
Nu tar vi tåget till

Inte bara laxen 
trivs i Lilla Edet

Krögaren som 
valde Surte

Ale har satsat på 
säkra ridvägar

Laxen trivs i Lilla Edet, men 
det är den inte ensam om. 
När Laxens dag nyligen 
firades gästades samhället 
av över 600 fiskare...

Efter att ha kuskat runt på 
flera av Göteborgs krogar 
valde Christer Köpman att 
öppna eget – i Surte! Ett 
självklart val enligt honom 
själv.

Många kommuner önskar 
tillväxt. En unik satsning 
på säkra ridvägar ska 
förhoppningsvis även 
locka fler hästintresserade 
till Ale kommun.
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08Pendeltåget har skapat nya möjligheter

Ale och Lilla Edet

EN SPECIALUTGÅVA FRÅN SEPTEMBER 2013

Ett  smartare boende!
Upplev ett spännande område – närmare än du tror

Lördag 7 september

Varmt välkomna på ett besök!

Upptäck
nya attraktiva 
bostadsområden

två kommuner
nära city nära natur
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Verksamheten 
är miljödiplomerad

En ny lysande identitet
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Skyltar, dekaler
& etiketter
Stora som små upplagor 
för alla ändamål
Även UV-beständiga

Miljöcertifi erad 
verksamhetwww.rörmärkning.se        0303-74 99 50 Älvängen

Snabba leverans
er!

Snabba leverans
er!

Pendeltågstationerna har givit Ale och 
hela Göta älvdalen en ny identitet.

Teamet på AleVeterinären består av tre 
veterinärer och sex djursjukskötare

Poliklinik Mottagning Måndag - 
Lördag
Kirurgi På vår operationsavdelning 
utför vi allt från stora akuta 
bukingrepp till förebyggande kirurgi 
såsom kastrationer av hundar, katter 
och kaniner.
Röntgen och ultraljud
Provtagning och analyser

Vård av inneliggande 
patienter dygnet runt
Tandvård Professionell 
tandrengöring, extraktion av tänder, 
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i 
munhålan.
Beteenderådgivning
Kurser och föreläsningar
Butik med foder och tillbehör

Besök oss på vår hemsida
Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet 

på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Rälsen är utlagd och 
framtiden är här. 
Två kommuner 

som främst har präglats av 
byggröra och begränsade 
kommunikationer de se-
naste fem åren har nu klivit 
ut på scenen i en helt ny 
kostym. Effekterna av den 
stora infrastrukturutbygg-
naden mellan Göteborg och 
Trollhättan har inte låtit 
vänta på sig. De kraftfullt 
förbättrade förbindel-
serna har precis som väntat 
medfört ett ökat intresse 
för både Ale och Lilla Edet 
kommun. Avståndet har inte 
minskat rent geografi skt, 
men däremot i minuter och 
det är restiden till och från 

arbetet som idag attraherar 
den som söker bostad allra 
mest. Förkortad restid är en 
positiv sak i sig, men fram-
för allt är det innebörden av 
att det blir fl er timmar över 
till annat som lockar. Och 
annat fi nns det gott om i 
Ale och Lilla Edet. 

Det är de unika livsmiljö-
erna som vi främst vill spegla 
med denna specialbilaga om 
livet i Göta älvdalen efter 
Bana Väg i Väst. Den 7 sep-
tember är det ”öppet hus” i 
Ale och Lilla Edet. Nya att-
raktiva bostadsområden visas 
upp, föreningslivet medver-
kar till en mängd olika famil-
jeaktiviteter och ska man 

hinna med det innehållsrika 
programmet får dagen pla-
neras noga. Gör det.

Att med tåg kunna förflytta 
sig de dryga fyra milen 
mellan Lödöse södra och 
Göteborg på 26 minuter 
innebär i samma stund som 
resan blir bekvämare också 
att det finns möjlighet att 
bo nära naturen och med en 
trygghet som framför allt 
barnfamiljer efterfrågar. Det 
är en fantastisk förmån som 
har skapats genom miljard-
satsningen på infrastruktur 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det är redan helt 
uppenbart att det är fler än 
bara laxen som trivs i Lilla 

Edet, en komplett kommun 
med betoning på småskalig-
hetens charm. Lev ostört, 
men ändå imponerande nära 
till det allra mesta.

Ale kommun fick en helt 
ny identitet i samband med 
projekt Bana Väg i Väst. 
Fem eleganta pendeltåg-
stationer med kvartstrafik 
under rusningstimmarna har 
givit orterna en ny attrakti-
vitet. De glasade och mycket 
stilfulla övergångarna som 
sträcker sig över motorväg 
och järnväg skapar en ome-
delbar känsla av närhet till 
storstaden. Samtidigt ligger 
den oemotståndligt vackra 
och nästan orörda Vättle-

fjällsleden bara några minu-
ter bort från Surte station. 
Det är två skilda världar som 
plötsligt kommit mycket 
närmare varandra. Storsta-
dens puls kan hastigt och 
definitivt lustigt och rofyllt 
bytas mot en promenad i 
orörd natur. Med pendel-
tåget har kollektivtrafiken 
fått en ny chans i både Ale 
och Lilla Edet, men framför 
allt har närheten realiserats. 
Nära city mitt i naturen 
låter kanske som en klyscha, 
men åk upp till natursköna 
Keillers damm i södra Surte 
och försök förstå hur Göte-
borgs centralstation kan 
vara tio minuter bort… Det 
är en hissnande upplevelse 

som bekräftar att just närhet 
kommer att vara ett ledord 
för expansionen i Göta 
älvdalen. Att kunna erbjuda 
närhet till Göteborg är ett 
tungt argument, men minst 
lika avgörande är närheten 
till skola, förskola, handel, 
offentlig service, förenings-
liv och inte minst naturen. 
Pendeltågstationerna i Ale 
har blivit landmärken som 
imponerar och attraherar 
de som åker förbi samtidigt 
som de har skapat fram-
tidstro och en ny lysande 
identitet för alla som redan 
är på plats.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Chefredaktör



Redaktörer 
Jonas Andersson och Johanna Roos.
Annons
Kent Hylander och Per-Anders Klöversjö.
Grafisk formgivning
Björn Amneskog, Sofia Hagström, 
Susanne Eriksson, Adam Eriksson, 
Emil Lindén och Jessica Ljunggren.
Redigering Sofia Hagström.
Upplaga ca 200 000 ex.

Alekuriren AB ger sedan 1996 ut 
en lokaltidning i Ale och Lilla Edet 
kommun samt bilagor. Företaget 
har också en omfattande 
byråverksamhet med inriktning 
på både nya digitala medier och 
traditionell print. Redaktionen är 
belägen i Älvängen.

Besöksadress 
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Chefredaktör/Ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö     perra@alekuriren.se
Vd
Kent Hylander               kent@alekuriren.se

Distribution Söndag 1 september 2013 
till samtliga hushåll i Trollhättan, Lilla Edet, 
Ale och Kungälv samt ibladad till 100 000 
prenumeranter av Göteborgs-Posten.
Redaktionsråd Monica Skorupa, Ellinor Östlund, 
Ulrika Ankel, Anne Kolni, Per-Anders Klöversjö, 
Kent Hylander.
Omslagsfoto Allan Karlsson.
Kompisarna Alexandra Nilsson och Andréa Sinik, 
10 år från Nödinge, på Centralstationen i Göteborg.

Verksamheten 
är miljödiplomerad

En ny lysande identitet

Fo
to

: A
lla

n 
K

ar
ls

so
n

02 ALEKURIREN

Skyltar, dekaler
& etiketter
Stora som små upplagor 
för alla ändamål
Även UV-beständiga

Miljöcertifi erad 
verksamhetwww.rörmärkning.se        0303-74 99 50 Älvängen

Snabba leverans
er!

Snabba leverans
er!

Pendeltågstationerna har givit Ale och 
hela Göta älvdalen en ny identitet.

Teamet på AleVeterinären består av tre 
veterinärer och sex djursjukskötare

Poliklinik Mottagning Måndag - 
Lördag
Kirurgi På vår operationsavdelning 
utför vi allt från stora akuta 
bukingrepp till förebyggande kirurgi 
såsom kastrationer av hundar, katter 
och kaniner.
Röntgen och ultraljud
Provtagning och analyser

Vård av inneliggande 
patienter dygnet runt
Tandvård Professionell 
tandrengöring, extraktion av tänder, 
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i 
munhålan.
Beteenderådgivning
Kurser och föreläsningar
Butik med foder och tillbehör

Besök oss på vår hemsida
Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet 

på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Rälsen är utlagd och 
framtiden är här. 
Två kommuner 

som främst har präglats av 
byggröra och begränsade 
kommunikationer de se-
naste fem åren har nu klivit 
ut på scenen i en helt ny 
kostym. Effekterna av den 
stora infrastrukturutbygg-
naden mellan Göteborg och 
Trollhättan har inte låtit 
vänta på sig. De kraftfullt 
förbättrade förbindel-
serna har precis som väntat 
medfört ett ökat intresse 
för både Ale och Lilla Edet 
kommun. Avståndet har inte 
minskat rent geografi skt, 
men däremot i minuter och 
det är restiden till och från 

arbetet som idag attraherar 
den som söker bostad allra 
mest. Förkortad restid är en 
positiv sak i sig, men fram-
för allt är det innebörden av 
att det blir fl er timmar över 
till annat som lockar. Och 
annat fi nns det gott om i 
Ale och Lilla Edet. 

Det är de unika livsmiljö-
erna som vi främst vill spegla 
med denna specialbilaga om 
livet i Göta älvdalen efter 
Bana Väg i Väst. Den 7 sep-
tember är det ”öppet hus” i 
Ale och Lilla Edet. Nya att-
raktiva bostadsområden visas 
upp, föreningslivet medver-
kar till en mängd olika famil-
jeaktiviteter och ska man 

hinna med det innehållsrika 
programmet får dagen pla-
neras noga. Gör det.

Att med tåg kunna förflytta 
sig de dryga fyra milen 
mellan Lödöse södra och 
Göteborg på 26 minuter 
innebär i samma stund som 
resan blir bekvämare också 
att det finns möjlighet att 
bo nära naturen och med en 
trygghet som framför allt 
barnfamiljer efterfrågar. Det 
är en fantastisk förmån som 
har skapats genom miljard-
satsningen på infrastruktur 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det är redan helt 
uppenbart att det är fler än 
bara laxen som trivs i Lilla 

Edet, en komplett kommun 
med betoning på småskalig-
hetens charm. Lev ostört, 
men ändå imponerande nära 
till det allra mesta.

Ale kommun fick en helt 
ny identitet i samband med 
projekt Bana Väg i Väst. 
Fem eleganta pendeltåg-
stationer med kvartstrafik 
under rusningstimmarna har 
givit orterna en ny attrakti-
vitet. De glasade och mycket 
stilfulla övergångarna som 
sträcker sig över motorväg 
och järnväg skapar en ome-
delbar känsla av närhet till 
storstaden. Samtidigt ligger 
den oemotståndligt vackra 
och nästan orörda Vättle-

fjällsleden bara några minu-
ter bort från Surte station. 
Det är två skilda världar som 
plötsligt kommit mycket 
närmare varandra. Storsta-
dens puls kan hastigt och 
definitivt lustigt och rofyllt 
bytas mot en promenad i 
orörd natur. Med pendel-
tåget har kollektivtrafiken 
fått en ny chans i både Ale 
och Lilla Edet, men framför 
allt har närheten realiserats. 
Nära city mitt i naturen 
låter kanske som en klyscha, 
men åk upp till natursköna 
Keillers damm i södra Surte 
och försök förstå hur Göte-
borgs centralstation kan 
vara tio minuter bort… Det 
är en hissnande upplevelse 

som bekräftar att just närhet 
kommer att vara ett ledord 
för expansionen i Göta 
älvdalen. Att kunna erbjuda 
närhet till Göteborg är ett 
tungt argument, men minst 
lika avgörande är närheten 
till skola, förskola, handel, 
offentlig service, förenings-
liv och inte minst naturen. 
Pendeltågstationerna i Ale 
har blivit landmärken som 
imponerar och attraherar 
de som åker förbi samtidigt 
som de har skapat fram-
tidstro och en ny lysande 
identitet för alla som redan 
är på plats.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Chefredaktör

Fotograf: Anders Freudendahl



LÖDÖSE  S

LILLA EDETSTRÖM

HJÄRTUM

SURTE

BOHUS

NÖDINGE

NOL

ÄLVÄNGEN

GÖTA

E45

GÖTEBORG

Lilla Edets
kommun

Gö
ta

 ä
lv

Ale
kommun

ALAFORS

STARRKÄRR

ALVHEM

HÅLANDA

SKEPPLANDA

GöGö
tta

ääll
v

E  S

LA EDET

TA

lla Edetsa EdetEdeEde
kommunkommkommom

n

DA

NDA

04 ALEKURIREN

BACKA SÄTERI 
– Trivsamt radhus om
117 kvm. Äganderätt!
här har du möjlighet att köpa ett mycket 
välplanerat och genomtänkt radhusboende i två 
plan om 117 kvm med förråd och carport. Modernt med 
golvvärme, helkaklade badrum och låga driftkostnader.  

Den 7 september kl 11-13 är du välkommen på 
markvisning. Vi guidar dig runt i området och berättar 
hur du blir ägare till ett av husen. Du hittar oss vid 
Jordkällevägen. Anmälan sker till Marcus Cyrillus, 
marcus.cyrillus@bjurfors.se

vill du veta mer? 
www.gotenehus.se/backa-sateri-radhus
pris: 2.995.000 - 3.095.000 kr�boyta: 117 kvm    
antal rum: 3-4 inflyttning: våren 2014
bjurfors nyproduktion: Marcus Cyrillus 031-733 20 29,  
marcus.cyrillus@bjurfors.se

1. Lödöse – Ekeberg
Från Lödöse är det lätt att 
pendla. Nära Ekeberg ligger 
tågstationen Lödöse Södra.
Du kan också gå eller cykla till 
förskola och skola och det är 
inga köer till barnomsorgen.
Pris kr 270 000-280 000 exkl. 
vatten/avlopp
Tomtyta m2 650-1050
Antal tomter 31
 
2. Göta – 
Ryrsboholmvägen
Här har du möjlighet att 
byg  ga ditt drömboende.
Ryrs boholmvägen i Göta 
erbjuder tomter som grän-
sar till härliga grönområden 
med elljusspår, strövområden 
och badsjö.
Pris kr 200 000-214 300 exkl. 
vatten/avlopp
Tomtyta m2 852-1143
Antal tomter 14

3. Ström – Stallgärdet
Stallgärdet på Ström erbju-
der närhet till allt. Här finns 
både förskola och skola, 
rekreationsområde och pro-
menadavstånd till Lilla Edets 
centrum.
Pris kr 200 000-230 000 exkl. 
vatten/avlopp
Tomtyta m2 857-1300
Antal tomter 8

6. Surte
På höjden vid Keillers damm 
i södra Surte ska Green Vil-
lage bygga 86 lägenheter, 21 
radhus och 9 villor. Första 
inflyttning tredje kvartalet 
2014. Exploatören har inlett 
markarbetet för de 33 första 
bostadsrätterna.

7. Nödinge
Den största delen av marken 
på Ale Höjd ägs av kommu-
nen. Derome är en av exploa-
törerna som planerat bygga i 
området. Det kommer också 
finnas utrymme för ett antal 
kommunala tomter. Första 
inflyttning är tänkt till 2015. 
Totalt beräknas 350 bostäder 
i olika upplåtelseformer.

Södra Backa i Nödinge 
kommer att bli ett av Ales 
största bostadsområden med 
550 nya bostäder. En första 
inflyttning är planerad till 
2016. Projektet har bytt 
namn till Stenkil.

En förtätning i Nödinge dis-
kuteras och en centrumut-
redning ska inledas. Alebyg-
gen har presenterat idéer om 
100 lägenheter söder om Ale 
gymnasium.

Bostadsbyggnationen av 
Backaområdet runt golfba-
nan pågår fortfarande och 
förväntas vara fullt utbyggt 
2014.

4. Hjärtum – 
Ljunghedsvägen
Hjärtum är ett naturnära och 
högt beläget samhälle i norra 
delen av kommunen. Här har 
du gångavstånd till förskola 
och skola. Restid till Troll-
hättan är cirka 20 minuter 
och till Göteborg åker du på 
45 minuter. 

Pris kr 150 000 exkl. vatten/
avlopp
Tomtyta m2 780-948
Antal tomter 8
 
5. Centrum
I de centrala delarna av Lilla 
Edet byggs det trygghets-
boende, bostadsrätter och 
hyreslägenheter. Det finns 
både nybyggda och planerade 
affärslokaler för en expansion 
av handeln.

8. Alafors
Svenska Stenhus startar nu 
upp Solgården etapp två med 
55 nya hyresrätter centralt i 
Alafors. Inflyttning plane-
rad till årsskiftet 2014-2015. 
Företaget bygger också 12 
småhus i Sannum.

Alebyggen, det kommunala 
bostadsbolaget, ligger också 
i startgropen för ett radhus-
område vid Furulund.

9. Älvängen
Kronogården är det största 
pågående bostadsprojektet i 
Ale just nu. Här ska 400 nya 
bostäder byggas med olika 
upplåtelseformer. Lägenhe-
ter, villor och radhus. Områ-
det exploateras av Skanska 
och Veidekke, men det finns 
också ett antal kommunala 
tomter. Första inflyttning 
maj 2014.

Kvarteret Hållplatsen ligger 
mitt i centrum och kommer 
att sticka ut på höjden samt 
med sitt läge. 49 miljösmarta 
bostadsrätter i nära anslut-
ning till pendelstationen. 
Sefa planerar säljstart våren 
2014.
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Framtidens boende
I både Ale och Lilla Edets kommun planeras det för tillväxt. 
Här presenterar vi de hetaste projekten. Målet är att fler ska 
ha slutdestination Ale–Lilla Edet i framtiden. Besök området 
den 7 september och upplev på plats. 

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ILLUSTRATION
JESSICA LJUNGGREN
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Pris kr 150 000 exkl. vatten/
avlopp
Tomtyta m2 780-948
Antal tomter 8
 
5. Centrum
I de centrala delarna av Lilla 
Edet byggs det trygghets-
boende, bostadsrätter och 
hyreslägenheter. Det finns 
både nybyggda och planerade 
affärslokaler för en expansion 
av handeln.

8. Alafors
Svenska Stenhus startar nu 
upp Solgården etapp två med 
55 nya hyresrätter centralt i 
Alafors. Inflyttning plane-
rad till årsskiftet 2014-2015. 
Företaget bygger också 12 
småhus i Sannum.

Alebyggen, det kommunala 
bostadsbolaget, ligger också 
i startgropen för ett radhus-
område vid Furulund.
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tomter. Första inflyttning 
maj 2014.
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mitt i centrum och kommer 
att sticka ut på höjden samt 
med sitt läge. 49 miljösmarta 
bostadsrätter i nära anslut-
ning till pendelstationen. 
Sefa planerar säljstart våren 
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Framtidens boende
I både Ale och Lilla Edets kommun planeras det för tillväxt. 
Här presenterar vi de hetaste projekten. Målet är att fler ska 
ha slutdestination Ale–Lilla Edet i framtiden. Besök området 
den 7 september och upplev på plats. 

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ILLUSTRATION
JESSICA LJUNGGREN
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Älvängen, Kronogården
Nu planerar vi för ett modernt och spännande villaområde med 
gångavstånd till Älvängen centrum. Här bor du nära både natur och 
barnomsorg, med smidigt pendlingsavstånd till Göteborg. Villorna i 
första etappen är 124 respektive 145 kvm i två plan. Alla får en tomt 
som angränsar till naturen och möjlighet till en rymlig uteplats med 
soligt söder- eller västerläge.

Besök vårt tält i Älvängen centrum på Aledagen den 7 september 
kl 11–16. Då visar vi skisser på villorna och berättar mer om det nya 
kvarteret över lite fi ka. Välkommen!

Premiär 
våren 2014

skanska.se/kronogarden

Barnvänliga 
villakvarter 
i Kronogården

skanska.se/godaffar

Lugn, alla våra hem blir en god affär. När du 
köper ett hem från oss får du ett kostnadsfritt 
skydd som gäller vid sjukdom, olycksfall, 
arbetslöshet och dubbelt boende.

Gemensam kraftsamling 
ska locka nya invånare
– Efter år av köer och 
avspärrningar har vi en 
skyldighet att visa upp 
hur bra det blev och hur 
smart det är att bo i Ale 
och Lilla Edet, säger 
Ales kommunikations-
chef Anne Kolni.

Därför arrangerar nu 
kommunerna "Destina-
tion Ale-Lilla Edet", ett 
samverkansprojekt för 
att locka nya invånare.

