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Vad kommer du att minnas från BanaVäg i Väst-projektet?

BOHUS. Temperatu-
ren steg ordentligt i 
Bohus centrum när 
Let’s Dance-vinnarna 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson dansade loss i 
söndags eftermiddag.

Scenen hade värmts 
upp av lokala stjärnor 
inför hundratals besö-
kare.

Anton Hysén har lyckats 
med det omöjliga – att ha 
lika många kill- som tjejfans. 
Fotboll i kombination med 
dans är onekligen ett fram-
gångsrecept som heter duga, 
vilket visade sig i Bohus 
under invigningsdagen. 

Publiken stod redo med 
mobilkameror och auto-
grafblock när fotbollsstjär-
nan från Utsiktens BK intog 
scenen med sin danspartner 
Sigrid Bernson. Tillsam-
mans tog de hem segern i 
TV4:s Let’s Dance i slutet 

centrum höll öppet med 
speciella erbjudanden till 
sina kunder, lotteriborden 
var välbesökta och inte ett 
enda bord stod tomt i caféet. 
Jo, ett, som var reserverat 
för Anton Hysén och Sigrid 
Bernson, som mötte sina 
fans innan invigningsdagen 
nått sitt slut. 

Nioåriga Emmi Valppu 
från Nol var lycklig över att 
ha fått både autograf och en 
kram av Hysén.

– Jag tycker att han dansar 
så fint, berättar hon och visar 
stolt fram den nyskrivna 
autografen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hysén-febern!
– En söndag Bohus sent glömmer

Svettigt värre. Partystämningen var på topp i Bohus centrum när Let's Dance-stjärnorna 
Anton Hysén och Sigrid Bernson bjöd på en oförglömlig show.
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ÄLVÄNGEN. Alla siffror 
pekar åt rätt håll för 
Aroseniusskolan.

Meritpoängen är 
bättre, likaså närvaron 
och behörigheten till 
gymnasiet.

– Men framför allt så 
har vi lugna, mätta och 
glada elever, det är det 
viktigaste, säger rektor 
Carina Olsson.

Mätta? Ja, en av hemligheter-
na bakom det förbättrade stu-
dieresultaten i Aroseniussko-
lan har faktiskt med skolma-
ten att göra.

– En av våra första åtgär-
der var att ändra lunchsche-
mat så att rutinerna skulle 
bli tydligare, att eleverna är 
på samma tid varje dag. Fler 
hittar nu med automatik till 
matsalen och mätta barn trivs 
bättre på lektionerna, säger 
Carina Olsson som också 
hyllar 123-modellen som har 
använts för att motverka skol-
ket.

Inga håltimmar
– Återigen handlar det om 

att vara tydlig. Numera är vi 
också helt fokuserad att und-
vika håltimmar när vi lägger 
schemat. Det har medfört 

att vi sällan har några elever i 
korridorerna under lektions-
tid.

Sedan Skolinspektionens 
rapport slog ner på skolan 
hösten 2008 har det hänt 
mycket. En ny skolledning 
har arbetat målmedvetet med 
kvalitet, rutiner, bedömning 
och inte minst ledarskapet. 
Nästa del handlar om vad 
som händer i klassrummet. 
Relationerna mellan perso-
nal och elever ska förbättras.

Enkla metoder
– Vi vill utveckla undervis-
ningen och även här finns det 
enkla metoder som måste bli 
vardagsrutiner. Det handlar 
om att alla elever får en tydlig 
agenda för vad som ska hända 
och bara så simpelt som att 
de får ögonkontakt när de 
kommer in i klassrummet, 
säger Carina Olsson.

Håkan Kollberg-Win-
snes är utvecklingsledare i 
Aroseniusskolan. Han påta-
lar vikten av att erbjuda elever 
som behöver stöd efter skol-
tid.

– Idag har vi lovskolor och 
extra studiestöd med läxläs-
ning. Alla har inte föräldrar 
som kan stötta hemma.

Just specialpedagogiken 

och sättet att hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd står 
också under utveckling.

– De som behöver särskilt 
stöd ska inte behöva lämna 
klassrummet. Resurserna ska 
komma till dem. Det tjänar 
hela klassen på och dessut-
om mår de svagare elever-
na bättre av att få vara kvar i 
sitt rätta sammanhang, bland 
kompisarna i klassrummet, 

menar Håkan Kollberg-
Winsnes.

Att inkludera eleverna och 
inte exkludera och utestänga  
dem var en av punkterna 
som Skolinspektionen hade 
synpunkter på i sin kritik för 
snart fyra år sedan.

– Det är en helt annan 
stämning här nu. Idag läng-
tar vi efter att få besök. Vi är 
stolta över både verksamhe-

ten och eleverna, avslutar en 
stolt rektor, Carina Olsson.

Aroseniusskolans merit-
värde var i den senaste mät-
ningen 202, snittet i Ale var 
200 och i riket 210. På skolan 
går idag 350 elever. 

Nu pekar alla siffror åt rätt håll

Nöjd skolledning. Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, och utvecklingsledare Håkan Kollberg-Winsnes, har all anledning 
att le. Resultaten pekar äntligen i rätt riktning.

GAMMAL ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Aroseniusskolans åtgärder 
har fått resultat

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Hibiskus på stam299:
Vi har blommor, gåvor och choklad!

MERITVÄRDE

Det genomsnittliga meritvär-
det beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (G 
räknas som 10 poäng, VG som 15 
poäng och MVG som 20 poäng). 
Det högsta möjliga meritvärdet 
är 320 poäng.

SURTE. Nu vet barnen 
på Nordgärdets för-
skola vad kostcirkeln är 
för något.

De känner till inne-
hållet i cirkelns sju 
olika fält.

Besöket av kommunens 
dietist, Jenny Sallander, 
var mycket uppskattat. 

Förskolebarn lär sig kostcirkeln

SURTE. Green Village 
förverkligar sina planer 
på ett nytt bostadsom-
råde vid Keillers damm.

Första spadtaget 
togs i tisdags.

– Helt rätt för oss 
i Ale. Bostäderna 
kommer att ha en 
tydlig miljöprägel och 
det stämmer väl över-
ens med vår ambition 
om att uppfattas som 
en grön och modern 
kommun, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han 
greppade spaden till-
sammans med repre-
sentanter från Green 
Village och byggföreta-
get FO Petersson.

Totalt handlar det om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor som ska placeras i 
naturskön omgivning med 
skog och vattendrag som när-
maste granne.

– Det är ett fantastiskt 
område som jag blev oer-
hört förtjust i första gången 
jag var här. När vi sedan fick 
veta att det skulle byggas en 
motorväg och att Surte skulle 
förses med en pendeltågssta-
tion fanns det inget att tveka 
på, förklarar Hans Wiliö, 
marknadsansvarig på Green 
Village.

– Redan från den första 
kontakten har vi upplevt ett 
väldigt positivt samarbete 
med Ale kommun. Det fung-
erar bra på alla nivåer och till-
sammans ska vi kunna locka 
nya invånare till Surte, säger 
Wiliö.

I höstas genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
under två veckors tid i Nord-
stan. 280 intresseanmälningar 

kom in och ett första infor-
mationsmöte hölls på Scandic 
Europa i förra veckan.

– Målgruppen är barn-
familjer och naturälskande 
människor från Storgöte-
borg, men även från Surte, 
säger Wiliö.

I första skedet sker bygg-
nation av radhus och villor. 
Inflyttning är planerad att äga 
rum successivt runt årsskiftet. 
Nästa vår är tanken att arbe-
tet med lägenheterna ska ta 
sin början.

– Nu har vi tagit det första 
spadtaget, nästa steg är att 
avverka valda delar av skogen, 
påbörja sprängningsarbe-
ten, flytta jordmassor och så 
vidare. Vi kommer att sätta 
ner husen som gäster i natu-
ren. Vi vet att detta är en 

populär plats för rekreation 
och byggnationen innebär 
att området blir ännu mer 
tillgängligt. Kommunen har 
lovat oss att vara behjälpliga i 
det avseendet.

Mitt i naturen
Green Village kommer att 
ha energi, arkitektur/design 
och kommunikation som 
sina främsta försäljningsargu-
ment.

– Att kunna bo mitt i natu-
ren och sedan nå stadskärnan 
inne i Göteborg på knappa 
kvarten, oavsett om du väljer 
att ta bilen eller pendeltåget, 
är ett argument som väger 
väldigt tungt, säger Hans 
Wiliö.

Det ekologiska tänket är 
också påtagligt. Green Vil-

lage eftersträvar nivån guld 
enligt klassningen Miljö-
byggnad.

– Klimatsmarta lösningar 
eftersträvas för att få ner 
boendekostnaden. Vi blir det 
första området som kommer 
att nyttja tre olika energikäl-
lor, nämligen vindkraft, sol-
energi och bergvärme, avslö-
jar Hans Wiliö.

