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NÖDINGE. I dagens V75-
omgång på Rättvik blev 
det hög utdelning på sju 
rätt. En andelskupong 
inlämnad hos Ica Kvan-
tum i Nödinge gav hela 
109 782 kronor.

Andelskupongen, 
som kostade över 1 000 
kronor lyckades pricka in 
sju rätt. Kupongen inne-
höll förutom 2,75 rader 
med sju rätt, 55 rader 
med sex rätt och 412,5 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
var sålt i 22 andelar, vilket 
innebär att varje andel är 
värd 4 990 kronor.

Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade 
spikar – ogarderade lopp.

❐❐❐

Storvinst till 
Nödinge – 
vann 109 782 
kronor på V75

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

Som en följd av den fria 
rörligheten inom EU 
är det lätt att konsta-

tera vissa avarter i denna fria 
rörlighet missbrukas. Så t ex 
har det för svenska förhål-
landen ovanliga fenomenet 
tiggeri dykt upp på gator 
och torg runt om i landet. 

Hittills har detta varit ett 
storstadsfenomen men nu 
drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen. 
Tiggare står eller ligger 
utanför butiker i flera av 
våra tätorter och antastar 
folk med mer eller mindre 
påflugna metoder, folk 
känner sig besvärade, känner 

sig tvungna att lägga en slant 
i tiggarskålen och kan inte 
freda sig.

Det förefaller som om 
denna verksamhet är orga-
niserad och det finns ingen 
anledning tolerera detta. Att 
tiggarna mestadels dessutom 
är unga, friska och starka 
människor och lätt kan få 
tillfälliga jobb inom t ex fast-
ighetsskötsel och -underhåll, 
inom jordbruk, hos enskilda 
mm förstärker intrycket av 
att det mestadels handlar 
om organiserad verksamhet. 
Jag har själv erbjudit en stor, 
kraftig och tiggande yngling 
i 20-årsåldern arbete på min 

gård men det var ju inte 
aktuellt!

Vi ställer höga krav på 
att det offentliga rummet 
i vår kommun skall hållas 
snyggt och rent, ett arbete 
jag tycker vi kommit långt 
med. I denna miljö ryms inte 
tiggare.

Jag föreslår därför kom-
munstyrelsen besluta om 
tillägg i den lokala ordnings-
stadgan att förbjuda tiggeri 
i Ale kommun på allmän 
plats.

Jan A Pressfeldt 
Gruppledare Aledemokraterna

Förbjud tiggeri i Ale kommun

ALE. Ett kraftigt åsk-
nedslag orsakade ett 
strömavbrott i hela 
Ale kommun.

Det var strax efter 
klockan halv tolv på 
söndagsnatten som 
Ale Els nät löste ut.

– Samtliga våra 
kunder, cirka 12 300, 
drabbades, säger Mika-
el Hansson, biträdande 
driftchef på Ale El.

Två av Ale Els 20 kV-linjer 
slogs ut och det tog ett par 
timmar innan alla kunder 
hade ström igen.

– Att båda ledningarna 
slås ut samtidigt är oturligt 
och högst ovanligt, förkla-
rar Mikael Hansson.

Felsökningen påbörjades 
direkt och cirka tio minuter 
efter att avbrottet uppstått 
hade abonnenterna i 
Skepplanda fått tillbaka 
strömmen och ytterligare 

fem minuter senare lyste 
det hos invånarna i Nol och 
Alafors.

– Att man kan få tillbaka 
strömmen så snabbt beror 
på att det finns omkopp-
lingsmöjligheter på nätet.

Strax före klockan två på 
natten hade alla Alebor fått 
tillbaka strömmen.

– Surteborna var de sista 

att återfå strömmen och då 
var klockan cirka tio minu-
ter i två.

– Det har varit flera kraf-
tiga åskoväder tidigare i 
sommar, men fram till den 
här natten har vi klarat oss 
riktigt bra, avslutar Mikael 
Hansson.

JONAS ANDERSSON

Hela Ale blev strömlöst

Ett åsknedslag medförde att två 20 kV-linjer slogs ut 
vilket orsakade ett strömavbrott i hela Ale kommun.

I Alekuriren vecka 26 
skriver Hans Åström att 
Ale kommun motver-

kar Folkhälsan och tar upp 
pensionärernas situation. 
Han menar att Mikael 
Berglunds svar på frågan 
om varför pensionärerna 
inte räknas i arbetet med 
bättre folkhälsa i Ale, säger 
att det är ungdomar och 
barn som ska prioriteras. Jag 
vill å Friskis & Svettis Ales 
räkning berätta om hur jag 
ser på detta med barn- och 
ungdomssatsningen från Ale 
kommuns sida.