Lördag 7 september är det 
visning eller "öppet hus" i 
såväl Ale som Lilla Edets 
kommun. I samarbete med 
näringsliv och föreningsliv 
visar kommunerna upp vad 
som finns och vad som är på 
gång.

– Det handlar om nya 
attraktiva bostadsområden, 
men lika mycket vill vi att 
besökarna ska få en känsla av 
alla andra tillgångar som Ale 
och Lilla Edet erbjuder. Vi 
har ett unikt föreningsliv, ett 
bra utbud av handel och fan-
tastiska förbindelser med tåg 
och matarbussar, säger Anne 
Kolni.

Vad menar ni med ett 
smartare boende?

– Det finns många para-
metrar. Huspriserna är en, 
restiden med Alependen är 
en annan. Bor du i Nödinge 
är du snabbare på centralen 
i Göteborg än om du bor 
i Frölunda. Samtidigt som 
du inte behöver göra avkall 
på storstadens alla fördelar 
kan du också erbjuda dina 
barn en trygg uppväxtmiljö 
med en svårslagen närhet till 
naturen, svarar Anne Kolni.

Både Ale och Lilla Edet 
brottas med att vara tämli-
gen anonyma. Det försöker 
man nu råda bot på. Arrang-
emanget den 7 september är 
ett sätt.

– Det är trångt i Göteborg 
och behovet av nya bostäder 
är stort, därför tror vi att 
många börjar lyfta blicken 
och vi hoppas att de ska se 
vilka bra möjligheter som 
våra kommuner erbjuder. I 
Lilla Edet har vi till exempel 
flera områden med bygg-

klara tomter, men här finns 
också exploatörer som redan 
är igång. Med tågstationen 
i Lödöse södra är Göteborg 
inte längre bort en 26 minu-
ter, säger Ellinor Östlund, 
kommunikatör i Lilla Edets 
kommun.

Det är ingen hemlighet att 
båda kommunerna vill växa. 
Det var också ett självklart 
krav från staten och regionen 
när det togs beslut om att 
genomföra infrastrukturut-
byggnaden Bana Väg i Väst.

– Attraktionskraften har 
ökat eftersom det går snab-
bare i båda riktningarna. 
Både Trollhättan och Göte-
borg har kommit närmare. 
Det medför med automatik 
att det blir lättare och smar-
tare att bosätta sig i Ale och 
Lilla Edet, menar Ellinor 
Östlund.

Lördag 7 september 
väntar liv och rörelse i 
något som en mäklare skulle 
beskriva som en gigantisk 
visning. Föreningslivet är 
förberett och aktiviteterna 
många. Det är öppet hus i två 
kommuner.

Ett smartare boende!Upplev ett spännande område – närmare än du tror

Lördag 7 september

Upptäck
nya, attraktiva 
bostadsområden

Upplev
två kommuner 

nära city, nära natur

För  mer  information:  www.alel i l laedet.se

Anne Kolni, kommunikations-
chef i Ale kommun.

Ellinor Östlund, kommunikatör 
i Lilla Edets kommun.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Marknadsföringen är intensiv.

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 25 aug

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR
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Kvarteret
Hållplatsen
– Närheten till storstaden
Vid Göteborgsvägen mitt i attraktiva Älvängen planerar SEFA att uppföra 49 
miljösmarta bostadsrätter på bekvämt avstånd till centrala Göteborg. De flesta 
lägenheter är försedda med balkong, där några får en magnifik utsikt över älven, 
eller uteplats.

Service och kommunikationer
Ett stenkast från Kv Hållplatsen ligger Handelsplats Älvängen som kommer att 
erbjuda matvarukedja, vårdcentral, apotek, träningscenter, restaurang m.m. Från 
Älvängens pendelstation går direktlinjer in till centrala Göteborg och Trollhättan.

Intresseanmälan
Säljstart planeras till 2014. Anmäl ditt intresse redan idag så kommer vi ge er 
information i samband med att projektet utvecklas. 

Kontaktperson
Daniel Ericsson
daniel.ericsson@sefa.se
0704 - 31 51 07

Illustrationer av byggnaderna kan avvika mot slutligt utseende.

Många exploatörer 
har haft ögonen på Ale 
länge, nu är intresset 
mer konkret.

Statsarkitekt Magnus 
Blombergsson vet redan 
vad han vill se.

– Pendeltåget är den 
stora attraktionen och 
vi ska försöka växa så 
nära det som möjligt, 
säger han. 

Ale kommun har med den 
nya infrastrukturen som 
erbjuder både motorväg och 
dubbelspårig järnväg med 
fem pendeltågstationer fan-
tastiska förutsättningar för 
expansion. Så ska det också 
bli, men Magnus Blombergs-
son vill göra rätt från början 
och därför ligger fullt fokus 
på en ny översiktsplan som 
sträcker sig till 2030.

– Vi måste förstå att Ale 
kommer att vara en tillväxt-
kommun i många år framö-
ver. Därför ska vi planera 
noga och växa steg för steg. 
Inte starta upp över allt 
samtidigt. Vi har redan flera 
stora bostadsprojekt som är 
igång, säger han och hänvisar 
till Kronogården i Älvängen 
och Backa i Nödinge.

En ökad befolkning inne-
bär samtidigt en större tra-
fikbelastning, särskilt i cen-
tralorterna.

– Vi är nära en trafikin-

farkt i både Nödinge och 
Älvängen. Det är något vi 
omgående måste se över. Nya 
alebor kommer också vilja 
åka till centrum och handla. 
Finns det parkeringsplat-
ser för alla? Klarar dagens 
infrastruktur av den plane-
rade tillväxten? Det ska våra 
utredningar ge svar på. Innan 
vi sätter spaden i marken på 
fler ställen ska vi ha hela 
bilden klar för oss, men visst 
är det en spännande utma-
ning, säger Blombergsson.

Enligt Ales statsarkitekt 
kommer den nya infrastruk-
turen med pendeltåget att 
medföra ett behov av förtät-
ning i tätorternas centrala 
delar.

Framtidens alebor
– Vi planerar och bygger 
för framtidens alebor. De 
kommer att eftersträva 
bekvämligheten med pen-
deltåget. Samtidigt är ett 
av våra huvudmål att skapa 
trygga livsmiljöer och för 
att undvika att pendelstatio-
nerna blir samlingsplatser 
är det bra med fler männ-
iskor i centrum. Med cen-
trala lägenheter bygger vi 
bort otryggheten. Dessutom 
kräver en växande befolkning 
ett större utbud av handel 
och service. Det medför 
att vi måste kunna erbjuda 
verksamhetslokaler. Jag ser 
gärna fastigheter med buti-

ker och kontor på de planen 
och lägenheter på de övre 
våningarna. Det innebär liv 
och rörelse alla timmar på 
dygnet i centrum. Så skapar 
vi ett tryggt samhälle, menar 
Blombergsson.

Han ser Nödinge och 
Älvängen som två blandstä-
der, där verksamhetsloka-
ler och bostäder växer upp i 
harmoni. Gestaltningen ska 
vara blandad, främst låga hus 
på tre till fyra våningar, men 

gärna ett och annat höghus 
som sticker ut.

– I Surte-Bohus är det 
trångt och ska vi bygga i en 
större omfattning där måste 
vi upp på berget. Det ska vi 
inte vara rädda för, menar 
Blombergsson.

Ale mot nya höjder med 
andra ord.

Ale ska växa steg för steg

Magnus Blom-
bergsson 
började som 
statsarkitekt i 
Ale vid årsskiftet 
och jobbar nu 
intensivt med en 
ny översiktsplan 
för hur och var 
kommunen ska 
växa.

Tänkbar framtida byggnation i Nödinge centrum. Stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson vill att det byggs centralt.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN!

STOR DELIKATESSAVDELNING
MED PERSONLIG SERVICE
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VI SKA VARA BÄST PÅ
FRUKT & GRÖNSAKER!

NYGRÄDDAT BRÖD
FRÅN EGET BAGERI

 STOR FISKAVDELNING MED
EN MASSA LÄCKERHETER
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För vardagspendlaren 
räcker det inte att tåget 
går snabbt. 

Det måste också gå 
snabbt att ta sig till sta-
tionen. 

För den som väljer att 
cykla till Alependeln till-
handahåller kommunen 
på två ställen förva-
ringsboxar för cyklar.

Regn, snö och blåst går hårt 
åt cyklar som måste stå utom-
hus. Även om de vanliga 
väderskydden vid tågper-

rongerna räcker långt finns 
det såklart pendlare som är 
extra rädda om sin cykel. 

I både Nödinge och Nol 
har man därför genomfört 
ett testprojekt med så kallade 
cykelboxar. 

Brunfärgade plåtboxar 
med grönskande sedumtak 
innehållande fem låsbara 
förvaringsutrymmen står till 
förfogande för vem som helst 
att använda. 

– Med ett eget hänglås kan 
man enkelt låsa in cykeln. 
Det finns en praktisk ränna 
att ställa hjulen i och man 

får plats med både barnsits 
och cykelkorg. Det är också 
bra att kunna låsa in hjäl-
men och kanske en väska, 
säger Sebastian Svedgren, 
infrastrukturingenjör i Ale 
kommun. 

Han har arbetat fram 
boxarna och nu ska man 
utvärdera hur väl projektet 
fallit ut. Eventuellt kan man 
komma att utöka boxarna 
även till andra orter.

– Innan sommaren var det 
helt fullbelagt, det är roligt 
att de används.

JOHANNA ROOS

REPORTER

JOHANNA
ROOS

johanna@alekuriren.se

– Gott hopp om att nå långsiktiga miljömål

Alependeln
– en milstolpe

Den 9 december 2012 
var en stor dag i Ale 
kommuns historia.

Invigningen av såväl 
dubbelspårig järnväg 
som fyrfilig motorväg 
mellan Göteborg och 
Trollhättan blev start-
skottet för en helt ny era.

Storstaden och lands-
bygden har närmat sig 
varandra och det banar 
väg för framtidstro i Ale.

Banar väg ja… Trafikver-
kets projekt BanaVäg i Väst 
var för drygt ett år sedan på 
allas läppar – åtminstone i 

Götaälvdalen. Där gick man 
vid den här tiden och bara 
väntade på att ett av Sveriges 
största infrastrukturprojekt 
skulle bli färdigt. 

Så kom då slutligen den 
magiska söndagen den 9 
december. Med pompa och 
ståt invigdes både Alepen-
deln och den nya fyrfältsvä-
gen. Folkkäre Lasse Kronér 
höll i trådarna som konfe-
rencier, schlagerdrottningen 
Jessica Andersson upp-
trädde i Älvängen och Let’s 
Dance-aktuella fotbollsiko-
nen Anton Hysén dansade i 
Bohus Centrum. 

Hur blev det sedan då?
Efter ett par veckor med 

en inte helt smärtfri igång-
körning av Alependeln, som 
bland annat resulterade i 
inställda tåg, började den nya 
kollektivtrafiken att gå som 
den skulle.

Varje månad åker idag 
mellan 140 000 och 150 
000 resenärer med pendeln, 
vilket är ungefär 47 personer 
per tur. 

Expansivt läge
Enligt Västtrafik har resan-
det varit mycket stadigt 
sedan invigningen och är 
fortfarande. Älvängen har 
flest påstigande tätt följt av 
Nödinge och i huvudsak 
reser man i riktning mot 

Göteborg. 
Huruvida resandet med 

kollektivtrafiken har ökat 
eller minskat sedan bussarna 
byttes ut mot tåg är enligt 
Västtrafik svårt att mäta.

Annika Friberg, ansvarig 
för kollektivtrafiken i Ale 
kommun, menar att den nya 
kollektivtrafiken hyser gott 
hopp om att nå målen i kol-
lektivtrafikplanen K2020, 
som ska vara genomförd 
senast år 2025 och inne-
bär att minst 40 procent av 
resorna i Göteborgsregionen 
ska göras med kollektivtrafik. 

– Pendeltågstrafiken har 
blivit ett lyft för hela Ale och 
innebär helt nya möjlighe-

ter. Kommunen befinner 
sig i ett expansivt läge och vi 
förväntar oss att både anta-
let boende och företagare 
ska öka markant. Samhället 
planeras utifrån att man ska 
kunna använda kollektivtra-
fiken så mycket som möjligt 
och vi har en ständig dialog 
med Västtrafik om hur vi 
bygger, säger Annika Fri-
berg.

– Cykelboxar vid stationen
underlättar för pendlaren

Bekväma boxen. Men hjälp av ett eget hänglås kan man 
enkelt låsa in sin cykel i ett förvaringsutrymme vid pendel-
stationerna i Nödinge och Nol. Sebastian Svedgren, infra-
strukturingenjör i Ale kommun visar hur det går till.

Har tänkt utanför boxen

Namn: Signe Wirdby
Ålder: 26
Bor: Guldheden, Göteborg
Gör: Bygglovshandläggare 
på Ale kommun
Intressen: Konserter, kostym-
dramaserier på tv, matlagning

PENDLAREN

– Signe 
Wirdby gillar 
Alependeln

”Resan 
upplevs 
kortare

Pendlare. Signe Wirdby ser 
ingen anledning till att äga 
en bil utan trivs bra med att 
åka kollektivt mellan Göte-
borg och Alafors.

Varje månad åker 
mellan 140 000 och 
150 000 resenärer 
med Alependeln, 
enligt Västtrafik. 

En av dem är Signe 
Wirdby 26, som pend-
lar från Göteborg till 
Alafors där hon jobbar 
som bygglovshandläg-
gare. 

Hur länge har du pend-
lat mellan Göteborg och 
Ale?

– I två år, sedan jag bör-
jade jobba på Ale kommun.

Varför åker du kollek-
tivt?

– Jag ser ingen anledning 
att ha bil. Man slipper dess-
utom problem med köer 
och parkeringsplats. 

Vad sysselsätter du 
dig med under tiden du 
reser?

– Ibland sover jag, men 
oftast lyssnar jag på radio. 
Nu i sommar har det blivit 
mycket sommarpratarna. 
Resan är ett bra tillfälle att 
ställa om sig. På morgonen 
hinner man vakna till liv 
och på eftermiddagen är 
det en chans att varva ner 
efter jobbet. 

Vad innebar omlägg-
ningen från buss till pen-
deltåg för ditt resande?

– Förut tog resan längre 
tid, men fördelen var att 
bussen stannade precis 
utanför jobbet. Nu prome-
nerar jag istället från statio-
nen i Nol till Alafors, men 
det går även en buss. Jag 
upplever att det går fortare 
att åka sedan pendeln kom. 

Ser du några fler för-
delar med pendeltåget?

– Det är bra att det stan-
nar i Gamlestaden. Det 
gör att jag har möjlighet 
att stanna och träna där på 
vägen hem från jobbet.

JOHANNA ROOS

Positiv framtidsbild. Annika Friberg, ansvarig för kollektivtrafiken i Ale kommun och Sebastian Svedgren, infrastrukturingenjör, hyser gott hopp om att Alependeln 
som såg dagens ljus i december i förra året ska bidra till att man når målen i kollektivtrafikplanen K2020. 
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JOHANNA ROOS

REPORTER

JOHANNA
ROOS

johanna@alekuriren.se

– Gott hopp om att nå långsiktiga miljömål
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– Krögaren som lät tryggheten gå först
Christer Köpman hade 
kuskat runt bland kro-
garna i Göteborg när 
han bestämde sig för 
att starta eget.

Då var valet enkelt.
Han flyttade hem till 

tryggheten i Surte, där 
han nu driver den lokala 
och mycket uppskat-
tade krogen Köpmans 
hytta. 

Fem månader har gått sedan 
premiären och Christer 
Köpman ler brett när han 
svarar på frågan hur den 
första tiden har varit.

– Helt fantastisk. Motta-
gandet från surteborna har 
varit magiskt och det har gått 
långt över förväntan. Det har 
varit långa arbetsdagar, men 
inom kort blir vi två kockar 
och det blir en välbehövlig 
avlastning, säger han.

Att Christer Köpman 
valde att byta det mångfas-
citerade kroglivet i Göte-
borg till den betydligt mer 
begränsade orten Surte har 
en enkel förklaring. En gång 
Surte-pôjk alltid…

– Så är det! Det var en 
dröm jag hade under många 
år och plötsligt dök chansen 
upp att ta över den tidigare 
kinakrogen. Det var dags för 
något nytt, en äkta ortskrog 
om Surte för Surte. Det är 
därför jag försöker klä väg-
garna med så mycket bilder 

jag kan. Ibland kommer det 
in gamla surtebor som bara 
vill titta på fotografierna. 
Det är underbart, kärlek 
rakt igenom, säger Christer 
Köpman nöjt.

Fördelar
Det märks lång väg att han 
inte ångrar sin återkomst 
i det gamla brukssamhäl-
let. Tvärtom ser han väldigt 
många fördelar med att ha 
flyttat ”hem” till Surte.

– Tryggheten är det första 
jag kommer att tänka på. Här 
känner man alla och är aldrig 
orolig för att gå ut på kväl-
larna. I Göteborg kunde jag 
ofta känna mig osäker när 
jag var ute. Många kompi-
sar undrade hur jag tänkte 
när jag sa att jag skulle flytta 
tillbaka. ”Vill du inte bo mer 
centralt?” Den frågan hör jag 

dock inte längre. Få av mina 
kompisar i Göteborg kan ta 
sig till centralen lika snabbt 
som jag. Faktum är att jag 
alltid är där först och ofta 
får vänta. Det tar tio minu-
ter med pendeln och det är 
svårslaget oavsett var du bor 
i Göteborg, berättar Christer 
Köpman som också noterat 
att bostadspriserna skiljer sig 
radikalt även om de är på väg 
uppåt även i Surte.

Många drar öronen åt sig 
när sommaren går mot sitt 
slut och kyligare tider gör 
sig påminda. Den kategorin 
tillhör däremot inte Chris-
ter Köpman. Han ser fram 
mot vintern då krogen delvis 
byter karaktär.

– Åtminstone i samband 
med Surte Bandyklubbs 
hemmamatcher. Då tänker 
vi växla om till supporter-
pub. Mitt hjärta har alltid 
klappat för bandyn i Surte. 
Jag var inget vidare själv, 
men har alltid följt klub-
ben. Det ska bli kul att vara 
riktigt nära igen, särskilt när 
de är tillbaka i allsvenskan. 
Nu ska vi bara se till att bli 
kvar där! säger den luttrade 
supportern som säkert gärna 
skulle bjuda på guldpytt när 
säsongen är över…

Christer Köpman är krögaren som bytte Göteborg mot Surte och skapade en ortskrog om och 
för det före detta brukssamhället. Inne i restaurangen gör sig historien påmind genom bilder och 
fotografier.

Han valde Surte
CHRISTER KÖPMAN

Bor: Lägenhet i Surte
Ålder: 36
Utbildad: Kock
Yrke: Egen företagare, driver 
krogen Köpmans hytta i Surte.
Favoriträtt: Köttbullar med mos
Favoritlag: Surte Bandyklubb
Favoritspelare i Surte BK 
genom åren: Opytov var grym, 
men jag har alltid rankat Lasse 
Karlsson och Tommy Jansson 
som är från orten högt. Tommy 
kunde dessutom gå 
på vatten…
Favoritplats: Ale Arena

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

www.handelsplatsalvangen.se

COOP EXTRA ÖPPNAR
Öppnar Götaälvdalens största färskvarubutik, 

manuell delikatessavdelning.

PREMIÄR I 
OKTOBER

FÖR ÄLVÄNGENS NYA HANDELSPLATS

OCH SENARE ÖPPNAR ÄVEN...
apotek, vårdcentral, tandvårdcentral, 

barnavårdcentral, Nordic Wellness, Lekia, 
Sundbergs spel, Glasögonhuset, 

Café Magnolia, Hälsokostbolaget, 
Mobliizera och Studio Frisör

VÄLKOMMEN TILL 
HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

– service nära dig –
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Närproducerat

Lamm i låda
Vackra fårskinn

Ring för beställning
Agneta Svenungsson 0520-655 432

Mats Svensson 070-509 54 32
Gårdsförsäljning i Hjärtum

Snickar Carlsson är en 
av flera entreprenör 
som leder utvecklingen 
i Lilla Edets södra del.

Snickar Carlsson 
får området Ekeberg i 
Lödöse att växa.

– Jag tror på den här 
regionen, säger Clas 
Carlsson.

I området Ekeberg, som 
ligger på promenadavstånd 
till tågstationen Lödöse 
Södra och med storslagen 
utsikt över Göta älv, har 
Snickar Carlsson bebyggt 
fem av totalt sju tomter. På 
de resterande två tomterna 
startar byggnation i höst med 
inflyttning under 2014.