– Vi kommer att tillämpa 
bostadsrätt och äganderätt. 
Som prisexempel kan nämnas 
en trerumslägenhet på 88 
kvadrat där månadskostna-
den blir 6 350 kronor med en 
kontantinsats på 15 %.

I förra veckan togs det första spadtaget för det nya bostads-
området vid Keillers damm i Surte. Erik Lidberg, kommun-
chef, Mikael Berglund, kommunalråd, Hans Wiliö, marknads-
ansvarig Green Villige, Jonas Steen, vd FO Peterson, Sven 
Steen, styrelseordförande FO Peterson och Niclas Wiliö, 
Green Village, hjälptes åt med grävandet.

En vy över hur det är tänkt att se ut vid Keillers damm i Surte. Green Village planerar att uppföra 86 lägenheter, 21  radhus och 9 villor i området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Polisen förklarar 
sitt agerande

Första spadtaget vid Keillers dammFörsta spadtaget vid Keillers damm
– Nytt bostaadsområde i naturskön miljödsområde i naturskön miljö
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Äntligen invigningÄntligen invigning
– alla var där!– alla var där!

Celebra gäster Kommunalråd Mikael Berglund (M) regionstyrelsens ordförande

Folkfest. Den offi ciella invigningen av BanaVäg i Väst i Ale var förlagd till resecentrum i Älvängen. 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och delar av Partypatrullen underhöll. Publiken hängde med i 

å å

NÖDINGE. Den 15:e 
upplagan av Ale IBF:s 
skolcup i innebandy är 
över.

103 matcher spelades 
och flera av finalerna 
fick en rafflande avslut-
ning.

– Det bestående 
minnet från i år blir den 
fantastiska innebandyn 

i fi k j t i

– Vilken utveckling vi har 
haft. I början var det vi i sty-
relsen som skötte allt från att 
döma matcherna till att admi-
nistrera arrangemanget. Nu är 
det nästan som ett självspelande 
piano. Vi är över tjugo personer 
som är engagerade och sen har vi 
alla ungdomslag som hjälper till 
med cafeterian. Självklart tar det 
mycket kraft, men det är enbart 
positivt säger Westerlind

av det här, menar Westerlind.
Det var mer än fullsatt när 

finalpasset drog igång. Den of-
ficiella publiksiffran noterades 
till 630 och under hela helgen 
har över 2000 besökare passe-
rat dörrarna i Ale gymnasium.

– Visst är det flera föräldrar 
som har varit här hela helgen, 
men det är ändå fantastiskt vilket 
intresse den här skolcupen har 
medfört

skolans klass 5A och 5B. Efter 
att 5A kvitterat till 1-1 med bara 
20 sekunder kvar att spela fick 
finalen avgöras med straffslag 
och klass 5B kunde efter kväl-
lens mest välregisserade drama 
jubla högst. Spännande var det 
också i årskurs 7. Bohusskolan 
besegrade Ahlafors Fria skola 
efter straffavgörande.

Finalerna dömdes av för-
bundsdomare Magnus Pers

En älskad 15-åringEn älskad 15-åring
– Ale IBF:s skolcup uppskattad av alla

i klass 1C från samma skola med 1 0.

Älvängenderby. Madenskolan klass 4A slog skolkamraterna i 
klass 4C med för årskursen talande nog 4-0.

Dramats segrare! Skolcupens mest spännande final gick i 
årskurs fem där Madenskolans klass 5B vann över kamra-
terna i klass 5A med minsta möjliga marginal. Matchen fick 
avgöras på straffar, där båda lagen hade chansen att vinna 
flera gånger. Lagens sjunde straff avgjorde till klass 5B:s 
stora glädje.

Ahlafors Fria skola vann finalen i årskurs sex med klara 4-0. 
Segern innebar en prischeck om 1500 kronor.

Bohusskolan 7B vann finalpassets andra straffavgörande 
genom att besegra Ahlafors Fria skola. 

Bohusskolan 8C fick även jubla i finalen för årskurs åtta, där 
återigen Ahlafors Fria skola fick ge sig med 1-2. Segern i de 
äldre klasserna var värd 2000 kronor.

Prestigekampen i den äldsta klassen vanns av Bohusskolan. 
I årskurs nio bjöds det på riktigt bra innebandy och flera fina 
soloprestationer. Bohusskolan vann med 2-1 efter en spän-
nande drabbning med Aroseniusskolan klass 9A.

Vecka 50. BanaVäg i Väst invigdes med artister som Jessica Andersson, Lasse Kronér, Partypatrullen, No Tjafs och Lets Dance-stjärnan Anton Hysén i 
frontlinjen. Det blev en total succé och en folkfest av bästa märke i Bohus, Ale Torg, Älvängen och Tingberg i Lödöse.

Vecka 3. Ett efterlängtat 
första spadtag togs vid 
Keillers damm i Surte. Nu 
byggs de första radhusen 
och villorna.
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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.
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Affärsinnehavarna i 
Älvängen är luttrade vid det 
här laget. Färdigställandet av 

den miljöprioriterade gatan 
med sänkt hastighet genom 
centrum har inte gått obe-
märkt förbi. Gator grävdes 
upp, fylldes igen för att sedan 
grävas upp på nytt.

– Jag kan inte påstå att 
slutresultatet blev speciellt 
bra. Trafiksituationen i cen-
trum är allt annat än till-
fredsställande. Inte nog med 
att vi blev av med ett antal 
parkeringar, de som finns 
längs med Göteborgsvägen 
är på tok för smala och det 
är inte frågan om utan när en 
allvarlig olycka inträffar. Det 
har redan skett några inci-
denter utanför oss, men bara med plåtskador som följd, 

Luttrade handlare i ÄlvängenLuttrade handlare i Älvängen
– Gångstråket grävdes 
upp på nytt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan grävdes gångstråket utmed Göteborgsvägen i Älvängen upp igen till handlarnas stora frustration.

Gunnar Larson på Allans.

ÄLVÄNGEN. I förra veckan var det dags igen.
Gångstråket på Göteborgsvägen genom Älväng-

ens centrum grävdes upp – igen!
– Vi handlare har inte blivit informerade, suckar 

Gunnar Larson på Allans.

Gång- och cykelbro i Göta?

säger Gunnar Larson.
I förra veckan grävdes 

stenplattorna på gångstråket 
upp igen. Spruckna stenar 
fick läggas om och återigen 
försämrades tillgängligheten 
till butikerna.

– Det är så dåligt skött från 
första början. Chansen att vi 
handlare skulle få ut någon 
ersättning för uteblivna 

intäkter under projektets 
gång bedömer jag som mini-
mal, säger Gunnar.

– En annan sak som gör 
mig uppriktigt orolig är de 
skakningar som sker i huset 
så fort bussar och lastbilar kör 
förbi utanför. Jag har aldrig 
upplevt skakningarna så tyd-
liga som nu. Det har kommit 
efter ombyggnationen. Nu 

går det inte ens att öppna 
fönstren på andra våningen. 
Jag kommer att driva ärendet 
så långt det bara går, avslutar 
Gunnar Larson.
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ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).
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Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som behö-
ver en ny matchklocka eller 
hembygdsföreningen som är i 
behov av att måla om sina hus, 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet om Alfamiljonernas 
användande.

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken

Sveriges bäste drogförebyggare
NORRKÖPING. Thomas 
Berggren arbetar som 
drogförebyggare i Ale 
kommun. 

I förra veckan vann 
han CAN:s pris som 
Sveriges bästa förebyg-
gare och Ale kommun 
utnämndes till tvåa i 
tävlingen om landets 
främsta förebyggande 
kommun.

– Det är väldigt 
glädjande att Thomas 
långa och ihärdiga 
arbete uppmärksam-
mas på det här sättet, 
säger Boel Holgersson 
(C), ordförande i rådet 
för hälsa och trygghet. 
Vi är väldigt stolta och 
glada.

Thomas själv är på semes-
ter och kunde inte vara med 
i Norrköping och ta emot 
sitt pris. Hans chef Andre-
as Witt, verksamhetschef 
arbetsmarknad och dagligt 
arbete, fick stå inför 1 000 
personer och representera 
Thomas: 

– Helt fantastiskt! Jag sa att 
nu får jag känna in ordentligt 
hur det känns så jag kan tala 
om det för Thomas sedan.

Andreas tycker att det är 
fantastiskt roligt att Thomas 
valts ut till bästa förebyggare. 

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Thomas represente-

rar hela Ale kommuns sam-
verkan och engagemang i 
frågan, där både förtroende-
valda, tjänstemän och när-
samhället tänker och arbetar 
tillsammans för att minska 
droganvändningen. Vi har 
ett välfungerande arbetssätt 
där vi kan jobba förebyggan-
de och inte bara måste släcka 
bränder.

