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Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 22 sept

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

NÖDINGE. Länsförsäk-
ringar har öppnat nytt 
på Ale Torg.

Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) hade 
nöjet att klippa det 
blågula bandet.

– Väldigt kul med 
varje ny etablering. Det 
om något bekräftar vår 
tillväxt och expansion, 
sa han.

Länsförsäkringar har utveck-
lats från försäkringsbolag till 
att även omfatta mäkleri och 
bankverksamhet. Det nyin-
vigda kontoret på Ale Torg 
är komplett och erbjuder 
service inom samtliga grenar. 

Sten Lundqvist, vd för 
Länsförsäkringar Älvsborg, 
hade inte svårt att motivera 
etableringen.

– Ale är precis som vi 
inne i en expansiv fas. Med 
ett A-läge på torget och 
Nödinges närhet till Göte-
borg ser vi stora möjligheter. 
Vi är övertygade om att Ale 
kommer att vara en av de 
främsta tillväxtkommunerna 
i regionen. Här kan du få ett 
kvalitativt boende och samti-
digt ha en stor arbetsmark-
nad inom räckhåll. Kommu-
nikationerna med ny motor-
väg och pendeltåg gör Ale 
extra attraktivt, säger han.

Som försäkringsbolag och 
fastighetsmäklare har Läns-

försäkringar redan gjort sig 
ett namn. Bankverksamheten 
är mindre känd, men växer 
stadigt. Idag har LF 5% av 
den totala bankmarknaden 
och 50% av hemförsäkring-
arna.

– Vårt bankkontor på Ale 
Torg kommer att erbjuda 
ett fullt sortiment, allt utom 
kontanter. Ett fjärde ben är 
att vi planerar att öppna en 
egen larmcentral. Det känns 
som ett naturligt steg att ta, 
menar Sten Lundqvist.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund, gra-
tulerade till etableringen och 
konstaterade att det fanns 
många likheter mellan Ale 
och Länsförsäkringar.

– Vi vill båda jobba lokalt 
och nära våra ”kunder”. 
Dessutom har vi en samsyn 
på framtiden och den är 
odelat positiv!

ALE. Graffi timålning, 
rockkväll, mekarsal och 
fotbollens dag.

Ungdomar har fritt 
fått söka pengar till att 
förverkliga idéer.

I höst fi nns det fort-
farande 50 000 kronor 
kvar att använda.

Ale Fritid vill att ungdo-
marna är mer delaktiga i vad 
som händer på fritidsgården.

Därför gjordes 100 000 
kronor sökbara och fria att 
disponera för besökarna. 
Ungdomar i åldern 13-20 år 
uppmanas ansöka om pengar 
till att genomföra i princip 
vad som helst.

– Självklart finns det grän-
ser, men allt som är rimligt 
och engagerar ungdomar 
positivt finns det möjligt att 
få pengar till. I Älvängen 

var det ett gäng killar som 
ville ha hjälp med att meka, 
det löste vi. De ville också 
prova på graffitimålning, 
vilket vi bidrog till. I Bohus 
ville ungdomarna stimulera 
musikintresset och arrang-
erade därför en rockkväll. 
Alla dessa idéer kommer 
från ungdomarna själva, det 
kunde ha varit vad som helst. 
Det är nämligen ungdo-
marna själva som tar beslut 
om vilka ansökningar som 
ska beviljas. Det finns ansök-
ningshandlingar på kommu-
nens hemsida, men det går 
också bra att be fritidsledarna 
om hjälp, säger Thomas 
Hermansson på Ale Fritid.

Ale Fritids satsning på 
att göra ungdomarna mer 
delaktiga i hur verksam-
hetspengarna används är 
ett led i arbetssättet KEKS 
som handlar om kvalitet och 

kompetens i samverkan.
– Det är bra fart på fri-

tidsgårdarna och vårt arbets-
sätt med att dokumentera 
noga vad som händer och 
sker blir ett bra stöd i vårt 
utvecklingsarbete. Vi kan 
också mycket lättare svara på 
frågor om vilka som besöker 
fritidsgårdarna, vad de gör 
och hur stämningen upplevs. 
Varje fritidsledare skriver en 
loggbok efter avslutat arbets-
pass, vilket ger oss detaljerad 
statistik, säger Thomas Her-
mansson.

I Ale finns idag fyra kom-
munala fritidsgårdar, Bohus-
gården, Älvgården, Ungkan 
i Nödinge och Mötesplats 
Ungdom i Ale gymnasium 
(MPU). MPU vänder sig till 
äldre ungdomar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Länsförsäkringar – mer än bara bank på Ale Torg

Thomas Hermansson hoppas att ungdomar i Ale tar chansen att söka pengar ur den ”Tvär-
balla bankomaten”. Det fi nns fortfarande 50 000 kronor kvar att använda till roliga aktivite-
ter som ungdomarna själva får föreslå. 

– Ungdomar kan fortsätta söka

Än fi nns pengar kvar i den 
”Tvärballa bankomaten”

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. Som 
företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 43, 2013 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 9 okt 2013
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se

Extra föreningsstämma Coop Medlem Väst
12 oktober - Folkets Hus i Lidköping - kl 11:00. 
Bussar går från bla. Göteborg, Borås, Skara och Skövde. 
På extrastämman röstar vi om stadgeändring i föreningen. 
Sista anmälningsdag 28 september. 
Info och anmälan på www.coopmedlemvast.se, 
via mail: info@coopmedlemvast.se eller på  0243-79 47 77. 
Välkomna!

KALLELSE 
Extra föreningsstämma Co
12 oktober - Folkets Hus i Lid
Bussar går från bla. Göteborg, B
På extrastämman röstar vi om stadg
Sista anmälningsdag 28 september. 
Info och anmälan på www.coopmedlemvast.se
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via mail: info@coopmedlemvast.se eller på  02
Välkomna!

Bandklippning. Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), klippte det 
blågula bandet och förklara-
de Länsförsäkringars kontor 
på Ale Torg för invigt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