– Ekeberg har ett unikt 
läge, lantligt men ändå tät-

ortsnära. Det kommer att bli 
oerhört attraktivt när göte-
borgarna får upp ögonen för 
området. Det är 900 meter 
till tågstationen och inte 
mycket längre till torget med 

matbutik och annan service, 
säger Clas Carlsson och till-
lägger:

– Det är inte för inte som 
vi själva har valt att bosätta 
oss här.

Clas Carlsson för just nu 
diskussioner med kommu-
nen om att förvärva ytterli-
gare mark i området.   

– Jag vill bygga ett plus 
55-boende. Målgruppen är 
inte uteslutande pensionärer, 
det kommer att passa barn-
familjer också. Tanken är ett 
bekvämt boende om hund-
rakvadratmeter plus vinter-
trädgård och carport. Går 
planerna i lås sker byggstart 
till sommaren och inflytt-
ning årsskiftet 2014-15, 
säger Clas som på senare år 
bara byggt arkitektritade lös-
virkeshus.

– Vi har ett hus i New 
England-stil som är till salu. 
Huset är så gott som färdigt-
ställt. Det som saknas är bad-
rumsporslinet där köparen 
ska få ge sin egen touch.

Det finns fler privata 
aktörer som huserar i Eke-
bergsområdet, men ingen 
har kommit lika långt som 
Snickar Carlsson.

– Vi har vågat satsa. Det 
är svårt att sälja på ritning, 
men när huset väl står på 
plats så säljer det. Vi märker 
att intresset från 031-områ-

det ökar hela tiden. Faktum 
är att man bor mer centralt 
i Lödöse jämfört med vissa 
platser i Göteborg. Det tar 
en knapp halvtimme med 
tåget från Lödöse till Göte-
borg.

– I Lilla Edets kommun 
får man också väldigt mycket 
hus för pengarna. En villa för 
tre miljoner här kostar minst 

fem miljoner eller kanske 
ännu mer i Göteborgstrak-
ten. Tomtpriserna är fort-
farande låga, avslutar Clas 
Carlsson.

– Närheten till tåget 
ett tungt argument

Ekeberg ett attraktivt 
bostadsområde i Lödöse

Clas Carlsson, ägare till Snickar Carlsson som leder utveck-
lingen av bostadsområdet Ekeberg i Lödöse.

CLAS CARLSSON ENTREPRENÖR

I Lilla Edets kommun får 
man också väldigt mycket 

hus för pengarna.

REPORTER

JONAS
ANDERSSON

jonas@alekuriren.se

    
 
 
                   
                                      

35 minuter norr om Göteborg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Slottet är beläget i en underbar  

engelsk park och ger er konferens,  
fest eller weekend en oförglömlig 
inramning. Med tinnar och torn,  
vackra personligt inredda rum,  
salonger, salar, egen bröllops-

koordinator, florist och ett  
värdskap i världsklass.  

 
Varmt välkomna!           

 
www.thorskogsslott.se 0520-661000 

info@thorskogsslott.se 

Lilla Edets Industri & Fastighets AB har 
bostäder och lokaler i mycket varierande 
storlekar och på flera geografiska platser 

i Lilla Edets Kommun. 
Vi kan hjälpa just Dig med dina behov!

Kontakta oss och berätta  
om Dina önskemål!

info@leifab.se  0520-49 41 00

www.leifab.se

Söker Ni bostad, industri- 
eller kontorslokal?
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Tillgången till både 
pendel- och region-
tåg har gjort Bohus 
centrum till en ny knut-
punkt för kollektivtrafi-
ken. 

Det är ett av skälen till 
att Akzo Nobel, tidigare 
Eka Chemicals, valt att 
samla en del av IT-verk-
samheten i just Bohus.

Akzo Nobels fabrik med sitt 
tillhörande tegelhus klätt i 
murgröna har för länge sedan 
blivit något av ett landmärke 
för Bohus. 

Förr var det också där som 
de allra flesta bohusbor job-
bade. 

Idag är bara en tredjedel 
av de omkring 450 anställda 
kopplade till produktion. 

Resten är på forsknings- 
och utvecklingssidan samt har 
administrativa funktioner. 

Bolaget är beroende av 
spetskompetens inom många 
områden.

Med nya snabbare kom-
munikationer, framför allt 
från Göteborg, men även från 
Trollhättan har man fått helt 
nya etableringsmöjligheter. 

Positiv trend
13 minuters restid från Göte-
borg och 25 från Trollhättan 
har gjort Bohus till en attrak-
tiv ort för företag att etablera 
sig på. 

– När Akzo Nobel plane-
rade att samla IT-verksamhe-
ten valde man Bohus som en 
av orterna och ett av skälen 
var närheten till väl fung-
erande kollektivtrafik. Som 
ett internationellt företag får 
vi besök från alla delar av värl-
den och då rekommenderar 
vi att ta tåget hit, då de oftast 
övernattar i Göteborg. Det är 
lätt att styra besökarna till att 
välja att åka kollektivt istället 

för att till exempel ta taxi. Vi 
har även en hel del samar-
beten med olika skolor, till 
exempel Chalmers tekniska 
högskola och nu blir lättare 
att ta emot studiebesök, säger 
platschefen Marii Engberg.

Satsningen på den samlade 
IT-verksamheten omfattar ett 
tiotal inflyttade tjänster och 
även om detta är en förhål-
landevis begränsad ökning, 
tror hon sig se en trend som 
talar till Bohus fördel. 

– Goda förbindelser ger 
möjligheter att i framtiden 
planera för att lägga ännu 
fler delar av verksamheten 
här. Det är ett sätt för oss att 
marknadsföra Bohus som ett 
bra ställa att etablera på.
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Tåget runt knuten. Marii Engberg, platschef på Akzo Nobel i Bohus, tidigare Eka Chemicals, menar 
att de nya tågförbindelserna öppnat upp för nya etableringsmöjligheter.

– Goda förbindelser banar väg för framtiden

Bohus en ny knutpunkt

Naturen runt knuten. Göta älv, gästhamnen och centrum några 
stenkast bort. Välkommen till nyproducerade och inflyttnings-
klara lägenheter i Lilla Edet. Har du jobbet i Göteborg reser du 
smidigt på nya 45:an eller med nya tåglinjer. Priset är kanske det 
bästa av allt: 84m² med 4 rum och kök kostar endast 1 207 000 kr 
med en månadsavgift på 5 225 kr. Lånar du till insatsen så blir 
din totala boendekostnad 7 700 kr/mån.*

* Dagens räntesats och egen insats på 15 %. P-plats ingår. Hushållsel tillkommer.

 
Välkommen på visning
Lördagen den 7 september, kl 11-16.

NYTT OCH KLART 
ATT FLYTTA IN

Mer info: 
Kontakta Claes Malmros, 
0520-47 03 52 eller 0702-48 48 15.

VÄLKOMMEN PÅ VISNING lördagen den 7 september kl. 11–16
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BOBUTIKEN ALE TORG 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

I SAMARBETE MED:

Dags att flytta?
Varför inte ringa Ales största mäklare?

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent, Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare,  
Nadia Largo Westin - mäklare, Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se



Hur ska ungdomar och lokala 
företagare få tillfälle att träffa 
varandra? Känner man sig 
trygg utomhus på kvällarna? 
Vad saknas i skolan?

Det var några av frågorna 
som Ales politiker ställde till 
ungdomarna under påver-
kanstorget i våras, som i år 
drog rekordmånga deltagare. 

Valmire Huskaj, 20, som 
varit aktiv inom Ungdomsrå-
det i Ale i åtta år, menar att 
det i kommunen finns stora 
möjligheter för ungdomar 
att själva påverka sin vardag. 

– Många har bra idéer, 
men det gäller att få den push 
som behövs för att kunna 
förverkliga dem. Vill man 
påverka så gäller det att veta 

var man ska vända sig och då 
kan man behöva någon som 
visar vägen, men sedan är det 
upp till ungdomarna själva 
att ta konfrontationen. Vill vi 
till exempel driva igenom en 
fråga är det upp till dig. Det 
är en känsla som inspirerar. 

Vakna-projektet
En stor del av ungdomsverk-
samheten utgår från Mötes-
plats Ungdom – MPU, som 
är en kulturverksamhet för 
personer från 13 år och 
uppåt. 

MPU, som håller till i 
Ale gymnasiums lokaler i 
Nödinge, startade för tre år 
sedan som ett svar på ungdo-
marnas egna önskemål om 

fler mötesplatser för äldre 
ungdomar i kommunen.

Projektet Vakna – tillsam-
mans mot droger, startade 
2004 och har en central 
roll i det drogförebyggande 
arbetet i kommunen. Ett år 
senare grundades Stödför-
eningen Vaken där en insam-
lingsfond gjort det möjligt 
att ta tillvara företags och 
privatpersoners bidrag till 
bättre förutsättningar för 
barn och unga i Ale. Med 
hjälp av bidrag från Vakna-
fonden har ungdomarna 
bland annat fått möjlighet att 
arrangera det drogfria musi-
kevenemanget Festivalborg, 
som årligen lockar närmare 
1000 besökare och allt större 
artister.

När man får gensvar för 
sina idéer blir man också 
inspirerad till att engagera 
sig. Det menar Batoul Raad, 
16, som sedan flera år tillbaka 
leder en pysselklubb för barn 

och unga i Nödinge. Hon var 
även med och startade SSU-
gruppen i Ale. 

– Det viktigaste inom 
SSU-gruppen är att engagera 
sig i värderingar som finns i 
samhället och att diskutera 
exempelvis hur man före-
bygger rasism. Den typen 
av frågor står mer i fokus än 
partipolitiken i sig.

Teater, sång och dans har 
alltid varit 17-åriga Emelie 
Kastbergs melodi och till 
hösten hoppas hon på att 
äntligen ha hittat rätt forum.

Vågade byta riktning
– Jag började först läsa på 
ekonomiprogrammet på 
gymnasiet, men insåg ganska 
snart att det inte var rätt 
för mig. Nu har jag bytt till 
Folkuniversitetets gymna-
sium i Trollhättan där jag ska 
gå internationell skådespele-
riprofil.  Jag har fått mycket 
uppbackning i mitt val, bland 

annat från min pedagog på 
Kulturskolan som varit väl-
digt stöttande. 

Engagerade vuxna
En annan som i tidiga år 
upptäckte glädjen i dansen 
och musiken är Sabahu-
din Sabani som endast nio 
år gammal arrangerade en 
musikgala hemma på gården 
i Nödinge. ”Sabi” som nu 
hunnit fylla 18 år har många 
järn i elden. Han är dansare, 
driver bloggen ”Sabis mode” 
och har även designat ett 
eget klädmärke.

– Jag har fått mycket stöd 
från Vakna som backat upp 
mina galna idéer. Alla har 
varit så hjälpsamma och det 
har varit lätt att skapa per-
sonliga kontakter. Jag har 
många i kommunen att tacka 
för det jag gör idag.

Att det funnits engage-
rade personer runt omkring 
skolan upplever ungdomarna 

har varit mycket betydelse-
fullt. 

– Många fritidsledare har 
följt med under hela skol-
gången och hela tiden fun-
nits där för oss och det ger en 
stor trygghet, säger Batoul 
Raad.

Möjligheter att påverka, 
ett aktivt förenings- och 
kulturliv samt att det finns 
engagerade vuxna som följer 
ungdomarna genom skol-
åren är viktiga delar för att 
unga ska må bra och utveck-
las som individer menar ung-
domarna själva.

Valmire, Batoul, Emelie 
och Sabi tycker att det finns 
många fördelar med att växa 
upp i Ale, inte minst möjlig-
heten att själva påverka sin 
tillvaro.

– Aleungdomar har unika chanser att påverka
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Namn: Sabahudin ”Sabi” Sabani
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Gör: Studerar dansinriktning på Schillerska 
gymnasiet. Är även bloggare, dansare och 
kläddesigner

Namn: Emelie Kastberg
Ålder: 17
Bor: Nol
Gör: Pluggar internationell skådespelarprofil 
på Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan

Namn: Batoul Raad
Ålder: 16
Bor: Nödinge
Gör: Pluggar samhällsvetenskap med 
medieinriktning på Munkebäcksgymnasiet

Namn: Valmire Huskaj
Ålder: 20
Bor: Halmstad
Gör: Pluggar sociologi och socialt utvecklings-
arbete på högskolan i Halmstad

Hur är det att vara ung i Ale?
Vi har träffat fyra aleungdomar som genom sitt 

genuina engagemang inom olika områden satt vik-
tiga spår i kommunen – i ungdomsverksamheten 
såväl som i kommunpolitiken. 
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Ungas idéer får vingar
Har satt avtryck. Sabahudin "Sabi" Sabani 18, Valmire Huskaj 20, Emelie Kastberg 17 och Batoul Raad 16 har alla tagit chansen att påverka sin tillvaro under uppväxten i Ale kommun, där ungdoms-
råd, politikerträffar och möjligheten att arrangera aktiviteter för andra ungdomar är en självklar del av demokratin. 

Lång väntan på förskole-
plats är inget problem i Ale 

kommun, där alla erbjuds 
plats inom fyra månader.

– Många vill ha plats 
tidigare och i genomsnitt 
får man plats tio dagar från 
det önskade datumet, säger 
Lena-Maria Vinberg, verk-
samhetschef för förskolan. 

Hon menar att förskolor-
nas jämna spridning i kom-

munen är en framgångsfak-
tor, planering likaså.

– Man har lyckats matcha 
när barngrupperna ökat, 
även om paviljonger ibland 
blivit lösningen.

I Ale tillämpas syskonför-
tur och det finns även möj-

lighet att ansöka om barn-
omsorg på kvällar och nätter.
För att ta tillvara på den nya 
tekniken finns sedan drygt 
ett år tillbaka minst två lär-
plattor på varje avdelning. 

Program anpassade för 
bland annat matematik, 

teknik och språkträning 
hjälper till i inlärningen och 
fungerar som ett komple-
ment till den traditionella 
pedagogiken.

JOHANNA ROOS

Alla får plats på förskolan inom fyra månader i Ale kommun
ALE. I Ale finns 22 förskolor jämt spridda över kom-
munen.

Alla som söker får plats inom fyramånadersgrän-
sen, syskonförtur tillämpas och numera erbjuder 
man även barnomsorg på kvällar och nätter. 

Ales företagare har en 
allt mer positiv syn på 
det lokala företagskli-
matet.

Det visade Svenskt 
Näringslivs senaste ran-
king, där Ale i år blev 
den kommun som klätt-
rade flest placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vik-

tigaste faktorn bakom det 
framgångsrika arbetet med 
att förbättra näringslivskli-
matet i kommunen. 

Sedan 2007 har Ale 
varje år tappat placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking 
över Sveriges mest företags-
vänliga kommuner. Förra 
året nådde man en botten-
notering då man hamnade 
på plats 241 av landets 290 
kommuner. 

Sedan hände något. I årets 
ranking klättrade Ale 78 pla-
ceringar till plats 163. 

Vilka faktorer ligger då 
bakom den tvära vändningen 
uppåt?

Redan under 2012 bilda-
des ett näringslivsråd bestå-
ende av drygt ett 20-tal lokala 
företagare. Frågan som kom-
munledningen ville få svar på 
var enkel: Hur är det att vara 
företagare i Ale? Det kunde 
handla om allt från ärende-
hantering, bemötande från 
kommunala tjänstemän till 
företagarträffar och möjlig-
heter att utvecklas och växa. 

– En oerhört viktig del i 

arbetet med näringslivsrådet 
var att man från politiskt håll 
kunde lägga partipolitiken 
åt sidan. Det väsentliga var 
att lyssna på företagarna och 
man var beredd att ta ansvar, 
säger Jannike Åhlgren.

Från början var det högt i 
tak då alla fick lätta på trycket, 
men ganska snart lyckades 
man ringa in problemen och 
plocka ner synpunkterna till 
konkreta arbetsområden. 

Ett konstruktivt utbyte 
mellan tjänstemän, politi-
ker och företagare började 
ta form och redan samma år 
stod näringslivsrådet inför 
sitt hittills största uppdrag: 
Att delta i processen med att 
rekrytera en ny näringslivs-
chef. 

Jannike Åhlgren tillträdde 
posten i slutet av 2012 och 
ambitionen var redan från 
början att träffa så många av 

kommunens företagare som 
möjligt. 

– Jag har känt mig otroligt 
välkommen. Att jag de första 
månaderna åkte ut och träf-
fade mellan tre och fem före-
tagare i veckan gjorde att vi 
fick en fin kontakt.

Många mötesforum
En förutsättning för att skapa 
ett bra näringslivsklimat 
menar hon är samverkan, 
även företagare emellan. 
Därför har mötesforum som 
näringslivskvällar, olika nät-
verk och inte minst Nyföre-
tagarCentrum som invigdes 
i mars en betydande roll. I 
lokalerna i Nols Företags-
center samsas nu flera olika 
företag under ett och samma 
tak– allt från sökmotorop-
timering till försäljning av 
brudklänningar.

– Nyföretagarcentrum 

utgör en viktig service till 
medborgarna. Åtta av tio 
som startar företag har 
någon gång kontakt med 
kommunen och kan vi skapa 
en god relation redan från 
start underlättar det för båda 
parter. Det huvudsakliga 
syftet är att det ska startas fler 
bra hållbara företag i kom-
munen. Vi erbjuder dess-
utom gratis företagsrådgiv-
ning och starta-eget-kvällar, 
säger Jannike Åhlgren. 

”Alla förutsättningar”
Diplomet som Ale kommun 
mottog i våras för utmärkel-
sen till ”Årets klättrare” på 
Svenskt Näringslivs ranking 
över näringslivsklimatet 
hänger inte på kommunkon-
torets vägg. Det har istället 
blivit en vandringspokal som 
näringslivschefen själv över-
lämnar till företagarna, som i 

sin tur bestämmer vem som 
ska få besök nästa gång.

Samverkan är ledordet när 
man nu fortsätter arbetet för 
en allt mer företagarvänlig 
kommun och från plats 163 
är det ännu långt kvar till 
toppen. Därför är det ingen 
som lutar sig tillbaka utan 
arbetet för att ytterligare 
förbättra kommunikationen 
mellan företagare, politiker 
och tjänstemän är ständigt 
pågående.

– Det finns inget som 
säger att vi inte kan hamna 
bland Sveriges topp tio bästa 
näringslivskommuner. Vi har 
alla förutsättningar, menar 
Jannike Åhlgren.
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– Samverkan höjer närings-
livsklimatet i Ale kommun
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Industrivägen 4
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0303-74 11 40

www.nolforetagscenter.se

UNDVIK 
TRÄNGSELSKATT!

Kontorslokaler i NOL på 
gångavstånd till pendelstation
Sitt inte själv hemma, kom ut i gemenskapen 

och skapa kontakter för nya affärer.
Lokalerna ligger på gångavstånd till 

pendelstationen i Nol.
Ring Börje på tel: 0703-289577

Vi finns i Ale Kommun ca 1,2 mil norr om Göteborg med perfekt läge 
nära nya E 45:an och med älven som granne. Från vårt industriområde 
når du E6 och E20 samt centrala delar av Göteborg på ca 10 minuter 

med bil eller med den nya Alependeln. Surte Lagerservice ingår i Surte 
Åkeri gruppen som är ett modernt logistikcenter med hamn 

samt en omfattande transportverksamhet.

Just nu har vi följande till uthyrning:
 Komplett verksamhetslokal 

255 m2 med verkstad, entresolplan, omklädningsrum, 
personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga från ca 15 m2 och uppåt. 
Flera av kontoren är nyrenoverade och kan fås möblerade, 

andra renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område, utmärkt för uppställning 
eller materialgård eller liknande.

Jannike Åhlgren, närings-
livschef i Ale kommun.
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Trenden har vänt. Efter flera års utförsbacke för näringslivet i Ale kommun, enligt Svenskt Näringslivs ranking av 
Sveriges 290 kommuner, pekar nu alla siffrorna åt rätt håll då Ale i år klättrade 78 placeringar till 163:e plats.
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– Många har bra idéer, 
men det gäller att få den push 
som behövs för att kunna 
förverkliga dem. Vill man 
påverka så gäller det att veta 
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kan man behöva någon som 
visar vägen, men sedan är det 
upp till ungdomarna själva 
att ta konfrontationen. Vill vi 
till exempel driva igenom en 
fråga är det upp till dig. Det 
är en känsla som inspirerar. 
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En stor del av ungdomsverk-
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kevenemanget Festivalborg, 
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1000 besökare och allt större 
artister.

När man får gensvar för 
sina idéer blir man också 
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sig. Det menar Batoul Raad, 
16, som sedan flera år tillbaka 
leder en pysselklubb för barn 

och unga i Nödinge. Hon var 
även med och startade SSU-
gruppen i Ale. 

