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Benny & Carina 
med personal Reservation för slutförsäljning.

God Jul & Gott nytt år
önskar vi i den levande lanthandeln!

Tösalt 25kg

65:-
50 talgbollar i hink 80:-
Jordnötter 3kg 90:-
Vildfågelfrö, vår egen blandning i säck & lösvikt!

Miljöbensin 
direkt från pump

Hyacinter

Glöm inte 
småfåglarna

i jul

Spolarvätska koncentrat, 5 liter

98:-
Julöppettider

16-20 dec 9-18
21 dec  9-13
23 dec  9-18
Julafton 9-12
27 dec  9-18
28 dec  9-13
30 dec  9-18
Nyårsafton 9-13

3 för 30:-
            Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Miljöbensin
2-takt lösvikt

2050
/liter

och gott nytt år!

Ale Torg ÄlvängenSurte

Ingen kan hjälpa alla.  
Men alla kan hjälpa någon!  

I år skänker vi en gåva till  
Handelsbankens  
Fadderbarnsfond.

Vi stödjer Handelsbankens Fadderbarnsfond

Vi har öppet som vanligt under jul- och nyårshelgerna

Välkomna!

önskar Handelsbanken i Ale

God Jul &
Gott Nytt år

ALE/LILLA EDET. En 
bredbandssamordnare 
har anställts för att 
främja utbyggnaden av 
bredband på landsbyg-
den.

Satsningen möjlig-
görs tack vare ett 
Leaderprojekt och 
omfattar såväl Ale som 
Lilla Edets kommun.

– Nu är det upp till 
byalag och andra entu-
siaster ute i stugorna 
att ta kontakt med mig, 
så lovar jag att hjälpa 
dem, säger bredbands-
samordnare Per Pers-
son.

En miljon kronor har Ale och 
Lilla Edet beviljats för det 
gemensamma bredbandspro-
jektet, som sträcker sig till 
oktober nästa år.

– Det finns ingen anled-
ning att vila på hanen för dem 
som är intresserade av bred-
bandsutbyggnad. Ju tidigare 
som respektive förening kan 
komma in med sin ansökan 
till Länsstyrelsen desto längre 
fram i kön hamnar de. Jag vet 
att det finns ett antal eldsjälar 
som brinner för denna fråga 
och de är välkomna att höra 
av sig, säger Per Persson.

Det som respektive grup-
pering behöver göra är att 
värva medlemmar, prata med 
markägare för anläggandet av 
fibernät samt göra projekte-
ring.

– Jag kommer att vara 

spindeln i nätet och så fort 
det uppstår några frågetecken 
eller problem så är jag res-
pektive förening behjälplig, 
poängterar Per Persson.

Två informationsmöten är 
inbokade, ett i Folkets Hus 
i Lilla Edet onsdagen den 
5 februari och efterföljande 
kväll i Ale gymnasium.

– Jag kommer också att 
finnas med på de ortsutveck-
lingsmöten som är inplane-
rade i Ale, förklarar Per Pers-
son.

Koordinator Nils Eng-
ström har erfarenhet från 
bredbandsutbyggnad i 
Bohuslän och kommer att 
finnas med som en resurs i 
detta Leaderprojekt. 

– Jag ska överföra och för-
medla den kunskap som jag 
besitter från tidigare projekt, 
säger Nils.

Ingemar Ottosson (S), 
kommunalråd i Lilla Edet, 
välkomnar utbyggnaden av 
fiber på landsbygden och 
menar att det är en viktig del i 
utvecklingen.

– Nu har vi vägen och 
järnvägen på plats, det här är 
ett annat prioriterat område 
när vi pratar om förbättrade 
kommunikationer. Ska Ale 
och Lilla Edet vara attraktiva 
kommuner att flytta till, både 
för privatpersoner och för 
företag, så gäller det att bred-
bandsutbyggnaden på lands-
bygden kommer igång.

Per Persson nås via kom-
munernas växelnummer. 
Information om projektet 
kommer också att finnas på 
respektive kommuns hem-
sida.

JONAS ANDERSSON

Per Persson, bredbandssamordnare, och Nils Engström, 
koordinator, ska hjälpa boende på landsbygden att starta 
fiberföreningar och därigenom få fart på bredbandsutbygg-
naden.

Bredband även på landsbygden