Lokaltidningen lyckas via 
ett mejl få kontakt med hu-
vudpersonen som för tillfäl-
let är i fjärran land.

TB mejlar
– För det första blev jag väl-
digt glad och rörd, för det 
andra så vill jag understryka 
att priset tillägnas alla som 
jobbar med barn och unga på 
ett eller annat sätt i Ale. Till-
sammans visar vi att vi bryr 
oss och i möten med andra 
kommuner upptäcker jag ofta 
att vi faktiskt är lite unika. Vi 
jobbar brett och alla är med 
på tåget, allt från ICA-hand-
laren till politiker och eldsjä-
lar i föreningslivet, skriver 
Thomas Berggren till re-
daktionen.

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, är också stolt.

– Thomas har varit villig 
att ta risker för att nå mål. Det 
ligger i linje med vår vision 
där vi skriver att med mod, 
samarbete och energi skapar 
vi en levande kommun för 

både invånare och företagare.
Det är CAN, Central-

förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, som 
delar ut priserna. Priset för 
bästa förebyggare tilldelas 
en person som tagit initia-
tiv till, inspirerat, implemen-
terat eller förvaltat ett drog-
förebyggande arbete lokalt, 
regionalt, nationellt eller in-
ternationellt. Thomas var en 
av fyra kandidater till priset 
årets förebyggare och valdes 
till vinnare genom SMS-röst-
ning.

Motiveringen
Motiveringen av Thomas 
som bästa förebyggare lyder:

"Thomas Berggren har 
jobbat som drogförebyggare i 
Ale kommun sedan 2003, då 
han på grund av sin varma, 
öppna och drivande personlig-
het handplockades för att driva 
och genomföra en kampanj mot 
droger: VAKNA! Droger dödar! 
Idag går arbetet under namnet 
VAKNA! Tillsammans mot 
droger. Genom sitt entusias-
merande sätt har Thomas fått 
med sig kommunanställda, fö-
retag och frivilligorganisatio-
ner i kampen mot droger. Hans 
idoga, inspirerande och mång-
åriga kamp för det han brin-
ner för och tror på, förtjänar 
att uppmärksammas i vidare 
kretsar".

Örebro vann priset som 
årets förebyggande kommun. 

Ale kommun fick diplom som 
en kommun som har skapat 
förutsättningar för långsik-
tigt arbete samt utvärderar 
sina aktiviteter. Bland annat 
handlar det om Festivalborg 
– en drogfri konsert på val-
borgsmässoafton som senast 
lockade 1 000 ungdomar. 
Konserten föregås av ett halv-
års planering där det är ung-
domarna som bestämmer om 
artister, program och mark-

nadsföring. Ungefär 200 per-
soner, varav 100 ungdomar, 
brukar delta i planeringen 
och/eller genomförandet av 
konserten. Syftet är att stävja 
tidigare problem med alko-
hol och droger i samband 
med Valborgshelgen. Många 
unga väljer tack vare Festiv-
alborg att stanna i Ale i stäl-
let för att åka till närliggande 
Göteborg. Effekterna märks 
tydligt för socialtjänsten, 

skolan och polisen.
Andra viktiga insatser är 

samarbetet inom SSPF, där 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid tillsammans fokuserar 
på att hitta unga med pro-
blem så tidigt som möjligt 
och sätta in insatser.

Thomas Berggren, Vakna-
projektet personifi erad, 
utnämndes i förra veckan 
till Sveriges bästa drogfö-
rebyggare.
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Kollektivtrafi k, bostäder och 
handelsplats på ortsmötet

ÄLVÄNGEN. Framti-
dens kollektivtrafi k 
fi ck stort utrymme på 
Älvängens ortsmöte.

SEFA Byggnads AB 
gav också en bild av 
den nya handelsplat-

ä f

men det finns också möjlig-
het att hoppa på regiontåget 
från Vänersborg. Detta tåg 
tar bara 20 minuter från 
Älvängen.

– Ni är lyckligt lottade 
och får väldigt många alter-
nati

– Intresset är stort och 
vi slutförandlar nu med ett 
antal tunga intressenter. 
Det handlar inte bara om 
handel, utan också om ser-
vice. Vi vill inte bli ett tra-
ditionellt köpcentrum, utan 
en handelsplats som är en

– 90 älvängenbor på plats

100-200:- RABATT
PÅ ALLA JACKOR

Vecka 26. Goda föredömen 
belönades av Ale kommun. 
Felicia Eidenby, Siri Hans-
son, Staffan Andersson och 
Peter Karlbom.

Vecka 23. Handlarna i 
Älvängen tröttnade på att 
vägarna grävdes upp gång 
på gång. Dessutom anses p-
platserna vara för smala.

Vecka 45. Socialdemokra-
terna fi ck med sig Alliansen 
på ett särskilt investerings-
stöd till föreningslivet om 4 
miljoner kronor.

Vecka 44. Thomas Berggren 
utsågs till Årets drogföre-
byggare i Sverige till följd av 
Vaknas framgångar.

Vecka 21. Under året kom 
fl era rapporter om att tren-
den för Ales skolor har vänt. 
Fler söker nu också till Ale 
gymnasium.

Vecka 8. Ale IBF arrangera-
de Skolcupen i innebandy för 
15:e året i följd. 2013 fyller 
föreningen 25 år.

Året som gick!Året som gick!
ALE/LILLA EDET. Det 
blev ett händelserikt 
2012 som kulminerade 
med en lika storslagen 
som svårslagen invig-
ning av Bana Väg i 
Väst.

Slutspurten för 
motorvägs- och järn-
vägsutbyggnaden stod 
i centrum under nästan 
hela året.

Ale kommun tog 
också strid för att 
undvika ett träplank 
förbi Alvhem och delar 
av sträckan kommer nu 
att förses med glas.

Vad minns du själv bäst från 
året som gick? Frågan är 
värd en stunds fundering för 
det är lätt att glömma. Att 
bläddra igenom alla årets 
Alekuriren är ett bra sätt att 
friska upp minnet på. 2012 
började i moll med en kraftig 
skadegörelse mot de glasade 
bullerskydden längs E45 
mellan Nol och Nödinge. 
Kostnaden för sabotaget i 
Nol uppgick till drygt 300 
000 kronor. På minussidan 
fanns under våren också 
beskedet om den definitiva 
nedläggningen av Inlands 
kartongfabrik. 85 personer 
förlorade jobbet.

Som tur är finns det mer 
ros än ris från året. Festival-
borg, av och för ungdomar, 
lockade 993 fans till Ale 
gymnasium. Kapten Röd var 
årets stora dragplåster. En 
stark eldsjäl bakom arrang-
emanget är Vaknas Thomas 
Berggren som senare under 
2013 utsågs till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Vakna å sin 
sida belönade Per Carlsson 
i Bohus IF:s friidrottssektion 
till årets ungdomsledare.

Annars är det väl mest väg-
arbetena som aleborna tar 
med sig från tiden som flytt. 
Det gör också handlarna i 
framför allt Surte, Bohus och 
Älvängen som under lång 
avskärmades från det nor-
mala kundflödet. Byggnatio-
nen av trafikplatsen på Jord-
fallsbron medförde att Bohus 
centrum mer eller mindre 
stängdes av från trafik. Köp-
männen krävde reklam och 
marknadsföring i kompen-
sation, vilket Trafikverket 
bistod med inför invigningen 
i december. I Älvängen var 
handlarna med all rätt lutt-
rade på slutet. Vägar gräv-
des upp gång efter gång, då 
ledningar sprang läck och 
misstag begicks. Dessutom 
växte kritiken mot de enligt 
handlarna alltför smala par-
keringsplatserna.

Ale gymnasium ser ljuset 
i tunneln och fick för första 
gången på länge ett högre 
antal sökande till skolan. Jan 
Ragnarsson utsågs till Sveri-
ges bästa UF-lärare och UF-
företaget Reseslumraren fick 
resa till Stockholm och tävla 
med de allra främsta.

Den 9 december gick Ale-
pendeln för första gången 
och resten är historia...

KILANDA. Sanna 
Johansson vill göra 
skillnad och drömmer

– Jag är både överraskad 
och överväldigad, säger hon 
ill Al k i

Vård- och omsorgsprogram-
met på Ale gymnasium och 
h f ll d å äl l

när hon väl skickade ansökan 
fick hon en glad överrask-

i

Lucia med stort hjärta
SANNA JOHANSSON

Ålder: 17
Bor: Kilanda
Gör: Läser andra året på Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium
Familj: Mamma Annica pappa

ALAFORS. Det var en 
folkpark i vacker vin-
terskrud.

Inramningen till Ahla-
fors IF:s julmarknad i 
Furulund var sagolik.

Samtidigt var det 
jubileum när Sanna 
Johannson från Kilanda 
kröntes till Ale Lucia – 
den 60:e i ordningen.