– Det viktigaste inom 
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sig i värderingar som finns i 
samhället och att diskutera 
exempelvis hur man före-
bygger rasism. Den typen 
av frågor står mer i fokus än 
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Teater, sång och dans har 
alltid varit 17-åriga Emelie 
Kastbergs melodi och till 
hösten hoppas hon på att 
äntligen ha hittat rätt forum.

Vågade byta riktning
– Jag började först läsa på 
ekonomiprogrammet på 
gymnasiet, men insåg ganska 
snart att det inte var rätt 
för mig. Nu har jag bytt till 
Folkuniversitetets gymna-
sium i Trollhättan där jag ska 
gå internationell skådespele-
riprofil.  Jag har fått mycket 
uppbackning i mitt val, bland 

annat från min pedagog på 
Kulturskolan som varit väl-
digt stöttande. 
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En annan som i tidiga år 
upptäckte glädjen i dansen 
och musiken är Sabahu-
din Sabani som endast nio 
år gammal arrangerade en 
musikgala hemma på gården 
i Nödinge. ”Sabi” som nu 
hunnit fylla 18 år har många 
järn i elden. Han är dansare, 
driver bloggen ”Sabis mode” 
och har även designat ett 
eget klädmärke.

– Jag har fått mycket stöd 
från Vakna som backat upp 
mina galna idéer. Alla har 
varit så hjälpsamma och det 
har varit lätt att skapa per-
sonliga kontakter. Jag har 
många i kommunen att tacka 
för det jag gör idag.

Att det funnits engage-
rade personer runt omkring 
skolan upplever ungdomarna 

har varit mycket betydelse-
fullt. 

– Många fritidsledare har 
följt med under hela skol-
gången och hela tiden fun-
nits där för oss och det ger en 
stor trygghet, säger Batoul 
Raad.

Möjligheter att påverka, 
ett aktivt förenings- och 
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åren är viktiga delar för att 
unga ska må bra och utveck-
las som individer menar ung-
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Valmire, Batoul, Emelie 
och Sabi tycker att det finns 
många fördelar med att växa 
upp i Ale, inte minst möjlig-
heten att själva påverka sin 
tillvaro.
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Har satt avtryck. Sabahudin "Sabi" Sabani 18, Valmire Huskaj 20, Emelie Kastberg 17 och Batoul Raad 16 har alla tagit chansen att påverka sin tillvaro under uppväxten i Ale kommun, där ungdoms-
råd, politikerträffar och möjligheten att arrangera aktiviteter för andra ungdomar är en självklar del av demokratin. 

Lång väntan på förskole-
plats är inget problem i Ale 

kommun, där alla erbjuds 
plats inom fyra månader.

– Många vill ha plats 
tidigare och i genomsnitt 
får man plats tio dagar från 
det önskade datumet, säger 
Lena-Maria Vinberg, verk-
samhetschef för förskolan. 

Hon menar att förskolor-
nas jämna spridning i kom-

munen är en framgångsfak-
tor, planering likaså.

– Man har lyckats matcha 
när barngrupperna ökat, 
även om paviljonger ibland 
blivit lösningen.

I Ale tillämpas syskonför-
tur och det finns även möj-

lighet att ansöka om barn-
omsorg på kvällar och nätter.
För att ta tillvara på den nya 
tekniken finns sedan drygt 
ett år tillbaka minst två lär-
plattor på varje avdelning. 

Program anpassade för 
bland annat matematik, 

teknik och språkträning 
hjälper till i inlärningen och 
fungerar som ett komple-
ment till den traditionella 
pedagogiken.

JOHANNA ROOS

Alla får plats på förskolan inom fyra månader i Ale kommun
ALE. I Ale finns 22 förskolor jämt spridda över kom-
munen.

Alla som söker får plats inom fyramånadersgrän-
sen, syskonförtur tillämpas och numera erbjuder 
man även barnomsorg på kvällar och nätter. 

Ales företagare har en 
allt mer positiv syn på 
det lokala företagskli-
matet.

Det visade Svenskt 
Näringslivs senaste ran-
king, där Ale i år blev 
den kommun som klätt-
rade flest placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vik-

tigaste faktorn bakom det 
framgångsrika arbetet med 
att förbättra näringslivskli-
matet i kommunen. 

Sedan 2007 har Ale 
varje år tappat placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking 
över Sveriges mest företags-
vänliga kommuner. Förra 
året nådde man en botten-
notering då man hamnade 
på plats 241 av landets 290 
kommuner. 

Sedan hände något. I årets 
ranking klättrade Ale 78 pla-
ceringar till plats 163. 

Vilka faktorer ligger då 
bakom den tvära vändningen 
uppåt?

Redan under 2012 bilda-
des ett näringslivsråd bestå-
ende av drygt ett 20-tal lokala 
företagare. Frågan som kom-
munledningen ville få svar på 
var enkel: Hur är det att vara 
företagare i Ale? Det kunde 
handla om allt från ärende-
hantering, bemötande från 
kommunala tjänstemän till 
företagarträffar och möjlig-
heter att utvecklas och växa. 

– En oerhört viktig del i 

arbetet med näringslivsrådet 
var att man från politiskt håll 
kunde lägga partipolitiken 
åt sidan. Det väsentliga var 
att lyssna på företagarna och 
man var beredd att ta ansvar, 
säger Jannike Åhlgren.

Från början var det högt i 
tak då alla fick lätta på trycket, 
men ganska snart lyckades 
man ringa in problemen och 
plocka ner synpunkterna till 
konkreta arbetsområden. 

Ett konstruktivt utbyte 
mellan tjänstemän, politi-
ker och företagare började 
ta form och redan samma år 
stod näringslivsrådet inför 
sitt hittills största uppdrag: 
Att delta i processen med att 
rekrytera en ny näringslivs-
chef. 

Jannike Åhlgren tillträdde 
posten i slutet av 2012 och 
ambitionen var redan från 
början att träffa så många av 

kommunens företagare som 
möjligt. 

– Jag har känt mig otroligt 
välkommen. Att jag de första 
månaderna åkte ut och träf-
fade mellan tre och fem före-
tagare i veckan gjorde att vi 
fick en fin kontakt.

Många mötesforum
En förutsättning för att skapa 
ett bra näringslivsklimat 
menar hon är samverkan, 
även företagare emellan. 
Därför har mötesforum som 
näringslivskvällar, olika nät-
verk och inte minst Nyföre-
tagarCentrum som invigdes 
i mars en betydande roll. I 
lokalerna i Nols Företags-
center samsas nu flera olika 
företag under ett och samma 
tak– allt från sökmotorop-
timering till försäljning av 
brudklänningar.

– Nyföretagarcentrum 

utgör en viktig service till 
medborgarna. Åtta av tio 
som startar företag har 
någon gång kontakt med 
kommunen och kan vi skapa 
en god relation redan från 
start underlättar det för båda 
parter. Det huvudsakliga 
syftet är att det ska startas fler 
bra hållbara företag i kom-
munen. Vi erbjuder dess-
utom gratis företagsrådgiv-
ning och starta-eget-kvällar, 
säger Jannike Åhlgren. 

”Alla förutsättningar”
Diplomet som Ale kommun 
mottog i våras för utmärkel-
sen till ”Årets klättrare” på 
Svenskt Näringslivs ranking 
över näringslivsklimatet 
hänger inte på kommunkon-
torets vägg. Det har istället 
blivit en vandringspokal som 
näringslivschefen själv över-
lämnar till företagarna, som i 

sin tur bestämmer vem som 
ska få besök nästa gång.

Samverkan är ledordet när 
man nu fortsätter arbetet för 
en allt mer företagarvänlig 
kommun och från plats 163 
är det ännu långt kvar till 
toppen. Därför är det ingen 
som lutar sig tillbaka utan 
arbetet för att ytterligare 
förbättra kommunikationen 
mellan företagare, politiker 
och tjänstemän är ständigt 
pågående.

– Det finns inget som 
säger att vi inte kan hamna 
bland Sveriges topp tio bästa 
näringslivskommuner. Vi har 
alla förutsättningar, menar 
Jannike Åhlgren.
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– Samverkan höjer närings-
livsklimatet i Ale kommun
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UNDVIK 
TRÄNGSELSKATT!

Kontorslokaler i NOL på 
gångavstånd till pendelstation
Sitt inte själv hemma, kom ut i gemenskapen 

och skapa kontakter för nya affärer.
Lokalerna ligger på gångavstånd till 

pendelstationen i Nol.
Ring Börje på tel: 0703-289577

Vi finns i Ale Kommun ca 1,2 mil norr om Göteborg med perfekt läge 
nära nya E 45:an och med älven som granne. Från vårt industriområde 
når du E6 och E20 samt centrala delar av Göteborg på ca 10 minuter 

med bil eller med den nya Alependeln. Surte Lagerservice ingår i Surte 
Åkeri gruppen som är ett modernt logistikcenter med hamn 

samt en omfattande transportverksamhet.

Just nu har vi följande till uthyrning:
 Komplett verksamhetslokal 

255 m2 med verkstad, entresolplan, omklädningsrum, 
personalutrymme och kontor.

 Vi har ett flertal kontor lediga från ca 15 m2 och uppåt. 
Flera av kontoren är nyrenoverade och kan fås möblerade, 

andra renoveras och anpassas efter era behov.

 1200 m2 inom inhägnat område, utmärkt för uppställning 
eller materialgård eller liknande.

Jannike Åhlgren, närings-
livschef i Ale kommun.
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Trenden har vänt. Efter flera års utförsbacke för näringslivet i Ale kommun, enligt Svenskt Näringslivs ranking av 
Sveriges 290 kommuner, pekar nu alla siffrorna åt rätt håll då Ale i år klättrade 78 placeringar till 163:e plats.
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Företagarföreningen på Ale Torg bjuder in till familje-
fest med mängder av aktiviteter. Det blir bland annat 
ansiktsmålning, ponnyridning och stora vattenbollar 
som man kan åka i… Dansbandet Casablanca uppträder 

också möjlighet att testa Segways!

Familjefest på Ale torg
12.00–15.00

Alebacken SK:s cykelsektion, Alebikepark erbjuder 
liftburen utförsåkning på cykel så kallad Downhill. 

för att kunna visa upp cykelformen som sport och 
backens möjligheter till aktiviteter.

Cykling Downhill 
Alebacken, 11.00–15.00

Älvängen – Järntorget
10.00–14.00

I samarbete med föreningslivet ges alla besökare en 
härlig portion med energi. Det blir handboll, basket, 
fotboll, linedance, dance/aerobic, skate och motorfordon. 

Prova på Aerobic Gymnastics med svenska mästarinnan! 
I samarbete med Älvängens företagarförening och 
ÄIK, SBTK, Dansstudion, Lions, Ale HF, ÄMK, Ale Basket, 
Hemvärnet, Dance in Line.

Öppet hus Backa Säteri Golf 
11.00–16.00
Prova-på-golf med tränare och gratis bollar, spel på 
banan för etablerade golfare till halva priset, 100 kr. 

Catering. Visning av nya lägenheter vid klubbhuset.

Invigning av Säkra ridvägar, 
Alfhems Kungsgård 11.30 
Bohus Elfsborgs Caroliner med trummor, hästar, ryt-
tare och kanoner. Sätter färg på invigningen av projekt 

att åka buss från Nödinge, hållplatsen framför entrén 
till Ale gymnasium. Bussen avgår 11.00.
(Se separat annons)

Öppet hus Alvhems 
Kungsgård, 11.00–16.00
En dag med upplevelser för både kropp och själ – 
natur, hälsa, sport och gemenskap.

Information om golf i allmänhet. Golf som sport, fritids - 
och social  aktivitet, naturupplevelse, friskvård med mera. 
Möjlighet att prova på golf med hjälp av vår instruktör. 
God mat på Alfhems Wärdshus. Ale Slöjdare har öppet sin 
utställning och försäljning av genuint hantverk. 
Fiskdamm för barn. 

Sagostigens  tipspromenad 

kerad, 1,4 km lång slinga som kallas Sagostigen. Längs 

Alla svar hittar ni i slutet av slingan.

Hembygdsgårdar och 
museer i Ale 
Glasbruksmuseet och Repslagarmuseet håller öppet 
under dagen och Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening 
kommer att ha Hembygdsgården i Prästalunden öppen 

dopp, eller inta egen picknic i Hembygdsparken. Vi 
rekommenderar också en promenad på naturstigen vid 
parken. 

Öppet Hus ridklubbar i Ale 
K-Ridcenter, Kattleberg kl 10.45–15.15
Ale-Jennylund, Bohus kl 12.30–16.00
EB ranch ridcenter, Nödinge 14.00–15.00
Mer info: alelillaedet.se

Familjedag i Lilla Edet
Folkets Hus 
Folkets Hus i Lilla Edets centrum har familjedag och 
har aktiviteter för både stora och små. Restaurang och 

Det kommunala bostadsbolaget Leifab berättar om 
pågående projekt. Lilla Edets fotoklubb har fotoutställ-
ning. Mama Gumbo ger föreställningen Hakuna Matata 
12.00 och 14.00.

En dag med boken i centrum 
Lilla Edets bibliotek (11.00–14.00) och Lödöse bibliotek 
(11.00–16.00) har öppet för stora och små. Klurig 

med max 5 böcker och byt mot både nytt och begagnat. 
Utdelning av Bokslussen-böcker till ungdomar mellan 

på Folkets hus 14.00. Sagostund i Lilla Edets bibliotek 
13.00 för barn upp till 6 år.

Stallgärdet och Ströms 
slottspark 

om lediga tomter. Åk det charmiga turisttåget till 
Boulestallet och prova på boule. Flitiga instruktörer 

Ströms slottspark och alla aktiviteter.

11–16 Tipspromenad i sagoskogen. 
11.00 Lollo Wernäng lär ut om utegym.
11.45 Rundvandring i parken med Alf Wullf.
12.00  Räddningstjänsten, Lilla Edets kommun visar 

hjärt- och lungräddning samt insatsbil.
12.30 Bangolf med landslagsspelaren Jenny Erlandsson.
13.00 Line-danceuppvisning, PRO Hjärtum-Västerlanda. 
13.30 Utomhusscenen - Ukuleleframträdande 
14.00 Lollo Wernäng lär ut om utegym. 
14.45 Rundvandring i parken med Alf Wullf. 
15.30 Bangolf med landslagsspelaren Jenny Erlandsson.

i parken. Gratis spel på bangolfanläggningen. Spela 

Ryrsjöns montessoriskola har öppet hus. Lilla Edets 
ridklubb har ponnyridning för barnen. Testa segway.
Hos Fuxerna skyttegillé kan du prova på målskytte med 
luftgevär. Brukshundsklubben visar agility och rallylyd-
nad. Träffa Lilla Edets roddare och ro på Ryrsjön eller 
ta ett härligt dopp. Passa också på att prata med Lilla 
Edets kommun om lediga tomter. Det bjuds på kaffe 
och kanelbullar.

Ekeberg – Lödöse
Friluftsfrämjandet grillar korv och pinnbröd med barnen 

i medeltidskläder. Ljudaborg berättar om projektet och 
föreställningen samt lottar ut biljetter till kvällens före-
ställning ”Hertigarnas bröllopsfest”. 

Prova friidrott tillsammans med Tingberg AIS. 

Myresjöhus säljare och byggledare har husvisning. 

plats. Lilla Edets kommun berättar om lediga tomter och 
fördelarna med att bo i Lödöse och hur du får gott om tid. 

Lödöse Museum 

Fastighetsmäklarna har öppet 
Passa på att hitta ditt nya boende. Besök fastighets-
mäklarna i Lilla Edet. Svensk fastighetsförmedling har 
öppet 11–14 och Fastighetsbyrån 11–16. HSB har vis-
ning av sina bostadsrätter i Baneret på Ledningsgatan.

Invigning av Pilgrimsleden. 
Lödöse Museum har öppet och här invigs Pilgrimsleden 
14.00. Efter invigningen är det dramatiserade visningar.
Invigningstalare är kommunstyrelsens ordförande
Ingemar Ottosson.

Ryrsboholmvägen – Göta
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Guidade bussturer i Lilla Edet
Ta dig runt till våra tomtområden utan bil. Från 
stationsområdet Lödöse Södra avgår gratisbussar en 
gång i timmen med start klockan 10.50 därefter 11.50, 
12.50, 13.50 och 14.50. På bussen sitter du lugnt och 
behagligt och får samtidigt information om Lilla Edets 
kommun.

Bussrutt

tan, HSB — Strömsskolan, Stallgärdet och omvänd väg 
tillbaka. Hoppa på och av som du vill och när du känner 
för det. Sista bussen tillbaka till Lödöse avgår från 
Ströms slottspark 16.00.

Guidade bussturer i Ale
Avgång från Nödinge, tillfällig hållplats utanför entrén 
till Ale gymnasium  kl 12.30  och 14.30. Du åker fritt 
med bussarna. Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Södra turen: Nödinge, Norra Kilandavägen/Ale höjd, 
vidare förbi Backa Säteri, Södra Backa och Nödinge 
Golfklubb, vidare lokalbanan förbi Klädkällaren, Bohus 
centrum, Jennylund, Bohus höjd, Surte lokalbanan, 
Glasbruksmuseet, Keillers damm, via Surte centrum, ut 
via E45 tillbaka till Nödinge.

Norra turen: Nödinge, Nol, Älvängen, Furulund, 
Alebacken, Solgården, Sjövallen, Alebacken, Vikingagår-
den, Älvängens centrum, Resecentrum, Kronogården, 
Svenstorp, Nödinge.

På bussturerna visar vi upp Ales bostadsområden, kom-
mande bostadsprojekt, fritidsanläggningar med mera. 
Vi berättar också allt du behöver veta om Ale. Det blir 
ett antal stopp där du ges möjlighet att titta närmare 
på visningsobjekt. 

Delta i vår tävling och var med i utlottningen av 

i Lilla Edets kommun; Ekeberg, Ryrsboholm 
och Stallgärdet, få en stämpel på varje 
område och du kan vinna fri hyrbil en 

helg, en cykel eller ett regionkort 

Tävling  I LILLA EDET

Ta tåget till Ale och Lilla Edet
Från Centralstationen i Göteborg avgår 
Alependeln två gånger i timmen, tio i och 
tjugo över. Tågen stannar i Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen. Västtåg avgår 
en gång i timmen (kl 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15) och stannar i Bohus, Älvängen 
och Lödöse Södra. Från Lödöse Södra kan 
du sedan åka vidare till Göta och Lilla Edet 
centrum.

En komplett tidtabell hittar du på 

Skaffa lånekort till  biblioteken du 
kan använda när du vill!
De meröppna biblioteken i Surte 
och Skepplanda är tillgängliga 
varje dag 06–21.

personal på plats 10–14 och kan 
berätta mer. Ale bibliotek i Nödinge har som 
vanligt lördagsöppet 10–14.
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ställning ”Hertigarnas bröllopsfest”. 

Prova friidrott tillsammans med Tingberg AIS. 

Myresjöhus säljare och byggledare har husvisning. 

plats. Lilla Edets kommun berättar om lediga tomter och 
fördelarna med att bo i Lödöse och hur du får gott om tid. 

Lödöse Museum 

Fastighetsmäklarna har öppet 
Passa på att hitta ditt nya boende. Besök fastighets-
mäklarna i Lilla Edet. Svensk fastighetsförmedling har 
öppet 11–14 och Fastighetsbyrån 11–16. HSB har vis-
ning av sina bostadsrätter i Baneret på Ledningsgatan.

Invigning av Pilgrimsleden. 
Lödöse Museum har öppet och här invigs Pilgrimsleden 
14.00. Efter invigningen är det dramatiserade visningar.
Invigningstalare är kommunstyrelsens ordförande
Ingemar Ottosson.

Ryrsboholmvägen – Göta
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Guidade bussturer i Lilla Edet
Ta dig runt till våra tomtområden utan bil. Från 
stationsområdet Lödöse Södra avgår gratisbussar en 
gång i timmen med start klockan 10.50 därefter 11.50, 
12.50, 13.50 och 14.50. På bussen sitter du lugnt och 
behagligt och får samtidigt information om Lilla Edets 
kommun.

Bussrutt

tan, HSB — Strömsskolan, Stallgärdet och omvänd väg 
tillbaka. Hoppa på och av som du vill och när du känner 
för det. Sista bussen tillbaka till Lödöse avgår från 
Ströms slottspark 16.00.

Guidade bussturer i Ale
Avgång från Nödinge, tillfällig hållplats utanför entrén 
till Ale gymnasium  kl 12.30  och 14.30. Du åker fritt 
med bussarna. Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Södra turen: Nödinge, Norra Kilandavägen/Ale höjd, 
vidare förbi Backa Säteri, Södra Backa och Nödinge 
Golfklubb, vidare lokalbanan förbi Klädkällaren, Bohus 
centrum, Jennylund, Bohus höjd, Surte lokalbanan, 
Glasbruksmuseet, Keillers damm, via Surte centrum, ut 
via E45 tillbaka till Nödinge.

