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En engagerad, kunnig 
och omtänksam förtro-
endeman har lämnat 
oss, Åke Andersson 
blev 72 år. 

Åkes stora politiska intresse 
kretsade kring skolan och 
skolutveckling och som 
ordförande i skolstyrelsen 
när Ale kommun bildades 
1974 drev han tillsammans 
med partikamraterna på 
utvecklingen. Skolan i Ale 
skulle utvecklas med mer 
demokrati och delaktighet 
inom skolverksamheten 
med bland annat fokus på 

skolans inre 
arbete (SIA-
skolan), 
inflytande 
för elever, 
föräldrar 
och perso-
nal, resurs-
fördel-ning, 
särskilt stöd 
till elever 
efter behov 
och mycket 

mer. Åkes ögon glittrade när 
dåvarande Utbildnings- och 
kulturnämnden kunde skapa 
en styrelse med elevmajori-
tet på Ale gymnasium. 

Åke kom från Borås och 
var nummer två i en syskon-
skara på sju syskon. Redan 
i sin ungdom delade Åke ut 
Västgöta-Demokraten. Som 
så många andra Boråsare 
arbetade han några år inom 
textilindustrin.

I början på 1960-talet kom 
Åke in på en ny bana, en 
bana han kom att bli kvar på 
i hela sitt yrkesliv,  som ska-
dereglerare på Folksam och 
flyttade på 2000-talet över 
till Trygg Hansa med fokus 
på företagsförsäkringar.

Åke med familj flyttade 
till Bohus i början på 1960-
talet och nästan direkt blev 
Åke engagerad i Nödinge 
arbetarekommun med upp-
drag, såsom partiordförande 
och olika förtroendeupp-
drag i dåvarande Nödinge 
kommun – i såväl kommu-

nen som inom kyrkan.

När Ale kommun bil-
dades 1974 var Åke en av 
arbetarrörelsens självklara 
ledare med uppdrag i arbe-
tarekommunen och som 
mångårig förtroendevald i 
kommunfullmäktige, skol-
styrelsen/utbildnings- och 
kulturnämnd, valnämnd 
med mera.   

Arbetet och de olika 
förtroendeuppdragen tog 
mycket, mycket tid och 
ork. Men Åke var också en 
engagerad förälder som 
körde pojkarna till fotbolls- 
och handbollsmatcher och 
ställde upp på disco som 
vakt. Men såg också till att 
med ryggsäcken väl packad 
ge sig ut i naturen med 
familjen.

Åke – tack för ditt stora 
engagemang för barn och 
ungdomar samt för arbetet 
för ett gott samhälle!

Socialdemokraterna i Ale

Till minne av
Åke Andersson

Åke Andersson var enga-
gerad socialdemokrat i Ale 
under många år. Han blev 
72 år.

En stor förlust har 
drabbat vänsterkraf-
terna i Västsverige, 

Ale Vänsterparti och Älvs-
borgsdistriktet.

Ivan Winblad blev 73 år 
och hade fortfarande mycket 
att ge inom politiken, om 
inte sjukdomen kommit 
emellan. Han var en ovanlig 
person, som aldrig gav sig 
för motgångar inom och 
utom politiken. Ivan och jag 
träffades i slutet av 60-talet. 
Vi var bägge med i bygg-
nads fackklubb och boende 
i Bohus. VPK var en liten 
spillra, vi var några stycken 
som höll ställningarna, men 
med Ivans medverkan vitali-
serades vänsterfrågorna i Ale 
kommun.

Vi fick flera medlem-
mar, det skrevs motioner, 
vi började samarbeta med 
andra organisationer, Finska 
föreningen Miljöpartiet, 
och så småningom även med 
Socialdemokraterna. Ivan 
missade sällan ett möte, och 
lade stor kraft på Vänster-
partiet. Han var en människa 
som trodde på broderskap 
och solidaritet.

På det personliga planet 
umgicks vi mycket, familje-
vis. Hans fru Ingela var en 

ytterst trevlig sällskapsmän-
niska. Vi gjorde resor ut i 
Europa flera gånger.

Det hände alltid saker 
kring Ivan. Jag minns när 
vi var i Budapest. Kenneth 
Andersson, jag och Ivan var 
i Budapests stadspark och 
badade. När vi skulle hem 
så hade någon stulit Ivans 
kläder, och han fick åka taxi 
hem i blöta badbyxor.

Ivan var född den 1 april. 
Det medförde att vi lyckades 
lura honom många gånger. 
Han tog aldrig illa upp, han 
var en godhjärtad person, 
som trodde gott om alla. 
Ivan var en ytterst hjälpsam 
person, som ställde upp när 
det behövdes. Han var ju en 
duktig byggnadsarbetare. 
Under en period satsade han 
många timmar på partiets 
kursgård, vid Vänern.

Vi är många vänner, 
partikamrater, pensione-
rade byggnadsarbetare, 
som kommer att sakna Ivan 
Winblad. Våra tankar går 
naturligtvis till Ivans barn 
och barnbarn och bröder i 
denna stund.

