
Från Kattleberg 
till Hollywood

Niclas Elving proffs 
i Nicaragua!

Framtidsvisionerna
– nu tar byggandet fart

Lödöse-Nygårds damer imponerar och dominerar inomhusfotbollen. Först seger i Tomtecupen och sen Sportlife Ytterby cup. 
Nye tränaren Torben Christiansen har fått en minst sagt flygande start.
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Mot
valseger
– gå med 
du också!

Paula Örn (S)

socialdemokraterna.se

Säkra siffror till fast pris!

Älvängen, Postvägen 4, 0303-74 92 00

www.axums.se

NU99:-

Tengtools 

Bitssats
Ord pris 150:-

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

hela januari
vardagsglädje

CLEMENTINER  
I LÖSVIKT

ICA Spanien/Marocko. Klass 1. 
Max 3 kg/hushåll.

Gäller 6/1–12/1

s 1. 1s 1. s 1.s 1s 1. 

NYSKÖRDADE 
MORÖTTER

Lödöse 0520-66 00 10

ICA 1 KG
/STGäller t o m 12/1

SPARA 
41.000:-

HONDA CR-V 2.0i Elegance 4WD

Förr: 260.900:- Nu: 219.900:-  
Bränsledeklaration: 7,5 L/100km,  175g Co2/km
Bilen på bilden är extrautrustad

Göteborgsvägen 98, 445 55 SurteÖppettider: 
Mån - Fre 09.00-18.00
Lör 11.00-15.00

031-98 30 10
www.magnussonbil.se

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Räkna ut 
ditt nya

elpris på 
aleel.se



ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Att vända blad är alltid 
spännande. Nyfiken-
heten kring vad som 

finns på nästa sida är alltid 
lika stor. I veckans num-
mer hoppas vi att ni som 
läsare känner en särskild 
spänning, då tidningen 
delvis fått ett nytt utseende. 
Varför en re-design? Tja, 
om vi inte vårdade håret 
och gick till frisören med 
jämna mellanrum skulle vi 
till sist se ganska oaptitliga 
ut. Det är likadant med 
en tidning. Den behöver 
fräschas upp och få lite nytt 
liv med jämna mellanrum. 
Det handlar inte bara om att 
hitta typsnitt och färger som 
känns bättre än de befint-
liga, ofta handlar det bara 
om att byta för att skapa en 
nödvändig förändring – en 
förnyelse som höjer attrak-
tionskraften. Vi hoppas att 
vi har lyckats, men det vet 
man aldrig förrän efteråt. 
Förnyelse var målet, fast 
naiva som vi är utgår vi från 
att det också har lett till en 
förbättring.

Vad som gick genom hu-
vudet på affärsinnehavaren 
Torbjörn Swahn i mel-
landagarna när han modigt 
ingrep under ett pågående 
rån i grannbutiken Smycka 
på Ale Torg kan ni läsa om 
i veckans tidning. För mig 
gav han äntligen civilkurage 
ett ansikte. Om fler stod 
upp och visade vad som är 

rätt och fel skulle samhället 
tveklöst se annorlunda ut. 
Idag vänder vi ofta andra 
sidan till, lämnar proble-
met i hopp om att det ska 
försvinna, och går vidare. 
Dessvärre fungerar inte den 
taktiken på lång sikt. Klotter 
och skadegörelse består 
tills någon markerar på ett 
kännbart sätt att det här är 
inte okej. I ett samhälle där 
vi bara flyter med och går 
runt problemen kallas lös-
ningen övervakningskamera. 
Dessa fyller en bra funktion 
i förebyggande syfte och 
har i vissa fall även fällt 
gärningsmän i efterhand. 
Det innebär dock att vi får 
leva med att vara övervakade 
även på allmänna platser. 
Det har jag personligen inga 
som helst problem med. Jag 
tillhör till och med den ska-
ran som inte bryr mig om 
”myndigheten” lyssnar på 
min telefon, läser mina mejl 
och tömmer min brevlåda i 
jakten på misstänkta. Umgås 
jag med terrorister känns 
det tryggt att någon vet om 
det och kan ingripa…

Att som Torbjörn Swahn 
övermanna våldet när en 
tredje person är hotad går 
självklart inte att begära av 
alla. Jag tror inte jag själv 
hade haft modet, men jag 
hyser den största respekten 
för att det finns människor 
som Torbjörn.

I veckans tidning redovisas 

också en sammanställning 
över den pågående och pla-
nerade byggnationen i Ale. 
Antalet invånare har nyligen 
passerat 28 000-gränsen och 
intresset för kommunerna 
norr om Göteborg har tillta-
git som en naturlig effekt av 
pendeltågets uppkomst. Nu 
gäller det att både förvalta 
och förädla på samma gång. 
Husprisernas uppgång är 
som förväntat positiv, om än 
något långsam, inte konstigt 
med tanke på att Ale fram 
till nu tillhört de anony-
mas land. Det kommer ta 
ytterligare år innan de som 
spekulerat i hus kan känna 
att de täljt guld i Ale och 
Lilla Edet, men den tiden 
kommer. 

Nytt år – ny design!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.jmschakt.se

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

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

VECKA 02         NUMMER 01|02 LEDARE

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil.   
LÖRDAG 11/1: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 8/2.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

SO
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LE

S- GRUPP
Måndag 13/1 kl 18.30

Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SKEPPLANDA BTK HÅLLER 

ÅRSMÖTE
29 JANUARI KL 19.30

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast 17 januari

Mer än bara lokaltidning



ANSVARIG UTGIVARE ALEKURIREN
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Att vända blad är alltid 
spännande. Nyfiken-
heten kring vad som 

finns på nästa sida är alltid 
lika stor. I veckans num-
mer hoppas vi att ni som 
läsare känner en särskild 
spänning, då tidningen 
delvis fått ett nytt utseende. 
Varför en re-design? Tja, 
om vi inte vårdade håret 
och gick till frisören med 
jämna mellanrum skulle vi 
till sist se ganska oaptitliga 
ut. Det är likadant med 
en tidning. Den behöver 
fräschas upp och få lite nytt 
liv med jämna mellanrum. 
Det handlar inte bara om att 
hitta typsnitt och färger som 
känns bättre än de befint-
liga, ofta handlar det bara 
om att byta för att skapa en 
nödvändig förändring – en 
förnyelse som höjer attrak-
tionskraften. Vi hoppas att 
vi har lyckats, men det vet 
man aldrig förrän efteråt. 
Förnyelse var målet, fast 
naiva som vi är utgår vi från 
att det också har lett till en 
förbättring.

Vad som gick genom hu-
vudet på affärsinnehavaren 
Torbjörn Swahn i mel-
landagarna när han modigt 
ingrep under ett pågående 
rån i grannbutiken Smycka 
på Ale Torg kan ni läsa om 
i veckans tidning. För mig 
gav han äntligen civilkurage 
ett ansikte. Om fler stod 
upp och visade vad som är 

rätt och fel skulle samhället 
tveklöst se annorlunda ut. 
Idag vänder vi ofta andra 
sidan till, lämnar proble-
met i hopp om att det ska 
försvinna, och går vidare. 
Dessvärre fungerar inte den 
taktiken på lång sikt. Klotter 
och skadegörelse består 
tills någon markerar på ett 
kännbart sätt att det här är 
inte okej. I ett samhälle där 
vi bara flyter med och går 
runt problemen kallas lös-
ningen övervakningskamera. 
Dessa fyller en bra funktion 
i förebyggande syfte och 
har i vissa fall även fällt 
gärningsmän i efterhand. 
Det innebär dock att vi får 
leva med att vara övervakade 
även på allmänna platser. 
Det har jag personligen inga 
som helst problem med. Jag 
tillhör till och med den ska-
ran som inte bryr mig om 
”myndigheten” lyssnar på 
min telefon, läser mina mejl 
och tömmer min brevlåda i 
jakten på misstänkta. Umgås 
jag med terrorister känns 
det tryggt att någon vet om 
det och kan ingripa…

Att som Torbjörn Swahn 
övermanna våldet när en 
tredje person är hotad går 
självklart inte att begära av 
alla. Jag tror inte jag själv 
hade haft modet, men jag 
hyser den största respekten 
för att det finns människor 
som Torbjörn.

I veckans tidning redovisas 

också en sammanställning 
över den pågående och pla-
nerade byggnationen i Ale. 
Antalet invånare har nyligen 
passerat 28 000-gränsen och 
intresset för kommunerna 
norr om Göteborg har tillta-
git som en naturlig effekt av 
pendeltågets uppkomst. Nu 
gäller det att både förvalta 
och förädla på samma gång. 
Husprisernas uppgång är 
som förväntat positiv, om än 
något långsam, inte konstigt 
med tanke på att Ale fram 
till nu tillhört de anony-
mas land. Det kommer ta 
ytterligare år innan de som 
spekulerat i hus kan känna 
att de täljt guld i Ale och 
Lilla Edet, men den tiden 
kommer. 

Nytt år – ny design!

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder &  
mattor till Alelampan  

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Allt för häst, ryttare, hund och katt

 

www.jmschakt.se

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

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JOHANNA ROOS
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VD REDAKTÖR

REDAKTÖR GRAFISK FORM

WEBB  & GRAFISK FORM WEBB & FILM

GRAFISK FORM FOTOGRAF

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 torsdag kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 000 ex, 57 000 
läsare. Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

           Tryck 
         Bold Printing Borås 2014. 
         Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 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. 

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.

Medlem i Gratistidningarna. Verksamheten är miljödiplomerad.

REDAKTIONSRUTA

MEDARBETARE

VECKA 02         NUMMER 01|02 LEDARE

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, 
fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- salmbärs- och tranbärssylt 

(60% bärhalt). Enbärsdricka. Säljes från lastbil.   
LÖRDAG 11/1: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur 8/2.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

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

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SKEPPLANDA BTK HÅLLER 

ÅRSMÖTE
29 JANUARI KL 19.30

PÅ FORSVALLEN
Motioner styrelsen tillhanda 

senast 17 januari

Mer än bara lokaltidning 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.

POLIS
RONDEN

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.

VECKA 14         NUMMER 13|
02 LEDARE

VECKA 14         NUMMER 13|
18 SPORT

Aleungdomar till Afrika
Aleungdomar till Afrika
Aleungdomar till Afrika

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 
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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 
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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-
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har det börjat hända lite mer 
så förhoppningsvis blir fler 
sålda inom kort.

Övervägande 50+
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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) 
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(3-1)
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Johan Janebrink 2, Magnus 
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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
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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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ALAFORS. Veckan före 
jul kallade it- och ener-
giminister Anna-Karin 
Hatt (C) till ett möte där 
rubriken löd: ”Anvis-
ningsavtal och konsu-
mentens ställning”.

Ale El var ett av sex 
inbjudna elhandelsbo-
lag. 

– Det blir en uppfölj-
ning i Stockholm den 
20 februari, berättar 
marknadschef Malin 
Flysjö, som var Ale Els 
representant på mötet.

Vattenfall, EON, Fortum, 
Skellefteå Kraft, Tälje Ener-
gi och Ale El var tillsammans 
med intresseorganisationer-
na Oberoende Elhandlare, 
Svensk Energi, Sveriges 
Konsumenter, Villaägarnas 
Riksförbund och Energi-
marknadsbyrån inbjudna till 
Näringsdepartementet för 
att diskutera villkoren kring 
anvisningsavtal.

– Det känns naturligtvis 
väldigt hedrande att Ale El, 
som är ett litet bolag i bran-
schen, får vara med i ett så-

dant här sammanhang. Det 
tyder ändå på att vår värde-
grund har fått genomslag 
högt upp i hierarkin, säger 
Malin Flysjö.

Anvisningspris, eller tills-
vidarepris som många väljer 
att kalla det, tillämpar många 
bolag för kunder som saknar 
avtal eller vars avtal löpt ut. 

– Dessa bolag tar ut oskä-
ligt höga säljmarginaler på 
så kallade passiva kunder. Vi 
har en annan strategi och lå-
ter istället denna kundgrupp 
hamna på rörligt elpris.

Ale El bjöd förra hösten 
in Tony Rosten och Caro-
line Törnqvist från Energi-
marknadsinspektionen till en 
förutsättningslös diskussion 
på kontoret i Alafors. 

– Vi berättade om våra 
visioner och varför vi an-
såg anvisningspriserna som 
oskäliga, berättar Malin.

Kontentan blev att Malin 
Flysjö i sin tur blev inbjuden 
till ett seminarium på En-
ergimarknadsinspektionen 
i Stockholm för att tillsam-
mans med Vattenfall debat-
tera ärendet. 

– Allting sammanfattades 

i en rapport till regeringen. 
Det utgjorde också grunden 
till varför vi blev kallade till 
mötet på Näringsdeparte-
mentet, förklarar Malin Fly-
sjö.

På mötet med Anna-Ka-
rin Hatt redogjorde Malin 

Flysjö för Ale Els ställ-
ningstagande vad gäller 
anvisningspriser och den 
kundproblematik som det 
genererar.

– Vi motsätter oss allt ful-
spel som förekommer i bran-
schen. Vår affärsidé bygger 
på en långsiktig relation med 
kunderna, de ska känna sig 
trygga och därför vilja vara 
kvar hos oss.

Fick ditt anförande 

någon respons hos minis-
tern?

– Det blev ingen fråge-
stund utan istället kallades 
vi till ett nytt möte den 20 
februari där ett antal diskus-
sionspunkter ska avhandlas. 
Nu är i alla fall frågan lyft på 
högsta politiska nivå och det 
finns ett intresse hos besluts-
fattarna att lyssna till varför 
vi agerar som vi gör.

Hur ser det ut på el-
prismarknaden just nu?

– Priserna är generellt sett 
extremt låga. Alla våra fasta 
elprisavtal låg under 40 öre 
(exklusive moms och skat-
ter) vid nyårshelgen och det 
är ovanligt för den här tiden 
på året. Orsakerna är flera. 
Landets vattenmagasin, som 
hade ett underskott i somras, 
har nått nästintill normalni-
vå. Detta i kombination med 
en väl fungerande kärnkraft 
och att det är en mild väder-
lek håller priserna nere.

Kan du sia något om 
framtiden?

– Väderleken ska enligt 
prognosen stabiliseras och 
vi går mot en mer normal 
temperatur för årstiden. Det 

är emellertid liten risk att 
elpriset ska skjuta i höjden 
då vi står väl rustade vid en 
köldknäpp, säger Malin Fly-
sjö som avslutningsvis låter 

meddela att Ale El planerar 
för en familjedag någon gång 
fram på vårkanten.

JONAS ANDERSSON

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El, besökte Näringsdepartemen-
tet veckan före jul för att diskutera anvisningsavtal och konsumen-
tens ställning med it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

– Malin Flysjö besökte energiministern

Ale Els värdegrund
har fått genomslag
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Dessa bolag 
tar ut oskäligt 
höga säljmar-
ginaler på så 

kallade passiva kunder. 
Vi har en annan strategi 
och låter istället denna 
kundgrupp hamna på 
rörligt elpris.
MALIN FLYSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nu påbörjar 
Ale El projektet med att 
markförlägga en luftled-
ningskonstruktion mel-
lan Solhöjdsvägen och 
Gustav Larssons väg.

Ett omfattande riv-
ningsarbete påbörjas 
under den här veckan.

– Anledningen till att 
vi gör detta är den ex-
ploatering som sker av 
Kronogården, säger Jan 
Mohr, planeringschef på 
Ale El.

Det är Vattenfalls gamla 
50-kilovoltsledning, som se-
dan 2010 utgör en del av Ale 
Els 20-kilovoltsnät, som ska 
grävas ner.

– Jag tror att de boende på 
Solhöjdsvägen kommer att 

bli väldigt nöjda. Ledningen 
går ovanför fastighetsägar-
nas trädgårdar, så visst blir 
det en klar förbättring, säger 
Jan Mohr.

Ale El har lejt ut rase-
ringsarbetet till Vattenfall 
Service som har erfarenhet 
från liknande projekt, att 
hantera denna typ av kraft-
ledning.

– Det handlar om tre så 
kallade fackverkstolpar, 27 
meter höga, som ska demon-
teras ner. Det kommer att 
ske sektionsvis. Landskaps-
bilden kommer att föränd-
ras, ingen tvekan om det, 
säger Jan Mohr.

Ale El har skickat ut ett 
brev till berörda fastighets-
ägare med all nödvändig in-
formation. 

– Arbetet ska vara klart i 

slutet av februari.
Kostnaden för hela pro-

jektet Kronogården i Äl-
vängen beräknas uppgå till 
7-8 miljoner kronor. Det 
är bara en i raden av inves-
teringar som väntar Ale El 
under 2014.

– Vi kommer att investera 
dubbelt så mycket på årsba-
sis mot vad vi brukar. I hu-
vudsak sker det i vårt 20-ki-
lovoltsnät. Vår uppgift är att 
säkerställa utbyggnaden av 
elnätet för att klara framti-
da elförsörjning i och med 
den förväntade expansionen. 
Syftet är också att öka leve-
ranssäkerheten i elnätet. En 
del i detta är att bygga nya 
anläggningsdelar med ny 
teknik, avslutar Jan Mohr.

JONAS ANDERSSON

Jan Mohr, planeringschef på Ale El, vid den plats i Älvängen där nuvarande luftledningskabel ska 
grävas ner i marken.

– Förändrad landskapsbild i Älvängen
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fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.
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i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE



VECKA 02         NUMMER 01|04

ALAFORS. Veckan före 
jul kallade it- och ener-
giminister Anna-Karin 
Hatt (C) till ett möte där 
rubriken löd: ”Anvis-
ningsavtal och konsu-
mentens ställning”.

Ale El var ett av sex 
inbjudna elhandelsbo-
lag. 

– Det blir en uppfölj-
ning i Stockholm den 
20 februari, berättar 
marknadschef Malin 
Flysjö, som var Ale Els 
representant på mötet.

Vattenfall, EON, Fortum, 
Skellefteå Kraft, Tälje Ener-
gi och Ale El var tillsammans 
med intresseorganisationer-
na Oberoende Elhandlare, 
Svensk Energi, Sveriges 
Konsumenter, Villaägarnas 
Riksförbund och Energi-
marknadsbyrån inbjudna till 
Näringsdepartementet för 
att diskutera villkoren kring 
anvisningsavtal.

– Det känns naturligtvis 
väldigt hedrande att Ale El, 
som är ett litet bolag i bran-
schen, får vara med i ett så-

dant här sammanhang. Det 
tyder ändå på att vår värde-
grund har fått genomslag 
högt upp i hierarkin, säger 
Malin Flysjö.

Anvisningspris, eller tills-
vidarepris som många väljer 
att kalla det, tillämpar många 
bolag för kunder som saknar 
avtal eller vars avtal löpt ut. 

– Dessa bolag tar ut oskä-
ligt höga säljmarginaler på 
så kallade passiva kunder. Vi 
har en annan strategi och lå-
ter istället denna kundgrupp 
hamna på rörligt elpris.

Ale El bjöd förra hösten 
in Tony Rosten och Caro-
line Törnqvist från Energi-
marknadsinspektionen till en 
förutsättningslös diskussion 
på kontoret i Alafors. 

– Vi berättade om våra 
visioner och varför vi an-
såg anvisningspriserna som 
oskäliga, berättar Malin.

Kontentan blev att Malin 
Flysjö i sin tur blev inbjuden 
till ett seminarium på En-
ergimarknadsinspektionen 
i Stockholm för att tillsam-
mans med Vattenfall debat-
tera ärendet. 

– Allting sammanfattades 

i en rapport till regeringen. 
Det utgjorde också grunden 
till varför vi blev kallade till 
mötet på Näringsdeparte-
mentet, förklarar Malin Fly-
sjö.

På mötet med Anna-Ka-
rin Hatt redogjorde Malin 

Flysjö för Ale Els ställ-
ningstagande vad gäller 
anvisningspriser och den 
kundproblematik som det 
genererar.

– Vi motsätter oss allt ful-
spel som förekommer i bran-
schen. Vår affärsidé bygger 
på en långsiktig relation med 
kunderna, de ska känna sig 
trygga och därför vilja vara 
kvar hos oss.

Fick ditt anförande 

någon respons hos minis-
tern?

– Det blev ingen fråge-
stund utan istället kallades 
vi till ett nytt möte den 20 
februari där ett antal diskus-
sionspunkter ska avhandlas. 
Nu är i alla fall frågan lyft på 
högsta politiska nivå och det 
finns ett intresse hos besluts-
fattarna att lyssna till varför 
vi agerar som vi gör.

Hur ser det ut på el-
prismarknaden just nu?

– Priserna är generellt sett 
extremt låga. Alla våra fasta 
elprisavtal låg under 40 öre 
(exklusive moms och skat-
ter) vid nyårshelgen och det 
är ovanligt för den här tiden 
på året. Orsakerna är flera. 
Landets vattenmagasin, som 
hade ett underskott i somras, 
har nått nästintill normalni-
vå. Detta i kombination med 
en väl fungerande kärnkraft 
och att det är en mild väder-
lek håller priserna nere.

Kan du sia något om 
framtiden?

– Väderleken ska enligt 
prognosen stabiliseras och 
vi går mot en mer normal 
temperatur för årstiden. Det 

är emellertid liten risk att 
elpriset ska skjuta i höjden 
då vi står väl rustade vid en 
köldknäpp, säger Malin Fly-
sjö som avslutningsvis låter 

meddela att Ale El planerar 
för en familjedag någon gång 
fram på vårkanten.