Norra turen: Nödinge, Nol, Älvängen, Furulund, 
Alebacken, Solgården, Sjövallen, Alebacken, Vikingagår-
den, Älvängens centrum, Resecentrum, Kronogården, 
Svenstorp, Nödinge.

På bussturerna visar vi upp Ales bostadsområden, kom-
mande bostadsprojekt, fritidsanläggningar med mera. 
Vi berättar också allt du behöver veta om Ale. Det blir 
ett antal stopp där du ges möjlighet att titta närmare 
på visningsobjekt. 

Delta i vår tävling och var med i utlottningen av 

i Lilla Edets kommun; Ekeberg, Ryrsboholm 
och Stallgärdet, få en stämpel på varje 
område och du kan vinna fri hyrbil en 

helg, en cykel eller ett regionkort 

Tävling  I LILLA EDET

Ta tåget till Ale och Lilla Edet
Från Centralstationen i Göteborg avgår 
Alependeln två gånger i timmen, tio i och 
tjugo över. Tågen stannar i Surte, Bohus, 
Nödinge, Nol och Älvängen. Västtåg avgår 
en gång i timmen (kl 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15) och stannar i Bohus, Älvängen 
och Lödöse Södra. Från Lödöse Södra kan 
du sedan åka vidare till Göta och Lilla Edet 
centrum.

En komplett tidtabell hittar du på 

Skaffa lånekort till  biblioteken du 
kan använda när du vill!
De meröppna biblioteken i Surte 
och Skepplanda är tillgängliga 
varje dag 06–21.

personal på plats 10–14 och kan 
berätta mer. Ale bibliotek i Nödinge har som 
vanligt lördagsöppet 10–14.
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Det startade som ett 
gemensamt intresse för 
naturliga hälsoproduk-
ter. 

Hemma vid spisen 
kokar de ihop allt från 
ringblommesalva till 
läppcerat, tvålar och 
myggstift. 

Allt som säljs i Witch-
systrar webb-butik 
innehåller två huvud-
ingredienser: Kärlek 
och en gnutta magi.

Nyinflyttade på varsin gård 
i Västerlanda fann de var-

andra direkt, till att börja 
med genom att de har barn i 
samma ålder. Ganska snabbt 
visade det sig även att de 
delade samma intresse för att 
experimentera med natur-
produkter för såväl kropp 
som själ. 

– Min dotter hade jätte-
mycket eksem och kortisonet 
som läkarna skrev ut hjälpte 
inte så besvären kom bara 
tillbaka gång på gång. Det var 
i samband med det som vi på 
riktigt började experimentera 
med olika växter och oljor 
för att hitta något som skulle 
hjälpa. Efter att vi använt vår 
egentillverkade ringblom-

mesalva ett tag försvann 
eksemen helt, berättar Linda 
Alsing som tillsammans med 
Elisabeth Nilsson driver 
företaget Witchsystrar. 

Odlar själva
Ringblommesalva, naturligt 
framställda läppcerat med 
olika dofter, bad- och massa-
geoljor, örtsalt, tvålar gjorda 
på eteriska oljor och ”she-
asmörbomber” att använda 
i badet är några av produk-
terna som säljs i webbshopen.

Dyra hudkrämer med 
långa innehållsförteckningar 
kommer inte innanför dör-
rarna till deras hem och det-

samma gäller för det klassiska 
lypsylet som särskilt vintertid 
sitter på mångas läppar. Istäl-
let tillverkar de egna läppce-
rat som bland annat innehål-
ler sheasmör. 

– Eftersom vanliga lypsyl 
ofta innehåller vatten så 
torkar de ut läpparna och gör 
att man blir beroende av det. 
I våra egna använder vi bara 
vårdande naturliga produk-
ter, säger Elisabeth.

Råvaror de inte kan odla 
själva eller plocka i skogen 
köper de så närproducerat 
som möjligt. 

Mycket av produkterna 
är säsongsbaserade och i 

sommar har bland annat 
myggstiften sålt som smör. 

Witchsystrarna åker 
även runt och besöker olika 
mässor, ofta med inriktning 
mot hälsa men även markna-
der och andra evenemang. 

– Lördag den 21 septem-
ber kommer vi till exempel 
att finnas på plats på den 
årliga Mattismarknaden i 
Lödöse. Sedan till vintern 
kommer vi även att besöka 
julmarknader, berättar Linda 
Alsing. 

Deras senaste tillskott är 
inredningsprylar och allt från 
mattor och kuddar till ljus-
lyktor och andra vackra ting 

finns till försäljning. 
– Vill man ha någon speci-

ell färg på en matta går det att 
specialbeställa. Vi har till och 
med skickat över prydnadssa-
ker till kunder i USA.

Ryktet om Witchsystrarna 
i Västerlanda sprider sig och 
de fortsätter att experimen-
tera fram naturliga hälso-
produkter hemma vid spisen 
som alla innehåller två viktiga 
ingredienser: Kärlek och en 
gnutta magi.

– Witchsystrar kokar ihop hälso-
produkter hemma vid spisen

Naturlig
magi
på burk

REPORTER

JOHANNA
ROOS

johanna@alekuriren.se

Egentillverkat och närproducerat. Elisabeth Nilsson och Linda Alsing i Västerlanda använder bara 
naturliga ingredienser i sina hälsoprodukter för kropp och själ.

NödingePendel-
station

E45

Stenkil

Vimmer-
sjön

Göta älv

Göteborg

Samtliga uteplatser i sydväst, utmärkta kommunikationer  
ett stenkast bort och storslagen natur runt knuten. 

Ett idealiskt bostadsområde för hela familjen, med aktiviteter 
och umgänge för stora som små.

Inflyttning planeras till 2016.

Stenkil – tryggt, tillgängligt  
och naturnära. Ett framtida  
boende med småstadskänsla.

www.stenkil.nu
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Nu säljer vi 30 kloka bostadsrättslägenheter i Brf BoKlok 
Skogsrået i Älvängen. Du väljer bland tvåor, treor och 
fyror, som alla har egen altan eller balkong ut mot den 
grönskande trädgården.

Här bor du med ljus, rymd och kloka materialval, till en 
boendekostnad som ger dig pengar över till annat.

Vill du passa på att göra ditt livs kanske klokaste bostads-
affär? Välkommen till säljstarten på IKEA i Bäckebol, 
lördagen den 21 september kl 11-13.

Vill du bo klokt i Kronogården, Älvängen?

Säljstart
21 sept
på IKEA 
Bäckebol

Vill du veta mer? Ring Carina Berntsson på tel 010-448 27 87 eller läs 
mer och anmäl intresse på vår hemsida www.boklok.se/skogsraet. 

Prisexempel 2 RoK 
Tvåa på övre våningen ............................. 695.000 kr
Kontantinsats (15%) .................................104.250 kr
Lån (85%) ...............................................590.750 kr
Ränta efter skatteavdrag /månad .................. 1.063 kr
Månadsavgift (värme/vatten) /mån ................2.940 kr
Boendekostnad per månad* .................... 4.003 kr
Energiprestanda ................................ 78 kWh/kvm år
* Kalkylen baserar sig på en fördelning av lånen på 1/3 3-månaders ränta 
2,95%, 1/3 2-års ränta 3,05%, 1/3 5-års ränta 3,25%. 2013-06-01.  
Hushållsel, amortering, TV och bredbandsavgift tillkommer.

Centrumutvecklingen 
har tagit ordentlig fart i 
Lilla Edet under senare 
år.

Upprustningen av 
Folkets Hus utgjorde 
startskottet, därefter 
har nya lägenheter och 
affärslokaler tillkommit.

– Vi jobbar intensivt 
med vårt utvecklings-
arbete och för att tillva-
rata den positiva trend 
som vi befinner oss i, 
säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).
I våras skedde inflyttningen 
i det nya Centrumhuset, där 
det kommunala bostadsbo-
laget Leifab tillhandahåller 
26 lägenheter. I bottenplan 

finns verksamhetslokaler där 
bland annat Netto valt att 
etablera en butik.

– Det är jättepositivt! Det 
är fler som väljer att bosätta 
sig i Lilla Edet och det är 
fler näringsidkare som ser 
möjligheter och vill eta-
blera verksamhet här. Netto 
är bara ett exempel på det, 
säger Ingemar Ottosson och 
fortsätter:

– Under de senaste fyra 
åren  har 70 nya lägenheter 
byggts i Lilla Edet. Utöver 
Centrumhuset så har vi 
HSB:s satsning på Norra 
Ledningsgatan samt trygg-
hetsboendet på Kvarteret 
Hägern som byggs av GEKÅ 
Fastigheter. Snart är också 
kommunens LSS-boende 
 klart för inflyttning. Det är 

en del av utvecklingen, att 
vi kan erbjuda olika typer av 
boende baserat på var i livet 
man befinner sig.

Nästa fas i centrumut-
vecklingen blir ombygg-
nationen av det före detta 
kommunhuset. Projektet 
tar sin början i höst och här 
planeras det för 16-19 nya 
lägenheter, lite beroende på 
hur verksamhetslokalerna i 
bottenplan ska utformas.

– Vi kopplar också på ute-
miljön som ett led i utveck-
lingsarbetet. Det är viktigt 
att det är rent, snyggt och bra 
belysning, så att invånarna 
känner sig trygga i samhället, 
säger Ingemar Ottosson.

JONAS ANDERSSON

Det nya Centrumhuset med lägenheter och verksamhetslokaler stod färdigt i våras. I höst startar 
renoveringen av före detta kommunhuset, som ska komplettera lägenhetsutbudet i Lilla Edet.

Full fart på centrumutvecklingen
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Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Gör som många andra och kom in till oss på Wäxthuset,  
så ska vi se till att ni lyckas med er trädgårdsdröm!
Gå in på vår hemsida www.waxthuset.nu för mer information.

Brett sortiment av krukväxter,  
snittblommor, trädgårdsväxter, 
rosor, sommarblommor, perenner, 
buskar och prydnadsträd.

Lökväxter och fröer med alla till-
behör som krävs för att odla egna 
grödor.

Kreativa florister som skapar  
arrangemang till både begravning, 
bröllop och fest.

Stort sortiment av bekämpnings-
medel och gödning, redskap från 
bl a Fiskars, slangkopplingar och 
dammtillbehör.

En trädgårdsdesigner i egen regi 
som ritar och designar trädgårdar. 



Laxfisket i Göta älv är 
känt sedan uråldriga 
tider.

Många menar att 
Sveriges bästa laxfiske 
finns i Lilla Edet.

– Laxfisket är en av 
kommunens största 
turistattraktioner och vi 
har många utländska 
gäster som kommer till-
baka år efter år, fastslår 
Philippe van Assche, 
ordförande i Sportfiske-
klubben Laxen.
I Lilla Edet hittar du Sveri-
ges äldsta sluss, som har över 
400 år på nacken. Den första 
slussen stod färdig 1607 och 
gjorde älven till en livlig och 
viktig transportled. Slussen i 
all ära, men idag är det fram-
förallt laxfisket som sätter 
Lilla Edet på turistkartan. 
Under semesterperioden 
inkvarterar sig tyskar, hol-
ländare, belgare, danskar, 
norrmän och för all del även 
många svenska turister i de 
stugor som finns för uthyr-
ning hos SFK Laxen.

– Säsongen sträcker sig 
från mitten av april till sep-
tember månad ut. Man 
ringer och bokar sitt fiske-

kort eller kommer hit. Vi 
har även båtar för uthyrning 
för dem som önskar. Hela 
fiskekortssträckan har fina 
strömmar och ståndplatser 
för fiske, förklarar Philippe 
van Assche.

I fjol fångades totalt 704 
laxar med en rekordartad maj 
månad för laxfisket i Lilla 
Edet, då togs 81 laxar med en 
genomsnittsvikt på strax över 
nio kilo.

– I år har vi hittills fått upp 
någonstans mellan 180-190 
laxar med en genomsnittlig 
vikt på drygt sex kilo. Det är 
stora laxar i jämförelse med 
vad andra älvar i närområdet 
har.

– Det som är speciellt 
här är att vi kan erbjuda ett 
väldigt rikt laxfiske i central 
stadsmiljö. Tillgängligheten 
gör att många väljer Lilla 
Edet framför andra fiske-
vatten. Vi har också många 

som kommer hit och tittar 
på när andra fiskar. Det är 
också ett sätt att uppleva lax-
fisket på, säger Philippe van 
Assche.

Vi får gå tillbaka till 1941 
för att notera den hittills 
största bekräftade laxfångst 
som skett i Lilla Edet. Med 
hjälp av drivgarn fastnade en 
lax som vägde hela 27 kilo.

– Största laxen i år ligger 
på 13,2 kilo, avslöjar Philippe 
van Assche.

Nyligen genomfördes 
Laxens dag, en årligen åter-
kommande aktivitet i klub-
bens regi. Årets arrang-
emang lockade närmare 600 
personer.

– Vädret var fantastiskt 
och stämningen på topp. Vi 
har all anledning att vara 
stolta över vårt laxfiske. Fis-
keklubben arbetar hårt för 
att bevara och utveckla denna 
underbara miljö.

Bästa laxfisket finns i Lilla Edet

PHILIPPES
BÄSTA
LAXRECEPT:

GRILLAD LAX
4 portioner
1 st laxfilébit ca 6-800gr
2 msk olivolja
1/2 Citron färskpressad 
Ett knippe dill 
Havssalt och citronpeppar

Gör så här:
Lägg laxfilén i aluminium-
folie. Ringla olivolja och citron-
juice över laxen. Salta och 
peppra och strö på hackad dill. 
Tryck ihop folien så att knytet 
blir tätt, ta gärna flera lager folie. 
Lägg knytena på grillen. 
Vänd på foliepaketen efter 
cirka 8-10 minuter.

POTATISKNYTEN
14-16 färskpotatisar 
(förkokas)
2-3 schalottenlökar
Färska champinjoner i bitar
Olivolja 
Havssalt
färsk finhackad chilipeppar
Ett knippe dill 

Gör så här: 
Riv aluminiumfolie och lägg folie-
bitarna i varsin skål så blir det 
enklare att få allt att stanna kvar 
i knytet. 
Dela potatisen, löken och 
svampen i mindre bitar och lägg 
i folien. Toppa med olivolja, chili-
peppar och havssalt.
Tryck ihop folien så att knytet 
stängs. Lägg det på grillen 
och vänd foliepaketen efter 
ca 6-7 minuter.
Servera med sallad, och 
eventuellt en extra sås.

KALL ROSÉPEPPARSÅS
(serveras väl kyld)
Turkisk yoghurt ca 5 dl
Krossad Rosepeppar ca 1 tsk
Chilisås ca 1/2-3/4 dl
Smulad dragon ca 1 tsk
Havssalt efter tycke och smak

GRILLAT LAXPAKET OCH 
POTATISKNYTEN I FOLIE
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Laxfisket i Lilla Edet är omåttligt populärt.

Lax i alla dess former. Här är det Ann-Marie Johansson som 
köper sig en laxportion av Ann-Marie Karlsson.

Jimmy Huhtala, med barnen Hugo och Filip, köpte bollar till 
Laxracet av Margareta Berggren i samband med Laxens dag. 
Laxens dag är en årligen återkommande aktivitet i mitten av 
augusti.

Hela fiskekortssträckan har fina strömmar och ståndplatser för fiske.

REPORTER

JONAS
ANDERSSON

jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

ALLAN
KARLSSON

info@alekuriren.se

Vissa föredrar laxfiske från båt.
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tider.

Många menar att 
Sveriges bästa laxfiske 
finns i Lilla Edet.

– Laxfisket är en av 
kommunens största 
turistattraktioner och vi 
har många utländska 
gäster som kommer till-
baka år efter år, fastslår 
Philippe van Assche, 
ordförande i Sportfiske-
klubben Laxen.
I Lilla Edet hittar du Sveri-
ges äldsta sluss, som har över 
400 år på nacken. Den första 
slussen stod färdig 1607 och 
gjorde älven till en livlig och 
viktig transportled. Slussen i 
all ära, men idag är det fram-
förallt laxfisket som sätter 
Lilla Edet på turistkartan. 
Under semesterperioden 
inkvarterar sig tyskar, hol-
ländare, belgare, danskar, 
norrmän och för all del även 
många svenska turister i de 
stugor som finns för uthyr-
ning hos SFK Laxen.

– Säsongen sträcker sig 
från mitten av april till sep-
tember månad ut. Man 
ringer och bokar sitt fiske-

kort eller kommer hit. Vi 
har även båtar för uthyrning 
för dem som önskar. Hela 
fiskekortssträckan har fina 
strömmar och ståndplatser 
för fiske, förklarar Philippe 
van Assche.

I fjol fångades totalt 704 
laxar med en rekordartad maj 
månad för laxfisket i Lilla 
Edet, då togs 81 laxar med en 
genomsnittsvikt på strax över 
nio kilo.

– I år har vi hittills fått upp 
någonstans mellan 180-190 
laxar med en genomsnittlig 
vikt på drygt sex kilo. Det är 
stora laxar i jämförelse med 
vad andra älvar i närområdet 
har.

– Det som är speciellt 
här är att vi kan erbjuda ett 
väldigt rikt laxfiske i central 
stadsmiljö. Tillgängligheten 
gör att många väljer Lilla 
Edet framför andra fiske-
vatten. Vi har också många 

som kommer hit och tittar 
på när andra fiskar. Det är 
också ett sätt att uppleva lax-
fisket på, säger Philippe van 
Assche.

Vi får gå tillbaka till 1941 
för att notera den hittills 
största bekräftade laxfångst 
som skett i Lilla Edet. Med 
hjälp av drivgarn fastnade en 
lax som vägde hela 27 kilo.

– Största laxen i år ligger 
på 13,2 kilo, avslöjar Philippe 
van Assche.

Nyligen genomfördes 
Laxens dag, en årligen åter-
kommande aktivitet i klub-
bens regi. Årets arrang-
emang lockade närmare 600 
personer.

– Vädret var fantastiskt 
och stämningen på topp. Vi 
har all anledning att vara 
stolta över vårt laxfiske. Fis-
keklubben arbetar hårt för 
att bevara och utveckla denna 
underbara miljö.

Bästa laxfisket finns i Lilla Edet

PHILIPPES
BÄSTA
LAXRECEPT:

GRILLAD LAX
4 portioner
1 st laxfilébit ca 6-800gr
2 msk olivolja
1/2 Citron färskpressad 
Ett knippe dill 
Havssalt och citronpeppar

Gör så här:
Lägg laxfilén i aluminium-
folie. Ringla olivolja och citron-
juice över laxen. Salta och 
peppra och strö på hackad dill. 
Tryck ihop folien så att knytet 
blir tätt, ta gärna flera lager folie. 
Lägg knytena på grillen. 
Vänd på foliepaketen efter 
cirka 8-10 minuter.

POTATISKNYTEN
14-16 färskpotatisar 
(förkokas)
2-3 schalottenlökar
Färska champinjoner i bitar
Olivolja 
Havssalt
färsk finhackad chilipeppar
Ett knippe dill 

Gör så här: 
Riv aluminiumfolie och lägg folie-
bitarna i varsin skål så blir det 
enklare att få allt att stanna kvar 
i knytet. 
Dela potatisen, löken och 
svampen i mindre bitar och lägg 
i folien. Toppa med olivolja, chili-
peppar och havssalt.
Tryck ihop folien så att knytet 
stängs. Lägg det på grillen 
och vänd foliepaketen efter 
ca 6-7 minuter.
Servera med sallad, och 
eventuellt en extra sås.

KALL ROSÉPEPPARSÅS
(serveras väl kyld)
Turkisk yoghurt ca 5 dl
Krossad Rosepeppar ca 1 tsk
Chilisås ca 1/2-3/4 dl
Smulad dragon ca 1 tsk
Havssalt efter tycke och smak

GRILLAT LAXPAKET OCH 
POTATISKNYTEN I FOLIE

18 ALEKURIREN

Laxfisket i Lilla Edet är omåttligt populärt.

Lax i alla dess former. Här är det Ann-Marie Johansson som 
köper sig en laxportion av Ann-Marie Karlsson.

Jimmy Huhtala, med barnen Hugo och Filip, köpte bollar till 
Laxracet av Margareta Berggren i samband med Laxens dag. 
Laxens dag är en årligen återkommande aktivitet i mitten av 
augusti.

Hela fiskekortssträckan har fina strömmar och ståndplatser för fiske.
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Vissa föredrar laxfiske från båt.

Ströms Slottspark invig-
des i maj 2011.

Parken har blivit en 
mötesplats för männ-
iskor i alla åldrar.

