
Linda Lampenius.

Succé för 
Lampenius
NÖDINGE. Daniel 
Lindström och Linda 
Lampenius kunde 
naturligtvis inte bli 
annat än bra. 
Årets julkonsert rev 
ner långa applåder.
Det var svårt att sätta fingret exakt 
på vad, men Lampenius med violinen 
och Lindström med sin enastående 
röst förgyllde verkligen kvällen i Ale 
gymnasium. Konserten höll både 
hög musikalisk klass och ett stort 
underhållningsvärde.  Läs sid 25Kungälv • Tel 0303-24 33 49 

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Prisade kulturstipendiater
Ales kulturstipendiater 2013 fick mottaga sin belöning under en fin ceremoni i samband med årets julkonsert i Ale gym-
nasium i söndags eftermiddag. Från vänster: Margareta Bertling, Anders Lundin, Rolf Mårtensson och Mirna Ticona de 
Burman.                    Läs mer om stipendiaterna på sid 21.
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
 Brandsläckare pulver 6 kg 
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   Ord pris 379:-

Dubbelvåffeljärn Elram

299:-

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23
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Gäller v 49 • 4/12-8/12

///ST  ppppa
JULMUST

ICA 1,5 liter. 
Jfr. pris 3:33/liter + pant

Max 2 köp/kund.

   

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t o m 8/12-2013

På all 
fågelmat!RABATT

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

LÖRDAG
7 DEC

Tomten till torget
Tomten kommer 
till Ale Torg och 

tar emot barnens 
önskelistor

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Adidas Core 
funktionströja
Inklusive klubbemblem 
och stort namntryck rygg
ORD.PRIS 300 KR

Beställ för julleverans!

Kan beställas till alla våra samarbetsklubbar

NU199KR

En lite jobbigare morgon

paula.orn@ale.sePaula Örn (S)

– Men ett betydligt bättre liv

Öppettider i jul
Mån-fre 8-17

Kvällsmottagning
Tis & Ons till kl 20

Lördagsöppet
Öppet kl 9-14

Stängt 24, 25, 

26, 31 dec samt 

1 jan. Därefter 
öppet som 

vanligt



Personlig assistans 
läggs ut på entre-
prenad i Ale. Det är 

inget nytt fenomen, inte 
unikt på något sätt. Många 
kommuner har varit före, 
en del har fått kritik, andra 
säger sig både ha sänkt sina 
kostnader och höjt kvalitén. 
Det är ändå ett beslut som 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden får leva med 
att bli ifrågasatt för. Det 
finns en kluvenhet kring 
frågan och uppfattningarna 
har inte gått mindre isär 
efter den senaste tidens av-
slöjanden kring hur privata 
vinstintressen har smugit 
sig in i den svenska vården. 
Enligt Allianspartierna och 
Aledemokraternas beräk-
ningar innebär beslutet 
att budgeten för 2014 nu 
går ihop. Med personlig 
assistans i privat regi sänks 
kommunens kostnader med 
motsvarande 3,6 miljoner 
kronor – och ingen ska bli 
drabbad – negativt.

Hur är det möjligt? Är det 
möjligt?

Jag vet inte, men jag 
tillhör den kluvna gruppen. 
Hur kan en verksamhet 
bara genom att ändra drifts-
ansvarig, det vill säga att 
gå från offentlig till privat 
regi, göras flera miljoner 
billigare utan att någon ska 
märka något… ”Vi jobbar 
effektivare”. Jo, men det är 
ju fortfarande ett humanitärt 
uppdrag som ska utföras. 

Någon ska ge någon annan 
assistans. Denna hjälp kan 
väl bara utföras på ett sätt? 
Hur kan någon göra det 
billigare? Facket sätter 
väl lönerna och villkoren? 
Hemligheten ska då sitta i 
själva organisationen, led-
ningsfunktionen ska vara 
billigare eller effektivare. 
Det är där vinsten eller 
besparingen gentemot 
offentlig drift ska göras. Det 
är möjligt att det är sant, 
men då blir min följdfråga 
varför inte den offentliga 
sektorn försöker ta efter? 
Om det är så mycket dyrare 
att driva en verksamhet i 
offentlig regi måste något 
vara otroligt fel.

Eftersom behoven är så 
stora inom de verksamhe-
ter som Omsorgsnämnden 
ansvarar förstår jag att man 
lockas att köpa förslaget 
med privat personlig 
assistans om det sam-
tidigt medför att man 
får miljoner över till att 
släcka andra bränder. 
Särskilt om ingen drab-
bas negativt… 

Vi har skrivit en del 
om Anders Lundins 
dokumentärfilm om 
livet på Surte. Ja, just 
så, på Surte. För sam-
hället var glasbruket, så 
livet i Surte blev livet 
på bruket. I torsdags 
kväll fick jag 
själv chansen 

att för första gången se hela 
filmen. Det var en enorm 
upplevelse. Välgjord och 
innehållsrik. För oss som 
känner igen personerna 
var det extra roligt. Nisse 
Svensson, Bertil Lund-
gren och Ulla Henriksson 
återger tillsammans med 
filmmakaren Anders Lundin 
en mycket detaljerad bild av 
Surtes historia med utgångs-
punkt från glasbruket. Med 
andra ord torde alebornas 
julklapp till sig själva vara 
ganska självklar. Filmen om 
livet på Surte är inte bara en 
kulturhistorisk upplevelse 
för surteborna, det är en 
dokumentation om vad som 
har påverkat mycket av den 
bruksanda som fortfarande 
gör sig påmind med jämna 
mellanrum runt om i Ale.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En fråga som delar oss
alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare |  @alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.jmschakt.se

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 15 600 
ex. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 500 ex.  
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande.  
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av  
Sveriges flitigast lästa lokaltidningar. Vår reklambyrå  
tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom 
film och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom 
reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
om webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny 
gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Välkommen till Alvhems IK:s

Luciafirande
på Gläntevi söndag 8 dec kl 15
Kaffe med dopp, medlemslotteri och bingo m.m.

Lördag 7 december kl 11-15
Lödösehus

Försäljning av slöjd- och  
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

Julmarknad

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 7 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

JulkonsertAle Lucia bjuder in till

i Starrkärrs Kyrka
onsdag 11 december kl 19

Medverkar gör operasångerskan Maria 
Lindberg Kransmo, Erik Likiss samt 

musikelever från Ale gymnasium under 
ledning av Ingegerd Andersson

Välkomna!

Ö

TYGLADAN

Julen 
  är här!

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Duktyger
VAXDUK 30:- /m VAXAT LINNE 149:- /m

BORDSFILT 70:- /m

METERVARA, FÄRDIGSYTT OCH INREDNING

GARDINSTÄNGER 99:- FLEECE 65:- /m

BROMSEXPERTEN

  inkl. moms/hjul*

Utan handbroms  inkl. moms per axel  
Med handbroms  inkl. moms per axel*

  
Utan handbroms   inkl. moms per axel*                         
Med handbroms          inkl. moms per axel*

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete. Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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att driva en verksamhet i 
offentlig regi måste något 
vara otroligt fel.
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Särskilt om ingen drab-
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om Anders Lundins 
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så, på Surte. För sam-
hället var glasbruket, så 
livet i Surte blev livet 
på bruket. I torsdags 
kväll fick jag 
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att för första gången se hela 
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upplevelse. Välgjord och 
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känner igen personerna 
var det extra roligt. Nisse 
Svensson, Bertil Lund-
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filmmakaren Anders Lundin 
en mycket detaljerad bild av 
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Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
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Bold Printing Borås 2013.
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450KR

10-KORT

ORD. PRIS 900 KR  |  MAX 3 PER KUND  

1990
HALVÅRSKORT

ORD. PRIS 3300 KR 

KR

JULKLAPP

2490
HELÅRSKORT

LOKALT. 
ORD. PRIS 4700 KR

KR

Vi önskar dig en riktigt

GOD JUL!

ARETS
.

UTNYTTJA FRISKVÅRDS- 
PENGEN INNAN ÅRSSKIFTET!

KONTAKTA OSS FÖR MER 
INFORMATION 

trana pa alla sportlifeklubbar i hela sverige!...

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE
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Reagerade på Aledemokraternas utspel 
i förra numret av Alekuriren där man 
menar att skolans problem bäst löses 

genom att inrätta friskolor. Granskningar 
har nyligen visat att riskkapitalbolag har 
gjort stora vinster på skolor som sedan satts i 
konkurs och nyligen visade en annan gransk-
ning hur vissa friskolor valde elever och inte 
tvärtom som borde vara fallet. Huvudmän 
för friskolor har alltså olika drivkrafter för 
att bedriva skolverksamhet, många har ett 
vinstintresse.

Jag är inte så insatt i hur man arbetar på 
Ahlafors Fria skola men jag arbetar själv på en 
väl fungerande kommunal skola (inte i Ale). 
Det du pekar på som orsaker till goda/dåliga 
resultat har inget med huvudmannaskapet att 
göra. Det finns friskolor och det finns kom-
munala skolor som får bra resultat. Risken 
med att lägga ut skolverksamheten på diverse 
entreprenörer är att man får minskad insyn, 
kostnaden för kontroll av verksamheten 
ökar och det blir möjligen svårare att garan-
tera en likvärdig utbildning för alla elever. 
Resurserna för att bedriva skolverksamhet är 
inte obegränsade varför man borde satsa de 
pengar man har på att skapa en framgångsrik 

skola som passar alla och inte lägga pengar på 
kontroll av allsköns olika huvudmän.

Som du mycket riktigt påpekar är lärarens 
kompetens och en hög kvalitet på den peda-
gogiska ledningen framgångsfaktorer. Det 
har inget med huvudmannaskapet att göra, 
frågan är mer komplex än så. 
Verksamheten i skolan ska 
bygga på aktuell forskning 
och inte vara föremål för 
ekonomisk spekulation.

Åsa Sandström
Lärare i förskoleklass

på en kommunal skola med 
professionella lärare och
god pedagogisk ledning

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Precis som Aledemokra-
terna och Folkpartiet i 
tidigare inlägg konstaterat 

är det hög tid att förstatliga 
skolan. Kommunaliseringen i 
kombination med den, ur ett 
internationellt perspektiv, ex-
empellösa friskolereformen har 
bidragit till att eleverna blivit 
pengapåsar istället för kunskaps-
bärande värdefulla individer 
med likvärdig skolgång var helst 
i landet man bor. Att hävda att 
staten redan idag styr skolan 
är en osanning. Sanningen är 
att staten försöker styra skolan. 
Men trots skollag, skolinspek-
tion och goda intentioner från 
regering och riksdag bestämmer 
kommunerna i princip enväl-
digt över skolverksamheten. 
Detta har väl inte kunnat undgå 
någon som följt skolpolitiken de 
senaste åren. Det gäller allt från 
flagranta brott mot skollagen 
vad gäller stöd till barn med 
särskilda behov till vägran att 
följa regeringens direktiv om 
införandet av karriärtjänster.

Förklaringen till att det råder 
en så stor ojämlikhet och en 
sådant godtycke bland kommu-
ner runt om i landet är att skolan 
är en budgetpost som alla andra i 
den  kommunala verksamheten. 
En budgetpost som var och en 
av rikets 286 kommuner han-
terar efter eget tycke och smak. 
Det säger sig självt att talet om 
likvärdighet och jämlikhet bara 
är tom retorik utan förankring i 
verkligheten.

När det gäller den lanserade 
blocköverskridande överens-
kommelse om Ales skolor är det 

ett synnerligen utstuderat sätt 
att bli av med en het fråga inför 
valet. Man har slutit borgfred 
för att att slippa stå till svars i 
en viktig fråga inför nästa års 
val. Denna taktik gränsar till 
manipulation eftersom den 
omöjliggör för oss medborgare 
att utkräva politiskt ansvar. På 
detta sätt kortsluter man demo-
kratin eftersom det i kommande 
val inte spelar någon roll vad vi 
Alebor röstar på.

Många statsvetare anser att 
detta tillvägagångssätt i grunden 
är ett hot mot demokratin efter-
som breda majoritetsöverens-
kommelser i viktiga frågor strax 
före val i princip gör röstandet 
meningslöst. Politiska alterna-
tiv saknas, precis som i vilken 
annan diktaturstat som helst. En 
annan negativ effekt av denna 
tvivelaktiga politiska metod är 
att den förhindrar utveckling av 
idéer som kan förbättra skolan i 
Ale. Konkurrens och fri åsikts-
bildning är ju en grundpelare i 
demokratin. Något som annars 
förfäktas högljutt av flera partier.

Alla föräldrar med skolbarn 
i Ale är nog överens om att att 
skolverksamheten behöver för-
bättras. Vad är våra folkvaldas 
lösning? Lyssnar man av vad 
deras uppdragsgivare har för 
erfarenheter och synpunkter? 
Svar nej. Istället tillsätter man 
en tillförordnad tjänsteman som 
med undermålig analys och rent 
vilseledande statistik tar fram ett 
förslag om nedläggning av Him-
laskolans högstadium. Något 
som på sikt sannolikt resulterar 
i en nedläggning av hela Himla-

skolan, den sista ”byskolan” i Ale 
kommun.

Som alla förstår handlar inte 
detta om att man är mån om 
skolresultaten i Ale utan mer 
om att man vill göra besparingar 
inom skolan. Vilket i detta fall 
tydligt framkom då nämnda 
sektorchef presenterade siffror 
på det stora renoveringsbehov 
Himlaskolan har. Man undrar 
var politikernas tidigare planer 
på en nybyggd Himlaskola tog 
vägen. Var försvann den budget-
posten?

För att verkligen få en bättre 
skolverksamhet i Ale måste 
föräldrarnas och barnens syn-
punkter och perspektiv lyftas 
fram. Tidigare initiativ till 
kommunövergripande skolråd 
var ett mycket lovvärt initiativ. 
Tyvärr tog man inte chansen och 
gjorde detta forum till ett seriöst 
diskussionsforum för kvalitets-
utveckling av Ales skolor. Trots 
att föräldrar med ovärderlig 
kompetens och erfarenheter 
frikostigt delade med sig av sina 
kunskaper.

Jag skulle vilja se ett nytt 
omtag där Paula Örn, Mikael 
Berglund och Jan A. Pressfeldt 
bjuder in till rundabordssamtal 
i ett kommunalt skolråd värt 
namnet. Kan man ha ett kom-
munalt näringslivsråd så kan 
man minst av allt ha ett kom-
munalt skolråd där föräldrarnas 
synpunkter beaktas. 

Tillsammans formar vi fram-
tidens skola i Ale.

Per Dyvermark 

Tillsammans formar vi framtidens skola

Förenklad lösning på
komplicerat problem Pressfeldt

Det är inte ok att som 
ansvariga politiker 
(AD) gå ut i media 

och hävda att problemen i 
Ales skolor beror på ”lärar-
nas bristande kompetens 
och förmåga, svag skolled-
ning, dålig pedagogik”. Vad 
menar Aledemokraterna 
egentligen? Vilken kompe-
tens saknar lärarna? Vilken 
förmåga saknas? Eftersom 
jag själv är lärare i Ale kom-
mun vet jag att det finns en 
fantastisk kompetens och en 
oerhörd förmåga att lösa alla 
de uppgifter och problem 
som uppstår i vardagen på 
skolorna bland mina kol-
legor. Detta sker dessutom 
ofta till priset av stress och 
en känsla av otillräcklig-

het. Det är oförskämt av 
Pressfeldt, Ahlberg och 
Nordhall att uttrycka sig 
på det här sättet mot en hel 
personalgrupp och borde 
vara under varje ansvarsta-
gande politikers värdighet. 
Det går emot allt vad jag 
som humanist och socialde-
mokrat står för och tror på. 
Ni borde skämmas!

Glöm heller inte bort att 
ni har ansvaret för kommu-
nens verksamheter (tillsam-
mans med övriga borgerliga 
partier). Heléne Ahlberg 
(AD) sitter som ledamot i 
Utbildningsnämnden och är 
med viss förenkling lärarnas 
arbetsgivare. I insändaren 
skriver dessa tre represen-
tanter för Aledemokraterna 

dessutom att de inte tror på 
den kommunala verksam-
heten. I vilket företag skulle 
ledningen kunna ställa sig 
upp och säga till persona-
len att ”vår verksamhet är 
värdelös, vi lägger ner och 
dessutom beror alla problem 
på att ni är helt odugliga och 
inkompetenta”?

Visa kommunens anställda 
respekt, tack!

Stefan Hagman (S)
En av alla lärare i Ale

med kompetens och förmåga

Det är inte ok - 
Aledemokraterna!

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 11 december 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
hus kl. 18.30 (OBS! tiden)

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.
följande ärenden:

- Utökat verksamhetsområde för vatten
och avlopp
- Information om demokratigruppens och 
jämställdhetsberedningens arbete under året

Bert Åkesson                     Maria Olegård
ordförande          sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning 
och handlingar finns att läsa på kommun-
kontorets kansliavdelning, kommunens 
webbplats och på biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 4 december 2013

Svar till Stefan Hagman (socialdemokratisk lärare):

Att kritisera och ställa 
krav på kommunala 
skolledare och lärare 

har varit tabubelagt. Trots 
att det är i skolrummet så 
undermålig undervisning 
sker att Ale kommun sedan 
många år tillbaka stadigt 
placerat sig bland Sveriges 
25% sämsta skolkommuner. 
I SKL:s mätning 2013 är 
Ale fortsatt parkerad i bot-
ten av Göteborgsregionens 
13 kommuner, med nästan 
25% av eleverna som går ur 
grundskolan utan behörig-
het till gymnasieskolans 
naturvetar- och teknikpro-
gram. Och bara 71,6% av 
eleverna når målen i alla 
ämnena. Detta trots att vi 
sedan 2011 tillskjutit ca 70 
Mkr per år. Självklart har 
vi både rätt och skyldighet 
kritisera ett system med så 
dåliga resultat. 

Att fler lärare skulle 
utgöra lösningen på skol-
problemen i Ale saknar 
stöd i både forskning och 
i praktiken. Ale har i snitt 
12,9 elever/lärare medan 
Tjörn, Göteborgsregionens 
för närvarande bästa kom-
munala skola, Sveriges 9:e 
bästa skolkommun, har 14,7 
elever/lärare, alltså nästan 
2 elever fler per klassrum! 
Och att Ales lärare skulle ha 
ett svårare uppdrag stämmer 
inte heller. Ale ligger i unge-
fär samma härad som den 
oerhört invandrartäta Söder-
tälje kommun (13,0 elever/

lärare, 68,9% av eleverna 
godkända i alla ämnen!). 
Ales kostnader per elev är 
lägre än snittet i regionen 
men det beror alltså inte på 
fler lärare i våra ”konkur-
rentkommuner”, möjligtvis 
att våra lärare har högre lön 
än snittet, utan på att flera 
kommuner i regionen har 
mycket högre lokalkost-
nader. Men inte i en enda 
undersökning jag läst finns 
kopplingen att bättre lokaler 
ger bättre undervisning.  

Den kände forskaren, 
Trevor Dolan, har slagit 
fast 4 Framgångsfaktorer 
i skolan: 1) Rektors ledar-
skap 2) Höga förväntningar  
(bland eleverna)  3) Smarta 
utvärderingar (av lärarjob-
bet)  4) Lärarsamverkan.  

Enkla, handfasta och 
självklara regler inom all 
annan verksamhet men hit-
tills inte i Ales kommunala 
skolvärld. Det är lärarnas 
skyldighet att samverka för 
att nå de mål som sätts upp 
varje år i budget och nämnd-
plan men som vi aldrig nått 
upp till. Visst har Utbild-
ningsnämnden omplacerat 
lärare som misslyckats, 
främst i matte, men att bara 
kravlöst omplacera räcker 
inte. Det finns pedagoger 
som är klart olämpliga för 
sitt yrke, men som kan fort-
sätta år efter år. De lärare 
och rektorer som inte klarar 
av de mål vi ställer upp för 
att ge våra barn och ung-

domar en bättre start i livet 
måste fås att se sig om efter 
ett jobb någon annanstans 
– och de som lyckas över 
målet ska ha en bonus i löne-
kuvertet.

Utbildningsministern Jan 
Björklund och ordföranden 
i Lärarnas riksförbund Bo 
Jansson hade nu i söndags 
en debattartikel på sid 4 i 
GT. Man slår bland annat 
fast, med anledning av att 
från och med den 1 decem-
ber måste alla lärare med 
fast anställning ha lärarle-
gitimation, att detta krav 
faktiskt har ökat behöriga 
sökanden till lärare. ”Fler 
sökanden och högre krav 
innebär bättre framtida 
rekrytering till yrket”.  Man 
avslutar också med ”Till 
syvende och sist är det vad 
som sker i klassrummet och 
den enskilde läraren som 
är avgörande för elevernas 
resultat”. 

Alltså: medhåll från högsta 
instans!

Jan A. Pressfeldt
Gruppledare Aledemokraterna
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Reagerade på Aledemokraternas utspel 
i förra numret av Alekuriren där man 
menar att skolans problem bäst löses 

genom att inrätta friskolor. Granskningar 
har nyligen visat att riskkapitalbolag har 
gjort stora vinster på skolor som sedan satts i 
konkurs och nyligen visade en annan gransk-
ning hur vissa friskolor valde elever och inte 
tvärtom som borde vara fallet. Huvudmän 
för friskolor har alltså olika drivkrafter för 
att bedriva skolverksamhet, många har ett 
vinstintresse.

Jag är inte så insatt i hur man arbetar på 
Ahlafors Fria skola men jag arbetar själv på en 
väl fungerande kommunal skola (inte i Ale). 
Det du pekar på som orsaker till goda/dåliga 
resultat har inget med huvudmannaskapet att 
göra. Det finns friskolor och det finns kom-
munala skolor som får bra resultat. Risken 
med att lägga ut skolverksamheten på diverse 
entreprenörer är att man får minskad insyn, 
kostnaden för kontroll av verksamheten 
ökar och det blir möjligen svårare att garan-
tera en likvärdig utbildning för alla elever. 
Resurserna för att bedriva skolverksamhet är 
inte obegränsade varför man borde satsa de 
pengar man har på att skapa en framgångsrik 

skola som passar alla och inte lägga pengar på 
kontroll av allsköns olika huvudmän.

Som du mycket riktigt påpekar är lärarens 
kompetens och en hög kvalitet på den peda-
gogiska ledningen framgångsfaktorer. Det 
har inget med huvudmannaskapet att göra, 
frågan är mer komplex än så. 
Verksamheten i skolan ska 
bygga på aktuell forskning 
och inte vara föremål för 
ekonomisk spekulation.

Åsa Sandström
Lärare i förskoleklass

på en kommunal skola med 
professionella lärare och
god pedagogisk ledning

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Precis som Aledemokra-
terna och Folkpartiet i 
tidigare inlägg konstaterat 

är det hög tid att förstatliga 
skolan. Kommunaliseringen i 
kombination med den, ur ett 
internationellt perspektiv, ex-
empellösa friskolereformen har 
bidragit till att eleverna blivit 
pengapåsar istället för kunskaps-
bärande värdefulla individer 
med likvärdig skolgång var helst 
i landet man bor. Att hävda att 
staten redan idag styr skolan 
är en osanning. Sanningen är 
att staten försöker styra skolan. 
Men trots skollag, skolinspek-
tion och goda intentioner från 
regering och riksdag bestämmer 
kommunerna i princip enväl-
digt över skolverksamheten. 
Detta har väl inte kunnat undgå 
någon som följt skolpolitiken de 
senaste åren. Det gäller allt från 
flagranta brott mot skollagen 
vad gäller stöd till barn med 
särskilda behov till vägran att 
följa regeringens direktiv om 
införandet av karriärtjänster.

Förklaringen till att det råder 
en så stor ojämlikhet och en 
sådant godtycke bland kommu-
ner runt om i landet är att skolan 
är en budgetpost som alla andra i 
den  kommunala verksamheten. 
En budgetpost som var och en 
av rikets 286 kommuner han-
terar efter eget tycke och smak. 
Det säger sig självt att talet om 
likvärdighet och jämlikhet bara 
är tom retorik utan förankring i 
verkligheten.

När det gäller den lanserade 
blocköverskridande överens-
kommelse om Ales skolor är det 

ett synnerligen utstuderat sätt 
att bli av med en het fråga inför 
valet. Man har slutit borgfred 
för att att slippa stå till svars i 
en viktig fråga inför nästa års 
val. Denna taktik gränsar till 
manipulation eftersom den 
omöjliggör för oss medborgare 
att utkräva politiskt ansvar. På 
detta sätt kortsluter man demo-
kratin eftersom det i kommande 
val inte spelar någon roll vad vi 
Alebor röstar på.

Många statsvetare anser att 
detta tillvägagångssätt i grunden 
är ett hot mot demokratin efter-
som breda majoritetsöverens-
kommelser i viktiga frågor strax 
före val i princip gör röstandet 
meningslöst. Politiska alterna-
tiv saknas, precis som i vilken 
annan diktaturstat som helst. En 
annan negativ effekt av denna 
tvivelaktiga politiska metod är 
att den förhindrar utveckling av 
idéer som kan förbättra skolan i 
Ale. Konkurrens och fri åsikts-
bildning är ju en grundpelare i 
demokratin. Något som annars 
förfäktas högljutt av flera partier.

Alla föräldrar med skolbarn 
i Ale är nog överens om att att 
skolverksamheten behöver för-
bättras. Vad är våra folkvaldas 
lösning? Lyssnar man av vad 
deras uppdragsgivare har för 
erfarenheter och synpunkter? 
Svar nej. Istället tillsätter man 
en tillförordnad tjänsteman som 
med undermålig analys och rent 
vilseledande statistik tar fram ett 
förslag om nedläggning av Him-
laskolans högstadium. Något 
som på sikt sannolikt resulterar 
i en nedläggning av hela Himla-

skolan, den sista ”byskolan” i Ale 
kommun.

Som alla förstår handlar inte 
detta om att man är mån om 
skolresultaten i Ale utan mer 
om att man vill göra besparingar 
inom skolan. Vilket i detta fall 
tydligt framkom då nämnda 
sektorchef presenterade siffror 
på det stora renoveringsbehov 
Himlaskolan har. Man undrar 
var politikernas tidigare planer 
på en nybyggd Himlaskola tog 
vägen. Var försvann den budget-
posten?

För att verkligen få en bättre 
skolverksamhet i Ale måste 
föräldrarnas och barnens syn-
punkter och perspektiv lyftas 
fram. Tidigare initiativ till 
kommunövergripande skolråd 
var ett mycket lovvärt initiativ. 
Tyvärr tog man inte chansen och 
gjorde detta forum till ett seriöst 
diskussionsforum för kvalitets-
utveckling av Ales skolor. Trots 
att föräldrar med ovärderlig 
kompetens och erfarenheter 
frikostigt delade med sig av sina 
kunskaper.

Jag skulle vilja se ett nytt 
omtag där Paula Örn, Mikael 
Berglund och Jan A. Pressfeldt 
bjuder in till rundabordssamtal 
i ett kommunalt skolråd värt 
namnet. Kan man ha ett kom-
munalt näringslivsråd så kan 
man minst av allt ha ett kom-
munalt skolråd där föräldrarnas 
synpunkter beaktas. 

Tillsammans formar vi fram-
tidens skola i Ale.

Per Dyvermark 

Tillsammans formar vi framtidens skola

Förenklad lösning på
komplicerat problem Pressfeldt

Det är inte ok att som 
ansvariga politiker 
(AD) gå ut i media 

och hävda att problemen i 
Ales skolor beror på ”lärar-
nas bristande kompetens 
och förmåga, svag skolled-
ning, dålig pedagogik”. Vad 
menar Aledemokraterna 
egentligen? Vilken kompe-
tens saknar lärarna? Vilken 
förmåga saknas? Eftersom 
jag själv är lärare i Ale kom-
mun vet jag att det finns en 
fantastisk kompetens och en 
oerhörd förmåga att lösa alla 
de uppgifter och problem 
som uppstår i vardagen på 
skolorna bland mina kol-
legor. Detta sker dessutom 
ofta till priset av stress och 
en känsla av otillräcklig-

het. Det är oförskämt av 
Pressfeldt, Ahlberg och 
Nordhall att uttrycka sig 
på det här sättet mot en hel 
personalgrupp och borde 
vara under varje ansvarsta-
gande politikers värdighet. 
Det går emot allt vad jag 
som humanist och socialde-
mokrat står för och tror på. 
Ni borde skämmas!

Glöm heller inte bort att 
ni har ansvaret för kommu-
nens verksamheter (tillsam-
mans med övriga borgerliga 
partier). Heléne Ahlberg 
(AD) sitter som ledamot i 
Utbildningsnämnden och är 
med viss förenkling lärarnas 
arbetsgivare. I insändaren 
skriver dessa tre represen-
tanter för Aledemokraterna 

dessutom att de inte tror på 
den kommunala verksam-
heten. I vilket företag skulle 
ledningen kunna ställa sig 
upp och säga till persona-
len att ”vår verksamhet är 
värdelös, vi lägger ner och 
dessutom beror alla problem 
på att ni är helt odugliga och 
inkompetenta”?

Visa kommunens anställda 
respekt, tack!

Stefan Hagman (S)
En av alla lärare i Ale

med kompetens och förmåga

Det är inte ok - 
Aledemokraterna!

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 11 december 2013 har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
hus kl. 18.30 (OBS! tiden)

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a.
följande ärenden:

- Utökat verksamhetsområde för vatten
och avlopp
- Information om demokratigruppens och 
jämställdhetsberedningens arbete under året

Bert Åkesson                     Maria Olegård
ordförande          sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning 
och handlingar finns att läsa på kommun-
kontorets kansliavdelning, kommunens 
webbplats och på biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 4 december 2013

Svar till Stefan Hagman (socialdemokratisk lärare):

Att kritisera och ställa 
krav på kommunala 
skolledare och lärare 

har varit tabubelagt. Trots 
att det är i skolrummet så 
undermålig undervisning 
sker att Ale kommun sedan 
många år tillbaka stadigt 
placerat sig bland Sveriges 
25% sämsta skolkommuner. 
I SKL:s mätning 2013 är 
Ale fortsatt parkerad i bot-
ten av Göteborgsregionens 
13 kommuner, med nästan 
25% av eleverna som går ur 
grundskolan utan behörig-
het till gymnasieskolans 
naturvetar- och teknikpro-
gram. Och bara 71,6% av 
eleverna når målen i alla 
ämnena. Detta trots att vi 
sedan 2011 tillskjutit ca 70 
Mkr per år. Självklart har 
vi både rätt och skyldighet 
kritisera ett system med så 
dåliga resultat. 

Att fler lärare skulle 
utgöra lösningen på skol-
problemen i Ale saknar 
stöd i både forskning och 
i praktiken. Ale har i snitt 
12,9 elever/lärare medan 
Tjörn, Göteborgsregionens 
för närvarande bästa kom-
munala skola, Sveriges 9:e 
bästa skolkommun, har 14,7 
elever/lärare, alltså nästan 
2 elever fler per klassrum! 
Och att Ales lärare skulle ha 
ett svårare uppdrag stämmer 
inte heller. Ale ligger i unge-
fär samma härad som den 
oerhört invandrartäta Söder-
tälje kommun (13,0 elever/

lärare, 68,9% av eleverna 
godkända i alla ämnen!). 
Ales kostnader per elev är 
lägre än snittet i regionen 
men det beror alltså inte på 
fler lärare i våra ”konkur-
rentkommuner”, möjligtvis 
att våra lärare har högre lön 
än snittet, utan på att flera 
kommuner i regionen har 
mycket högre lokalkost-
nader. Men inte i en enda 
undersökning jag läst finns 
kopplingen att bättre lokaler 
ger bättre undervisning.  