JONAS ANDERSSON

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El, besökte Näringsdepartemen-
tet veckan före jul för att diskutera anvisningsavtal och konsumen-
tens ställning med it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

– Malin Flysjö besökte energiministern

Ale Els värdegrund
har fått genomslag

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Dessa bolag 
tar ut oskäligt 
höga säljmar-
ginaler på så 

kallade passiva kunder. 
Vi har en annan strategi 
och låter istället denna 
kundgrupp hamna på 
rörligt elpris.
MALIN FLYSJÖ

ÄLVÄNGEN. Nu påbörjar 
Ale El projektet med att 
markförlägga en luftled-
ningskonstruktion mel-
lan Solhöjdsvägen och 
Gustav Larssons väg.

Ett omfattande riv-
ningsarbete påbörjas 
under den här veckan.

– Anledningen till att 
vi gör detta är den ex-
ploatering som sker av 
Kronogården, säger Jan 
Mohr, planeringschef på 
Ale El.

Det är Vattenfalls gamla 
50-kilovoltsledning, som se-
dan 2010 utgör en del av Ale 
Els 20-kilovoltsnät, som ska 
grävas ner.

– Jag tror att de boende på 
Solhöjdsvägen kommer att 

bli väldigt nöjda. Ledningen 
går ovanför fastighetsägar-
nas trädgårdar, så visst blir 
det en klar förbättring, säger 
Jan Mohr.

Ale El har lejt ut rase-
ringsarbetet till Vattenfall 
Service som har erfarenhet 
från liknande projekt, att 
hantera denna typ av kraft-
ledning.

– Det handlar om tre så 
kallade fackverkstolpar, 27 
meter höga, som ska demon-
teras ner. Det kommer att 
ske sektionsvis. Landskaps-
bilden kommer att föränd-
ras, ingen tvekan om det, 
säger Jan Mohr.

Ale El har skickat ut ett 
brev till berörda fastighets-
ägare med all nödvändig in-
formation. 

– Arbetet ska vara klart i 

slutet av februari.
Kostnaden för hela pro-

jektet Kronogården i Äl-
vängen beräknas uppgå till 
7-8 miljoner kronor. Det 
är bara en i raden av inves-
teringar som väntar Ale El 
under 2014.

– Vi kommer att investera 
dubbelt så mycket på årsba-
sis mot vad vi brukar. I hu-
vudsak sker det i vårt 20-ki-
lovoltsnät. Vår uppgift är att 
säkerställa utbyggnaden av 
elnätet för att klara framti-
da elförsörjning i och med 
den förväntade expansionen. 
Syftet är också att öka leve-
ranssäkerheten i elnätet. En 
del i detta är att bygga nya 
anläggningsdelar med ny 
teknik, avslutar Jan Mohr.

JONAS ANDERSSON

Jan Mohr, planeringschef på Ale El, vid den plats i Älvängen där nuvarande luftledningskabel ska 
grävas ner i marken.

– Förändrad landskapsbild i Älvängen

Kraftledning grävs 
ner under jord FO

TO
: J

O
N

A
S 

A
N

D
E
R

SS
O

NDina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.

LÄ
SV

ÄRDE!

Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sver
ige!?

<- <-

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE

Ökad skadegörelse och  
anlagda bränder
Vi har sett en ökning av skadegörelse och anlagda 
bränder i vår kommun de senaste veckorna. Bränderna 
har främst varit i bilar och containrar. Skadegörelsen i 
form av klotter och vandalisering har framförallt varit på 
och omkring våra pendelstationer samt Resecentrum i 
Älvängen. Både bränder och skadegörelse kan leda till 
allvarliga konsekvenser, om det vill sig illa! Nu behöver vi 
allmänhetens hjälp för att komma till rätta med problemen. 
Om du ser något misstänkt, tipsa polisen på 114 14. 
Polisen tar tacksamt emot alla tips, stora som små!  
Om du ser ett pågående brott, ring 112.

Lördag stängt Lördag stängt

GlasbruksmuseetSkepplanda simhall Repslagarmuseet

Kungörelse
Samråd om detaljplan för bostäder 

 
Ale kommun, Västra Götalands län

Förslag till detaljplan över rubricerat område har 
utarbetats och finns utställt för samråd från och med 

2 stort och ligger i centrala 
Älvängen, mellan Änggatan och Göteborgsvägen. 
Området är tidigare detaljplanelagt. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder centralt i 
Älvängen, i nära anslutning till ny pendeltågsstation, 
service och utbyggd infrastruktur. Planen möjliggör 

Detaljplanen finns utställd för samråd under tiden  

  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 

hemsida www.ale.se (Bygga, bo & miljö/Planer och 

 

Upplysningar om planförslaget lämnas av plankonsult 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun,  

senast den  
7 februari 2014.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ni har väl inte 
missat nya ale.se?
Ni har väl inte missat Ale kommuns nya 
responsiva webbplats. Den tidigare 
webbplatsen uppfyllde inte längre kraven 
på tillgänglighet och användbarhet. Såväl 
kommuninvånare, turister, press och 
medarbetare på Ale kommun får genom 
den nya webbplatsen, en riktigt bra 
användarupplevelse.

Den nya webbplatsen är byggd i responsiv design 
och fungerar lika bra i alla olika skärmstorlekar 
oavsett om besökaren använder sin mobiltelefon, 
surfplatta eller en dator. Designen är skapad utifrån 
Mobile First. Det innebär att designarbetet utgått 
ifrån de minsta skärmarna. Får man till en bra 
användarupplevelse i mobilen kan man sedan skala 
upp för större skärmar. I samband med lansering av ny 
webbplats introduceras också det första tjänsterna i 

successivt.

Webbplatsen har delvis fått en ny struktur, enklare 
genvägar och är mer målgruppsanpassad. Detta för att 
besökaren ska få lättare att hitta i de mångfacetterade 
verksamheterna som kommunen ägnar sig åt. 

– Det är viktigt att minimera tiden för besökaren 
att hitta det som de söker. Vi har därför också 
adderat en bättre sökmotor, säger Anne Kolni, 
kommunikationschef i Ale kommun.

Ett problem som ofta ställer till det på kommunala 

webbplatser är att innehållet är alldeles för omfattande 
och för krångligt skrivet. Ale har som mål att ha 
en webbplats med en lagom mängd innehåll som 
besökaren är intresserad av och som är skriven på ett 
sätt som besökaren förstår.

Arbetet med att kvalitetssäkra webbplatsen är en del av 
ett omfattande uppdrag som innebär att förbättra Ale 
kommuns tillgänglighet och service. 

– För att kunna erbjuda god service är det viktigt 
att man sätter medborgaren i fokus och tänker 
kundorienterat. Vi tittar nu på hur vi kan öppna upp 
för mer personlig service och vilka tjänster som skulle 
kunna ingå i ett framtida kundcenter, avslutar  
Anne Kolni.

Ale kommunfullmäktige 
sammanträder 2014
måndag 27 januari

måndag 26 maj
måndag 16 juni

måndag 1 september
måndag 29 september
måndag 27 oktober

Mötena äger rum i Medborgarhuset i Alafors och är öppna för 
allmänheten. Exakta mötestider annonseras i god tid och går 
även att finna på ale.se fram över.

Vill du skydda dig mot oväntat besök?
Dags att starta upp grannsamverkan!

Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri metod för 
dig och dina grannar att samverka mot brott och öka 
gemenskapen i området där du bor.
Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor i radhus, 
parhus, lägenhet eller fristående villa i tättbebyggt 
område likväl som på landsbygd.

Läs mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
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GRATIS
Prova-på-
vecka! v.3

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring
Helena Urdal
0733-81 49 64
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Kursstart v.4

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema

Meditation 
Yoga för män 
Dans Afro, 
Orientalisk, Latino 

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

ALAFORS. Ale Veteri-
nären är en av cirka 
150 medlemsföretag i 
Svensk Djursjukvård.

Nu införs kvalitetsreg-
ler som alla medlemmar 
ska följa.

– Vi får ett sigill att 
använda, som visar 
att vi godtar och följer 
de kvalitetsregler som 
gäller inom Svensk 
Djursjukvård, säger 
Helena Björklund, vd på 
Ale Veterinären.

Syftet med kvalitetsreglerna 
och sigillet är att utveckla 
branschen, behålla och höja 
kvaliteten på vården och ge 
bättre service till djurägarna.

– Våra kunder ska veta vil-
ka krav på kvalitet, kompe-
tens och etik som medlem-

skapet i Svensk Djursjukvård 
innebär, säger Helena Björk-
lund.

19 kvalitetsregler har 
sammanfattats i följande fyra 
kvalitetslöften till djurägar-
na:

och ger professionell vård

ska alltid nå en veterinär

och tydlighet

möta dina och ditt djurs be-
hov

– Svensk Djursjukvårds 
-

ja upp att kvalitetsreglerna 
efterlevs. Både kunder och 
medarbetare kan framföra 
sin kritik till etikrådet. Om 
etikrådet bedömer en avvi-
kelse som allvarlig föreslår 
rådet i första hand en åt-

gärdsplan, och om det inte 
löser problemet kommer 
företaget att uteslutas ur 
Svensk Djursjukvård, säger 
Helena Björklund.

Ale Veterinären kan se 
tillbaka på ett positivt fjol-
år. Företaget ökade sin om-
sättning med åtta procent, 
precis lika mycket som man 
gjorde föregående år.

– Vi får hela tiden in nya 
kunder. Mun-till-mun-ryk-
tet sprider sig blixtsnabbt. 
Vi märker av den utbyggda 
infrastrukturen, får fler och 
fler göteborgare som besö-
ker oss och som vittnar om 
hur lätt det är att ta sig hit. 
Tillgängligheten i kombina-
tion med en bra prisbild och 
framförallt ett väldigt bra 
bemötande är framgångsfak-
torer.

– Ale Veterinären skiljer 

sig mot många kollegor i 
branscher som går mot kor-
tare och kortare boknings-
tider, cirka 15-20 minuter. 
Hos oss gäller 30-40 minuter 
då vi vet hur viktigt samtalet 
är för djurägaren. Vi gör inte 
avkall på det, poängterar 
Helena Björklund.

Under 2013 infördes yt-
terligare en dag med kvälls-
öppet, tisdag följdes av ons-
dag. Det har slagit väldigt väl 
ut förklarar Helena.

– Eventuellt kommer vi 
att införa kvällsöppet tre 
dagar i veckan. Vi ser också 
över möjligheterna att få hit 
en ortoped, vilket i så fall 
skulle innebära en ny nisch 
för oss.

JONAS ANDERSSON

Ale Veterinären har antagit de kvalitetsregler som gäller för att erhålla Svensk Djursjukvårds branschsigill. Här ses delar av persona-
len på mottagningen i Alafors. Bakre raden från vänster: Stefan Berg, Helena Björklund och Lars-Olov Berg. Främre raden från vänster: 
Louise Björnheden med hunden Vessla, Elisabeth Jendestig och Eva Törngren.

– Ale Veterinären har erhållit branschsigill
Kvalitetsarbete som synliggörs

ALE. Arbetslösheten 
förblev relativt oför-
ändrad under november 
månad – för både Ale 
och Lilla Edet såväl som 
hela riket. 

Jämfört med samma 
period förra året är 
ungdomsarbetslösheten 
i Ale oförändrad, medan 
den ökat i Lilla Edet.

I november 2012 var ung-
domsarbetslösheten 15,8 % i 
Ale samt 17,5 % i Lilla Edet, 
vilket kan jämföras med 15,9 
% respektive 19,9 % för sam-
ma period 2013. Ale har ökat 
med 0.1 procentenheter med-
an man i Lilla Edet ser en ök-
ning med 2,4 procentenheter. 

En minskning ser man 
bland annat i Kungälv – från 
9,7 till 7,7 och i Göteborg – 
från 16,3 till 14,9. 

Sett till hela åldersspan-
net har arbetslösheten ökat 
något i hela riket under året. 
I Ale innebär det en ökning 
från 5,9 % 2012 till 6,3 % 
2013. Lilla Edet har ökat 
från 8,0 % till 8,3 %.

Lägst arbetslöshet i Gö-
teborgsregionen har just nu 
Kungälv tätt följd av Lerum. 
Högst har Göteborg och 
därefter Lilla Edet. 

Även när det gäller ung-
domsarbetslösheten ligger 
Kungälv lägst och Lilla Edet 
högst. 

JOHANNA ROOS

Inga stora förändringar 
i arbetslösheten

FAKTA

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i november 2013 i % (ok-
tober månad inom parantes)
Kungälv: 7,7 (8,6) 
Lerum: 10,4 (10,7)
Ale: 15,9 (15,9)
Lilla Edet: 19,9 (19,6)
Alingsås: 17,2 (17,0)
Göteborg: 14,9 (15,3)
Hela riket: 17,2 (17,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
november 2013 i % (oktober 
månad inom parantes)
Kungälv 3,7 (3,8) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,3 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (8,3)
Alingsås: 7,6 (7,4)
Göteborg: 9,3 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,5)

ALE. Almi Företagspartner 
genomför kontinuerligt un-
derökningar bland 150 bank-
kontorschefer. Över hälften 
tror att utlåningen till före-
tag kommer att öka det när-
maste kvartalet. Det är en 
positiv trend som spelar stor 
roll för företagen i Ale.

– Det spelar jättestor roll 
vad bankerna tror om fram-
tiden. Det påverkar deras syn 

på att våga ge krediter till fö-
retag, säger Sara Wallin, vd 
Almi Företagspartner Väst.

– Känner man att kon-
junkturen vänder vågar man 

Den stärkta framtidstron gör 
det inte bara lättare att låna 
pengar för företagen. Även 
företagen påverkas och vill 
investera, avslutar Sara Wal-
lin.

Utlåning till företag 
väntas ta fart

SKÄNK DIN PANT!

ETT SAMARBETE MELLAN

Använd pantknappen på ICA Kvantum, Ale Torg 
och skänk din pant til Vaknafonden
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Kursstart v.4

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema

Meditation 
Yoga för män 
Dans Afro, 
Orientalisk, Latino 

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

ALAFORS. Ale Veteri-
nären är en av cirka 
150 medlemsföretag i 
Svensk Djursjukvård.

Nu införs kvalitetsreg-
ler som alla medlemmar 
ska följa.

– Vi får ett sigill att 
använda, som visar 
att vi godtar och följer 
de kvalitetsregler som 
gäller inom Svensk 
Djursjukvård, säger 
Helena Björklund, vd på 
Ale Veterinären.

Syftet med kvalitetsreglerna 
och sigillet är att utveckla 
branschen, behålla och höja 
kvaliteten på vården och ge 
bättre service till djurägarna.

– Våra kunder ska veta vil-
ka krav på kvalitet, kompe-
tens och etik som medlem-

skapet i Svensk Djursjukvård 
innebär, säger Helena Björk-
lund.

19 kvalitetsregler har 
sammanfattats i följande fyra 
kvalitetslöften till djurägar-
na:

och ger professionell vård

ska alltid nå en veterinär

och tydlighet

möta dina och ditt djurs be-
hov

– Svensk Djursjukvårds 
-

ja upp att kvalitetsreglerna 
efterlevs. Både kunder och 
medarbetare kan framföra 
sin kritik till etikrådet. Om 
etikrådet bedömer en avvi-
kelse som allvarlig föreslår 
rådet i första hand en åt-

gärdsplan, och om det inte 
löser problemet kommer 
företaget att uteslutas ur 
Svensk Djursjukvård, säger 
Helena Björklund.

Ale Veterinären kan se 
tillbaka på ett positivt fjol-
år. Företaget ökade sin om-
sättning med åtta procent, 
precis lika mycket som man 
gjorde föregående år.

– Vi får hela tiden in nya 
kunder. Mun-till-mun-ryk-
tet sprider sig blixtsnabbt. 
Vi märker av den utbyggda 
infrastrukturen, får fler och 
fler göteborgare som besö-
ker oss och som vittnar om 
hur lätt det är att ta sig hit. 
Tillgängligheten i kombina-
tion med en bra prisbild och 
framförallt ett väldigt bra 
bemötande är framgångsfak-
torer.

– Ale Veterinären skiljer 

sig mot många kollegor i 
branscher som går mot kor-
tare och kortare boknings-
tider, cirka 15-20 minuter. 
Hos oss gäller 30-40 minuter 
då vi vet hur viktigt samtalet 
är för djurägaren. Vi gör inte 
avkall på det, poängterar 
Helena Björklund.

Under 2013 infördes yt-
terligare en dag med kvälls-
öppet, tisdag följdes av ons-
dag. Det har slagit väldigt väl 
ut förklarar Helena.

– Eventuellt kommer vi 
att införa kvällsöppet tre 
dagar i veckan. Vi ser också 
över möjligheterna att få hit 
en ortoped, vilket i så fall 
skulle innebära en ny nisch 
för oss.

JONAS ANDERSSON

Ale Veterinären har antagit de kvalitetsregler som gäller för att erhålla Svensk Djursjukvårds branschsigill. Här ses delar av persona-
len på mottagningen i Alafors. Bakre raden från vänster: Stefan Berg, Helena Björklund och Lars-Olov Berg. Främre raden från vänster: 
Louise Björnheden med hunden Vessla, Elisabeth Jendestig och Eva Törngren.

– Ale Veterinären har erhållit branschsigill
Kvalitetsarbete som synliggörs

ALE. Arbetslösheten 
förblev relativt oför-
ändrad under november 
månad – för både Ale 
och Lilla Edet såväl som 
hela riket. 

Jämfört med samma 
period förra året är 
ungdomsarbetslösheten 
i Ale oförändrad, medan 
den ökat i Lilla Edet.

I november 2012 var ung-
domsarbetslösheten 15,8 % i 
Ale samt 17,5 % i Lilla Edet, 
vilket kan jämföras med 15,9 
% respektive 19,9 % för sam-
ma period 2013. Ale har ökat 
med 0.1 procentenheter med-
an man i Lilla Edet ser en ök-
ning med 2,4 procentenheter. 

En minskning ser man 
bland annat i Kungälv – från 
9,7 till 7,7 och i Göteborg – 
från 16,3 till 14,9. 

Sett till hela åldersspan-
net har arbetslösheten ökat 
något i hela riket under året. 
I Ale innebär det en ökning 
från 5,9 % 2012 till 6,3 % 
2013. Lilla Edet har ökat 
från 8,0 % till 8,3 %.

Lägst arbetslöshet i Gö-
teborgsregionen har just nu 
Kungälv tätt följd av Lerum. 
Högst har Göteborg och 
därefter Lilla Edet. 

Även när det gäller ung-
domsarbetslösheten ligger 
Kungälv lägst och Lilla Edet 
högst. 

JOHANNA ROOS

Inga stora förändringar 
i arbetslösheten

FAKTA

Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i november 2013 i % (ok-
tober månad inom parantes)
Kungälv: 7,7 (8,6) 
Lerum: 10,4 (10,7)
Ale: 15,9 (15,9)
Lilla Edet: 19,9 (19,6)
Alingsås: 17,2 (17,0)
Göteborg: 14,9 (15,3)
Hela riket: 17,2 (17,4)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
november 2013 i % (oktober 
månad inom parantes)
Kungälv 3,7 (3,8) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,3 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (8,3)
Alingsås: 7,6 (7,4)
Göteborg: 9,3 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,5)

ALE. Almi Företagspartner 
genomför kontinuerligt un-
derökningar bland 150 bank-
kontorschefer. Över hälften 
tror att utlåningen till före-
tag kommer att öka det när-
maste kvartalet. Det är en 
positiv trend som spelar stor 
roll för företagen i Ale.

– Det spelar jättestor roll 
vad bankerna tror om fram-
tiden. Det påverkar deras syn 

på att våga ge krediter till fö-
retag, säger Sara Wallin, vd 
Almi Företagspartner Väst.

– Känner man att kon-
junkturen vänder vågar man 

Den stärkta framtidstron gör 
det inte bara lättare att låna 
pengar för företagen. Även 
företagen påverkas och vill 
investera, avslutar Sara Wal-
lin.

Utlåning till företag 
väntas ta fart

SKÄNK DIN PANT!

ETT SAMARBETE MELLAN

Använd pantknappen på ICA Kvantum, Ale Torg 
och skänk din pant til Vaknafonden
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Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

ÖPPET HUS Lördag 11 januari kl 10.00-14.00  

och tisdag 14 januari kl 16.30 - 19.30

ÄLVÄNGEN. Inte bara 
nya lokaler utan även 
en ny verksamhetschef.

Catarina Svalbacke är 
den som tar över ansva-
ret efter Eva Herlenius 
på Närhälsan Älvängen/
Skepplanda.

– Det ska bli spännan-
de att prova på något 
nytt och byta sluten 
vård mot öppen vård, 
säger Catarina till Ale-
kuriren.

Catarina Svalbacke är utbil-
dad intensivvårdssjukskö-
terska och har jobbat inom 
intensivvården under de se-
naste 20 åren, bland annat i 
Norge, Karlstad, Uddevalla 
och Trollhättan. De senaste 
fem och ett halvt åren har 
Catarina tjänstgjort som av-
delningschef på neonatal 34 

på Näl – barnkliniken.
– Där tar man hand om 

för tidigt födda barn och 
nyfödda barn som insjuknar, 
förklarar Catarina Svalbacke.
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bara rollen som verksam-
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som är ny för Catarina Sval-
backe, Ale kommun är också 
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– Jag är jättetacksam för 
att vi kunde få till den här 
övergången, att jag får träf-
fa personer och praktisera 
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att komma in i jobbet, säger 
Catarina.
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än att jag har åkt igenom 
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som jag hoppas kunna ta del 
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– Det låg rätt i tiden och 
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– Drivkraften är att få 
skapa en arbetsplats där per-

sonalen trivs, att underlätta 
vardagen för medarbetarna 
så att de kan göra ett bra 
jobb. Trivs personalen så 
trivs patienterna. Som chef 
har du möjlighet att påver-
ka, då tänker jag inte bara på 
arbetsmiljön utan även pa-
tientsäkerhet och så vidare.

