
2013  |   vecka 8  |   nummer 7  |   alekuriren 7

PREMIÄR
27 FEB KL 09.00

NYA ÖPPETTIDER
MÅN – TORS 9 – 19

FREDAG 9 – 18

LÖR – SÖN 11 – 17

7000 m2

varuhus
Utökat sortiment

Lunchrestaurang
 & café

Välkommen!

ÄLVÄNGEN. Medlem-
mar i Smyrnaförsam-
lingen har under lång 
tid kämpat för att en 
utvisningshotad familj 
i Skepplanda ska få 
stanna i Sverige. 

Det var därför med 
stor sorg som man i 
torsdags fi ck beskedet 
att de skickats tillbaka 
till hemlandet.  

– Jag minns tydligt när famil-
jen för första gången kom hit 
till kyrkan och undrade om de 
fick vara med i församlingen. 
Det var i februari förra året 
och de hade kommit till Ale 
bara några dagar tidigare. 
Alla fyra hade promenerat 
hit från bostaden i Skepp-
landa och när jag erbjöd dem 
skjuts tillbaka tackade de nej, 
berättar Marie Nordvall, 
pastor. 

Familjen kom till Sverige 
för drygt fyra och ett halvt 
år sedan från ett västasiatiskt 
land och det senaste året 
bodde de i Skepplanda. 

I Smyrnaförsamlingen 
fann de sig snabbt tillrätta 
och fick många vänner. Kvin-
nan hjälpte till i secondhand-
butiken och på torsdagsca-
féet och dottern i familjen 
var med i ungdomsgruppen. 

Även pappan och sonen var 
båda delaktiga i kyrkans 
verksamhet. 

18-åriga Emelie Petters-
son, som lärde känna dottern 
genom ungdomsgruppen, 
tog mycket illa vid sig när 
familjen i slutet av januari 
blev tagna till migrationsver-
kets förvar i Kållered. Hon 
hann hälsa på dem där en 
gång innan de transportera-
des till flyget i torsdags.

– Det var en fängelse-
miljö, trots att de inte är 
några brottslingar. Man var 
tvungen att passera genom 
fyra låsta dörrar för att 
komma in och de hade bara 
en liten rastgård att gå ut på. 
Eftersom de inte fick någon 
chans att ta med sig sina egna 
kläder fick de gå klädda i för-
varets gråa mjukisdresser. 

Skrev brev
Familjen hade fått ett brev 
om att de skulle infinna 
sig på polisstationen. En 
medlem från kyrkan hjälpte 
till att skjutsa dem, men vad 
de inte visste var att de skulle 
transporteras till migrations-
verkets anläggning i Kållered 
för att hållas i förvar i väntan 
på utvisning. De hade redan 
fått besked om att de inte 
skulle få stanna i Sverige, 

men inget datum för avresan. 
Marie Nordvall skrev ett 

brev till migrationsverket 
där hon beskrev familjens 
situation och påvisade nya 
omständigheter, men det 
hjälpte inte. Nu är de tillbaka 
i sitt hemland och försam-
lingsmedlemmarna är oro-
liga för deras säkerhet. 

– De kommer inte att 
kunna gå utanför dörren 
eftersom de gått ifrån sin 
religion och därför riskerar 
att bli förföljda, säger Ellen 
Sundeen. 

Familjen har betytt mycket 
för flera av kyrkans verksam-
heter och det är därför med 
stor sorg som man i torsdags 
fick besked om att de skickats 
tillbaka. 

– De här personerna var 
så kärleksfulla och de har till-
fört oss väldigt mycket, säger 
Solrun Iversen och Marie 
Nordvall tillägger:

– Förhoppningsvis vet de 
hur mycket vi försökt och att 
vi bryr oss om dem.

– Familj utvisades trots församlingens kamp

Saknar sina vänner

Oroliga för familjens säkerhet i hemlandet. Lena-Marie Rydén, Solrun Iversen, Ellen Sundeen 
med sonen Axel, Emelie Pettersson och Marie Nordvall saknar sina vänner som varit engage-
rade i fl era av kyrkans verksamheter.

NÖDINGE. Ale gym-
nasium var en starkt 
lysande stjärna på 
UF-mässan i Göteborg 
2012. 

På torsdag har det 
blivit dags igen.

12 företag står redo 
och redan nu har tre 
kvalifi cerat sig till 
regionens 20 bästa. 

– Vi har jobbat med eleverna 
idag (läs måndag) inför pre-
sentationerna de ska göra 
för UF-juryn i morgon, 
säger Jan Ragnarsson, 
lärare på Ale gymnasium 
som i fjol utsågs till Sveriges 

bästa UF-lärare. 
Då kvalificerade sig 

Reseslumraren UF och 
DiaDigital vidare till SM i 
Stockholm, vilket blev en 
upplevelse för livet. 

Nu står 12 UF-företag 
från Ale gymnasium beredda 
att visa upp sina produk-
ter, tjänster och affärsidéer 
för besökarna på Svenska 
mässan. På torsdag slås por-
tarna upp och mässan pågår 
fram till fredag kväll då vin-
narna i varje kategori utses 
under högtidliga former.

Tap On UF är nomine-
rade i hela tre kategorier: 
Bästa UF-företag, bästa 

affärsplan och bästa logga. 
Detsamma gäller för Smart 
Card UF medan Slaskrens 
UF är nominerade till bästa 
UF-företag och bästa affärs-
plan.

– Det är första gången 
som även Barn- och fritids-
programmet är med och det 
är roligt, säger Jan Ragnars-
son. 

Såväl elever som lärare 
ser fram emot mässan som 
blivit något av Ale Gymna-
siums specialitet. 

– Ale gymnasiums elever är välförberedda

Redo för UF-
mässan 2013
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Topp 20 i Göteborgsregionen. Sophia Axelsson och Rasmus Andersson, två av eleverna 
som driver Slaskrens UF, visade upp sin affärsidé i samband med att Ale gymnasium höll 
öppet hus i december. På torsdag har det blivit dags för UF-mässan och de är nominerade 
till både bästa UF-företag och bästa affärsplan. 
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