Den kände forskaren, 
Trevor Dolan, har slagit 
fast 4 Framgångsfaktorer 
i skolan: 1) Rektors ledar-
skap 2) Höga förväntningar  
(bland eleverna)  3) Smarta 
utvärderingar (av lärarjob-
bet)  4) Lärarsamverkan.  

Enkla, handfasta och 
självklara regler inom all 
annan verksamhet men hit-
tills inte i Ales kommunala 
skolvärld. Det är lärarnas 
skyldighet att samverka för 
att nå de mål som sätts upp 
varje år i budget och nämnd-
plan men som vi aldrig nått 
upp till. Visst har Utbild-
ningsnämnden omplacerat 
lärare som misslyckats, 
främst i matte, men att bara 
kravlöst omplacera räcker 
inte. Det finns pedagoger 
som är klart olämpliga för 
sitt yrke, men som kan fort-
sätta år efter år. De lärare 
och rektorer som inte klarar 
av de mål vi ställer upp för 
att ge våra barn och ung-

domar en bättre start i livet 
måste fås att se sig om efter 
ett jobb någon annanstans 
– och de som lyckas över 
målet ska ha en bonus i löne-
kuvertet.

Utbildningsministern Jan 
Björklund och ordföranden 
i Lärarnas riksförbund Bo 
Jansson hade nu i söndags 
en debattartikel på sid 4 i 
GT. Man slår bland annat 
fast, med anledning av att 
från och med den 1 decem-
ber måste alla lärare med 
fast anställning ha lärarle-
gitimation, att detta krav 
faktiskt har ökat behöriga 
sökanden till lärare. ”Fler 
sökanden och högre krav 
innebär bättre framtida 
rekrytering till yrket”.  Man 
avslutar också med ”Till 
syvende och sist är det vad 
som sker i klassrummet och 
den enskilde läraren som 
är avgörande för elevernas 
resultat”. 

Alltså: medhåll från högsta 
instans!

Jan A. Pressfeldt
Gruppledare Aledemokraterna

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar
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Skepplanda bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00
Bemannade öppettider:
måndag, kl 14.00-19.00
tisdag, kl 10.00-15.00
torsdag, kl 10.00-16.30

Älvängens bibliotek
måndag kl 10.00-16.30 
onsdag kl 14.00-19.00 
torsdag kl 10.00-15.00

T
Aroseniusskolan, Älvängen

Ale bibliotek
måndag - torsdag kl 9.00 -19.00 
fredag kl 10.00 -17.00 
lördag sep-maj kl 10.00 - 14.00

T
Ale gymnasium, Nödinge

Surte bibliotek
Meröppet varje dag kl. 06.00 - 21.00
Bemannade öppettider:
tisdag, kl 14.00-19.00 

0 

21.00

Skepplanda bibliotek  
firar 40 år!

 
Hela veckan (under bemannade öppettider)

· Tipspromenad för vuxna

· 70-talsutställning

· Vi bjuder på fika

PartilleAle H
studie om dricksvatten och hälsa

Studien Ale H

Partille i studien.
 

Ni som redan deltagit i Ale H

www.facebook.com/partillealeh2o. 

Måndag 16 december 2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

 

  

  

allmänheten. Välkommen!
 
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

 Kl 14.30. Sagostund med 
70-talstema 

Kl 10.00 -14.00. Lördagsöppet! 

 Kl 11.00. SIKELEJ, sa kamelen 

världen.  
Passar åldrarna 2-5 år. 20 kronor per barn. Förköp på 
Skepplanda bibliotek 0303- 33 05 15

·  Kl 12.00-13.00. Bokfiskedamm. 20 kronor
 
Jubiléet arrangeras av Ale kommun i samarbete med 
Bibliotekets vänner i Norra Ale

December

7
LÖRDAG



Vi Sverigedemokrater 
står inte bakom en 
nedläggning av Him-

laskolan i Alafors. Det är av 
flera skäl, för det första tror 
vi inte på jättelika institu-
tioner där barn bara är en i 
mängden och inte syns, för 
det andra verkar det inte fin-
nas något enstämmigt argu-
ment endast några lösa slag 
i luften som man hoppas 
att barnens föräldrar skall 
acceptera. Vi menar att det 
är fel att slå samman skol-
enheterna till större skolor. 

Barnen skall kunna känna 
en trygghet och tillit till 
skolan. För att åstadkomma 
en sådan trygghet tror vi att 
ledorden är småskalighet 
och en gemytlig atmosfär. 
Vi anser att orten Alafors 
med sina lugna omgivningar 
är utmärkt för att bedriva 
skolverksamhet på, med 
närhet till friluftsområden, 
närhet till landsbygden, 
motionsspår och skidbacke 

med mera. Orten inbjuder 
inte heller till en massa 
kommers och annat såsom 
Kyrkbyskolan gör med Ale 
Torg som närmsta granne. 
Himlaskolan/Ledetskolan 
har alltid varit landsbygdens 
skola.

De kommande årens 
barnkullar inom Himlasko-
lans upptagningsområde är 
något större än de som går 

där just nu. Att som utre-
daren för nedläggningen 
gjort, blint titta på och fram-
häva hur många ett- och 
tvååringar som finns inom 
upptagningsområdet förefal-
ler inte seriöst eftersom att 
vi ännu inte vet hur många 
som väljer att flytta in till vår 
kommun under tiden.

Låt staten ta över
Vi Sverigedemokrater har 
alltid förespråkat ett återför-
statligande av skolan. Varför 
det är extra kul nu när flera 
andra uttryckt samma vilja 
i den här tidningen, till 
och med skolpartiet (FP) 
självt har vaknat upp. Flera 
undersökningar visar på att 
de regionala skillnaderna nu 
är större än tidigare. Skolan 
borde styras med en hand 
och inte av fritidspolitiker 
på kommunal nivå som inte 
under några omständigheter 
har en möjlighet att sätta 
sig in skolans all proble-
matik. Vår kommun ligger 
generellt sett mycket lågt i 
jämförelsen kommunerna 
emellan, bara det är ett bevis 
på att skolan behöver byta 
huvudman. 

Vi Sverigedemokrater 
betonar den pedagogiska 
valfriheten, och menar att 

elever och föräldrar skall 
ges goda möjligheter att 
välja skola och skolform. 
Vi menar att friskolor skall 
fungera som ett komplement 
till den offentliga skolan, 
inte minst för att öka utbu-
det och valfriheten, men 
också för att sätta press på 
den offentliga skolan i syfte 
att öka kvaliteten i den-
samma. Vi tror dock inte på 
idén som Aledemokraterna 
har presenterat om att i all 
sin hysteri inrätta friskolor 
i hela kommunen, det är 
viktigt att andelen friskolor 
inte blir så stor att kvaliteten 
i den kommunala skolan blir 
lidande.

Avslutningsvis vill vi 
påpeka att våra skolor måste 
få kosta pengar. Vi måste 
sluta tänka kortsiktigt och 
i stället se skolan och våra 
barn och ungdomar som en 
framtida investering. För att 
få ett fungerande samhälle i 
stort krävs att skolan lyckas 
med sin uppgift. Av den 
orsaken tror vi det är viktigt 
att låta våra grundskolor 
bygga på småskalighet. 

Sverigedemokraternas 
kommunfullmäktigegrupp

Rune Karlsson
Johan Fjellheim
Lennie Kjellman
Robert Jansson
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Ring och boka tid eller kom in 
till mig på kontoret i Ale.

Lennart Jansson 
Säljare Lantbruksförsäkring,
0521-27 31 31

lansforsakringar.se/alvsborg

Vi hjälper dig med 
lantbrukets Bank- och  
Försäkringslösningar.

gar.se/alvsbborg

Söndagen den 24 
november samla-
des nya och gamla 

medlemmar på Fars Hatt 
i Kungälv för att fira för-
eningens 40-årsjubileum. 
Det blev en eftermiddag 
i nostalgins tecken. Kjell 
Gustavsson, Ingemar 
Thorsson, Asta Bengts-
son och Birgitta Anders-
son, som varit med från 
start, delade med sig av 
sina minnen.

Vänsterpartiet i Ale 
grundades 1983 inför 
bildandet av Ale storkom-
mun. Partiföreningar 
i Starrkärr, Nödinge, 
Surte/Bohus och Agnes-
berg slogs samman. Till 
ordförande för den nya 
föreningen valdes Mona 
Johansson från Bohus. 
Kampen för ett solidariskt 
samhälle och ett stort mil-
jöengagemang har funnits 
som en röd tråd genom 
åren. Många är de som 
bidragit med sitt arbete. 
Kjell Gustavsson valde 
att lyfta fram Kenneth 
Andersson, som var en av 
dem som tog initiativ till 
bildandet och som under 
många år var med och 
formade partiföreningens 
politik. Under eftermidda-
gen bjöds på ett dignande 
julbord.

Johnny Sundling, 
som idag är föreningens 
ordförande, avslutade 
jubileumsträffen med att 
blicka framåt. Nu står vi 
inför ett år med val till 
både EU, riksdag, region 
och fullmäktige. Innan 
dess har Vänsterpartiet sin 
kongress i början av janu-
ari. Nu handlar det om 
att slå vakt om välfärden. 
För detta krävs ett slut på 
den borgerliga politiken 
och ett maktskifte både på 
riks- och lokalplanet.

Styrelsen
Vänsterpartiet i Ale

Kjell Gustavsson.

Vänsterpartiet 
i Ale 40 år

"Vi tänker inte sitta på läktaren"
Vi blev förvånade och 

inte så lite upprörda 
över Aledemokrater-

nas insändare i förra veckans 
nummer av Alekuriren. 
Samma vecka kan man läsa 
om hur utbildningsnämnden 
är eniga om en nämndplan 
som prioriterar personalen i 
våra skolor högst. Det är ett 
led i vår strävan efter att ge 
våra barn och elever bästa 
möjliga förutsättningarna 
för att nå sina mål.

Vi har högt förtroende för 
personalen och ledningens 
kompetens i Ales skolor. 
Däremot är vi medvetna 
om att vi måste göra fler 
insatser från politiskt håll. Vi 
måste ge personalen bättre 
förutsättningar så att de 
kan hjälpa barnen att nå ett 
bättre resultat i skolan.

Arbetet med nämndplan 

har föregåtts av utbildning i 
forskningsresultat och tvär-
politiska gruppdiskussioner. 
En enig nämnd anser att 
personalen är vår viktigaste 
resurs för framgång. Här 
har även Aledemokraternas 
representanter deltagit, 
samma representanter som 
nu påstår att personalen och 
ledningen i Ales skolor är 
inkompetent. På vilket sätt 
anser Aledemokraterna att 
ett sådant uttalande gynnar 
vår personal och ger perso-
nalen bättre förutsättningar?

Vi tror att kommunala 
friskolor kan vara jättebra 
alternativ, men är mycket 
medvetna om att sådana ini-
tiativ måste komma från per-
sonalen själva för att det ska 
bli bra. Vi vet att det aldrig 
blir bra om politikerna 
tvingar en rektor att bli VD 

och tvingar lärare att bli 
styrelseledamöter.  Därför 
är Aledemokraternas vilja 
om att kommunstyrelsen ska 
tvinga skolor att bli friskolor 
ett ogenomtänkt och dåligt 
förslag.

AD vill inte ta ansvar
Det som är tydligt är att 
Aledemokraterna inte vill 
vara med och ta ansvar för 
skolorna i Ale. Antingen 
ska staten ta ansvaret, eller 
så ska skolan skötas utan 
politikers inblandning. Och 
om någon alls ska ta ansvar 
så ska Aledemokraterna i alla 
fall inte vara med, utan väljer 
att stå utanför den politiska 
överenskommelsen i Ale. 
Ändå väljer era företrädare 
i nämnden att lägga förslag 
som innebär att politikerna 
skulle ta 15 miljoner kronor 

från skolans verksamhet och 
använda till politiska sats-
ningar. 

Aledemokraterna har 
aktivt valt att ställa sig vid 
sidan av den politiska skolö-
verenskommelsen, de har 
valt att placera sig själva på 
läktaren. Vi andra tänker 
vara med och spela matchen! 
Vi tänker vara med och spela 
tillsammans som ett lag för 
att nå målet om en bättre 
skola i Ale. Politikerna är 
en spelare i matchen. Peda-
gogerna och ledningen är 
andra viktiga spelare. För-
äldrar och eleverna är några 
till. Aledemokraterna har 
valt att passivt titta på.

Matchen är bara påbörjad 
och det finns tid för er att 
välja att vara med och jobba 
tillsammans med oss för att 
lyfta skolan i Ale. Låt oss 

veta när ni vill vara med och 
passa, springa och göra mål 
tillsammans med oss andra 
i laget. 

Elena Fridfelt (C) Ordförande 
utbildningsnämnden

Peter Kornesjö (M) 2:e vice 
ordf. utbildningsnämnden

Kajsa Nilsson (M) 
ledamot utbildningsnämnden

Jonatan Sundén (KD) 
ledamot utbildningsnämnden

Klas Nord (FP) 
ledamot utbildningsnämnden

Ida Löfgren (M) 
ersättare utbildningsnämnden

Daniel Mörner (M) 
ersättare utbildningsnämnden
Joanna Wolodarska Nord (FP) 
ersättare utbildningsnämnden

Johan Olofsson (M) 
ersättare utbildningsnämnden

Tomas Johansson (KD) 
ersättare utbildningsnämnden

Replik på Aledemokraternas insändare vecka 48:

Småskalighet och trygghet i Ales skolor!

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den  
mäklare som 
har köparna!

Fr vänster: Niclas Hylander (mäklare), Daniel Eriksson (mäklare/butikschef), Christoffer Brandin (mäklare), 
Monica Carlsson (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent), Nadia Largo Westin (mäklare),  

Marie Engström (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Lars-Erik Eriksson (mäklare/franchisetagare).

www.svenskfast.se



Vi Sverigedemokrater 
står inte bakom en 
nedläggning av Him-

laskolan i Alafors. Det är av 
flera skäl, för det första tror 
vi inte på jättelika institu-
tioner där barn bara är en i 
mängden och inte syns, för 
det andra verkar det inte fin-
nas något enstämmigt argu-
ment endast några lösa slag 
i luften som man hoppas 
att barnens föräldrar skall 
acceptera. Vi menar att det 
är fel att slå samman skol-
enheterna till större skolor. 

Barnen skall kunna känna 
en trygghet och tillit till 
skolan. För att åstadkomma 
en sådan trygghet tror vi att 
ledorden är småskalighet 
och en gemytlig atmosfär. 
Vi anser att orten Alafors 
med sina lugna omgivningar 
är utmärkt för att bedriva 
skolverksamhet på, med 
närhet till friluftsområden, 
närhet till landsbygden, 
motionsspår och skidbacke 

med mera. Orten inbjuder 
inte heller till en massa 
kommers och annat såsom 
Kyrkbyskolan gör med Ale 
Torg som närmsta granne. 
Himlaskolan/Ledetskolan 
har alltid varit landsbygdens 
skola.

De kommande årens 
barnkullar inom Himlasko-
lans upptagningsområde är 
något större än de som går 

där just nu. Att som utre-
daren för nedläggningen 
gjort, blint titta på och fram-
häva hur många ett- och 
tvååringar som finns inom 
upptagningsområdet förefal-
ler inte seriöst eftersom att 
vi ännu inte vet hur många 
som väljer att flytta in till vår 
kommun under tiden.

Låt staten ta över
Vi Sverigedemokrater har 
alltid förespråkat ett återför-
statligande av skolan. Varför 
det är extra kul nu när flera 
andra uttryckt samma vilja 
i den här tidningen, till 
och med skolpartiet (FP) 
självt har vaknat upp. Flera 
undersökningar visar på att 
de regionala skillnaderna nu 
är större än tidigare. Skolan 
borde styras med en hand 
och inte av fritidspolitiker 
på kommunal nivå som inte 
under några omständigheter 
har en möjlighet att sätta 
sig in skolans all proble-
matik. Vår kommun ligger 
generellt sett mycket lågt i 
jämförelsen kommunerna 
emellan, bara det är ett bevis 
på att skolan behöver byta 
huvudman. 

Vi Sverigedemokrater 
betonar den pedagogiska 
valfriheten, och menar att 

elever och föräldrar skall 
ges goda möjligheter att 
välja skola och skolform. 
Vi menar att friskolor skall 
fungera som ett komplement 
till den offentliga skolan, 
inte minst för att öka utbu-
det och valfriheten, men 
också för att sätta press på 
den offentliga skolan i syfte 
att öka kvaliteten i den-
samma. Vi tror dock inte på 
idén som Aledemokraterna 
har presenterat om att i all 
sin hysteri inrätta friskolor 
i hela kommunen, det är 
viktigt att andelen friskolor 
inte blir så stor att kvaliteten 
i den kommunala skolan blir 
lidande.

Avslutningsvis vill vi 
påpeka att våra skolor måste 
få kosta pengar. Vi måste 
sluta tänka kortsiktigt och 
i stället se skolan och våra 
barn och ungdomar som en 
framtida investering. För att 
få ett fungerande samhälle i 
stort krävs att skolan lyckas 
med sin uppgift. Av den 
orsaken tror vi det är viktigt 
att låta våra grundskolor 
bygga på småskalighet. 

Sverigedemokraternas 
kommunfullmäktigegrupp

Rune Karlsson
Johan Fjellheim
Lennie Kjellman
Robert Jansson
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Ring och boka tid eller kom in 
till mig på kontoret i Ale.

Lennart Jansson 
Säljare Lantbruksförsäkring,
0521-27 31 31

lansforsakringar.se/alvsborg

Vi hjälper dig med 
lantbrukets Bank- och  
Försäkringslösningar.

gar.se/alvsbborg

Söndagen den 24 
november samla-
des nya och gamla 

medlemmar på Fars Hatt 
i Kungälv för att fira för-
eningens 40-årsjubileum. 
Det blev en eftermiddag 
i nostalgins tecken. Kjell 
Gustavsson, Ingemar 
Thorsson, Asta Bengts-
son och Birgitta Anders-
son, som varit med från 
start, delade med sig av 
sina minnen.

Vänsterpartiet i Ale 
grundades 1983 inför 
bildandet av Ale storkom-
mun. Partiföreningar 
i Starrkärr, Nödinge, 
Surte/Bohus och Agnes-
berg slogs samman. Till 
ordförande för den nya 
föreningen valdes Mona 
Johansson från Bohus. 
Kampen för ett solidariskt 
samhälle och ett stort mil-
jöengagemang har funnits 
som en röd tråd genom 
åren. Många är de som 
bidragit med sitt arbete. 
Kjell Gustavsson valde 
att lyfta fram Kenneth 
Andersson, som var en av 
dem som tog initiativ till 
bildandet och som under 
många år var med och 
formade partiföreningens 
politik. Under eftermidda-
gen bjöds på ett dignande 
julbord.

Johnny Sundling, 
som idag är föreningens 
ordförande, avslutade 
jubileumsträffen med att 
blicka framåt. Nu står vi 
inför ett år med val till 
både EU, riksdag, region 
och fullmäktige. Innan 
dess har Vänsterpartiet sin 
kongress i början av janu-
ari. Nu handlar det om 
att slå vakt om välfärden. 
För detta krävs ett slut på 
den borgerliga politiken 
och ett maktskifte både på 
riks- och lokalplanet.

Styrelsen
Vänsterpartiet i Ale

Kjell Gustavsson.

Vänsterpartiet 
i Ale 40 år

"Vi tänker inte sitta på läktaren"
Vi blev förvånade och 

inte så lite upprörda 
över Aledemokrater-

nas insändare i förra veckans 
nummer av Alekuriren. 
Samma vecka kan man läsa 
om hur utbildningsnämnden 
är eniga om en nämndplan 
som prioriterar personalen i 
våra skolor högst. Det är ett 
led i vår strävan efter att ge 
våra barn och elever bästa 
möjliga förutsättningarna 
för att nå sina mål.

Vi har högt förtroende för 
personalen och ledningens 
kompetens i Ales skolor. 
Däremot är vi medvetna 
om att vi måste göra fler 
insatser från politiskt håll. Vi 
måste ge personalen bättre 
förutsättningar så att de 
kan hjälpa barnen att nå ett 
bättre resultat i skolan.

Arbetet med nämndplan 

har föregåtts av utbildning i 
forskningsresultat och tvär-
politiska gruppdiskussioner. 
En enig nämnd anser att 
personalen är vår viktigaste 
resurs för framgång. Här 
har även Aledemokraternas 
representanter deltagit, 
samma representanter som 
nu påstår att personalen och 
ledningen i Ales skolor är 
inkompetent. På vilket sätt 
anser Aledemokraterna att 
ett sådant uttalande gynnar 
vår personal och ger perso-
nalen bättre förutsättningar?

Vi tror att kommunala 
friskolor kan vara jättebra 
alternativ, men är mycket 
medvetna om att sådana ini-
tiativ måste komma från per-
sonalen själva för att det ska 
bli bra. Vi vet att det aldrig 
blir bra om politikerna 
tvingar en rektor att bli VD 

och tvingar lärare att bli 
styrelseledamöter.  Därför 
är Aledemokraternas vilja 
om att kommunstyrelsen ska 
tvinga skolor att bli friskolor 
ett ogenomtänkt och dåligt 
förslag.

AD vill inte ta ansvar
Det som är tydligt är att 
Aledemokraterna inte vill 
vara med och ta ansvar för 
skolorna i Ale. Antingen 
ska staten ta ansvaret, eller 
så ska skolan skötas utan 
politikers inblandning. Och 
om någon alls ska ta ansvar 
så ska Aledemokraterna i alla 
fall inte vara med, utan väljer 
att stå utanför den politiska 
överenskommelsen i Ale. 
Ändå väljer era företrädare 
i nämnden att lägga förslag 
som innebär att politikerna 
skulle ta 15 miljoner kronor 

från skolans verksamhet och 
använda till politiska sats-
ningar. 

Aledemokraterna har 
aktivt valt att ställa sig vid 
sidan av den politiska skolö-
verenskommelsen, de har 
valt att placera sig själva på 
läktaren. Vi andra tänker 
vara med och spela matchen! 
Vi tänker vara med och spela 
tillsammans som ett lag för 
att nå målet om en bättre 
skola i Ale. Politikerna är 
en spelare i matchen. Peda-
gogerna och ledningen är 
andra viktiga spelare. För-
äldrar och eleverna är några 
till. Aledemokraterna har 
valt att passivt titta på.

Matchen är bara påbörjad 
och det finns tid för er att 
välja att vara med och jobba 
tillsammans med oss för att 
lyfta skolan i Ale. Låt oss 

veta när ni vill vara med och 
passa, springa och göra mål 
tillsammans med oss andra 
i laget. 

Elena Fridfelt (C) Ordförande 
utbildningsnämnden

Peter Kornesjö (M) 2:e vice 
ordf. utbildningsnämnden

Kajsa Nilsson (M) 
ledamot utbildningsnämnden

Jonatan Sundén (KD) 
ledamot utbildningsnämnden

Klas Nord (FP) 
ledamot utbildningsnämnden

Ida Löfgren (M) 
ersättare utbildningsnämnden

Daniel Mörner (M) 
ersättare utbildningsnämnden
Joanna Wolodarska Nord (FP) 
ersättare utbildningsnämnden

Johan Olofsson (M) 
ersättare utbildningsnämnden

Tomas Johansson (KD) 
ersättare utbildningsnämnden
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Småskalighet och trygghet i Ales skolor!
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Välj den  
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har köparna!

Fr vänster: Niclas Hylander (mäklare), Daniel Eriksson (mäklare/butikschef), Christoffer Brandin (mäklare), 
Monica Carlsson (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent), Nadia Largo Westin (mäklare),  

Marie Engström (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), Lars-Erik Eriksson (mäklare/franchisetagare).
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Gunilla Wallengren är inte 
ensam om att uppleva oro 
inför den förändring som 

sker när den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta 
ska privatiseras. 

– Jag har valt Ale kommun 
för att servicen fungerar bra. 
Till skillnad från ett privat 
bolag vet jag att pengarna 
hamnar på rätt ställe, det 
vill säga i verksamheten.  
Det finns en oro att det är 
privata företag med stora 
vinstintressen som ger sig in 
i anbudsförfarandet och att 
assistansen kan komma att 
försämras, säger Wallengren 
och fortsätter:

– Det är inte ens säkert att 

det finns ett intresse på den 
privata marknaden. I så fall 
innebär det fördyrade kost-
nader för 2014 med utred-
ning och underlag som ska 
fram.

Gunilla Wallengren är 
besviken över att frågan inte 
lyfts i Rådet för funktions-
hinderfrågor. De hade ett 
sammanträde den 18 novem-
ber, men politikerna valde att 
hålla tyst.

– Det minsta man kan 

begära är att kommunen 
flaggar för att diskussioner 
förs. Istället valde man att 
lägga locket på.

Har du ingen förstå-
else för den åtgärd som nu 
vidtas?

– Visst har jag förståelse 
för att man måste se på alter-
nativ, men jag är besviken på 
agerandet. Det är först nu vi 
fått reda på att ärendet redan 
var uppe 2012, men vi har 
inte blivit informerade om 
någonting. Detta är defini-
tivt en fråga för Rådet för 
funktionshinderfrågor.

Hur tänker ni agera nu?
– Jag får diskutera med de 

övriga föreningarna i rådet 
och se om vi skall begära ett 
extrainsatt möte gällande 
denna fråga. Personligen 
får jag ha lite is i magen och 
avvakta utgången. Det är 
tråkigt att behöva säga det, 
men det känns inte särskilt 
tryggt. Själv är jag nöjd med 
den service som Ale kommun 
ger mig idag och har inget att 
klaga på. 

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

Det var en förutsätt-
ning för att få Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens budget 
för 2014 att gå ihop.

Vidare förkunnas att 
korttidsvården kommer 
att ske på fler orter än 
idag och att specialist-
team skapas för att 
göra det ännu enklare 
för äldre att bo kvar 
hemma.

Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden presenterade 
i förra veckan sin nämndplan 
och budget för det kom-
mande verksamhetsåret. 
Ramen blir precis densamma 
som innevarande år, bort-
sett uppräkningar av löner, 
det vill säga 455,6 miljoner 
kronor.

– Det har varit en lång 
budgetprocess och många 
sittningar, säger nämndord-
förande Boel Holgersson 
(C).

På det senaste nämndmö-
tet upptäcktes ett räknefel 
som innebar att majorite-
ten, vid sittande bord, drev 
igenom förslaget om att pri-
vatisera den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta. 
En vänsterpartist och fyra 
socialdemokrater reserve-
rade sig mot nämndplanen 
och budgeten för 2014.

– Vi hamnade i en situa-

tion där det fattades pengar. 
Detta var det enda speci-
fika område där vi såg att vi 
kunde göra tillräckligt för att 
få budgeten att gå ihop. Det 
ska dock inte påverka bru-
karna, säger Boel Holgers-
son.

Problemet är att den 
statliga ersättning som Ale 
kommun får inte täcker kost-
naderna och därför har kom-
munala skattemedel använts 
för att täcka upp mellanskill-
naden. Det är slut på det nu.

Sektor arbete, trygghet 
och hälsa fick inför 2013 
uppdraget att effektivisera 
sin verksamhet så att man 
skulle klara uppdraget att 
utföra personlig assistans till 
samma kostnad som assis-
tansbolagen. Det lyckades 
inte.

– Det är ett antal olika 
variabler som gör att det inte 
går ihop, förklarar sektorchef 
Lisbeth Tilly.

Carina Zito-Averstedt 
(M), ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
välkomnar förändringen och 
ser inga farhågor i att den 
personliga assistansen för 
funktionsnedsatta privatise-
ras – tvärtom.

– Vi har drivit den här 
linjen. Ale är inte den första 
kommunen som gör en sådan 
här upphandling. Vi är trygga 
i beslutet och är övertygade 
om att det här kommer bli 
bra. Det är trots allt kommu-
nen som är ytterst ansvarig 
för verksamheten.

Ett upphandlingsförfa-

rande för privatiseringen ska 
nu arbetas fram av kommu-
nens tjänstemän. Förhopp-
ningen är att få en effekt i 
budgeten under andra halvan 
av 2014.

– Det är viktigt att vi 
jobbar fram ett bra upphand-
lingsunderlag där våra spe-
cifika kvalitetskrav framgår 
på ett tydligt sätt, säger Boel 
Holgersson.

Tio nya platser
2014 innebär också att ale-
borna får nya platser för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. Äldreomsorgen 
ska ägna sig särskilt åt att de 
boende ska trivas och känna 
sig väl omhändertagna. På 
Backaviks äldreboende i 
Nödinge öppnar tio nya plat-
ser för äldre. Korttidsvården 
kommer att ske på fler orter 
än idag. Korttidsenheten på 
Vikadamm stängs.

– Vi skapar ett specialist-
team för att göra det ännu 
enklare för äldre att bo kvar 
hemma med hjälp av insatser 
från hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab. Teamet ska vara 
på plats och vårdplanera i 
den äldres hem så snart hem-
gång från sjukhuset är aktu-
ellt, säger Boel Holgersson.

Sektorchef Lisbeth Tilly 
är positiv till förändringen, 
som hon anser gynnar indi-
viden.

– Anpassningen sker 
på rätt plats, det vill säga i 
bostaden, från dag ett. Bru-
karen tränar i den miljö där 
hon eller han ska vara. Man 

tar bort trösklar, mattor eller 
andra hinder. Det skapar en 
trygghet för den enskilde.

Vidare planerar nämnden 
för hemmaplanlösningar 
inom flera områden. Bland 
annat kommer man att bygga 
ett motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, vilket leder till att Ale 
kommun inte behöver köpa 
sådan vård i samma utsträck-
ning som nu är fallet.

Motivationsboende
– Vi vill höja kvaliteten för 
den här målgruppen. Ett 
enigt kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att anslå 
pengar till ett motivations-
boende. Vart boendet ska 
placeras är inte beslutat. Det 
pågår en skyndsam process 
av ärendet och vi hoppas ha 
klart med boendet under 
våren, säger Boel Holgers-
son.

Noterbart i övrigt från 

nämndplan och budget är att 
den öppna dagverksamheten 
för äldre blir kvar, detsamma 
gäller Alevira som dock får 
lite mindre kommunalt stöd 
nästa år.

– Det är ett socialt koo-
perativ och tanken är att de 
ska klara sig mer och mer på 
egen hand, säger Boel Hol-
gersson.

Antalet feriejobb kommer 
att bli oförändrat under 
2014, vilket innebär 250 
arbetstillfällen.

– Det fanns en motion om 
att fördubbla den siffran. Ett 
vällovligt syfte, men peng-
arna finns inte, konstaterar 
Holgersson.

Vad det gäller Skogsla-
get och Fixartjänster förblir 
anslaget oförändrat.

Skatteomfördel-
ningssystemet för 
kommunerna är 

gammalt och behöver 
förändras Samhället och 
kommunernas verksamhet 
har ändrats så mycket att 
systemet i dag är orättvist. 
En statlig utredning, vars 
resultat alla var överens 
om skulle ha införts 
redan 2013. Regeringen 
inklusive Centerpartiet 
har förhalat införandet 
och det vi debatterade  
var, vad gjorde regeringen 
med förslaget från den 
enhälliga utredningen?

Att det nu blir 2014 i 
stället för 2013 har kostat 
Ale och Lilla Edets kom-
muner många miljoner. 
Inte nog med det. Reger-
ingen lägger in en miljard 
kronor till det tiotalet 
kommuner och Stock-
holms läns landsting som 
har högst inkomster. Åter-
igen en flirt med dem som 
redan har det bra. Samti-
digt blir över 270 kommu-
ner och Västra Götalands-
regionen utan pengar från 
den miljarden. Det är en 
orimlig fördelningspolitik 
och illustrerar väl mode-
raternas värderingar och 
centerpartiets kollaps.