Om du ska beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är lugn och trygg, 
närvarande och positiv. Jag 
är glad för det mesta och för-
söker fokusera på det som är 
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Hur får ni fler att lista 
sig hos Närhälsan Älväng-
en/Skepplanda?

– Genom att erbjuda kva-
lificerad vård och genom att 
bry oss om våra patienter. 
Ett bra bemötande samt rik-
tiga rutiner är jätteviktigt.
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gänglighet. Det tilltalar både 
personal och patienter, av-
slutar Catarina Svalbacke.

– Catarina Svalbacke på plats i Älvängen

Närhälsan har fått 
ny verksamhetschef

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Catarina Svalbacke är ny verksamhetschef för Närhälsan Älväng-
en/Skepplanda.

CATARINA SVALBACKE

Ålder: 49.
Bor: Trollhättan.
Familj: Man och tre barn; 21, 
20 och 15 år.
Intressen: Vara ute i naturen.
Äter helst: Allt, men jag tyck-
er mycket om fisk.

Favoritmusik: Svenska artis-
ter som exempelvis Ledin och 
Gessle.
Motto i livet: Att behandla 
andra så som jag själv vill bli 
behandlad.

Trivs perso-
nalen så trivs 
patienterna. 
Som chef har du 

möjlighet att påverka, 
då tänker jag inte bara 
på arbetsmiljön utan 
även patientsäkerhet.
Catarina Svalbacke
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Bohus
Skårdal
(Vid skolvägen)
Planerar för 25-30 lägenheter,  
detaljplan färdig och byggstart  
kan ske när som helst.

Ale redo att

– Bostadsbyggandet väntas 
ta fart under 2014
ALE. Det övergripande 
målet för Ale kommun 
är att befolkningen ska 
öka med i snitt 400 
personer per år, något 
som förutsätter att bo-
stadsbyggandet håller 
samma takt. 

2013 gick trögare än 
väntat, men under 2014 
räknar man med att 
marknaden ska vända 
uppåt.

– Alla beslut är fattade och 
nu väntar vi bara på att 
marknadens aktörer ska sätta 
fart. Man måste också våga 
chansa lite, det går inte att 
ha hängslen och livrem i 
byggbranschen, säger Jan 
A Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbyggnads-
nämnden. 

Lars Lindström, mark- 
och exploateringsansvarig, 
menar att utvecklingen un-
der 2013 inte blev riktigt 
som man hade hoppats på.

– Målet är att befolkning-
en ska öka med 1,5 procent 
per år, vilket motsvarar cirka 
400 personer, men 2013 lan-
dade vi på omkring 1 pro-
cents ökning. 2014 är ett år 
som vi borde kunna förvänta 
oss mer av och nu börjar vi 
komma ikapp. 

När det gäller bostads-
byggandet förväntas flera 
områden stå klara för inflytt-
ning under det kommande 
året. 

I Kronogården i Älväng-
en beräknar man färdigställa 
två lägenhetsområden med 
inflyttning under våren. I 
slutet av februari påbörjas 
bygget av 13 lägenheter i 
Solgården i Alafors, som 
utgör den andra etappen av 
projektet som ska mynna ut i 
sammanlagt 55 nya bostäder. 

Även Green Village vid 
Keillers Damm i Surte be-
räknas bli inflyttningsklart 
under 2014, liksom 18 bo-
stadsrätter i Backa Säteri i 
Nödinge. 

Helhetstänk i centrum
Förutom bostadsområden 
pågår planarbetet för ut-
vecklandet av Ales centralor-
ter, Nödinge och Älvängen 
centrum. 

– Handelsplats Älväng-
en ska utökas, Sefa har köpt 
upp mer mark norrut mot 
Folkets hus till, säger Lars 
Lindström.

I våras kom dessutom ny-
heten att Kungälvs trä till-
sammans med flera andra 
aktörer kommer att etablera 
sig på Alesidan, närmare be-
stämt i Svenstorp norr om 
handelsplatsen. 

– Vi påbörjar även en 
planering för Älvängen cen-
trum där kommunen ska 
ha kontroll över området 
kring pendelstationen för 
att kunna skapa en helhet. 
Detsamma gäller i Nödinge, 
där vi genom en fördjupad 
översiktsplanering ska tänka 
utifrån ett större perspektiv. 
Det gäller att titta på hur 
centrum ska kunna exploa-
teras på ett vettigt sätt så att 
vi slipper hamna i återvänds-
gränder när allt redan är fär-
digt, genom att exempelvis 
lösa parkeringsplatser innan 
man börjar bygga, säger Jan 
A Pressfeldt. 

På flera håll i kommunen 
står man just nu med färdiga 
tomter och bara väntar på att 
marknaden ska ta fart så att 
exploatörerna vågar investe-
ra. 

– Det handlar också om 
att bankerna måste öppna 
plånboken lite mer och hjäl-
pa samhällsbyggnaden på 
traven, menar Pressfeldt. 

På Gymnasiekullen, som är tänkt att ligga ovanför Ale gymnasium, kan det bli aktuellt med cirka 100 nya lägenheter, men först måste parkeringsfrågan lösas.

BEFOLKNING I ALE

Befolkningsprognos  
2012-2017
(befolkningsförändring inom 
parantes)

2012: 27 842 (256)
2013: 28 009 (167)
2014: 28 337 (328)
2015: 28 638 (301)
2016: 29 044 (406)
2017: 29 529 (485)

Surte
Keillers damm
Planerat för 116 bostäder i hyres- 
rätter, radhus och villor. Första  
inflyttning beräknas under 2014.

Brattåsberget
Planeras för 58 radhus med  
äganderätt. Detaljplan pågår. 

Videgårdsvägen
Planeras för flerbostadshus med 
lägenheter. Bygget är i slutfasen. 

Surte norra
Planeras för 14 hyreslägenheter i 
3 flerbostadshus. Inväntar bygglov, 
oklart när bygget kan vara färdigt.

Nol
Sannum
Planeras för 12 
lägenheter i parhus. 
Byggstart våren 
2014 med beräk-
nad första in-
flyttning hösten 
2014. 

Nol östra
Planeras för nya 
hyreshus 900 
meter från pen-
delstationen, en 
del av Alebyg-
gens förtätning  
i området. Byg-
get står inför 
samråd.

Alafors
Furulund
Planeras för totalt 44 bostäder i form av villor, 
hyreslägenheter och kooperativa hyresrätter i 
småhus. Markarbeten startar under 2014 och 
ska vara klart till sommaren. Första inflytt-
ning beräknas till årsskiftet 2014/2015.

Solgården 
Planeras för totalt 55 lägenheter. Andra 
etappen med 13 lägenheter påbörjas i 
slutet av februari 2014 med beräk-
nad inflyttning hösten 2014. 

Rished
Planeras för ett 40-tal lägenhe-
ter, varav cirka hälften i villa-
form. Detaljplanearbete pågår 
och förväntad byggstart kan 
vara möjlig framåt hösten 
2014.

TEXT
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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TEXT
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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peabbostad.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - bostadsrätter
Nu pågår försäljningen av ytterligare 24 nya bostadsrätter i Ale. Bo bekvämt med hiss 
och stor balkong eller uteplats i soligt västerläge – och möjlighet att påverka pris och 
månadsavgift. Välj bland 2-4 rok.
Lägenhetsvisning: 12 jan kl. 11 i nybyggda grannfastigheten Brf Aleäng, Torkels Kulle 2 
Kontakt: Lennart Olsson, tel. 0708-44 64 12, lennart.olsson@fastighetsbyran.se

Ale, Nödinge, Östra Ängarne - radhus
Bo bekvämt i ett av våra 10 nya prisvärda radhus med äganderätt. Här bor du nära 
natur och badsjöar, samtidigt som du tar dig till innerstan på bara 17 minuter med pendeln.
Som alltid när Peab bygger köper du din bostad till fast pris utan budgivning.
Tomtvisning: 12 jan kl. 12-13 på Mejerivägen      
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93, daniel.folke@peab.se

Visning på söndag!
Vi    stora balkonger

Prisvärda
radhus!

Julgrans
plundring

Söndagen den 12 januari, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

t växa

Nödinge 
Ale Höjd
Planeras för 300-350 bostäder. 
Planläggning pågår och inflytt-
ning förväntas tidigast 2016-
2017.

Backa Säteri
Första etappen med 20  
bostadsrätter, precis färdigt.  
Andra etappen med 18  
bostadsrätter, bygge pågår. 
Inflyttning i juni 2014.

Södra Backa 
Planeras för 500 bostäder  
på höjden mellan Nödinge  
och Bohus. Förstudier pågår.
 
Backaområdet
Gammalt beslut, färdigt  
att bygga men ligger på is.

Gymnasiekullen
Planeras för omkring 100 
lägenheter i ett antal höghus. 
Har inte hamnat på plan- 
bordet ännu och innan man  
ger klartecken måste  
parkeringsfrågan lösas. 

Skepplanda
Prästgården
Planeras för 32 lägenheter i 
tvåvåningshus grupperade runt 
den gamla prästgården. Ska 
vara lättillgängliga och passa 
bland annat äldre personer.

Högstorp
(gärdet mitt emot Vadbacka 
gästgiveri)
Planeras för 20-30 villor och 
radhus. Står inför detaljpla-
neläggning.

Skepplanda Södra 
Planeras för 10-20 villor. På 
diskussionsstadiet. 

Skönningared
Planeras för 40-50 villor. 
Detaljplaneläggningen färdig, 
väntar på att komma ut på 
marknaden.

Älvängen 
Kronogården
Planeras för totalt 400 bostä-
der i form av lägenheter och 
villor. Man beräknar att färdig-
ställa två lägenhetsområden 
under 2014 med inflyttning 
under året och därefter blir 
byggtakten cirka 50 bostäder 
per år. 

Gamla busstorget
Planeras för ett höghus på 
mellan 9 och 11 våningar med 
ett 50-tal bostadsrätter samt 
butikslokaler på bottenplan. 
Detaljplanarbete pågår och 
väntas vara färdigt till hösten 
2014.

Gula Villan
(Göteborgsvägen) Planeras för 
ett 30-tal exklusiva bostads-
rättslägenheter. Detaljplanear-
bete pågår, planläggning av två 
flyglar inkluderat. 

Änggatan
Planeras för ett 40-tal koope-
rativa hyresrätter. Detaljplan-
arbete pågår och kan bli klart 
under våren 2014. 

Svenstorp
Planeras för 13 fristående 
småhus. Klart för byggnation, 
tomter finns till salu. 

Vikadamm
Planeras för 19 villor. Klart för 
byggnation, tomter finns till 
salu.
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KATTLEBERG. För två 
och ett halvt år sedan 
lämnade Isabelle Samu-
elsson, 21, barndoms-
hemmet i Kattleberg 
och styrde kosan mot 
USA för teaterstudier i 
Hollywood.

Hon lever ett liv som 
många bara drömmer 
om, men med fötterna 
stadigt kvar på jorden.

När hon tillsammans med 
amerikanske pojkvännen 
Cody klev på planet i Los 
Angeles den 23 december 
stod termometern på över 
90 grader Fahrenheit, vilket 
motsvarar närmare 40 grader 
med våra mått mätt. Julstäm-
ning rådde det däremot ing-
en brist på.

– Så här års hänger det 
ljusslingor, granar och tom-
tar överallt längs Hollywood 
Boulevard, berättar Isabelle 
Samuelsson när Alekuriren 
träffar henne i föräldrahem-
met i Kattleberg, där hon 
spenderat jul- och nyårshel-
gen tillsammans med famil-
jen. 

Dagen därpå väntar den 
långa flygresan tillbaka till 
Kalifornien och Hollywood 
där hon i våras tog examen 
från teaterskolan American 
academy of dramatic arts. 
Under ett extra år jobbar hon 
nu för skolans teatergrupp.

– Nu gäller det att bygga 
upp mitt amerikanska cv och 
eftersom vår huvudregissör 
bjuder in agenter och regis-
sörer till våra föreställningar 
är det en bra chans att synas.

Hårt arbete
Ända sedan hon under stu-
dietiden på Hulebäcksgym-
nasiets estetprogram för 
första gången hörde talas 
om skolan i Hollywood har 
hon förberett sig noga för att 
maximera sina chanser att bli 
antagen. Det hårda arbetet 
lönade sig och hon kom in 
på sin första audition, vilket 
är ovanligt.

– Jag har alltid velat syss-
la med teater och minns att 
jag redan under lågstadiet på 
Alvhemsskolan spelade upp 
små sketcher för klassen. Jag 
har fått en jättechans, men 
jag tror samtidigt att många 
underskattar hur mycket ar-
bete det innebär att vara skå-
despelare och någon direkt 
fritid har man inte. Inför 

varje roll är det mycket att 
läsa på, lära sig om karak-
tären och memorera. Det 
gäller att ha disciplin och 
jobba hårt för det finns alltid 
någon annan som är redo att 
ta ditt jobb. 

Något hon fått lära sig 
under resans gång är att ta 
för sig och inte vänta på sin 
tur som hon varit van vid i 
Sverige.

– Det är vi européer som 
räcker upp handen om vi vill 
säga något och många ame-
rikanare tror att vi är blyga. 
Man har fått lära sig att istäl-
let prata rakt ut och inte vara 
så rädd för att avbryta någon. 
Alla pratar om sig själva och 
blir uttråkade om de tvingas 
lyssna för länge på någon 
annan. Attityden är mycket 
vänligare i Sverige och det 
kan jag sakna ibland. 

Neutralisera accenten
Vid sidan om teatern har hon 
även gjort ett flertal modell-
jobb, bland annat för jeans-
märket Hzurdadi och ett 
sminkmärke samt stått mo-
dell för olika fotografer och 
på fotokurser. 

I somras medverkade hon 
även i en kortfilm som kom-
mer att visas som miniserie i 
indisk tv.

Dock är det i kostymdra-

ma från 1900-talets tidiga 
decennier som Isabelle gör 
sig bäst, det är också i den 
genren hon känner sig mest 
hemma. 

– Jag har ett utseende som 
passar för den typen av rol-
ler. Jag jobbar även på sko-
lans kostymavdelning med 
att sy kläder inför föreställ-
ningarna och jag tycker det 
är väldigt roligt med alla 
vackra påkostade kostymer. 

Efter två och ett halvt år i 
USA är hennes svenska bryt-
ning nästan helt borta, men 

det har krävts mycket arbete. 
– Nu tror folk ofta att jag 

är från Minesota, vilket är 
lite kul eftersom min pojk-
vän kommer därifrån. I sko-
lan har vi jobbat sju timmar i 
veckan bara med att neutra-
lisera accenten. 

Vad framtiden har att vän-
ta för den begåvade skåde-
spelerskan från Ale återstår 
att se. Isabelle Samuelsson 
menar att det handlar myck-
et om tur och tillfälligheter 
och att vara på rätt plats vid 
rätt tillfälle, men hon kom-

mer med all säkerhet att 
stanna kvar i USA.

– Isabelle Samuelsson
hittade lyckan i Hollywood

Vind i 
ryggen

Hemma. Isabelle Samuelsson passade på att njuta av den friska luften på landet hemma i Kattleberg, där hon och spenderade jul- och ny-
årshelgen innan det blivit dags att återvända till Hollywood där hon bor och studerar teater. 

Redan en stjärna. Bilden är tagen i samband med inspelningen av 
den amerikansk-indiska kortfilmen ”Positive”.

Isabelle har stått modell för 
bland annat kläd- och smink-
märken.

ISABELLE SAMUELSSON

Ålder: 21
Bor: Hollywood, Los Angeles
Uppvuxen: I Kattleberg, 
Älvängen
Familj: Mamma Marianne, 
pappa Sonny, storasyster 
Pernilla, storebror Per-Ola 
och sex syskonbarn. Ameri-
kanske pojkvännen och tillika 

sambon Cody.
Gör: Studerar teater (tredje 
och sista året) på American 
academy of dramatic arts i 
Hollywood. Jobbar som mo-
dell och skådespelare.
Intressen: Spela saxofon, 
fotografera, resa, musik och 
teater.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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Den 5 januari justerade 
Västtrafik biljettpriserna. 
Orsaken är ökade kostna-
der för att utföra trafiken. I 
snitt höjs priserna med 5,9 
procent.

Prisjusteringen innebär 
att en kontoladdning från 
den 5 januari kommer att 
kosta 19,40 kronor (18,60 
kr idag), en enkelbiljett 25 
kr (24 kr) och ett periodkort 

545 kronor (505 kr). Samt-
liga exempel avser en vuxen 
som reser inom Göteborgs 
kommun.

Samtidigt låter Västtrafik 
meddela att sms-biljett införs 
för varje kommun i Västsve-
rige. Tidigare har sms-biljett 
funnits för tätorterna i Väst-
trafiks område och i vissa av 
kommunerna. Sms-biljetten 
är populär och fler kommu-

ner har efterfrågat tjänsten 
och därför har Västtrafik 
tagit fram lösningar för 
samtliga kommuner.

Information om de koder 
som gäller för betalning 
kommer bland annat att 
finnas på hållplatserna, som 
dekaler på bussarna och på 
Västtrafiks webbplats. De 
koder som redan finns idag 
kommer att fortsätta gälla.

Nya priser med Västtrafik

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring
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KATTLEBERG. För två 
och ett halvt år sedan 
lämnade Isabelle Samu-
elsson, 21, barndoms-
hemmet i Kattleberg 
och styrde kosan mot 
USA för teaterstudier i 
Hollywood.

Hon lever ett liv som 
många bara drömmer 
om, men med fötterna 
stadigt kvar på jorden.

När hon tillsammans med 
amerikanske pojkvännen 
Cody klev på planet i Los 
Angeles den 23 december 
stod termometern på över 
90 grader Fahrenheit, vilket 
motsvarar närmare 40 grader 
med våra mått mätt. Julstäm-
ning rådde det däremot ing-
en brist på.

– Så här års hänger det 
ljusslingor, granar och tom-
tar överallt längs Hollywood 
Boulevard, berättar Isabelle 
Samuelsson när Alekuriren 
träffar henne i föräldrahem-
met i Kattleberg, där hon 
spenderat jul- och nyårshel-
gen tillsammans med famil-
jen. 

Dagen därpå väntar den 
långa flygresan tillbaka till 
Kalifornien och Hollywood 
där hon i våras tog examen 
från teaterskolan American 
academy of dramatic arts. 
Under ett extra år jobbar hon 
nu för skolans teatergrupp.

– Nu gäller det att bygga 
upp mitt amerikanska cv och 
eftersom vår huvudregissör 
bjuder in agenter och regis-
sörer till våra föreställningar 
är det en bra chans att synas.

Hårt arbete
Ända sedan hon under stu-
dietiden på Hulebäcksgym-
nasiets estetprogram för 
första gången hörde talas 
om skolan i Hollywood har 
hon förberett sig noga för att 
maximera sina chanser att bli 
antagen. Det hårda arbetet 
lönade sig och hon kom in 
på sin första audition, vilket 
är ovanligt.

– Jag har alltid velat syss-
la med teater och minns att 
jag redan under lågstadiet på 
Alvhemsskolan spelade upp 
små sketcher för klassen. Jag 
har fått en jättechans, men 
jag tror samtidigt att många 
underskattar hur mycket ar-
bete det innebär att vara skå-
despelare och någon direkt 
fritid har man inte. Inför 

varje roll är det mycket att 
läsa på, lära sig om karak-
tären och memorera. Det 
gäller att ha disciplin och 
jobba hårt för det finns alltid 
någon annan som är redo att 
ta ditt jobb. 

Något hon fått lära sig 
under resans gång är att ta 
för sig och inte vänta på sin 
tur som hon varit van vid i 
Sverige.

– Det är vi européer som 
räcker upp handen om vi vill 
säga något och många ame-
rikanare tror att vi är blyga. 
Man har fått lära sig att istäl-
let prata rakt ut och inte vara 
så rädd för att avbryta någon. 
Alla pratar om sig själva och 
blir uttråkade om de tvingas 
lyssna för länge på någon 
annan. Attityden är mycket 
vänligare i Sverige och det 
kan jag sakna ibland. 

Neutralisera accenten
Vid sidan om teatern har hon 
även gjort ett flertal modell-
jobb, bland annat för jeans-
märket Hzurdadi och ett 
sminkmärke samt stått mo-
dell för olika fotografer och 
på fotokurser. 

I somras medverkade hon 
även i en kortfilm som kom-
mer att visas som miniserie i 
indisk tv.

Dock är det i kostymdra-

ma från 1900-talets tidiga 
decennier som Isabelle gör 
sig bäst, det är också i den 
genren hon känner sig mest 
hemma. 

– Jag har ett utseende som 
passar för den typen av rol-
ler. Jag jobbar även på sko-
lans kostymavdelning med 
att sy kläder inför föreställ-
ningarna och jag tycker det 
är väldigt roligt med alla 
vackra påkostade kostymer. 

Efter två och ett halvt år i 
USA är hennes svenska bryt-
ning nästan helt borta, men 

det har krävts mycket arbete. 
– Nu tror folk ofta att jag 

är från Minesota, vilket är 
lite kul eftersom min pojk-
vän kommer därifrån. I sko-
lan har vi jobbat sju timmar i 
veckan bara med att neutra-
lisera accenten. 