Frågan är om Ahlafors IF:s 
julmarknad i Furulundspar-
ken någonsin bjudit på bättre 
förutsättningar än vad som 
var fallet i lördags. Det var 
förvisso aningen kallt, men 
stämningen gick nästan att 
ta på. Snön låg vit både på 
backen och på träden, mar-
schallerna lyste upp decem-
bermörkret och doften av 
varm glögg spred sig bland 
besökarna.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget! Det kom 
och gick folk hela tiden 
och sammantaget var nog 
besökssiffran ungefär som 
tidigare år, förklarade Britt-
Marie Gustavsson i AIF:s 
julmarknadskommitté.

Det rådde full aktivitet i 
de olika lotteristånden och 
många gick hem med vinster 
under armen. För de allra 
minsta fanns en fiskdamm 
där det nappade hela tiden. 
Bredvid stod systrarna Ulla 
och Lena Rhodén Anders-
son och sålde souvenirprylar 
för AIF:s räkning.

– 2013 fyller Ahlafors IF 

100 år och det ska minsann 
synas i samhället. Idag säljer 
vi mössor och halsdukar till 
våra supporters, sade Ulla.

Som traditionen bjuder så 
avrundades marknadsdagen 
med högtidlig kröning av Ale 
Lucia. Kandidat nummer 
två, Sanna Johansson, fick 
ljuskronan på huvudet med 
hjälp av fjolårets lucia, Malin 
Haarala, och lussemamman 
Gunilla Johansson.

Det blev på alla sätt ett 

värdigt jubileumsarrang-
emang för Ale Lucia och 
sången som Sanna Johansson 
och hennes tärnor framförde 
var högklassig.

Vad har du gjort idag på invigningsdagen?

Furulundsparken i vacker vinterskrudFurulundsparken i vacker vinterskrud
– Och Sanna Johansson kröntes till Ale LuciaJohansson kröntes till Ale Lucia
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Lucian och hennes tärnor bjöd på vacker sång i Furulundsparken.

Sara Edfeldt, 6 år från Ala-
fors, hade tur i lotteriet. Luciakandidaterna var med och ledde dansen kring granen.

Vecka 50. Ahlafors IF utsåg 
Ale Lucia nummer 60. 
Sanna Johansson, 17 år från 
Kilanda, fi ck den historiska 
kronan.

BOHUS. Han brinner för 
att få andra människor 
att växa. 

Som initiativta-
gare till Bohus IF:s frii-
drottssektion har Per 
Carlsson satt friidrott 
på Ales föreningskarta.

Det var en överväl-
digad tränare som i 
söndag utsågs till årets 
Vaken Ledare.

– Det var verkligen överras-
kande och inget jag haft en 

tanke på. Jag engagerar mig 
för barnens och ungdomar-
nas skull, för att så många 
som möjligt ska kunna träna 
friidrott och få känna den 
stora och starka glädjen som 
det ger. Utmärkelsen är ett 
erkännande 
för hela 
klubben att 
vi gör ett 
bra jobb. 

Vad ska 
du göra 
med sti-
p e n d i e t 
på 4 000 
kronor?

– Jag har 
en dröm 
om att åka 
till ett fat-
tigare land, 
e x e m p e l -
vis Nigeria 
eller något annat afrikanskt 
land, som är framgångsrika 
inom friidrott, för att se hur 
de slussar in ungdomarna i 
idrotten, jobbar med träning 
och så vidare. Stipendiet 
skulle kunna vara ett bidrag 
till det. 

 Hur är du som tränare?
– Det är svårt att säga 

själv, men jag har fått en och 
samma kommentar från flera 
olika föräldrar; de säger att 

jag ser barnen, att de känner 
sig sedda och att jag bryr mig 
om var och en. 

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

– Den yngsta är 8 och den 
äldsta 19.  Det är ett stort 

åldersspann och 
min erfarenhet 
sedan tidigare 
är att träna 14 
år och uppåt, så 
det har varit en 
omställning. Jag 
har fått anpassa 
träningen till 
yngre åldrar 
och ändra vissa 
övningar, vilket 
har varit utveck-
lande för mig 
på ett positivt 
sätt. Kanske att 
det har bidragit 
till att man ser 

barnen och blir mer upp-
märksam. Som tränare gäller 
det att vara lyhörd och lyssna 
på om barnen inte tycker att 
det är roligt, om det är för 
svårt eller om de vill lära sig 
mer. Där får man vara flexi-
bel och kunna anpassa trä-
ningen. 

Vad betyder det för dig 
när någon du tränar når 
framgångar?

– Det betyder otroligt 

mycket om någon lyckas 
med ett längdhopp eller en 
kulstötning, vare sig det är 
på träning eller tävling. Man 
får en euforisk känsla, unge-
fär som om det varit jag själv. 
När de skiner upp som sol-
strålar ger det mig energi. 

Du har länge stridit för 
att anlägga en utomhusa-
rena anpassad för friidrott 

vid Jennylunds idrotts-
plats, men ännu har inget 
beslut tagits. Kommer du 
att fortsätta driva frågan?

– Jag kommer aldrig att ge 
upp! Det kan ta tre år och det 
kan ta tio, det spelar ingen 
roll. En utomhusarena är en 
förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta att utvecklas 
som friidrottsklubb. Risken 

är annars att vi tappar med
lemmar som är 14 år oc
uppåt till andra klubba
Nummer ett just nu är att f
veta vad det skulle kosta at
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar
SÅLD INNAN

VISNING
SÅLD INNAN

VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

PER CARLSSON
Ålder: 44
Bor: Radhus i Bohus
Gör: Personalchef på Signal & 
Andersson Charkuterifabrik, 
friidrottstränare i Bohus IF och 
grundare av friidrottssektionen.
Idrottskarriär: Var aktiv som 
friidrottare mellan 1980 och 1990 
och därefter som tränare.
Familj: Gift med Vicki, sonen Leo, 8
Intressen: Friidrott, naturen och 
arbeta praktiskt med händerna, 
snickra bland annat.
Gillar: Att få andra människor 
att växa
Ogillar: När barn och ungdomar 
far illa, oärlighet.
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare 2012.

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.
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”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

friidrottssatsningen. Han har med 
stort hjärta, passion och gott 
ledarskap lagt grunden för en
ny och bestående aktivitet för 
ungdomar i Ale. Per är ett gott 

föredöme och en vaken ledare.”

R

R

Vecka 49. Per Carlsson, 
Bohus IF friidrott, utsågs till 
Vaken Ledare 2012 på jul-
konserten i Ale gymnasium.
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1. Konstgräsplan
2. Till naturläktare
3. Gräsplan
4. Skatepark

5.  Sjumannaplan, konstgräs 
och trästaket

6. Allaktivitetsplats
7. Lekpark

8. Promenad/joggingbana
9. Älvängens kulturhus
10. Madenskolan

Som ortens största förening 
vill vi ta ett större ansvar och 
när vi ser ungdomar sittandes 
runt Netto i Älvängen under 
kvällstid, då har vi inte lyck-
ats. Det är bättre om vi kan få 
upp dem hit och gillar de inte 
att sparka boll får vi försöka 
erbjuda något annat, säger 
ÄIK:s visionär Roger Hen-
ik

att med full kraft verka för en 
konstgräsplan.

– Det har varit en lång och 
lärorik resa. Finansieringen 
var som väntat den stora stö-
testenen. Inledningsvis visste 
vi inte i vilken utsträckning 
som Ale kommun tänkte 
bidra, varför vi har sökt 
bidrag från i princip alla möj-
li håll D tt till

samband med att arbetet tog 
fart med konstgräset vidga-
des vyn över området kring 
Älvevi. Här finns plats för 
mer.

Kommunalt stöd behövs
– Tillsammans med en arki-
tekt har vi tittat på möjlig-
heterna att tillföra ytterliga-

kti it t E 7

vad man väljer att göra. Ska-
teparken är exkluderad och 
drivs som ett separat ärende, 
berättar Magnus Pettersson.

När konstgräset invigs 
den 6:e juni kommer löpar-
banor runt arenan vara klara, 
liksom längdhoppsgrop, boll-
förråd och läktare. Boulepla-
ner och maskinförråd dröjer 
tt li tid Äl ä

ÄIK vill bygga mer än konstgräs
– Hoppas kommunen tar chansen
ÄLVÄNGEN. På nationaldagen inviger Älvängens 
IK sin nya konstgräsplan.

Fyra års arbete är till ända, men klubben vill 
mer.

– Det är ett gyllene tillfälle som aldrig kommer 
att komma tillbaka. Nu finns engagemanget i 
klubben, stödet hos sponsorer och partners. Får 
vi med oss kommunen också blir utväxlingen 
enorm, ÄIK:s säger Roger Henriksson och Magnus 
Pettersson.

ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärareJan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 
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Älvängen

Ulf Winberg, skomakare 
från Eslöv.

