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NÖDINGE. Torsdagen 
den 14 november ar-
rangeras ett seminari-
um om doping och våld.

Föreläsningen med 
Tommy Moberg är en 
frukt av det samarbete 
som Ale kommun och 
Sportlife har byggt upp.

– Vi tar ett gemen-
samt ansvar för kom-
munens ungdomar, 
säger Sara Bohman på 
Sportlife.

Samarbetet mellan Ale 
kommun och Sportlife, som 
startades för två och ett 
halvt år sedan, fortsätter att 
utvecklas.

– I början av nästa år ska 
kommunen ha en drogut-
bildning med några av lan-
dets bästa föreläsare, där 
bland annat skolpersonal 
kommer att medverka. Till 
den utbildningen har vi även 
bjudit in representanter från 
Sportlife. Det gäller att jobba 

brett. Samarbetet innebär ett 
givande och tagande hela 
tiden, säger Thomas Berg-
gren på Vakna.

Föreläsningen med 
Tommy Moberg äger rum 
på Sportlife i Nödinge. Det 
finns ett begränsat antal plat-
ser, så det är först till kvarn 
som gäller.

– I första hand vänder vi 
oss till våra medlemmar, men 

övrig allmänhet är naturligt-
vis också varmt välkomna. 
Vi hade en föreläsning på 
samma tema i fjol som blev 
väldigt uppskattad. Tommy 
Moberg är expert på området 
och har mycket bra kunskap 
att förmedla, säger Petra 
Sjöö Salmi på Sportlife.

– Vi rekommenderar alla 
att boka en plats till föreläs-
ningen via vår hemsida alter-

nativt att man anmäler sig i 
receptionen på någon av våra 
anläggningar i Ale. 

Sportlife och Ale kommun 
har också långt gångna 
planer på att arrangera en 
föreläsning om kosttillskott. 
Tidpunkten är dock inte 
fastställd.

Susanne Sebestyen, Sara Bohman, Petra Sjöö Salmi, Thomas Berggren, Anna Smedberg och 
Jonas Ekstrand symboliserar det kraftfulla samarbete som Ale kommun och Sportlife har 
byggt upp. Torsdagen den 14 november arrangerar man en gemensam föreläsning mot doping 
och våld på Sportlife i Nödinge.

– Ale kommun 
och Sportlife 
samarbetar

Krafttag mot doping och våld

ALE. Höstlovet är här!
För skolbarnen 

innebär det en tid för 
återhämtning, men 
också en möjlighet till 
sysselsättning på olika 
sätt.

I Ale råder det 
trolltema under hela 
den här veckan.

Höstlovet har inletts för 
kommunens skolelever. För-
utom de traditionella lovak-
tiviteterna som glasmålning 
på Glasbruksmuseet och 
repslagning på Repslagar-
museet (se separat artikel 
i tidningen) erbjuder Ale 
kommun en uppsjö av roliga 
sysselsättningar. Det blir i 
många avseenden ett trolskt 
lov…

Biblioteken i Surte, 
Nödinge, Älvängen och 
Skepplanda dukar upp med 
trollaktiviteter av skilda slag, 
bland annat stentrollpyssel.

Barnfilmklubben visar 

filmer i Ale gymnasium varje 
vardag. Shrek, den klassiska 
Dunderklumpen och Troll-
tyg i tomteskogen är några 
av de rullar som de lovlediga 
barnen har att se fram emot.

På torsdag blir det Troll-
promenad i Ekskogen mellan 
Nödinge och Nol. 

– Kanske hittar vi några 
troll i skogen eller kanske en 
trollskatt? Biljetter köps på 
Ale bibliotek, förklarar kul-
tursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

Lovveckan avrundas 
på fredagen med en troll-
träff på huvudbiblioteket i 
Nödinge där Lotta Sjölin 
Cederblom sätter punkt för 
arrangemanget då hon tar 
med besökarna in i sagans 
värld med sånger, dans, rim 
och ramsor.

– Alla från tre år som är 
sugna på spännande berät-
telser är välkomna, avslutar 
Sofie Pheiffer Rittfeldt. 
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Glasmålning i Surte, bara en av många aktiviteter som Ales 
höstlovslediga barn erbjuds.        Arkivbild: Jonas Andersson

Ett riktigt trollov

LÖDÖSE. Moderaterna, 
Centerpartiet, Kristdemo-
kraterna och Miljöpartiet har 
skrivit en motion till kom-
munfullmäktige i Lilla Edet 
där man föreslår att genom 

ett särskilt ägardirektiv ge 
Leifab i uppdrag att bygga 
hyreslägenheter i Ekeberg, 
Lödöse. För att få detta att gå 
ihop föreslår man ett ägartill-
skott genom en nyemission.

– Vi tror att om det kom-
munala bolaget Leifab 
påbörjar byggnation av 

hyreslägenheter i Ekebergs-
området så kommer fler 
aktörer att vilja vara med. 
På så sätt vill vi i den sam-
lade oppositionen få fart på 
byggnationen i Lödöse, säger 
oppositionsrådet Peder 
Engdahl (M). 

JONAS ANDERSSON

Ett 30-tal medlemmar i 
SPF Alebygden gick i trak-
ten av Ryrsjön. Tage Svens-
son berättade att fram till 
1905 fanns här bara en bäck.

Ett pappersmassaföretag, 
Haneström, lät då dämma 
upp den och höjde vatteny-
tan cirka fem meter. Man 
skapade på så sätt ett virkes-
magasin, men dränkte också 

ett antal bostäder. Bruket är 
nu nedlagt sedan många år 
och sjön används för rekrea-
tion. Den är två kilometer 
lång och passar utmärkt för 
roddtävlingar. Vid södra 
ändan finns en stugby som 
ägs av en bostadsrättsför-
ening.

På vandringen passerade 
vi det fantastiskt välbyggda 

dämmet. Vädret var som 
vanligt denna höst utmärkt. 
Matsäcken intogs i solsken 
vid sjöns norra ända. En 
bäver hade förgäves sökt 
fälla en grov ek i närheten. 
Vandringen hade rekogno-
serats av Irene och Curt 
Svensson och fick mycket 
beröm av deltagarna.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden vandrade i Göta
SPF Göta Älvdalsbygden 
genomförde sin tredje nos-
talgiafton den 23 oktober. 
OK Gipens klubblokal på 
Ström hade omvandlats 
till musikkafé. Ordförande 
Kerstin Andersson hälsade 
besökarna välkomna innan 

musiken körde igång.
DJ-gruppen, bestå-

ende av Ingela Winberg, 
Björn Elmby och Ove 
Svensson, genomförde ett 
mycket välkomponerat och 
omväxlande musikprogram 
med gamla godingar från 

50- och 60-talet och några 
låtar från 70-talet. Musiken 
varvades med deras egna 
minnen från tiden och 
anknytningar till musiken. 
Några blev så gripna att 
spontan dans uppstod! 

❐❐❐

Nostalgiafton på Ström

Peder Engdahl (M), op-
positionsråd i Lilla Edets 
kommun.

– Gemensam motion från oppositionen
Vill få fart på byggnationen
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