Vad framtiden har att vän-
ta för den begåvade skåde-
spelerskan från Ale återstår 
att se. Isabelle Samuelsson 
menar att det handlar myck-
et om tur och tillfälligheter 
och att vara på rätt plats vid 
rätt tillfälle, men hon kom-

mer med all säkerhet att 
stanna kvar i USA.

– Isabelle Samuelsson
hittade lyckan i Hollywood

Vind i 
ryggen

Hemma. Isabelle Samuelsson passade på att njuta av den friska luften på landet hemma i Kattleberg, där hon och spenderade jul- och ny-
årshelgen innan det blivit dags att återvända till Hollywood där hon bor och studerar teater. 

Redan en stjärna. Bilden är tagen i samband med inspelningen av 
den amerikansk-indiska kortfilmen ”Positive”.

Isabelle har stått modell för 
bland annat kläd- och smink-
märken.

ISABELLE SAMUELSSON

Ålder: 21
Bor: Hollywood, Los Angeles
Uppvuxen: I Kattleberg, 
Älvängen
Familj: Mamma Marianne, 
pappa Sonny, storasyster 
Pernilla, storebror Per-Ola 
och sex syskonbarn. Ameri-
kanske pojkvännen och tillika 

sambon Cody.
Gör: Studerar teater (tredje 
och sista året) på American 
academy of dramatic arts i 
Hollywood. Jobbar som mo-
dell och skådespelare.
Intressen: Spela saxofon, 
fotografera, resa, musik och 
teater.

TEXT & BILD
JOHANNA ROOS
johanna@alekuriren.se
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Den 5 januari justerade 
Västtrafik biljettpriserna. 
Orsaken är ökade kostna-
der för att utföra trafiken. I 
snitt höjs priserna med 5,9 
procent.

Prisjusteringen innebär 
att en kontoladdning från 
den 5 januari kommer att 
kosta 19,40 kronor (18,60 
kr idag), en enkelbiljett 25 
kr (24 kr) och ett periodkort 

545 kronor (505 kr). Samt-
liga exempel avser en vuxen 
som reser inom Göteborgs 
kommun.

Samtidigt låter Västtrafik 
meddela att sms-biljett införs 
för varje kommun i Västsve-
rige. Tidigare har sms-biljett 
funnits för tätorterna i Väst-
trafiks område och i vissa av 
kommunerna. Sms-biljetten 
är populär och fler kommu-

ner har efterfrågat tjänsten 
och därför har Västtrafik 
tagit fram lösningar för 
samtliga kommuner.

Information om de koder 
som gäller för betalning 
kommer bland annat att 
finnas på hållplatserna, som 
dekaler på bussarna och på 
Västtrafiks webbplats. De 
koder som redan finns idag 
kommer att fortsätta gälla.

Nya priser med Västtrafik

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Vi har Sveriges 
mest nöjda 
kunder i år.

Igen.
Källa: SKI 2013, sakförsäkring
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ÄLVÄNGEN. Den 
planerade flytten av 
barn- och ungdomspsy-
kiatriska mottagningen 
(BUP) till Kungälv be-
kymrar personal inom 
Elevhälsan i Ale.

– Jag är jätteorolig 
för vad detta kan inne-
bära för våra elever 
och familjer, säger Ca-
trin Vanneryr, kurator 
på Aroseniusskolan och 
Älvängenskolan.

Nästa år ska barn- och ung-
domspsykiatrin centralise-
ras till Rollsbo i Kungälv, 
vilket innebär att mottag-
ningen i Älvängen flyttas till 
grannkommunen. 

Personalen på BUP oro-
as över vad beslutet kan 
komma att innebära för 
barn och unga i Ale, men 
även Elevhälsan är kritisk 
och menar att ett viktigt 
samarbete går förlorat. 

Enhetschefen Mathi-
as Lind har ännu inte sett 
utredningen som ligger till 
grund för beslutet, men 
menar spontant att närhe-
ten borde vara högre prio-
riterad. 

– Närheten är viktig för 
att barn och unga ska få det 
stöd de behöver, i många 
ärenden samverkar både 
hem, skola och BUP, vilket 

försvåras av en längre res-
väg.

Ett argument för att 
centralisera BUP är en-
ligt Katarina Andersson, 
verksamhetschef för psykia-
triska kliniken på Kungälvs 
sjukhus, att organisationen 
blir mindre sårbar med fler 
tillgängliga läkare samlade 
på ett ställe. Mathias Lind 
är dock inte övertygad.

– Jag kan inte se att man 
per automatik skulle bli 
mindre sårbara. Jag vet inte 
hur man har definierat sår-
barheten, men jag tycker att 
det känns viktigare att beva-
ra närheten och samarbetet 
inom kommunen. 

Akuta ärenden
Catrin Vanneryr, kurator 
på Aroseniusskolan och Äl-
vängenskolan är allvarligt 
oroad av situationen. Även 
hon påpekar att resvägen till 
Rollsbo i Kungälv kan bli 
ett stort problem för många 
barn och unga. Hon menar 
bland annat att närvaron 
i skolan blir påverkad när 
eleverna tvingas vara borta 
flera timmar från undervis-
ningen.

– Alla familjer har inte bil 
och det är inte självklart att 
de som behöver åka ofta kan 
betala den ökade kostnaden 
för busskort utanför kom-
munen. Jag är även orolig 

för att närheten till skolan 
försvinner. Idag har BUP 
i Älvängen hand om akuta 
ärenden, när jag som kura-
tor bedömer att det behövs 
en annan kompetens än den 
jag besitter. Utifrån min 
position tycker jag att sam-
arbetet fungerat bra hittills 
och det har inte varit några 
bekymmer tidigare. 

Hon menar att beslutet 
att flytta barn- och ung-
domspsykiatrin till Kungälv 
rimmar dåligt med kommu-
nens vision om att växa.

– Man räknar med att 
befolkningen ska öka, men 
flyttar BUP till en annan 
kommun. Då undrar jag 
hur man tänker, säger Ca-
trin Vanneryr.

Noterat är att barn- och 
ungdomspsykiatrin drivs i 
regional regi och är således 
inget som Ale kommun be-
slutar över.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Om ett år 
flyttas den barnpsyki-
atriska mottagningen 
(BUP) i Älvängen till 
Rollsbo i Kungälv.

Beslutet om att 
centralisera BUP togs 
redan förra året, men 
nu reagerar personalen.

– Tillgängligheten 
försämras och det täta 
samarbetet med skol-
hälsovården riskeras 
också, säger kritiska 
röster från personalen 
på BUP-mottagningen i 
Älvängen.

Redan 2010 inleddes en 
utredning om barnpsykia-
trins verksamhet i Kung-

är lättast, säger Katarina 
Andersson, verksamhets-
chef för psykiatriska klini-
ken på Kungälvs sjukhus och 
fortsätter:

– Beslutet att centrali-
sera BUP togs redan förra 
året. Att det inte har verk-
ställts beror på att vi har 
haft ett långt hyreskontrakt 
i Älvängen som inte löper ut 
förrän årsskiftet 2014-2015.

Personalen på BUP-mot-
tagningen i Älvängen är oro-
liga för hur detta påverkar de 
barn och ungdomar som är i 
behov av vården.

– Avståndet till Rollsbo är 
ett jätteproblem. Långa res-
vägar och dåliga förbindelser 
till Rollsbo med kollektiv-
trafiken bidrar starkt till vår

en sjuksköterska på BUP-
mottagningen i Älvängen 
blir man väldigt sårbar. Det 
kommer vi inte att vara i 
Kungälv.

Tillväxtkommun
Personalen tycker också det 
är konstigt att beslutet verk-
ställs nu när Ale är en tillväxt-
kommun med mål att växa 
rejält de kommande åren.

– Framför allt är det barn-
familjer som flyttar in och 
att då i samma stund flytta ut 
barnpsykiatrin förefaller inte 
genomtänkt.

Katarina Andersson 
medger att beslutet inte har 
varit enkelt, men att man 
har vägt för- och nackdelar 
med resultatet att de positiva

Oro kring planerad 
flytt av BUP
– Barnpsykiatrin centraliseras till Kungälv

FAKSIIL: VECKA 50, 2013

– Rädsla för att samarbetet med skolan går förlorat

Elevhälsan kritisk till flytt av BUP

SKEPPLANDA. Hyres-
avtalet för Närhälsans 
lokaler i Skepplanda har 
sagts upp.

Avtalet löper ut den 
31 december 2014.

– Nu har vi en bra 
planeringshorisont för 
att se över den fram-
tida verksamheten i 
detta område, säger 
primärvårdsdirektör 
Marie-Louise Gefvert.

Enheten i Skepplanda, som 
idag utgör en filial till När-
hälsan Älvängen, kommer av 
allt att döma stänga igen vid 
årsskiftet 2014/15.

– Nu har vi året på oss att 
se om vi ska dra oss tillbaka 
helt eller ha någon form av 
basverksamhet kvar i Skepp-
landa. Det beror lite grann 
på hur utvecklingen blir, 
säger Marie-Louise Gefvert 
till lokaltidningen.

Primärvårdschef Jörgen 
Thorn har fått uppdraget 
att se över möjligheterna till 
en mobil distriktssköterske-
verksamhet. 

– Det innebär i så fall att 
listade patienter som är i be-
hov av vård kan få hembesök.

Marie-Louise Gefvert 
glädjer sig också åt Närhäl-
sans nyinvigda lokaler i Äl-
vängen och menar att läget 
på Handelsplats Älvängen 

gynnar patienterna, men 
också ökar möjligheterna att 
kunna knyta till sig personal.

– Det är fantastiskt roligt 
att vi kan erbjuda våra pa-
tienter en helt ny vårdcentral 

i direkt anslutning till Folk-
tandvården och granne med 
apoteket. Tillgängligheten 
är suverän, avslutar Ma-
rie-Louise Gefvert.

JONAS ANDERSSON

– Innebär slutet för Skepplandafilialen

Hyresavtalet uppsagt

Hyresavtalet för Skepplanda vårdcentral är uppsagt och löper ut 
den 31 december 2014.

Primärvårdschef Jörgen Thorn och primärvårdsdirektör Ma-
rie-Louise Gefvert.

Guldmedalj för bästa 
progressiva glaset!

God fortsättning  

på det nya året! 

Nytillpassning linser: 695:-
 inkl. provlinser

Certifierade enl. Optikbranschens Kvalitetsnorm

Egen inslipningsverkstad

Finsktalande optiker på lördagar

Ale Torg 10 Öppettider: mån-tors 9.30-18, fredag 9.30-16  
(lunchstängt mellan 13 och 14), lördag 10-14

Intuitiv TM
Ale Optik kan nu erbjuda Intuitiv TM som är det enda progressiva 
glaset på marknaden som är anpassat för hö- och vänsterhänta. 
Det har också ett mycket bättre seende vid rörelse och upp till 35% 
större användbar läsdel än tidigare progressivglas. Optimalt seende 
genom hela glaset, både på långt, mellan och nära håll.

Erbjudande!
Vid köp av progressiva 
glas får du ett par  
läsglasögon på köpet!

Kom in och titta på vårens bågnyheter!

Ring och boka tid för GRATIS synundersökning på 

0303 - 22 90 33

Alla bågar ingår vid köp  
av glasögon + antireflex- 
och hårdhetsbehandling!
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 700 000 kr/bud. AVGIFT 2 070 kr/
månad.. VISAS Sö 12/1 11.00, öppen visning.
Brandsbovägen 2 b. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 46,1 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. AVGIFT 5 658
kr/månad.. VISAS Sö 12/1 13.30, öppen visning.
Skjutsvägen 37. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 401 kvm .
EP 138 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 13.30, öppen visning.
Skjutsvägen 20b. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 935 kvm.
VISAS Sö 12/1 11.00, öppen visning. Brattåsvägen 5. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 133 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 923 kvm.
EP 57 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 14.30, öppen visning.
Törnevägen 10. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 151 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 458 kvm .
EP 115 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 13.00, öppen visning.
Malm Erikssons Gränd 9. Daniel Eriksson 0303-749000.

ALE NÖDINGE 3 rok, 94 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 1 456
kvm. VISAS Sö 12/1 12.00, öppen visning. Genvägen 4.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 6 rok, 125 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 2 214 kvm
. EP 54 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 11.30, öppen visning.
Hult Granbacken 605. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NOL 7 rok, 107 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Sö 12/1 11.30, öppen visning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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svenskfast.se  

Börja om på nytt.

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE  
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Lördag 28 december
Försök till rån
En man i 20-årsåldern 
hotar en kvinna i Älvängen. 
Under pistolhot uppmanar 
han målsägande, en kvinna 
född 1938 från Nol, att ta 
ut pengar till honom i ban-
komaten. Kvinnan lyckas 
stoppa en buss och kliva in i 
densamma. Gärningsmannen 
försvinner från platsen.

Måndag 30 december

Trafikolycka
Singelolycka på E 45. 
Olyckan inträffar i höjd med 
Klädkällaren och två perso-
ner förs till Kungälvs sjukhus 
med lindriga skador.

Försök till stöld på Göte-
borgsvägen i Surte. Gärnings-
mannen bryter upp en altan-
dörr i syfte att tillgripa gods 
ur bostaden, men misslyckas.

Tisdag 31 december

Misshandel
En polispatrull beger sig 
till Nödinge station för att 
gripa en gärningsman, född 
1994 från Göteborg, som på 
Alependeln gör sig skyldig 
till tre fall av misshandel, 
hot mot tjänsteman samt 
ofredande.

Inbrott på Utby Maskin 
i Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

Onsdag 1 januari

Bilbrand
En bilbrand inträffar på 
Skolvägen i Bohus.

Torsdag 2 januari

Rattfylleri
Vid Albotorget i Skepplanda 
stoppas en manlig bilist för 
kontroll. Mannen misstänks 
vara alkoholpåverkad och får 
följa med för provtagning.

Lördag 4 januari

Två till sjukhus
På Museivägen i Lödöse 
åker en 16-årig och en 
17-årig tjej på flaket på en 
EPA-traktor och ramlar av. 
Det uppges att båda tjejerna 
är påverkade. En avförs till 
Kungälvs sjukhus och den 
andra till NÄL med okända 
skador.

Vi behöver inte 
högre tjänste-
män som ”säljer 
in” fantastiska 

visioner kring skolan för 
att ro ett jobb i hamn. Vi 
behöver sådana som är 
beredda att jobba hårt 
och målmedvetet för att 
genomföra de politiska 
ambitionerna för skolan.
SVEN NICOLAISEN Läs Sven Nicolaisen skriver på 

veckans debattsida (31).

GÖTEBORG. Ale kom-
mun har givit ett 
positivt besked till 
att medfinansiera 
järnvägsutredningen 
gällande sträckan Göte-
borg – Mölnlycke.

Styrelsen för Göteborgsre-

gionens kommunalförbund 
skickade en förfrågan till 
medlemskommunerna om 
att vara med och delfinan-
siera en utredning av järn-
vägssträckan Göteborg (Al-
medal) – Mölnlycke. Syftet 
är att klargöra inom vilka 
korridorer det är möjligt 

att lägga ett dubbelspår som 
möjliggör pendeltåg.

Kommunstyrelsen läm-
nade ett positivt svar, vilket 
medför en kostnad om to-
talt 411 000 kronor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale medfinansierar järnvägsutredning

Blir det pendeltåg även till 
Mölnlycke i framtiden?
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ALAFORS. Vildsvinen 
har kommit till Alafors.

Kent och Mona Olaus-
son i Älebräcke hade 
före årsskiftet påhäls-
ning två gånger om.

– Nu har jag satt upp 
stängsel, säger Kent.

Ett område på gräsmattan, 
som mäter cirka 200 kva-
dratmeter, bökades upp på 
familjen Olaussons tomt före 
julhelgen. Det råder ingen 
som helst tvekan om att det 

är vildsvin som har varit i 
farten.

– Vildsvinen letar efter 
kvickrot och mask så här års, 
förklarar Kent Olausson.

– Problemet är också den 
majsodling som förekommer 
i närheten. Det lockar till sig 
vildsvinen.

Kent har nu köpt stängsel 
som satts upp.

– Ett sätt att skydda 
gräsmattan från ytterligare 
påhälsning, avslutar Kent 
Olausson.

JONAS ANDERSSON

Så här såg gräsmattan ut hemma hos Kent och Mona Olausson i 
Älebräcke efter att vildsvinen hållit sig framme strax före jul.

Vildsvin
i Älebräcke

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!

Centralt med potential!

Välkommen till denna trevliga villa i centrala Älvängen! Här 
bor du med gångasvtånd till all service och pendeltåget mot 
Gbg. Villan har en del renoveringsbehov och passar perfekt för 
dig som vill sätta din egen prägel på boendet. Välkommen på 
visning!  107 kvm.  
 
Pris 1.700.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss fr markplan!

Välkommen till denna välplanerade trea i centrala Surte. 
Här bor du enkelt och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltåget som tar dig till centrala Göteborg 
på ca 10 min. Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar badummet under 2014.  
Vån. 2/5, hiss. 77,7 kvm. Avg. 4.674:-  
 
Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se

Älvä
ngen

3:a S
urte Söker du 

mäklarjobb?
2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

ger oss många affärer runt om 
i Göteborgsregionen. Du får full 

Hos oss kommer du lyckas!  
Maila din ansökan till  

kontorschef Henrik Kjellberg, 
henrik@axelssonsfast.se  

Stefan Sandberg slog 
nytt rekord i Ale Torgs 
årliga kundvagnsra-
ce på ICA Kvantum. Av 
alla kunder som hand-
lat för minst 300 kr 
någon söndag i decem-
ber blev det ölandabon 
Stefan som fick äran 
att på tre minuter fylla 
en kundvagn. Efter av-
slutad runda kunde 
ICA-handlare Marianne 
Sjöö konstatera att det 
nya rekordet löd på 
6 046 kronor.

NÖDINGE. Stefan Sand-
berg från Ölanda slog 
nytt rekord i kund-
vagnsracet på ICA Kvan-
tum Ale Torg dagarna 
före jul.

På tre minuter lycka-
des han få med sig varor 
för 6 046 kronor.

– Det var minst sagt 
imponerande, konstate-
rade företagarförening-
ens Barbro Ericsson.
Kunder som på en söndag i 
december handlar för mer än 
300 kronor i någon av buti-
kerna på Ale Torg får skriva 
sitt namn på en lott. Före jul 
dras en vinnare. I år blev det 
Stefan Sandberg från Ölanda 
som fick chansen att på tre 
minuter fylla en kundvagn på 
ICA Kvantum.

– Han var väldigt förbe-
redd och visste exakt vart han 
skulle ta vägen i butiken. Att 
frugan var vegetarian spelade 
ingen roll, det blev en hel del 
kött i vagnen, skrattar Bar-
bro Ericsson.

Stefan Sandberg hade fått 
massage på Klippstudion när 
han fick förslaget att lämna in 
lotten i ICA:s förbutik. Han 
lyssnade och blev självklart 
överlycklig när telefonen 
ringde. Butiken kartlades i 
minsta detalj och på blott 
tre minuter lyckades Stefan 
sedan fylla vagnen med varor 
till ett totalbelopp om 6 046 
kronor. Nytt rekord!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nytt rekord i kundvagnsracet
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE *VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 700 000 kr/bud. AVGIFT 2 070 kr/
månad.. VISAS Sö 12/1 11.00, öppen visning.
Brandsbovägen 2 b. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 46,1 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 400 000 kr/bud. AVGIFT 5 658
kr/månad.. VISAS Sö 12/1 13.30, öppen visning.
Skjutsvägen 37. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 401 kvm .
EP 138 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 13.30, öppen visning.
Skjutsvägen 20b. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 935 kvm.
VISAS Sö 12/1 11.00, öppen visning. Brattåsvägen 5. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 133 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 923 kvm.
EP 57 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 14.30, öppen visning.
Törnevägen 10. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 151 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 458 kvm .
EP 115 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 13.00, öppen visning.
Malm Erikssons Gränd 9. Daniel Eriksson 0303-749000.

ALE NÖDINGE 3 rok, 94 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 1 456
kvm. VISAS Sö 12/1 12.00, öppen visning. Genvägen 4.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 6 rok, 125 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 2 214 kvm
. EP 54 kWh/m²/år. VISAS Sö 12/1 11.30, öppen visning.
Hult Granbacken 605. ALE Niclas Hylander 0303-74 90 07.

ALE NOL 7 rok, 107 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 897 kvm.
VISAS Sö 12/1 11.30, öppen visning. Jonsvägen 4. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 128 kvm
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svenskfast.se  

Börja om på nytt.

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE  
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Lördag 28 december
Försök till rån
En man i 20-årsåldern 
hotar en kvinna i Älvängen. 
Under pistolhot uppmanar 
han målsägande, en kvinna 
född 1938 från Nol, att ta 
ut pengar till honom i ban-
komaten. Kvinnan lyckas 
stoppa en buss och kliva in i 
densamma. Gärningsmannen 
försvinner från platsen.

Måndag 30 december

Trafikolycka
Singelolycka på E 45. 
Olyckan inträffar i höjd med 
Klädkällaren och två perso-
ner förs till Kungälvs sjukhus 
med lindriga skador.

Försök till stöld på Göte-
borgsvägen i Surte. Gärnings-
mannen bryter upp en altan-
dörr i syfte att tillgripa gods 
ur bostaden, men misslyckas.

Tisdag 31 december

Misshandel
En polispatrull beger sig 
till Nödinge station för att 
gripa en gärningsman, född 
1994 från Göteborg, som på 
Alependeln gör sig skyldig 
till tre fall av misshandel, 
hot mot tjänsteman samt 
ofredande.