– Det är Lilla Edets 
motsvarighet till Slotts-
skogen, säger Ulf Wet-
terlund, numera ordfö-
rande i Ströms Slotts-
parks Intresseförening 
och tidigare ansvarig 
för det Leaderprojekt 
som möjliggjorde upp-
rustningen.

Projektidén gick ut på att 
genom vissa renoverings- 
och utvecklingsinsatser 
skapa en sammanhållen miljö 
av Ströms slott, slottsparken, 
båthamnen och slussen.

– Målet var att få till stånd 
en miljö med högre attrak-
tionskraft än vad som var 
fallet tidigare och att skapa 
en mötesplats för såväl besö-
kande som boende i Lilla 
Edet med omnejd, förklarar 
Ulf Wetterlund.

Med facit i hand kan man 
konstatera att arbetsgrup-
pens idéer blivit verklighet. 
Idag utgör Ströms Slottspark 

den naturliga mötesplatsen 
för såväl ung som gammal – 
en oas för alla.

– Parken, som i begynnel-
sen tillhörde slottet, var för-
fallen då upprustningen drog 
igång. Lilla Edets kommun, 
Verdandi och det kommu-
nala fastighetsbolaget Leifab 
involverades i projektet. Alla 
inblandade parter kände att 
vi ville göra något åt situatio-
nen och skapa en stadspark, 
säger Ulf Wetterlund.

Kommunens invånare har 
sannerligen tagit Slottspar-
ken till sina hjärtan. Soliga 
dagar råder det full aktivitet 
i parken. Platsen har blivit 
ett populärt tillhåll för barn-
familjer och för skolklasser, 
som mer än gärna förlägger 
sina utflykter till Ström.

– Samtidigt som det ska 
vara en rofylld miljö att vistas 
i vill vi också att besökarna 
ska kunna aktivera sig på 
olika sätt. Bland annat finns 
en minigolfbana, beachvol-
leyplan, frisbeegolf och en 
rink för inlines, streetbasket 
med mera. För dem som 
kommer hit med sina barn 
finns en stor lekpark och i 
direkt anslutning till det ett 
café, säger Ulf Wetterlund 

och upplyser vidare om att 
kubb, krocket, badminton-
rack, frisbees, bollar och 
andra lekredskap finns för 
utlåning.

Slottsparkens popularitet 
växer också i takt med att eve-
nemangen blir fler och fler. 
Miljödagen, midsommar-
firandet och julmarknaden 
i december är årligen åter-
kommande arrangemang. 
En och annan allsångskväll 
har det också blivit.

– Sedan är det fritt fram 
för det lokala föreningslivet 
att nyttja parken till olika 
arrangemang. Vi samarbetar 
gärna i det avseendet, säger 
Ulf Wetterlund.

Vid årsskiftet ska den 
nya konstgräsplanen på 
Strömsvallen vara klar för 
invigning.

– Fotbollsarenan ligger 
bara en utspark bort och får 
anses som en del av ett väl-
digt populärt friluftsområde, 
avslutar Ulf Wetterlund.
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– En mötesplats för alla åldrar

Lilla Edets
motsvarighet
till Slottsskogen

Ulf Wetterlund, 
ordförande i Ströms Slotts-
parks Intresseförening.

Utbudet av aktiviteter är många i Ströms 
Slottspark. Här utegymmet och i bakgrunden 
skymtar beachvolleyplanen. En 18-håls minigolfsbana inryms i slottsparken.

En utomhusrink som lämpar sig utmärkt för bland annat bandy.
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PARKENS HISTORIA

Parken anlades i samband med 
att dåvarande ägare till Ströms 
säteri, greve Rutger von Asch-
eberg, 1685 lät uppföra en ny 
huvudbyggnad på den plats där 
dagens Ströms slott står. Parken 
var på den tiden en typisk 
barockanläggning som sträckte 
sig ända ner till älven.
Flera ägarbyten leder under 
1800-talet fram till en inriktning 
mot engelsk landskapsarkitektur. 

Då planterades också troligtvis de 
exotiska träd som finns i parkens 
skogsdel. Under större delen av 
1900-talet användes parken till 
handelsträdgårdsverksamhet. 
Skogsdelen sköttes då av slottets 
ägare, Inlands pappersbruk. Inrikt-
ning för parken, från dagens ägare 
Leifab, är att erbjuda en välskött 
park som skall passa alla att vara i, 
antingen med någon aktivitet eller 
bara ta det lugnt i trivsam miljö.

19ALEKURIREN

Att hyra i Ale och Lödöse
•  Lagerytor utomhus 10.000 m2

Tillgång till fordonsvåg och lastmaskiner

• Kallager 1.300 m2

• Varmlager 300 m2

Lödöse Energi & Miljö AB
gustafson@lodoseenergi.se

Välkommen 
till Ale!
Här fi nns vi alltid nära.

Vår närvaro på tre orter ger oss unika kunskaper om den 
lokala marknaden, något vi gärna delar med oss av.

ALE TORG • SURTE • ÄLVÄNGEN

Välkommen till Ale Torg, Surte och Älvängen!

– Och en riktig bank!

www.handelsbanken.se



20 ALEKURIREN

från 9:90/ rulle

Miljöcertifi erad 
verksamhet

PACKTEJP 
& Avspärrningsband
med eget tryck 

Exkl moms och frakt

Även små upplagor

www.rörmärkning.se   0303-74 99 50 Älvängen

Snabba leveranse
r!

Snabba leveranse
r!

En ny handelsförening 
har sett dagens ljus i 
Lilla Edets kommun.

Visionen är att skapa 
en bättre vardag.

– Vi ska samverka för 
att göra Lilla Edet till en 
intressant kommun att 
verka, bo och besöka, 
säger näringslivsut-
vecklare Kajsa Jern-
qvist.

Handelsföreningen är ett 
samarbete mellan fastighets-
ägare, handlare, näringsliv 
och Lilla Edets kommun. 
Verksamheten finansieras 
genom medlemskap, service-
avgifter och bidrag från kom-
munen.

– Föreningen har tagit 
fram fyra fokusområden med 
tillhörande arbetsgrupper. 
Det gäller handelsaktivite-
ter, marknadsföring, utveck-
lingsfrågor och utemiljö, för-

klarar Kajsa Jernqvist.
– Detta är frågor som vi 

har jobbat väldigt länge med. 
Förstudier, workshops och 
stormöten ligger till grund 
för handelsförenings bil-
dande, säger Jernqvist.

– Kommunens roll i sam-
manhanget beskrivs enklast 
med att vi vill ge våra före-
tagare bästa möjliga förut-
sättningar att lyckas. Samar-
bete mellan nämnda aktörer 
skapar mervärden. Tillsam-
mans blir vi kreativa och kan 
utveckla handeln och miljön 
i Lilla Edet, säger Kajsa Jern-
qvist.

Hur ser du på handelns 
utveckling i Lilla Edet?

– Vi har kunnat se ett 
trendbrott under det senaste 
året, ökad inflyttning och fler 
etableringar. Handeln växer i 
centrum och det råder ingen 
tvekan om att handel föder 
handel.

JONAS ANDERSSON

En familj som valt att 
bygga hus i sin hem-
kommun och en annan 
som valt att flytta hit 
från Göteborg.

Skälet till varför 
man väljer Lilla Edets 
kommun är emellertid 
detsamma.

– Det geografiska 
läget är perfekt, man 
får lugnet med vacker 
natur inpå husknuten, 
samtidigt som storsta-
den ligger på behörigt 
avstånd, säger Maria 
Kämäräinen.

Maria Kämäräinen är i likhet 
med sambon Mikael Olais-
son uppväxt i Göta. Paret 
har bott i lägenhet och 
radhus. När det blev aktuellt 
att bygga egen villa snurrade 
tankarna en del, men ganska 
snart bestämde man sig för 
att bli kvar i Göta. Hösten 
2011 stod det nya huset på 
Ryrsboholmvägen klart. 

– Vi bor verkligen mitt i 
känns det som. Mikael jobbar 
i Stenungsund, som är på 
behagligt pendlingsavstånd 
och jag kan smidigt ta mig 
till mitt jobb i Trollhättan. 
Utbyggnaden av vägen och 
järnvägen har blivit ett jätte-
lyft, säger Maria.

Familjen består också av 
barnen Nova och Neo, vars 
förskola och skola bara ligger 
ett stenkast bort. 

– Vi bor dessutom granne 

med det lokala föreningsli-
vet. Nova rider hos LERK 
vars ridhus vi ser från köks-
fönstret. Detsamma gäller 
Göta BK:s anläggning där 
Neo har börjat i fotbollssko-
lan, berättar Mikael.

Många barnfamiljer
Kommunen har planlagt 15 
tomter på Ryrsboholmvä-
gen. Området kommer att 
presenteras den 7 september.

– Vi kan inte tänka oss 
ett bättre boende. Det bor 
många barnfamiljer i kvarte-
ret, säger Maria Kämäräinen.

Josefine Lundin och 

maken Lars Larsson attra-
herades av lugnet i Hjärtum. 
De flyttade från centrala 
Hisingen till drömhuset i 
Äsperöd.

– När vi kom hit och såg 
den vidunderliga utsikten 
över älven var vi sålda. Min 
man kommer från en liten by 
i Dalarna, så för honom var 
kontrasten inte lika påtaglig. 
Vi har bott här i ett och halvt 
år och stortrivs, förklarar 
Josefine.

Anledningen till att flytt-
lasset gick var att Josefine i 
det skedet var gravid. Nu är 
Noa 1 år och ska snart till att 

börja förskolan.
– Vi har fått ett väldigt 

varmt mottagande av barn-
omsorgspersonalen. Det var 
inga problem med att välja 
förskola, så snart börjar Noa 
på Rödklövern på Ström.

Vad är det bästa med att 
bo i Äsperöd?

– Det är så himla lugnt 
och skönt. Snart börjar Noa 
gå och kan röra sig fritt ute 
på gräsmattan, detsamma 
gäller våra hundar och katter, 
avslutar Josefine Lundin.

JONAS ANDERSSON

Näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist, fastighetsägare Sven 
Karlsson och Håkan Jonson på Elkedjan symboliserar den sam-
verkan som finns i den nya handelsföreningen. 

– Ny handelsförening är bildad

Samarbete för
en bättre vardag
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Uppskattar lugnet och den vackra naturen

När det blev dags att skaffa barn valde familjen Lundin-Larsson att flytta från Hisingen och istället 
bosätta sig i Äsperöd, Hjärtum. 
– Vi fann vårt drömhus, förklarar Josefine med dottern Noa, 1 år, på armen.
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Uppskattar lugnet och den vackra naturen

När det blev dags att skaffa barn valde familjen Lundin-Larsson att flytta från Hisingen och istället 
bosätta sig i Äsperöd, Hjärtum. 
– Vi fann vårt drömhus, förklarar Josefine med dottern Noa, 1 år, på armen.

21ALEKURIREN

BORGAR-
ÅSEN

FRIDHEM

HÖGSTORP

LUNNARE-
BERGET

GAMLA

ELLBO

STOMMEN

ÖSTRA
BERG

STRÖM

SOLKULLEN

RYK

SÄTERGÅRDEN

SMÖR-
KULLEN

Räddnings-
station

Ströms-
skolan

Ströms-
vallen

Ströms
Slott

Ellbo park

Fuxerna
kyrka

Past.
exp.

Förs.-
hem

Fuxerna-
skolan

Kommun
kontor

Folkets
hus

Hembyggds-
museum

Nya
Skolan

Ströms Slottspark

Ekaråsen

Vattenfall
Kraft-

station

Sveriges
första
Sluss

Sluss

Planerat
bostads-
område

Planerat
bostads-
område

Planerad
mark för

näringslivet

Planerad
mark för

näringslivet

Planerat 
allmänt 
ändamål

Strömsbäcken

Göta älv

bäcken

E45

167

167

625

Lilla Edet

Onsdag 
11 september

Cykeltipspromenad
Segways 

Strömsskolan 

Torsdag 
12 september

Prova laserpistol 
och alkomätare.

Gör däcktryckskontroll 
Kommunhuset

Måndag 
9 september

Körsimulator 
Kommunhuset 

Tisdag 
10 september

Gratis cykelservice 
Gösta Ericsson

 

Fredag 
13 september

Quiz-kväll
Folkets Hus

Den 9-14 september kan du vara Streetsmart i Lilla Edets kommun.

Testa körsimulator och lär dig köra klimatsmart, få gratis cykelservice, cykla 
tipspromenad och prova segway. Se polisens motorcyklar, testa laserpistol och 
alkomätare. Västtrafik finns på plats. Folkets Hus bjuder in till fredagsquiz.  
Fredagen den 13 september, mellan kl 17.00-24.00, åker alla gratis kollektivtrafik. 
Veckan avrundas i Hjärtum med lådbilsrace, tomtvisning och utställning av  
Moppedrevet. 
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Boulestallet utgör ett 
andra hem för många 
av kommunens senio-
rer.

Kloten rullar året om.
Fyra dagar i veckan 

sker spelträffar i och 
utanför det gamla rid-
huset på Ström.

Under sommarhalvåret sker 
spel på banorna utanför Bou-
lestallet. Vid dålig väderlek 
och hela vinterperioden 
bedrivs verksamheten inom-
hus. 

– Vi spelar året om. Själv 
brukar jag vara här två dagar i 

veckan, säger Kjell Anders-
son som sitter med i Bou-
lestallets styrelse.

Något seriespel förekom-
mer inte, däremot brukar 
Boulestallet åka i väg på täv-
lingar som man blir inbjudna 
till. Det är fritt fram för med-
lemmarna att anmäla sig.

– Är man intresserad av 
att gå med i föreningen är 
det bara att höra av sig eller 
komma hit. Vi har försökt 
få hit ungdomar också, men 
de är svårflörtade, förklarar 
Kjell.

I år firar Boulestallet 
10-årsjubileum. Två jubi-

leumsresor har avverkats i 
sommar, Gullholmen res-
pektive Lysekil.

– Vi fick göra två separata 
resor eftersom intresset var 
så stort, säger Kjell.

Boulestallet hyr fastighe-
ten av Leifab för en över-
komlig summa. Föreningen 
har själva gjort en del inves-
teringar i lokalen och därige-
nom skapat en riktigt trivsam 
mötesplats.

– Vi trivs förträffligt här 
och gemenskapen är väldigt 
god, avslutar Kjell Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

Populär samlingsplats! Boulestallet på Ström erbjuder verksamhet året om. När höst övergår till 
vinter flyttar boulespelarna inomhus.

I Boulestallet rullar kloten året om

På våren 2012 fattade 
kommunfullmäktige 
beslut om att investera 
i iPads till samtliga hög-
stadieelever.

Satsningen genom-
fördes under hösten 
samma år.

– Nu tar vi nästa steg 
och förser eleverna i 
årskurs 4-6 med varsin 
iPad, säger bildnings-
chef Maria Andersson.

Varför det har blivit iPads 
och inte bärbara datorer till 
eleverna beror på den utred-
ning som gjordes innan full-
mäktige klubbade igenom 
sitt beslut.

– Tjänstemän och skol-
personal var delaktiga i 
den processen. iPads är en 
smidig produkt, lätt att jobba 
med och lätt att ladda, säger 
Maria Andersson.

Andreas Somos, rektor 
på Fuxernaskolan, ger sin syn 
på saken.

– En iPad har kort start-
tid och en teknik som nästan 
är självinstruerande, väldigt 
logiskt måste jag säga. Den 
liknar i många avseenden en 
smartphone som flertalet av 
våra elever redan behärskar.

Vad är den största vin-
sten med att eleverna nu 
har en egen iPad?

– Att pedagogerna kan 
nyttja olika lärstilar i under-

visningen. Man kan exem-
pelvis använda sig av ljudfi-
ler, text, film och så vidare på 
ett enkelt sätt.

När mellan- och högsta-
dieeleverna förses med iPads 
frigörs dessutom datorer till 
lågstadiet.

– Det är riktigt. Vi omför-
delar vår maskinpark och 
på så sätt blir det datortätt 
även i de yngre årskurserna. 
Vår målmedvetna satsning 
skapar möjligheter till nytt 
lärande i klassrummen, säger 
Maria Andersson.

JONAS ANDERSSON

iPads ger möjlighet till nytt lärande

Bildningschef Maria Andersson.

JURISTER, NÄTVERK OCH 
STORKUNDSFÖRMÅNER.
DET ÄR BARA TOPPEN PÅ ISBERGET.

Vi brinner för att skapa de bästa förutsättningarna 
för dig att driva företag. Ring oss på 08-406 18 00 
så berättar vi hur vi får ditt företag att växa. 
Välkommen till Sveriges största företagar-
organisation.

foretagarna.se/vg

iPads är det pedagogiska 
lärverktyg som tillämpas.
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Föreningarna duggar 
tätt i Ale och på många 
håll råder full aktivitet 
året om.

Alebacken, som i 
vintras besöktes av 
cirka 15 700 skidåkare, 
förvandlas sommartid 
till arena för en helt 
annan sport – nämligen 
downhill-cykling.

De flyger upp på ramper, 
trixar sig fram längs steniga 
stigar, tar sedan liften upp för 
att ännu en gång susa nerför 
Alebacken i Alafors.

Ale Bikepark har just 
dragit igång igen efter som-
maruppehållet och det är 
Alebacken SK:s Christian 
Brånemark som håller i trå-
darna. 

– Cykelverksamheten i 
Alebacken startade i början 
av 2000-talet och har vuxit 

successivt sedan dess, även 
om intresset kanske inte 
är jättestort. Fördelen här 
jämfört med på 
andra ställen är 
tillgången till 
lift. På samma 
sätt som när man 
åker skidor eller 
snowboard tar 
man cykeln 
med sig 
upp i 
liften. 

Man väljer mellan olika 
spår och kan därför 
anpassa svårighets-
graden efter för-

måga. Ramper och krokiga 
stigar gör cykelresan utför 

än mer nervkittlande. 
– Förutom cyklister 

från Göteborg kommer 
en hel del från Tjörn, 
Orust och Stenung-
sund. Det finns inte så 

många andra stäl-
len här omkring 

som lämpar 
sig för down-
hill-cykling, 
säger Chris-
tian Bråne-
mark

Anlägg-
n i n g e n 
drivs helt 
av ideella 
krafter och 
en trogen 
e l d s j ä l 
som varit 
engagerad 
ända sedan 

barnsben är 

John Hansson, ordförande 
i Alebacken SK.

– Det är fantastiskt roligt 
att backen har blivit så upp-
skattad. Under vintern som 
var kunde vi räkna till cirka 
15 700 besökare och då är 
inte skolklasser inräknade. 
Att vi dessutom kan ha verk-
samhet på sommaren i form 
av cykling är ett stort plus.

Förändringar
Alebacken, som tidigare gick 
under namnet Himlabacken, 
grundades för 44 år sedan 
och har genom åren genom-
gått en rad betydelsefulla 
förändringar. Under 2009 
höjdes backen 10 meter med 
hjälp av Peabs fyllnadsmas-
sor från utbyggnaden av E45 
och samma år var det pre-
miär för två nya liftar.

Förra året öppnade man 
en ny servering samt invigde 
den nya barnbacken med till-

hörande lift.
Idag har man ett helauto-

matiskt snöverkningssystem 
som kan skötas var som helst 
ifrån med hjälp av en smart-
phone. 

Även om någon snö knap-
past är att vänta de närmsta 
veckorna så susar besökare 
redan nedför skidbacken i 
Alafors – på två hjul istället 
för på ett par skidor.

Luft under hjulen. Edvin Karlsson från Älvängen höll inte på 
bromsen. 

Tummen upp för Downhill. Anders Grip från Göteborg, Peter Beijer från Mölndal, Edvin Karlsson från Älvängen, Anders Düring, 
Kungsbacka ochAdam Düring från Kungsbacka passar på att cykla utför i Alebacken innan skidsäsongen börjar.

FOTOGRAF

ALLAN
KARLSSON

info@alekuriren.se

REPORTER

JOHANNA
ROOS

johanna@alekuriren.se

– I Alebacken sportar man året om

Se upp i sommarbacken!
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Christian 
Brånemark 

och John 
Hansson. 

Stall Alfhem
Dressyrcenter & Gårdsbutik

Stall Alfhem 
Grönnäs 233 
446 92 Skepplanda 

bethine@stallalfhem.se 
070-591 85 18 
stallalfhem.se

Vi finns på Facebook
facebook.com/stallalfhem

Dressyrträning

Gårdsbutik

Både för dig med eller utan egen häst.
Vi har välridna och trevliga hästar.  
Enskilt eller liten grupp max 3 personer.

Missa inte vår gårdsbutik där vi säljer 
stängselmaterial och diverse djurartiklar.
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Det är duktiga var och 
en för sig, men när för-
eningarna samverkar 
blir det ännu bättre.

