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SV Väst i Ale våren 2013
TOVA -Väskor-underlägg-

vantar-sockar mm
Start: torsdag 7 februari kl 18-20:303 träff ar

Start: Torsdag 7 mars kl 18-20:303 träff ar

Pris: 670 kr exl material

Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Amigurumi-virka fi gurer
3 träff ar

Pris 650 kr ex material

Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Spinn ditt garn-på lätt sätt med 

slända och spinnrock
Start: tisdag 5 februari kl 18-20:30, 4 träff ar

Start: onsdag 6 mars kl 18-20:30, 4 träff ar

Pris: 770 kr ink material

Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Stickning nybörjare
Start: måndag 4 februari kl 18-20:30, 4 träff ar

Start: tisdag 5 mars kl 18-20:30, 4 träff ar

Pris: 770 kr ex material

Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Virkning-nybörjare
Start: torsdag 4 april 18-20:30, 3 träff ar

Pris: 650 kr ex material

Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Kamratcirkel i akvarell, akryl och olja
Vi målar tillsammans i Nol

Måndagar med start 14 januari kl 10:00-12:00

Pris: 150 kr

Plats: Folkets Hus i Nol

Mindfulness 
-förmågan att vara närvarande i nuet.

Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro 

och stress, samt lär oss hantera svårigheter och den 

otillfredsställelse vi ibland möter. Mindfulness eller 

medveten närvaro är österländsk kunskap kombinerad 

med ett västerländskt synsätt. Genom träning kan vi inta 

en accepterade och icke dömande hållning till oss själva 

och livet. Vi blir stegvis mer lyhörda för andra och mer 

närvarande i relationer.

Start: 19 februari 18:00-19:30, därefter varannan vecka 

6 träff ar

Pris: 480 kr 

Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen

Ledare: Nonni Bjorgvinsson 

Höns i trädgård- hur gör man?
En grundkurs om höns.

Start 7 mars kl 18:00 -3 träff ar

Pris: 300 kr

Lokal. SV:s exp. Göteborgsvägen 94, Älvängen

Ledare: Hanna Nyqvist

Biodling- En praktisk kurs
Följ ett bisamhälle under sommaren

Start: 22 april kl 18:30 -21:00  10 träff ar (vi träff as 

varannan vecka.)

Pris: 500 kr

Lokal: Föreningsbigården, Vadbacka Övre, Skepplanda

Ledare Bernt Johansson

Styrelseutbildning
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast?

Start: efter överenskommelse.

Plats: efter överenskommelse.

Ledare: Hanna Nyqvist 

DATA för nybörjare
Grundkurs i Data på fyra träff ar 

Start: tisdag 5 februari kl. 10-12 

Plats; Datasal på Ale gymnasium i Nödinge.

Ledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl

I samarbete med Ale bibliotek och Digidel

DATA för nybörjare
Grundkurs i Data på fyra träff ar 

Start: tisdag 5 mars kl. 10-12 

Plats; Biblioteket i Nödinge.

Ledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl

I samarbete med Ale bibliotek

Vi tänker dokumentera 

våra gamla gårdsnamn!
Vi börjar med gårdarna i Starrkärrs socken och fortsätter 

sedan genom Ale

Vi träff as en kväll i veckan.

Vill du vara med? 

Kontakta Inga-Britt Karlbom 0705-350013

Blomsterbindning

Vävning

Starrkärrsdialekten

Nu är det snart dags för Årsmöte i den 

ideella föreningen! Men hur gör man?

Årsmötesakuten! 
Ons 6 februari kl 16:00-18:00 

Ale bibliotek i Nödinge.

Kom med stora och små frågor/funderingar  inför era 

årsmöten.