Inbrott på Utby Maskin 
i Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

Onsdag 1 januari

Bilbrand
En bilbrand inträffar på 
Skolvägen i Bohus.

Torsdag 2 januari

Rattfylleri
Vid Albotorget i Skepplanda 
stoppas en manlig bilist för 
kontroll. Mannen misstänks 
vara alkoholpåverkad och får 
följa med för provtagning.

Lördag 4 januari

Två till sjukhus
På Museivägen i Lödöse 
åker en 16-årig och en 
17-årig tjej på flaket på en 
EPA-traktor och ramlar av. 
Det uppges att båda tjejerna 
är påverkade. En avförs till 
Kungälvs sjukhus och den 
andra till NÄL med okända 
skador.

Vi behöver inte 
högre tjänste-
män som ”säljer 
in” fantastiska 

visioner kring skolan för 
att ro ett jobb i hamn. Vi 
behöver sådana som är 
beredda att jobba hårt 
och målmedvetet för att 
genomföra de politiska 
ambitionerna för skolan.
SVEN NICOLAISEN Läs Sven Nicolaisen skriver på 

veckans debattsida (31).

GÖTEBORG. Ale kom-
mun har givit ett 
positivt besked till 
att medfinansiera 
järnvägsutredningen 
gällande sträckan Göte-
borg – Mölnlycke.

Styrelsen för Göteborgsre-

gionens kommunalförbund 
skickade en förfrågan till 
medlemskommunerna om 
att vara med och delfinan-
siera en utredning av järn-
vägssträckan Göteborg (Al-
medal) – Mölnlycke. Syftet 
är att klargöra inom vilka 
korridorer det är möjligt 

att lägga ett dubbelspår som 
möjliggör pendeltåg.

Kommunstyrelsen läm-
nade ett positivt svar, vilket 
medför en kostnad om to-
talt 411 000 kronor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale medfinansierar järnvägsutredning

Blir det pendeltåg även till 
Mölnlycke i framtiden?
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ALAFORS. Vildsvinen 
har kommit till Alafors.

Kent och Mona Olaus-
son i Älebräcke hade 
före årsskiftet påhäls-
ning två gånger om.

– Nu har jag satt upp 
stängsel, säger Kent.

Ett område på gräsmattan, 
som mäter cirka 200 kva-
dratmeter, bökades upp på 
familjen Olaussons tomt före 
julhelgen. Det råder ingen 
som helst tvekan om att det 

är vildsvin som har varit i 
farten.

– Vildsvinen letar efter 
kvickrot och mask så här års, 
förklarar Kent Olausson.

– Problemet är också den 
majsodling som förekommer 
i närheten. Det lockar till sig 
vildsvinen.

Kent har nu köpt stängsel 
som satts upp.

– Ett sätt att skydda 
gräsmattan från ytterligare 
påhälsning, avslutar Kent 
Olausson.

JONAS ANDERSSON

Så här såg gräsmattan ut hemma hos Kent och Mona Olausson i 
Älebräcke efter att vildsvinen hållit sig framme strax före jul.

Vildsvin
i Älebräcke

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!

Centralt med potential!

Välkommen till denna trevliga villa i centrala Älvängen! Här 
bor du med gångasvtånd till all service och pendeltåget mot 
Gbg. Villan har en del renoveringsbehov och passar perfekt för 
dig som vill sätta din egen prägel på boendet. Välkommen på 
visning!  107 kvm.  
 
Pris 1.700.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Carlmarks väg 70.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se

Välplanerat med hiss fr markplan!

Välkommen till denna välplanerade trea i centrala Surte. 
Här bor du enkelt och bekvämt med hiss från markplan. 
Gångavstånd till pendeltåget som tar dig till centrala Göteborg 
på ca 10 min. Inglasad balkong som utgör ett trivsamt 
”extrarum”. Föreningen renoverar badummet under 2014.  
Vån. 2/5, hiss. 77,7 kvm. Avg. 4.674:-  
 
Pris 950.000:- som utgångspris.
Visas 12/1. 
Adress Göteborgsvägen 97C.
Henrik Kjellberg 0727-316 360  
henrik@axelssonsfast.se

Älvä
ngen

3:a S
urte Söker du 

mäklarjobb?
2013 har varit ett mycket bra år för Axelssons 
Alekontor där vi stärkt vår position som det 

självklara alternativet till kedjemäklarna. 2014 
ska bli vårt bästa år någonsin då vi tar ett 

ännu större grepp om den lokala marknaden i 
Ale och Lilla Edet.  

Vi söker därför 
ytterligare en duktig 

fastighetsmäklare med 
placering i Älvängen. 

Hos Axelssons jobbar man utan 

ger oss många affärer runt om 
i Göteborgsregionen. Du får full 

Hos oss kommer du lyckas!  
Maila din ansökan till  

kontorschef Henrik Kjellberg, 
henrik@axelssonsfast.se  

Stefan Sandberg slog 
nytt rekord i Ale Torgs 
årliga kundvagnsra-
ce på ICA Kvantum. Av 
alla kunder som hand-
lat för minst 300 kr 
någon söndag i decem-
ber blev det ölandabon 
Stefan som fick äran 
att på tre minuter fylla 
en kundvagn. Efter av-
slutad runda kunde 
ICA-handlare Marianne 
Sjöö konstatera att det 
nya rekordet löd på 
6 046 kronor.

NÖDINGE. Stefan Sand-
berg från Ölanda slog 
nytt rekord i kund-
vagnsracet på ICA Kvan-
tum Ale Torg dagarna 
före jul.

På tre minuter lycka-
des han få med sig varor 
för 6 046 kronor.

– Det var minst sagt 
imponerande, konstate-
rade företagarförening-
ens Barbro Ericsson.
Kunder som på en söndag i 
december handlar för mer än 
300 kronor i någon av buti-
kerna på Ale Torg får skriva 
sitt namn på en lott. Före jul 
dras en vinnare. I år blev det 
Stefan Sandberg från Ölanda 
som fick chansen att på tre 
minuter fylla en kundvagn på 
ICA Kvantum.

– Han var väldigt förbe-
redd och visste exakt vart han 
skulle ta vägen i butiken. Att 
frugan var vegetarian spelade 
ingen roll, det blev en hel del 
kött i vagnen, skrattar Bar-
bro Ericsson.

Stefan Sandberg hade fått 
massage på Klippstudion när 
han fick förslaget att lämna in 
lotten i ICA:s förbutik. Han 
lyssnade och blev självklart 
överlycklig när telefonen 
ringde. Butiken kartlades i 
minsta detalj och på blott 
tre minuter lyckades Stefan 
sedan fylla vagnen med varor 
till ett totalbelopp om 6 046 
kronor. Nytt rekord!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nytt rekord i kundvagnsracet
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NÖDINGE. Dagen före 
nyårsafton utsattes 
Smycka på Ale Torg för 
ett försök till grov stöld.

Grannen på Hälsote-
ket, Torbjörn Svahn, 
blev dagens hjälte då 
han visade civilkurage 
och övermannade gär-
ningsmannen.

– Jag handlade in-
stinktivt, säger Torbjörn 
till lokaltidningen.

Klockan var strax efter tio 
när en maskerad man kom in 
på Smycka och med en ham-
mare började slå sönder en 
glasmonter. Torbjörn Svahn, 

som driver Hälsoteket, hör-
de glaskrosset och rusade till 
undsättning.

– Jag trodde att de höll på 
att skylta om och att en glas-
monter vält och gått sönder, 
berättar Torbjörn.

Riktigt så var det inte. Is-
tället såg han hur gärnings-
mannen var i full färd med 
att demolera inredningen 
med sin hammare för att 
komma åt diverse gods.

– Jag noterade hammaren, 
men konstaterade också att 
han inte hade någon kniv 
eller annat vapen i handen. 
Jag fick till ett bra grepp och 
lade ner honom på golvet. 
Dessutom fick jag hjälpa två 

kunder i butiken, berättar 
Torbjörn Svahn.

Det tog cirka en kvart 
innan polispatrullen anlände 
Ale Torg och kunde överta 
gripandet.

– Torbjörn visade stort 
civilkurage och vi är otroligt 
tacksamma för den insats 
han gjorde. Ett tack också 
till den kund som hjälpte till. 
Det här är det värsta jag har 
varit med om. Jag är tacksam 
för att ingen person skadades 
fysiskt, säger den kvinnli-
ga expedit som arbetade på 
Smycka vid brottstillfället.

JONAS ANDERSSON

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage

SKEPPLANDA. Insam-
lingen av julklappar på 
Café Magnolia i Äl-
vängen och Café Molin 
i Skepplanda blev en 
succé.

Bidragen fullkomli-
gen strömmade in från 
givmilda alebor.

– Jag är överväldigad, 
säger Susanne Bohman, 
eldsjälen i Nödinge som 
driver en insamling till 
hemlösa och socialt 
utsatta familjer genom 
facebooksidan ”Susan-
nes änglar”.

Fram till den 18 december 
gick det att lämna in jul-
klappar på de båda caféerna. 
Säckarna på respektive ställe 
fylldes snabbt och Susanne 
Bohman fick rycka ut i om-
gångar för att tömma lagret 
av paket.

– Vilken fantastisk re-
spons, strålar Susanne Boh-
man som är glad över att 
tomten kunde komma till 
alla barn i kommunen, även 
till dem som lever under den 
sociala normen.

Klapparna som kom in 
bestod av alltifrån leksaker 
och böcker till mjukisnallar 
och sportartiklar.

– Vi pratar flera hundra 
paket. En del nya saker, men 
även bättre begagnade pry-
lar, förklarar Susanne som 
hade fullt upp innan julafton 
med att slå in alla klappar 

och fördela dem på ett bra 
sätt.

– Jag har också ett samar-
bete med diakonerna. Dess-
utom hörde en socialsekrete-
rare av sig till mig, berättar 
Susanne.

Jonas Molin, som driver 
Café Molin på Albotorget, 
hyllar Alebornas givmildhet 
och har själv inspirerats av 
Susanne Bohmans initiativ.

– Från och med nu kör vi 
med bjudfika hos oss. Det är 
en möjlighet för kunder att 
via mig bjuda någon på kaf-
fe. Jag lägger till ett streck på 
tavlan för varje person som 
köper en bjudfika. Jag upp-
manar nu övriga caféer i Ale 
att hänga på detta koncept, 
avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

Givmilda alebor
– Julklappsinsamlingen en succé

Susanne Bohman och Jonas Molin i högen av paket som givmilda 
Alebor skänkte till socialt utsatta familjer före jul.
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ALE. Ales näringslivsråd 
har funnits i över ett år, 
men först i slutet av 2013 
beslutades i Kommunfull-
mäktige att rådet formellt 
ska instiftas.

– Beslutet innebär att nä-
ringslivsrådet blivit en for-
mell remissinstans för frå-
gor som rör näringsliv och 
företagande. Det ska även 
tydligare framgå vilka som 
sitter med och vilket upp-

drag de har, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef.

Näringslivsrådet är tänkt 
som en kommunikations-
länk mellan företagare och 
kommunen och syftar till 
att öka företagares möj-
lighet till inflytande över 
sin vardag. Rådet ska även 
fungera som inspiration 
och rådgivare för politiska 
beslut. 

JOHANNA ROOS

ALE. Länsstyrelsen har 
godkänt ytterligare två Le-
ader-projekt.

Ett syftar till att stärka 
entreprenörskap med fokus 
på besöksnäringen i Ale och 
ett annat på att utveckla kul-
turen i Lödöse.

Projektet Ale innovation 
center, som ägs av Ale kom-
mun, ska på sikt bidra till att 
det startas nya företag inom 
fler branscher. 

Det kommer bland annat 

att inkludera en affärsidétäv-
ling med fokus på webbsho-
par.

Ett andra projekt syftar 
till att utveckla kulturen på 
Ljudaborg i Lödöse, vilket 
ska ge ökad besöksverksam-
het och skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. 

Ale Innovation beviljas 
735 000 kronor i EU-stöd 
och kulturprojektet i Lödö-
se 729 245 kronor.

JOHANNA ROOS

Näringslivsrådetformellt inrättat Klartecken för nya Leader-projekt

ALE. Sverigedemokrater 
i Ale vill få till ett förbud 
mot offentligt tiggeri. 

Ulf-Göran Solving (AD) 
ställde sig bakom motio-
nen, som avslogs i både 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.

Han menar att ett för-
bud inte skulle göra det 
mer synd om tiggarna.

Sedan ett drygt halvår till-
baka har antalet tiggare ökat 
märkbart i Ale kommun och 
fenomenet har debatterats 
flitigt bland alepolitiker. 

I slutet av förra året lade 
tre sverigedemokrater fram 
en motion till Kommunsty-

relsen om ett totalförbud 
mot tiggeri på offentlig plats. 
Motionen innehöll även ett 
krav på tillstånd vid insam-
ling av pengar i samband 
med gatumusik. 

Motionen avslogs först i 
Kommunstyrelsen och där-
efter även i Kommunfull-
mäktige.

Ulf-Göran Solving (AD), 
som ställde sig bakom SD:s 
motion, menar att ett för-
bud skulle vara rimligt att få 
igenom om det specificeras i 
den lokala ordningsstadgan. 

– Jag är trött på att se dem 
sitta utanför Ica och det har 
även blivit slagsmål tiggarna 
emellan. Flera kommuninvå-
nare har hört av sig till mig 

om det här. Det blir inte mer 
synd om tiggarna för att man 
inför ett förbud, de borde få 
möjlighet att göra något an-
nat.

Peter Rosengren (MP), 
menar att ett förbud mot tig-
geri går emot den människo-
syn som partiet förespråkar.

– Man kan inte förbjuda 
symptomen på utanförskap, 
symptomen på att människor 
är marginaliserade. Lång-
siktigt är det en fråga för 
EU-politiken, men på ett lo-
kalt plan är exempelvis sko-
lans värdegrundsarbete av 
stor vikt. Det handlar om att 
visa solidaritet. 

JOHANNA ROOS

– SD:s motion avslogs även i Kommunfullmäktige

Inget förbud mot tiggeri

Ett rälsbrott vid Olskroken innebär störningar i tågtrafiken, främst på Alependeln, under den närmas-
te veckan.
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Störningar i tågtrafiken
På grund av ett rälsbrott 

vid Olskroken i Göteborg 
måste Västtrafik ställa in 
ett stort antal tågavgång-
ar under den här veckan. 
Indragningarna berör främst 
trafiken på Alependeln.

Tågen kommer att vara 
inställda tills Trafikverket 
åtgärdat problemet. En för-
sta prognos tyder på att det 
dröjer till början på nästa 
vecka innan felet är avhjälpt. 
Den begränsade kapaciteten 
på banan kommer också att 
innebära förseningar i den 
övriga tågtrafiken.

Med start klockan 05.00 

den 7 januari kommer 
trafiken på Alependeln att 
reduceras. Pendeltågen mel-
lan Göteborg och Älvängen 
med avgångstider xx.05 samt 
xx.35 kommer att ställas in. 
På sträckan Älvängen-Gö-
teborg är det turerna som 
avgår xx.13 samt xx.43 som 
ställs in. Resenärer kommer 
i första hand att hänvisas till 
nästa pendeltåg, men det 
kommer också att gå ersätt-
ningsbussar på sträckan.

Västtrafik kommer att 
köra med längre tåg i den 
mån det är möjligt för att 
kunna ta emot fler resenärer.
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HAVSKRÄFTOR

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
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NÖDINGE. Dagen före 
nyårsafton utsattes 
Smycka på Ale Torg för 
ett försök till grov stöld.

Grannen på Hälsote-
ket, Torbjörn Svahn, 
blev dagens hjälte då 
han visade civilkurage 
och övermannade gär-
ningsmannen.

– Jag handlade in-
stinktivt, säger Torbjörn 
till lokaltidningen.

Klockan var strax efter tio 
när en maskerad man kom in 
på Smycka och med en ham-
mare började slå sönder en 
glasmonter. Torbjörn Svahn, 

som driver Hälsoteket, hör-
de glaskrosset och rusade till 
undsättning.

– Jag trodde att de höll på 
att skylta om och att en glas-
monter vält och gått sönder, 
berättar Torbjörn.

Riktigt så var det inte. Is-
tället såg han hur gärnings-
mannen var i full färd med 
att demolera inredningen 
med sin hammare för att 
komma åt diverse gods.

– Jag noterade hammaren, 
men konstaterade också att 
han inte hade någon kniv 
eller annat vapen i handen. 
Jag fick till ett bra grepp och 
lade ner honom på golvet. 
Dessutom fick jag hjälpa två 

kunder i butiken, berättar 
Torbjörn Svahn.

Det tog cirka en kvart 
innan polispatrullen anlände 
Ale Torg och kunde överta 
gripandet.

– Torbjörn visade stort 
civilkurage och vi är otroligt 
tacksamma för den insats 
han gjorde. Ett tack också 
till den kund som hjälpte till. 
Det här är det värsta jag har 
varit med om. Jag är tacksam 
för att ingen person skadades 
fysiskt, säger den kvinnli-
ga expedit som arbetade på 
Smycka vid brottstillfället.

JONAS ANDERSSON

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage

SKEPPLANDA. Insam-
lingen av julklappar på 
Café Magnolia i Äl-
vängen och Café Molin 
i Skepplanda blev en 
succé.

Bidragen fullkomli-
gen strömmade in från 
givmilda alebor.

– Jag är överväldigad, 
säger Susanne Bohman, 
eldsjälen i Nödinge som 
driver en insamling till 
hemlösa och socialt 
utsatta familjer genom 
facebooksidan ”Susan-
nes änglar”.

Fram till den 18 december 
gick det att lämna in jul-
klappar på de båda caféerna. 
Säckarna på respektive ställe 
fylldes snabbt och Susanne 
Bohman fick rycka ut i om-
gångar för att tömma lagret 
av paket.

– Vilken fantastisk re-
spons, strålar Susanne Boh-
man som är glad över att 
tomten kunde komma till 
alla barn i kommunen, även 
till dem som lever under den 
sociala normen.

Klapparna som kom in 
bestod av alltifrån leksaker 
och böcker till mjukisnallar 
och sportartiklar.

– Vi pratar flera hundra 
paket. En del nya saker, men 
även bättre begagnade pry-
lar, förklarar Susanne som 
hade fullt upp innan julafton 
med att slå in alla klappar 

och fördela dem på ett bra 
sätt.

– Jag har också ett samar-
bete med diakonerna. Dess-
utom hörde en socialsekrete-
rare av sig till mig, berättar 
Susanne.

Jonas Molin, som driver 
Café Molin på Albotorget, 
hyllar Alebornas givmildhet 
och har själv inspirerats av 
Susanne Bohmans initiativ.

– Från och med nu kör vi 
med bjudfika hos oss. Det är 
en möjlighet för kunder att 
via mig bjuda någon på kaf-
fe. Jag lägger till ett streck på 
tavlan för varje person som 
köper en bjudfika. Jag upp-
manar nu övriga caféer i Ale 
att hänga på detta koncept, 
avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

Givmilda alebor
– Julklappsinsamlingen en succé

Susanne Bohman och Jonas Molin i högen av paket som givmilda 
Alebor skänkte till socialt utsatta familjer före jul.
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ALE. Ales näringslivsråd 
har funnits i över ett år, 
men först i slutet av 2013 
beslutades i Kommunfull-
mäktige att rådet formellt 
ska instiftas.

– Beslutet innebär att nä-
ringslivsrådet blivit en for-
mell remissinstans för frå-
gor som rör näringsliv och 
företagande. Det ska även 
tydligare framgå vilka som 
sitter med och vilket upp-

drag de har, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef.

Näringslivsrådet är tänkt 
som en kommunikations-
länk mellan företagare och 
kommunen och syftar till 
att öka företagares möj-
lighet till inflytande över 
sin vardag. Rådet ska även 
fungera som inspiration 
och rådgivare för politiska 
beslut. 

JOHANNA ROOS

ALE. Länsstyrelsen har 
godkänt ytterligare två Le-
ader-projekt.

Ett syftar till att stärka 
entreprenörskap med fokus 
på besöksnäringen i Ale och 
ett annat på att utveckla kul-
turen i Lödöse.

Projektet Ale innovation 
center, som ägs av Ale kom-
mun, ska på sikt bidra till att 
det startas nya företag inom 
fler branscher. 

Det kommer bland annat 

att inkludera en affärsidétäv-
ling med fokus på webbsho-
par.

Ett andra projekt syftar 
till att utveckla kulturen på 
Ljudaborg i Lödöse, vilket 
ska ge ökad besöksverksam-
het och skapa tillväxt och 
arbetstillfällen. 

Ale Innovation beviljas 
735 000 kronor i EU-stöd 
och kulturprojektet i Lödö-
se 729 245 kronor.

JOHANNA ROOS

Näringslivsrådetformellt inrättat Klartecken för nya Leader-projekt

ALE. Sverigedemokrater 
i Ale vill få till ett förbud 
mot offentligt tiggeri. 

Ulf-Göran Solving (AD) 
ställde sig bakom motio-
nen, som avslogs i både 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.

Han menar att ett för-
bud inte skulle göra det 
mer synd om tiggarna.

Sedan ett drygt halvår till-
baka har antalet tiggare ökat 
märkbart i Ale kommun och 
fenomenet har debatterats 
flitigt bland alepolitiker. 

I slutet av förra året lade 
tre sverigedemokrater fram 
en motion till Kommunsty-

relsen om ett totalförbud 
mot tiggeri på offentlig plats. 
Motionen innehöll även ett 
krav på tillstånd vid insam-
ling av pengar i samband 
med gatumusik. 