Som aktiv medlem 
inom Friskis & Svettis Ale 
(Friskis) sedan 2006, har  jag 
sett en negativ trend när det 
gäller Ale kommuns bemö-
tande av motionärerna i vår 
förening och kanske främst 
just då våra ungdomar. Varje 
termin får ideella föreningar, 
utan egen lokal, ansöka 
om hyra av detta hos Ale 
kommun. Enligt ansvariga 
på Fritidskontoret är det 
barn- och ungdomsinriktad 
verksamhet som prioriteras 
att få hyra lokaler.

Inför varje termin har 
Friskis ansökt om att hyra 
lokaler via kommunen. Vi 
har verksamhet som spän-
ner mellan åldrarna 2-3 
år till 100+ och är alltså 
berättigade till detta. Våra 
ansökningar har främst gällt 
lokaler i de delar av våra 
samhällen där det är lätt 
för barnen/ungdomarna 
att själva ta sig till och från 

verksamheten: säkra trans-
portvägar, bra p-möjligheter 
för föräldrar och så vidare. 
Varje termin har Friskis 
blivit besvikna då vi antingen 
inte tilldelats någon lokal 
alls, med motivering att vi 
inte har barn- och ungdoms-
verksamhet av större kvan-
titet, alternativt fått hyra 
lokaler vid tider som inte är 
optimala för barn- och ung-
domsverksamhet (kl 20.00 
eller senare).

Själva idén med Friskis 
träningsutbud är att utbilda 
såväl unga som äldre med-
borgare i hälsa, motion 
och att sprida glädje kring 
att känna ansvar för sitt 
eget välbefinnande. Enligt 
vår förening går detta väl 
hand i hand med Mikael 
Berglunds uttalande om att 
Ale kommun 2014 ska ha 
Folkhälsan i fokus. Men när 
Friskis Ale för några veckor 
sedan fick besked om lokal-
hyrorna började jag undra. 
Än en gång hade Friskis 
åsidosatts med sena tider 
och i lokaler som inte är fullt 
lämpade för vår verksamhet 
(dålig luftkonditionering, 
för små för aktiviteterna, 
långt ifrån barnens bostäder 
med mera) och vid tidpunkt 
som är alltför sen att starta 
träning. Hur tänker sig 
kommunen ett folkhälso-
främjande med verksamhet 
som inte kan verka utifrån 
ett koncept som är mycket 
främjande av tankar och 
idéer kommunens talesmän 

framför? Vilka föräldrar tror 
kommunen låter sina barn 
själva gå och träna vid denna 
tid på dygnet?

Det talas ofta om hur 
bra Ale kommun är och 
hur duktiga invånare vi har. 
Många ideella krafter finns, 
som driver olika typer av 
aktiviteter för såväl ung som 
gammal. Vår kommun står 
sig väl i konkurrens med 
större kommuner! Jag tycker 
att Ale kommun är bra och 
vi är duktiga, men jag vill 
framhäva att detta beror på 
de olika förebilder vi haft 
när vi växte upp, som idag är 
en del av kommunens (och 
Friskis) pensionärer. Friskis 
vill fortsätta vara en del 
av det folkhälsofrämjande 
arbetet. Vi vill fortsätta vår 
verksamhet för vuxna och 
pensionärer, men vi vill 
också vara med i arbetet 
att påverka de unga i att bli 
glada och välmående kom-
muninvånare och som blir 
Ale kommun trogna.

Mikael Berglund och Ale 
kommuns representanter 
behöver nog samarbeta 
bättre med de ideella för-
eningar som finns i vår 
kommun och som dagligen 
arbetar för ökad folkhälsa, 
om han och kommunen 
överhuvudtaget ska nå ett 
dylikt uttalande – bättre 
folkhälsa 2014!

Karin Alenfors
Ordförande Friskis & Svettis Ale

Med anledning av ”Ålderism på hög nivå”

Midsommarkryss
Elin Malmborg Nol
Ulla Jacobsson Skepplanda
Daniel Höglund Älvängen
Anna-marie Karlsson Nödinge
Norine Svensson Älvängen
Marie Sjöberg Skepplanda
Sune Ahrnberg Nödinge
Ulla Achrenius Surte
Kerstin Svendsén Bohus
Birgitta Lövberg Lilla Edet

Sommarkrysset
Anita Rydén Grönnäs
Lena Pettersson Älvängen
Anki Larsson Älvängen
Rosina ivarsson Nygård
Anne-Marie Lindblad Skepplanda
Eva Benjaminsson Alafors
Uno Claesson Nödinge
Roger Åkesson Bohus
Birgit Ljung Lilla Edet
Mats Johansson Bohus

Happy Days Vinnare
Catahrina Åkerblad Nygård
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