
Detta är nya
Nytt år med nya möjligheter och en  
uppfräschad lokaltidning. Alekuriren 
har genomgått en re-design för att öka 
läslusten och attraktionsvärdet ytterligare. 
Det ni främst kommer att möta är nya  
typsnitt i rubriker, ingress och bildtext samt 
att tidningens basfärger har förändrats.  

Tidningen har också omdisponerats.  
De första sidorna ägnas helt åt allmänna 
nyheter, vilket betyder att insändare  
och debattartiklar återfinns efter nöje i  
tidningens senare del. Alekurirens grund- 
syfte ligger fast att fortsätta vara den själv-
klara förmedlaren av lokala nyheter och det 

givna forumet för den politiska debatten. 
Under året kommer även hemsidan att  
förnyas och utvecklas, men den tryckta  
pappersupplagan är fortfarande ensam  
om att gå hem till alla – 100% täckning  
av hushåll och företag i Ale kommun.
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POLISEN I ALE GER FÖLJANDE  
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 12 april

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen.  

Tjuvarna tar sig in takvägen

genom en lucka ner till 

vardagsrummet. Målsägan-

des löständer och en mobil-

telefon tillgrips.

Anmälan sker om ett mil-

jöbrott i Röserna. Åtta sop-

säckar innehållande cement, 

plast, trädgårdsavfall och 

takpannor hittas i naturen.

Två rutor krossas på Garn-

vindeskolan i Skepplanda.

Arbetsplatsolycka i Ala-

fors. Det är i samband med 

ett brobygge på E45 som en 

person skadas. Han faller så 

olyckligt att han får en tång 

som borrar sig in i midje-

höjd. Den skadade ådrar sig 

en lindrig bröstkorgskada.

Tisdag 13 april

Lösspringande hundar
Tre lösa hundar springer 

runt på skolgården i Nol. En 

elev blir biten i benet.

Antalet anmälda brott under 

perioden 4/6 – 11/6: 28.  

Av dessa är åtta bilinbrott.
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Aleungdomar till Afrika

– Det gör det verkligen. 
Allt flyter på utan be-
kymmer och vi håller vår 
tidplan, vilket betyder 
att butiken ska vara klar 
14 december. Efter det 
börjar vi inreda på allvar. 
4 februari flyttar vi över 
personalen och sen blir 
det hårdkörning fram till 
premiären 27 februari.

Hur har kunderna re-
agerat hittills?

– Responsen är positiv, 
många är nyfikna och vi 
möts av alla möjliga frå-
gor. 

Vad händer med loka-
len i Hjällbo?

– Där är inget klart 
än, men det är en myck-
et funktionell lokal som 
bara fantasin sätter grän-
ser för. Bil, båt eller hus-
vagnsförsäljning skulle 
vara väldigt lämpligt, men 
blir det inget inom handel 
kan den lätt fungera som 
lagerlokal. Trädgård eller 
möbelhandel  är två andra 
alternativ. 

Vad gör ni just nu?
– Just nu färdigställer vi 

köket och cafédelen, mat-
tor och golv färdigställs. 
På utsidan har vi börjat 
iordningställa tomten.

Vad blir den stora 
upplevelsen för kunden?

– Att kunna handla ett 
brett sortiment till mycket 
pressade priser i en unik 
och trevlig miljö.

Hur har kunderna re-
agerat hittills?

– Responsen är positiv, 
många är nyfikna och vi 
möts av alla möjliga frå-
gor. 

Vad händer med loka-
len i Hjällbo?

– Där är inget klart 
än, men det är en myck-
et funktionell lokal som 
bara fantasin sätter grän-
ser för. Bil, båt eller hus-
vagnsförsäljning skulle 
vara väldigt lämpligt, men 
blir det inget inom handel 
kan den lätt fungera som 
lagerlokal. Trädgård eller 
möbelhandel  är två andra 
alternativ.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Flyter 
bygget 
på som 
det ska?

HALLÅ DÄR...

...Peter Lindberg, vd för Kläd-

källaren, som öppnar sitt nya 

fyndvaruhus i Stora Viken, 

Bohus, den 27 februari nästa 

år.