Motionen avslogs först i 
Kommunstyrelsen och där-
efter även i Kommunfull-
mäktige.

Ulf-Göran Solving (AD), 
som ställde sig bakom SD:s 
motion, menar att ett för-
bud skulle vara rimligt att få 
igenom om det specificeras i 
den lokala ordningsstadgan. 

– Jag är trött på att se dem 
sitta utanför Ica och det har 
även blivit slagsmål tiggarna 
emellan. Flera kommuninvå-
nare har hört av sig till mig 

om det här. Det blir inte mer 
synd om tiggarna för att man 
inför ett förbud, de borde få 
möjlighet att göra något an-
nat.

Peter Rosengren (MP), 
menar att ett förbud mot tig-
geri går emot den människo-
syn som partiet förespråkar.

– Man kan inte förbjuda 
symptomen på utanförskap, 
symptomen på att människor 
är marginaliserade. Lång-
siktigt är det en fråga för 
EU-politiken, men på ett lo-
kalt plan är exempelvis sko-
lans värdegrundsarbete av 
stor vikt. Det handlar om att 
visa solidaritet. 

JOHANNA ROOS

– SD:s motion avslogs även i Kommunfullmäktige

Inget förbud mot tiggeri

Ett rälsbrott vid Olskroken innebär störningar i tågtrafiken, främst på Alependeln, under den närmas-
te veckan.
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Störningar i tågtrafiken
På grund av ett rälsbrott 

vid Olskroken i Göteborg 
måste Västtrafik ställa in 
ett stort antal tågavgång-
ar under den här veckan. 
Indragningarna berör främst 
trafiken på Alependeln.

Tågen kommer att vara 
inställda tills Trafikverket 
åtgärdat problemet. En för-
sta prognos tyder på att det 
dröjer till början på nästa 
vecka innan felet är avhjälpt. 
Den begränsade kapaciteten 
på banan kommer också att 
innebära förseningar i den 
övriga tågtrafiken.

Med start klockan 05.00 

den 7 januari kommer 
trafiken på Alependeln att 
reduceras. Pendeltågen mel-
lan Göteborg och Älvängen 
med avgångstider xx.05 samt 
xx.35 kommer att ställas in. 
På sträckan Älvängen-Gö-
teborg är det turerna som 
avgår xx.13 samt xx.43 som 
ställs in. Resenärer kommer 
i första hand att hänvisas till 
nästa pendeltåg, men det 
kommer också att gå ersätt-
ningsbussar på sträckan.

Västtrafik kommer att 
köra med längre tåg i den 
mån det är möjligt för att 
kunna ta emot fler resenärer.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

GREKISKT
LANTBRÖD

10:-
/ST

/KG2990
BLANDFÄRS 50/50
STYCKMÄSTAREN 1

:-29
2-PACK SEMLOR

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

Max 2 paket/kund

10:-
FALUKORV 800G

KCC-CHARK

/ST
Max 2st/kund

jfr/pris 12.50 kr/kg

Max 2 st/kund
jfr/pris 2kr/kg

:-/ST

PASTA X-TRA 500G

/ST

:-10 /KG

PÄRON
 CONFERENCE

:-10 /ST

LÄTTA 600G

jfr/pris 16.67 kr/kg

5
jfr/pris 59.90 kr/kg
59/KG

90

KYCKLINGFILÉ
KRONFÅGEL

30:-
20 PACK

jfr/pris 1.50kr/st

SVENSKA LANTÄGG

10:-
SKOGAHOLMS-

LIMPA 775G

jfr/pris 12.90kr/kg
/ST

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSPRIS

20:-
FINDUS 400G

TORSK/HOKIFILÉ

Max 2 st/medlem
jfr/pris 50kr/kg

/ST

:-10 /ST
jfr/pris 10kr/l

GODMORGON
1 LITER

UPP TILL

5%
ÅTERBÄRING



VECKA 02         NUMMER 01|16

Året som gick

I Göteborgsregionen 
fi nns idag 3 500 fl er 
utbildningsplatser på 

gymnasieskolor än vad det 
fi nns gymnasieelever som 
har sökt gymnasieutbild-

inget inflytande över hur 
många fristående skolor 
som får starta. Socialde-
mokraterna har länge velat 
införa krav på samråd med 
kommunerna. Allianspar-

ll d

För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 

Alliansens huvudlösa friskolepolitik blev gymnasiets fall

NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 

l l d

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
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nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
l

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.
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BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 
att försöka komma överens 
om ett nytt avtal. Golfklub-
ben trodde att de mer eller 
mindre var överens när de 
skildes åt efter ett möte 30 
januari i år.

– Ulf sa att det bara åter-
stod formaliteter och dessa 
kunde vi ta via mejl, men 
sen hörde vi inte ett ljud. 

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
inte påverkas i sitt spelande. 
Bolaget tar över ansvaret för 
den sportsliga verksamheten 
och enligt Runmarker får 
klubbens kommittéer gärna 
fortsätta sina verksamheter.

– Bolaget kommer att 
stötta på det sätt som vi 
finner lämpligt och möjligt. 
Till skillnad från en ideell 

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-
står det en del jobb vid rit-
bordet. Det kanske också är 
som så att vi behöver köpa 
lite mer mark. För att klara 
denna framtida investering 
behöver det finnas möjlig-
het att ta in finansiärer och 
då kan det vara en nackdel att 
sitta fast i för långa avtal med 
golfklubbar.

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
Runmarker finns inte. Det 
innebär att klubben står inför 
en ny utmaning.

– Ja, det finns ett antal 
olika alternativ. Vi får fun-
dera och sedan tala med våra 
medlemmar. Vi kanske kan 
teckna ett samarbetsavtal 
med Ale GK istället eller 
med en annan närliggande 
bana och då är ju valet fritt

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 
någon hemmabana utesluts 
föreningen från Svenska 
golfförbundet.

Hur kunde det gå så 
här?

– Jag tror inte Ulf Run-
marker vill att någon annan 
ska ha synpunkter på vad han 
gör och inte gör med golfba-
nan. Att samarbeta och kom-
municera är inte hans grej

T

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.
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ALAFORS. Drogsi-
tuationen bland Ales 
ungdomar oroar.

Nu agerar kommu-
nen.

Kommunfullmäktige 
avsatte i måndags en 
halv miljon kronor till 
särskilda insatser.

När pengarna ur Utveck-
lingsfonden skulle fördelas 
i Ale kommunfullmäktige i 
måndags kväll kom diskus-
sionen mest att handla om 
drogförebyggande arbete

mer resurser för att hantera 
den uppkomna situationen, 
därför föreslår jag att vi 
avsätter 500 000 kronor till 
drogförebyggande insatser. 
Nu är inte tid att blunda, vi 
måste agera.

Alliansen och Aledemo-
kraterna gjorde därför en 
förändring i sitt förslag om 
hur de 7,3 Mkr ur Utveck-
lingsfonden 2013 skulle 
fördelas. Kostnaden för att 
starta upp LEAN (organi-
sationsutveckling) mins-
kades från 1 8 Mkr till 1 3

att bättre kunna kartlägga 
de arbetslösas behov. Vi 
vill därför avsätta 1,5 Mkr 
till en sådan satsning och 
den vill vi sedan utvärdera 
ordentligt för att se effekten 
av insatsen.

Mikael Berglund menade 
att satsningen på ett bättre 
näringslivsklimat kommer 
att skapa nya jobb i Ale.

Tyrone Hansson (S) 
såg den särskilda satsningen 
på det drogförebyggande 
arbetet delvis som en sats-
ning på ungdomsarbetslös-

Fullmäktige prioriterar drogförebyggande arbete

En halv miljon till 
särskilda insatser
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Kommunchef Erik Lidberg fi ck gå
ALE. Det rådde total 
enighet efter en nog-
grann rekrytering att 
Erik Lidberg var rätt 
man för kommunchefs-
posten i Ale.

1,5 år efter att ha till-
trätt tjänsten sparkas 
samme man.

– Vi är helt eniga 
politiskt och även Erik 
ansåg att detta var 
bästa lösningen, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berg-
lund (M).

Det rådde mer eller mindre 
förvirring i onsdags kväll. 
Samtidigt som Ale kommun 
firades som årets klättrare i 
Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets 
kommuner tillkännagavs att 
kommunchef Erik Lidberg 
fått lämna sitt uppdrag. Han 
som anställts bland annat på 
grund av sin bakgrund i det 
privata näringslivet för att 
kunna skapa en bättre förstå-
else för näringslivets förut-
sättningar i Ale kommun.

– Beslutet är taget i sam-
förstånd och politisk enighet. 
Det är för tidigt att utvärdera 
vad som gått fel, men det 
fanns ingen återvändo. Vi 

gjorde ett samlat konstate-
rande med Erik om att det 
var bäst att gå skilda vägar, 
säger en dämpad Mikael 
Berglund.

När kommunchefen 
tvingas gå redan efter 1,5 år 
höjs många röster om hur 
urvals- och rekryteringspro-
cessen gick till.

– Det är lätt att titta i 
backspegeln, men vi kan 
inte skylla på någon. Alla 
var rörande överens när Erik 
anställdes. Tjänstemän, fack 
och den politiska ledningen 
förordade valet, understry-
ker oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Brister i ledarskapet
Exakt vad som inte har fung-
erat vill parterna inte gå in 
på i detalj, men att åsikterna 
har gått isär i centrala frågor 
framstår som helt uppenbart. 
Att det dessutom har funnits 
brister i ledarskapet verkar 
tydligt.

– Även om nyckeln passar 
i låset är det inte säkert att 
dörren går att låsa upp. Mer 
än så vill jag inte säga, säger 
Mikael Berglund.

Att bedömningen skulle 
ha varit förhastad och att 1,5 
år skulle vara en för kort tid 
menar båda kommunalråden 

är nonsens.
– Vi har haft tillräckligt 

med tid för att bedöma om 
arbetet är tillfredsställande 
och beslutet är inte taget i 
d e s p e -
r a t i o n . 
Det är en 
s a m l a d 
b e d ö m -
n i n g 
som alla 
i n b l a n -
d a d e 
har varit 
ö v e r e n s 
om, menar Paula Örn.

I Sverige råder det en hög 
omsättning på kommunche-
fer och den politiska led-
ningen i Ale gör ingen hem-
lighet av att de anser att upp-
draget är mycket kvalificerat.

– Du ska vara en brygga 
mellan politiker och tjäns-
temän. Det är långt ifrån 
enkelt. En kommuns verk-
samhet spänner också mellan 
vitt skilda områden. Det är 
allt från näringslivsfrågor, 
och infrastruktur till kärn-
verksamheter inom skola 
och omsorg. Det ställer stora 
krav och Ale är definitivt 
ingen lätt kommun  att leda 
med tanke på den enorma 
förändring som vi genom-
går, men det är samtidigt 

spännande att vara en del i 
utvecklingen, säger Mikael 
Berglund.

Omsättningen av chefer 
och mellanchefer har varit 

hög de 
s e n a s t e 
åren i Ale 
kommun. 
Det är 
inget som 
något av 
kommu-
nalråden 
h y m l a r 
om, men 

de har olika åsikter om vad 
det beror på.

– Ale är i kraftig föränd-
ring. Det händer mycket 
nu och det ökar självklart 
belastningen, ställer krav på 
tillgänglighet och handlings-
förmåga. En del är inte så 
förändringsbenägna, andra 
har jobbat i kommunen länge 
och vill gå vidare. Sedan 
finns det också en grupp som 
inte delar vår uppfattning 
om hur Ale ska utvecklas och 
styras, svarar Mikael Berg-
lund medan Paula Örn har 
en annan uppfattning.

– Det här är en annan 
fråga och har inte med kom-
munchefen att göra. Jag har 
stora synpunkter på det poli-
tiska ledarskapet och särskilt 

på det faktum att man inte 
har tagit omsättningen av 
chefer på större allvar.

Rekryteringen av en ny 
kommunchef kommer att 
dröja. Först efter somma-
ren förväntas processen vara 
igång.  Vem som ska leda 
tjänstemannaorganisationen 
fram till att en ersättare för 
Erik Lidberg är funnen är 
ännu inte klart.

Alekuriren har via mejl 
varit i kontakt med Erik Lid-
berg som varken vill eller kan 
svara på varför han tvingats 
lämna Ale.

Enligt avtal har han nu 
rätt till en årslön. Lidbergs 
månadslön uppgick till 90 

000 kronor. Med sociala 
avgifter, semesterersättning 
och andra personalomkost-
nader kommer avskedet att 
kosta Ale cirka 1,6 Mkr.

Erik Lidbergs korta sejour 
i Ale är anmärkningsvärd, 
men inget nytt för kommu-
nen. Pia Liljeblad-Ryberg 
lämnade jobbet som kom-
mundirektör redan efter 14 
månader våren 2004. Även 
då fanns det ett utbrett miss-
nöje bland övriga chefer i 
kommunledningen.

– Den politiska ledningen lika enig som vid anställningen

Faksimil november 2011.
Det var då det. Det rådde total enighet när kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) i november 2011 pre-
senterade nye kommunchefen Erik Lidberg. Samma enighet 
rådde 1,5 år senare då chefen fi ck gå.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin tjänst i december

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg som tillträder sin tjänst i mitten av december
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KOMMUNCHEFER I ALE
Eva Håkansson 1997-2002

Pia Liljeblad Ryberg 2003-2004 (14 mån)

Stig Fredriksson 2005-2010

Erik Lidberg 2011-2013 (18 mån)
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ALAFORS. Vilken full-
träff!

TV-laget med många 
kända profi ler gästade 
Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, när 
Ahlafors IF fi rade 100 
år i lördags.

400 människor glad-
de sig åt underhållning-
en på dagen och 300, 
ännu gladare, anslöt till 
festen i Furulundspar-
ken på kvällen.

I ett års tid har Ahlafors IF 
förberett jubileumsdagen 1 
juni 2013. Ändå kunde vädrets 
makter ensamt utgöra skillna-
den mellan en total succé och 
fiasko. En viss spänning låg i 
luften när de svarta molnen 
sågs i horisonten. Det blev 
dock strålande sol med åskan 
på behörigt avstånd. Endast 
några välbehövliga regnstänk 
kom likt en belöning till alla 
gulsvarta oldtimers som käm-
pade tappert med att få kon-
troll på bollen och samtidigt 
undvika andnöd. Jubileums-
matchen mot ett profiltungt 
och namnkunnigt TV-lag 
kryddades lite extra av Thore 
Skånberg som agerade fly-
gande speaker. Han var till 
och med ute på plan och inter-
vjuade VM-hjälten från 1994, 
Thomas Ravelli.

– Jag skäms! Vi är så dåliga! 
Det här kan gå hur som helst, 
tur att jag är med och vaktar 

målet, sa Ravelli lagom 
ödmjukt med glimten i ögat.

Billy Landsdowne som 
tillsammans med TV4-profi-
len Patrick Ekwall hållit ihop 
laget och verksamheten sedan 
1996 kontrade snabbt.

– Det enda problemet med 
Ravelli är att han är skotträdd, 
men vi brukar se till att det 
kommer fram så få bollar som 
möjligt…

Det lyckades TV-laget rik-
tigt bra med. Ahlafors Old-
timers fick vänta till slutmi-
nuten innan de fick chansen 
att testa Thomas Ravelli. Ett 
mönsteranfall där systrarna 
Ingrid och Helen Johansson 
Björk angav tonen, spelade 
bollen vidare till notoriske 
skyttekungen Niklas Zet-
terlund som utan pardon 
satte bollen otagbart i krysset 
bakom en maktlös Ravelli.

– Han chansade bara. Inte 
en chans att han siktade, sa 
den forne målvaktshjälten 
som fick finna sig i att bli lite 
hånad.

– Det var inte så svårt, det 
räckte att träffa mål, konstate-
rade ”Zäta”.

Problemet för jubileums-
klubben rent sportsligt var att 
TV-laget redan hade prickat 
in tre mål innan gulsvart 
kunde fira sin första fullträff. 
Figo gjorde 1-0, Michael 
Hansson 2-0 och Andreas 
Yngvesson 3-0.

Ahlafors IF hade satsat 
på ett rutinerat manskap. 

Endast Mattias Skånberg 
och Rikard Nylander var 
under 40 år. Den fysiska statu-
sen var minst sagt ansträngd, 
vilket avslöjades redan vid 
uppvärmningen då den ena 
sträckningen avlöste den 
andra. Claes Nicklasson fick 
äran att mota bollar under den 
inledande delen av matchen, 
han avlöstes av Kenneth 
Flodin och sist fick Stefan 
Johansson chansen. Till det 
hedersamma uppdraget att 
bära lagkaptensbindeln för 
100-åringen utsågs Ulf Pet-
tersson.

– Bland det största jag har 
upplevt. Jag var oerhört stolt 
när vi gick in på Sjövallen och 
det var en fantastisk upple-
velse att återse alla igen. Sedan 
var det inte lika roligt att upp-
täcka att man inte längre kan 
göra samma saker med bollen, 
sa Pettersson.

Till TV-lagets främsta 
profil utsåg matchvärdarna 
Ale Elförening och Sportlife 
Abgar Barsom och i Ahlafors 
Oldtimers fick Helen Johans-
son Björk samma utnämning.

– Jag är väl egentligen för 
bra för att vara med på den 
här nivån. Fysiskt är jag fort-
farande tränad för allsvenskt 
spel, men jag anpassar mig. 
Idag blev jag ändå impone-
rad av att de spelade med fyra 
tjejer och de var nästan värst 
att möta. Jösses, de kunde 
sparka boll, menade Abgar 
Barsom.

"Vilken idyll!"

– Målet är ju att bidra till 
att förgylla fotbollen, skapa 
lite fest på landets alla arenor 
där vi normalt inte är. Ahla-
fors känns väldigt professio

– TV-laget mötte klubbens Oldtimers

AIF fi rade 100 år

Lagkaptener emellan. Ekwall vs Pettersson. Domartrion utgjordes av Maria Zetterlund, Per 
Rehnlund och Carina Ackerfors.

Robert Prytz ansåg att 
Sjövallen höll högsta klass.

Figo rundade både Claes Nicklasson och AIF Oldtimers 
försvar när han gjorde 1-0. 
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TRÄNA HELA SOMMAREN!

SURTE. Det första mer-
öppna biblioteket i Ale 
är invigt.

Det skedde i Surte 
förra lördagen.

Nu till helgen väntar 
ett nytt invigningska-
las – den här gången i 
Skepplanda.

Ale kommun har fått sitt 

första meröppna bibliotek. 
Innehavarna av ett meröp-
petlånekort kan nu besöka 
biblioteket i Surte från 
klockan sex på morgonen till 
nio på kvällen, varje dag året 
om.

– Detta innebär att vi har 
utökat öppettiderna i Surte 
från 16,5 timmar i veckan 
till 105 timmar. En enormt 

häftig satsning skulle jag 
vilja påstå. När många andra 
kommuner i landet gör 
besparingar på biblioteks-
verksamheten så gör vi i Ale 
tvärtom. Det är jag stolt över, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

En hel del surtebor 
besökte invigningen och pas-

sade på att ansöka om ett nytt 
låne- och tillika passerkort. 
Kortet utgör en personlig 
värdehandling.

– Farhågorna om att ska-
degörelsen skulle öka tror 
jag är överdriven. I Skåne, 
som har meröppna bibliotek 
på ett par ställen, har man 
inte upplevt några som helst 
problem. Jag tror snarare 

att låntagarna blir än mer 
stolta över sitt bibliotek och 
att verksamheten utvecklas, 
säger Isabell Korn.

– Ett meröppetkort går 
inte att skaffa fram på egen 
hand utan erhålls efter 
samtal med personalen. Man 
måste dessutom ha fyllt 18 år, 
berättar Isabell.

Skepplanda bibliotek har 

haft stängt ett par veckor på 
grund av renoveringsarbete, 
men står nu redo för nyinvig-
ning på lördag. 

Kultur- och fritidschef Michael Svensson i samspråk med nämndordförande Isabell Korn. 
Många surtebor kom för att ta del av invigningen av meröppet bibliotek förra lördagen.
Foto: Eva Albrechtsson

Ale kommun har fått sitt första meröppna bibliotek. Glädjande tycker bibliotekschef Eva 
Bünger, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn, samt bibliotekarierna Sara 
Dahl och Kristina Korn.                        Foto: Eva Albrechtsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och på lördag är det Skepplandas tur

Meröppet bibliotek invigt i Surte
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ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 
Annika och hennes fackliga 
representant, säger Björn 
Jä b

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 
att snabbt skapa en fung-
erande ledningsorganisation, 
å k h k f å

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut tämligen 
offentligt med sitt missnöje 
ä kli Vi ä jäl kl

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 
informationen uteblir. Det 
mest troliga är trots allt att 
h bli tt ff fö k

ningen inte har fungerat. 
Annika Sjöberg anses vara en 
god ekonom, men den egen-
skapen är inte prioriterad när 
skolorna inte når uppsatta 
kunskapsmål. 

Att k A ik Sjö

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

TEXT

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)
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ALE. Företagen i Ale 
har en allt mer positiv 
syn på det lokala före-
tagsklimatet. 

I Svenskt Närings-
livs senaste ranking är 
Ale den kommun som 
stigit fl est placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vikti-
gaste faktorn bakom fram-
gången. 

I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet, 
som bygger på företagarnas 
egna upplevelser, hamnade 
Ale på plats 163 av landets 
290 kommuner. Det innebär 
att man stigit hela 78 place-
ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
matet i Ale, säger Jannike 
Åhlgren.