Vikingar har 
blivit poppis
HÄLJERED. Helgens 
vikingamarknad innebar 
återigen en publikinva-
sion. 800 personer gäs-
tade vikingagården under 
dagarna två.

Underhållning, aktiviteter, utställare, 
annorlunda smakprov och en alldeles 
speciell stämning väntade som van-
ligt numera när årets vikingamark-
nad arrangerades. Vikingar är poppis!

Läs sid 11

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 18  |  vecka 19  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Kapten
Röd

993 personer gästade Festivalborg i Ale 
gymnasium. Nytt rekord.        Läs sid 14

Kapten
Röd – Slog nytt 

rekord på 
Festivalborg
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

699:-1995:-

Kärcher högtryckstvätt
           Inklusive terasstvätt 
           och rörrensslang

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14
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www.mecaalvangen.se

Luktar AC:n illa eller 
har dålig effekt? 
Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 
Vi gör AC-service på alla modeller!

Vecka 21. Jan Ragnarsson 
fi ck ta emot utmärkelsen 
som Sveriges bästa UF-
lärare. En fjäder i hatten för 
honom och Ale gymnasium.

Vecka 20. ÄIK invigde sin 
konstgräsplan under hösten 
och fi ck senare också 1,5 
Mkr i bidrag för att färdig-
ställa hela området.

Vecka 19. Festivalborg lock-
ade 993 ungdomar till Ale 
gymnasium under Valborgs-
mässoafton. Kapten Röd var 
populärt dragplåster.
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ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år 2013.

I onsdags skrev för-
sta jubileumspresenten 

sitta på bänken i ÖIS har inte 
varit så kul och gynnar inte 
min personliga utveckling, 
menar Jonatan Lindström 

pusselbit i vårt lagbygge inför 
2013, säger AIF:s Michael 
Lundgren och påpekar att 
det också förs samtal med en 

ÖIS som en början blir det 
självklart intressant att följa 
vad som kommer härnäst.

PER-ANDERS
Ö Ö

– ”Jonte” Lindström en drömvärvning

Från ÖIS till AIF

Nöjd trio. Emris Olsson och Michael Lundgren, fotbollsutskottet i AIF, skakar äntligen hand med Jonatan Lindström som 
återvänder för ÖIS inför Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.
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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

Nyhet!

1390 kr
Star Trading

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-

800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.

Välkommen till
Handelsbanken i Älvängen

Handelsbanken erbjuder både privatpersoner och företag ett 
komplett utbud av banktjänster. Att ge snabba besked och 
erbjuda en hög och jämn service är ledstjärnor i vårt arbete.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 
ska ingå i den nya översiktspla-

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och 

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan 

tas i kommunfullmäktige, när så 
sker ska vi vara väl förberedda och 
klara över vad vi tycker, säger de 
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i alla 
fall den borgerliga majoriteten 
helt överens om vad man vill. 
Etableringsintressenternas allt 
mer svala inställning till Alefjäll 
har också spelat in i ställningsta-
gandet.

– Det förstärker intrycket att 
områdena inte behövs, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Höstmöte Centerpartiet Ale
Måndag 19 november kl 19.00, 
Ale gymnasium, Komvuxlokalen

Medverkan av riksdagsledamoten 
Rickard Nordin, Göteborg

I f ti k litik

Vecka 48. Ahlafors IF stor-
satsar inför 100-årsjubileet 
2013. Ett första tungt nyför-
värv presenterades i hemvän-
daren Jonatan Lindström.

Vecka 47. Netto i Älvängen 
rev och byggde nytt under 
2012. Invigningen i novem-
ber skapade trafi kkaos och 
över 100 meters kö.

Vecka 46. En 31-årig älv-
ängenbo dömdes i december 
för våldtäkt och är också 
misstänkt för barnpornogra-
fi brott. 

ALAFORS. Birgit och 
Bengt Johansson mer 
kända som företagarna 
bakom Bengts Husvag-
nar i Alvhem mottog i 
onsdagskväll Företa-
garnas prestigefulla 
utmärkelse Årets före-
tagare 2012.

Ale kommun premie-
rade i samma stund 
Jennifer Aldermo Fors-
berg som årets nyfö-
retagare och familjen 
Dahlbäck utsågs till 
årets entreprenör.

Det blev en festlig företagar-
kväll i Alafors medborgarhus. 
Familjen Johan och Katarina 
Dahlbäck som under ett antal 
år satt Mauritzberg i Hålanda 
på kartan som ett mecka för 
professionella kulturarrang-
emang bjöd på musikunder-
hållning i absolut världsklass. 
Johan på tvärflöjt, dottern 
Marika på cello och Katari-
na på elpiano är en gränslös 
trio. Senare erhöll de också 
pris som årets entreprenörer 
i Ale kommun 2011. 

Jennifer Aldermo Fors-
berg fick kommunens andra 
utmärkelse, årets nyföreta-

gare. Blott 21 år gammal har 
hon redan rönt stora fram-
gångar med sitt smyckesfö-
retag JFR Smycken AB.

Årets stora pris, Företa-
garnas utnämning av Årets 
företagare, gick till en betyd-
ligt mer erfaren entreprenör. 
Bengts Husvagnar har 32 år 
bakom sig i Alvhem och är 
idag inte bara ett etablerat 
Aleföretag, utan en bekant 
husvagnssäljare i Sverige (läs 
artikel nedan).

Förtagarkvällen innehöll 
också mycket annat. Kom-
munchef Erik Lidberg kom-
menterade och engagera-
de företagarna i den senaste 
rapporten från Svenskt Nä-
ringsliv om näringslivskli-
matet i Ale kommun. Raset 
har fortsatt och placeringen 
241 av landets 290 kommu-
ner imponerar inte.

– Det är underkänt! Nu 
måste vi vända den här skutan 
och till det behöver vi er hjälp. 
Vad är det som inte fungerar, 
vad kan vi göra annorlunda 
och framför allt bättre, frå-
gade Lidberg.

Per Lindholm från Tra-
fikverket redogjorde för det 
Västsvenska infrastruktur-

paketet som bland annat 
kommer att medföra träng-

selskatt från 2013.

Företagarkväll med prisceremoni

ALVHEM. Sedan 1980 
har Birgit och Bengt 
Johansson sålt hus-
vagnar i Alvhem.

I förra veckan 
utnämndes de till 
”Årets företagare” i 
Ale kommun.

– Självklart känner 
man sig stolt och 
hedrad, säger Bengt till 
lokaltidningen

vagnar berodde på att vi själva 
hade, och fortfarande har, ett 
stort intresse för camping. 
2003 introducerade vi hus-
bilar i vårt utbud, ett område 
som successivt har växt, för-
klarar Bengt Johansson.

Under åren har Birgit och 
Bengt fått uppleva en enorm 
utveckling inom husvagnsin-
dustrin. Det är stor skillnad 
på de vagnar som såldes på

campinglivet är inte så spar-
tanskt som det var förr, säger 
Bengt.

Birgit och Bengt har 
aldrig haft någon tanke på att 
överge Alvhem för att istället 
söka sig närmare storstaden.

Alvhem på kartan
– När vi skrev kontrakt med 
Cabby tyckte de att vi skulle 
finnas vid Bäckebol, men det

hela landet, till och med så 
långt norrut som Kiruna. I 
veckan beställdes en husvagn 
från en kund på Öland och 
nyligen hörde en köpare från 
Borlänge av sig.

– Vårt försäljningsområde 
är väldigt sort, men det är 
klart att många hör hemma 
i Göteborgsområdet, Ste-
nungsund, Trollhättan och 
Dalsland.

Sedan har vi två söner, 
Thomas och Patrik, som är 
involverade i firman. Tanken 
är att de ska ta över rörelsen 
på sikt, förklarar Bengt.

Var tror du om årets 
säsong?

– Det har varit lite lug-
nare än förra året, men det 
kommer säkert igång. Vi ser 
ljust på framtiden.

Hur upplever du livet

om- och tillbyggnader har 
enbart varit positiv, avslutar 
Bengt Johansson.

Trotjänare i Alvhem blev Årets företagare
– Bengt och Birgit har inga tankar på pensionering

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BENGTS HUSVAGNAR

Birgit och Bengt Johansson mer kända som företagarna bakom Bengts Husvagnar i 
Alvhem mottog i onsdagskväll Företagarnas prestigefulla utmärkelse Årets företaga-
re 2012. Ale kommun premierade i samma stund Jennifer Aldermo Forsberg som årets 
nyföretagare och familjen Dahlbäck utsågs till årets entreprenör.

– Årets företagare, nyföretaggare och entreprenörer utseddaare och entreprenörer utsedda

Juryns motivering – Årets företagare 2012Företaget har varit verksamt sedan 1972. Det är ett företag som till stora delar arbetar lite i ”skymundan”, en bit utanför kommunens centrala delar, men är ett gott exempel på idogt, träget arbete i vardagen.
Verksamheten har pågått genom hög- som lågkonjunktur och omfattar idag en återförsäl-jarstatus för välkända varumärken som Cabby, Hobby samt Eura. 