Vårt ansvar som 
Ale-politiker är 
glasklart: kriga 
i alla samman-

hang för våra kommun- 
invånares vilja att hjälpa 
miljön, men det måste 
finnas vettiga förutsätt-
ningar. Är alla moderna 
jobbskattesänkningar 
ansvarsfull politik?
Tyrone Hansson

NÖDINGE. Nästan exakt 
ett år efter att entre-
prenören Peab tog det 
första spadtaget står nu 
fyrvåningshuset Aleäng 
klart för inflyttning.

Alekuriren har tagit 
sig en närmare titt på 
en utav de nybyggda 
trerummarna med 
svårslagen utsikt. 

Med den grönskande bergs-
sluttningen alldeles utanför 
köksfönstret och utsikt över 
golfbanan från balkongen är 
läget minst sagt attraktivt för 
naturkära lägenhetsbor. 

Arkitekternas tanke redan 
från början var att huset skul-
le påminna om en lada för att 
smälta fint in i omgivningen. 
Därav den röda träpanelen 
och det sluttande taket, berät-
tar platschefen Per Duveholt.

Vecka 46 börjar de nya 
ägarna att flytta in, men ännu 
står nio av de sammanlagt 
21 lägenheterna utan ägare, 
samtliga är treor. 

– Det är svårt att säga vad 
det beror på, men man kanske 
inte har marknadsfört det till-
räckligt. Bara den sista veckan 
har det börjat hända lite mer 
så förhoppningsvis blir fler 
sålda inom kort.

Övervägande 50+
Den fräscha doften av nytt 
material slår besökarna redan 
nere i porten. I rabatten på 
framsidan växer små plantor 
på rad som så småningom ska 
bli till en häck. Aleäng är det 
enda bostadsrättshuset i hela 
Nödinge med hiss, som än så 
länge är täckt i wellpapp för 
att inte väggarna ska repas. 
Väl inne i visningslägenheten 
på fjärde våningen är det lju-
set som dominerar. Högt i tak, 
vitmålade väggar och generöst 
tilltagna fönster låter hösts-

olen leta sig in i minsta vrå. 
Rymden mellan kök och var-
dagsrum skapar stora ytor och 
från balkongen har man utsikt 
över hela Backaområdet, gol-
fbanan och nästan ända bort 

till älven. 
– Jag tror att Aleäng kan 

locka bland annat folk som 
inte vill ha kvar sin villa. De 
som hittills har köpt lägenhet 
är övervägande femtioplussa-

re. Tanken från början var att 
rikta sig till golfspelare, men 
det blev lite för smalt så då 
fick man tänka om, säger Per 
Duveholt. 

JONAS ANDERSSON

Aleäng klart för inflyttning
– Men ännu väntar nio lägenheter på köpare

ALEÄNG

Byggstart: November 2011

Stod klart: November 2012

Entreprenör: Peab

Projektledare: Karin Lundberg

Antal lägenheter: 21

Antal sålda: 12

Prisexempel för en 3:a på 82 

kvadratmeter på våning 3 av 

4 med balkong: 

Ex 1: Grundavgift: 1. 927 000 

kr Månadsavgift: 4628 kr. 

Ex 2: Grundavgift: 1. 827 000 

kr Månadsavgift: 5064 kr.

Generösa ljusinsläpp gör rummen luftiga.

Div 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda - Hällesåker 0-0

RESULTAT

Division 2 Göteborg damer

Surte IS IBK – Kärra IBK 6-1 

(2-0,0-0,4-1) 
Mål SIS IBK: Carolina Björkner 

2, Katja Kontio, Emma Asp-

lund, My Hjelm, Linda Karls-

son. Matchens kurrar: Linda 

Karlsson 3, Cecilia Isberg 2, 

Katja Kontio 1.

Allsvenskan södra
Surte BK – Otterbäcken 6-3 

(3-1)
Mål SBK: Magnus Karlsson 

2, Jens Samuelsson, Jonas 

Trysberg, Adam Rohr och 

Henrik Jönsson. Matchens 

kurrar: Jens Samuelsson 3, 

Johan Janebrink 2, Magnus 

Karlsson 1.

BANDY

INNEBANDY

FOTBOLL I ALE

Lördag 12 okt kl 15.00

Nolängen

Nol IK – Bosna

Söndag 13 okt kl 16.00

Vimmervi

Nödinge – ÄlK

Vid tisdagens partävling i 

Alvhem deltog 9 par. Medel 

var 72 poäng och följande 

par placerade sig över medel:

1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  100
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        87
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson   72

BRIDGE

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT & BILD

JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se

TEXT & BILD

JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

TEXT & BILD

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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