 
Vi socialdemokrater 
vill använda den ”mode-
ratmiljard” regeringen 
vill skänka direkt till sina 
välbeställda väljare till 
alla. Med vårt förslag 
skulle Ale få ytterligare 2 
miljoner och Lilla Edet 1 
miljon kronor mer i stats-
bidrag för år 2014. Där-
utöver kommer våra sats-
ningar på skolan. Vi vill 
både förbättra välfärden 
och hålla ihop landet. Det 
är orimligt att de mest 
välbeställda kommunerna 
får en gräddfil.

Att centerpartiet från 
utredningen till reger-
ingsbeslutet och nu denna 
veckan i riksdagen aktivt 
röstat för dessa orättvisor, 
det borde Boel Holgers-
son i Ale ha tänkt på.

S-riksdagsledamöterna 
Jörgen Hellman 

Christina Oskarsson

Förändring för att få ihop budgeten
– Personlig assistans ska privatiseras

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden presenterade sin 
nämndplan och budget för 2014 i förra veckan. Bland annat 
förkunnades det att Backaviks äldreboende i Nödinge öppnar 
tio nya platser för äldre. Från vänster nämndledamot Carina 
Zito-Averstedt, sektorchef Lisbeth Tilly, och nämndordfö-
rande Boel Holgersson (C).

Brukarna kritiska till hanteringen av frågan

Gunilla Wallengren.

HÅLANDA. Rådet för funktionshinderfrågor ogillar 
kommunens beslut om privatisering av person-
lig assistans – eller i första hand hanteringen av 
ärendet.

Gunilla Wallengren är vice ordförande i rådet 
och nyttjar den tjänst som Ale kommun idag till-
handahåller.

– Jag tycker det är dålig stil att inte informera 
oss brukare om förändringen. Personligen fick jag 
reda på det via en artikel i GP.

ÄLVÄNGEN. Swedbank 
står som programvärd 
för årets sista företa-
garmöte.

Ale Företagsforum 
bjuder in till sopplunch 
på Älvevi.

Bo Knutsson, som 
har 25 år med Anti-
krundan i ryggsäcken, 
håller föredrag.

Onsdagen den 11 december 
inbjuds kommunens före-
tagare till Älvängens IK:s 
klubbhus. Gulaschsoppa 
kommer att avnjutas och 
dessutom blir det provsmak-
ning av årets lokala julöl.

– Det är en tradition som 
vi håller fast vid. Det brukar 
vara uppskattat av lunch-
gästerna och naturligtvis 
dyker vi upp i år också, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryggerier.

Bo Knutsson har för den 
breda allmänheten blivit 
känd från tv-programmet 
Antikrundan. Bo är expert 
inom måleri och skulptur, 
glaskonst samt konsthant-
verk. Bo har antikaffär både 
i Vänersborg och i Stock-
holm. Han är också ordfö-
rande i CINOA, Internatio-
nella Konst- och Antikhand-
larföreningen samt tidigare 

ordförande i Sveriges Konst- 
och Antikhandlarförening.

– Det ska bli mycket 
intressant att ta del av Bo 
Knutssons berättelser. Jag 
hoppas och tror att kommu-
nens företagare känner lika-
dant, säger näringslivschef 
Jannike Åhlgren.

– Kommunchef Björn 
Järbur kommer att ta tillfäl-
let i akt att berätta vad som 
är på gång i Ale under 2014 
och lite grann blicka tillbaka 
på det gångna året, avslutar 
Jannike Åhlgren.

JONAS ANDERSSON

Christer ”Cralle” Sundberg 
från Ahlafors Bryggerier 
håller traditionen vid liv och 
låter kommunens företa-
gare provsmaka Ahle Julöl i 
samband med sopplunchen 
på Älvevi onsdagen den 11 
december.

Årets sista företagarmöte

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Centern ställer 
upp på de 
moderata 
orättvisorna

Provtryck
Provtryck
Provtryck



Gunilla Wallengren är inte 
ensam om att uppleva oro 
inför den förändring som 

sker när den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta 
ska privatiseras. 

– Jag har valt Ale kommun 
för att servicen fungerar bra. 
Till skillnad från ett privat 
bolag vet jag att pengarna 
hamnar på rätt ställe, det 
vill säga i verksamheten.  
Det finns en oro att det är 
privata företag med stora 
vinstintressen som ger sig in 
i anbudsförfarandet och att 
assistansen kan komma att 
försämras, säger Wallengren 
och fortsätter:

– Det är inte ens säkert att 

det finns ett intresse på den 
privata marknaden. I så fall 
innebär det fördyrade kost-
nader för 2014 med utred-
ning och underlag som ska 
fram.

Gunilla Wallengren är 
besviken över att frågan inte 
lyfts i Rådet för funktions-
hinderfrågor. De hade ett 
sammanträde den 18 novem-
ber, men politikerna valde att 
hålla tyst.

– Det minsta man kan 

begära är att kommunen 
flaggar för att diskussioner 
förs. Istället valde man att 
lägga locket på.

Har du ingen förstå-
else för den åtgärd som nu 
vidtas?

– Visst har jag förståelse 
för att man måste se på alter-
nativ, men jag är besviken på 
agerandet. Det är först nu vi 
fått reda på att ärendet redan 
var uppe 2012, men vi har 
inte blivit informerade om 
någonting. Detta är defini-
tivt en fråga för Rådet för 
funktionshinderfrågor.

Hur tänker ni agera nu?
– Jag får diskutera med de 

övriga föreningarna i rådet 
och se om vi skall begära ett 
extrainsatt möte gällande 
denna fråga. Personligen 
får jag ha lite is i magen och 
avvakta utgången. Det är 
tråkigt att behöva säga det, 
men det känns inte särskilt 
tryggt. Själv är jag nöjd med 
den service som Ale kommun 
ger mig idag och har inget att 
klaga på. 

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

Det var en förutsätt-
ning för att få Om-
sorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens budget 
för 2014 att gå ihop.

Vidare förkunnas att 
korttidsvården kommer 
att ske på fler orter än 
idag och att specialist-
team skapas för att 
göra det ännu enklare 
för äldre att bo kvar 
hemma.

Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden presenterade 
i förra veckan sin nämndplan 
och budget för det kom-
mande verksamhetsåret. 
Ramen blir precis densamma 
som innevarande år, bort-
sett uppräkningar av löner, 
det vill säga 455,6 miljoner 
kronor.

– Det har varit en lång 
budgetprocess och många 
sittningar, säger nämndord-
förande Boel Holgersson 
(C).

På det senaste nämndmö-
tet upptäcktes ett räknefel 
som innebar att majorite-
ten, vid sittande bord, drev 
igenom förslaget om att pri-
vatisera den personliga assis-
tansen för funktionsnedsatta. 
En vänsterpartist och fyra 
socialdemokrater reserve-
rade sig mot nämndplanen 
och budgeten för 2014.

– Vi hamnade i en situa-

tion där det fattades pengar. 
Detta var det enda speci-
fika område där vi såg att vi 
kunde göra tillräckligt för att 
få budgeten att gå ihop. Det 
ska dock inte påverka bru-
karna, säger Boel Holgers-
son.

Problemet är att den 
statliga ersättning som Ale 
kommun får inte täcker kost-
naderna och därför har kom-
munala skattemedel använts 
för att täcka upp mellanskill-
naden. Det är slut på det nu.

Sektor arbete, trygghet 
och hälsa fick inför 2013 
uppdraget att effektivisera 
sin verksamhet så att man 
skulle klara uppdraget att 
utföra personlig assistans till 
samma kostnad som assis-
tansbolagen. Det lyckades 
inte.

– Det är ett antal olika 
variabler som gör att det inte 
går ihop, förklarar sektorchef 
Lisbeth Tilly.

Carina Zito-Averstedt 
(M), ledamot i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
välkomnar förändringen och 
ser inga farhågor i att den 
personliga assistansen för 
funktionsnedsatta privatise-
ras – tvärtom.

– Vi har drivit den här 
linjen. Ale är inte den första 
kommunen som gör en sådan 
här upphandling. Vi är trygga 
i beslutet och är övertygade 
om att det här kommer bli 
bra. Det är trots allt kommu-
nen som är ytterst ansvarig 
för verksamheten.

Ett upphandlingsförfa-

rande för privatiseringen ska 
nu arbetas fram av kommu-
nens tjänstemän. Förhopp-
ningen är att få en effekt i 
budgeten under andra halvan 
av 2014.

– Det är viktigt att vi 
jobbar fram ett bra upphand-
lingsunderlag där våra spe-
cifika kvalitetskrav framgår 
på ett tydligt sätt, säger Boel 
Holgersson.

Tio nya platser
2014 innebär också att ale-
borna får nya platser för äldre 
och personer med funktions-
nedsättning. Äldreomsorgen 
ska ägna sig särskilt åt att de 
boende ska trivas och känna 
sig väl omhändertagna. På 
Backaviks äldreboende i 
Nödinge öppnar tio nya plat-
ser för äldre. Korttidsvården 
kommer att ske på fler orter 
än idag. Korttidsenheten på 
Vikadamm stängs.

– Vi skapar ett specialist-
team för att göra det ännu 
enklare för äldre att bo kvar 
hemma med hjälp av insatser 
från hemtjänst, hemsjukvård 
och rehab. Teamet ska vara 
på plats och vårdplanera i 
den äldres hem så snart hem-
gång från sjukhuset är aktu-
ellt, säger Boel Holgersson.

Sektorchef Lisbeth Tilly 
är positiv till förändringen, 
som hon anser gynnar indi-
viden.

– Anpassningen sker 
på rätt plats, det vill säga i 
bostaden, från dag ett. Bru-
karen tränar i den miljö där 
hon eller han ska vara. Man 

tar bort trösklar, mattor eller 
andra hinder. Det skapar en 
trygghet för den enskilde.

Vidare planerar nämnden 
för hemmaplanlösningar 
inom flera områden. Bland 
annat kommer man att bygga 
ett motivationsboende för 
personer med missbrukspro-
blem, vilket leder till att Ale 
kommun inte behöver köpa 
sådan vård i samma utsträck-
ning som nu är fallet.

Motivationsboende
– Vi vill höja kvaliteten för 
den här målgruppen. Ett 
enigt kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att anslå 
pengar till ett motivations-
boende. Vart boendet ska 
placeras är inte beslutat. Det 
pågår en skyndsam process 
av ärendet och vi hoppas ha 
klart med boendet under 
våren, säger Boel Holgers-
son.

Noterbart i övrigt från 

nämndplan och budget är att 
den öppna dagverksamheten 
för äldre blir kvar, detsamma 
gäller Alevira som dock får 
lite mindre kommunalt stöd 
nästa år.

– Det är ett socialt koo-
perativ och tanken är att de 
ska klara sig mer och mer på 
egen hand, säger Boel Hol-
gersson.

Antalet feriejobb kommer 
att bli oförändrat under 
2014, vilket innebär 250 
arbetstillfällen.

– Det fanns en motion om 
att fördubbla den siffran. Ett 
vällovligt syfte, men peng-
arna finns inte, konstaterar 
Holgersson.

Vad det gäller Skogsla-
get och Fixartjänster förblir 
anslaget oförändrat.

Skatteomfördel-
ningssystemet för 
kommunerna är 

gammalt och behöver 
förändras Samhället och 
kommunernas verksamhet 
har ändrats så mycket att 
systemet i dag är orättvist. 
En statlig utredning, vars 
resultat alla var överens 
om skulle ha införts 
redan 2013. Regeringen 
inklusive Centerpartiet 
har förhalat införandet 
och det vi debatterade  
var, vad gjorde regeringen 
med förslaget från den 
enhälliga utredningen?

Att det nu blir 2014 i 
stället för 2013 har kostat 
Ale och Lilla Edets kom-
muner många miljoner. 
Inte nog med det. Reger-
ingen lägger in en miljard 
kronor till det tiotalet 
kommuner och Stock-
holms läns landsting som 
har högst inkomster. Åter-
igen en flirt med dem som 
redan har det bra. Samti-
digt blir över 270 kommu-
ner och Västra Götalands-
regionen utan pengar från 
den miljarden. Det är en 
orimlig fördelningspolitik 
och illustrerar väl mode-
raternas värderingar och 
centerpartiets kollaps.

 
Vi socialdemokrater 
vill använda den ”mode-
ratmiljard” regeringen 
vill skänka direkt till sina 
välbeställda väljare till 
alla. Med vårt förslag 
skulle Ale få ytterligare 2 
miljoner och Lilla Edet 1 
miljon kronor mer i stats-
bidrag för år 2014. Där-
utöver kommer våra sats-
ningar på skolan. Vi vill 
både förbättra välfärden 
och hålla ihop landet. Det 
är orimligt att de mest 
välbeställda kommunerna 
får en gräddfil.

Att centerpartiet från 
utredningen till reger-
ingsbeslutet och nu denna 
veckan i riksdagen aktivt 
röstat för dessa orättvisor, 
det borde Boel Holgers-
son i Ale ha tänkt på.

S-riksdagsledamöterna 
Jörgen Hellman 

Christina Oskarsson

Förändring för att få ihop budgeten
– Personlig assistans ska privatiseras

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden presenterade sin 
nämndplan och budget för 2014 i förra veckan. Bland annat 
förkunnades det att Backaviks äldreboende i Nödinge öppnar 
tio nya platser för äldre. Från vänster nämndledamot Carina 
Zito-Averstedt, sektorchef Lisbeth Tilly, och nämndordfö-
rande Boel Holgersson (C).

Brukarna kritiska till hanteringen av frågan

Gunilla Wallengren.

HÅLANDA. Rådet för funktionshinderfrågor ogillar 
kommunens beslut om privatisering av person-
lig assistans – eller i första hand hanteringen av 
ärendet.

Gunilla Wallengren är vice ordförande i rådet 
och nyttjar den tjänst som Ale kommun idag till-
handahåller.

– Jag tycker det är dålig stil att inte informera 
oss brukare om förändringen. Personligen fick jag 
reda på det via en artikel i GP.

ÄLVÄNGEN. Swedbank 
står som programvärd 
för årets sista företa-
garmöte.

Ale Företagsforum 
bjuder in till sopplunch 
på Älvevi.

Bo Knutsson, som 
har 25 år med Anti-
krundan i ryggsäcken, 
håller föredrag.

Onsdagen den 11 december 
inbjuds kommunens före-
tagare till Älvängens IK:s 
klubbhus. Gulaschsoppa 
kommer att avnjutas och 
dessutom blir det provsmak-
ning av årets lokala julöl.

– Det är en tradition som 
vi håller fast vid. Det brukar 
vara uppskattat av lunch-
gästerna och naturligtvis 
dyker vi upp i år också, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryggerier.

Bo Knutsson har för den 
breda allmänheten blivit 
känd från tv-programmet 
Antikrundan. Bo är expert 
inom måleri och skulptur, 
glaskonst samt konsthant-
verk. Bo har antikaffär både 
i Vänersborg och i Stock-
holm. Han är också ordfö-
rande i CINOA, Internatio-
nella Konst- och Antikhand-
larföreningen samt tidigare 

ordförande i Sveriges Konst- 
och Antikhandlarförening.

– Det ska bli mycket 
intressant att ta del av Bo 
Knutssons berättelser. Jag 
hoppas och tror att kommu-
nens företagare känner lika-
dant, säger näringslivschef 
Jannike Åhlgren.

– Kommunchef Björn 
Järbur kommer att ta tillfäl-
let i akt att berätta vad som 
är på gång i Ale under 2014 
och lite grann blicka tillbaka 
på det gångna året, avslutar 
Jannike Åhlgren.

JONAS ANDERSSON

Christer ”Cralle” Sundberg 
från Ahlafors Bryggerier 
håller traditionen vid liv och 
låter kommunens företa-
gare provsmaka Ahle Julöl i 
samband med sopplunchen 
på Älvevi onsdagen den 11 
december.

Årets sista företagarmöte
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Centern ställer 
upp på de 
moderata 
orättvisorna
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Planerna för en ny 
kraftledning ge-
nom Ale Kommun, 

som den redovisas i flera 
dokument från Svenska 
Kraftnät, ger upphov till 
en rad allvarliga frågor och 

synpunkter. De samrådsmö-
ten som hållits har i mycket 
liten utsträckning klargjort 
de frågor som hänger i 
luften.Det finns ingen 
övertygande motivering 
varför denna ledning måste 
byggas. Det är en slittrad 
bild där tveksamma planer 
på utbyggd vindkraft, osäker 
export av energi till Norge, 
osäker import av energi från 
Norge m m har nämnts. Ett 
så stort ingrepp i markan-

vändningen i Ale Kommun 
kräver ett betydligt mer 
övertygande och enhetligt 
motiv. Den utredning som 
gjorts i detta ärende är brist-
fällig. I och med att denna 
kraftledning leder till en 
risk för uppkomst av cancer, 
måste nyttan vara berättigad 
och övertygande. (S k risk/
nytta analys).

Utvecklingen går mot 
kraftöverföring som gör 
minimalt intrång när det 

gäller markanvändning, 
möjligheter till byggnation 
för näringsverksamhet och 
människors boende samt 
rekreation. De korridorer 
som märkts ut på kartor 
tar omfattande områden av 
kommunens mark i anspråk, 
och bildar fysiska och inte 
minst psykiska murar runt 
de öar och områden som blir 
kvar.

Den helt avgörande 
frågan är dock hälsorisker 
från ledningens elektromag-
netiska fält. Det är väl känt 
att leukemier hos barn kan 
uppstå när de bor i närheten 
av högspänningsledningar. 
Det är också en etablerad 
kunskap att canceruppkomst 
i många fall är förknippad 
med s k linjära dos/risk-
samband. Det betyder att 
ju mindre dosen är, desto 
mindre blir risken. Men 
risken är inte noll förrän 
exponeringen är noll. De 
gränsvärden som används 
i samhället när det gäller 
canceruppkomst utgår från 
att den risk som ändå kvar-
står vid gränsvärdet ”måste” 
tolereras. Gränsvärdet 
representerar på så sätt en 
”tolerabel risk”. 

När det som i detta fall 
gäller lågfrekventa elektro-
magnetiska fält anses att en 

fältstyrka på 0,2 mikrotesla 
inte skall överskridas när det 
gäller de som vistas stadig-
varande i närheten av led-
ningen – i synnerhet när det 
gäller foster och små barn. 
Värdet bör av försiktighet 
ses som en nivå för ”tole-
rabel risk” – men inte att 
risken är helt eliminerad.

I regel brukar man 
därför hävda att ett sådant 
gränsvärde skall tilldelas en 
säkerhetsfaktor för att elimi-
nera risken ytterligare, men 
kanske mest för att gardera 
sig för den osäkerhet som 
råder när det gäller risken 
för uppkomst av leukemier 
hos barn. I många fall skärps 
samhällets gränsvärden 
efter hand, när ny kunskap 
kommer i dagen.

Om vi tillämpar en säker-
hetsfaktor vid 10 (ett nor-
malt förfarande) blir värdet i 
stället 0,02 mikrotesla. Detta 
kan vara en nivå för en tole-
rabel exponering. 

Svenska Kraftnät ombeds 
att omgående i kartmateria-
let rita in gränserna, där den 
beräknade exponeringen för 
de elektromagnetiska fälten 
understiger 0,02 mikrotesla.

Boende vid Grunne 3:10
i Ale kommun

Gunnar Lindgren
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Tisdag 26 november
Misshandel
Bråk uppstår utanför Ale gym-
nasium. En 19-årig kille från 
Lödöse gör en anmälan om 
misshandel och olaga hot.

Villainbrott i Älvängen. Det 
är osäkert om något tillgripits.

Plånboksstöld rapporteras 
från Bohus centrum. Målsä-
gande är en kvinna född 1929 
från Bohus.

En tjej, född 1997, utsätts för 
sexuellt ofredande på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Den 
misstänkte är en 32-årig man 
från Göteborg.

Söndag 1 december
Man påkörd
Trafikolycka med personskada 
på E45 i Nödinge strax efter 
klockan två på morgonen. En 
gångtrafikant blir påkörd av 
en bilist. Mannen avförs med 
ambulans till Kungälvs sjukhus 
med benfraktur.

Stöld på Redox i Skepplanda. 
Okända gärningsmän tar sig in 
på området och tillgriper skrot.

Måndag 2 december
Kollision med älg
En bil kolliderar med en älg på 
E45 i norra Älvängen strax före 
klockan sju på morgonen. Kol-
lisionen inträffar i södergående 
riktning. En kvinnlig förare och 
ett litet barn förs till Kungälvs 
sjukhus. Älgen springer till 
skogs varför eftersökning 
påbörjas. Bilen bärgas från 
platsen.

En trafikolycka inträffade strax efter klockan tio på 
tisdagskvällen. En personbil och en lastbil kolliderade på 
E45 vid Bohusmotet. Kollisionen blev våldsam och bilde-
lar spreds över vägbanan. Bilen blev skrot medan last-
bilsflaket endast fick mindre skador. Föraren i personbilen 
hade änglavakt och klarade sig undan med lindriga skador 
och fördes till sjukhus med ambulans. Vägen söderut var 
helt avstängd under drygt en timma.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Våldsam kollision på E45

SURTE. 30 uniformera-
de poliser ryckte ut till 
Surte i tisdags kväll.

De kom emellertid 
utan blåljus och siren.

Ändamålet för besö-
ket var nämligen ett 
storslaget sångfram-
trädande i kulturhuset.

Det har nog aldrig hänt tidi-
gare att 30 poliser kommit till 
Surte på en och samma gång. 
Så var fallet i förra veckan 
när Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening bjöd in 
till höstens sista publika akti-
vitet. En förstärkt Göteborgs 
Polissångkör stod för under-
hållningen.

– Mäktigt, konstaterade 
Doris Hellman, ordförande 
i arrangörsföreningen.

Kören serverade en blan-
dad repertoar, både svenska 
och engelska nummer. Som 
avslutning framfördes två 
jullåtar.

– Publiken trivdes och 
återigen var det fullsatt, för-
klarar Doris Hellman.

I slutet av januari återupp-
tar Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening sin verk-
samhet. Det blir musikun-
derhållning med Kåge, i 
februari kommer Lennart 
Palm på besök och i mars 
gästas kulturhuset av Larmet.

JONAS ANDERSSON Göteborgs Polissångkör på plats i Surte kulturhus.

Polisinvasion i Surte

Fler förslag till ny kraftledning genom Ale

Beträffande förstudie för kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen

ALE. Svenska Kraft-
nät har nu tagit fram 
ytterligare fem förslag 
till dragning av en ny 
400kV-ledning genom 
Ale.

Myndigheten begär 
nu berörda markäga-
res medgivande att få 
utföra icke förstörande 
mätningar och markun-
dersökningar på plats.

Ett medgivande 
innebär däremot inte 
att man godkänner att 
ledningen dras över 
fastigheten.

Svenska Kraftnät har långt-
gående planer på att förstärka 
stamnätet med en ny kraft-
ledning mellan Skogssäter i 
Trollhättan och Stenkullen. 
Tidigt i år skedde samråd 
med berörda fastighetsägare 

i Ale och precis som kom-
munledningen möttes försla-
get av kritiska röster. Svenska 
Kraftnät har efter detta utrett 
ytterligare alternativ som Ale 
kommun nu skriftligen har 
yttrat sig om.

– Vi står fast vid att vi anser 
att den nya ledningen inte bör 
gå igenom Ale, om den måste 
det förordar kommunen att 
den anläggs som en markför-
lagd kabel och att den följer 
den befintliga infrastrukturen 
för vägar och kraftlednings-
gator. Ett annat tänkbart 
alternativ är att nuvarande 
ledningar uppgraderas, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

I förra veckan fick fastig-
hetsägare brev från Svenska 
Kraftnät som bad om medgi-
vande om förundersökning. 
Det innebär bland annat att 

markförhållandena för en 
eventuellt ny kraftledning 
utreds. Det är ett så kallat 
"icke-förstörande mätnings-
arbete", men som kräver ett 
medgivande från markägaren 
för att få äga rum.

– Det brukar gå snabbare 
på det sättet, men nekas vi 
tillträde begär vi tillstånd hos 
Länsstyrelsen, säger Svenska 
Kraftnäts pressekreterare, 
Olof Klingvall.

En ny ledning mellan sta-
tionerna Trollhättan och 
Stenkullen behövs för att 
stärka stamnätet i regionen. 
Om det i dagsläget blir fel 
på någon av de befintliga 
stamnätsledningarna eller om 
en av dem måste tas ur bruk 
kommer det underliggande 
regionnätet att påverkas. 
Det inntebär att strömför-
sörjningen kan slås ut delvis 

eller fullständigt i området. 
Svenska Kraftnät har därför 
sedan en tid tillbaka bedri-
vit  ett utredningsarbete för 
att finna en lämplig ledning-
sträckning för en ny 400 
kV-ledning. I januari skedde 
samråd kring flera utred-
ningsområden. Efter detta 
har synpunkter beaktats och 
det har nu lett fram till nya 
kompletterande förslag. I vår 
väntar en ny samrådsperiod, 
men innan dess ska ett mate-
rial av tänkbara huvudförslag 
tas fram.

– Vi har lyssnat till de 
synpunkter som har förts 
fram och det har medfört ett 
antal förändringar. Att gräva 
ner ledningen är däremot 
inte aktuellt. Sträckan är för 
lång. Effektförlusterna blir 
för stora och driftsäkerheten 
är inte lika tillförlitlig som 

i en luftburen ledning. Ett 
stamnät med växelströmsled-
ningar kan omöjligt grävas 
ner, då det också riskerar 
att ta för lång tid att åtgärda 
eventuella fel, säger Olof 
Klingvall.

Samtidigt säger han att 
boendemiljön är ett av de 
argument som väger tyngst 
när en ny kraftledning ska 
byggas. Vid årsskiftet 2014-
2015 kommer Svenska Kraft-
nät att ansöka om tillstånd hos 
Energimarknadsinspektio-
nen för en ny ledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SANNUM. Med an-
ledning av Svenska 
Kraftnäts planer på att 
bygga en ny kraftled-
ning genom Ale kom-
mun har en motstånds-
rörelse växt fram.

Boende och markä-
gare från Grunne till 
Ryd agerar med enad 
front och protesterar 
högljutt.

– Om det överhuvud-
taget ska bli aktuellt 
med någon ny ledning 
i Ale, så är det under 
jord, säger Nathalie 
Ohlsson, som ingår i ar-
betsgruppens styrelse.

Frustrationen är påtaglig 
liksom oron hos de fastig-
hetsägare som blir direkt 
berörda om Svenska Kraft-
nät skulle få igenom sina 
planer på en 400 kV-ledning 
genom Ale kommun.

– I det här området är 
vi ett 30-tal boende som 
berörs. Självklart är folk oro-
liga för vad som kan komma 
att hända, säger Nathalie 
Olsson.

Nathalie, sambon Lenny 
och deras dotter Alva, flyt-
tade in i sitt nybyggda hus 
på drömtomten i Sannum 
för ungefär ett år sedan. Då 
var de ännu ovetandes om 
Svenska Kraftnäts tankar på 
en ny ledning.

– Det känns för jävligt rent 

ut sagt! Det går inte en dag 
utan att man tänker på den 
där förbaskade ledningen. 
Vi har inte ens gjort färdigt 
allting på tomten ännu, men 
Svenska Kraftnät avråder oss 
från större investeringar till 
dess att det slutliga beslutet 

är fattat. Det lär dröja fram 
till årsskiftet. Ska vi gå runt 
med oro i magen fram till 
dess? Vi är inte ensamma om 
att känna så här, förklarar 
Nathalie Olsson.

– Om Svenska Kraftnäts 
huvudspår om ny kraftled-

ning skulle vinna gehör och 
bli verklighet, så får vi en 
ledningsstolpe mitt i var-
dagsrummet. Vi kan således 
inte bo kvar. Inlösen är vi 
inte intresserade av även om 
vi skulle få bra med pengar. 
Det är ju här vi vill bo, säger 

Nathalie och blickar ut över 
den vackra landsbygden.

Arbetsgruppen har 
genomfört ett stormöte i 
Starrkärrs församlingshem. 
48 personer närvarade, 
däribland kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) och 

Jörgen Sundén från Ale 
kommun.

– Jag vill påstå att alla 
boende är väldigt oroliga 
för den uppkomna situatio-
nen. Mycket talar också för 
att delar av Ragnars Hage är 
hotad och då är det ännu fler 
människor som berörs, säger 
Nathalie.

Det var utifrån stormötet 
som en styrelse bildades. Sty-
relsen jobbar nu intensivt för 
att förhindra att ledningen 
byggs enligt nuvarande 
planer.

– Vi har stöd av Ale kom-
muns politiker och tjänste-
män i vårt arbete vilket känns 
väldigt bra, säger Nathalie 
Olsson.

Ett nytt stormöte kommer 
att hållas i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 7 april. En 
inbjudan kommer att sändas 
till alla i Älebräcke, Grunne, 
Sannum, Hult, Björbäck 
och Ryd. Även politiker och 
tjänstemän från Ale kommun 
kommer att bjudas in.

– Någon ny luftburen 
kraftledning får det inte bli 
tal om. Vi ger oss aldrig, 
avslutar Nathalie Olsson.

FOTNOT. Det har startats en grupp 
på Facebook som heter: Nej till 
ny 400 kv-ledning genom Ale 
kommun.

Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan 
familjen tvingas fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kV-ledning genom området.
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– Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
Protesterar mot planerna på ny kraftledning
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Planerna för en ny 
kraftledning ge-
nom Ale Kommun, 

som den redovisas i flera 
dokument från Svenska 
Kraftnät, ger upphov till 
en rad allvarliga frågor och 

synpunkter. De samrådsmö-
ten som hållits har i mycket 
liten utsträckning klargjort 
de frågor som hänger i 
luften.Det finns ingen 
övertygande motivering 
varför denna ledning måste 
byggas. Det är en slittrad 
bild där tveksamma planer 
på utbyggd vindkraft, osäker 
export av energi till Norge, 
osäker import av energi från 
Norge m m har nämnts. Ett 
så stort ingrepp i markan-

vändningen i Ale Kommun 
kräver ett betydligt mer 
övertygande och enhetligt 
motiv. Den utredning som 
gjorts i detta ärende är brist-
fällig. I och med att denna 
kraftledning leder till en 
risk för uppkomst av cancer, 
måste nyttan vara berättigad 
och övertygande. (S k risk/
nytta analys).

Utvecklingen går mot 
kraftöverföring som gör 
minimalt intrång när det 

gäller markanvändning, 
möjligheter till byggnation 
för näringsverksamhet och 
människors boende samt 
rekreation. De korridorer 
som märkts ut på kartor 
tar omfattande områden av 
kommunens mark i anspråk, 
och bildar fysiska och inte 
minst psykiska murar runt 
de öar och områden som blir 
kvar.

Den helt avgörande 
frågan är dock hälsorisker 
från ledningens elektromag-
netiska fält. Det är väl känt 
att leukemier hos barn kan 
uppstå när de bor i närheten 
av högspänningsledningar. 
Det är också en etablerad 
kunskap att canceruppkomst 
i många fall är förknippad 
med s k linjära dos/risk-
samband. Det betyder att 
ju mindre dosen är, desto 
mindre blir risken. Men 
risken är inte noll förrän 
exponeringen är noll. De 
gränsvärden som används 
i samhället när det gäller 
canceruppkomst utgår från 
att den risk som ändå kvar-
står vid gränsvärdet ”måste” 
tolereras. Gränsvärdet 
representerar på så sätt en 
”tolerabel risk”. 

När det som i detta fall 
gäller lågfrekventa elektro-
magnetiska fält anses att en 

fältstyrka på 0,2 mikrotesla 
inte skall överskridas när det 
gäller de som vistas stadig-
varande i närheten av led-
ningen – i synnerhet när det 
gäller foster och små barn. 
Värdet bör av försiktighet 
ses som en nivå för ”tole-
rabel risk” – men inte att 
risken är helt eliminerad.