Kulturföreningen 
Teatervinden har gjort 
succé med sin före-
ställning "Dansen i 
Furulund" som egent-
ligen är en hyllning till 
idrottsklubben Ahlafors 
IF som firar 100 år.

För Linus Boström, 
10, betydde det scen-
debut och ett oförglöm-
ligt minne.

Ale tillhör Sveriges fören-
ingstätaste kommuner. Bred-
den är det som imponerar 
mest. Här finns allt från 
taekwondo och boxning till 
schack-, teater-, sång- och 
musikföreningar. Självklart 
återfinns de största fören-
ingarna även i Ale inom de 
klassiska idrotterna, fotboll, 
handboll, innebandy, basket, 
orientering och ridsport.
I föreningslivet möts männ-
iskor över generationer och 
i kulturföreningen Teatervin-

den är det mer påtagligt än 
normalt. Linus Boström, 10, 
är yngst i ensemblen, drygt 
70 år yngre än den äldsta.

– Det är nästan det roli-
gaste. Teater kan alla spela. 
Åldern spelar ingen roll, 
säger han klokt efter ännu en 
föreställning i Furulundspar-
ken.

Lagom till Ahlafors IF:s 
100-årsjubileum hade Tea-
tervinden premiär på sin 
föreställning som är baserad 
på historier, sanna och delvis 
kryddade, från klubben i all-
mänhet och dansparken i 
synnerhet.

Totalt kommer föreställ-
ningen att ha spelats 18 
gånger innan sällskapet sätter 
punkt. För Linus Boström 
blir det ett oförglömligt 
minne, men det kan också ha 
varit starten på något nytt.

– Jag har aldrig spelat 
teater förut, men nu har 

jag fått smak på det. Får jag 
frågan igen kommer jag 
säkert att tacka ja. Det har 
varit kul att träffa så många 
roliga människor och visst 
känns det bra att stå på scen 
när människor applåderar.

Är du aldrig nervös?
– Inför premiären var jag 

det, men då läste jag igenom 
manuset en gång till. Det 
hjälpte. Nu pirrar det bara 
lite i början, men så fort före-
ställningen är igång känns det 
bra, svarar Linus Boström.

Manusförfattare och regis-
sör, Kent Carlsson, gläds åt 
produktionen.

– Vårt samarbete med 
Ahlafors IF har varit fantas-
tiskt. Spännande att samar-
beta med en idrottsfören-
ing och kunna göra något 
bra ihop. Idrott är ju också 
kultur! Det är lite kul att en 
anrik idrottsklubb som Ahla-
fors IF satsar på teater när det 

första seklet ska firas.
Att idrott och kultur hör 

ihop kan Linus Boström 
skriva under på. När tea-
tern är över väntar nämligen 
orientering i OK Alehof, ett 
annat stort intresse hos en 
föreningsaktiv tioåring.
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Föreningsliv i 
samverkan

När familjen är 
viktigast

veidekkebostad.se

VILLA VEIDEKKE, ÄLVÄNGEN 

Vi planerar för 13 villor på stora tomter, skräddarsydda 
för ett modernt och bekvämt familjeliv. Här bor du i ett 
attraktivt och barnvänligt område med närhet till natu-
ren, dagis, skola, service och den nya  pendeln som 
snabbt tar dig in till Göteborg. 

Välkommen in i vårt visningshus 
den 7 september! 

Adress: Jonsvägen 5
Mer info: 0303-74 90 03
monica.ale@svenskfast.se

Ett boende - två alternativ

TOMT- OCH VILLAVISNING
Lördag 7 september kl 11-14 i Lödöse

Välkomna till Ekebergsv.35  
i Lödöse där vi visar vårt  
populära Villa Ljungby och  
fina byggklara tomter.

Bygg  
Villa Ljungby

   fr 5 549/mån 
   *vid 10 % handpenning

     exkl. amortering

Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance 

Söndagar Folkets hus, Älvängen start 22 sept
Prova-på söndagen den 15 sept kl.15.00 (gratis)
Grundkurs/nybörjare 15.30-17.00
Nivå 1 17.15-18.45
Nivå 2-3 19.00-20.30

Måndagar Fredkullasalen, Kungälv start 23 sept 
Prova-på måndagen den 16 sept kl.19.15 (gratis)
Grundkurs/nybörjare 18.30-20.00 

Dansa med oss 

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-898616

I samarbete med:

Ale Torg 10, Nödinge

15-årsjubileum
Kom och fi ra och fynda hos oss!

Enkelslipade solglasögon 
eller läsglasögon 

på köpet!
Vid köp av ett par kompletta progressiva glasögon 
från 1975:-  ingår nu ett par enkelslipade 
solglasögon eller läsglasögon!

Just nu ingår 
valfri båge!
Vid köp av enkelslipade glasögon från 950:- ingår valfri 
båge.  Välj bland hela sortimentet i butiken.

Gratis 
 synundersökning!

(Värde 350:-)  

Öppettider:  Måndag-Torsdag  9.30-18.00, Fredagar  9.30-16.00
Lördagar:  Stängt, Lunchstängt mellan 13-14

Föreställningen Dansen i Furulund är ett samarbetsprojekt mellan kulturföreningen Teatervinden 
och idrottsklubben Ahlafors IF som i år firar 100 år. Samverkan skapar möjligheter.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

ALES STÖRSTA 
FÖRENINGAR

Ale Innebandy
Älvängens IK, fotboll
Nödinge SK, fotboll
OK Alehof, orientering
Ale-Jennylunds ridklubb
Surte Bandyklubb
Nol IK, fotboll
Ahlafors IF, fotboll
Ale HF, handboll
Nödinge SK handboll
Ale Basket
Bohus IF, friidrott

Teatersuccé när Ahlafors IF firar 100 år

Linus Boström, 10, från Starrkärr är yngst i Kulturföreningen Teatervinden, men åldern spelar ingen 
roll säger han. "Det är bara kul att göra saker tillsammans".
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Ett unikt samverkans-
projekt mellan ide-
ella eldsjälar, privata 
markägare, kommunala 
investeringspengar och 
EU-miljoner har lagt 
grunden för en av 
Sveriges längsta 
sammanhängande 
ridleder.

Den 7 september 
invigs tredje etappen av 
Säkra Ridvägar i Ale.

Det är nu möjligt att 
rida från Bohus i söder 
till Alvhem i norr.

– Hur har ni lyckats med det 
här? Det måste ha kostat en 
förmögenhet och hur fick ni 
med kommunen? Frågorna 
haglar när jag berättar om 
vad vi har gjort i Ale, säger 
Peter Tifeldt, hästvän och 
ordförande i den ideella för-
eningen Säkra Ridvägar i 
Ale.

I januari 2010 samlades 
ett antal entusiaster för att 
utreda om det fanns ett till-
räckligt stort intresse för att 
bilda en förening med syftet 
att verka för säkra ridvägar 
i Ale. Genom att samarbeta 
med markägare och Ale 
kommun skulle föreningen 
försöka styra ryttare och 
hästar till stigar och leder där 
risk för markskador mini-
meras och säkerheten för 
ryttare maximeras. Intresset 
visade sig vara riktigt stort 
och föreningen Säkra Rid-
vägar i Ale bildades. Knappt 
fyra år senare konstateras att 
uppdraget mer eller mindre 
är slutfört. Det återstår att 
säkerställa ett antal kors-
ningar där ridväg och for-
donstrafikerad väg möts.

EU-finansiering
Finansieringen har skett med 
stöd av Ale kommun och 
EU-medel från Leader Göta 
älv, pengar avsedda för lands-
bygdsutveckling. Resultatet 
är en säker ridväg från Bohus 
till Alvhem, en sträcka om 
cirka 5 mil.

– Pengar i all ära, det är 
dialogen mellan oss i fören-
ingen och kommunen samt 

med alla markägare som har 
gjort det här möjligt. Nu ska 
vi se till att investeringen bär 
frukt och att den används 
av alla. Den är avsedd för 
hästar, men fungerar bra för 
alla som vill vandra i vacker 
natur, menar Peter Tifeldt.

Skapa något unikt
I många frågor debatterar 
kommunalråden i Ale, men 
när säkra ridvägar kommer 
på tal är de samstämmiga.

– Hästintresset har en 
stark förankring i Ale och 
en kommuns uppgift är att 
i möjligaste mån försöka 
främja alla. Dessutom såg 
vi en chans att skapa något 
unikt för Ale som kan locka 
hit fler invånare, säger kom-
munalråd Mikael Berglund 
(M) och kollegan Paula Örn 
(S) fyller i:

– Att kunna erbjuda ett 

pendelnära boende i kombi-
nation med ridsport är det få 
som kan. Upp till Ale-Jen-
nylunds ridklubb från pen-
delstationen i Bohus tar det 
fem minuter, vilket i sin tur 
betyder att hästtjejer tar sig 
till denna fantastiska plats på 
20 minuter från Göteborgs 
central. Tillgängligheten är 
unik för väldigt många, inte 
bara de som bor i Bohus.

Den säkra ridleden 
sträcker sig nästan genom 
hela Ale, vilket gör att den 
blir nära för väldigt många 
oavsett var i kommunen du 
bor.

– Idag har du lättare att 
acceptera några minuters 
längre resväg till jobbet än 
att behöva bli sen till golfen 
eller hästen. Du bor hellre på 
golfbanan än på jobbet och 
det är nog likadant med häst-

vännerna. Det ska vara nära 
och i Ale erbjuder vi så otro-
ligt många alternativ, menar 
Mikael Berglund.

Box & Breakfast
Ett av syftena med sats-
ningen på säkra ridvägar 
i Ale var att på sikt främja 
besöksnäringen och det är 
alla involverade övertygade 
om kan bli verklighet.

– Box & Breakfast börjar 
bli ett begrepp i Hästsve-
rige. Jag har själv ett stall i 
Alvhem och kommer defi-
nitivt försöka marknadsföra 
möjligheten att komma hit 
med sin häst och ta del av de 
fina ridvägarna. Jag tror fler 
längs sträckan kommer att se 
potentialen i hästturismen, 
säger Bethine Levin, eldsjäl 
i föreningen Säkra Ridvägar 
i Ale.

Ale-Jennylund är en kom-
munal anläggning som drivs 
av en ideell förening med 
samma namn. 320 ridsko-
leelever i åldern 4-79 år är 
aktiva och tillskottet av säkra 
ridvägar gynnar självklart 
verksamheten.

– Särskilt vintertid har vi 
nu möjlighet att rida ut i en 
helt annan omfattning än 
tidigare, säger ridskolechef 
Liz Stivner.

Sedan länge pågår en dis-
kussion och utredning kring 
ett nytt kommunalt ridhus i 
Bohus. Det gamla tangerar 
40 år och har tjänat ut.

– Vi har en dialog om detta 
och frågan handlar egentli-
gen bara om hur mycket det 
får kosta, där är vi inte över-
ens än, säger Paula Örn och 
Mikael Berglund instämmer.

Tredje etappen av Säkra 
Ridvägar i Ale invigs offici-
ellt med Elfsborgs Caroli-
ner vid Alfhems Kungsgård 
lördag 7 september.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Säkra ridvägar en unik satsning i Ale

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) gläds åt satsningen på säkra ridvägar i 
Ale, men även om kommunen har bidragit med 4,5 Mkr är det de ideella eldsjälarnas insats och 
drivkraft som enligt dem har lagt grunden. Nu är det möjligt att rida en sträcka på ca 5 mil från 
Bohus i söder till Alvhem i norr.                 Foto: Allan Karlsson

Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

Särskild visning lördag 7 september kl 11-16
Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,
hållbart och modernt boende. 

Tvårumslägenhet 53m2 
4500:- tot. boendekostnad

Nu bygger vi i Surte - 10 min till GöteborgNu bygger vi i Surte - 10 min till Göteborg

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

Totalt har satsningen kostat 5,8 miljoner kronor fördelat:
Leader Göta älv, EU,   1,44 Mkr
Ale kommun  4,5 Mkr
Föreningen Säkra Ridvägar 4500 arbetstimmar
Nu är tanken att utreda möjligheten att sammankoppla Säkra 
Ridvägar i Ale med angränsande kommuner, Alingsås i öster och 
Lilla Edet i norr. En fjärde etapp är planerad mellan Alvhem och 
Livered. Ridleden blir då totalt 7 mil.

PETER TIFELDT

Pengar i all ära, det är 
dialogen mellan oss 

i föreningen och 
kommunen samt med 

alla markägare som har 
gjort det här möjligt.
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Ett hållbart boende ska bli en höjdare
Green Village var länge 
ett drömboende på ett 
papper, nu förverkligas 
visionen.

Sprängningarna på 
berget vid vackra Keil-
lers damm i södra Surte 
avlöser varandra.

De första 33 lägenhe-
terna med utsikt över 
hela Göta älvdalen blir 
unika på många sätt, 
inte minst miljömässigt.

Hjullastare och dumpers 
avlöser varandra på bergs-
toppen. Förutsättningarna 

rent byggtekniskt är långt 
ifrån de enklaste, men det 
geografiska läget är samtidigt 
ett av de tyngsta argumen-
ten för Surtes nya bostads-
område, Green Village. I ett 
naturskönt läge med Keillers 
damm inpå knuten och en vy 
som sträcker sig över i princip 
hela Göta älvdalen kommer 
de boende att få hemlängtan 
på köpet. Det spår åtmins-
tone FO Peterssons vd och 
ägare Jonas Steen.

– Som tur är går det fort 
att ta sig hem även om man 
jobbar i Göteborg. Restiden 
med bil är dryga tio minuter. 
Det är oslagbart och det ska 

bli spännande att se området 
växa fram, säger han.

Just nu har den första etap-
pen inletts med mark- och 
sprängningsarbeten. Den 
första byggnationen består av 
tre punkthus med 11 lägen-
heter vardera, tvåor och treor. 
Försäljningen har gått bra 
och företagets inriktning på 
boende med en särskild beto-
ning på hållbarhet, kvalité, 
miljö och låga driftskostna-
der har vunnit gehör trots en 
högre prislapp.

– 70% av lägenheterna som 
vi nu färdigställer är redan 
bokade och jag är övertygad 
om att när huskropparna 
börjar resa sig blir det lättare 
för alla att uppleva magin här 
vid Keillers damm. Det finns 
en tydlig tendens när det 
gäller vilka som visar intresse 
just nu. Boende på Hisingen 
och Torslanda har upptäckt 
att restiden är kortare häri-
från. De slipper proppen vid 
Tingstadstunneln, säger Lars 
Wååg, försäljningsansvarig 
för Green Village.

Förutom bostadsrätter ska 

det byggas villor och radhus. 
Det kommer att ske i samma 
takt som de bokas, men allra 
först prioriteras infrastruk-
turen. Vägar, el, vatten och 
avlopp dras fram just nu.

– De permanenta vägarna 
dröjer lite. Under byggnatio-
nen av punkthusen använder 
vi oss av tillfälliga arbetsvä-
gar, det är tunga transporter 
som ska fram, förklarar bygg-
ledare Robert Lönn.

Sedan länge finns en dialog 
mellan projektet och Ale 

kommun angående en för-
skola i området, ett så kallat 
ur- och skurdagis.

– Syftet är att vara så nära 
naturen som möjligt och bara 
gå inomhus när vädret sätter 
stopp, säger Lars Wååg.

Värt att notera vid ett 
besök i Green Village är att 
en första inflyttning redan 
har skett. Som en del av 
marknadsföringen fick ale-
borna bygga och sätta upp 
fågelholkar runt Keillers 
damm. 130 holkar sattes upp 

och kommunekolog Göran 
Fransson konstaterade med 
stor belåtenhet att flera olika 
fågelarter bosatt sig.

– Att alla ska trivas har varit 
en grundbult i hela projektet, 
avslutar Lars Wååg. 

Att husen håller miljökra-
ven kontrolleras av Boverket.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Jonas Steen och Sven Steen, i ledningen för byggföretaget FO Petersson, har nu startat förverkligandet av Green Village – ett hållbart boende vid Keillers damm, tio minuter från Göteborg. Från lägen-
heterna i punkthusen kommer utsikten att sträcka sig över hela Göta älvdalen.

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Petersson förverkligar ett unikt boende-
koncept i södra Surte vid natursköna Keillers damm. 
Hållbarhet och miljön har stått i centrum i valet av material 
och konstruktion. Hushållen kommer att ha ursprungs-
garanterad el från vindkraftverk, bergvärme och varmvattnet 
värms med solenergi. Green Village blev den första bygg-
arbetsplatsen med grön byggel genom ett samarbete med 
Ale El. När området är färdigbyggt ska det finnas 86 l
ägenheter, 21 radhus och 9 villor.
Första inflyttning tredjekvartalet 2014.

Försäljning av material 
till din trädgård

Jord till gräsmatta, rabatter och perenner.

Sand, täckbark och Leca.
Utkörning med tippbil, kranbil med skopa 
eller för egen avhämtning. Grönnäs, Skepplanda

Lödöse Energi & Miljö AB
Tel 0520-660042

• Flyttstäd
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• Företagsstäd
• Rutavdrag
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•  Dukar 

- 80 kr/kg
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Skepplanda 
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0303-33 81 63

20%
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Gilla oss på facebook!
Ta del av det senaste 
inom ridsportsmode samt 
specialerbjudanden!
facebook.com/aleridsport

Gäller t.o.m. 9 sept!
Ej sadlar, foder, tillskott och varor med nedsatt pris
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Ett unikt samverkans-
projekt mellan ide-
ella eldsjälar, privata 
markägare, kommunala 
investeringspengar och 
EU-miljoner har lagt 
grunden för en av 
Sveriges längsta 
sammanhängande 
ridleder.

Den 7 september 
invigs tredje etappen av 
Säkra Ridvägar i Ale.

Det är nu möjligt att 
rida från Bohus i söder 
till Alvhem i norr.

– Hur har ni lyckats med det 
här? Det måste ha kostat en 
förmögenhet och hur fick ni 
med kommunen? Frågorna 
haglar när jag berättar om 
vad vi har gjort i Ale, säger 
Peter Tifeldt, hästvän och 
ordförande i den ideella för-
eningen Säkra Ridvägar i 
Ale.

I januari 2010 samlades 
ett antal entusiaster för att 
utreda om det fanns ett till-
räckligt stort intresse för att 
bilda en förening med syftet 
att verka för säkra ridvägar 
i Ale. Genom att samarbeta 
med markägare och Ale 
kommun skulle föreningen 
försöka styra ryttare och 
hästar till stigar och leder där 
risk för markskador mini-
meras och säkerheten för 
ryttare maximeras. Intresset 
visade sig vara riktigt stort 
och föreningen Säkra Rid-
vägar i Ale bildades. Knappt 
fyra år senare konstateras att 
uppdraget mer eller mindre 
är slutfört. Det återstår att 
säkerställa ett antal kors-
ningar där ridväg och for-
donstrafikerad väg möts.

EU-finansiering
Finansieringen har skett med 
stöd av Ale kommun och 
EU-medel från Leader Göta 
älv, pengar avsedda för lands-
bygdsutveckling. Resultatet 
är en säker ridväg från Bohus 
till Alvhem, en sträcka om 
cirka 5 mil.

– Pengar i all ära, det är 
dialogen mellan oss i fören-
ingen och kommunen samt 

med alla markägare som har 
gjort det här möjligt. Nu ska 
vi se till att investeringen bär 
frukt och att den används 
av alla. Den är avsedd för 
hästar, men fungerar bra för 
alla som vill vandra i vacker 
natur, menar Peter Tifeldt.

Skapa något unikt
I många frågor debatterar 
kommunalråden i Ale, men 
när säkra ridvägar kommer 
på tal är de samstämmiga.

– Hästintresset har en 
stark förankring i Ale och 
en kommuns uppgift är att 
i möjligaste mån försöka 
främja alla. Dessutom såg 
vi en chans att skapa något 
unikt för Ale som kan locka 
hit fler invånare, säger kom-
munalråd Mikael Berglund 
(M) och kollegan Paula Örn 
(S) fyller i:

– Att kunna erbjuda ett 

pendelnära boende i kombi-
nation med ridsport är det få 
som kan. Upp till Ale-Jen-
nylunds ridklubb från pen-
delstationen i Bohus tar det 
fem minuter, vilket i sin tur 
betyder att hästtjejer tar sig 
till denna fantastiska plats på 
20 minuter från Göteborgs 
central. Tillgängligheten är 
unik för väldigt många, inte 
bara de som bor i Bohus.

Den säkra ridleden 
sträcker sig nästan genom 
hela Ale, vilket gör att den 
blir nära för väldigt många 
oavsett var i kommunen du 
bor.