Förra året tog kommun-
ledningen krafttag för att 

vända den nedåtgående tren-
den i det upplevda företags-
klimatet och ett näringslivs-
råd bildades med 18 repre-
sentanter från olika lokala 
företag. 

En pusselbit
Syftet är att rådet ska fungera 
som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
arbete. 

Arbetet fortsätter
Enkätundersökningen som 
ligger till grund för Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
gjordes under senhösten 
2012. Trots att den nya 
motorvägen och järnvägen 
inte hunnit invigas steg kom-

munen 76 placeringar när 
det gällde kommunikations-
förbindelser som vägnät och 
tåg. Där ligger man nu på 
18:e plats i hela landet. 

– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.

Den punkt där Ale stigit 
flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking

Trenden har vänt!

RANKING
Svenskt Näringslivs ranking 
av kommunens företagsklimat 
2013. 
Placering mellan 1 och 290. För-
ändring från 2012 inom parantes.

Kungälv: 201 (-29)
Lerum: 108 (-7)
Härryda: 9 (+5)
Ale: 163 (+78)
Lilla Edet: 230 (-14)
Alingsås: 153 (-37)
Göteborg: 150 (-23)

Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.
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Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.
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ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale
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LÖDÖSE. Det blev en 
gastkramande tillställ-
ning med ett lyckligt 
slut.

LN 70 HC tog den 
poäng som krävdes för 
att vinna division 4 

ö

och smita förbi Slottsskogen 
HC i tabellen.

Det blev precis så jämnt 
och spännande som exper-
tisen hade förutspått. Ner-
verna gjorde sig påminda hos 
hemmaspelarna och konstigt 
ore äl nn S t

ten kvar och då var det bara 
att döda tid, förklarar Jim 
Dahlin.

Firandet i Lödöseborg 
visste inga gränser. Iförda 
guldhjälmar och med cham-
pagnen sprutandes tackade 
LN 70 l i

Rekordpublik när LN 70 
säkrade GULDET

– Nästa år blir det division-tre hockey i Lödöseborg
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STOR

ALE. Den omfattande 
skadegörelsen längs 
Alependeln tvingade 
Västtrafi k att sätta in 
ordningsvakter under 
den gånga helgen.

Inom kort kommer 
övervakningskameror 
att installeras.

– Vi ser mycket 
allvarligt på det som 
händer på pendelstatio-
nerna i Ale och vidtar 
alla tänkbara åtgärder, 
säger Stefan Ekman, 
infrachef på Västtrafi k.

Under påskhelgen utökades 
väktarinsatsen längs Alepen-
deln, såväl på tågen som pen-
delstationerna. Resenärernas 
trygghet och säkerhet stod i 
fokus, men det handlar också 
om att få ett stopp på den 
omfattande skadegörelsen.

– Det är rent sabotage. 
Hade det bara varit klot-
ter så hade det varit en sak, 
men när våra hissar sabote-
ras så att handikappade och 
äldre människor blir utsatta 
måste vi vidta snabba åtgär-
der. Jag blir både ledsen och 
bedrövad när jag ser den här 

utvecklingen. Vi har planerat 
och kämpat för Alependeln i 
tio år. Den är en stor tillgång 
och en klar förbättring av 
kollektivtrafiken i Ale, därför 
är det sorgligt att några få 
förstör för så många, säger 
Stefan Ekman.

Den omfattande skadegö-
relsen har förutom hissarna 
omfattat krossat glas, att 
räcken och skyltar har sli-
tits ner, mopedåkning inne i 
Älvängens väntsal där också 
toaletterna har utsatts för 
mycket klotter. Västtrafik 
har fått tillstånd för kame-
raövervakning på pendelsta-
tionerna, men installationen 
har av olika skäl dragit ut på 
tiden.

– I efterhand är det väl-
digt olyckligt. Kameror har 
en avskräckande effekt och 
skulle sannolikt ha besparat 
oss en hel del pengar, menar 
Stefan Ekman.

Tryggheten prioriteras
Han är tydlig med att Väst-
trafik nu kommer att prio-
ritera att omgående komma 
tillrätta med de problem som 
finns kring Alependeln.

– Vi måste lösa det här. 
Kollektivtrafiken ska kännas 
trygg och säker för alla rese-
närer oavsett tidpunkt på 
dygnet. Vi kommer att föra 
en dialog med polisen och 
socialtjänsten i Ale för att för-
söka hitta lämpliga lösningar. 
Någon form av bemanning 
och väktare kommer vi säkert 
att få leva med en tid framö-
ver. Det är billigare än att 
åtgärda sabotagen, avslutar 
Stefan Ekman.

– Västtrafi k har tröttnat på skadegörelsen
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Onsdagen den 13 mars 
hölls årsmöte för Ale Slöj-
dare. Hemslöjskonsulent

Karlberg. Utöver ordina-
rie årsmötesförhandlingar 
godkändes ett förslag från

Ale Slöjdare öppnar eget i Nol

Ordningsvakter 
vid Alependeln

Kostsamt sabotage mot his-
sarnas instrumentpaneler har 
också resulterat i att hissarna 
varit obrukbara.

Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och 
sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.
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BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i allsvenskan.

Klubben har idag 
tackat ja till Svenska 
bandyförbundets erbju-
dande.

Styrelsen och spe-
larna var helt eniga i 
beslutet.

Styrelsen och spelarrådet för 
Surte Bandyklubb träffades 
på torsdagskvällen för att ta 
ställning till bandyförbundets 
fråga.

– Killarna ville självklart 
ta klivet upp. Allsvenskan har 
varit målet sedan omstarten 
och vi var ju så nära seriese-
gern att det inte finns någon 
rädsla för den sportsliga kva-
litén. Dessutom har spelarna 
sagt att de ställer upp under 
samma förutsättningar som 
i år, det vill säga att de spelar 
gratis, vilket är en förutsätt-
ning för att vi ska ha råd, säger 

en nöjd ordförande Carl Ahl-
gren.

Att Surte BK erbjöds en 
plats i nästa års bandyallsven-
ska beror på klassiska Falu BS 
konkurs. Svenska bandyför-
bundet konstaterade att den 
lediga platsen först ska erbju-
das en klubb som kvalat upp 
och senare en förening som 
ramlat ur allsvenskan. Av de 
lag som kvalade uppåt hade 
Surte BK den överlägset bästa 
snittpoängen, då laget bara 
förlorade en seriematch den 
gångna säsongen.

– Jag har inte dåligt samvete 
för att tacka ja. På sätt och vis 
känns det som att vi går upp 
av egen kraft. Vi gjorde en 
suverän säsong och förlorade 
bara en match, normalt sett 
så räcker det till avancemang, 
säger Carl Ahlgren.

Surte BK kommer att spela 
i allsvenskan södra, där föl-
jande lag sannolikt kommer 

att återfinnas: Gripen, Tranås, 
Boltic, Jönköping, Lidköping, 
Finspång, Frillesås, Nässjö, 
Motala, Blåsut och Tjust.

Samtidigt har flera spe-
lare gjort klart att de tänker 
fortsätta i Surte kommande 
säsong. Följande spelare har 
hittills skrivit på: Alexander 
Wetterberg, Johan Jane-
brink, Emil Elofsson, Jens 
Samuelsson, Tobias Mag-
nusson-Motéus, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, 
Martin Östling och Daniel 
Bengtsson.

Surte BK drog sig ur all-
svenskan inför säsongen 
2011-2012, då kommunen 
inte ansåg sig ha råd att spola 
is i Ale Arena. Två år senare 
kommer det att spelas all-
svensk bandy i Bohus igen. 
Vildkatterna har mer än ett 
liv... TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling och Surte BK är klara för bandyallsvenskan nästa säsong.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

– Fick konkursdrabbade Falu BS plats

Allsvensk bandy 
i Ale Arena - igen

- Älska handboll

VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30

Vinnarna
i påskkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning  
i ”Påskkrysset” och dragits som vinnare av 
varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

ELISABET DAHL NÖDINGE

BARBRO HARBECK LILLA EDET

NINA LAXMAN ÄLVÄNGEN

KERSTIN SVENDSÉN BOHUS

LARS ONSDAL LILLA EDET
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ÄLVÄNGEN. Nu är hård-
handskarna på. 

Ale kommun vill riva 
de förfallna byggna-
derna på Carlmarks 
gamla industriområde i 
Älvängen. 

Den berörda fast-
ighetsägaren Hawk 
Properties har genom 
ombud överklagat be-
sluten, men Samhälls-

ä

Bilbränder. I fl era av byggnaderna står gamla utbrända fordon kvar.

– Ale kommun stängslar in förfallna fastigheter på Carlmarksområdet

En dödsfälla elimineras!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
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Startskottet för 
Kronogården
Nu byggs de första av 400 nya bostäder i Älvängen
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), hade äran att skjuta iväg 
den första salvan för byggandet av det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Skan-
ska Nya Hem och Veidekke svarar för 83% av exploateringen, resterande del blir tomter som 
Ale kommun kommer att kunna sälja. En skola ingår ockåså i planerna.

Läs sid 6

I MANUELLA VÅRSKOR! Å
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Nödinge Golfklubb och banans 
ägare Ulf Runmarker kommer 
på kollisionskurs och samarbe-
tet bryts. Klubben inleder istäl-
let ett samarbete med Ale GK.

Huvudnyhet 2013. Utbildningsnämnden tar ett enhäl-
ligt beslut att avveckla Ale gymnasium, då skolan endast 
hade 34 sökande kommande läsår.

Kommunfullmäktige avsät-
ter på sittande möte en halv 
miljon extra till särskilda drog-
förebyggande åtgärder efter 
en larmrapport angående ung-
domssituationen i Ale med 
tyngdpunkt på Älvängen.

Kommundirektör Erik Lidberg 
tvingas avgå redan efter 1,5 år. 
Den politiska ledningen var helt 
överens om att Erik var fel man 
för jobbet.

Företagsgruppen Creciente AB med bland annat Kungälvs Trä till-
kännagav att de köpt 40 000 kvm på Svenstorps handelsområde.

Ahlafors IF firade 100 år hela 
2013. Lördag 1 juni fanns 
TV-laget på plats med flera 
kända profiler. De mötte ett lag 
med gulsvarta trotjänare. TV-la-
get vann och firade med AIF i 
Furulundsparken.

Ale kommun fick två meröpp-
na bibliotek under 2013. Surte 
var först ut, Skepplanda strax 
efter. Satsningen där besökarna 
kan låsa upp själva blev en stor 
framgång.

Förvaltningschef Annika Sjö-
berg blev ”syndabock” för de 
uteblivna resultaten i Ales 
skolor och tvingades bort från 
tjänsten.

Roligaste nyheten 2013. Efter år av vikande siffror och missnöje 
bland företagare i Ale vände trenden äntligen uppåt. Ale blev årets 
klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i lan-
dets 290 kommuner. Ale placerade sig på plats 163 och klättra-
de därmed 78 steg uppåt. Beskedet spred en ny positiv anda över 
årets följande företagsträffar. Det blåser medvind igen.

Rekordpublik i Lödöseborg såg 
när den anrika hockeyklub-
ben LN 70 avancerade till divi-
sion tre.

Skadegörelse på Alependeln 
och dess stationer fick Västtra-
fik att agera. Ordningsvakter 
sattes in.

När Falu BS tvingades tacka nej 
till sin plats i bandyallsvenskan 
gick frågan till Surte BK som 
endast förlorat en match under 
säsongen i division ett, seriefi-
nalen mot Otterbäcken.

Ale kommun tog beslut om att 
omgående stängsla in förfall-
na fastigheter på Carlmarksom-
rådet i Älvängen. Syftet är att 
förhindra ungdomar att ha till-
träde till lokalerna.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) fick äran att skjuta av den 
första salvan för bostadsom-
rådet Kronogården i Älvängen. 
400 nya bostäder byggs nu.

Efter tio års förberedelser öppnade Klädkällaren ett nytt varuhus i 
Stora Viken, Bohus, den 27 februari. Det var folkstorm till butiken 
under hela året. De första veckorna fick parkeringsvakter hjälpa 
till för att hålla ordning.

ALE/LILLA EDET. 2013 
kändes kanske som alla 
andra år, men en åter-
blick gör att vi upptäck-
er att det faktiskt hänt 
en hel del spektakulärt 
också.

De positiva händelser-
na var främst kopplade 
till näringslivet.

Flera tunga etable-
ringar öppnade upp 
– såsom Klädkällaren 
i Stora Viken och Coop 
Extra i Älvängen.

Årets största nyhet var däre-
mot nattsvart, men tämligen 
väntad. Ale gymnasium har i 
flera år brottats med allt fär-
re sökande och i vintras såg 
Utbildningsnämnden ingen 
annan utväg än att meddela 
att skolan avvecklas. Till vå-
ren går de sista studenterna 
ut, men skolverksamheten 
blir kvar. Kyrkbyskolan som 
just nu renoveras har näm-
ligen flyttat in och planerna 
på en grundskola i Nödinge 
är lagda på is. Istället blir Ale 
gymnasium nu högstadie-
skola för både Kyrkbysko-
lans och Himlaskolans elev-
er. I slutet på året bestämde 
sig även en klar majoritet av 
fullmäktiges partier att det 
var dags att vara överens om 
skolan. Den ska inte vara ett 
slagträ, inte ens i de stun-
dande valdebatterna. ”Man 
är överens om att vara över-
ens, men om vad” frågade sig 
Aledemokraternas grupple-
dare Jan A Pressfeldt som 
vägrade gå med.

Trenden vände
2013 var året då trenden änt-
ligen vände för näringslivs-
arbetet i Ale. Enligt Svenskt 
näringslivs ranking har kli-
matet förbättrats avsevärt, 
vilket medförde att Ale blev 
årets klättrare och gick från 
plats 241 till 163. Stämning-
en är på topp och dialogen 
mellan kommun och företa-
gare är klart förbättrad.

Det fanns över 90 miljo-
ner att söka ur en extra pott 
för landsbygdsutveckling, så 
kallade Leaderpengar. Ale 
och Lilla Edet lyckades få 
mer än 10 miljoner av dessa. 
Bland annat kommer Ale-
backen att kunna köpa in en 
miljövänlig och toppmodern 
pistmaskin. Nu fattas bara 
kylan…

Mindre positivt att notera 
har den ökade skadegörelsen 
varit. Alependeln har fått 
vända sig till ordningsmak-
ten vid ett flertal tillfällen 
och runt resecentrum i Äl-
vängen var det länge så oro-
ligt att kommunen tvingades 
till särskilda insatser. Under 
hösten sattes bygdegården i 
Nödinge i brand och total-
förstördes. 

TEXT
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Året som gick

I Göteborgsregionen 
fi nns idag 3 500 fl er 
utbildningsplatser på 

gymnasieskolor än vad det 
fi nns gymnasieelever som 
har sökt gymnasieutbild-

inget inflytande över hur 
många fristående skolor 
som får starta. Socialde-
mokraterna har länge velat 
införa krav på samråd med 
kommunerna. Allianspar-

ll d

För det är just nu det 
som händer. När det inte 
längre är lönsamt att driva 
sin gymnasieskola kan en 
friskola stänga dörrarna 
i princip från en dag till 

Alliansens huvudlösa friskolepolitik blev gymnasiets fall

NÖDINGE. Frågorna är 
många efter beskedet 
om att avveckla Ale 
gymnasium.

Mycket handlar om 
hur marknadsföringen 
har fungerat, vad som 
händer med personalen 
och om det verkligen 
inte hade gått att över-
vintra.

– Det har vi redan 
gjort, det är färdigt 
nu, sa kommunalrådet 
Paula Örn (S) bestämt 
på pressträffen.

Många upplevde Utbild-
ningsnämndens beslut i 
onsdags som desperat och 
förhastat, men faktum är att 
förvaltningen hade tagit fram 
sju olika förslag. Det blev till 
sist ett åttonde som var ett 
politiskt förankrat kompro-
missförslag som gick igenom. 

l l d

– Jag skulle vilja säga att 
marknadsföringen har impo-
nerat på mig. Vi har haft en 
marknadsföringsgrupp bestå-
ende av lärare och skolledare 
som också har haft stor nytta 
av elever när vi har besökt 
högstadieskolor i Kungälv, 
Lilla Edet och Ale. Gruppen 
har jobbat mycket ambitiöst 
och målinriktat. Vi har skickat 
ut brev till elever i årskurs nio, 
haft flera öppna hus, prova-
på-dagar och inte minst har vi 
deltagit på gymnasiemässan i 
Göteborg. Dessutom har vi 
annonserat i både lokala och 
regionala medier. Det är defi-
nitivt inte marknadsföringen 
som har brustit, slår verksam-
hetschef Joakim Östling fast.

MBL-förhandlar
För personalens del väntar 
MBL-förhandlingar. Dessa 
startar på torsdag och oron är 
ömsesidig. Det finns de som 
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nomi, utan också om kvalité. 
Hur liten kan ett gymnasium 
vara för att fungera? Och då 
menar jag även som en social 
mötesplats, säger Joakim Öst-
l

NÖDINGE. En enig 
Utbildningsnämnd tog i 
onsdags beslut om att 
avveckla Ale gymna-
sium. 

Det kommer att ske 
successivt. 

Årets tvåor erbjuds 
att slutföra sin utbild-
ning under nästa år, et-
torna får söka ny skola.

Eleverna räcker inte till för 
regionens alla gymnasiesko-
lor. Det svaga intresset för Ale 
gymnasium som bara hade 
34 sökande till nästa läsår 
medför att skolan avvecklas. 
Det blir inget nytt intag till 
hösten 2013. De elever som 
nu läser andra året på sitt pro-
gram kommer att få chansen 
att slutföra sin utbildning 
under nästa år. I maj 2014 
lämnar de sista studenterna 
Ale gymnasium.

– Signalen som Ales elever 
har givit oss är tydlig och klar. 
De efterfrågar inte ett gym-
nasium på hemmaplan. När 
bara 24 aleelever söker till Ale 
gymnasium finns det inget 
underlag för att fortsätta 
verksamheten, säger Utbild-
ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Begravning
Det var så nära en begrav-
ningslik stämning som man 
kan komma när ansvariga 
politiker och tjänstemän 
inom sektor utbildning Ale 
kommun kallade till press-
konferens i onsdags eftermid-
dag.

– Det är ingen som är glad 
idag, inget av alternativen 
kändes bra i magen, men vi 
är tvingade att gå vidare. När 
avvecklingen är över kommer 
vi att ha frigjort resurser som 
grundskolan verkligen behö-
ver, men det är ändå svårt att 
glädjas åt det nu, erkänner 
Fridfelt.

Beslutet som nämnden tog 
innebär att inga nya elever tas 
in, tvåorna erbjuds möjlig-

het att slutföra sin utbildning 
under nästa läsår. Det handlar 
om cirka 100 elever. Sen är 
Ale gymnasium historia. 

– Lärarna är självklart väl-
digt besvikna över beslutet 
och vi inser att det kan leda 
till en lärarflykt från skolan. 
Vi är beredda att ta den risken 
och bedömer ändå att det 
finns en god möjlighet att 
säkerställa kvalitén för tre-
orna nästa läsår. De som går 
första året kommer vi att till-
sätta alla nödvändiga resurser 
för att hjälpa att hitta en alter-
nativ gymnasieskola. Ingen 
elev ska lämnas i sticket, lovar 
Fridfelt.

Ale kommun har under ett 
antal år försökt komma till 
rätta med Ale gymnasiums 
kostnader och svaga attrak-
tionskraft. Analyserna har 
avlöst varandra både under 
nuvarande och föregående 
mandatperiod. 

– Det har gjorts många 
utredningar, men uppdraget 
har varit svårt. Ales elever har 
valt så många olika program 
att det har varit hopplöst att 
hitta något att fokusera på när 
det till exempel gäller pro-
gramutbudet, säger Joakim 
Östling, verksamhetschef.

Ekonomiskt har Ale gym-
nasium varit en tung verk-
samhet att bära de sista åren. 
Kostnadsbilden har varit för 
hög, vilket också påverkar 
de interkommunala ersätt-

ningarna. Prislappen som 
Ale kommun får betala för de 
elever som går utanför kom-
munen.

 – En elev som läser Barn- 
och fritidsprogrammet i Ale 
kostar 113 000 kr/år. Göte-
borgsregionens prislista för 
samma utbildning är 78 000 
kr. Det blir mycket pengar, 
då vår kostnad blir prislappen 
som vi får betala till övriga 
skolor. Vi har inte klarat 
anpassningen, men framför 
allt handlar det ju om att elev-
erna i Ale väljer andra skolor, 
säger Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

Kritik
Kritik har riktats både från 
lärare och föräldrar. Vissa 
anser att Ale kommun inte 
är långsiktig, något som båda 
kommunalråden reagerar på. 

– Vi har verkligen försökt, 
både politiskt och på tjänste-
mannanivå, men det har inte 
givit något resultat. Nu får vi 
istället en resursförstärkning i 
grundskolan på sikt och den 
är nödvändig, säger Paula 
Örn (S). 

– Vi pratar om att 8% av 
aleeleverna. Fler är det inte 
som har valt Ale gymnasium. 
Det känns inte som att varken 
ungdomarna eller föräldrarna 
sätter något större symbol-
värde på att vi ska ha en egen 
gymnasieskola och jag tror 

Ale gymnasium avvecklas

Tuff dag. Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C) och Kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) har haft roligare stunder än när de lämnade besked om Ale gymnasium.

Massmedialt intresse. När Ales kommunala gymnasieskola 
läggs ner kom även de stora medierna. Socialdemokraterna 
Paula Örn och Dennis Ljunggren intervjuades av GP.