I regel brukar man 
därför hävda att ett sådant 
gränsvärde skall tilldelas en 
säkerhetsfaktor för att elimi-
nera risken ytterligare, men 
kanske mest för att gardera 
sig för den osäkerhet som 
råder när det gäller risken 
för uppkomst av leukemier 
hos barn. I många fall skärps 
samhällets gränsvärden 
efter hand, när ny kunskap 
kommer i dagen.

Om vi tillämpar en säker-
hetsfaktor vid 10 (ett nor-
malt förfarande) blir värdet i 
stället 0,02 mikrotesla. Detta 
kan vara en nivå för en tole-
rabel exponering. 

Svenska Kraftnät ombeds 
att omgående i kartmateria-
let rita in gränserna, där den 
beräknade exponeringen för 
de elektromagnetiska fälten 
understiger 0,02 mikrotesla.

Boende vid Grunne 3:10
i Ale kommun

Gunnar Lindgren
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Tisdag 26 november
Misshandel
Bråk uppstår utanför Ale gym-
nasium. En 19-årig kille från 
Lödöse gör en anmälan om 
misshandel och olaga hot.

Villainbrott i Älvängen. Det 
är osäkert om något tillgripits.

Plånboksstöld rapporteras 
från Bohus centrum. Målsä-
gande är en kvinna född 1929 
från Bohus.

En tjej, född 1997, utsätts för 
sexuellt ofredande på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Den 
misstänkte är en 32-årig man 
från Göteborg.

Söndag 1 december
Man påkörd
Trafikolycka med personskada 
på E45 i Nödinge strax efter 
klockan två på morgonen. En 
gångtrafikant blir påkörd av 
en bilist. Mannen avförs med 
ambulans till Kungälvs sjukhus 
med benfraktur.

Stöld på Redox i Skepplanda. 
Okända gärningsmän tar sig in 
på området och tillgriper skrot.

Måndag 2 december
Kollision med älg
En bil kolliderar med en älg på 
E45 i norra Älvängen strax före 
klockan sju på morgonen. Kol-
lisionen inträffar i södergående 
riktning. En kvinnlig förare och 
ett litet barn förs till Kungälvs 
sjukhus. Älgen springer till 
skogs varför eftersökning 
påbörjas. Bilen bärgas från 
platsen.

En trafikolycka inträffade strax efter klockan tio på 
tisdagskvällen. En personbil och en lastbil kolliderade på 
E45 vid Bohusmotet. Kollisionen blev våldsam och bilde-
lar spreds över vägbanan. Bilen blev skrot medan last-
bilsflaket endast fick mindre skador. Föraren i personbilen 
hade änglavakt och klarade sig undan med lindriga skador 
och fördes till sjukhus med ambulans. Vägen söderut var 
helt avstängd under drygt en timma.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Våldsam kollision på E45

SURTE. 30 uniformera-
de poliser ryckte ut till 
Surte i tisdags kväll.

De kom emellertid 
utan blåljus och siren.

Ändamålet för besö-
ket var nämligen ett 
storslaget sångfram-
trädande i kulturhuset.

Det har nog aldrig hänt tidi-
gare att 30 poliser kommit till 
Surte på en och samma gång. 
Så var fallet i förra veckan 
när Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening bjöd in 
till höstens sista publika akti-
vitet. En förstärkt Göteborgs 
Polissångkör stod för under-
hållningen.

– Mäktigt, konstaterade 
Doris Hellman, ordförande 
i arrangörsföreningen.

Kören serverade en blan-
dad repertoar, både svenska 
och engelska nummer. Som 
avslutning framfördes två 
jullåtar.

– Publiken trivdes och 
återigen var det fullsatt, för-
klarar Doris Hellman.

I slutet av januari återupp-
tar Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening sin verk-
samhet. Det blir musikun-
derhållning med Kåge, i 
februari kommer Lennart 
Palm på besök och i mars 
gästas kulturhuset av Larmet.

JONAS ANDERSSON Göteborgs Polissångkör på plats i Surte kulturhus.

Polisinvasion i Surte

Fler förslag till ny kraftledning genom Ale

Beträffande förstudie för kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen

ALE. Svenska Kraft-
nät har nu tagit fram 
ytterligare fem förslag 
till dragning av en ny 
400kV-ledning genom 
Ale.

Myndigheten begär 
nu berörda markäga-
res medgivande att få 
utföra icke förstörande 
mätningar och markun-
dersökningar på plats.

Ett medgivande 
innebär däremot inte 
att man godkänner att 
ledningen dras över 
fastigheten.

Svenska Kraftnät har långt-
gående planer på att förstärka 
stamnätet med en ny kraft-
ledning mellan Skogssäter i 
Trollhättan och Stenkullen. 
Tidigt i år skedde samråd 
med berörda fastighetsägare 

i Ale och precis som kom-
munledningen möttes försla-
get av kritiska röster. Svenska 
Kraftnät har efter detta utrett 
ytterligare alternativ som Ale 
kommun nu skriftligen har 
yttrat sig om.

– Vi står fast vid att vi anser 
att den nya ledningen inte bör 
gå igenom Ale, om den måste 
det förordar kommunen att 
den anläggs som en markför-
lagd kabel och att den följer 
den befintliga infrastrukturen 
för vägar och kraftlednings-
gator. Ett annat tänkbart 
alternativ är att nuvarande 
ledningar uppgraderas, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

I förra veckan fick fastig-
hetsägare brev från Svenska 
Kraftnät som bad om medgi-
vande om förundersökning. 
Det innebär bland annat att 

markförhållandena för en 
eventuellt ny kraftledning 
utreds. Det är ett så kallat 
"icke-förstörande mätnings-
arbete", men som kräver ett 
medgivande från markägaren 
för att få äga rum.

– Det brukar gå snabbare 
på det sättet, men nekas vi 
tillträde begär vi tillstånd hos 
Länsstyrelsen, säger Svenska 
Kraftnäts pressekreterare, 
Olof Klingvall.

En ny ledning mellan sta-
tionerna Trollhättan och 
Stenkullen behövs för att 
stärka stamnätet i regionen. 
Om det i dagsläget blir fel 
på någon av de befintliga 
stamnätsledningarna eller om 
en av dem måste tas ur bruk 
kommer det underliggande 
regionnätet att påverkas. 
Det inntebär att strömför-
sörjningen kan slås ut delvis 

eller fullständigt i området. 
Svenska Kraftnät har därför 
sedan en tid tillbaka bedri-
vit  ett utredningsarbete för 
att finna en lämplig ledning-
sträckning för en ny 400 
kV-ledning. I januari skedde 
samråd kring flera utred-
ningsområden. Efter detta 
har synpunkter beaktats och 
det har nu lett fram till nya 
kompletterande förslag. I vår 
väntar en ny samrådsperiod, 
men innan dess ska ett mate-
rial av tänkbara huvudförslag 
tas fram.

– Vi har lyssnat till de 
synpunkter som har förts 
fram och det har medfört ett 
antal förändringar. Att gräva 
ner ledningen är däremot 
inte aktuellt. Sträckan är för 
lång. Effektförlusterna blir 
för stora och driftsäkerheten 
är inte lika tillförlitlig som 

i en luftburen ledning. Ett 
stamnät med växelströmsled-
ningar kan omöjligt grävas 
ner, då det också riskerar 
att ta för lång tid att åtgärda 
eventuella fel, säger Olof 
Klingvall.

Samtidigt säger han att 
boendemiljön är ett av de 
argument som väger tyngst 
när en ny kraftledning ska 
byggas. Vid årsskiftet 2014-
2015 kommer Svenska Kraft-
nät att ansöka om tillstånd hos 
Energimarknadsinspektio-
nen för en ny ledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SANNUM. Med an-
ledning av Svenska 
Kraftnäts planer på att 
bygga en ny kraftled-
ning genom Ale kom-
mun har en motstånds-
rörelse växt fram.

Boende och markä-
gare från Grunne till 
Ryd agerar med enad 
front och protesterar 
högljutt.

– Om det överhuvud-
taget ska bli aktuellt 
med någon ny ledning 
i Ale, så är det under 
jord, säger Nathalie 
Ohlsson, som ingår i ar-
betsgruppens styrelse.

Frustrationen är påtaglig 
liksom oron hos de fastig-
hetsägare som blir direkt 
berörda om Svenska Kraft-
nät skulle få igenom sina 
planer på en 400 kV-ledning 
genom Ale kommun.

– I det här området är 
vi ett 30-tal boende som 
berörs. Självklart är folk oro-
liga för vad som kan komma 
att hända, säger Nathalie 
Olsson.

Nathalie, sambon Lenny 
och deras dotter Alva, flyt-
tade in i sitt nybyggda hus 
på drömtomten i Sannum 
för ungefär ett år sedan. Då 
var de ännu ovetandes om 
Svenska Kraftnäts tankar på 
en ny ledning.

– Det känns för jävligt rent 

ut sagt! Det går inte en dag 
utan att man tänker på den 
där förbaskade ledningen. 
Vi har inte ens gjort färdigt 
allting på tomten ännu, men 
Svenska Kraftnät avråder oss 
från större investeringar till 
dess att det slutliga beslutet 

är fattat. Det lär dröja fram 
till årsskiftet. Ska vi gå runt 
med oro i magen fram till 
dess? Vi är inte ensamma om 
att känna så här, förklarar 
Nathalie Olsson.

– Om Svenska Kraftnäts 
huvudspår om ny kraftled-

ning skulle vinna gehör och 
bli verklighet, så får vi en 
ledningsstolpe mitt i var-
dagsrummet. Vi kan således 
inte bo kvar. Inlösen är vi 
inte intresserade av även om 
vi skulle få bra med pengar. 
Det är ju här vi vill bo, säger 

Nathalie och blickar ut över 
den vackra landsbygden.

Arbetsgruppen har 
genomfört ett stormöte i 
Starrkärrs församlingshem. 
48 personer närvarade, 
däribland kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) och 

Jörgen Sundén från Ale 
kommun.

– Jag vill påstå att alla 
boende är väldigt oroliga 
för den uppkomna situatio-
nen. Mycket talar också för 
att delar av Ragnars Hage är 
hotad och då är det ännu fler 
människor som berörs, säger 
Nathalie.

Det var utifrån stormötet 
som en styrelse bildades. Sty-
relsen jobbar nu intensivt för 
att förhindra att ledningen 
byggs enligt nuvarande 
planer.

– Vi har stöd av Ale kom-
muns politiker och tjänste-
män i vårt arbete vilket känns 
väldigt bra, säger Nathalie 
Olsson.

Ett nytt stormöte kommer 
att hållas i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 7 april. En 
inbjudan kommer att sändas 
till alla i Älebräcke, Grunne, 
Sannum, Hult, Björbäck 
och Ryd. Även politiker och 
tjänstemän från Ale kommun 
kommer att bjudas in.

– Någon ny luftburen 
kraftledning får det inte bli 
tal om. Vi ger oss aldrig, 
avslutar Nathalie Olsson.

FOTNOT. Det har startats en grupp 
på Facebook som heter: Nej till 
ny 400 kv-ledning genom Ale 
kommun.

Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan 
familjen tvingas fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kV-ledning genom området.
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– Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
Protesterar mot planerna på ny kraftledning
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HÄLJERED. Från Hälje-
red till Kongo finns en 
naturlig koppling.

Under en lång följd 
av år har Arbetsmark-
nadsenheten i Ale kom-
mun försett ett kvin-
nocenter i Afrika med 
babypaket.

– Vi får in gamla ty-
ger, som vi tvättar, klip-
per och syr om till nya 
kläder berättar Birgitta 
Larsson.

AME Häljered är en praktik-
plats för ungdomar, långtids-
arbetslösa och långtidssjuk-
skrivna som behöver hjälp med 
att komma tillbaka till arbetsli-
vet. Arbetsmarknadsenhetens 
uppdrag är att i nära samar-
bete med Arbetsförmedlingen, 
Individ- och familjeomsorgen 
och andra aktörer, verka för 
en minskad arbetslöshet och 
bidragsberoende bland Ale 
kommuns invånare. AME:s 
verksamhetsidé är att stödja, 
stärka och motivera till arbete 
och/eller studier utifrån var 
och ens behov.

– Detta är en individanpas-
sad verksamhet som i nuläget 
omfattar ett 40-tal personer, 
förklarar Paula Karlsson, en 
av handläggarna.

Ett arbetsmoment på AME 
Häljered är sömnadsgrup-
pen. Genom klädinsamlingar 
från bland annat Röda Korset, 
Smyrnaförsamlingen och pri-
vatpersoner skapas förutsätt-
ningar att tillverka babypaket, 
som sedan skickas till ett kvin-

nocenter i Kongo.
– Gamla kläder blir som nya 

här. Vi sorterar, tvättar, klip-
per och syr till olika plagg som 
sedan kommer små bebisar till 
del, förklarar Birgitta Larsson.

Ett babypaket består av 
trosor, skjorta, strumpor, 
mössa, handduk och filt. Pake-
tet kompletteras också med ett 
mjukdjur och en träleksak som 
snickargruppen ansvarar för.

– Det kan vara en bil, tåg 
eller något i den stilen.

Babypaketen packas i 

påsar och vidarebefordras till 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det är en uppsamlingsplats i 
väntan på att paketen slutligen 
ska nå behövande kvinnor och 
barn i Kongo.

– Det är mycket arbete och 
en lika stor dos av kärlek som 
ligger bakom babypaketen. Vi 
vet att paketen gör stor nytta 
och uppskattningen vet inga 
gränser, avslutar Paula Karls-
son.

JONAS ANDERSSON

Ett babypaket består av trosor, skjorta, strumpor, mössa, 
handduk och filt.

Birgitta Larsson i full färd med att sy babypaket.

Babypaket från Ale till Kongo
SURTE/NOL. I år inföll 
första advent den 1 
december som också är 
den officiella Brandvar-
nardagen.

Av den anledningen 
passade Bohus Rädd-
ningstjänstförbund på 
att arrangera öppet hus 
på brandstationerna i 
Ale.

Personal fanns på 
plats i Surte och i Nol 
för att välkomna besö-
karna och demonstrera 
sin vardag.

I söndags uppmärksammades 
den officiella Brandvarnarda-
gen på olika sätt. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund valde att 
manifestera den här speciella 
dagen genom att bjuda in till 
öppet hus på brandstationerna 
i Surte och i Nol.

– Den 1 december är ett 
utmärkt tillfälle att testa sin 
brandvarnare, investera i en ny 
och se över hemmets allmänna 
brandskydd inför årets mest 
branddrabbade period, säger 
Anders Finn på Bohus Rädd-
ningstjänstförbund.  

Under 2012 omkom 103 
personer i bränder i Sverige 
och majoriteten av dem i 
hemmet. Enligt Myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) saknar hela 20 
procent av svenska hushåll en 
fungerande brandvarnare och 
många glömmer att testa sina 

brandvarnare för att se om de 
fungerar.

– Vid brand är varje sekund 
dyrbar. En brandvarnare ger 
tid att agera innan branden 
sprider sig eller orsakar perso-
nolyckor.

Många Alebor hade hör-
sammat BORF:s inbjudan om 
öppet hus. Lokaltidningen 
besökte Surte brandstation där 
brandmännen förevisade sina 
olika fordon för besökarna. 
Vidare regisserades diverse 
släck- och räddningsaktioner 
på gårdsplanen, som väckte 
både intresse och respekt hos 
åskådarna.

– Riktigt roligt att vi fick 
den här responsen. Det krävs 
trots allt lite förberedelser och 
engagemang hos personalen 
för att ro detta i land. Nu blev 
det med facit i hand en riktigt 
lyckad satsning, konstaterade 
räddningschef Håkan Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

– Aleborna välkomnades till Surte och Nol

Öppet hus i samband med Brandvarnardagen

Alex fick prova på att agera 
brandman för en stund.

Clara Nilsson besökte Surte 
brandstation. Hon lånade 
utrustning för att få den 
rätta känslan.

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar    Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Mycket snygg 2:a med låg avgift!

Välkommen till denna ljusa, trivsamma och mycket 
snygga 2:a i liten och välskött förening. Låg avgift på 
endast 2 422 kr/månad. Fiberkabel och p-plats ingår. 
Nära pendeltågsstationen som tar dig till Göteborg på ca
12 minuter. Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.422:- 

Pris 695.000:- som utgångspris.
Visas mån 9/12.  
Adress Nordgärdesvägen 9A.

Trivsamt med stor tomt!

På stor härlig bergs-, natur- och trädgårdstomt på  
3240 kvm med många möjligheter i utkanten av det nya 
villaområdet ligger denna trivsamma äldre villa om 3-4 rok 
med genomgående äldre standard och i behov av såväl 
modernisering som renovering. Nära till affärer, buss, golf 
samt den nya och snabba Alependeln. 104 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris.
Visas 8/12. 

Surte
Nödinge Se gärna våra 

samtliga 46 bostäder  

på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderar du på  
att sälja? 

Kontakta dina lokala 
mäklare för en kostnadsfri 

värdering så är du 
förberedd när det är dags!
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ALE. Ale och Lilla Edet 
har fått ytterligare 9,3 
miljoner kronor i EU-
stöd.

11 projektansökningar 
beviljades för Leader 
Göta älv och två till är 
på gång.

Alebacken får 1,4 
miljoner till en ny miljö-
vänlig pistmaskin.

Jordbruksverket erbjöd i okto-
ber Sveriges Leaderområden 
möjlighet att söka extra bidrag 
ur en pott om 95 miljoner 

kronor. Leader Göta älv som 
består av Ale, Lilla Edet, Troll-
hättan och Vänersborg kom-
muner skickade in 14 ansök-
ningar och 11 har redan fått 
positivt besked. Två väntar på 
beslut. Totalt fick Leader Göta 
älv projektstöd om 9,3 miljoner 
kronor.

– Det är nästan för bra för att 
vara sant. Vi har jublat många 
gånger den senaste tiden. Att 
10% av departementets extra-
miljoner går till Götaälvdalen 
känns fantastiskt. Det är helt 
uppenbart att de gillar våra 

idéer och sätt att 
jobba, säger verksam-
hetsledaren Thomas 
Sundsmyr.

Det var snabba 
ryck när jordbruks-
verket lät meddela 
att det fanns ytter-
ligare miljoner att 
söka. Leader Göta älv 
utnyttjade sitt kon-
taktnät och hann få 
iväg 14 ansökningar.

– Vi vände oss till 
tidigare projektledare 
som vi visste hade 
idéer. De är vana vid 
administrationen och 
ärendegången, vilket 
gjorde att det gick 
ganska snabbt att få 
till ansökningarna, 
säger Sundsmyr.

EU-stödet är avsett till att 
stimulera och utveckla lands-
bygdsområden. Det finns ett 
antal olika inriktningar där 
miljö och ökad livskvalitet är 
tongivande mål. Ett huvudsyfte 
är att skapa nya arbetstillfällen.

– Hur många nya perma-
nenta jobb som har skapats 
låter jag vara osagt, men pro-
jekten i sig skapar mycket sys-
selsättning. Ta bara iordning-
ställandet av Ales ridvägar, 
säger Sundsmyr.

Projekt säkra ridvägar fick 
det största anslaget (se separat 
artikel), men den som jublade 
högst var Alebackens eldsjäl 
John Hansson. Föreningen 
fick först ett investeringsbidrag 
från Ale kommun om 600 000 
kronor och sedan 1,4 miljo-
ner från Leader. Pengarna är 
avsedda för en ny miljövänlig 
pistmaskin.

– Det är nästan ofattbart! Vi 
utredde möjligheten att låna 
två miljoner, men plötsligt 
har vi löst hela finansieringen 
med hjälp av alla goda krafter i 
Ale utan att ha en krona mer i 
skuld, säger Hansson till lokal-
tidningen.

Den nya miljövänliga pist-
maskinen förbrukar hälften så 
mycket bränsle som den nuva-
rande. Helt ny är den däremot 
inte. Den har fyra år på nacken 
och har använts i finska fjällen.

– Den sänker våra driftskost-
nader till hälften, men den är 
också större och snabbare. Det 
gör att vi kan pista backen på 
halva tiden. Det frigör mycket 
tid till annat, menar Hansson 
som hoppas att den gamla pist-
maskinen också kan komma 
aleborna till del.

– Vi har en idé, men inget är 
klart än.

Thomas Sundsmyr gläds lite 
extra åt Alebacken.

– Det är ett fantastiskt gäng 
som driver anläggningen helt 
ideellt. Idag är det vår största 
turistattraktion och ett bra 

bevis för hur långt man kan 
komma när kommun, fören-
ingsliv och näringsliv drar åt 
samma håll. Det är ett flagg-
skepp och en verksamhet som 
hela Ale ska glädjas åt.

Leader Göta älv har också 
drivit tre paraplyprojekt, ung-
domskraft, energispar och 
utvecklingspengar för turism.

– Bland annat har flera 
bygdegårdar och Folkets Hus 
kunnat byta värmekälla med 
hjälp av Leaderpengar. Ungdo-
mar har kunnat söka upp till 20 
000 kronor till att genomföra 
diverse projekt. Det var varit en 

bra resurs, säger projektledare 
Annika Leander. 

Leader Göta älv går mot sitt 
slut. Några mer pengar finns 
inte nu att söka. Programperio-
den sträcker sig 2013 ut, sedan 
väntar planering och strate-
giarbete för en eventuellt ny 
period.

– Departementet kommer 
söka om EU-medel till fortsatt 
landsbygdsutveckling. Vi har 
funderingar på att slå oss ihop 
med Lerum och Alingsås för att 
skapa ett större Leaderområde, 
men inget är klart än. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Projektet Säkra 
ridvägar i Ale öppnar 
inte bara upp nya möj-
ligheter för hästfolk i 
kommunen, utan bidrar 
även till turistnäringen.

Ett stödbelopp på 
nästan 3 miljoner kro-
nor från Leader Göta 
älv kommer nästa år 
att användas till att 
koppla på slingor till 
huvudleden.

Den fem mil långa leden går 
nu från Bohus i söder till 
Alvhem i norr, med undantag 
för några kortare sträckor som 
fortfarande väntar på att fär-
digställas. 

– Vi har självklart stor 
respekt för summan och är 
otroligt glada över att ha fått 
förtroendet att använda peng-
arna på ett bra sätt. Det vikti-
gaste är att lyssna på vad folk 
vill ha så att alla känner sig 

som vinnare i projektet, säger 
Peter Tifelt, ordförande i 
föreningen Säkra ridvägar i 
Ale.

Inför 2014 växlar man upp 
arbetet ytterligare och stöd-
beloppet på nästan 3 miljo-
ner kronor från Leader Göta 
älv kommer i första hand att 
användas till kompletterande 
slingor.

– I början av nästa år 
kommer vi att dra igång 
arbetsgrupper för de olika 
sträckorna, som sedan ska 
utökas under året. Idag kan 
man i princip rida från Jen-
nylund till Alvhem. För att få 
med även hästanläggningar 
som ligger en bit ifrån huvud-
leden kommer vi nu att börja 
knyta an slingor, säger Rune 
Sandstad, föreningens vice 
ordförande.

Han berättar också att det 
långsiktiga målet är att leden 
sedan ska fortsätta upp mot 

Livered, Sålanda och Skogs-
torp.

Peter Tifelt poängterar 
att ridlederna inte bara ska 
ses som en fördel för häst-
folk, utan som en viktig del av 
turistnäringen.

– Vi vill att vägarna ska 
kunna användas på alla möj-
liga sätt och vi samverkar även 
med pilgrimslederna. Man 
ska kunna promenera på alla 
slingorna, med respekt för 
hästen. 

Föreningen Pilgrim- och 
vandringsled Lödöse Essunga 
fick beviljat ett stödbelopp på 
441 000 kronor. Projektleda-
ren Bo Björklund menar att 
de kommer att användas till 
två saker:

– Man kommer att färdig-
ställa en led från Lödöse till 
Lilla Edet mot Ström, genom 
Hjärtum, Trollhättan och över 
Dalbobron i Vänersborg. Den 
andra delen ska användas till 

att utveckla en ny interaktiv 
hemsida. 

Ett annat projekt inom 
turistnäringen som beviljats 
ett stödbelopp på närmare 600 
000 kronor är Göta älvturism.

– Vi har lärt oss mycket 
under de här två åren som pro-
jektet har pågått och kommit 

fram till att vi behöver lägga 
mer fokus på planering och 
nätverksträffar för att före-
tagare ska hitta varandra och 
bli varandras ambassadörer. 
Under nästa år kommer vi att 
varje månad boka in en större 
föreläsning eller utbildning 
för företagarna. Vi kommer 

även att fokusera på bland 
annat marknadsföring i soci-
ala medier och målgruppsan-
passade produkter och erbju-
danden, berättar Susanna 
Hammar, projektledare.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Med tårtka-
las invigde Ale Akti-
vitetscenter i fredags 
sina nya lokaler – fast 
man är fortfarande kvar 
i samma hus.

– Vi har tillsammans 
fått bestämma vilka 
möbler vi skulle ha, sä-
ger Wasim Jaddini, som 
besöker centret nästan 
varje dag. 

I fredags eftermiddag stod 
tårtorna uppdukade i matsa-
len. Det hade blivit dags att 
inviga de nya lokalerna, som 
man passat på att inreda med 
en hel del nya möbler. 

Wasim Jaddini och Ros-
mari Andersson visade 
lokaltidningen runt i alla 
rummen.

– Nu har vi även fått en 
stor altan där vi kan sitta på 

sommaren, berättar Wasim 
nöjt.

Ale Aktivitetscenter går 
under Arbetsmarknadsenhe-
ten och är en frivillig verk-
samhet i kommunal regi, 
som riktar sig till personer 
mellan 18 och 65 år med psy-
kisk ohälsa som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

Syftet är att bryta isole-
ring genom att erbjuda en 

meningsfull sysselsättning. 
– Vi går efter ett schema 

där man får göra alla möjliga 
saker, som att laga mat, spela 
musik och sy, säger Rosmari. 

Varje vecka besöker 
mellan 30 och 35 olika per-
soner centret och inga beslut 
eller kontakt med psykiatrin 
krävs för att delta.

JOHANNA ROOS

Ale Aktivitetscenter invigde sina nya lokaler

Värt att fira. Ale Aktivitetscenter invigde i fredags sina nya 
lokaler med tårta. Stödassistenten Daniel Norlander fikade 
tillsammans med Rosmari Andersson och Wasim Jaddini.

– Nästan 3 miljoner kronor till Säkra Ridvägar

Stora satsningar på turism

Glädjande besked. Peter Tifelt, ordförande i den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale och 
vice ordförande Rune Sandstad välkomnar stödbeloppet på närmare 3 miljoner kronor från 
Leader Göta älv, som möjliggör ett fortsatt arbete med säkra ridvägar genom kommunen. 
Här tillsammans med hästen – Andalusiern –  Blue Zenit.

John Hansson och Alebacken gläds över nya EU-pengar. Leader Göta älv bidrar med 1,4 mil-
joner och Ale kommun med 600 000 kronor till en mer miljövänlig och effektivare pistma-
skin införskaffas till säsongen.
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Miljonregn över Ale och Lilla Edet

NYA LEADERPENGAR
Göta älvdalsturism  560 000
Fiber i Ale och Lilla Edets landsbygd 1 000 000
Konsertserie öppen scen i Lilla Edet 105 000
Destination Häst i Ale  2 919 700
Destinationsutveckling Lödöse 384 000
Tvillingbergens Geologi  673 000
Fiberutbyggnad Vänersborg 944 300
Förlängning av Lödöseleden 441 000
Projektutveckling/coachningen 255 000
Fiberlots Trollhättans landsbygd 231 000
Alebackens miljövänliga pistmaskin 1 400 000

EU projektstöd:  9 300 000
Offentlig medfinansiering 3 800 000
Total satsning  13 100 000
(Offentlig medfinansiering kan vara bidrag från 
kommun, region, studieförbund eller annan 
offentlig organisation eller till exempel arbetad 
tid från dessa)
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ÄLVÄNGEN. Älvdalens 
Fotvårdsclinic återfinns 
i fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri i 
Älvängen.

Verksamheten drog 
igång i början av året 
och i torsdags kväll höll 
Annica Laxman Abra-
hamsson öppet hus.

– På senare tid har 
det börjat snurra på 
riktigt ordentligt. Det 
är jätteskoj, säger An-
nica till lokaltidningen.

Kunderna blir fler och fler 
för varje vecka som går. 
Annica Laxman Abrahams-
son trivs i rollen som egen 
företagare.

– Det var tufft inlednings-
vis, men nu känns det betyd-
ligt bättre.

Annica utför medicinsk 
fotvård och förutom att hon 
välkomnar kunder till sin 
mottagning i Älvängen är 
hon också ambulerande.

– Jag har en del kunder 
som jag besöker, de flesta 

finns i Göteborg.
– Det som är allra roligast 

med jobbet är att jag träffar 
människor i alla åldrar, från 
18 år upp till 85.

På torsdagens öppet hus-
firande erhöll varje besökare 
en lott med chans att vinna 
fina priser. Förstapriset, en 
fotvårdsbehandling, gick till 
Per Larsson i Alvhem.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvdalens Fotvårdsclinic drog igång verksamheten i början av året och i torsdags höll Annica 
Laxman Abrahamsson öppet hus. Monica Arvidsson från Kungälv var en av besökarna.

Öppet hus-firande hos
Älvdalens Fotvårdsclinic

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

www.svenskfast.se

Högtid att sälja.
 
 

svenskfast.se  

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
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HUSHÅLLSOST  
ICA. Ca 2,2 kg. 

Max 1 köp/hushåll.   
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

3990
/kg

BENFRI KARRÉ
Danish Crown. Ursprung Danmark. 

Ca 1100 g. I bit. 
Mittdelskött av gris.

Max 1 köp/kund. 

/kg

KROSSADE TOMATER 
Delizie. 1200 g. 3-pack.

Jfr pris 12:50/kg.
Max 1 köp/kund. 

Självscanningsvara.

/st

CLEMENTINER I NÄT 
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1. 

Jfr pris 10:00/kg
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

Du handlar,
 vi skänker!

1 kr/nät
går till 

Childhood.

/st

VECKANS 
TOAST  

Pågen. 800 g.  
 Jfr pris 12:50/kg. 
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ALE. Ale och Lilla Edet 
har fått ytterligare 9,3 
miljoner kronor i EU-
stöd.

11 projektansökningar 
beviljades för Leader 
Göta älv och två till är 
på gång.

Alebacken får 1,4 
miljoner till en ny miljö-
vänlig pistmaskin.

Jordbruksverket erbjöd i okto-
ber Sveriges Leaderområden 
möjlighet att söka extra bidrag 
ur en pott om 95 miljoner 

kronor. Leader Göta älv som 
består av Ale, Lilla Edet, Troll-
hättan och Vänersborg kom-
muner skickade in 14 ansök-
ningar och 11 har redan fått 
positivt besked. Två väntar på 
beslut. Totalt fick Leader Göta 
älv projektstöd om 9,3 miljoner 
kronor.

– Det är nästan för bra för att 
vara sant. Vi har jublat många 
gånger den senaste tiden. Att 
10% av departementets extra-
miljoner går till Götaälvdalen 
känns fantastiskt. Det är helt 
uppenbart att de gillar våra 

idéer och sätt att 
jobba, säger verksam-
hetsledaren Thomas 
Sundsmyr.

Det var snabba 
ryck när jordbruks-
verket lät meddela 
att det fanns ytter-
ligare miljoner att 
söka. Leader Göta älv 
utnyttjade sitt kon-
taktnät och hann få 
iväg 14 ansökningar.

