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Jubileumsåret har så sakte-
liga rullat igång för Ahlafors 
IF, men de publika evene-
mangen låter vänta på sig 
ytterligare ett tag.

– Arbetet inför jubileums-
året har varit gång i ungefär 
ett och ett halvt år. Vi har en 
särskild jubileumskommitté 
som håller i trådarna för de 
olika arrangemangen. Akti-
viteterna ser vi som en bra 
chans att samla ihop alla som 
gillar Ahlafors IF och det 
utgör också ett bra avstamp 
för framtiden, säger Claes 
Berglund, som med all san-

nolikhet får förnyat förtro-
ende som ordförande när 
klubben kallar till årsmöte 
söndagen den 10 mars. I så 
fall blir det fjärde året som 
Berglund svingar klubban.

– Jag ser det som en stor 
ära att få vara en liten del av 
Ahlafors IF:s fantastiska his-
toria. Det är många männ-
iskor som under årens lopp 
gjort ovärderliga insatser 
och gemensamt bidragit till 
att föreningen är vad den är 
idag.

Är det en pigg 100-
åring?

– Det tycker jag verkligen! 
Vi, precis som förenings-
livet i övrigt, drar ett stort 
och viktigt lass i samhället. 
Vi erbjuder en meningsfull 
fritidssysselsättning för i 
första hand barn och ung-

NÖDINGE. Digitala tis-
dagar har startats upp 
på Ale bibliotek.

Sammankomsterna 
är till för de alebor som 
vill lära sig att använda 
datorn och Internet i 
vardagen.

Inte mindre än fem-
ton tillfällen är inbo-
kade och utbildningen 
är gratis!

Med start förra veckan, då 
ämnet var ”Prova på dato-
rer och Internet”, bjuder 
Ale kommun in till Digi-
tala tisdagar på biblioteket i 
Nödinge. 

– Rubrikerna för tisda-
garna varierar. Nästa gång 
(läs idag) ska vi ha Swedbank 
på besök för att informera 
om sina internettjänster. 
Senare i vår får vi även besök 
av Handelsbanken och SEB. 
Några andra programpunk-
ter att nämna är ”Prova en 
Ipad” och ”Köp och sälj 
på Internet”, säger Soli 
Rosendahl på Ale bibliotek 
som leder den kostnadsfria 
utbildningen för aleborna.

– Det innebär inga kostna-
der för deltagaren, det enda 
vi kräver är att man bokar sin 
plats. Anmälan sker till bib-
lioteket, säger Soli.

Som ett led i Digidel 
anordnas även kurser på 
tisdagsförmiddagar. Soli 
Rosendahl och Lena Wing-
bro lär ut grunderna i data-
kunskap.

– Vi har en kursomgång i 
februari och en i mars. Even-
tuellt kan det bli ytterligare 
en omgång senare i vår bero-
ende på hur stort intresset 
är. Kurserna är ett samar-
bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, avslutar Soli 
Rosendahl.
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Digitala tisdagar på Ale bibliotek

DIGIDEL
Kampanjen Digidel verkar för en 
ökad digital delaktighet i Sverige, 
att alla ska våga, vilja och kunna 
ta del av Internet. Kampanjens 
mål är att med gemensamma 
krafter få ytterligare minst 500 
000 svenskar att börja använda 
Internet innan utgången av år 
2013. Man vill även bidra till att 
de som redan är på nätet blir än 
bättre på att ta tillvara möjlighe-
terna som Internet erbjuder för 
att underlätta vardagssysslor, vara 
delaktig i samhällsutvecklingen, få 
en bättre vård och omsorg, större 
möjlighet till arbete och en bättre 
utbildning.

domar. De får chansen att 
röra på sig, lära sig att umgås 
och förstå det sociala spelet. 
Ibland skulle man önska ett 
större ekonomiskt stöd för 
att kunna utveckla och för-
bättra verksamheten ytterli-
gare. Om inte detta är viktigt 
i samhället vad är då viktigt?