Ett företag som åtnjuter ett gott rykte samt en kundkrets som vida överskrider Ale kommuns gränser.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 001995:-
Nu är grillsäsongen igång!
Klotgrill 57 cm inkl lockhhållare

Nu är det definitivt slut för Inlands kartongbruk. I onsdags stannade maskinerna för gott. Tagna arbetare konstaterade att epoken är öv
fen, Lars Alsterhäll, är den enda som har ett uppdrag kvar – att försöka sälja maskinerna och återställa fabriksområdet.    

Nu släcks ljuset i fabrikenNu släcks ljuset i fabriken
– Och Inlands maskiner har redan tystnat– Och Inlands maskiner har redan tystnat

Vecka 18. Bengts Husvagnar 
utsågs till Årets Företagare 
2012. Familjen Dahlbäck i 
Mauritzberg och Jennifer Al-
dermo Forsberg premierades.

Vecka 17. Inlans kartongfa-
brik släcktes ned för gott. 
Efter 116 års erfarenhet blev 
det ett känslosamt farväl för 
många.

ALVHEM. Trafi kverket 
ville bygga bullerskydd 
av trä, Ale kommun 
krävde glas.

Ärendet hamnade hos 
Länsstyrelsen som gick

till Mark- och miljödomsto-
len, men då var risken 
uppenbar att det kunde bli en 
segdragen historia. Vi valde 
därför att fortsätta diskus-
i d T fik k t

helt i glas är nöjda med upp-
görelsen.

– Båda parter har tagit ett 
steg i rätt riktning och jag 
tycker vi har hittat en bra lös-

i D t bli d i

Både glas och träplank i Alvhem
– Bullerskyddsfrågan är löst

Ale kommun och Trafi kverket har nu enats om att bullerskydden i Alvhem ska bli av både trä 
och glas.

Vecka 41. Våldsam debatt 
om glas- eller träplank i 
Alvhem. Till sist enades 
kommunen och Trafi kverket 
om att använda både och.
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0:-

�

NOL. Natten till lördag 
saboterades på nytt ett 
stort antal glasade buller-
skydd.

Totalt har den menings-
lösa skadegörelsen kostat 
närmare 700 000 kronor 
under ett år.

Anonyma tips gör att 
Ale kommun och Trafikver-
ket hoppas att polisen kan 
gripa de skyldiga.

Reaktionerna var många och starka 
den gångna helgen. För ett år sedan 
krossades 16 glasade bullerskydd 
och en busskur. I lördags morse 
slogs nio rutor sönder samt två bus-
skurer i södra Nol. Tidigare i vinter 
har ytterligare fyra rutor längs E45 
krossats. Totalt 29 bullerskydd á 20 
000 kronor styck. Det fick Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Jan 
A Pressfeldt (AD) och vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S) att kalla 
till presskonferens.

– Det är tyvärr inte så mycket vi 
som kommun kan göra, men vi vill 
visa er och alla andra att vi både rea-
gerar och agerar på det sätt vi kan. 
Kommunens brottsförebyggare är 
kontaktad, liksom Socialtjänsten 
och självklart polisen. Vi ser mycket 
allvarligt på det som har hänt, menar 
Pressfeldt och fortsätter:

– BanaVäg i Väst-projektet går 
hand i hand med Ale kommuns 
ambition att snygga upp det offent-
liga rummet. Bilden av Ale ska vara 

en vårdad, ren och fin kommun. Vi 
ålägger alla fastighetsägare viten om 
de inte städar upp och våra kom-
munala fastighetsskötare jobbar 
hårt med utomhusmiljön, då blir 
incidenter som detta en skymf mot 
alla dessa insatser. Man känner sig 
förnedrad.

Det var en märkbart irriterad 
Pressfeldt som fick brett stöd av Bo 
Björklund, övergripande projektle-
dare för BanaVäg.

– Det här är en mycket grov 
skadegörelse även sett med Tra-
fikverkets ögon. Vi måste nu på nytt 
utreda om vi har valt rätt material. 
Vi får kanske hitta en annan lös-

ning men ska den vara

Nu får det vara nog!Nu får det vara nog!
– Krossat glas  för närmare 700 000 kronorför närmare 700 000 kronor

Nio förstörda bullerskydd och två totalkrossade busskurer vid Gallåsvägen i Nol. Totalt har 29 glasade 
bullerskydd förstörts under ett knappt år. Notan ligger på över 700 000 kronor.

Nödhammaren missbrukas. Med stor sannolikhet är det nödhamma-
f å b ä d ä å äl b k d t l d
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Vecka 9. Ett omfattande 
sabotage ägde rum i Nol. 
Glasat bullerskydd och bus-
skurer för 300 000 kr slogs 
sönder.
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Bremen oktoberfest
Sista chansen - boka nu! Begr. antal platser. 

Halvp. 26/10-28/10 2.895:-

Burg 
Begr. antal platser. 14-15/11 Onsdagsdans med orkester.

Halvp. Handla inför julen 1.395:-/pp 
i dubbelrum

Schwerin julmarknad 

7-9/12 2.450:-

ALE. Protesterna mot 
vindkraft i Alefjäll har 
varit omfattande.

Nu meddelar Allians-
partierna att de skär-
per kraven för byggna-
tion av vindkraftverk.

– Vi är beredda att 
använda vårt veto, 
hälsar Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Planerna på att bygga vind-
kraftverk i Alefjäll ser ut att 
förbli en vision. Aletrion 
Vind AB som bildades av 
markägare i området och 
företaget Triventus, har nu 
beslutat att bromsa projektet. 
Främsta skälet anses rådande 
elpriser och konjunktur vara.

– Efterfrågan på vind-
kraftverk samt marginalerna 
i projektrealisering har mins-
kat. Utifrån dagens mark-
nadsläge har Triventus valt 
att bromsa på takten eller 
pausa projekt för att allokera 
resurser till de projekt som vi 
bedömer har kommit längst 
och/eller är möjliga att rea-
lisera i närtid. Då Triventus 

är största ägare i Triventus 
Aletrion Vind AB drab-
bas även Aletrionprojektet 
av inbromsningen, skriver 
projektutvecklare Johanna 
Ottosson i ett mejl men 
säger samtidigt att projektet 
fortfarande är intressant och 
kan tas upp i framtiden.

Skulle det i framtiden 
komma en ansökan om vind-
kraftsetablering i Alefjäll får 
företaget räkna med skärpta 
krav. Alliansen har lyssnat 

och förtydligat sitt ställ-
ningstagande.

– Vi informerar nu att det 
är 35 db som gäller för ljud-
nivån och inga verk får vara 
över 150 meter, säger Mikael 
Berglund som är beredd att 
gå ännu längre.

– Vi är fem partier i Alli-
ansen och detta är vi överens 
om idag, men för Modera-
ternas räkning kan jag säga 
att vi är beredda att riva upp 
hela vindbruksplanen om så 

krävs.
Beskeden ska enligt 

Mikael Berglund definitivt 
ses som en följd av det arbete 
som Alefjälls naturskydds-
förening har lagt ner. Inför 
fullmäktigesammanträdet i 
augusti lämnades 683 namn-
underskrifter in. Ordfö-
rande Bruno Nordenborg 
var både glad och lättad av 
beskeden i förra veckan.

– Det är som ljuv musik i 
våra öron. Vi har förstått att 

Tvärnit för vindkraft i Ale
– Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp
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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 

kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde

• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden

• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden

ALAFORS. Protesterna 
mot en eventuell vind-
kraftsutbyggnad i Ale-
fjäll fortsatte i veckan.

Kommunfullmäktiges 
presidie och Ales båda 
kommunalråd mötte 
delar av motståndsrö-
relsen innan månda-
gens sammanträde.

Alefjälls Natur-
skyddsförening över-
lämnade då 683 namn-
underskrifter som mot-
sätter sig idéerna.

Målsättningen från Alefjälls 
Naturskyddsförening var att 
få en kortare skrivelse upp-
läst för fullmäktiges ledamö-
ter innan måndagens sam-
manträde.

– Det tillåter tyvärr inte re-
gelverket, men vi noterar det 
som ett medborgarförslag och 
era papper kommer att bifo-
gas handlingarna i ärendet om 
vindkraft i Alefjäll, sa ordfö-
rande Klas Nordh (FP).

Det var ett väntat besked 
och inga sura miner från för-
eningen, tvärtom.