– Vi vände oss till 
tidigare projektledare 
som vi visste hade 
idéer. De är vana vid 
administrationen och 
ärendegången, vilket 
gjorde att det gick 
ganska snabbt att få 
till ansökningarna, 
säger Sundsmyr.

EU-stödet är avsett till att 
stimulera och utveckla lands-
bygdsområden. Det finns ett 
antal olika inriktningar där 
miljö och ökad livskvalitet är 
tongivande mål. Ett huvudsyfte 
är att skapa nya arbetstillfällen.

– Hur många nya perma-
nenta jobb som har skapats 
låter jag vara osagt, men pro-
jekten i sig skapar mycket sys-
selsättning. Ta bara iordning-
ställandet av Ales ridvägar, 
säger Sundsmyr.

Projekt säkra ridvägar fick 
det största anslaget (se separat 
artikel), men den som jublade 
högst var Alebackens eldsjäl 
John Hansson. Föreningen 
fick först ett investeringsbidrag 
från Ale kommun om 600 000 
kronor och sedan 1,4 miljo-
ner från Leader. Pengarna är 
avsedda för en ny miljövänlig 
pistmaskin.

– Det är nästan ofattbart! Vi 
utredde möjligheten att låna 
två miljoner, men plötsligt 
har vi löst hela finansieringen 
med hjälp av alla goda krafter i 
Ale utan att ha en krona mer i 
skuld, säger Hansson till lokal-
tidningen.

Den nya miljövänliga pist-
maskinen förbrukar hälften så 
mycket bränsle som den nuva-
rande. Helt ny är den däremot 
inte. Den har fyra år på nacken 
och har använts i finska fjällen.

– Den sänker våra driftskost-
nader till hälften, men den är 
också större och snabbare. Det 
gör att vi kan pista backen på 
halva tiden. Det frigör mycket 
tid till annat, menar Hansson 
som hoppas att den gamla pist-
maskinen också kan komma 
aleborna till del.

– Vi har en idé, men inget är 
klart än.

Thomas Sundsmyr gläds lite 
extra åt Alebacken.

– Det är ett fantastiskt gäng 
som driver anläggningen helt 
ideellt. Idag är det vår största 
turistattraktion och ett bra 

bevis för hur långt man kan 
komma när kommun, fören-
ingsliv och näringsliv drar åt 
samma håll. Det är ett flagg-
skepp och en verksamhet som 
hela Ale ska glädjas åt.

Leader Göta älv har också 
drivit tre paraplyprojekt, ung-
domskraft, energispar och 
utvecklingspengar för turism.

– Bland annat har flera 
bygdegårdar och Folkets Hus 
kunnat byta värmekälla med 
hjälp av Leaderpengar. Ungdo-
mar har kunnat söka upp till 20 
000 kronor till att genomföra 
diverse projekt. Det var varit en 

bra resurs, säger projektledare 
Annika Leander. 

Leader Göta älv går mot sitt 
slut. Några mer pengar finns 
inte nu att söka. Programperio-
den sträcker sig 2013 ut, sedan 
väntar planering och strate-
giarbete för en eventuellt ny 
period.

– Departementet kommer 
söka om EU-medel till fortsatt 
landsbygdsutveckling. Vi har 
funderingar på att slå oss ihop 
med Lerum och Alingsås för att 
skapa ett större Leaderområde, 
men inget är klart än. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Projektet Säkra 
ridvägar i Ale öppnar 
inte bara upp nya möj-
ligheter för hästfolk i 
kommunen, utan bidrar 
även till turistnäringen.

Ett stödbelopp på 
nästan 3 miljoner kro-
nor från Leader Göta 
älv kommer nästa år 
att användas till att 
koppla på slingor till 
huvudleden.

Den fem mil långa leden går 
nu från Bohus i söder till 
Alvhem i norr, med undantag 
för några kortare sträckor som 
fortfarande väntar på att fär-
digställas. 

– Vi har självklart stor 
respekt för summan och är 
otroligt glada över att ha fått 
förtroendet att använda peng-
arna på ett bra sätt. Det vikti-
gaste är att lyssna på vad folk 
vill ha så att alla känner sig 

som vinnare i projektet, säger 
Peter Tifelt, ordförande i 
föreningen Säkra ridvägar i 
Ale.

Inför 2014 växlar man upp 
arbetet ytterligare och stöd-
beloppet på nästan 3 miljo-
ner kronor från Leader Göta 
älv kommer i första hand att 
användas till kompletterande 
slingor.

– I början av nästa år 
kommer vi att dra igång 
arbetsgrupper för de olika 
sträckorna, som sedan ska 
utökas under året. Idag kan 
man i princip rida från Jen-
nylund till Alvhem. För att få 
med även hästanläggningar 
som ligger en bit ifrån huvud-
leden kommer vi nu att börja 
knyta an slingor, säger Rune 
Sandstad, föreningens vice 
ordförande.

Han berättar också att det 
långsiktiga målet är att leden 
sedan ska fortsätta upp mot 

Livered, Sålanda och Skogs-
torp.

Peter Tifelt poängterar 
att ridlederna inte bara ska 
ses som en fördel för häst-
folk, utan som en viktig del av 
turistnäringen.

– Vi vill att vägarna ska 
kunna användas på alla möj-
liga sätt och vi samverkar även 
med pilgrimslederna. Man 
ska kunna promenera på alla 
slingorna, med respekt för 
hästen. 

Föreningen Pilgrim- och 
vandringsled Lödöse Essunga 
fick beviljat ett stödbelopp på 
441 000 kronor. Projektleda-
ren Bo Björklund menar att 
de kommer att användas till 
två saker:

– Man kommer att färdig-
ställa en led från Lödöse till 
Lilla Edet mot Ström, genom 
Hjärtum, Trollhättan och över 
Dalbobron i Vänersborg. Den 
andra delen ska användas till 

att utveckla en ny interaktiv 
hemsida. 

Ett annat projekt inom 
turistnäringen som beviljats 
ett stödbelopp på närmare 600 
000 kronor är Göta älvturism.

– Vi har lärt oss mycket 
under de här två åren som pro-
jektet har pågått och kommit 

fram till att vi behöver lägga 
mer fokus på planering och 
nätverksträffar för att före-
tagare ska hitta varandra och 
bli varandras ambassadörer. 
Under nästa år kommer vi att 
varje månad boka in en större 
föreläsning eller utbildning 
för företagarna. Vi kommer 

även att fokusera på bland 
annat marknadsföring i soci-
ala medier och målgruppsan-
passade produkter och erbju-
danden, berättar Susanna 
Hammar, projektledare.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Med tårtka-
las invigde Ale Akti-
vitetscenter i fredags 
sina nya lokaler – fast 
man är fortfarande kvar 
i samma hus.

– Vi har tillsammans 
fått bestämma vilka 
möbler vi skulle ha, sä-
ger Wasim Jaddini, som 
besöker centret nästan 
varje dag. 

I fredags eftermiddag stod 
tårtorna uppdukade i matsa-
len. Det hade blivit dags att 
inviga de nya lokalerna, som 
man passat på att inreda med 
en hel del nya möbler. 

Wasim Jaddini och Ros-
mari Andersson visade 
lokaltidningen runt i alla 
rummen.

– Nu har vi även fått en 
stor altan där vi kan sitta på 

sommaren, berättar Wasim 
nöjt.

Ale Aktivitetscenter går 
under Arbetsmarknadsenhe-
ten och är en frivillig verk-
samhet i kommunal regi, 
som riktar sig till personer 
mellan 18 och 65 år med psy-
kisk ohälsa som befinner sig 
långt ifrån arbetsmarknaden. 

Syftet är att bryta isole-
ring genom att erbjuda en 

meningsfull sysselsättning. 
– Vi går efter ett schema 

där man får göra alla möjliga 
saker, som att laga mat, spela 
musik och sy, säger Rosmari. 

Varje vecka besöker 
mellan 30 och 35 olika per-
soner centret och inga beslut 
eller kontakt med psykiatrin 
krävs för att delta.

JOHANNA ROOS

Ale Aktivitetscenter invigde sina nya lokaler

Värt att fira. Ale Aktivitetscenter invigde i fredags sina nya 
lokaler med tårta. Stödassistenten Daniel Norlander fikade 
tillsammans med Rosmari Andersson och Wasim Jaddini.

– Nästan 3 miljoner kronor till Säkra Ridvägar

Stora satsningar på turism

Glädjande besked. Peter Tifelt, ordförande i den ideella föreningen Säkra ridvägar i Ale och 
vice ordförande Rune Sandstad välkomnar stödbeloppet på närmare 3 miljoner kronor från 
Leader Göta älv, som möjliggör ett fortsatt arbete med säkra ridvägar genom kommunen. 
Här tillsammans med hästen – Andalusiern –  Blue Zenit.

John Hansson och Alebacken gläds över nya EU-pengar. Leader Göta älv bidrar med 1,4 mil-
joner och Ale kommun med 600 000 kronor till en mer miljövänlig och effektivare pistma-
skin införskaffas till säsongen.
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Miljonregn över Ale och Lilla Edet

NYA LEADERPENGAR
Göta älvdalsturism  560 000
Fiber i Ale och Lilla Edets landsbygd 1 000 000
Konsertserie öppen scen i Lilla Edet 105 000
Destination Häst i Ale  2 919 700
Destinationsutveckling Lödöse 384 000
Tvillingbergens Geologi  673 000
Fiberutbyggnad Vänersborg 944 300
Förlängning av Lödöseleden 441 000
Projektutveckling/coachningen 255 000
Fiberlots Trollhättans landsbygd 231 000
Alebackens miljövänliga pistmaskin 1 400 000

EU projektstöd:  9 300 000
Offentlig medfinansiering 3 800 000
Total satsning  13 100 000
(Offentlig medfinansiering kan vara bidrag från 
kommun, region, studieförbund eller annan 
offentlig organisation eller till exempel arbetad 
tid från dessa)
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ÄLVÄNGEN. Älvdalens 
Fotvårdsclinic återfinns 
i fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri i 
Älvängen.

Verksamheten drog 
igång i början av året 
och i torsdags kväll höll 
Annica Laxman Abra-
hamsson öppet hus.

– På senare tid har 
det börjat snurra på 
riktigt ordentligt. Det 
är jätteskoj, säger An-
nica till lokaltidningen.

Kunderna blir fler och fler 
för varje vecka som går. 
Annica Laxman Abrahams-
son trivs i rollen som egen 
företagare.

– Det var tufft inlednings-
vis, men nu känns det betyd-
ligt bättre.

Annica utför medicinsk 
fotvård och förutom att hon 
välkomnar kunder till sin 
mottagning i Älvängen är 
hon också ambulerande.

– Jag har en del kunder 
som jag besöker, de flesta 

finns i Göteborg.
– Det som är allra roligast 

med jobbet är att jag träffar 
människor i alla åldrar, från 
18 år upp till 85.

På torsdagens öppet hus-
firande erhöll varje besökare 
en lott med chans att vinna 
fina priser. Förstapriset, en 
fotvårdsbehandling, gick till 
Per Larsson i Alvhem.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvdalens Fotvårdsclinic drog igång verksamheten i början av året och i torsdags höll Annica 
Laxman Abrahamsson öppet hus. Monica Arvidsson från Kungälv var en av besökarna.

Öppet hus-firande hos
Älvdalens Fotvårdsclinic

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

www.svenskfast.se

Högtid att sälja.
 
 

svenskfast.se  

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller onsdag-söndag v. 49 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23Ö llÖ ll dd

KLIPP!

10:-/st

KLIPP!

HUSHÅLLSOST  
ICA. Ca 2,2 kg. 

Max 1 köp/hushåll.   
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

3990
/kg

BENFRI KARRÉ
Danish Crown. Ursprung Danmark. 

Ca 1100 g. I bit. 
Mittdelskött av gris.

Max 1 köp/kund. 

/kg

KROSSADE TOMATER 
Delizie. 1200 g. 3-pack.

Jfr pris 12:50/kg.
Max 1 köp/kund. 

Självscanningsvara.

/st

CLEMENTINER I NÄT 
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1. 

Jfr pris 10:00/kg
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

Du handlar,
 vi skänker!

1 kr/nät
går till 

Childhood.

/st

VECKANS 
TOAST  

Pågen. 800 g.  
 Jfr pris 12:50/kg. 



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   201314

SURTE. Hon är inte den 
skrytsamma typen.

Margareta Bertling 
är ödmjuk inför sitt 
konstnärskap, trots att 
väggarna är fulla av 
utomordentligt vackra 
verk.

I över 20 år har hon 
hållit målarkurser 
och inspirerat många 
alebor.

För det får hon nu ett 
belöningsstipendium på 
3000 kronor. 
Inspirationen hämtar hon i 
stunden, på nya platser eller 
kanske allra helst vid havet. 

– Havet har alltid fascine-
rat mig, jag vet egentligen 
inte varför, men jag åker 
ibland ut till vattnet bara för 
att måla. 

Påståendet stärks av ota-
liga tavlor föreställande 
svallande vågor med vita 
gäss, ibland invid en klippa 
– ibland mot en öppen hori-

sont. 
Ett annat favoritmotiv är 

karnevaler med vackra färg-
sprakande kläder och mycket 
dans och liv. 

– Den här föreställer kar-
nevalen i Hammarkullen, 
säger Margareta Bertling 
och pekar på en stor målning 
ovanför soffan. 

Hon målar i olja, akryl och 
akvarell.

– Det blir mer och mer 
akvarell, men tidigare målade 
jag helst i olja. 

I över 20 år har hon hållit 
i målarkurser, på ABF såväl 
som på Vuxenskolan och 
många alebor har hittat 
inspiration till konsten 
genom henne. 

Jobbat som grafiker
Hon ligger även bakom de 
vackra väggmålningarna av 
den gamla hyttan på Surte 
glasbruksmuseum.

Surte är hennes hemort 
och hon är medlem i Bruks-

ongar, även om kvällsträffen 
på senare tid krockat med 
dagen då hon målar kroki på 
Göteborgs konstnärsklubb. 

I hennes arbetsliv har hon 
bland annat jobbar som gra-
fiker på Aftonbladet, fram 
tills redaktionen flyttades 
från Göteborg. 

Innan dess har hon stu-
derat på olika konstskolor, 
bland annat på Konstindu-
striskolan som 18-åring.

När hon nu får Ale kom-
muns belöningsstipendium 
på 3000 kronor för ett långt 
och engagerat konstnärskap 
behöver hon inte fundera på 

vad hon ska göra med peng-
arna.

– De går nog åt till färg 
alltihop. Det är roligt att bli 
uppmärksammad, även om 
jag inte tycker så mycket om 
att synas i offentligheten. 

JOHANNA ROOS

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU 264 800 kr.
Ord. pris 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: Dragkrok, backkamera, 
parkeringsvärmare 2-zons klim.anl, farthål-
lare, lättmetallfälg Barcelona 16”, färddator, 
Radio RCD 510, regnsensor, multifunkt. ratt 
m.m.

Bingoavslutning 
i Skepplanda
I tisdags var det säsongs-
avslutning på SPF:s bingo 
i Skepplanda bygdegård. 
Ett 40-tal spelare bjöds 
på spel med bra utdelning 
och vid fikarasten bjöds de 
på en god jultallrik samt 
kaffe och kaka.

Kommittén hade star-
tat tidigt och dukat samt 
fyllt de goda jultallrikarna. 
All heder åt dem. En del 
spelare var extra nöjda 
vid hemgång då de vunnit 
fina saker på lotteriet och 
kanske även haft en eller 
annan bingo.

Bingokommittén upp-
vaktades med blommor 
och presentkort som tack 
för detta år. Vi ses igen 
den 7 januari.

Laila Magnusson

Under ledning av Claes 
Andersson, Nödinge, har 
ett 35-tal medlemmar i 
SPF Alebygden fördjupat 
sina vinkunskaper. Claes 
som är mångårig medlem 
i Munskänkarna började 
med en snabbkurs i vin-
provning. Sedan fick vi lära 
oss att samma druva kan 
smaka olika beroende på 
från vilken världsdel den 
härstammar. Vi provade 
druvan pinot noir från 
Frankrike, USA, Nya 
Zeeland och Argentina. 
Denna druva är mycket 
svårodlad men alltfler 
“nya” länder har lärt sig 
tekniken. Deltagarna var 
mycket nöjda med kursen 
och vi fick också med oss 
att det är stor skillnad på 
att dricka vin och att smaka 
på vin. Det senare är en hel 
vetenskap. Alla önskade 
också att det skulle bli en 
fortsättning till våren.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
studerar vin

Gunnel Liedberg testar 
ett av vinerna.

Inspirerar. Margareta Bertling fascineras av havet, men målar lite av varje. Nu får hon ett 
belöningsstipendium från Ale kommun för engagemanget med sina målarkurser.

– Margareta Bertling får 
belöningsstipendium

Konsten att inspirera
Ålder: ”Onödigt vetande”
Bor: Surte
Familj: Två vuxna barn
Gör: Pensionerad grafiker, målar 
tavlor. Har hållit målarkurser i Ale 
i över 20 år.
Intressen: Måla, teckna och läsa
Ser mest fram emot i jul: ”Jag är 
inte så förtjust i jul och att gå och 
pynta är inte min stil.”
Vad önskar du dig i julklapp: 
”Jag bryr mig inte om det heller, 
men jag önskar att det blev fred 
på jorden.”
Aktuell: Får 3000 kronor i 
belöningsstipendium från Ale kom-
mun för att genom ett långt och 
engagerat konstnärskap ha mött 
och inspirerat många Alebor. 

MARGARETA BERTLING

BOHUS. I tre år arbe-
tade han med filmen 
”Livet på Surte” – en 
dokumentär om det 
gamla brukssamhället. 

Premiärvisningen i 
glasbrukets konferens-
lokal lockade storpublik 
och succén har inte 
låtit vänta på sig. 

Nu får Anders Lundin 
ett belöningsstipen-
dium på 3000 kronor 
från Ale kommun.

– Det känns väldigt roligt! 
Kul att folk uppskattar det 
man gör och att filmen 
blivit så väl mottagen. De 
som själva levt och verkat i 
Surte under brukstiden kan 
förhoppningsvis minnas till-

baka och de som inte visste så 
mycket innan har kanske fått 
en ny bild av brukssamhället.

Han har redan sålt ett par 
hundra exemplar av doku-
mentärfilmen ”Livet på 
Surte” och fler lär det bli.

I filmen har han intervjuat 
såväl tidigare bruksarbetare 
som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget 
PLM (AB Plåtmanufaktur).

Material har inte varit 
svårt att hitta och under 
resans gång har han träffat på 
många personer med spän-
nande historier att berätta. 

– Filmen har nu hunnit 
visas på flera ställen och 
efter varje gång kommer 
det fram människor som vill 
berätta om sina minnen. Det 
är roligt att höra och man 

får alltid lära sig något nytt, 
säger Anders Lundin. 

– Får kulturstipendium för ”Livet på Surte”

Prisad dokumentärfilm

Uppskattad film. Anders Lundin, som gjort dokumentär-
filmen ”Livet på Surte” om det gamla brukssamhället, får 
3000 kronor i belöningsstipendium från Ale kommun. 

ANDERS LUNDIN
Ålder: 48
Bor: Bohus
Familj: Fru Anchalee, Jittarin 15, 
Chanisara 14 och Oliver 1,2 
Intressen: Musik, film och mark-
nadsföring
Ser mest fram emot i jul: Att få 
vara ledig med familjen
Önskar sig i julklapp: En vit jul 
Aktuell: Får Ale kommuns belö-
ningsstipendium på 3000 kronor 
för sin dokumentärfilm ”Livet på 
Surte”.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NOL. Ett omfattande 
vatten- och avloppsar-
bete pågår vid Gallås-
vägen i Nol.

– Man håller på att 
svetsa stora rör och 
arbetet kommer att 
pågå tills vidare, det 
är svårt att säga när 
det blir färdigt, sä-
ger parkchef Anders 
Alfredsson.

Ale kommuns VA-avdel-
ning arbetar sedan en dryg 
månad tillbaka med att 
svetsa rör och även lägga 
nya vid Gallåsvägen i Nol. 

Ett stort område har 
grävts upp och närboende 
undrar nu när det ska vara 
färdigt och hur länge åter-
vinningsstationen kommer 
att vara stängd. 

– VA-avdelningen kan 

inte svara på det i dagslä-
get. Det är stora trummor 
och rör det handlar om och 
arbetet pågår därför tillsvi-
dare, säger Anders Alfreds-
son. 

Närmsta återvinningssta-
tion ligger dels vid Folkets 
Husvägen i Nol och dels 
vid gymnasiets parkering i 
Nödinge.

JOHANNA ROOS

Uppgrävt tillsvidare
– Omfattande VA-arbete vid Gallåsvägen
Kommunens VA-avdelning kan ännu inte svara på när arbetet vid Gallåsvägen kan bli färdigt.

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

9 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
7-23 alla dagar | www.aletorg.se

-Jul-
på Ale Torg!

ALLA
LÖRDAGAR Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Söndagsöppet 8, 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:
ÖPPETTIDER I JUL

ÖVRIGA BUTIKER

Psst. Glöm inte att boka in vårt 

populära julklappsbord!

LÖR 14 DEC KL 12

James Burton spelade gav över 1100 spelningar med Elvis Presley. Nästa tisdag kommer han 
till krogen Backa Säteri i Nödinge.

Elviskollega till Nödinge
NÖDINGE. Tyrone Hans-
son även känd som (S)-
politiker tillhör Sveri-
ges största Elvisfan.

Det har sina fördelar.
I förra veckan ringde 

James Burton som 
spelade med Elvis un-
der glansdagarna och 
frågade om han fick 
komma på besök.

Svaret behöver ni knappast 
fundera på. Tyrone Hansson 
tog kontakt med den lokala 
krögaren och undersökte 
möjligheten till ett mindre 
event. 

– Det har varit snabba 
ryck, men det här är ett till-
fälle som aldrig återkom-
mer. Backa Säteri var med 
på noterna, bokstavligt talat, 
och på tisdag blir det därför 
en talk show med mig och 
James Burton. Det känns 
smått otroligt, berättar 
Tyrone Hansson för lokal-
tidningen.

James Burton är född 1939 
och har spelat med så gott 
som alla de riktigt stora artis-
terna. Han är fortfarande 
flitigt använd som studio-
musiker i USA. 1968 ringde 
Elvis till James och ville ha 
med honom i Elvis come-
back. Dessvärre var Burton 
upptagen med att spela in 
en skiva med Frank Sinatra. 
Året därpå ringde Elvis igen 
och från 1969 fram till 1977 
medverkade han på över 
1100 konserter med Elvis 
och även på hans studioal-
bum. James missade faktiskt 
inte en enda konsert med 
Elvis. 

På 60-talet turnerade 
James med Ricky Nelson 
och bidrog med sitt gitarr-
spel till hits som Mary Lou 
och Susie Q. Andra artis-
ter han spelat med är John 
Denver, Roy orbison, Jerry 
lee Lewis, Keith Richards, 
Elvis costello....

Hur fick ni kontakt?

– Jag har varit engagerad 
i ett antal Elvisgalor och har 
lite kontakter med boknings-
bolag. För sex år sedan hade 
vi besök av Joe Esposito som 
var Elvis turnéledare under 
glansåren. James Burton är 
egentligen på genomresa, 
men hade tisdagskvällen 
ren. Jag fick en förfrågan om 
jag var sugen på att hitta på 
något enkelt, som inte kräver 
så mycket förberedelser. Det 
blir en talk-show där jag och 
James pratar om hans musi-
kaliska liv som garant för 
många artisters framgångar. 
Åhörarna kommer att känna 
igen flera välkända gitarr-riff 
från mannen som en gång 
skapade dem, svarar Tyrone 
Hansson som om han redan 
vore i himmelriket.

Med andra ord en måste-
kväll för music lovers!

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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SURTE. Hon är inte den 
skrytsamma typen.

Margareta Bertling 
är ödmjuk inför sitt 
konstnärskap, trots att 
väggarna är fulla av 
utomordentligt vackra 
verk.

I över 20 år har hon 
hållit målarkurser 
och inspirerat många 
alebor.

För det får hon nu ett 
belöningsstipendium på 
3000 kronor. 
Inspirationen hämtar hon i 
stunden, på nya platser eller 
kanske allra helst vid havet. 

– Havet har alltid fascine-
rat mig, jag vet egentligen 
inte varför, men jag åker 
ibland ut till vattnet bara för 
att måla. 

Påståendet stärks av ota-
liga tavlor föreställande 
svallande vågor med vita 
gäss, ibland invid en klippa 
– ibland mot en öppen hori-

sont. 
Ett annat favoritmotiv är 

karnevaler med vackra färg-
sprakande kläder och mycket 
dans och liv. 

– Den här föreställer kar-
nevalen i Hammarkullen, 
säger Margareta Bertling 
och pekar på en stor målning 
ovanför soffan. 

Hon målar i olja, akryl och 
akvarell.

– Det blir mer och mer 
akvarell, men tidigare målade 
jag helst i olja. 

I över 20 år har hon hållit 
i målarkurser, på ABF såväl 
som på Vuxenskolan och 
många alebor har hittat 
inspiration till konsten 
genom henne. 

Jobbat som grafiker
Hon ligger även bakom de 
vackra väggmålningarna av 
den gamla hyttan på Surte 
glasbruksmuseum.

Surte är hennes hemort 
och hon är medlem i Bruks-

ongar, även om kvällsträffen 
på senare tid krockat med 
dagen då hon målar kroki på 
Göteborgs konstnärsklubb. 

I hennes arbetsliv har hon 
bland annat jobbar som gra-
fiker på Aftonbladet, fram 
tills redaktionen flyttades 
från Göteborg. 

Innan dess har hon stu-
derat på olika konstskolor, 
bland annat på Konstindu-
striskolan som 18-åring.

När hon nu får Ale kom-
muns belöningsstipendium 
på 3000 kronor för ett långt 
och engagerat konstnärskap 
behöver hon inte fundera på 

vad hon ska göra med peng-
arna.

– De går nog åt till färg 
alltihop. Det är roligt att bli 
uppmärksammad, även om 
jag inte tycker så mycket om 
att synas i offentligheten. 

JOHANNA ROOS

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6 l/100 km. CO
2
-utsläpp 119 g/km.   **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

NU 264 800 kr.
Ord. pris 

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

NU 168 500 kr.
Ord. pris 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  **Volkswagen Serviceavtal 36 mån 

eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Utr. med bl.a: 4-dörrar m elektr. fönster-
hissar fram +bak, adaptiv farthållare, 
ACC, inkl Front ass. och CEB, Bluetooth 
handfree, Radio Comp. media 5,8” 
pekskärm m.m.

Utr. med bl.a: Dragkrok, backkamera, 
parkeringsvärmare 2-zons klim.anl, farthål-
lare, lättmetallfälg Barcelona 16”, färddator, 
Radio RCD 510, regnsensor, multifunkt. ratt 
m.m.

Bingoavslutning 
i Skepplanda
I tisdags var det säsongs-
avslutning på SPF:s bingo 
i Skepplanda bygdegård. 
Ett 40-tal spelare bjöds 
på spel med bra utdelning 
och vid fikarasten bjöds de 
på en god jultallrik samt 
kaffe och kaka.

Kommittén hade star-
tat tidigt och dukat samt 
fyllt de goda jultallrikarna. 
All heder åt dem. En del 
spelare var extra nöjda 
vid hemgång då de vunnit 
fina saker på lotteriet och 
kanske även haft en eller 
annan bingo.

Bingokommittén upp-
vaktades med blommor 
och presentkort som tack 
för detta år. Vi ses igen 
den 7 januari.

Laila Magnusson

Under ledning av Claes 
Andersson, Nödinge, har 
ett 35-tal medlemmar i 
SPF Alebygden fördjupat 
sina vinkunskaper. Claes 
som är mångårig medlem 
i Munskänkarna började 
med en snabbkurs i vin-
provning. Sedan fick vi lära 
oss att samma druva kan 
smaka olika beroende på 
från vilken världsdel den 
härstammar. Vi provade 
druvan pinot noir från 
Frankrike, USA, Nya 
Zeeland och Argentina. 
Denna druva är mycket 
svårodlad men alltfler 
“nya” länder har lärt sig 
tekniken. Deltagarna var 
mycket nöjda med kursen 
och vi fick också med oss 
att det är stor skillnad på 
att dricka vin och att smaka 
på vin. Det senare är en hel 
vetenskap. Alla önskade 
också att det skulle bli en 
fortsättning till våren.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
studerar vin

Gunnel Liedberg testar 
ett av vinerna.

Inspirerar. Margareta Bertling fascineras av havet, men målar lite av varje. Nu får hon ett 
belöningsstipendium från Ale kommun för engagemanget med sina målarkurser.

– Margareta Bertling får 
belöningsstipendium

Konsten att inspirera
Ålder: ”Onödigt vetande”
Bor: Surte
Familj: Två vuxna barn
Gör: Pensionerad grafiker, målar 
tavlor. Har hållit målarkurser i Ale 
i över 20 år.
Intressen: Måla, teckna och läsa
Ser mest fram emot i jul: ”Jag är 
inte så förtjust i jul och att gå och 
pynta är inte min stil.”
Vad önskar du dig i julklapp: 
”Jag bryr mig inte om det heller, 
men jag önskar att det blev fred 
på jorden.”
Aktuell: Får 3000 kronor i 
belöningsstipendium från Ale kom-
mun för att genom ett långt och 
engagerat konstnärskap ha mött 
och inspirerat många Alebor. 

MARGARETA BERTLING

BOHUS. I tre år arbe-
tade han med filmen 
”Livet på Surte” – en 
dokumentär om det 
gamla brukssamhället. 

Premiärvisningen i 
glasbrukets konferens-
lokal lockade storpublik 
och succén har inte 
låtit vänta på sig. 

Nu får Anders Lundin 
ett belöningsstipen-
dium på 3000 kronor 
från Ale kommun.

– Det känns väldigt roligt! 
Kul att folk uppskattar det 
man gör och att filmen 
blivit så väl mottagen. De 
som själva levt och verkat i 
Surte under brukstiden kan 
förhoppningsvis minnas till-

baka och de som inte visste så 
mycket innan har kanske fått 
en ny bild av brukssamhället.

Han har redan sålt ett par 
hundra exemplar av doku-
mentärfilmen ”Livet på 
Surte” och fler lär det bli.

I filmen har han intervjuat 
såväl tidigare bruksarbetare 
som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget 
PLM (AB Plåtmanufaktur).

Material har inte varit 
svårt att hitta och under 
resans gång har han träffat på 
många personer med spän-
nande historier att berätta. 

– Filmen har nu hunnit 
visas på flera ställen och 
efter varje gång kommer 
det fram människor som vill 
berätta om sina minnen. Det 
är roligt att höra och man 

får alltid lära sig något nytt, 
säger Anders Lundin. 

– Får kulturstipendium för ”Livet på Surte”

Prisad dokumentärfilm

Uppskattad film. Anders Lundin, som gjort dokumentär-
filmen ”Livet på Surte” om det gamla brukssamhället, får 
3000 kronor i belöningsstipendium från Ale kommun. 

ANDERS LUNDIN
Ålder: 48
Bor: Bohus
Familj: Fru Anchalee, Jittarin 15, 
Chanisara 14 och Oliver 1,2 
Intressen: Musik, film och mark-
nadsföring
Ser mest fram emot i jul: Att få 
vara ledig med familjen
Önskar sig i julklapp: En vit jul 
Aktuell: Får Ale kommuns belö-
ningsstipendium på 3000 kronor 
för sin dokumentärfilm ”Livet på 
Surte”.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NOL. Ett omfattande 
vatten- och avloppsar-
bete pågår vid Gallås-
vägen i Nol.

– Man håller på att 
svetsa stora rör och 
arbetet kommer att 
pågå tills vidare, det 
är svårt att säga när 
det blir färdigt, sä-
ger parkchef Anders 
Alfredsson.