– Idag har du lättare att 
acceptera några minuters 
längre resväg till jobbet än 
att behöva bli sen till golfen 
eller hästen. Du bor hellre på 
golfbanan än på jobbet och 
det är nog likadant med häst-

vännerna. Det ska vara nära 
och i Ale erbjuder vi så otro-
ligt många alternativ, menar 
Mikael Berglund.

Box & Breakfast
Ett av syftena med sats-
ningen på säkra ridvägar 
i Ale var att på sikt främja 
besöksnäringen och det är 
alla involverade övertygade 
om kan bli verklighet.

– Box & Breakfast börjar 
bli ett begrepp i Hästsve-
rige. Jag har själv ett stall i 
Alvhem och kommer defi-
nitivt försöka marknadsföra 
möjligheten att komma hit 
med sin häst och ta del av de 
fina ridvägarna. Jag tror fler 
längs sträckan kommer att se 
potentialen i hästturismen, 
säger Bethine Levin, eldsjäl 
i föreningen Säkra Ridvägar 
i Ale.

Ale-Jennylund är en kom-
munal anläggning som drivs 
av en ideell förening med 
samma namn. 320 ridsko-
leelever i åldern 4-79 år är 
aktiva och tillskottet av säkra 
ridvägar gynnar självklart 
verksamheten.

– Särskilt vintertid har vi 
nu möjlighet att rida ut i en 
helt annan omfattning än 
tidigare, säger ridskolechef 
Liz Stivner.

Sedan länge pågår en dis-
kussion och utredning kring 
ett nytt kommunalt ridhus i 
Bohus. Det gamla tangerar 
40 år och har tjänat ut.

– Vi har en dialog om detta 
och frågan handlar egentli-
gen bara om hur mycket det 
får kosta, där är vi inte över-
ens än, säger Paula Örn och 
Mikael Berglund instämmer.

Tredje etappen av Säkra 
Ridvägar i Ale invigs offici-
ellt med Elfsborgs Caroli-
ner vid Alfhems Kungsgård 
lördag 7 september.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Säkra ridvägar en unik satsning i Ale

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) gläds åt satsningen på säkra ridvägar i 
Ale, men även om kommunen har bidragit med 4,5 Mkr är det de ideella eldsjälarnas insats och 
drivkraft som enligt dem har lagt grunden. Nu är det möjligt att rida en sträcka på ca 5 mil från 
Bohus i söder till Alvhem i norr.                 Foto: Allan Karlsson

Följ oss på 
facebook!

Följ oss på 
facebook!

Särskild visning lördag 7 september kl 11-16
Vägbeskrivning: E45 norr, sväng av vid motet Surte Södra och följ skyltning.

För mer information tel. 031-724 80 00

Kan det bli bättre?
Vad sägs om ett energisnålt,
hållbart och modernt boende. 

Tvårumslägenhet 53m2 
4500:- tot. boendekostnad

Nu bygger vi i Surte - 10 min till GöteborgNu bygger vi i Surte - 10 min till Göteborg

Hållbart boende nära city
www.green-village.se

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE

Totalt har satsningen kostat 5,8 miljoner kronor fördelat:
Leader Göta älv, EU,   1,44 Mkr
Ale kommun  4,5 Mkr
Föreningen Säkra Ridvägar 4500 arbetstimmar
Nu är tanken att utreda möjligheten att sammankoppla Säkra 
Ridvägar i Ale med angränsande kommuner, Alingsås i öster och 
Lilla Edet i norr. En fjärde etapp är planerad mellan Alvhem och 
Livered. Ridleden blir då totalt 7 mil.

PETER TIFELDT

Pengar i all ära, det är 
dialogen mellan oss 

i föreningen och 
kommunen samt med 

alla markägare som har 
gjort det här möjligt.
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Ett hållbart boende ska bli en höjdare
Green Village var länge 
ett drömboende på ett 
papper, nu förverkligas 
visionen.

Sprängningarna på 
berget vid vackra Keil-
lers damm i södra Surte 
avlöser varandra.

De första 33 lägenhe-
terna med utsikt över 
hela Göta älvdalen blir 
unika på många sätt, 
inte minst miljömässigt.

Hjullastare och dumpers 
avlöser varandra på bergs-
toppen. Förutsättningarna 

rent byggtekniskt är långt 
ifrån de enklaste, men det 
geografiska läget är samtidigt 
ett av de tyngsta argumen-
ten för Surtes nya bostads-
område, Green Village. I ett 
naturskönt läge med Keillers 
damm inpå knuten och en vy 
som sträcker sig över i princip 
hela Göta älvdalen kommer 
de boende att få hemlängtan 
på köpet. Det spår åtmins-
tone FO Peterssons vd och 
ägare Jonas Steen.

– Som tur är går det fort 
att ta sig hem även om man 
jobbar i Göteborg. Restiden 
med bil är dryga tio minuter. 
Det är oslagbart och det ska 

bli spännande att se området 
växa fram, säger han.

Just nu har den första etap-
pen inletts med mark- och 
sprängningsarbeten. Den 
första byggnationen består av 
tre punkthus med 11 lägen-
heter vardera, tvåor och treor. 
Försäljningen har gått bra 
och företagets inriktning på 
boende med en särskild beto-
ning på hållbarhet, kvalité, 
miljö och låga driftskostna-
der har vunnit gehör trots en 
högre prislapp.

– 70% av lägenheterna som 
vi nu färdigställer är redan 
bokade och jag är övertygad 
om att när huskropparna 
börjar resa sig blir det lättare 
för alla att uppleva magin här 
vid Keillers damm. Det finns 
en tydlig tendens när det 
gäller vilka som visar intresse 
just nu. Boende på Hisingen 
och Torslanda har upptäckt 
att restiden är kortare häri-
från. De slipper proppen vid 
Tingstadstunneln, säger Lars 
Wååg, försäljningsansvarig 
för Green Village.

Förutom bostadsrätter ska 

det byggas villor och radhus. 
Det kommer att ske i samma 
takt som de bokas, men allra 
först prioriteras infrastruk-
turen. Vägar, el, vatten och 
avlopp dras fram just nu.

– De permanenta vägarna 
dröjer lite. Under byggnatio-
nen av punkthusen använder 
vi oss av tillfälliga arbetsvä-
gar, det är tunga transporter 
som ska fram, förklarar bygg-
ledare Robert Lönn.

Sedan länge finns en dialog 
mellan projektet och Ale 

kommun angående en för-
skola i området, ett så kallat 
ur- och skurdagis.

– Syftet är att vara så nära 
naturen som möjligt och bara 
gå inomhus när vädret sätter 
stopp, säger Lars Wååg.

Värt att notera vid ett 
besök i Green Village är att 
en första inflyttning redan 
har skett. Som en del av 
marknadsföringen fick ale-
borna bygga och sätta upp 
fågelholkar runt Keillers 
damm. 130 holkar sattes upp 

och kommunekolog Göran 
Fransson konstaterade med 
stor belåtenhet att flera olika 
fågelarter bosatt sig.

– Att alla ska trivas har varit 
en grundbult i hela projektet, 
avslutar Lars Wååg. 

Att husen håller miljökra-
ven kontrolleras av Boverket.

REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Jonas Steen och Sven Steen, i ledningen för byggföretaget FO Petersson, har nu startat förverkligandet av Green Village – ett hållbart boende vid Keillers damm, tio minuter från Göteborg. Från lägen-
heterna i punkthusen kommer utsikten att sträcka sig över hela Göta älvdalen.

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Petersson förverkligar ett unikt boende-
koncept i södra Surte vid natursköna Keillers damm. 
Hållbarhet och miljön har stått i centrum i valet av material 
och konstruktion. Hushållen kommer att ha ursprungs-
garanterad el från vindkraftverk, bergvärme och varmvattnet 
värms med solenergi. Green Village blev den första bygg-
arbetsplatsen med grön byggel genom ett samarbete med 
Ale El. När området är färdigbyggt ska det finnas 86 l
ägenheter, 21 radhus och 9 villor.
Första inflyttning tredjekvartalet 2014.
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REPORTER

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se

Robert Thore Anders-
son Westlund, frontfi-
gur i Sverigepopulära 
coverbandet No Tjafs, 
tvekade aldrig när han 
valde boplats.

Det blev lugnet i 
Skepplanda.

– Jag har aldrig fun-
derat på att lämna Ale, 
säger showmannen 
som mest är igenkänd 
i sin gröna kavaj och 
gula basker.

No Tjafs från Ale firar 25 år 
som underhållare. De har 
i princip rest land och rike 
runt, sett det mesta och roat 
de flesta. I sommar kulmi-
nerade karriären, då bandet 
fick uppträda för Sveriges 
främsta idrottare på Öland. 
Det var alla de som motta-
git Victoriastipendiet under 
de gångna 35 åren som var 
på plats. Där fanns legender 
som bland andra Pernilla 
Wiberg, Linda Haglund, 
Jörgen Persson, Tomas 
Brolin och en välbekant 
hockeyspelare.

– Numera pratar vi om 
tiden före och efter Peter 
Forsberg. Han är den störste. 
Det var magiskt att se honom 
skratta i publiken. Efteråt 

kom han fram och frågade 
om vi ville komma till Örn-
sköldsvik. Jag fick inte fram 
ett ord, men han ringer väl…

Robert är i grunden en 
idrottstok, men med barn-
domsidolerna i publiken kom 
han på att musikvalet kanske 
inte var helt fel vägval.

– Musik kan du spela hela 
livet, hade No Tjafs varit 
ett fotbollslag hade det varit 
nedlagt för länge sedan. Det 
känns bra att inte ha ”ett bäst 
före datum” och jag tycker 
faktiskt att vi fortfarande 
utvecklas till det bättre. 

Trots att repertoaren 
sällan ändras finns glöden 
kvar. 40 spelningar om året 
verkar inte bekomma No 
Tjafs frontfigur.

Lika roligt
– Att spela är inget problem, 
det är lika roligt varje gång. 
Det är resorna som är jobbiga 
och hade vi inte haft så kul 
ihop hade vi aldrig orkat. I 
sommar har vi spelat mycket, 
det är som ett stort skyltföns-
ter och genererar många bra 
gig till vintern. Det är företag 
som har egna event, privat-
personer som jubilerar och 
par som gifter sig. Många 
undrar varför vi inte ändrar 
mer i låtlistan, men hemlig-
heten bakom vår framgång 

är just att publiken vet vad 
de får – fast ändå inte. Det 
är nämligen spelet mellan 
låtarna som har blivit vår 
grej, improvisation går inte 
att repetera, säger Robert 
Thore Andersson Westlund 
som trots alla namn trivs bäst 
med ”Robban”.

– Vi var två Robert Anders-
son i klassen när jag växte 

upp. En fick kallas Robert 
Thore och en Robert Jörgen. 
Thore var efter min pappa 
och det hängde med länge. 
Nu är det mest ”Robban” 
och det känns kanon.

Det lyser om honom. Han 
trivs med livet och gillar att 
prata om upplevelserna med 
bandet eller är det för att vi 
sitter på Albotorget hemma 
i Skepplanda som han ser så 
oförskämt nöjd ut.

– Haha! Jag har gjort en 
liten resa i Ale också. Upp-
vuxen i Nol, hamnade i 
Älvängen och bosatte mig i 
Skepplanda. Det finns många 
fördelar här, framför allt för 
barnen. Idrottsanläggningar, 
simhall, skola och förskola på 

gångavstånd. Bra bussförbin-
delser till pendeltåget och en 
underbar tystnad.

Varför har du blivit kvar?
– Två saker. Som pojk vill 

du inte vara för långt ifrån 
mamma och sen gillar jag 
verkligen tryggheten i Ale. 
Det är hemmaplan, svarar 
Robban innan han hoppar 
upp på sin Crecent Skoterett 
från 1964.

Är den trimmad?
– Det kanske den är, men i 

min ålder kallas det för vikt-
kompensation…

Ålder: 42
Bor: Skepplanda
Familj: Gift, barnen Hannes 11 och Ellen 8 år.
Yrke: Dramapedagog på introduktionsprogrammet i Ale gymnasium.
Om No Tjafs: ”Bra skit brukar jag säga”.
Om 25 år på scen: ”Jag måste träna för att orka 25 till, men det 
gör jag gärna”.
Favoritställen: Strand Hotell i Borgholm på Öland.
Favoritlåt: ”Just nu är det Sjumilakliv med Martin Stenmarck”.
No Tjafs består också av Stefan Johansson, Mats Eriksson, 
Gustav Hessfeldt och Henrik Ohlén.

ROBERT THORE ANDERSSON WESTLUND

Besök Lilla Edetmässan 
28-29 september!
• Många utställare
• Modevisning 
• Magnus Rosén uppträder
• Ansiktsmålning etc.
Läs mer på lillaedet.se/evenemang

HUVUDSPONSORER: SPONSOR OCH SAMARBETS-
PARTNER LJUD & LJUS:

SAMARRANGÖR, MÄSSAMORDNARE:ARRANGÖR:

2
01

3

Robert Thore Andersson Westlund mest känd som "dåren" och frontmannen i showbandet No Tjafs avslöjar att lugnet i Skepplanda 
är en bra kontrast att komma hem till när de öser som mest med bandet. I somras spelade de för Sveriges idrottskändisar på Öland 
och nu återstår egentligen bara ett mål – att få spela för kungen själv! "Det är bara han kvar nu", säger Robban.

Robban valde lugnet i Skepplanda
– Men i No Tjafs är det fullt ös

No Tjafs som många är vana att se dem!

*Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna själva.

7 september 11.00 - 14.00
Startavgift vuxna: 20:- 

Barn under 14 år i sällskap med vuxen: Fritt

Tio barn- och vuxenfrågor sitter uppsatta längs 
vägen. Vid start får du en svarstalong som du sedan 

lämnar in vid målgång antingen i Nödinge eller 
vid Repslagarmuseet i Älvängen. Du cyklar på 

servicevägen längs Göta Älv.

Start/mål: Båthamnen i Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen

Fina priser i båda klasserna*. Vinnarna utses den 
16 september, priserna avhämtas i receptionen på 

Kommunhuset i Nödinge. 
Tänk på att cyklingen inte är på tid och att det finns goda 

möjligheter att njuta av en egen fikakorg längs vägen.

AleTrampet arrangeras av
Ale 90 IK  och  OK Alehof

– Tipstävling på cykel för hela familjen
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Kan man låna en bok 
på biblioteket på jul-
afton?

På Surte bibliotek är 
svaret ja.

Gudmar Grosshög 
och Gisela Skoglund 
är två återkommande 
besökare som upp-
skattar Ale kommuns 
satsning på meröppna 
bibliotek.

Med hjälp av sitt lånekort 
och en personlig pinkod 
kommer man in på bibliote-
ket i Surte, även på obeman-
nade tider. Från klockan sex 
på morgonen till nio på kväl-
len alla dagar året om går det 
att komma och låna en bok, 
använda trådlöst nätverk 
eller bara sitta och koppla av 
en stund. 

Detsamma gäller för 
Skepplanda bibliotek i norra 
delen av kommunen.

Ale är först i Västsverige 
med meröppna bibliotek, en 
satsning som blivit uppskat-
tad av invånarna och öppnat 
dörren för nya besökare.

Surtebon och sjuksköter-
skestudenten Gisela Skog-
lund är en av dem.

– Jag har inte varit lånta-
gare innan utan köpt böcker, 
men nu använder jag bib-
lioteket som mitt andra var-
dagsrum. Oftast har jag med 
mig min laptop och använder 
internetuppkopplingen. Det 
är hemtrevligt med sköna 
soffor, stora fönster och 
man är inte ensam. Tidigare 
hade jag svårt att hinna hit 
på öppettiderna, men nu har 
det öppnat sig helt nya möj-
ligheter.

Fortfarande bemannat
Tidigare var Surte bibliotek 
öppet 16,5 timmar i veckan. 
Fredag, lördag och söndag 
var det helt stängt. Sedan 
man införde meröppet den 
1 juni har besökarna istället 
tillgång till biblioteket 105 
timmar i veckan och personal 
finns på plats samma tider 
som innan. 

Gudmar Grosshög, också 
han bosatt i Surte, är pen-
sionerad forskare och tycker 
mycket om att läsa – helst 
böcker som tar honom ut i 
världen och till andra kultu-
rer men vanliga deckare und-
viker han helst. 

– Jag behöver inte lära mig 
någonting utan vill istället 
uppleva något genom böck-

erna, historia är trevligt. Mitt 
senaste boklån var ”Moskva 
tror inte på tårar” av Jan 
Blomgren och ”Gift med en 
beduin” av Marguerite van 
Geldermalsen, båda mycket 
intressanta.

Pendlarbibliotek
Även om han har möjlighet 
att besöka biblioteket alla 

tider på dagen uppskattar 
han att kunna komma när 
han vill och berömmer tek-
niken som gör det möjligt.

– Jag är imponerad över 
hur fint man löst det, det är 
väldigt lättanvänt, även om 
det såklart är trevligare att 
träffa bibliotekspersonalen 
som hjälper till.

Kristina Korn, bibliote-

karie på Surte bibliotek, är 
spänd på att se hur invånarna 
nyttjar de utökade öppetti-
derna

– Först om ungefär ett år 
kan vi utvärdera satsningen 
med meröppet. Med tanke 
på läget alldeles intill tågsta-
tionen hoppas vi på att bli ett 
pendlarbibliotek. Man ska 
kunna låna med sig en pocket 

eller en ljudbok på väg till 
tåget. De utökade öppetti-
derna öppnar upp invånarnas 
offentliga rum och tanken 
är att biblioteket ska bli en 
naturlig mötesplats. 

REPORTER

JOHANNA
ROOS

johanna@alekuriren.se

s. 

Hemma på biblioteket. Gisela Skoglund och Gudmar Grosshög är båda återkommande besökare på Surte bibliotek och sedan man 
utökade öppettiderna har de möjlighet att komma ännu oftare.

– Aleborna hyllar bibliotekets 
utökade öppettider

”Mitt andra vardagsrum”

- EN LITE ANNORLUNDA RIDSKOLA

SLOTTSGÅRDENS HÄST & RIDSKOLA

Vi har utökat antalet lektioner, 
därför kan vi erbjuda

lediga platser i alla 
åldersgrupper och nivåer

Vi finns i Skönningared
- mitt i Ale kommun!

Mellan Älvängen och Skepplanda

Tel.: 0704-24 23 42, 0707-20 14 70 
www.slottsgarden.com

Lär dig om hästar med 
hästar hos oss!
Tanken bakom detta är att 
lära sig se helheten. I takt med 
att du lär dig rida lär du dig 
även hantera och sköta häst. 
Vi vill utbilda våra elever att bli 
duktiga ryttare samtidigt som 
de blir duktiga hästmänniskor. 
Stor vikt läggs på att lära sig att 
förstå hästen.

Invigning Säkra Ridvägar 
Lördag 7 september

Alfhems Kungsgård kl 11.30

Upplev en pampig och festlig 
ceremoni när tredje etappen av 
Säkra Ridvägar invigs. Bohus 
Elfsborgs Caroliner, ryttare, 
fotfolk, trummor och kanon 
medverkar.

Invigningar sker till vänster om 
huvudbyggnaden/värdshuset. Invigningstal och 
bandklippning. När bandet klipps skjuter fotfolket Svensk lösen och kavalleriet gör entré. 

Kavalleriet avtågar mot Lödöse.

Invigning 7 september av Pilgrimsleden vid Lödöse Museum kl 14.00.
Dit kan du ta dig på en guidad vandring från Alfhems Kungsgård, som startar vid natur- 
och kulturstigen kl 12.00, förbi Lilla Alfhem, därefter vid Hede, ca 5 km. Invigningen 
startar vid Lödöse Museum kl 14.00.

Du kan åka buss till Alfhems Kungsgård och 
Ale Golfklubb och se invigningen av Säkra 
Ridvägar. Bussen avgår från hållplatsen 
framför entrén till Ale gymnasium i Nödinge/
Ale torg. Observera att bussen bara stannar 
30 minuter vid Alfhems Kungsgård. Går 
sedan i retur till Nödinge. Vill du stanna 
längre rekommenderar vi att du tar egen bil. 
Bussarna till Kungsgården avgår 11.00 med 
retur 12.00 från Kungsgården

OBS! Först till kvarn gäller till bussarna

Välkommen till VårgårdaHus
Beställ katalog på www.vargardahus.se

Välkommen till VårgårdaHus
Försäljningskontor 

Trollhättan 0520-320 41
Göteborg 031-45 13 92



Höstnyheter!

LÅGA PRISER, BRETT SORTIMENT, GÄSTVÄNLIG MILJÖ

7000 m2 lågprisvaruhus

Lunchrestaurang
 & café

Måndag-söndag
DAGENS LUNCH 79:-

BARNPORTION 0-12 ÅR 39:-

Inkl. Bröd, salladsbuffé, 

dricka & kaffe