– Vi har en bra dialog med 
Ale kommuns politiker, den 
är snudd på lättsam, berätta-
de föreningens ordförande, 
Bruno Nordenborg och till-
lade:

– Jag upplever att båda sidor 
lyssnar på oss. De har respekt 
för vår kunskap och vet att vi 
inte bara svamlar. Vi har fog 
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening bildades i februari i år 
och i april började medlem-
marna att samla in namnun-
derskrifter i området. I mån-
dags lämnades 683 enskilda 
namn in, 86% av dem boende 
i Ale och de allra flesta i det 
som kallas Alefjäll.

– Vi vill också göra politi-
kerna uppmärksamma på att 
det i princip när som helst 
kan komma en ansökan om 
vindkraftsbyggnation. Frågan 
ställs till Länsstyrelsen som 
sedan ger kommunen tre till 
fyra veckor på sig att kommen-
tera ärendet. Något bygglov 
krävs inte om vindkraftverket 
är högre än 150 meter. Det är 
absurt. Vi vill att Ale kommun 
utnyttjar sitt veto och om inte 
tar bort hela vindbruksplanen 
åtminstone slår fast att vind-
kraftverk högre än 150 meter 
samt med en ljudnivå högre än 
35 db inte är tillåtet, förtydli-
gade Bruno Nordenborg.

En tuffare kravspecifika-
tion för de som vill satsa på 
vindkraftverk är enligt fören-
ingen ett lättare sätt att kunna 
gå vidare.

– Med lägre vindkraftverk 
blir det långt ifrån lika kom-
mersiellt gångbart. Att bygga 
längs E6 och påstå att dessa 
inte stör bebyggelsen är en 
annan sak. Där dämpas allt av 
ljudnivån från trafiken, i en 
skog som för övrigt är tämli-
gen tyst blir vindkraftverkens 
etablering förödande, avsluta-

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

I samband med överläm-
nandet av namnlistorna fram-
förde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder 
sin vetorätt och stoppar Ale-
trion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker 
område C, D och E i vind-
bruksplanen.

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskydds-
förening skall verka för att ta till-
vara natur- och livsmiljöintressen 
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen 
skall aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

livsmiljöer för människor och djur 
samt landskapets särart och vårt 
svenska kulturarv. Föreningen skall 
sträva efter att genom en bred för-
ankring bland medlemmarna vara en 
trovärdig remissinstans för myndig-
heter i aktuella frågor som rör Ale-
fjälls natur och livsmiljö.”TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).

Faksimil Alekuriren vecka 15, 2012.
DETTA HAR HÄNT

Ale kommunfullmäktige antog 
en vindbruksplan 31 januari 2011. 
Här anges tre områden, Björbäck, 
Storekärr och Sannum som 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 
Markägare och vindkraftsex-
ploatören Triventus AB bildade 
ett gemensamt bolag Triventus 
Aletrion Vind AB i oktober 2011. 
1 februari 2012 bildar boende i 
området Alefjälls naturskyddsför-
ening med syfte att aktivt arbeta 
för att förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmiljöer för 
djur och människor. Parterna möts 
på dialogmöten, ortsutvecklings-
möten och informationsmöten. 
Triventus presenterar förslag 
om att bygga tio vindkraftverk i 
Alefjäll. Naturskyddsföreningen 
lämnar in 683 namnunderskrifter 
som bevis på motståndet.

USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Faksimil Alekuriren vecka 9, 
2012.

det har lutat åt det här hållet 
och kan bara vara glada åt 
att det nu ser ut som att Tri-
ventus packar ihop. Vi vann 
kampen om livsmiljön för 
människor och djur i Alefjäll!

Socialdemokraterna för-
vånas något över Alliansens 
utspel.

– Så vitt vi vet finns det 
inget direkt ärende att ta 
ställning till i vindkraftsfrå-
gan. Vi har en vindbruks-
plan som till exempel redan 
säger att verken inte får vara 
högre än 150 meter. När det 
gäller ljudnivån tycker även 
vi att bullerfrågan känns svår. 
Kritiken från Alefjälls natur-
skyddsförening har självfallet 
även vi tagit på stort allvar, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSÖ

NÖDINGE. Utbildnings-
nämnden har bestämt 
sig.

Den nya skolan vid 
Norra Kilandavägen i 
Nödinge blir för F-3.

– Vi är helt eniga och 
har verkligen vägt för- 
och nackdelar, säger 
Elena Fridfeldt (C), 
nämndens ordförande.

Det var tänkt som en ny F-5-
skola, men blir nu istället en 
enhet för de yngsta skolbar-
nen. Elever från förskole-
klass till och med skolår tre 
kommer att få gå i den nya

samma åldersgrupp. Nu får 
alla barn gå i den nya skolan 
och flyttas sedan över till 
Nödinge- och Kyrkbyskolan 
när de börjar årskurs sex, för-
klarar Elena Fridfeldt.

Det som nu återstår att 
lösa är en säker trafiklösning 
för att garantera alla barn en 
trygg skolväg.

– Det blir varken en 
gångtunnel eller övergång, 
men vi diskuterar mängder 

av andra alternativ. Det är 
sektor Samhällsbyggnad som 
äger frågan och jag är över-
tygad om att vi hittar en bra 
lösning. Samtidigt är det ett 
mindre kaos vid Nöding-
eskolan idag när alla för-
äldrar som kör sina barn till 
skolan möts, det kan vi före-
bygga vid den nya skolan och 
skapa bättre förutsättningar 
för. Vid Nödingeskolan blir 
det mindre trafik när vår 

nya skola står klar så det är 
många pluseffekter med den 
här satsningen, menar Elena 
Fridfeldt.

Utbildningsnämnden var 
helt enig när beslutet om 
att anpassa den nya skolan 
för F-3 togs. I direktivet står 
också att byggnaden ska vara 
flexibel så att det även finns 
möjlighet i framtiden att ge 
plats åt förskola/dagis.

PER-ANDERS KLÖVERSÖ

Nödinges nya skola blir för de yngsta

Investeringssparkonto

BUTUCENI. Tolv gånger 
i Sverige och nu två 
gånger i Moldavien.

Ale kommuns utbild-
ning i entreprenöriellt 
tänkande tar position.

– Vi måste våga 
utbilda våra ungdomar 
i kreativitet, att lära 
dem fi nna nya lösningar 
på framtidens problem, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft som har 
utvecklat utbildnings-
modellen YEE.

Efter en veckas utbildning i 
den lilla fattiga byn Butuceni, 
en timmes bussfärd från 
Moldaviens huvudstad Chi-
sinau, var det dags för de 20 

Årets deltagare var i åldern 
18-23 år och kom från Molda-
vien, Rumänien, Ukraina, 
Turkiet och Sverige. I inter-
nationellt mixade grupper 
har de under en knapp vecka 
utbildats i teamwork, kreativt 
tänkande, marknadsföring 
och affärsplanering. Uppgif-
ten har varit att utforma en 
realistisk affärsidé.

Magiskt och lärorikt
– Det har varit en magisk och 
mycket lärorik vecka som 
innehöll många olika utma-
ningar. Att komma överens 
var inte alltid så lätt efter-
som vi har väldigt olika bak-
grund och är uppväxta under 
helt skilda förhållanden, 

jande och ser inte ut att lida. 
I Butuceni bor det 150 invå-
nare, men det finns 200 hus. 
Ett antal är med andra ord 
övergivna, ofta till förmån för 
ett liv i huvudstaden.

– Att genomföra utbild-
ningen i Butuceni ger ett 
unikt mervärde. Allt blir för-
ankrat i en verklighet som är 
minst sagt allvarlig och det 
bidrar säkert till att eleverna 
blir extra fokuserade, säger 
Roger Mumby-Croft som 
bland annat tjänstgör vid 
Warwick University.
Utbildningsdagarna lättas 
upp med gruppaktiviteter och 
dessa regisserades av Mats 
Berggren, fritidsledare från 
Ale. Han blev omåttligt popu-

hade noterat Moldaviens 
brist på återvinningsstationer 
för plast. Gruppen Eco-line 
beskrev i sin affärsidé att före-
taget skulle köpa plastsopor 
av invånarna. Plasten skulle 
sedan smältas ner och säljas 
tillbaka till industrin. Eco 
Event var en verksamhetsidé 
som erbjöd allt från bröllop 
till företagsevent med en helt 
grön och miljövänlig inrikt-
ning.

En strålande idé
– En strålande idé. Idag för-
söker många större företag 
profilera sig som miljöcerti-
fierade och kan de då välja en 
leverantör som är ekoinrik-
tad kommer de att prioritera 

affärsidéerna är riktigt gång-
bara. Imponerande!

En av de svenska delta-
garna från Ale gymnasium var 
Fatima Rekic.

– Två värdefulla lärdomar 
har varit att mina engelska har 
förbättrats och att rädslan att 
tala inför en grupp har för-
svunnit.

Utbildningen i Moldavien 
har finansierats genom Sida 
och underavdelningen ICLD, 
internationellt centrum för 
lokal demokrati.
Fotnot: YEE står för Unga entreprenö-
rer i nya Europa.

alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   201212

NÖDINGE. Är ditt barn 
överviktigt?