– Jag är väldigt stolt över 
det samarbete som vi inledde 
med Friends och Vakna för 
ett år sedan. Det har tillfört 
ny kompetens till vår fören-
ing.

En jubileumsskrift är 
under produktion och ska 
finnas till försäljning i vår. 
Jubileumsprogrammet är 
fastställt och kommer att 
skickas ut till ortens invånare 
inom en månad. Där finns 
alla aktiviteter samlade och 

det är framförallt två sepa-
rata händelser som sticker ut 
lite extra.

– Det är satsningen på 
en jubileumsteater som vi 
gör tillsammans med Tea-
tervinden. Premiär sker i 
Furulundsparken den 18 
maj. Totalt kommer det att 
bli 18 föreställningar under 
våren och sommaren, avslö-
jar Claes Berglund och fort-
sätter:

– En annan höjdare blir 
vår särskilda jubileumsdag, 
lördagen den 1 juni. Ahla-
fors Oldtimers kommer då 
att möta TV-laget i en spek-
takulär fotbollsmatch på 
Sjövallen. Patrick Ekwall 
är samordnare för TV-laget 
och en rad välkända profiler 
utlovas i laguppställningen. 

Senare på kvällen blir det 
dans i Furulundsparken.

Stort fokus 2013 riktas 
också mot klubbens repre-
sentationslag, som har lockat 
till sig flera namnkunniga 
nyförvärv inför den här 
säsongen.

Kan jubileumsåret 
rentav krönas med ett 
guldfirande i höst?

– Vi har ett lag, en organi-
sation och en anläggning som 
sammantaget utgör en väl-
digt bra plattform. Jag tycker 
att vi har alla förutsättningar 
för att kunna blanda oss i den 
absoluta toppstriden i divi-
sion 3, avslutar Claes Berg-
lund.
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– Jubileumsprogrammet är fastställt
Ahlafors IF fi rar 100 år

Claes Berglund, ordförande i 
Ahlafors IF.

Ahlafors IF:s 100-årsjubileum fi ras bland annat med en teateruppsättning i Furulundsparken. 
Här ses produktionsgruppen bestående av Åke Johansson, Christel Olsson-Lindstrand, Kent 
Carlsson och Ronny Schäfer.

ALAFORS. 2013 är inte vilket år som helst.
Ahlafors IF fyller 100 år.
Klubben planerar för en rad olika festligheter, 

bland annat stundar teater i Furulundsparken och 
jubileumsmatch mot TV-laget.

ÄLVÄNGEN. Nyligen genomförde 
Älvfoto en tävling i butiken.

En valfri leksak ur sortimentet 
utgjorde förstapriset.

Alfred Berndtsson från Alafors 
blev lycklig vinnare av en radiostyrd 
bil.
När Elisabeth Berndtsson besökte Älv-
foto i Älvängen för att köpa presenter till 
tre stundande kalas, passade barnen Ellen, 
Alfred och Gustav på att delta i den tipspro-
menad som butiken ordnat med. Talongerna 
lämnades in med förhoppning om att ha tur 
i dragningen.

På måndagen ringde telefonen hemma i 
Älebräcke. Älvfotos personal meddelade att 
Alfred vunnit högvinsten – en valfri leksak. 
Det blev att åka till Älvängen omedelbart.

– När jag berättade det för Alfred, så var 
han säker på sitt val. Han har en förkärlek till 
radiostyrda bilar och en sådan fick det bli, 
berättar mamma Elisabeth.

Bilen testkördes redan samma dag och 
glädjen över den nyvunna leksaken går inte 
att ta miste på.

– Den går som en raket, förklarar Alfred 
som har byggt ett hopp för att göra kör-
ningen ännu roligare.

Den 4 mars fyller Alfred Berndtsson 6 år 
varför den radiostyrda bilen kan ses som en 
tidig födelsedagspresent.

JONAS ANDERSSON
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Alfred tog hem högvinstenAlfred tog hem högvinsten
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