Ale kommuns VA-avdel-
ning arbetar sedan en dryg 
månad tillbaka med att 
svetsa rör och även lägga 
nya vid Gallåsvägen i Nol. 

Ett stort område har 
grävts upp och närboende 
undrar nu när det ska vara 
färdigt och hur länge åter-
vinningsstationen kommer 
att vara stängd. 

– VA-avdelningen kan 

inte svara på det i dagslä-
get. Det är stora trummor 
och rör det handlar om och 
arbetet pågår därför tillsvi-
dare, säger Anders Alfreds-
son. 

Närmsta återvinningssta-
tion ligger dels vid Folkets 
Husvägen i Nol och dels 
vid gymnasiets parkering i 
Nödinge.

JOHANNA ROOS

Uppgrävt tillsvidare
– Omfattande VA-arbete vid Gallåsvägen
Kommunens VA-avdelning kan ännu inte svara på när arbetet vid Gallåsvägen kan bli färdigt.

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

9 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
7-23 alla dagar | www.aletorg.se

-Jul-
på Ale Torg!

ALLA
LÖRDAGAR Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Söndagsöppet 8, 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:
ÖPPETTIDER I JUL

ÖVRIGA BUTIKER

Psst. Glöm inte att boka in vårt 

populära julklappsbord!

LÖR 14 DEC KL 12

James Burton spelade gav över 1100 spelningar med Elvis Presley. Nästa tisdag kommer han 
till krogen Backa Säteri i Nödinge.

Elviskollega till Nödinge
NÖDINGE. Tyrone Hans-
son även känd som (S)-
politiker tillhör Sveri-
ges största Elvisfan.

Det har sina fördelar.
I förra veckan ringde 

James Burton som 
spelade med Elvis un-
der glansdagarna och 
frågade om han fick 
komma på besök.

Svaret behöver ni knappast 
fundera på. Tyrone Hansson 
tog kontakt med den lokala 
krögaren och undersökte 
möjligheten till ett mindre 
event. 

– Det har varit snabba 
ryck, men det här är ett till-
fälle som aldrig återkom-
mer. Backa Säteri var med 
på noterna, bokstavligt talat, 
och på tisdag blir det därför 
en talk show med mig och 
James Burton. Det känns 
smått otroligt, berättar 
Tyrone Hansson för lokal-
tidningen.

James Burton är född 1939 
och har spelat med så gott 
som alla de riktigt stora artis-
terna. Han är fortfarande 
flitigt använd som studio-
musiker i USA. 1968 ringde 
Elvis till James och ville ha 
med honom i Elvis come-
back. Dessvärre var Burton 
upptagen med att spela in 
en skiva med Frank Sinatra. 
Året därpå ringde Elvis igen 
och från 1969 fram till 1977 
medverkade han på över 
1100 konserter med Elvis 
och även på hans studioal-
bum. James missade faktiskt 
inte en enda konsert med 
Elvis. 

På 60-talet turnerade 
James med Ricky Nelson 
och bidrog med sitt gitarr-
spel till hits som Mary Lou 
och Susie Q. Andra artis-
ter han spelat med är John 
Denver, Roy orbison, Jerry 
lee Lewis, Keith Richards, 
Elvis costello....

Hur fick ni kontakt?

– Jag har varit engagerad 
i ett antal Elvisgalor och har 
lite kontakter med boknings-
bolag. För sex år sedan hade 
vi besök av Joe Esposito som 
var Elvis turnéledare under 
glansåren. James Burton är 
egentligen på genomresa, 
men hade tisdagskvällen 
ren. Jag fick en förfrågan om 
jag var sugen på att hitta på 
något enkelt, som inte kräver 
så mycket förberedelser. Det 
blir en talk-show där jag och 
James pratar om hans musi-
kaliska liv som garant för 
många artisters framgångar. 
Åhörarna kommer att känna 
igen flera välkända gitarr-riff 
från mannen som en gång 
skapade dem, svarar Tyrone 
Hansson som om han redan 
vore i himmelriket.

Med andra ord en måste-
kväll för music lovers!

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Tid för många intressen
Av 180 lag tog Daniel Sjöholm 18 från Nol, tillsammans med en klasskompis på 
SKF Tekniska Gymnasium, hem tredjeplatsen i ungdoms-SM i CNC Svarvning.

I februari väntar nästa utmaning: praktik på SKF i Österrike.

Berätta, vad gick täv-
lingen som ni kom trea i 
ut på?
– Ungdoms-SM i CNC 
Svarvning fick under 
ELMIA-mässan i Jönkö-
ping och förenklat gick den 
ut på att man utefter en rit-
ning skulle programmera en 
svarvmaskin och få formen 
så nära ritningen som möj-
ligt. Det handlar alltså inte 
om att svarva med händerna 
utan om att kunna styra 
maskinen genom koordina-
ter i datorn. 

Är ni nöjda med place-
ringen?
– Ja, med tanke på förutsätt-
ningarna. De som kom etta 
hade med sig egna maskiner 
och tvåan hade många fler 
maskiner än oss, så vi är allt 

nöjda med tanke på att det 
ändå var 180 tävlande lag. 

Du tar studenten till 
våren, men först ska 
du på utlandspraktik. 
Berätta!
– Ja, jag ska praktisera 
nio månader på SKF i 
Steyr, Österrike. Det blir 
nog roligt eftersom man 
kommer att få testa på 
många olika saker, exempel-
vis el och hydralik. Det ska 
bli väldigt spännande och 
det kan öppna upp för nya 
möjligheter.

Vad vill du jobba med?
– Något inom teknik blir 
det, men jag vet ännu inte 
exakt vad. Jag får se om jag 
får jobb efter studenten eller 
om jag läser vidare på Chal-

mers direkt. 

Har du någon fritids-
hobby?
– Jag spelar Airsoft. Det 
påminner lite om paintball, 
fast man skjuter med airsoft-
gevär. Kulorna är som ärtor 
och jag tycker inte att de gör 
så ont att få på sig. 

Var går drömresan?
– Drömmen var Barcelona, 
men där har jag redan varit. 
På den tiden hejade jag på 
fotbollslaget Barcelona så 
det var såklart stort. Just nu 
ser jag mest fram emot att 
åka till Österrike.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Daniel Sjöholm
Ålder: 18
Familj: Mamma Ninette, pappa 
Thomas och två katter
Intressen: Gym, airsoft, titta på 
ishockey, spela data och vara med 
kompisar
Lyssnar på: Äldre band som Iron 
Maiden och Metallica.
Tittar på: Actionfilmer och vissa 
dokumentärer
Ser fram emot i jul: Sova, vara 
ledig från plugget och äta julmat
Önskar sig i julklapp: Kläder 
och pengar till utlandspraktiken i 
februari
Aktuell: Kom trea av 180 lag i 
ungdoms-SM i CNC Svarvning 
under ELMIA-mässan i Jönköping 
den 13-18 november

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS SKJUTSVÄGEN 9 BOAREA CA 114.5 M² / 4 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR
ACCEPTERAT PRIS 1 395 000 KR AVGIFT 5 658 KR/MÅN VISAS TO 5/12 17.30-18.30, LÖ 7/12 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR
ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BOSTADRÄTTSPARHUS 4 ROK - NÖDINGE - OMTYCKT OMRÅDE
Nu erbjuder vi detta trevliga bostadsrättsparhus om hela 114,5 kvm i två plan. Omtyckt område med närhet till golfbana. Egen
carport, trädgård samt två uteplatser i direkt anslutning till huset. Ett perfekt tillfälle för familjen eller för den blivande.

ADRESS SKJUTBANEVÄGEN 5B BOAREA CA 96 M² / 4 ROK
TOMTAREA 596 M² ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR
VISAS SÖ 8/12 14.00-14.45 RING/MAIILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

PARHUS - ÄLVÄNGEN - VÄLSKÖTT
Nu kan vi erbjuda ett välskött parhus mycket bra läge i
eftertraktat område. Nära naturen och bekvämt gångavstånd
till förskolor och skolor. Fristående garage. Skall ses!

ADRESS SVALÖRTSVÄGEN 32 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK
TOMTAREA 228 M² ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 KR
VISAS LÖ 7/12 13.30-14.15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

KEDJEHUS - ÄLVÄNGEN - VÄLSKÖTT
I ett mycket populärt område kan vi nu erbjuda ett välsköttt
kedjehus för den något mindre familjen. Barnvänligt och
lugnt område med lite trafik. Fristående förråd och garage.
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NÖDINGE. Kommunens 
näringslivsenhet och 
biblioteket har inlett 
ett samarbete.

Det var näringslivs-
chef Jannike Åhlgren 
som tog initiativet till 
armkroken.

– Vi ges möjlighet att 
möta aleborna i deras 
vardag vilket är oerhört 
värdefullt, säger Jan-
nike till lokaltidningen.

För kommuninvånare som 

går i starta eget-tankar och 
för alebor som vill utveckla 
sina befintliga företag finns 
massor av bra litteratur och 
hjälp att få. Nu finns all infor-
mation samlad i en särskild 
företagshörna på huvudbib-
liotekets övervåning.

– Vår verksamhet syftar 
till att ge blivande och redan 
aktiva företagare information 
och service. Service gentemot 
nyföretagare är en naturlig 
del av den medborgarinfor-
mation som du har tillgång 
till på ett modernt folkbiblio-

tek, säger bibliotekarie Kris-
tina Korn.

Jannike Åhlgren är väl-
digt glad över den satsning 
som nu görs på Ale bibliotek. 
Hon menar att tröskeln blir 
extremt låg för dem som är 
intresserade av att starta eget 
företag.

– Biblioteket är en fantas-
tisk mötesplats och att kunna 
erbjuda information i en 
miljö där människor trivs är 
suveränt, säger Jannike Åhl-
gren.

Kristina Korn hoppas att 
företagshörnan ska uppskat-
tas av besökarna och att man 
kanske rentav når en mål-
grupp som inte annars besö-
ker biblioteket.

– Jag ser detta som en vinn-
vinn-situation. Vi på bibliote-
ket ska fungera som stigfin-
nare, få aleborna att hitta den 
information som man söker 
i form av litteratur eller i vår 

digitala företagsservice, säger 
Kristina Korn.

– Frågor som rör företa-
gande är emellertid inte bibli-
otekets område utan då länkar 
vi dem vidare till Jannike Åhl-
gren eller till Lena Wing-
bro på Nyföretagarcentrum. 
Deras kontaktuppgifter finns 
att få hos oss, säger Kristina.

I framtiden är tanken att 
samarbete ska mynna ut i 
föreläsningar eller andra 
typer av aktiviteter på bib-
lioteket. Parterna har många 
funderingar.

– Vi ser många möjligheter 
till att på sikt kunna fördjupa 
samarbetet, säger Jannike 
Åhlgren.

– Tjörn är en kommun 
som valt att satsa på företags-
information och det har slagit 
väldigt väl ut. Förhoppnings-
vis ser vi en liknande utveck-
ling här, säger Kristina Korn.

Även digitalt ska närings-

livsenheten och biblioteket 
knytas ihop. Respektive hem-
sida ska länkas till varandra 

för att göra kopplingen ännu 
mera tydlig.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Det blev ett 
mindre sjöslag förra 
lördagen i Ales huvud-
bibliotek.

Pirater från kommu-
nens alla hörn anslöt i 
samband med Barnbo-
kens dag.

De som inte redan 
var utklädda fick hjälp 
att göra pirathattar av 
bästa märke.

Likt traditionen säger bjöd 
biblioteket i Ale gymnasium 
in till Barnbokens dag, denna 
gång med pirattema. Här fanns 
goda möjligheter att göra sin 
egen pirathatt, gå tipsprome-
nad och lyssna till spännande 
historier i piratsagostunder. 
Dagen avslutades med barnte-
atern Expedition Underverks-
klubben. Jonny och Bengt är 
barnradiosightseeing-show 
som besöker jordens häftigaste 
ställen och ger bland annat 
svar på frågor om varför tornet 
i Pisa lutar och hur lång kine-
siska muren är. Upplevelserna 
de stöter på bearbetar Jonny 
och Bengt i sånger för Under-
verksklubben. Sedan ger de 
sig också på att försöka skapa 
ett och annat eget underverk, 
men den uppblåsbara bron och 
den svävande korvkiosken blir 
inga succéer – bortsett från vad 
den unga publiken tycker. Hos 
dem är Jonny och Bengt med 
sånger toppen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Näringslivet och biblioteket krokar arm

Lena Wingbro, Nyföretagarcentrum, Kristina Korn, biblio-
tekarie, och Jannike Åhlgren, näringslivschef, visar stolt 
upp den företagshörna som numera finns på Ale bibliotek i 
Nödinge.

FÖRETAGSINFORMATION

• Tryckta och elektroniska böcker 
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SURTE. Med reklam-
kampanjen ”Barnräd-
darna” tog ett lag från 
årskurs fem på Surte-
skolan hem tredjepriset 
i Media Genier 2013, 
som syftar till att lära 
barn vara mediekri-
tiska. 

– Vi har lärt oss 
mycket om hur reklam 
påverkar oss, säger 
Julia Le.

Tillsammans med klass-
kamraterna Amanda For-
sell, Alexander Oscarsson 
och Josef Ali skapade hon 
reklamkampanjen som blev 
trea av sammanlagt 62 bidrag 
från femte- och sjätteklassare 
i hela Sverige. 

Gruppen valde att göra 
reklam för Barncancerfon-
den genom en seriestripp där 
ett barn väljer att ge sin veck-
openg till sjuka barn istället 
för att till exempel köpa tv-
spel. 

Serien har de ritat i dator-
programmet Paint. 

– Det roligaste var att göra 
själva serien, säger Amanda. 

Tanken är att eleverna 
genom att själva göra en 
reklamkampanj ska förstå 
hur reklamen fungerar, vem 
den riktar sig till och varför 
den finns. 

Tredjepriset var 3000 
kronor till klasskassan, 
pengar som kommer att 
användas till att göra en 
klassresa i sexan. 

Sammanlagt deltog sju lag 
från årskurs fem på Surtesko-
lan. 

Könsdiskriminering
Media Genier är en del av 
det kostnadsfira läromedlet 
Media Smart, som riktar sig 
till barn i grundskolan och 
är tänkt som ett verktyg för 
att utveckla förmågan att 
förstå och tolka reklam och 
information på ett effektivt 
sätt. På Surteskolan har man 
arbetat med materialet under 
hösten och eleverna har fått 
många nya insikter. 

– Vi har bland annat gått 
igenom vilka lagar och regler 
som gäller och vilken reklam 
som blivit fall för reklamom-
budsmannen. Könsdiskrimi-

nering är något som vi pratat 
mycket om, till exempel när 
det kommer till leksaksan-
nonser och där är alla väldigt 
engagerade, säger läraren 

Erika Hermansson.
Hon hoppas att man 

kommer att kunna delta med 
nya bidrag i Media Genier 
2014.

– Nu har vi gjort allt förar-
bete, så då kommer vi kunna 
lägga allt fokus på kampan-
jen.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Skapande 
skola i år 2 har åter 
haft tema rymden.

I förra veckan avslu-
tades höstens projekt-
arbete med en konsert i 
Ale gymnasium.

– Det har varit kul 
och vi har lärt oss 
väldigt mycket om 
rymden, säger Johan 
Pettersson från Surte-
skolan.

Alla elever som kom till Ale 
gymnasium fick en så kallad 
månsten att ta med sig hem 
som ett minne från projektet. 
Under hösten har bild- och 
musiklärare från Ale Kultur-
skola besökt andraklassare 

runtom i kommunen.
– Skapande skola grundar 

sig i statliga pengar från Kul-
turrådet, förklarar musiklä-
rare Heléne Gustafsson.

Barnen har varit med 
och skapat egna sånger om 
rymden, som framfördes på 
finalen i Ale gymnasium. 
Eleverna stämde också upp i 
allsång till Ted Gärdestads 
klassiker ”Satellit”. Det var 
nästan så att taket lyfte sig.

– Det här var sista 
omgången på tema rymden. 
Vi kommer att behålla 
konceptet, men på lärar-
nas önskan kommer vi att 
utveckla ett sagotema, avslu-
tar kultursekreterare Lisa 
Haeger.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. För andra 
året i rad genomförde 
Ale kommun en duk-
ningstävling.

Vinnarna har nu of-
fentliggjorts.

Hövägens förskola 
avdelning Smultronet, 
Nödingeskolan klass 
4 rosa och avdelning 1 
på Fridhem var de som 
imponerade mest på 
juryn.

Lokaltidningen fanns med 
när kommunens dietist 
Jenny Sallander besökte 
Nödingeskolan klass 4 rosa 
för att överlämna förstapri-
set i årets dukningstävling. 

Eleverna jublade när Jenny 
överräckte den gigantiska 
fruktkorgen. Därutöver 
erhöll klassen ett frukt- och 
grönsaksspel.

– Kul, tyckte eleverna och 
tackade artigt för uppvakt-
ningen.

Nödingeskolans vinnande 
bidrag hade Halloweentema. 
Eleverna hade bland annat 
tillverkat egna servetthållare 
som gestaltade fladdermöss.

– Bäst var ändå att elev-
erna hade slagit ihop borden, 
från två långbord till ett stort 
bord, så att alla kunde se 
varandra och känna sig del-
aktiga. Måltiden ska ju vara 
ett forum för gemenskap 

och samtal, säger Jenny Sal-
lander.

I kategorin förskola vann 
avdelning Smultronet på 
Hövägens förskola i Älv-
ängen förstapriset. Bidraget 
hade tema höst.

– Barnen och pedago-
gerna hade hjälpts åt med 
att plocka blad och kottar 
att sätta på ljuslyktor och 
muggar. Parallellt hade man 
pratat höst med barnen och 
berättat om vilka frukter och 
grönsaker som är förknippat 
med just denna årstid, berät-
tar Jenny Sallander.

Inom äldreomsorgen gick 
segern till avdelning 1 på 
Fridhem i Surte. Personalen 

hade dukat fint med solrosor, 
trollhasselgrenar och kär-
leksört. Middagen innehöll 
bland annat en förrätt bestå-
ende av räksnittar och dagen 

till ära serverades rödvin.
– Vi fick in fler bidrag i år 

jämfört med förra gången. 
Kreativiteten var överlag väl-
digt bra. Den här duknings-

tävlingen har kommit för att 
stanna och utgör ett trevligt 
inslag i Måltidens dag, avslu-
tar Jenny Sallander.

JONAS ANDERSSON

Årets dukningstävling i Ale kommun är avgjord. Nödingeskolan klass 4 rosa kammade hem 
förstapriset – en smaskig fruktkorg.

– Stor glädje på Nödingeskolan
Dukningstävlingens vinnare korade

Surteskolan framförde sin låt på tema rymden i samband med avslutningskonserten i Ale gymnasium.

Musiklärare Heléne Gustafsson fick igång allsången i Ted 
Gärdestads ”Satellit”.

Som en del i projektarbetet hade eleverna i årskurs 2 fått 
tillverka egna rymdvarelser.

– Avslutningskonsert
i Ale gymnasium

Skapande skola 
med tema rymden

Vann 3000 kronor. Läraren Erika Hermansson tillsammans med laget från årskurs fem på 
Surteskolan som kom trea i Media Genier 2013 med sin reklamkampanj för Barncancerfon-
den: Julia Le, Amanda Forsell, Alexander Oscarsson och Josef Ali. 

Mediesmarta elever
fick tredjepris
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 15/12 2013. 
Vi publicerar vinnarna vecka 51.
Märk kuvertet "Adventskryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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ALAFORS. Förra lör-
dagen kulminerade 
Ahlafors IF:s 100-års 
firande.

Under en stor ju-
bileumsfest hyllades 
föreningen och dess 
otaliga eldsjälar.

Gittan Otter blev 
klubbens första kvinn-
liga hedersmedlem.

Just hedersmedlemmarna 
svarade för kvällens stora 
underhållning. Inte nog 
med att de genom Kennert 
Larsson tagit initiativ till en 
hyllningssång för Ahlafors 
IF (framförd av Kent Carls-
son), dessutom låg de bakom 
tillkomsten av en jättelik trä-
skulptur. Helge Svendsruds 
verk som gestaltar en väl-
mående tvåkönad fotbolls-
spelare är gjord av en jättelik 
trästam och är så tung att det 
krävdes kranbil för att trans-
portera den. Väl på scen den 
heller inte särskilt smidig...

– Jag visste att något var 
på gång, men något sådant 

här hade jag aldrig kunnat 
föreställa mig. Den är fan-
tastisk och ska få en central 
placering på Sjövallen, sa 
en tagen ordförande, Claes 
Berglund.

Jubileumskvällen var också 
tidpunkten för att tillkännage 
två nya hedersmedlemmar. 
Gittan Otter blev historisk 
när hon som första kvinna 
anslöt sig till skaran. Thore 
Skånberg blev den andra att 
få samma fina utmärkelse.

Nils-Åke Johansson som 
varit ordförande för fören-
ingen under två perioder 
utsågs till hedersordförande. 
Ahlafors IF gav också Peter 
Alfredsson, Stefan Alfreds-
son, Jonas Andersson, 
Kjell Andersson, Mari-
anne Andersson, Lennart 
Andréasson, Lena och Ulla 
Rhoden-Andersson utmär-
kelsen guld för sina insatser i 
föreningen.

Göteborgs Fotbollsför-
bund fanns på plats och över-
lämnade förtjänsttecken till 
eldsjälar för många års ideellt 

arbete i Ahlafors IF. Jonas 
Andersson fick förtjänst-
tecken guld, Ciciki Otter, 
Karin Larsson och Claes 
Berglund fick brons. Karin 
Larsson erhöll också för-
tjänstmedalj brons.

Kvällens program leddes 
mycket professionellt av sty-
relsens egen Karin Larsson. 
Stämningen var på topp och 
den enda sorg som hördes var 

konstaterandet som ett antal 
medlemmar gjorde:

– Det är ju för j-vligt att vi 
inte kommer att få vara med 
och fira 200 år...

Ett långt jubileumsår ska 

nu krönas med traditionsen-
lig julmarknad och luciakrö-
ning.
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HÅLANDA. På fre-
dagskvällen pub med 
irländskt tema.

På lördagsförmid-
dagen julmarknad med 
tomtar, änglar och 
mycket annat.

Hålanda bygdegård 
stod som värd för 
dubbla arrangemang 
den gångna helgen.

Knappt hade musiken tyst-
nat och ölsejdlarna diskats 
ur innan det var dags för 
Hålanda bygdegårdsförening 
att förbereda lördagens jul-
marknad.

– Det kom 100 personer 
till fredagens pubkväll som 
var jättelyckad. Sedan gällde 
det att snabbat ladda om 
batterierna för att iordning-
ställa lokalen för marknad 
och samtidigt skapa den rätta 
julstämningen, förklarade 
Susanne Nilvall i arrangörs-
kommittén.

Julmarknad arrangeras 
vartannat år i Hålanda och 
däremellan ordnar fören-
ingen med luciafirande.

– Bygdegården utgör 
ortens naturliga mötesplats 
och julmarknaden vet vi är 
uppskattad av såväl besö-
kare som utställare, säger 
Susanne.

Årets julmarknad lockade 
nio utställare, alla med lokal 
anknytning. Kommersen var 
i full gång när lokaltidningen 
kom på besök vid halv ett-
tiden. Många valde också att 
ta en julfika som bestod av 
kaffe, lussekatt och peppar-
kaka.

JONAS ANDERSSON

Pub förvandlades 
till marknadsplats
– Julstämning i
Hålanda bygdegård

Julfikat med lussekatt och 
pepparkaka hade en stry-
kande åtgång.

Såväl utställare som besö-
kare var nöjda med lörda-
gens julmarknad i Hålanda 
bygdegård.

JAMES BURTON

Backa Säteri
Krog & Catering

Tisdag 10 dec kl 18.30

Förboka gärna
0760-074348Inträde: 120 kr

EXKLUSIVT BARA I ALE

Talk show med 
Elvis Presleys gamle vän!

Ahlafors IF firade 100 år

Claes Berglund, ordförande i Ahlafors IF, uppvaktade nya 
hedersmedlemmen Gittan Otter.

Thore Skånberg utsågs till 
föreningens tionde heders-
medlem. Fredrik Olofsson 
gratulerade.

En stor överraskning. Skulptören Helge Svendsrud har av 
ett trästycke skapat ett unikt verk. Hedersmedlemmarna 
som drivit projektet var minst sagt nöjda. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se
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KENTH IVARSSON
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0303-33 67 30
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Smådjur  0303-33 59 70
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Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

0303-74 22 92

0736-26 19 29
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Med det 
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VILL DU OCKSÅ VARA MED 
Vi har lag från pojkar och flickor födda 

2007 till Oldboys 

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 

lags hemsidor 

NÖDINGE - SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Vi hälsar alla kunder 

välkomna till specialföretaget för...

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 
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GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar
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NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Allt inom golv
0760-97 02 39
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“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 
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031-98 06 50

FOTBOLL
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Bohus centrum
Tel: 031 – 98 22 98 Mobil 0739-16 88 53

Salong Beauty Glamour
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Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
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295:-

fr.

Ord pris 345:-
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BOHUS. IFK Motala lät 
Surte BK få smaka på 
sin egen medicin.

Med en sen vändning 
tog de med sig samtliga 
poäng från Ale Arena.

– Alltid surt att 
förlora med uddamålet, 
men killarna gör en bra 
match, konstaterade 
Surtetränaren Johan 
Ekängen.

Surte kom till spel med för-
nyat självförtroende efter 
att ha vänt 
5 - 2 - u n d e r -
läge till seger 
borta mot 
Tranås BOIS. 
Det såg länge 
stabilt ut hemma mot klas-
siska IFK Motala också, 
men dessvärre hade hem-
malaget inte samma utdel-
ning på fasta situationer som 
senast. Lagen följdes ändå åt 
i målprotokollet, men med 
sex minuter kvar satte gäs-
terna 3-4 och strax därefter 

även 3-5. Surte reducerade i 
slutet, men denna gång lyck-
ades Vildkatterna inte rädda 
någon poäng.
–  Totalt sett gör vi en bra 
match. Motala är det klart 
bästa laget som vi har mött 
i år. Tempot var högt och vi 
fick oss en ordentlig genom-
körare. Det märks att Motala 
spelade i elitserien förra året, 
ansåg Johan Ekängen som 
tycker att det fanns mycket 
positivt att ta med sig trots 
förlusten.

– Defensivt 
gör vi en strå-
lande match. 
Vi håller ihop 
laget föredöm-
ligt. Nu fick vi 

upp farten också och det kan 
vi ha nytta av på lördag, då 
serieledande Nässjö står för 
motståndet.

Fotnot. Du hittar fler bilder på nätet.
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BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenska södra
Surte BK – IFK Motala 4-5 (2-1)
Mål SBK. Carl-Oscar Bridholm 2, 
Henrik Jönsson, Adam Rohr. Match-
ens kurrar: Adam Rohr 3, Alexander 
Wetterberg 2, Nils Sigurd 1.

Nässjö IF 5 28 10
Gripen Trollhättan 4 33 8
Blåsut 5 6 6
Surte BK 5 1 5
Lidköpings AIK 5 -1 5
Tranås BOIS 5 11 4
Otterbäckens BK 4 1 4
IFK Motala 4 -2 4
Tjust Bandy 5 -9 3
Jönköping 5 -15 3
Åtvidabergs BK 5 -32 3
Frillesås BK 4 -21 1

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBF Backadalen 7-4 
(2-2, 1-1, 4-1)
Mål SIS: Natlie Hjertberg 2, Emmelie 
Södergren, Jonna Leek, Emma Asp-
lund, My Hjelm och Carolina Björkner. 
Matchens kurrar: Natalie Hjertberg 3, 
Emma Asplund 2, My Hjelm 1.
Pixbo Wallenstam 8 57 23
Lindås IBK 8 21 22
Sportlife Kungälv 8 22 19
Surte IS IBK 8 10 16
FBC Lerum 7 22 15
Lindome IBK 8 -10 12
Floda IBK 7 2 8
Kärra IBK 8 -28 6
IBF Backadalen 7 -25 3
IBK Göteborg 8 -36 3
Guldhedens IK 9 -35 1

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 3-6 (1-1, 
0-2, 2-3)
Mål Ale: Mattias Ögren 2, Fredrik 
Herlogsson. 

Division 4 Göteborg
AstraZeneca – Surte IS IBK 4-11
Mål SIS Daniel Antonsson 4, Daniel 
Dahlman 2, Almir Mehmedagic, 
Niklas Hagman, Juha Hinkanen, 
Toni Hilkamo och Linus Warnholtz 
1 vardera. Matchens kurrar: Daniel 
Antonsson 3, Almir Mehmedagic 2, 
Daniel Dahlman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Bjurslätt/Torslanda – Nödinge SK 45-21
Mål NSK: Cloé Crosby 6, Jessica 
Petersson 5, Caroline Karlsson 3, 
Michaela Sjöstrand 3, Sara Andréas-
son 2, Jenny Jensdottir, Linné Tyden 
Busck. Matchens kurrar: Cloé Crosby 
2, Jenny Jensdottir 1.

Bjurslätt/Torslanda 9 98 16
HK Önnerediterna 9 82 16
HK Aranäs 9 53 15
Alingsås HK 9 57 13
ÖHK Göteborg 9 20 12
Nödinge SK 10 -61 8
Göteborg Finest 8 -26 7
IK Baltichov 9 -29 6
HK Varberg 8 -75 3
415 Östra Göteborg 9  -25 2
HP Warta 9 -94 0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Onsala HK 18-15 (10-7)
Mål Ale: Anton Thunberg 5, Joakim 
Samuelsson 4, Mattias Johansson 
3, Mattias Johannesson 2, Jonatan 
Cederholm 2, Niclas Ericsson 2.
Matchens kurrar: Anton Thunberg 2, 
Stefan Johannesson 1.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         106
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 77
4. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling 74

Välkommen in till oss

399:-
Castrol Magnatec

Ord. pris 689:- st

Mekonomen Nödinge, Rödjans väg 2
449 34 Nödinge
Tel: 0303-35 09 90

BOHUS. Fjärde raka och 
femte fullpoängaren för 
året.

Surte IS IBK surfar 
vidare på segervågen.

– Vi spelar bra inne-
bandy nu och själv-
förtroendet växer hos 
våra yngre spelare, 
konstaterar en glad 
Tommi Pasanen.

Surtes damtränare hade 
många skäl att vara extra nöjd 
i lördags. Ett av dem var blott 
14-åriga Natalie Hjert-
bergs formbesked. Han har 
k o n s e k v e n t 
valt att matcha 
talangen som 
vem som helst 
i laget och nu 
ger det resul-
tat. Natalie svarade för hela 
fem poäng mot Backadalen.

– Defensivt har hon varit 
en av våra bästa spelare hela 
säsongen, framåt har det 
varit lite tuffare. Inte så kon-

stigt heller, vi möter många 
bra och erfarna spelare, 
men de senaste matcherna 
har Natalie fått ett annat 
självförtroende och med ett 
större mod tas bättre beslut, 
berömmer Tommi Pasanen.

Surte IS IBK fick en tuff 
start på matchen med 0-1 
direkt i öppningen, men när 
fyra minuter hade gått var 
ställningen 2-1 till hemma-
laget. Natlie Hjertberg var 
inblandad i båda, hon assis-
terade Emmelie Södergren 
till 1-1 och vid ledningsmålet 
var det ombytta roller. Back-
adalen var pressat i första 

perioden och 
därför var 
2-2-målet fyra 
minuter före 
pausvilan olo-
giskt.

– Det speglade inte match-
bilden. Vi hade ett konstant 
tryck mot deras mål, men 
fick ingen utdelning, menar 
Pasanen.