Är det svårt att veta

stadie, så att de själva kan 
hjälpa sina barn på rätt sätt. 
Ambitionen är att minska 

Seminarium om 
barn och övervikt

Föreläsning. Professor Roger Mumby-Croft kan trollbinda en församling åhörare. Att utbilda ungdomar i kreativt tänkande brinner han för. "Framtidens bekymmer är enorma och därför 
måste vi våga utbilda våra ungdomar på nya sätt – de måste kunna tänka kreativt – det är de och inte vi som ska fi nna lösningarna på morgondagens problem".

I BUTUCENI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Framtiden måste vara kreativ""Framtiden måste vara kreativ"
Professor Roger Mumby-Croft om att lösa morgondagens problem:Professor Roger Mumby-Croft om att lösa morgondagens problem:

Ion Ghimp från Moldavien och Irina Gal-Ion Ghimp från Moldavien och Irina Gal-
chenko från Ukraina hyllade båda utbild-chenko från Ukraina hyllade båda utbild-
ningen.ningen.

Fatima Rekic´ håller tungan rätt i mun. Att Fatima Rekic´ håller tungan rätt i mun. Att 
bygga högsta papperstornet kräver mycket bygga högsta papperstornet kräver mycket 
tanke.tanke.

Dennis Larsen från Ale, student Dennis Larsen från Ale, student 
första gången YEE genomför-första gången YEE genomför-
des, nu en mästare och lärare i des, nu en mästare och lärare i 
entreprenöriellt tänkande.entreprenöriellt tänkande.

Mats Berggren, fritidsledare från Ale, hade Mats Berggren, fritidsledare från Ale, hade 
uppdraget att ge deltagarna ny energi. De uppdraget att ge deltagarna ny energi. De 
lyckades han bra med!lyckades han bra med!

Vecka 40. Den planerade 
vindkraftsutbyggnaden i 
Alefjäll stötte på patrull. Nu 
är planerna nedgrävda. 683 
namnunderskrifter satte stopp.

Vecka 39. YEE, Ales entre-
prenörsutbildning arrang-
erades för andra gången i 
Moldavien. Nu diskuteras om 
Botswana blir nästa anhalt...

ÄLVÄNGEN. 13 år, fem 
månader och en dag.

I måndags sålde 
entreprenören Bengt 
Bengtsson sitt bygg-
klara projekt Handels-
plats Älvängen efter år 
av stridigheter.

SEFA Byggnads AB 
ska nu förverkliga köp-
centrumet där Coop blir 
det stora ankaret.

Trots alla motgångar med att 
få förverkliga sin idé om Han-
delsplats Älvängen där nuva-
rande Willys ligger har Bengt 
Bengtsson, 73, inte givit upp. 
Striderna med Vägverket, Ale 
kommun och andra myndig-
heter har kantat Bengtssons 
idé under många år. När han 
nu äntligen fått alla pusselbi-
tar på plats väljer han att över-
låta förverkligandet till andra 
krafter och i samma stund 
tackar han alla inblandade.

– Jag måste göra det en 
dag som denna. I slutet har 
kommunledningen med 
Mikael Berglund (M) och 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
spetsen varit en tillgång. På 
samhällsbyggnadskontoret 
finns också ett antal skickliga 
tjänstemän som har bidragit 
till att vi nu kan sätta spaden 
i jorden, säger Bengt Bengts-
son och verkar lite tagen av 
stundens allvar.

Vid sin sida har han bland 
annat haft affärsutveckla-
re Vidar Rasmusson som 
hjälpt till med att forma Han-
delsplats Älvängen.

Kämpig resa
– Det har varit en kämpig 
resa men på senare tid väl

tisk exploatör som nu tänker 
satsa närmare 100 miljoner 
kronor för att bygga Han-
delsplats Älvängen.

– Här finns möjligheterna 
och det har jag hävdat länge. 
Vi har letat projekt i mellan 
Göteborg och Trollhättan, då 
vi ser en stor potential med 
anledning av den gigantiska 
utbyggnad av både motorväg 
och järnväg som staten nu ge-
nomför. Älvängen står också 
inför en stor expansion med 
nya bostäder. Underlaget 
kommer att växa lokalt, men 
läget vid E45 gör också att 
vi kommer att locka många 
kunder från vägen, säger Ola 
Serneke och tydliggör sedan

är undertecknade. I princip är 
vi klara. Det återstår några 
frågetecken, men intressen-
terna är seriösa så det finns 
inget som hindrar oss från att

Äntligen klart. 13 år, fem månader och en dag tog det för entreprenören Bengt Bengtsson att få alla bitar på plats gällande Handelsplats Älvängen. God hjälp 
de senaste åren har han haft av affärsutvecklare Vidar Rasmusson. I måndags presenterades upplägget och konceptet – om ett drygt år är det premiär för 
8400 kvm handel och kontor.

Klart för Handelsplats Älvängen
– Coop blir 
det tunga 
ankaret

HANDELSPLATSEN

Centrumbyggnad: 8 400 kvm, 
varav 6500 i markplan.
Byggstart: juni 2012
Premiär: juni 2013
Största hyresgäst: Coop, 3200 kvm
Antal parkeringsplatser: 400
Övriga hyresgäster: Apotek, bank, 
blommor, färg, spel, café, sport, 
elektronik, hälsa. Allt enligt dis-
positionsplanen av Handelsplats 
Älvängen.

Vecka 12. SEFA AB presen-
terade sina planer på en ny 
handelsplats i Älvängen. 
Bygget påbörjades senare 
och ska stå klar oktober -13.

Köp andelar i

ALE. Alependelns 
kvartstrafik är i hamn, 
men en nöt återstår.

Matartrafiken till 
pendelstationerna.

Beskeden från Väst-
trafik oroar kommun-
ledningen.

Knappt har röken lagt sig 
från striden om Alependelns 
kvartstrafik innan nästa kon-
flikt uppdagas. Västtrafik som 
på vårens ortsutvecklingsmö-
ten informerade om matar-
bussar till de fem pendelsta-
tionerna i Ale verkar nu ha 
glömt bort det.

– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Det blir kvartstra-
fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
utrymme för Alependelns 
kvartstrafik under rusnings-
timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
samma arbete, vår starka reak-
tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.

Alependelns kvartstra-
fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 

rutiner. Kvartstrafik kommer 
att gälla under rusningstim-
marna på morgon och efter-

middag.

Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.

...men matarbussarna oroar
– Oklara besked från Västtrafik

Oklara besked om 
matarbussar till pen-
deltåget.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 18 september sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
klimatseminarium och Västra Götalandsregionens 
kulturpris delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 18 september kl. 10.00.  
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl. 13.00.  
Klimatseminarium kl 13.15. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

Klart för kvartstrafik för AlependelnKlart för kvartstrafik för Alependeln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Med vår omedelbara 
närhet till Göta älv är den 
här typen av anläggning-
ar ett måste. Vi får inte låta 
gifter och föroreningar spolas 
ner i dagvattensystemet. Våra 
miljöinspektörer har godkänt 
den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
aldrig, men till slut är ju bilen 
så smutsig att vi måste. Vi 
kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.

RONDEN

Bildoktorn klippte bandetBildoktorn klippte bandet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd
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Älvängen

YEE - uppskattad utbildning.

Hyllad upplaga 
av YEE
KROKHOLMEN. I förra 
veckan arrangerades 
YEE för tolfte gången.

YEE - unga entreprenörer i nya 
Europa, är ett utbildningskoncept 
som Ale kommun utvecklat under tolv 
år. I år deltog 22 ungdomar från sex 
länder. Under en vecka utbildas de i 
kreativt tänkande med fokus på entre-
prenörskap.

Läs sid 10-11

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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KORG TILL FÖRETAGET!
För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

PAKETPRIS
NORTH BEND STORMRIDER OVERALL 

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Kombitång
TengTools (ord. pris 253 kr)
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Konstgräset invigt i Alafors

Invigningsceremoni på Sjövallen. Ahlafors IF:s ordförande Invigningsceremoni på Sjövallen. Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund (mitten) klippte bandet tillsammans med Claes Berglund (mitten) klippte bandet tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
klubbens projektledare Nils-Åke Johansson.      klubbens projektledare Nils-Åke Johansson.      Läs sid 14Läs sid 14
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Vecka 36. Det rådde stor 
oro och oklarhet kring den 
utlovade kvartstrafi ken. Ett 
enat Ale fi ck höja rösten och 
fi ck till sist gehör.

Vecka 34. Profi len Bosse 
Bildoktorn invigde Bättre 
Bils "Gör-Det-Själv-Tvätt" i 
augusti.

Vecka 33. Ahlafors IF blev 
först ut med att formellt 
inviga sitt konstgräs, sedan 
följde Älvängen och Skepp-
landa.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


