
2012  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 5INSÄNT

Vecka 45 berättade vi 
om Skepplanda simhalls 
40-årsjubileum och tyvärr 
smög det sig in ett fel. 
Kommunchefen i dåva-
rande Skepplanda kommun 
hette Einar Thorson och 
inte Torstensson som det 
stod i artikeln.

Alekuriren beklagar felet!

Under rubriken 
”Vindkraft? Ja, 
tack!” skriver Bo 

Westerlund bland annat 
följande:  ”Men Alefjälls 
Naturskyddsförening nöjer 
sig inte med att vindkraften 
byggs på ett bra sätt. De 
vill ha bort planerna helt 
och hållet. Enligt Alefjälls 
Naturskyddsförening egna 
utsago är de dock inte emot 
vindkraft. De vill bara inte 
veta av den.” 

ANF försöker att vara 
så tydliga som möjligt och 
ändå blir det missförstånd 

och påståenden som inte 
stämmer med våra åsikter.

ANF tycker att Alefjäll 
är ett olämpligt område 
för vindkraftsutvinning. 
På Alefjäll finns för många 
motstående intressen. 

Behöver det sättas upp 
fler vindkraftverk i Sverige 
så är det bäst att de hamnar 
på platser där de stör minst 
och lämnar störst effekt åt 
konsumenterna. 

När Bo kallar Alefjälls 
naturområde, som har goda 
möjligheter till rekreation 
och friluftsliv, för en ”bak-

gård” så är det ett missvis-
ande ordval. Oavsett vad 
Bo kallar Alefjäll, så är det 
viktigt att veta att ANF och 
allemansrätten välkom-
nar alla att upptäcka vår 
gemensamma ”bakgård”.

Besök gärna vår hemsida 
för att inhämta korrekt 
information om ANF.

Det går även bra att 
skriva eller ringa om du har 
frågor.

Styrelsen för 
Alefjälls Naturskyddsförening

Jag har nu som förälder 
till skolbarn i Ale kom-
mun stiftat närmare 

bekantskap med den avgifts-
fria skolan som kommer 
att införas. Bekantskapen 
stiftades i samband när mitt 
barn skulle åka på badresa 
till Skepplanda simhall 
och skolan skulle stå för 
matsäcken. Matsäcken skulle 
ersätta lunchen den dagen i 
skolan.

När skoldagen var slut 
fick jag hem tre väldigt 
hungriga 10-åringar. Den 
ersatta matsäcken hade 
bestått av två tunnbröds-
mackor med ost samt en 
festis och en banan. Jag hade 
turen att just den här dagen 

vara hemma från arbetet 
och kunde därför snabbt få 
fram ordentligt med mat på 
bordet så att de kunde äta sig 
mätta.

Jag som förälder anser 
inte att det är en näringsrik-
tig eller en tillräcklig ersätt-
ningslunch och vill därför 
ha ett tydligt svar på vad Ale 
kommuns matsäckar ska 
innehålla. Om det kommer 
att var detta som ersätter 
lunchen kommer i alla fall 
jag att skicka med mitt barn 
en ordentlig och näringsrik-
tig matsäck inför framtida 
skolutflykter. 

Eller är det så att man 
här ser ett sätt att spara in 
pengar?

Förälder i Ale kommun
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Påståenden som inte stämmer
Avgiftsfri skola i Ale kommun Rättelse!
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Informationsträff  om 
ny skola i Nödinge
 Vi bygger en ny skola i Nödinge för elever till och med 

åk 3 samt en förskoleavdelning . Den 29 november kan 

du träff a politiker och tjänstemän och få information om 

bygget och tankarna kring den nya skolan.
 

Informationen kommer att vara allmän och övergripande. 

Dina frågor och synpunkter välkomnas.

 

Tid: 29 november, kl. 18.00–20.00

Plats: Teaterlokalen, Ale Gymnasium

Skepplanda Bibliotek 
Måndag 26 november  - drop in 18.00-19.30

Nödinge Bibliotek
Torsdag 29 november  - drop in 18.00-19.30

Surte bibliotek 
isdag 27 november – drop in 18.00-19.30

Mötesplats Föräldrar

på biblioteken
Vill du träffa dietisten Kristine och en skolsköterska 
för att prata barn och övervikt samt barn och mat?
Då är du välkommen till något av följande bibliotek.

PÅ GÅNG I ALE

Fotograf: Peter Knutson

FÖRFATTARFRUKOST
med Elin Boardy
Elin Boardy är född 1979 och 

bor i Göteborg. Hon arbe-

tar som bibliotekarie och 

romandebuterade 2008 med 

Allt som återstår, en familje-

historia från Bohuslän.  Boken 

rönte stor uppmärksamhet 

och nominerades till Borås Tidnings debutant-

pris. Mot ljuset heter hennes andra roman.

Frukosten är framdukad från 9.30.

Entré/frukost 80 kronor

Biljetter fi nns att köpa från 5 november.

>> Lördag 24 november kl 10.00

Ale bibliotek, Nödinge

SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET
Lena Wingbro guidar dig genom den digitala 

djungeln av facebook, bloggar, wikis, google, 

internetbank, webbläsare med mera.

>> Onsdag 28 november kl. 14.00 

Ale bibliotek, Nödinge

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tel. 

0303 - 74 85 02 eller ale@sv.se.
 

FLÖJTKVARTETT MÖTER 
ELECTRONICA- THE 
OPPOSING POWER
Ett fi nt tillfälle för dig som spelar något instru-

ment eller gör musik på datorn att delta i en 

spännande workshop och lunchkonsert. Här 

kan laptop-musikern lira och loopa med allt 

ifrån saxofoner till elgitarrer. Tillsammans med 

professionella musiker från fl öjtkvartetten 

Forty fi ngers och electronica-gruppen World 

Domination skapar deltagarna musik och 

ljudbilder som dagen efter blir en lunchkon-

sert på gymnasiets ”röda scenen”. Workshopen 

hålls den 29/11 kl. 15-20 och lunchkonserten 

den 30/11 kl. 12 på Ale gymnasium i Nödinge.  

Anmälan görs till kultur@ale.se senast 27/11. 

OBS begränsat antal platser.

UTSTÄLLNING DESIGN 
OCH KONSTHANTVERK
Ag design & hantverk 

fyller 5 år!

Skepplanda bibliotek

Vernissage måndag  26 

november kl. 16-19

Utställningen pågår  till 

20 december

KONSERT I JULETID
med Nina Söderquist och Daniel Lindström

Nina Söderquist, 

Daniel Lindström 

och deras musiker 

står för musikun-

derhållningen vid 

den traditionsenliga 

konserten i juletid, i samband med utdelandet 

av kulturstipendiet och ”Vaken ledare-stipen-

diet”. Det kommer att bli en kväll med något 

för alla smaker! Allt ifrån fi nstämda julsånger, 

till souliga inslag och välkända låtar från bl a 

musikaler, Frank Sinatra och Queen! 

Entré 150 kr inkl julfi ka. Biljetter säljs från fre-

dag 9 november på Ale bibliotek 0303-330216. 

Plats: Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 

>> Söndag 2 december kl 17 

Teatern, Ale gymnasium.

Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

Svårt att
höra?

Hörselskadades Riksförbund

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se