Författarfrukost Ellen Mattsson
9 mars kl. 10:00

Entré inklusive Frukost 80 kr

Ale bibliotek

Folktro förr och nu -Ebbe Schön  
torsdag  21 mars kl 18:00

TV-Studion, Ale gymnasium 

Entré 80 kr förköp biblioteket

Lunchfi lmer på teatern i Nödinge
Medlemskap i Ale Cinema 100 kr /termin

Midnatt i Paris- Wody Allen-onsdag 30 januari kl 13:00

Carnage –Roman Polaskis -onsdag 20 februari kl 13:00

Palme dokumentär-onsdag 13 mars kl 13:00

SV Väst, Ale 
Göteborgsvägen 94, Älvängen

Växel 010-330 09 00 obs nytt nummer!  

telefontid 09.00-16:00 mån-torsdag

Kontoret är bemannat efter överenskommelse

vast@sv.se

www.sv.se/vast 

En trafi kolycka inträffade på Alingsåsvägen i Alafors på 
torsdagseftermiddagen, strax före klockan halv fem. En 
bilist som skulle svänga höger till Brobacken blev påkörd 
bakifrån. Kvinnan i den påkörda bilen ådrog sig lindriga 
skador och fördes med ambulans till Kungälvs sjukhus. 
Hennes fordon kanade ner och hamnade i slänten mellan 
körbanan och den intilliggande gångbanan. Det var halt 
väglag vid tidpunkten för olyckan.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Kollision i AlaforsKollision i Alafors

I förra veckans Alekuri-
ren förfasar sig miljö 
och vänsterpartiet över 

att det fi nns en samsyn om 
byggnation på landsbygden i 
den kommande översiktspla-
nen. Miljöpartiet fortsätter 
sin kamp för att hindra 
människor att bosätta sig där 
man vill och nu har tydligen 
även vänsterpartiet anslutit 
sig till den kampen.

Ale kommun har en vision 
om att det är lätt att leva i 
Ale, att Aleborna får livskva-
litet och sköna naturupple-
velser. Vi tror också att Ale 
kommun kommer att växa 
kraftigt nu när vägen är klar 
och pendeltågen går. Denna 
visionen delar ju också dessa 
partier.

Men i mp:s och v:s Ale så 
ska bebyggelsen ske centralt 
i Ale på gång och cykelav-
stånd från pendeltågsstatio-
nen så man slipper använda 
den hemska miljöboven 
bilen. Man kunde ju tro att 
åtminstone ett parti som 
kallar sig de gröna var posi-
tiva till landsbygden men 
som deras ledande politiker 
sa nyligen att man behöver 
inte bygga nytt på landet 
man kan ju försöka få tag 
på ett gammalt hus om man 
absolut ska bosätta sig där.

Visserligen skriver man 

”så inser man att det förstås 
att det finns ett intresse att 
bygga på vår fina landsbygd 
och att det kan kännas pro-
vocerande att politiker ska 
få bestämma var folk ska få 
bygga” !!

Ja vi Kristdemokrater 
tycker det är oerhört provo-
cerande att politiker lägger 
sig i och anser sig veta bättre 
än vad Aleborna själv vet. Att 
man dessutom kan bedöma 
och avgöra vad som är bäst 
för dom att bygga och bo 
är rent häpnadsväckande. 
Alla människor vill inte bo i 
en tätort utan vill välja den 
livskvalitet det innebär att 
bo på landet. Dessutom så 
innebär ju också en förtät-
ning av våra samhällen 
många gånger att de få 
kvarvarande grönområdena 
måste utnyttjas vilket inte är 
populärt bland alla som bor i 
samhället.

Landsbygden är en stark 
sida av Ale kommun och 
många vill bygga och bosätta 
sig där. Men i mp:s och v:s 
värld då är det att bo centralt 
som gäller. Om man vill ut i 
vår fina landsbygd så får man 
göra det på helgen, om det 
nu går någon buss dit man 
vill. 

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Var får man bo i Miljöpartiets 
och Vänsterpartiets Ale?

En trafi kolycka inträffade på E 45 i Surte i höjd med pendel-
tågstationen strax före klockan åtta på måndagsmorgonen. 
Olyckan skedde i södergående körriktning. Två personbilar 
var inblandade varvid det ena fordonet blev påkört bakifrån. 
En person skadades och fördes till sjukhus. Räddningstjäns-
tens personal fi ck plocka ur den skadade genom bakluckan 
på bilen. Vägen var helt avstängd under en kort period vilket 
skapade långa köer. Mycket olja läckte ut på vägen som 
räddningstjänsten sanerade.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Trafi kolycka i Surte