Mittperioden bjöd inte 

på något skönspel. Jonna 
Leek satte 3-2, fast gästerna 
hann återigen kvittera innan 
sista pausvilan. Ett bra snack 
inför tredje rundan fick fart 
på Surtetjejerna. Laget kom 
förvisso i tidigt underläge, 
men om utdelningen varit 
mager i de tidigare perio-
derna kom den retroaktivt 
nu. Surte öste på för fullt och 
körde över Backadalen den 
sista kvarten. Emma Asp-
lund kvitterade, My Hjelm 
satte femman, Carolina 
Björkner sexan och Natalie 
Hjertberg fick sätta punkt 
med 7-4.

– En suverän sista period. 
Det var bara ett lag på banan 
och i efterhand är det egent-
ligen bara det faktum att vi 
släpper in fyra som grämer 
mig. Vi var mer överlägsna 
än protokollet visar efteråt, 
säger Tommi Pasanen som 
kan se fram mot en spelledig 
helg.

På tisdag i nästa vecka 
väntar dock Lindome borta 

och det blir en riktig värde-
mätare. Surte är fyra i serien, 
tre poäng bakom Sportlife 
Kungälv.

Fjärde raka för Surtes damer

Natalie Hjertberg gjorde sin bästa match för året och 
14-åringen svarade för hela fem poäng mot Backadalen.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBF Backadalen 7-4 
(2-2, 1-1, 4-1)

BANDY
Allsvenskan södra
Surte BK – IFK Motala 4-5 (2-1)
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ALE. De fastställda fot-
bollsserierna för 2014 
ser ut enligt följande 
för några av lagen i 
lokaltidningens sprid-
ningsområde:

Division 3 nordvästra 
Götaland 
Ahlafors IF, IK Arvika , 
Gunnilse IS , Kortedala 
IF, Kungshamns IF , Kärra 
KIF , Lunden Överås BK , 
Skoftebyns IF , Stångenäs 
AIS , Säffle FF, Vänersborgs 
IF, Vänersborgs FK.

Division 5 Västra
Dardania IF, Främmestads 
IK, Hedareds BK, Herr-
ljunga SK FK, Mariedals IK, 
Sandareds IF/Sjömarkens 

IF, Skepplanda BTK, Solle-
brunns AIK, Sparsörs AIK, 
Stora Mellby SK, Sävens 
BK/Hols IF, Östadkulle SK

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK, FC Gauthiod 
FC Red Black, Hjärtums IS, 
Lödöse/Nygård IK, Sjun-
torps IF, Trollhättans FF, 
Trollhättans IF, Trollhättans 
Syrianska FK, Upphärads IS, 
Wargöns IK, Åsaka SK

Division 2 Södra, dam
Borås GIF, Edet FK, IK Fris-
copojkarna, Kindaholms FF, 
Lödöse/Nygård IK, Sjömar-
kens IF, Skepplanda BTK, 
Sollebrunns AIK, IFK Ulri-
cehamn, Äspereds IF.

Fastställda fotbollsserier

Tungt nederlag för Surte
– IFK Motala vände i Ale Arena

Platt fall. Adam Rohr och hans Surte BK förlorade visserligen hemmamötet med IFK Motala, 
men laget föll med flaggan i topp. På lördag väntar ännu tuffare motstånd, då serieledande 
och hittills obesegrade Nässjö väntar. En av årets absolut svåraste bortamatcher, men långt 
ifrån omöjlig enligt Surtetränaren Johan Ekängen.             Foto: Allan Karlsson
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FLICKOR 02 13:00 
NÖDINGE vs Brätte

FLICKOR 02 14:20 
Brätte vs Kroppskultur

FLICKOR 99 15:10 
NÖDINGE vs Sävehof

FLICKOR 02 16:00 
NÖDINGE vs  
Kroppskultur

ALE GYMNASIUM
SÖN 8 DECEMBER

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

NÖDINGE. Vinden har 
vänt.

Ale HF har blivit ett 
vinnande lag igen.

Andra raka segern 
kom hemma mot On-
sala, trots en nervös 
och krampaktig avslut-
ning.

– För tillfället spelar det 
ingen roll hur det ser ut. Det 
viktigaste är att killarna får 
vinna igen, säger en lättad 
Aletränare, Janne Lövgren 
efter slutsignalen på tors-
dagskvällen.

Det blev som väntat en 
tät och jämn drabbning i Ale 
gymnas ium. 
Två lag i stort 
poängbehov 
spelade dis-
ciplinerat i 
försvaret, men 
visade stora brister i anfalls-
spelet. Mängder av klara 
målchanser spolierades från 
båda lagen. Till Ales fördel 
ska dock sägas att målvak-
ten Stefan Johannesson 
svarade för ett stort antal 
briljanta parader och mittlå-

set med Anton Thunberg 
och nye försvarsgeneralen 
Johan Lövgren fungerade 
hela matchen. Hemmalaget 
hade ett par måls försprång 
under hela andra halvlek, 
men nerven försvann aldrig.

– Vi lyckades inte döda 
matchen och det var kramp-
aktigt i slutet, men denna 
gång hade vi domsluten på 
vår sida. Det kunde ha slutat 
hur som helst och det brukar  
jämna ut sig över en hel 
säsong, menar Janne Löv-
gren.

Trots två utvisningar 
under de sista fem minuterna 
var Onsala nära att komma 
ikapp. Med en minut kvar 

var ställningen 
16-15 och Ale 
var mer eller 
mindre panik-
slaget, åtmins-
tone hand-

lingsförlamat.
– Alla visste hur viktigt 

det var för oss att vinna. Det 
låste sig, men vi redde ut det 
och har äntligen fått lite fast 
mark under fötterna. Nu kan 
vi jobba vidare i lugn och ro. 
Killarna visade hjärta hela 

matchen och bakåt är mora-
len fantastisk. Det är anfalls-
spelet som vi måste få bättre 
ordning på, analyserar Anton 
Thunberg, en nöjd kämpe 
med fem mål från linjen.

Med stärkt självförtro-
ende ska Ale HF nu ta sig an 
serieledande Backa HK i ett 
dubbelmöte före juluppehål-
let. Backa har bara förlorat 
en match under hösten och 
den kom nu senast mot Ste-
nungsund.

– Vi ska ge dem en match 
och det ska bli intressant 
att se vart vi står. Helt klart 
har vi blivit bättre, men 
mot bättre motstånd måste 
vi få utdelning och ta vara 
på de chanser som vi trots 
allt skapar, summerar Janne 
Lövgren.

Ale har gått tillbaka till ett 
enkelt och rakare anfallsspel, 
men detta måste nu kryd-
das med lite överraskningar 
för att motståndaren inte 
ska kunna genomskåda varje 
attack innan den ens hunnit 
starta. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale HF vinner igen!

Anton Thunberg var bäst både framåt och bakåt när Ale HF besegrade Onsala med 18-15. 
Det var Ales andra raka seger, men nu väntar dubbelmöte med seriesuveräna Backa HK.
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Div 4 damer
Ale IBF – Orust IBK 

kl 14.30

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

TORSLANDA. Serie-
ledande Bjurslätt/
Torslanda var inte bara 
suveräna.

De var helt över-
lägsna.

Det fick Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
erfara i lördags.

Förlust med 24 bollar, utan 
att ha spelat dåligt, är en 
märklig företeelse. Faktum 
är att beskrivningen stäm-
mer väl överens med vad 

som hände när serieledande 
Bjurslätt krossade Nödinge.

– Jag har inget att klaga 
på, men självklart är det 
förnedrande att förlora så 
stort. Tjejerna gör allt vi 
kan begära. De kämpar och 
försöker hela matchen. Pro-
blemet är att Bjurslätt är så 
bra. De är bättre än oss på 
allt. Samtidigt hoppas jag att 

det kan inspirera våra tjejer, 
det bevisar ju 
vad träning 
kan göra. Nu 
mötte vi ett 
lag som har 
bestämt sig 
för att spela i 
division ett nästa år och som 
tränar hårt för att nå målet. 
Det märktes, säger NSK-

tränaren Tony Lindskog.
Det var 

ord och inga 
visor i Tors-
landa från 
start till mål.

– Ja, vi 
fick inte en 

chans och de ställde upp 
med absolut bästa tänkbara 
lag. Det är bara att bocka 

buga och tacka för lektio-
nen. Vi tar med oss att vi 
trots allt gjorde 21 mål på 
serieledarna. Nu är det spel-
ledigt fram till januari, då 
vi möter Bjurslätt igen och 
redan nu kan jag lova att vi 
inte kommer att släppa in 
45 mål, avslutar Tony Lind-
skog.

I januari ska också NSK:s 
egen skyttedrottning, Elina 
Mathiasson, vara tillbaka i 
laget efter knäskadan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Brakförlust för NSK
HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Bjurslätt/Torslanda – Nödinge 45-21

JAMES 
BURTON

Backa Säteri
Krog & Catering

Talk show 
med 

Elvis Presleys 
gamle vän!

Tisd 10 dec kl 18.30
Förboka gärna
0760-074348

NÖDINGE. Professio-
nellt rakt igenom.

Årets julkonsert hade 
en stänk av allt och 
med alla goda ingre-
dienser kunde anrätt-
ningen inte misslyckas.

Kulturskolan visade 
dessutom att återväx-
ten är tryggad.

Förväntningarna var natur-
ligtvis stora inför årets upp-
laga av konsert i juletid. 
Artister som Linda Lampe-
nius och Daniel Lindström 
är fullblod var och en på sitt 
sätt, tillsammans är de hel-
gjutna.

Först ut var emellertid 
den unga sångkören Young 
Voices från Nödinge kyrka. 
Under ledning av kantor 
Karin Nilsson, framförde 
de julsånger med gung i. 
Tänd ett ljus var en av höj-
darna.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), förrättade sedan 
presentationen av årets kul-

turstipendiater. Vaknafon-
den tilldelade också Hadjet 
Hadzic, Bohus Taekwon-do, 
årets ledarstipendie. 

Med andan i halsen klev 
en av kvällens huvudartister 
in på scen. SJ hade spelat 
Daniel Lindström och Linda 
Lampenius ett mindre spratt 
och det var med minsta möj-
liga marginal som de hann 
fram till konserten. Med 
en imponerande stämma av 
både värme och kraft spred 
han en ljuvlig stämning i 
lokalen. Linda Lampenius 
entré var färgstark på många 
sätt. Tempot rev hon upp 
tämligen snabbt med en klas-
sisk finsk polka. Att den fin-

landssvenska violinisten är 
populär gick inte att undgå. 
Hon har en charm och en 
glimt i ögat som är närmast 
förförisk. Daniel Lindström 
och Linda Lampenius ihop 
var ett spännande möte, där 
humorn var överraskande 
påtaglig. Det blev en mycket 
underhållande kväll, där 
publikens slutapplåd vitt-
nade om ett högt slutbetyg 
för arrangemanget.
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Genom ett samarbete 
med Onsala Piraters, så 
har fyra spelare från Ale 
Basket flickor -99, fått en 
möjlighet att delta i Riks-
mästerskapet i basket. Det 
gäller Emma Olsson, Linda 
Karlsson, Louise Svensson 
och Marielle Melander. 
Tjejerna tävlar i en högre 
åldersklass, än sin egen, DU 
16. Här spelar man sten-
hårda matcher med lag från 
Luleå i norr till Malmö i 
söder. Det har avverkats två 
omgångar av RM i Malmö 
och Eskilstuna. Glädjande 
nog för Ales del så har man 
gått vidare till omgång 3 i 
januari.  

Tony Karlsson
Ale Basket

Ale Basket är klara för omgång 3 i Riksmästerskapet.

Ale Basket 
vidare i Riks-
mästerskapet

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Julkonsert av bästa märke

Årets basar i Starrkärrskretsen 
ägde rum den 16 november 
i Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det var en vacker men blåsig 
dag. När Rödakorsflaggan 
hissades utanför Smyrnakyrkan 
drog det bra i linorna, men 
sedan fladdrade flaggan så fint 
i vinden. Många personer gick 
till Smyrna Secondhand och 
kom därefter in till vår basar. 
Där kunde man ta lotter av 
olika slag, peka rätt, handla 
sylt, bröd eller brynost och 
därefter njuta av en kopp kaffe 
med hembakat dopp. Nytt för i 
år var ett ljuslotteri och ett ser-
vettlotteri. Många kunde även 
hämta sina vinster från lottlis-
tor som redan var färdigsålda.

En basar i Röda Korset är 
över på några timmar, men för-
beredelserna börjar ibland ett 
halvår innan. Det ska inhandlas 
saker, handarbeten ska sys, 
lottlistor göras i ordning och 
sedan ska lotterna säljas. När 
man kommer närmare själva 
basardagen så ska det bakas, 
göras äggostar och brynostar 
och mycket annat. Det är 
åtskilliga timmar som läggs ner 
av ett stort antal frivilliga.

Tack alla ni som hjälper till 
innan basaren, men självklart 
även ni som är med på basaren 
och naturligtvis ni som 
kommer till basaren.

Årets basar inbringade 
drygt 24 000 kronor. Av dessa 
pengar kommer 5 000 kronor 
att gå till Världens Barn och 
resterande till Katastrofhjäl-
pen.                       

Röda Korset
arrangerade basar
i Älvängen

SURTE. Tomten brukar 
inte uppenbara sig för-
rän på julafton.

Till Svandammarna 
kom han redan på för-
sta advent.

Kön ringlade sig lång 
av förväntansfulla barn 
som hade önskelistan 
redo i handen.

Vädret påminde mer om en 
tidig vårdag i mars. Solen 
sken och fåglarnas sång 
från Svandammarna hördes 
tydligt. Det faktum att 
glöggdoften spred sig och 
att tomten fanns på plats i sin 
koja i skogen skapade trots 
allt en tydlig julstämning.

Alva Andblad, 5 år, var 
en av många som väntade 
tålmodigt på att få träffa 
tomten. Snart var det hennes 
tur att få överlämna sin öns-
kelista för att i gengäld få en 
tidig julklapp i form av en 
chokladkalender.

På julafton hoppas Alva få 
träffa tomten igen. Kanske 
har han då med sig hennes 
önskepaket i säcken.

– Ett akvarium med fiskar 
i står överst på önskelistan, 
berättar Alva.

Korvgrillning och lotte-
rier stod också på program-
met. Alla såg ut att trivas 
denna vackra decembersön-
dag.

– Det har nog aldrig varit 
så mycket folk som i år, kon-
staterade lotteriförsäljare 
Göran Ström.

Det var i mitten av 1950-
talet som ett antal entusias-
ter började gräva ur de båda 
dammarna. Man bildade 
föreningen Svanen och den 
första söndagen i maj 1957 
invigdes oasen Fågeldam-
marna i Surtebergen. I år 
har skett ett tillskott av fåglar 
och i beståndet återfinns nu 
bland annat Mandarinänder, 
Knölgås och Ölandsgås.

JONAS ANDERSSON 

Alva Andblad var glad över att få träffa tomten.

– Rekordmånga besökare vid 
Svandammarna

Tomten 
kom tidigt 
till Surte

LÖRDAG 7 DECEMBER KL 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS
Ni som kommer innan 15.30 är med  
i utlottningen av julklappar!

Välkomna!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Lampenius 
och Lindström 
underhöll

Young Voices från Nödinge församling gav julkonserten i Ale 
gymnasium bästa tänkbara start.

Daniel Lindström och Linda Lampenius var julkonsertens 
stora dragplåster och de motsvarade alla högt ställda för-
väntningar.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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FLICKOR 02 13:00 
NÖDINGE vs Brätte

FLICKOR 02 14:20 
Brätte vs Kroppskultur

FLICKOR 99 15:10 
NÖDINGE vs Sävehof

FLICKOR 02 16:00 
NÖDINGE vs  
Kroppskultur

ALE GYMNASIUM
SÖN 8 DECEMBER

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

NÖDINGE. Vinden har 
vänt.

Ale HF har blivit ett 
vinnande lag igen.

Andra raka segern 
kom hemma mot On-
sala, trots en nervös 
och krampaktig avslut-
ning.

– För tillfället spelar det 
ingen roll hur det ser ut. Det 
viktigaste är att killarna får 
vinna igen, säger en lättad 
Aletränare, Janne Lövgren 
efter slutsignalen på tors-
dagskvällen.

Det blev som väntat en 
tät och jämn drabbning i Ale 
gymnas ium. 
Två lag i stort 
poängbehov 
spelade dis-
ciplinerat i 
försvaret, men 
visade stora brister i anfalls-
spelet. Mängder av klara 
målchanser spolierades från 
båda lagen. Till Ales fördel 
ska dock sägas att målvak-
ten Stefan Johannesson 
svarade för ett stort antal 
briljanta parader och mittlå-

set med Anton Thunberg 
och nye försvarsgeneralen 
Johan Lövgren fungerade 
hela matchen. Hemmalaget 
hade ett par måls försprång 
under hela andra halvlek, 
men nerven försvann aldrig.

– Vi lyckades inte döda 
matchen och det var kramp-
aktigt i slutet, men denna 
gång hade vi domsluten på 
vår sida. Det kunde ha slutat 
hur som helst och det brukar  
jämna ut sig över en hel 
säsong, menar Janne Löv-
gren.

Trots två utvisningar 
under de sista fem minuterna 
var Onsala nära att komma 
ikapp. Med en minut kvar 

var ställningen 
16-15 och Ale 
var mer eller 
mindre panik-
slaget, åtmins-
tone hand-

lingsförlamat.
– Alla visste hur viktigt 

det var för oss att vinna. Det 
låste sig, men vi redde ut det 
och har äntligen fått lite fast 
mark under fötterna. Nu kan 
vi jobba vidare i lugn och ro. 
Killarna visade hjärta hela 

matchen och bakåt är mora-
len fantastisk. Det är anfalls-
spelet som vi måste få bättre 
ordning på, analyserar Anton 
Thunberg, en nöjd kämpe 
med fem mål från linjen.

Med stärkt självförtro-
ende ska Ale HF nu ta sig an 
serieledande Backa HK i ett 
dubbelmöte före juluppehål-
let. Backa har bara förlorat 
en match under hösten och 
den kom nu senast mot Ste-
nungsund.

– Vi ska ge dem en match 
och det ska bli intressant 
att se vart vi står. Helt klart 
har vi blivit bättre, men 
mot bättre motstånd måste 
vi få utdelning och ta vara 
på de chanser som vi trots 
allt skapar, summerar Janne 
Lövgren.

Ale har gått tillbaka till ett 
enkelt och rakare anfallsspel, 
men detta måste nu kryd-
das med lite överraskningar 
för att motståndaren inte 
ska kunna genomskåda varje 
attack innan den ens hunnit 
starta. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale HF vinner igen!

Anton Thunberg var bäst både framåt och bakåt när Ale HF besegrade Onsala med 18-15. 
Det var Ales andra raka seger, men nu väntar dubbelmöte med seriesuveräna Backa HK.
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Div 4 damer
Ale IBF – Orust IBK 

kl 14.30

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

TORSLANDA. Serie-
ledande Bjurslätt/
Torslanda var inte bara 
suveräna.

De var helt över-
lägsna.

Det fick Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
erfara i lördags.

Förlust med 24 bollar, utan 
att ha spelat dåligt, är en 
märklig företeelse. Faktum 
är att beskrivningen stäm-
mer väl överens med vad 

som hände när serieledande 
Bjurslätt krossade Nödinge.

– Jag har inget att klaga 
på, men självklart är det 
förnedrande att förlora så 
stort. Tjejerna gör allt vi 
kan begära. De kämpar och 
försöker hela matchen. Pro-
blemet är att Bjurslätt är så 
bra. De är bättre än oss på 
allt. Samtidigt hoppas jag att 

det kan inspirera våra tjejer, 
det bevisar ju 
vad träning 
kan göra. Nu 
mötte vi ett 
lag som har 
bestämt sig 
för att spela i 
division ett nästa år och som 
tränar hårt för att nå målet. 
Det märktes, säger NSK-

tränaren Tony Lindskog.
Det var 

ord och inga 
visor i Tors-
landa från 
start till mål.

– Ja, vi 
fick inte en 

chans och de ställde upp 
med absolut bästa tänkbara 
lag. Det är bara att bocka 

buga och tacka för lektio-
nen. Vi tar med oss att vi 
trots allt gjorde 21 mål på 
serieledarna. Nu är det spel-
ledigt fram till januari, då 
vi möter Bjurslätt igen och 
redan nu kan jag lova att vi 
inte kommer att släppa in 
45 mål, avslutar Tony Lind-
skog.

I januari ska också NSK:s 
egen skyttedrottning, Elina 
Mathiasson, vara tillbaka i 
laget efter knäskadan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Brakförlust för NSK
HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Bjurslätt/Torslanda – Nödinge 45-21

JAMES 
BURTON

Backa Säteri
Krog & Catering

Talk show 
med 

Elvis Presleys 
gamle vän!

Tisd 10 dec kl 18.30
Förboka gärna
0760-074348

NÖDINGE. Professio-
nellt rakt igenom.

Årets julkonsert hade 
en stänk av allt och 
med alla goda ingre-
dienser kunde anrätt-
ningen inte misslyckas.

Kulturskolan visade 
dessutom att återväx-
ten är tryggad.

Förväntningarna var natur-
ligtvis stora inför årets upp-
laga av konsert i juletid. 
Artister som Linda Lampe-
nius och Daniel Lindström 
är fullblod var och en på sitt 
sätt, tillsammans är de hel-
gjutna.

Först ut var emellertid 
den unga sångkören Young 
Voices från Nödinge kyrka. 
Under ledning av kantor 
Karin Nilsson, framförde 
de julsånger med gung i. 
Tänd ett ljus var en av höj-
darna.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), förrättade sedan 
presentationen av årets kul-

turstipendiater. Vaknafon-
den tilldelade också Hadjet 
Hadzic, Bohus Taekwon-do, 
årets ledarstipendie. 

Med andan i halsen klev 
en av kvällens huvudartister 
in på scen. SJ hade spelat 
Daniel Lindström och Linda 
Lampenius ett mindre spratt 
och det var med minsta möj-
liga marginal som de hann 
fram till konserten. Med 
en imponerande stämma av 
både värme och kraft spred 
han en ljuvlig stämning i 
lokalen. Linda Lampenius 
entré var färgstark på många 
sätt. Tempot rev hon upp 
tämligen snabbt med en klas-
sisk finsk polka. Att den fin-

landssvenska violinisten är 
populär gick inte att undgå. 
Hon har en charm och en 
glimt i ögat som är närmast 
förförisk. Daniel Lindström 
och Linda Lampenius ihop 
var ett spännande möte, där 
humorn var överraskande 
påtaglig. Det blev en mycket 
underhållande kväll, där 
publikens slutapplåd vitt-
nade om ett högt slutbetyg 
för arrangemanget.
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Genom ett samarbete 
med Onsala Piraters, så 
har fyra spelare från Ale 
Basket flickor -99, fått en 
möjlighet att delta i Riks-
mästerskapet i basket. Det 
gäller Emma Olsson, Linda 
Karlsson, Louise Svensson 
och Marielle Melander. 
Tjejerna tävlar i en högre 
åldersklass, än sin egen, DU 
16. Här spelar man sten-
hårda matcher med lag från 
Luleå i norr till Malmö i 
söder. Det har avverkats två 
omgångar av RM i Malmö 
och Eskilstuna. Glädjande 
nog för Ales del så har man 
gått vidare till omgång 3 i 
januari.  

Tony Karlsson
Ale Basket

Ale Basket är klara för omgång 3 i Riksmästerskapet.

Ale Basket 
vidare i Riks-
mästerskapet

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Julkonsert av bästa märke

Årets basar i Starrkärrskretsen 
ägde rum den 16 november 
i Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det var en vacker men blåsig 
dag. När Rödakorsflaggan 
hissades utanför Smyrnakyrkan 
drog det bra i linorna, men 
sedan fladdrade flaggan så fint 
i vinden. Många personer gick 
till Smyrna Secondhand och 
kom därefter in till vår basar. 
Där kunde man ta lotter av 
olika slag, peka rätt, handla 
sylt, bröd eller brynost och 
därefter njuta av en kopp kaffe 
med hembakat dopp. Nytt för i 
år var ett ljuslotteri och ett ser-
vettlotteri. Många kunde även 
hämta sina vinster från lottlis-
tor som redan var färdigsålda.

En basar i Röda Korset är 
över på några timmar, men för-
beredelserna börjar ibland ett 
halvår innan. Det ska inhandlas 
saker, handarbeten ska sys, 
lottlistor göras i ordning och 
sedan ska lotterna säljas. När 
man kommer närmare själva 
basardagen så ska det bakas, 
göras äggostar och brynostar 
och mycket annat. Det är 
åtskilliga timmar som läggs ner 
av ett stort antal frivilliga.

Tack alla ni som hjälper till 
innan basaren, men självklart 
även ni som är med på basaren 
och naturligtvis ni som 
kommer till basaren.

Årets basar inbringade 
drygt 24 000 kronor. Av dessa 
pengar kommer 5 000 kronor 
att gå till Världens Barn och 
resterande till Katastrofhjäl-
pen.                       

Röda Korset
arrangerade basar
i Älvängen

SURTE. Tomten brukar 
inte uppenbara sig för-
rän på julafton.

Till Svandammarna 
kom han redan på för-
sta advent.

Kön ringlade sig lång 
av förväntansfulla barn 
som hade önskelistan 
redo i handen.

Vädret påminde mer om en 
tidig vårdag i mars. Solen 
sken och fåglarnas sång 
från Svandammarna hördes 
tydligt. Det faktum att 
glöggdoften spred sig och 
att tomten fanns på plats i sin 
koja i skogen skapade trots 
allt en tydlig julstämning.

Alva Andblad, 5 år, var 
en av många som väntade 
tålmodigt på att få träffa 
tomten. Snart var det hennes 
tur att få överlämna sin öns-
kelista för att i gengäld få en 
tidig julklapp i form av en 
chokladkalender.

På julafton hoppas Alva få 
träffa tomten igen. Kanske 
har han då med sig hennes 
önskepaket i säcken.

– Ett akvarium med fiskar 
i står överst på önskelistan, 
berättar Alva.

Korvgrillning och lotte-
rier stod också på program-
met. Alla såg ut att trivas 
denna vackra decembersön-
dag.

– Det har nog aldrig varit 
så mycket folk som i år, kon-
staterade lotteriförsäljare 
Göran Ström.

Det var i mitten av 1950-
talet som ett antal entusias-
ter började gräva ur de båda 
dammarna. Man bildade 
föreningen Svanen och den 
första söndagen i maj 1957 
invigdes oasen Fågeldam-
marna i Surtebergen. I år 
har skett ett tillskott av fåglar 
och i beståndet återfinns nu 
bland annat Mandarinänder, 
Knölgås och Ölandsgås.

JONAS ANDERSSON 

Alva Andblad var glad över att få träffa tomten.

– Rekordmånga besökare vid 
Svandammarna

Tomten 
kom tidigt 
till Surte

LÖRDAG 7 DECEMBER KL 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS
Ni som kommer innan 15.30 är med  
i utlottningen av julklappar!

Välkomna!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Lampenius 
och Lindström 
underhöll

Young Voices från Nödinge församling gav julkonserten i Ale 
gymnasium bästa tänkbara start.

Daniel Lindström och Linda Lampenius var julkonsertens 
stora dragplåster och de motsvarade alla högt ställda för-
väntningar.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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UXÅS. Jul i Krukmake-
riet för 22:a året.

Solveig Ekdahl kän-
ner lika stor entusiasm 
som alltid.

– Det känns som om 
att detta blir den bästa 
upplagorna någonsin, 
förklarar hon.

Lördag-söndag 7-8 decem-
ber blir det julmys hemma 
hos Solveig Ekdahl i hennes 
krukmakeri. Uxås är beläget 
i utkanten av Lilla Edet, på 
vägen mot Ljungskile.

– Jag har laddat upp med 
mycket av min egen keramik. 
Dessutom kommer jag att ha 
sällskap av många duktiga 
hantverkare. Det blir tovade 
änglar, scrapbooking och 
målade ljus. Vidare finns en 
silversmed på plats med en 
uppsjö av vackra smycken, 
förklarar Solveig.

– På övervåningen sker 
försäljning av fina kuddar 
och islandströjor. Caféet 
håller öppet där besökarna 
har möjligheten att avnjuta 
årets första macka med jul-

skinka på.
Brukar arrangemanget 

vara välbesökt?
– Ja, verkligen! Detta har 

blivit en tradition som folk 
ogärna missar. Jag ser fram 
emot helgens begivenhet och 
julkänslan som det för med 
sig, avslutar Solveig Ekdahl.

ÄLVÄNGEN. Vem vill 
inte ha ett riktigt gam-
maldags och handgjort 
julkort på posten?

På Industrigruppen 
i Älvängen tillverkar 
Therese Brant sina helt 
unika kort.

De finns nu att köpa 
i Vikadams caféteria 
och intäkterna går till 
Vakna-fonden.

3D-effekt, glitter, pärlor och 
stämplar. Den senaste jul-
kortstrenden är konstverk 
med gammaldags känsla och 
noggrant utvalda detaljer. 

Therese Brant, som till-
bringar ett par dagar i veckan 
på Industrigruppens kontors-
grupp, har fått upp ögonen 

för ”scrapping” – den senaste 
trenden inom pyssel. 

För tredje året i rad till-
verkar hon unika julkort, alla 
med sina speciella detaljer. 

Hon använder färgade 
papper, små pappersfigurer i 
form av snöflingor, stjärnor 
och hjärtan, glitterlim, pärlor 
och stämplar.

– Det svåraste är att välja 
vad man ska använda. Det 
finns ju så mycket fint och i 

början ville jag ha allt på ett 
och samma kort. Det roli-
gaste är att man kan göra på 
så många olika sätt, säger 
Therese. 

Hon poängterar också att 
det går bra att specialbeställa 
ett personligt kort, om man 
har några speciella önskemål. 

”Värt att lyfta”
Tidigare har hon bland annat 
varit med och startat Medi-
averkstaden i Nödinge, där 
hon arbetade tills för ett år 
sedan då en del av gruppen 
flyttade till Industrigruppen.

Ewa Mollington, stöd-
assistent, är imponerad av 
hennes konstnärliga förmåga. 

– Therese är väldigt nog-
grann och fantastiskt duktig.

Julkorten finns nu till för-
säljning i Vikadams caféteria 
och intäkterna går till Vakna-
fonden. 

– Korten är så fina och det 
känns värt att lyfta en såpass 
bra verksamhet. Själva för-
säljningen är inte det vik-
tigaste, utan att få visa upp 
dessa fantastiska verk, säger 
Thomas Berggren från 
Vakna. 

JOHANNA ROOS

Julmys i Uxås

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lördag-söndag 7-8 december firas Jul i Krukmakeriet på Uxås. Solveig Ekdahl hälsar besö-
karna välkomna för 22:a året.

– Nu finns 
Therese Brants 
unika kort till 
försäljning 

Julkort med rätta känslan

Konstnärlig ådra. Therese Brant på Industrigruppens kontorsavdelning tillverkar unika jul-
kort i vackra material med både 3D-effekt och glimmande detaljer. 

Unika julkort.

INDUSTRIGRUPPEN

• Industrigruppen går under 
Arbetsmarknadsenheten och ingår 
i Team Arbete, som bedriver daglig 
verksamhet på flera olika platser i 
kommunen.
• På Industrigruppen arbetar man 
med förberedande arbetsträning 
och verksamheten består av en 
innegrupp, en utegrupp och en 
kontorsgrupp. 
• Sedan ett år tillbaka hyr man 
in sig i Postens gamla lokaler i 
Älvängen.

JULKONSERT
bjuder in till stämningsfull & svängig

SURTE KYRKA

x2...