Ingemar Thorsson

Ivan Winblad har lämnat oss
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Onsdagsträff 4 september
13.00 i Nödinge församlingshem 
Fika, alla välkomna

Kyrkval 15 september
Information om förtidsröstning 

Pastorsexpeditionen i Surte
(Kvarnvägen 7, Surte)
den 2 – 7 september, 9 – 11 september
klockan 9 – 12.
Kvällsöppet tisdagen den 3 september och
måndagen den 9 september klockan 17 – 20.

Medborgarkontoret på Ale torg
fredagen den 13 september kl 15-18, 
dock endast för medlemmar i Nödinge församling.

Tänk att man med 
endast 28 tecken kan 
fylla ett stort bibliotek 

med spännande berättelser 
av alla de slag, fakta och 
information om allt mellan 
himmel och jord. Likadant 
är det med tidningar, genom 
att läsa Alekuriren håller vi 
oss uppdaterade om vad som 
händer på orten. 

Förutsättningen är förstås 
att någon har placerat dessa 
tecken, som vi kallar för bok-
stäver, i rätt inbördes ordning. 
Bokstäverna själva kan inte ha 

invändningar om placeringen, 
eller protestera när den ena 
bokstaven används mer än den 
andra. Det är skribenten som 
bestämmer.

När killarna som var med 
Jesus började tvista om vem 
som var störst fick de en viktig 
lektion. I de flesta samman-
hang är det den som bestäm-
mer som är viktigast, ”men 
med er är det annorlunda”, 
säger Jesus. Genom att sätta 
andra före er själva blir er rela-
tion till varandra indirekt en 
berättelse om vem jag är. (Luk 

22:24-27)
Ingen av oss är en livlös 

bokstav utan vi är alla levande 
människor med fri vilja. Som 
Gud älskar. Den kärleken 
utmanar oss till en livsstil som 
har större fokus än ”jag, mig 
och mitt”. Något bättre sätt 
att göra berättelsen om Guds 
kärlek känd finns väl knappast?  

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, 

Älvängen

Vi har något att berätta
Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kyrkovalet
Förtidsröstning på 
Pastorsexpeditionen i Skepplanda

Måndag 2 sept 09.00-12.00

Tisdag 3 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00

Onsdag 4 sept 09.00-12.00 

Torsdag 5 sept 09.00-12.00 

Fredag 6 sept 09.00-12.00 

Lördag 7 sept 09.00-12.00 

Måndag 9 sept 09.00-12.00 

Tisdag 10 sept 09.00-12.00, 17.00-20.00

Onsdag 11 sept 09.00-12.00

Vid frågor ring pastorsexpeditionen 
på 0303-44 25 00 

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Kom till Älvängens blå kyrka!  
Gospelkören övar torsdagar, jämna veckor,  

kl 19-21 med start 5/9. 
Välkommen!

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023. 

Vill du sjunga
 gospel?

Arne Boge, som svarade för 
dagens vandring, hade sin vana 
trogen ordnat strålande sol och 
lagom värme. Vi startade vid 
slottet, eller ”sommarstugan” 
som John Hall d.ä. lät uppföra 
här omkring år 1800. En liten 
nätt byggnad på 900 kvadrat-
meter innehållande 25 rum, i 
dag omgiven av bland annat 
gröna skulpturer, vackert for-
made av mästerliga händer.

Nu var inte avsikten att 
besöka själva byggnaden utan 
att vandra runt i den omkring-
liggande terrängen på fina 
breda stigar, där solen silade 
sitt ljus mellan höga granar 
och furor. Värmlandsfåren, en 
svensk allmogeras, lyste dock 
tyvärr med sin frånvaro. 

Efter drygt 4 kilometers 
vandring var samtliga 24 
deltagare tillbaka och de som 
önskade kunde då njuta av 
lunchen i den intilliggande res-
taurangen, bland annat inne-
hållande primörer från den 
egna köksträdgården. Några 
klagomål framfördes aldrig, så 
allt utföll säkerligen till allas 
belåtenhet.

Gösta Mårdborg

SPF Alebygden 
vid Gunnebo slott

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

Vallokaler på valdagen  
den 15 september 

Starrkärr-Kilanda församling
Nol - Kyrkan

Älvängen - Församlingsexpeditionen
Starrkärr - Församlingshemmet

Öppettider 12.00-20.00, gäller samtliga platser

Förtidsröstning
Församlingsexpeditionen i Älvängen den 2-7 sept 
(mån-lör) samt 9-11 sept (mån-ons) kl 9.00-12.00. 
Kvällsöppet tis 3/9 samt mån 9/9 kl 17.00-20.00
Dessutom kan förtidsröstning ske på Björkliden i 

Alafors ons 11/9 samt tors 12/9 kl 15.00-18.00, dock 
endast för medlemmar i Starrkärr-Kilanda församling

Medtag röstkort som alla medlemmar i  
Svenska kyrkan erhåller med Posten.


