeldammarna 
läcker.

Skyddsvallen ner mot 
samhället måste såle-
des förstärkas.

– Det vore en kata-
strof om vallen brast, 
säger Lars Kransby, 
gatuingenjör på Ale 
kommun.

Vatten rinner ut på Fågel-
dammsvägen och för att inte 
riskera en smärre katastrof i 
Surte har kommunen beslu-
tat om en nödvändig åtgärd.

– Vi gör det för att rädda 
bebyggelsen nedanför och 
för att kunna ha kvar det rika 
fågellivet i området, säger 

Lars Kransby.
Fågeldammarna består 

av cirka 25 000 kubikmeter 
vatten. Den norra dammen 
töms först. Det sker med 
hjälp av en pump som tillhör 
räddningstjänsten.

– När dammen är tömd 
ska vi skrapa bort botten-
slammet närmast skyddsval-
len. Det läggs ett sandlager 
och därefter bentonitmattor. 
Därefter tillförs ytterligare 
sand och grus så att vi får en 
bra släntlutning, förklarar 
Lars Kransby.

Hur kommer fågellivet 
att påverkas under arbe-
tets gång?

– Eftersom vi tar en damm 

i taget, så ska det inte vara 
någon fara. Vi för dessutom 
en kontinuerlig dialog med 
Föreningen Svanen som 
sköter om verksamheten här 
uppe.

Är det ett kostsamt 
projekt?

– Ja, det är det. Vi har dock 
lyckats hålla nere kostna-
derna genom att göra en hel 
del arbete själva. Vi ser det 
heller inte som omöjligt att 
få EU-bidrag till det här pro-
jektet, avslutar Lars Kransby.

Fågeldammarna töms tillfälligtFågeldammarna töms tillfälligt
– Skyddsvallen måste förstärkas

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Lars Kransby, gatuingenjör på Ale kommun, följer arbetet vid Fågeldammarna i Surte.

Ingela Gergils Ryd.
Den tidigare studierek-

torn på Ale gymnasium, 
Roland Färdmar, är en av 
medspråkarna. För honom 
var det självklart att tacka ja 
när frågan dök upp.

– Jag får lika mycket till-
baka. Det är oerhört spän-
nande och lärorikt att få möta 
nya människor med rötter 
från bland annat Vietnam, 
Libanon, Kurdistan och så 
vidare. Fler borde ta den här 
möjligheten, säger Roland.

Maj-Lis Molarin är inne 
på samma linje.

– Jag har själv bott i Mel-
lanöstern och vet hur svårt 
det var när man skulle gå 
och handla. Där kom det 
emellertid fram människor 
som ville hjälpa mig. Frågan 
är hur vi gör? Det är själv-
klart att våra invandrare inte 
behärskar språket med det-

samma och då måste vi stötta 
dem. Det är med glädje jag 
går hit varje tisdag.

Hawar Juns från Kur-
distan är en av eleverna som 
tacksamt suger åt sig av pen-
sionärernas hjälp till språkin-

lärning.
– Det betyder mycket. Jag 

arbetar några dagar i veckan 
på ett dagis på Hisingen och 
där kommer jag i kontakt 
med barn. Här får jag träffa 
pensionärer och ta del av 

deras ordförråd. Jag är tack-
sam för det, avslutar Hawar 
Juns.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pensionärer ställer upp som medspråkare för att SFI-eleverna i Ale gymnasium ska få kon-
takt med svenskar och samtidigt lära sig språket.