URURTE KYRRKK
OPUS 83 MED…

Simon Westman / piano

URSURTE KYRRKKAA
Mats Sköldberg / piano

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök biblioteket i 
Surte eller Nödinge. 
Bilj.förs.  o insläpp konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  
Parkering Surte kyrka el. pendelparkering Glasbruksmuseet.  

JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,
INGELA FRIBERG, HELENE JONSSON,  

& PETER WÅGSJÖ

ningsfullnn nng uui gg fuuu &&mmmmnnnnnn llllllllllllll &&
30 år!

/
LÖRDAG 14 DECEMBER kl.17.00

tM Sköldb / i
LÖRDAG 21 DECEMBER kl.17.00

V Å R A  N Y A  Ö P P E T T I D E R :
Mån-tis 11-14.30, ons-tor 11-22.00, fre 11-01

lördag 13-01, söndag 13-20

Pizza & 
stor stark 
99:-

TAKE AWAY!

Beställ på:

0303-74 92 30

Välkomna /Dragan med personal

NY REGI!
Nu har vi kvällsöppet igen

FREDAG & LÖRDAG ERBJUDER KÖKET:

2 RÄTTER 169:-
3 RÄTTER 199:-
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

Tysklands vackraste 
semesterö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

 Pris utan reskod 1.699:-

Rügen är inte bara Tysklands största
ö. Det er også Tysklands vackraste semesterö. Nära den dansk-
tyska gränsen, Östersjöns långa sandstränder, de karaktäris-
tiska vita klipporna och de idylliska fiskebyarna ligger ert 
4-stjärniga superiorhotell, med direkt tillgång till allt som gör 
Rügen till den perfekta semesterdestinationen.

Men Rügen har mycket mer att bjuda på än välbesökta badstränder. 
På ön väntar ett vidsträckt nät med härliga vandringsstigar i de djupa, 
kuperade bokskogarna. Ni kan också hyra cyklar eller elcyklar på 
hotellet och ta turen längs den smala kustremsan till naturparken 
Jasmund (22 km).  

Aquamaris Strandresidenz Rügen ★★★★  
Hotell Aquamaris Strandresidenz Rügen ligger precis som namnet 
tyder på, på Tysklands vackraste semesterö Rügen. Hotellet har 24 
timmars reception, trådlöst internet (mot avgift), 4 restauranger, bar, 
lekrum, biljard, dart, bordtennis och cykeluthyrning. Dessutom har 
hotellet ett wellness/spacenter med obegränsad tillgång till inom-
huspool, barnbassäng och motionsrum samt flera bastuer. Det är 
möjligt att köpa till wellness/spabehandlingar med 10 % rabatt som 
gäst på hotellet.

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

Tips till sevärdheter & upplevelser
-  den 117 m höga klippan: 21 km.  

- fiskeläge med stråtäckta hus och snäva gator: 11 km. . 
- Hitlers enorma semestercenter (73 km), ett av dik-

tatorens märkvärdigaste misslyckade projekt: 29 km.
- Rügens största badort med de mondäna semestervillorna: 34 km.  

- tidigare residensstad för rügiska furstar med vita, klassisistiska 
palatser och adelsvillor: 42 km.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2013 samt i perioden 2/1-25/5 
2014.    
OBS: Kuravgift 1 EUR per person (över 10 år) per dygn.

 

 

Köningsstuhl

 1.549:-
4 övernattningar
endast 1.999:- 

Aquamaris Strandresidenz 

ALAFORS. Ahlafors IF:s 
jubileumsår lider mot sitt 
slut.

Det sista publika arrang-
emanget blir julmarknaden 
i Furulundsparken nu på 
lördag.

I samband med markna-
den koras också Ale Lucia 
2014.

Ahlafors IF:s 100-årsfirande har 
väl knappast undgått någon i den 
här kommunen. Programpunk-
terna har varit många och det 
sista inslaget blir den traditionella 
julmarknaden i Furulundsparken. 
Återstår att se om det blir en folk-
park i vinterskrud eller inte.

Oavsett väderlek kommer 
arrangören göra sitt bästa för 
att invagga besökarna i den rätta 
julstämningen. Det blir försälj-
ning av granar och julkärvar, 
hantverksförsäljning, lotterier 
och fiskdamm. Serveringen håller 
öppen med varm dryck för den 
som fryser.

Barnen kommer att kunna roa 
sig med lekar och dans kring 
granen. Förhoppningsvis 
hittar tomten till Furulund för 
att dela ut godispåsar…

Som avrundning på Ahla-
fors IF:s julmarknad sker krö-
ningen av Ale Lucia – den 61:a i 
ordningen. I fjol var det Sanna 
Johansson från Kilanda som 
fick bära ljuskronan. Frågan är 
vem som får nöjet att titulera 
sig Ales ljusdrottning 2014?

JONAS ANDERSSON

Provtryck  Provtryck  Provtryck

PROVTRYCK
PROVTRYCK PROVTRYCK

PROVTRYCK 04
LÄS

23
LÄS

15

ÄLVÄNGEN. Repslagarmuseet 
hade i lördags förvandlats till 
rena rama julstugan.

Tomten kom på besök, likaså 
Lucia och hennes tärnor.

Hantverkarna stod på rad 
och många passade på att 
fynda julklappar.

Besökarna till Repslagarmuseets 
traditionella julmarknad trivdes och 
trängdes. Det kom betydligt mycket 
mer folk i lördags än vad som var 
fallet i fjol. Bernt Larsson hälsade 
välkommen i entrén och en bit in i 
lokalen stod Lotta Berglöw och ser-
verade rykande varm glögg. 

Värmde gjorde också den vackra 
sång som Lucia och hennes tärnor 
spred i lokalen. Det är förvisso ett tag 
kvar innan luciadagen infaller, men 
detta var en försmak av bästa märke.

Även jultomten kom på besök. 
Agnes gav tomten en kram och hop-
pades på ett snart återseende.

32 hantverkare stod utplacerade 
längs med repslagarbanan. Det såldes 
alltifrån smide och textil till godsaker 
i form av honung.

Julklappslotteriet och Tomtejak-
ten är årligen återkommande akti-
viteter som alltid lockar besökarnas 
intresse.

– En gemytlig stämning, konstate-
rade Börje Johansson som dagen till 
ära var iförd tomteluva.

Många tog också tillfället i akt att 
ta del av utställningen Betraktelse – 
från där jag står av Helen Nork.

JONAS ANDERSSON

Alva hade turen att vinna i Tomtejakten. 
Börje Johansson överräcker priset.

Jette Johansson i Repslagarmuseets 
Tomteverkstad.

Lucia och hennes tärnor förhöjde 
stämningen på Repslagarmuseet.

Sinikka Risku sålde Martti Riskus vackra 
smideskonst.

Trivsel och trängsel på Repslagarmuseet

Julmarknad med luciakröning

På lördag arrangerar Ahlafors IF sin 
traditionella julmarknad med tillhörande 
luciakröning i Furulundsparken. I fjol 
utsågs Sanna Johansson till Ale Lucia. 
Vem som blir årets ljusdrottning återstår 
att se.           Arkivbild: Allan Karlsson

Provtryck  Provtryck  Provtryck

Återträffen
Söndag 8 december kl 18

Onsdag 11 december kl 19
Entré 80 kr

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Entré 100 kr

Mig äger ingen
Onsdag 4 december kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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I början på 1900-talet fanns 
det ett stort behov av folkbild-
ning. Det var självklart de ideella 
krafterna som tog initiativet. Det 
talades inte om den offentliga 
sektorn då. På 1930-talet startade 
ABF ett bibliotek i Alvhem. Det 
flyttade senare till Ramstorps för-
samlingshem.

I Hålanda hade SLS bibliotek 
i Grankärr, senare i bygdegården 
i Verle. Festplatsen Granvatt-
net drevs till 1961 av RSDUK, 
Risvedens SocialDemokratiska 
UngdomsKlubb. En del av över-
skottet gick till ett bibliotek i 
Drängedalen. 

1934 startade JUF, Jordbru-
karungdomens förbund, ett 
bibliotek i Skepplanda. Samma år 
startade Svenska Landsbygdens 
Studieförbund, SLS, sitt biblio-
tek. 1951 hade man 296 böcker i 
Skepplanda bygdegård. Det var 
öppet måndagar 20-21. 

Skepplanda och Hålanda blev 
Skepplanda storkommun 1952. 
Då tog kommunen över de ideellt 
drivna biblioteken. Huvudbib-
liotek fanns i Skepplanda byg-
degård, filialer i Alvhem, Verle, 

Livered och Drängedalen. 
1970 var bokutlåningen nära 

7 000 ex, 1971 nära 10 000. 1972 
började man marknadsföra sig. 
Öppethållandet ökades från 
två till fem timmar per vecka 
och utlåningen steg till 17 000 
böcker. Personal anställdes. Bok-
beståndet ökades från cirka 5 000 
band till cirka 12 000 band, dels 
genom inköp från antikvariat dels 

genom lån från läns-
biblioteket i Borås. 

I december 1973 
öppnades Skepp-

landa bibliotek. Trevlig perso-
nal och generösa öppettider, 
21 timmar i veckan. Det ljusa, 
vackra biblioteket blev en succé. 
Utlåningssiffrorna sköt i höjden. 
I entrén installerade Sven O 
Hamlet sitt konstverk ”Passage”. 
I fönstren i Skepplandarummet 
monterade Lilian Hamlet tre 
textilier, Vadbacka bro, hällrist-
ningarna vid Jätteberget och stig-
porten vid Hålanda kyrka. 

På 1990-talet skulle Ale bygga 
ett gymnasium med bibliotek. 
Alla bibliotek utom Nödinge 

skulle läggas ner. Men politiken 
underskattade den slumrande 
kraften i samhällets ideella sektor. 
I norra Ale bildades Bibliotekets 
vänner. I Surte bildades en kul-
turförening som försvarade Surte 
bibliotek. Man började med en 
namninsamling mot nedlägg-
ningarna. Skepplanda och Surte 
bibliotek räddades. Folkbibliote-
ken i Nol-Alafors och Älvängen 
stängdes. Så småningom låste 
politiken upp dörren till bibliote-
ket i Älvängen och vuxna skatte-
betalare fick åter komma in.

Bibliotekets vänners 
framgångar analyserades av 
Niklas Theodorsson i en 
licentiatuppsats 2001. Det 
lokalas uppror. Om aktions-
grupper i den kommunala 
demokratin. 

Bibliotekets vänner blev 
därefter en förening som 
bland annat bidrar till att 
fylla biblioteken i Älvängen 
och Skepplanda med föreläs-
ningar. Men beredskapen för 
nya strider finns kvar.

I juni 2013 kom ett nytt 
bibliotekskoncept, Meröppet 
bibliotek. Registrerade lån-
tagare kan besöka biblioteket 
mellan 06 och 21 alla dagar. 
Man tog ett steg i riktning 
mot det som är Bibliotekets 
vänners mantra: Biblioteket 
skall vara samhällets vardags-
rum. Vuxenstuderande berät-
tar hur de nu kan gå hemifrån 
och sitta på biblioteket i 
lugn och ro med sina studier. 
Andra berättar hur de kan 
göra ärenden när det passar 
dem utan att vara beroende 
av öppettider.

Bo Björklund

Skepplanda bibliotek firar sitt 40-årsjubileum den här veckan. Bilden är tagen i juni i år då invigningen 
av Meröppet bibliotek ägde rum.     Arkivbild: Jonas Andersson

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

under ledning av Åsa Gunnervik. Musiker: Dhan Hector, 
klaviatur, Sören Backman, bas, Mikael Björck, gitarr,  
Lennart Johansson, trummor. Präst Martin Lindh. Fri entré. 
Kyrkan öppnar 17.30. 

Söndag 8/12 kl 18 Ytterby kyrka

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Avgift: 50:-/person
Anmälan senast den 10 december 

till församlingsexpeditionen 
0303-444 000

mån, tis, ons och fre 9.00-12.00 

Välkommen till  
Nols kyrkas 
traditionella 
Julbord

Tisdagen den 17 december  
kl. 18.00-21.00

På programmet:
 Jultallrik - Julgodis  
 Sång och musik - Kaffe - Andakt

Varmt välkomna!

En varmare Jul!
Församlingen har startat 
en klädsinsamling för att stödja
Göteborgs Stadsmission i arbetet 
bland de hemlösa.
Stadsmissionen behöver:
Praktiska varma vardagskläder 
som underställ, grova skor och rejäla 
jackor. Främst herrkläder.

Har Du varma praktiska kläderhängande 
i garderoben?
Kontakta församlingens diakoniarbetare:
Ingela Fransson 0303-444 031
Josefin Brander 0303-444 022 
Ingemar Carlsson 0303-444 012
Insamlingen pågår t.o.m söndag 15/12.
Kläderna distribueras följande vecka.

Ett stort och varmt TACK till er alla 
som på olika sätt bidragit

till att vi samlat in 22.500 kr!
Ale Skövde Kyrkliga syförening

Skepplanda Pastorat
NYVALDA KYRKOFULLMÄKTIGE

Mandatperiod 2014 - 2017
Sammanträder

Tisdag 10 december k 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda 

församlingar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

– Nu firas 40-årsjubileet

Skepplanda bibliotek i backspegeln

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Onsdagsträff 11 december
Nödinge församlingshem 13.00
Julavslutning med gröt och julsång.
Alla välkomna
 
Julfest söndag 15 December
Surte kyrka 16.00 Avslutning för barn och ungdomsgrupper
Luciatåg av miniorbarn och förskolan Paradiset och musikal
av barnkören Peacedrums.
Festen fortsätter i församlingshemmet med Fika,
dans kring granen och Tomten delar ut klappa till alla barn.



Predikoturer
Guntorps Missionskyrka
Onsd 4/12 kl 18.30, tonår/
äventyrarscout. Onsd 11/12 kl 
18.20-20.15, gemensam öv-
ning för lucia samt packning 
av bakat, godis och göra fär-
digt hantverk.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 4/12 Älvängens kyrka 
kl 13, Grötfest. Efter andak-
ten serveras god gröt tillsam-
mans med trevlig underhåll-
ning. Onsd 4/12 Älvängens 
kyrka kl 19, Taizémässa, An-
dersson. Sönd 8/12 Nols kyr-
ka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 16.15, Jul-
konsert, Nordblom. Barnkö-
ren och gospelkören medver-
kar. Onsd 11/12 Starrkärrs 
kyrka kl 19, Luciakonsert med 
Ale Lucia. Starrkärrs försam-
lingshem kl 19, Bön för för-
samlingen. Välkommen till en 
stund stillhet och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 8/12 kl 10, 
Familjegudstjänst J Imberg, 
kyrkkaffe. Onsd 11/12 kl 10, 
Storcafé. Kl 18.30, Veckomäs-
sa och julfest. Hålanda sönd 
8/12 kl 12, Mässa L Ingvars-
son. S.t Peder lörd 7/12 kl 16, 
Jul i byn L Ingvarsson. Ale-
Skövde, se övriga. Tunge sönd 
8/12 kl 10, Mässa L Ingvars-
son.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 09, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom. Torsd kl 14, Gemen-
skapsträff, Lucia.

Missionskyrkan Älvängen
Onsd 4/12 kl 19, Försam-
lingsforum. Torsd 5/12 kl 15, 
Andakt på vikadamm. Sönd 

8/12 kl 18, Cafégudstjänst  
Leif Jöngren, Mattias Lars-
son m fl. Månd 9/12 kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Upp-
täckarscout. Tisd 10/12 kl 10, 
Tisdagsbön. Kl 10 - 13, Stick-
café.

Surte missionsförsamling
Onsd 4/12 kl 18:30, Tonår; 
Julpyssel, godis, pepparkakor. 
Onsd 4/12 kl 19, Gemensam 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 4/12 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Vi blir gärna fler 
spelare. Sönd 8/12 kl 11, An-
dra advent. Gudstjänst. Ragne 
Fransson. Nattvard. Missions-
offer. Enkelt fika. Välkommen 
att fynda på vår second hand! 
Tisd 10/12 kl 18:30, Sam-
talskväll - Bibelsamtal. Onsd 
11/12 kl 15, Onsdagsträff: 
Julfest. Onsd 11/12 kl 18:30, 
Tonår: Julfest. Onsd 11/12 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Vi blir gärna fler spelare. 
Det kan bli ändringar i detta 
program, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett ak-
tuellt program.

Smyrnaförsamlingen Älv-
ängen
Tisd 3/12 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgrupp. Onsd 4/12 
kl 10-11.45 ”Mammamorgon 
(med barnvaktsstöd) där vi får 
prata, lyssna, skratta…helt en-
kelt dela livet en smula… Kl 
18-19, Bön. Torsd 5/12 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng. Fred 6/12 
Greenhouse on tour (åk 7 
och uppåt). Lörd 7/12 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 8/12 12-16 Julmark-
nad med Se-
cond Hand & 
Café. Kl 14-
15, JULENS 
SÅNG-
ER med 
Smyrnakören. 

Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi fi nns här för dig
Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.se

031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
 SURTE  LÖDÖSEÄLVÄNGEN

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar

och Farfar

Stig Andersson
* 20 augusti 1931

har efter en lång tids
sjukdom stilla somnat in

Älvängen
17 november 2013

MAJ-BRITT
THOMAS
Thorbjörn

MONICA och ROBIN
Erik, Emmie

Elina och Niklas
Broder Bengt

Övrig släkt och vänner

Hand i hand genom

livet vi vandrat

Sida vid sida

har vi stått

I med och motgång

vi styrt varandra

Vår kärlek från

ungdomens år

har bestått

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen
av de närmaste. Hedra
gärna Stigs minne med

en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Vår älskade Mamma
Dotter och Syster

Linda Stadin
* 16 juli 1991

har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Mölndal och Surte
10 november 2013

ADRIAN
MAMMA och PAPPA

Kenny, Sandra
Patrik, Gustav

Lotta
Christian, Martin

Amadeus
Släkt och många vänner

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste.

Tack

Sov i frid våran
älskade ängel

Linda Stadin
* 1991-07-16
† 2013-11-10

Sol och moln är vad vi ser
Jette stora berg är sten

Vad du ser och vad jag ber
Ser jag dig i 

månskensmörkret

Linda 10 år

Toni, Eleonor, Minna, 
Hannes och Julian

Stig Andersson, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan 
Maj-Britt, barn med familjer 
samt broder som närmast 
sörjande.

Linda Stadin, Mölndal 
och Surte har avlidit. Född 
1991 och efterlämnar sonen 
Adrian, mamma och pappa, 
syskon samt Lotta som 
närmast sörjande.

Lars Andersson, Bohus 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar makan Gunvor 
samt sonen Lars-Göran med 
familj som närmast sörjande.

Karl Jannesson, Nödinge 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Anna-
Lisa samt släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Dödsfall
Jordfästningar
Saga Selonen. I Surte kapell hölls torsdagen 
28 november begravningsgudstjänst för Saga 
Selonen, Surte. Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Stig Andersson. I Surte kyrka höll tors-
dagen 28 november begravningsgudstjänst 
för Stig Andersson, Älvängen. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Linda Stadin. I Surte kapell hölls fredagen 
29 november begravningsakt för Linda 
Stadin, Mölndal och Surte. Officiant var 
Inga-Lill Andersson.

Vigda 

Den 10-8 vigdes
Sidsel Andersen

Tromöya
och Anders Olausson

Nödinge
i Tromöy Kirke

Paret är bosatta i Oslo

Min käre Make

Karl Jannesson
* 27 oktober 1923

har i dag stilla somnat in

Nödinge
30 november 2013

ANNA-LISA
SLÄKT och VÄNNER

Vårt liv är en vindfläkt, 

en saga, en dröm 

En droppe som faller      

i tidernas ström 

Den skimrar i          

regnbågens färg       

en minut 

Brister och faller och 

drömmen är slut 

Nils Ferlin 

Ske Guds vilja

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

13 december kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
tisdagen 10 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Starrkärr-Kilanda

Hembygdsförening
pg. 71 45 86-5.

Tisd 10/12 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte.

Nödinge församling
8/12 2: a Advent kl 11, Nö-
dinge kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Kl 17, Surte kyrka 
Mässa R Bäck. Tisd 10/12 kl 
14, Nödinge servicehus Guds-
tjänst R Bäck. Onsd 11/12 kl 
10, Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små R 
Bäck. Kl 11, Fridhem Guds-
tjänst H Hultén.

Filadelfiaförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 4/12 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 8/12 kl 11, 80-års 
jubileum Talare Johnny Karl-
man. Onsd 11/12 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

NYVALDA
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda församling
för mandatperioden 2014-2017

kallas till sammanträde 

torsdagen den 12 dec.
kl. 19.15  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse
Stig H Gustafson, ålderspresident
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr kon-
tant. Allt av intresse äv def. 
Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. 500-10000 kontant. 
Allt av intresse. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0722-78 34 90

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.

tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Torr svensk björkved 60 liters 
säck 100:-. Fri leverans inom Ale 
kommun.
tel. 0706-59 50 84

Garagerensning: Monark 98cc 
-39 + mycket delar, Blixt -98cc, 
NV 125cc JB -51, Silverpil -60 + 
delar, HVA 350cc -31, Ariel 350cc 
-54, FN 350cc -30, Monark isdt 
175cc -76 (Prototyp) + delar, MCB 
F 50 -75 med NY 4-växlad motor, 
NY Sachs saxonettemotor, NY 
Sachs 505-motor (flakmoped), 
flakmopeddelar. Äldre mc skär-
mar, däck , tankar, gafflar, ekrar, 
kedjor.
tel. 0705-67 54 44
fulltigaraget@hotmail.com

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Självplock av Julgranar
i Starrkärr 150:-/st
tel. 0706-85 50 86

Dubbdäck Volvo 850. Bra skick.
tel. 0705-64 05 06

Frysskåp F85 1 år. Parabol + 
digitalbox. Terassvärmare. Tork-
tumlare.
tel. 0707-52 79 97

Klädsel till Ikeas ektorp fåtölj 
+ 2 sits soffa. Blommig Byvik. 
Nypris 4000:-, säljes för ca 
1000:-
tel. 0722-82 85 37

Toyota vinterdäck pris 1500:-
tel. 0303-33 71 62

UTHYRES

Friliggande villa i Nödinge 
uthyres. 70m2 boyta, 15m2 
biyta plus carport, 2 st rosvrum, 
allrum, kök, wc med dusch.
Fyrklövergatan.
tel. 0765-87 49 44

Friliggande villa i Nödinge 
uthyres. 4 rum och kök varav 3st 
sovrum + badrum. 112m2. Fyrklö-
vergatan
tel. 0737-43 98 54

Skylift uthyres. Arbetshöjd 
10,5m. Hydrauliska ben 230v 

i korgen. Perfekt till målning, 
snickeri, trädfällning mm. Reg 
för 80km.
tel. 0760-07 59 85

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 
Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Hugg din egna gran
Både ute & innegranar
tel. 0706-48 26 47

Kanin bortskänkes
pga tidsbrist. välskött hane, 7 
mån, svart.
tel. 0762-43 88 62

Liten svartvit honkatt kom 
hem till oss i Sandåker, Hålanda 
för ca 1 månad sedan. Du som 
saknar henne ring
tel. 0704-78 41 14

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail. 
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi utför 
bla. golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. I Ale 
sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. För 
mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kostnadsfri 
rådgivning per telefon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande puts. 
Använd RUT-avdraget, 50% på 
priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 

erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor i 
hemmet. RUT tar halva kostnaden. 
F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Fotateljé Joline
Medicinsk fotterapeut. Jag kan 
hjälpa dig med problem som 
liktornar, hälsprickor, nageltrång, 
förhårdnader, kartnaglar, svamp, 
vårtor och avlastningar mm. Din 
behandling avslutas alltid med en 
avkopplande fotmassage. Varför 
inte köpa ett presentkort till någon 
du tycker om. Välkommen till mig i 
Älvängen på Göteborgsvägen 68
tel. 0737-07 31 46

Elit fönsterputs
Rut-avdrag  och  F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi hjälper 
er gärna med tips och idéer. 
Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Bergspräckning utföres. F-skatt 
finnes.
tel. 073 9-15 93 86

Måleri
Vi utför alla typer av Måleriarbeten, 
Golvslipning o lackning av trägolv/
trapp, Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.com

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.
Lennart "Fjärhultarn" Hansson

Grattis på 9-årsdagen
Linus Netzén
den 6/12 2013

önskar Farmor & Farfar

Grattis
Phoenix

på 9-årsdagen den 6/12
önskar Mormor & Morfar

Grattis
Klara

på 7-årsdagen den 4 dec
önskar Mormor & Morfar

Grattis
Elin

på 3-årsdagen
den 7 december

önskar Mormor & Morfar

Grattis på 4-årsdagen 27/11
Amelia Lumsden

Kramar från
Mormor & Morfar

Morbror Johan & Sofie

Ett stort grattis
till våra goa kille
Robin Landin

på din 7-årsdag 5/12
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Peter och 

Mormor

Hipp Hipp Hurra för
Lukas

som fyller 9 år den 8/12
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Annika
Persson Tussebo

Vem hade trott att det 
skulle gå så fort. Nyss du var 
"trettni", den tiden är förbi.
Nu du femti ska fylla och vi 

dig alla vill hylla
19-gänget

Uthyres Surte
Lägenhet i Surte uthyres.
Hyresrätt 3 rum och kök på 
Klevavägen. Byxeknuten AB
tel. 0705-49 10 34
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr kon-
tant. Allt av intresse äv def. 
Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

Bil köpes. 500-10000 kontant. 
Allt av intresse. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0722-78 34 90

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bil köpes, även husvagn.
-98/11. Allt av intresse. Mindre 
defekt ej hinder.
tel. 0728-76 29 09

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.

tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Torr svensk björkved 60 liters 
säck 100:-. Fri leverans inom Ale 
kommun.
tel. 0706-59 50 84

Garagerensning: Monark 98cc 
-39 + mycket delar, Blixt -98cc, 
NV 125cc JB -51, Silverpil -60 + 
delar, HVA 350cc -31, Ariel 350cc 
-54, FN 350cc -30, Monark isdt 
175cc -76 (Prototyp) + delar, MCB 
F 50 -75 med NY 4-växlad motor, 
NY Sachs saxonettemotor, NY 
Sachs 505-motor (flakmoped), 
flakmopeddelar. Äldre mc skär-
mar, däck , tankar, gafflar, ekrar, 
kedjor.
tel. 0705-67 54 44
fulltigaraget@hotmail.com

Behandlingsbänk till salu i Älv-
ängen.
tel. 0705-44 97 29

Självplock av Julgranar
i Starrkärr 150:-/st
tel. 0706-85 50 86

Dubbdäck Volvo 850. Bra skick.
tel. 0705-64 05 06

Frysskåp F85 1 år. Parabol + 
digitalbox. Terassvärmare. Tork-
tumlare.
tel. 0707-52 79 97

Klädsel till Ikeas ektorp fåtölj 
+ 2 sits soffa. Blommig Byvik. 
Nypris 4000:-, säljes för ca 
1000:-
tel. 0722-82 85 37

Toyota vinterdäck pris 1500:-
tel. 0303-33 71 62

UTHYRES

Friliggande villa i Nödinge 
uthyres. 70m2 boyta, 15m2 
biyta plus carport, 2 st rosvrum, 
allrum, kök, wc med dusch.
Fyrklövergatan.
tel. 0765-87 49 44

Friliggande villa i Nödinge 
uthyres. 4 rum och kök varav 3st 
sovrum + badrum. 112m2. Fyrklö-
vergatan
tel. 0737-43 98 54

Skylift uthyres. Arbetshöjd 
10,5m. Hydrauliska ben 230v 

i korgen. Perfekt till målning, 
snickeri, trädfällning mm. Reg 
för 80km.
tel. 0760-07 59 85

Ö HYRA

Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/mån. 
Kan flytta in omgående.
tel. 0739-07 84 70

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Hugg din egna gran
Både ute & innegranar
tel. 0706-48 26 47

Kanin bortskänkes
pga tidsbrist. välskött hane, 7 
mån, svart.
tel. 0762-43 88 62

Liten svartvit honkatt kom 
hem till oss i Sandåker, Hålanda 
för ca 1 månad sedan. Du som 
saknar henne ring
tel. 0704-78 41 14

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail. 
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi utför 
bla. golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. I Ale 
sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik och 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt kontor 
för 500 kronor inklusive moms. För 
mer information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kostnadsfri 
rådgivning per telefon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande puts. 
Använd RUT-avdraget, 50% på 
priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Kör lokalkörbanan vid nya Coop. 
Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 

erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Ales hemstäd. Tack till alla 
gamla och nya kunder som gör 
det möjligt för oss att kunna 
erbjuda ert företag städ med 
önskad frekvens. Vi expanderar 
och kan ta emot fler kunde. 
Kontorsstäd, byggstäd, storstäd 
och trappstäd. Vissa kringtjänster 
erbjuds också. Vi kommer ut till 
er på ett kostnadsfritt besök för 
offertberäkning.
tel. 0709-66 19 59    Salli
tel. 0735-57 77 50    Helene
www.alehemstad.com
aleshemstad@telia.com

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor i 
hemmet. RUT tar halva kostnaden. 
F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Fotateljé Joline
Medicinsk fotterapeut. Jag kan 
hjälpa dig med problem som 
liktornar, hälsprickor, nageltrång, 
förhårdnader, kartnaglar, svamp, 
vårtor och avlastningar mm. Din 
behandling avslutas alltid med en 
avkopplande fotmassage. Varför 
inte köpa ett presentkort till någon 
du tycker om. Välkommen till mig i 
Älvängen på Göteborgsvägen 68
tel. 0737-07 31 46

Elit fönsterputs
Rut-avdrag  och  F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

UA Måleri
Utför allt inom måleri. Använd 
rot avdraget och dra av 50 % 
av arbetskostnaden. Välkomna 
att höra av er till oss. Vi hjälper 
er gärna med tips och idéer. 
Kostnadsfri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Bergspräckning utföres. F-skatt 
finnes.
tel. 073 9-15 93 86

Måleri
Vi utför alla typer av Måleriarbeten, 
Golvslipning o lackning av trägolv/
trapp, Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.com

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
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tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.
Lennart "Fjärhultarn" Hansson

Grattis på 9-årsdagen
Linus Netzén
den 6/12 2013

önskar Farmor & Farfar

Grattis
Phoenix

på 9-årsdagen den 6/12
önskar Mormor & Morfar

Grattis
Klara

på 7-årsdagen den 4 dec
önskar Mormor & Morfar

Grattis
Elin

på 3-årsdagen
den 7 december

önskar Mormor & Morfar

Grattis på 4-årsdagen 27/11
Amelia Lumsden

Kramar från
Mormor & Morfar

Morbror Johan & Sofie

Ett stort grattis
till våra goa kille
Robin Landin

på din 7-årsdag 5/12
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Peter och 

Mormor

Hipp Hipp Hurra för
Lukas

som fyller 9 år den 8/12
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Annika
Persson Tussebo

Vem hade trott att det 
skulle gå så fort. Nyss du var 
"trettni", den tiden är förbi.
Nu du femti ska fylla och vi 

dig alla vill hylla
19-gänget

Uthyres Surte
Lägenhet i Surte uthyres.
Hyresrätt 3 rum och kök på 
Klevavägen. Byxeknuten AB
tel. 0705-49 10 34

alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   2013GRATTIS30

��

p
y

HÄLGEKRYSSET
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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Just nu kan du köpa  
fast elpris 1 jan–30 apr  

för 92,5 öre/kWh*

Priserna ovan gäller t o m 2013-12-08.  
Ange kod ”Alekuriren” vid beställning.

Ring oss på 0303-33 24 00 eller besök 
www.aleel.se/elavtal så hjälper vi dig! 

*  Inklusive skatt och moms, fast avgift tillkommer med 25 kr/mån.

Vintersäkra 
ditt elpris nu!

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se 
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se