Marknadsföringen har inte brustit

Verksamhetschef
Joakim Östling.

inte heller att det påverkar 
kommunens attraktionskraft. 
Våra förbättrade kommuni-
kationer till Göteborg och 
Trollhättan betyder mer, 
understryker Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

I samband med beslutet 
om Ale gymnasiums framtid 
fick också sektorn i uppdrag 

att utreda kostnaderna och 
möjligheterna att anpassa 
lokalerna till en blivande 
högstadieskola. Det gör att 
den planerade grundskolan 
som skulle byggas vid Norra 
Kilandavägen läggs på is. 

– Vi hoppas istället kunna 
använda ritningarna till den 
nya grundskolan i Kronogår-
den, Älvängen. Kyrkbyskolan 

och Nödingeskolan får sek-
torn i uppdrag att se över som 
blivande F-6-skolor, säger 
Elena Fridfelt.
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BOHUS. I onsdags 
klippte Klädkällaren det 
blågula bandet i Stora 
Viken.

120 förväntansfulla 
kunder köade på utsi-
dan.

De blev inte besvikna 
på insidan.

Allra längst fram i kön stod 
Maria Andersson från Älv-
ängen. En trogen kund hos 
Klädkällaren som nu konsta-
terar att det blir närmare till 
favoritbutiken.

– Jag har verkligen sett 
fram mot öppningen. Det 
känns fantastiskt att vi får en 
sån här butik i Ale. Det är 
verkligen positivt för oss med 
stor familj. Jag var här halv 
nio i morse och blev lite för-
vånad över att vara först, men 
sen kom resten. Det blev en 
ordentlig kö till sist. Med 
Netto Älvängens invigning i 
färskt minne tog jag det säkra 
före det osäkra och var ute i 
tid, berättar hon.

Ägarna Peter och Marie 
Lindberg kom ut punkt-
ligt och klippte det blågula 
bandet.

– Välkomna hit, det är 
underbart att vi äntligen 
kan öppna och vi hoppas att 
ni kommer att gilla butiken. 
Glöm inte bort att ta en fika 
och gästa vår fina herrgård. 
Det är en unik miljö som 
man inte får missa, sa Peter 
Lindberg.

Innanför entrédörrarna 
väntade skumpa, godis, deli-
katesser och självklart en 
tårta. Pianisten Michael 
Bäck höjde stämningen i 
caféet med önskemusik och

butiken bjöd på kaffe och 
bulle. Det kändes att folk 
firade nyöppningen.

– Det här är bättre än jag 
kunde föreställa mig. En 
onsdag i februari och männ-
iskor köar på utsidan. Nu 
är det fullt på parkeringen 
också. Det är fantastiskt 
roligt, mös Peter Lindberg 
och pekade ut genom fönst-
ret.

Att hitta nöjda premiär-
besökare var inte svårt. Tina 
Trojic från Nol var en av 
dem.

– Det var en upplevelse att 
komma in och se hur stort 
det var. Det är skillnad mot 
den tidigare butiken. Jag 
kommer att komma tillbaka, 
idag hade jag inte så mycket 
tid och det får man ha om 
man ska hinna runt med 
vagnen, säger hon.

Från Stenungsund kom 
familjen Pilebo-Franzén. 
Den stora barnklädesavdel-
ningen lockade.

– Vi har fyndat i Hjällbo 
tidigare och nu blir det lite 
närmare, dessutom känns det 
roligt med en helt ny butik. 
För vår del blir det bättre nu, 
säger mamma Jenny Pilebo-
Franzén.

Senare på eftermiddagen 
och under hela helgen var 
det mer eller mindre kaos 
utanför Klädkällaren och 
satsningen på parkeringsvär-
dar visade sig vara minst nöd-
vändig under hela veckan.

Folkstorm till Klädkällaren

Kunder från Stenungsund. Klädkällaren blir ett dragplåster

Peter och Marie Lindberg invigde äntligen sitt nya fyndva-
ruhus i Stora Viken, Bohus. Tio år efter köpet var visionen 
förverkligad och Klädkällaren är numera ett Aleföretag.

Premiärkunderna bjöds på 
förfriskningar, tårta, delika-
tesser, kaffe och bulle.

Klädkällarens Peter Lindberg uppvaktades med blommor och lyckönskningar från Företa-
garna Ale genom Peter Tifeldt och Barbro Ericsson.

NÖDINGE. Ett samar-
bete som inte fungerar.

Så beskriver Ulf Run-
marker, Nödinge Golf 
AB, relationen med den 
ideella golfklubben.

– Vill man inte sam-
arbeta så är det svårt, 
kontrar Börje Hermans-
son, kassör i Nödinge 
Golfklubb.

I veckan fick medlemmarna 
i Nödinge GK besked om 
att föreningen inte lyckats 
komma överens med Ulf 
Runmarker och Nödinge 
Golf AB om ett nytt så kallat 
nyttjanderättsavtal. Avta-
let reglerar vilka rättigheter 
och skyldigheter föreningen 
har vad gäller golfbanan på 
Backa Säteri. Det handlar 
bland annat om tävlingar, 
ungdomsverksamhet och hur 
sponsorintäkter ska fördelas.

I december 2011 sade 
Nödinge Golf AB upp avta-
let som löpte ut 31 december 
2012. Sedan dess har par-
terna haft flera möten för 
att försöka komma överens 
om ett nytt avtal. Golfklub-
ben trodde att de mer eller 
mindre var överens när de 
skildes åt efter ett möte 30 
januari i år.

– Ulf sa att det bara åter-
stod formaliteter och dessa 
kunde vi ta via mejl, men 
sen hörde vi inte ett ljud. 

Vi skickade flera påminnel-
ser och fick till sist ett mejl 
med fem nya punkter. Nu 
ville han bara skriva ett kor-
tare kontrakt på tio månader, 
vilket vi inte tyckte kändes 
seriöst, berättar Börje Her-
mansson som menar att sty-
relsen har försökt försvara 
medlemmarnas intressen.

Ulf Runmarker säger att 
det är föreningens fel att det 
idag inte finns något under-
tecknat avtal.

Avbröt förhandlingarna
– De avbröt förhandlingarna 
och skrev att de inte tänker 
skriva på avtalet. Kanske lika 
bra det. Samarbetet har inte 
fungerat de senaste två åren. 
Det fungerade så länge Jan-
Erik Olsson höll i klubban, 
sedan han lämnade har det 
inte varit tal om något sam-
arbete.

Nödinge Golf AB har 
nu ansökt om en så kallad 
A1-association till Svenska 
golfförbundet. Det gör att 
de som idag är medlem-
mar i Nödinge Golfklubb 
inte påverkas i sitt spelande. 
Bolaget tar över ansvaret för 
den sportsliga verksamheten 
och enligt Runmarker får 
klubbens kommittéer gärna 
fortsätta sina verksamheter.

– Bolaget kommer att 
stötta på det sätt som vi 
finner lämpligt och möjligt. 
Till skillnad från en ideell 

golfklubb måste vi i aktie-
bolaget Nödinge Golf alltid 
tänka på att försöka nå lön-
samhet.

Att klubbens medlemmar 
skulle arbeta ideellt för aktie-
bolaget har Börje Hermans-
son svårt att tro.

– Det är en sak att göra det 
i en ideell förening med stor 
gemenskap än för ett vinst-
drivande företag.

Bolaget har anställt en ny 
intendent, Matts Franck, 
som kommer att ansvara 
för kansliet och bland annat 
sköta sponsorbiten.

– Vi kommer att göra en 
särskild satsning mot före-
tag. Där har vi mycket att 
göra och där ville jag i det 
nya avtalet ha en större 
frihet, svarar Ulf Runmarker 
som trots turbulensen gärna 
pratar framtid.

Ska utvecklas
– Absolut. Banan ska fort-
sätta utvecklas, men jag säger 
inte i vilken takt. Vi tittar 
inte bara på tre nya hål, utan 
målet är 18. Än så länge åter-
står det en del jobb vid rit-
bordet. Det kanske också är 
som så att vi behöver köpa 
lite mer mark. För att klara 
denna framtida investering 
behöver det finnas möjlig-
het att ta in finansiärer och 
då kan det vara en nackdel att 
sitta fast i för långa avtal med 
golfklubbar.

Anläggningen kommer 
inom kort också att byta 
namn till Backa Säteri Golf.

Någon öppning för ett 
nytt samarbete mellan 
Nödinge Golfklubb och Ulf 
Runmarker finns inte. Det 
innebär att klubben står inför 
en ny utmaning.

– Ja, det finns ett antal 
olika alternativ. Vi får fun-
dera och sedan tala med våra 
medlemmar. Vi kanske kan 
teckna ett samarbetsavtal 
med Ale GK istället eller 
med en annan närliggande 
bana och då är ju valet fritt

lemmar till gagn, säger Börje 
Hermansson.

I samma stund som som 
Nödinge Golfklubb tillkän-
nager för golfförbundet att 
verksamheten inte längre har 
någon hemmabana utesluts 
föreningen från Svenska 
golfförbundet.

Hur kunde det gå så 
här?

– Jag tror inte Ulf Run-
marker vill att någon annan 
ska ha synpunkter på vad han 
gör och inte gör med golfba-
nan. Att samarbeta och kom-
municera är inte hans grej

T

Oviss framtid för Nödinge Golfklubb
– Kommer inte överens med Ulf Runmarker och Nödinge Golf AB

Ulf Runmarker.

A
rk

iv
b
il
d
: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

FAKSIMIL: VECKA 11, 2013

ALAFORS. Drogsi-
tuationen bland Ales 
ungdomar oroar.

Nu agerar kommu-
nen.

Kommunfullmäktige 
avsatte i måndags en 
halv miljon kronor till 
särskilda insatser.

När pengarna ur Utveck-
lingsfonden skulle fördelas 
i Ale kommunfullmäktige i 
måndags kväll kom diskus-
sionen mest att handla om 
drogförebyggande arbete

mer resurser för att hantera 
den uppkomna situationen, 
därför föreslår jag att vi 
avsätter 500 000 kronor till 
drogförebyggande insatser. 
Nu är inte tid att blunda, vi 
måste agera.

Alliansen och Aledemo-
kraterna gjorde därför en 
förändring i sitt förslag om 
hur de 7,3 Mkr ur Utveck-
lingsfonden 2013 skulle 
fördelas. Kostnaden för att 
starta upp LEAN (organi-
sationsutveckling) mins-
kades från 1 8 Mkr till 1 3

att bättre kunna kartlägga 
de arbetslösas behov. Vi 
vill därför avsätta 1,5 Mkr 
till en sådan satsning och 
den vill vi sedan utvärdera 
ordentligt för att se effekten 
av insatsen.

Mikael Berglund menade 
att satsningen på ett bättre 
näringslivsklimat kommer 
att skapa nya jobb i Ale.

Tyrone Hansson (S) 
såg den särskilda satsningen 
på det drogförebyggande 
arbetet delvis som en sats-
ning på ungdomsarbetslös-

Fullmäktige prioriterar drogförebyggande arbete

En halv miljon till 
särskilda insatser
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Kommunchef Erik Lidberg fi ck gå
ALE. Det rådde total 
enighet efter en nog-
grann rekrytering att 
Erik Lidberg var rätt 
man för kommunchefs-
posten i Ale.

1,5 år efter att ha till-
trätt tjänsten sparkas 
samme man.

– Vi är helt eniga 
politiskt och även Erik 
ansåg att detta var 
bästa lösningen, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berg-
lund (M).

Det rådde mer eller mindre 
förvirring i onsdags kväll. 
Samtidigt som Ale kommun 
firades som årets klättrare i 
Svenskt näringslivs ranking 
av företagsklimatet i landets 
kommuner tillkännagavs att 
kommunchef Erik Lidberg 
fått lämna sitt uppdrag. Han 
som anställts bland annat på 
grund av sin bakgrund i det 
privata näringslivet för att 
kunna skapa en bättre förstå-
else för näringslivets förut-
sättningar i Ale kommun.

– Beslutet är taget i sam-
förstånd och politisk enighet. 
Det är för tidigt att utvärdera 
vad som gått fel, men det 
fanns ingen återvändo. Vi 

gjorde ett samlat konstate-
rande med Erik om att det 
var bäst att gå skilda vägar, 
säger en dämpad Mikael 
Berglund.

När kommunchefen 
tvingas gå redan efter 1,5 år 
höjs många röster om hur 
urvals- och rekryteringspro-
cessen gick till.

– Det är lätt att titta i 
backspegeln, men vi kan 
inte skylla på någon. Alla 
var rörande överens när Erik 
anställdes. Tjänstemän, fack 
och den politiska ledningen 
förordade valet, understry-
ker oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Brister i ledarskapet
Exakt vad som inte har fung-
erat vill parterna inte gå in 
på i detalj, men att åsikterna 
har gått isär i centrala frågor 
framstår som helt uppenbart. 
Att det dessutom har funnits 
brister i ledarskapet verkar 
tydligt.

– Även om nyckeln passar 
i låset är det inte säkert att 
dörren går att låsa upp. Mer 
än så vill jag inte säga, säger 
Mikael Berglund.

Att bedömningen skulle 
ha varit förhastad och att 1,5 
år skulle vara en för kort tid 
menar båda kommunalråden 

är nonsens.
– Vi har haft tillräckligt 

med tid för att bedöma om 
arbetet är tillfredsställande 
och beslutet är inte taget i 
d e s p e -
r a t i o n . 
Det är en 
s a m l a d 
b e d ö m -
n i n g 
som alla 
i n b l a n -
d a d e 
har varit 
ö v e r e n s 
om, menar Paula Örn.

I Sverige råder det en hög 
omsättning på kommunche-
fer och den politiska led-
ningen i Ale gör ingen hem-
lighet av att de anser att upp-
draget är mycket kvalificerat.

– Du ska vara en brygga 
mellan politiker och tjäns-
temän. Det är långt ifrån 
enkelt. En kommuns verk-
samhet spänner också mellan 
vitt skilda områden. Det är 
allt från näringslivsfrågor, 
och infrastruktur till kärn-
verksamheter inom skola 
och omsorg. Det ställer stora 
krav och Ale är definitivt 
ingen lätt kommun  att leda 
med tanke på den enorma 
förändring som vi genom-
går, men det är samtidigt 

spännande att vara en del i 
utvecklingen, säger Mikael 
Berglund.

Omsättningen av chefer 
och mellanchefer har varit 

hög de 
s e n a s t e 
åren i Ale 
kommun. 
Det är 
inget som 
något av 
kommu-
nalråden 
h y m l a r 
om, men 

de har olika åsikter om vad 
det beror på.

– Ale är i kraftig föränd-
ring. Det händer mycket 
nu och det ökar självklart 
belastningen, ställer krav på 
tillgänglighet och handlings-
förmåga. En del är inte så 
förändringsbenägna, andra 
har jobbat i kommunen länge 
och vill gå vidare. Sedan 
finns det också en grupp som 
inte delar vår uppfattning 
om hur Ale ska utvecklas och 
styras, svarar Mikael Berg-
lund medan Paula Örn har 
en annan uppfattning.

– Det här är en annan 
fråga och har inte med kom-
munchefen att göra. Jag har 
stora synpunkter på det poli-
tiska ledarskapet och särskilt 

på det faktum att man inte 
har tagit omsättningen av 
chefer på större allvar.

Rekryteringen av en ny 
kommunchef kommer att 
dröja. Först efter somma-
ren förväntas processen vara 
igång.  Vem som ska leda 
tjänstemannaorganisationen 
fram till att en ersättare för 
Erik Lidberg är funnen är 
ännu inte klart.

Alekuriren har via mejl 
varit i kontakt med Erik Lid-
berg som varken vill eller kan 
svara på varför han tvingats 
lämna Ale.

Enligt avtal har han nu 
rätt till en årslön. Lidbergs 
månadslön uppgick till 90 

000 kronor. Med sociala 
avgifter, semesterersättning 
och andra personalomkost-
nader kommer avskedet att 
kosta Ale cirka 1,6 Mkr.

Erik Lidbergs korta sejour 
i Ale är anmärkningsvärd, 
men inget nytt för kommu-
nen. Pia Liljeblad-Ryberg 
lämnade jobbet som kom-
mundirektör redan efter 14 
månader våren 2004. Även 
då fanns det ett utbrett miss-
nöje bland övriga chefer i 
kommunledningen.

– Den politiska ledningen lika enig som vid anställningen

Faksimil november 2011.
Det var då det. Det rådde total enighet när kommunalråden 
Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) i november 2011 pre-
senterade nye kommunchefen Erik Lidberg. Samma enighet 
rådde 1,5 år senare då chefen fi ck gå.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin tjänst i december

De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg som tillträder sin tjänst i mitten av december

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KOMMUNCHEFER I ALE
Eva Håkansson 1997-2002

Pia Liljeblad Ryberg 2003-2004 (14 mån)

Stig Fredriksson 2005-2010

Erik Lidberg 2011-2013 (18 mån)
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ALAFORS. Vilken full-
träff!

TV-laget med många 
kända profi ler gästade 
Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, när 
Ahlafors IF fi rade 100 
år i lördags.

400 människor glad-
de sig åt underhållning-
en på dagen och 300, 
ännu gladare, anslöt till 
festen i Furulundspar-
ken på kvällen.

I ett års tid har Ahlafors IF 
förberett jubileumsdagen 1 
juni 2013. Ändå kunde vädrets 
makter ensamt utgöra skillna-
den mellan en total succé och 
fiasko. En viss spänning låg i 
luften när de svarta molnen 
sågs i horisonten. Det blev 
dock strålande sol med åskan 
på behörigt avstånd. Endast 
några välbehövliga regnstänk 
kom likt en belöning till alla 
gulsvarta oldtimers som käm-
pade tappert med att få kon-
troll på bollen och samtidigt 
undvika andnöd. Jubileums-
matchen mot ett profiltungt 
och namnkunnigt TV-lag 
kryddades lite extra av Thore 
Skånberg som agerade fly-
gande speaker. Han var till 
och med ute på plan och inter-
vjuade VM-hjälten från 1994, 
Thomas Ravelli.

– Jag skäms! Vi är så dåliga! 
Det här kan gå hur som helst, 
tur att jag är med och vaktar 

målet, sa Ravelli lagom 
ödmjukt med glimten i ögat.

Billy Landsdowne som 
tillsammans med TV4-profi-
len Patrick Ekwall hållit ihop 
laget och verksamheten sedan 
1996 kontrade snabbt.

– Det enda problemet med 
Ravelli är att han är skotträdd, 
men vi brukar se till att det 
kommer fram så få bollar som 
möjligt…

Det lyckades TV-laget rik-
tigt bra med. Ahlafors Old-
timers fick vänta till slutmi-
nuten innan de fick chansen 
att testa Thomas Ravelli. Ett 
mönsteranfall där systrarna 
Ingrid och Helen Johansson 
Björk angav tonen, spelade 
bollen vidare till notoriske 
skyttekungen Niklas Zet-
terlund som utan pardon 
satte bollen otagbart i krysset 
bakom en maktlös Ravelli.

– Han chansade bara. Inte 
en chans att han siktade, sa 
den forne målvaktshjälten 
som fick finna sig i att bli lite 
hånad.

– Det var inte så svårt, det 
räckte att träffa mål, konstate-
rade ”Zäta”.

Problemet för jubileums-
klubben rent sportsligt var att 
TV-laget redan hade prickat 
in tre mål innan gulsvart 
kunde fira sin första fullträff. 
Figo gjorde 1-0, Michael 
Hansson 2-0 och Andreas 
Yngvesson 3-0.

Ahlafors IF hade satsat 
på ett rutinerat manskap. 

Endast Mattias Skånberg 
och Rikard Nylander var 
under 40 år. Den fysiska statu-
sen var minst sagt ansträngd, 
vilket avslöjades redan vid 
uppvärmningen då den ena 
sträckningen avlöste den 
andra. Claes Nicklasson fick 
äran att mota bollar under den 
inledande delen av matchen, 
han avlöstes av Kenneth 
Flodin och sist fick Stefan 
Johansson chansen. Till det 
hedersamma uppdraget att 
bära lagkaptensbindeln för 
100-åringen utsågs Ulf Pet-
tersson.

– Bland det största jag har 
upplevt. Jag var oerhört stolt 
när vi gick in på Sjövallen och 
det var en fantastisk upple-
velse att återse alla igen. Sedan 
var det inte lika roligt att upp-
täcka att man inte längre kan 
göra samma saker med bollen, 
sa Pettersson.

Till TV-lagets främsta 
profil utsåg matchvärdarna 
Ale Elförening och Sportlife 
Abgar Barsom och i Ahlafors 
Oldtimers fick Helen Johans-
son Björk samma utnämning.

– Jag är väl egentligen för 
bra för att vara med på den 
här nivån. Fysiskt är jag fort-
farande tränad för allsvenskt 
spel, men jag anpassar mig. 
Idag blev jag ändå impone-
rad av att de spelade med fyra 
tjejer och de var nästan värst 
att möta. Jösses, de kunde 
sparka boll, menade Abgar 
Barsom.

"Vilken idyll!"

– Målet är ju att bidra till 
att förgylla fotbollen, skapa 
lite fest på landets alla arenor 
där vi normalt inte är. Ahla-
fors känns väldigt professio

– TV-laget mötte klubbens Oldtimers

AIF fi rade 100 år

Lagkaptener emellan. Ekwall vs Pettersson. Domartrion utgjordes av Maria Zetterlund, Per 
Rehnlund och Carina Ackerfors.

Robert Prytz ansåg att 
Sjövallen höll högsta klass.

Figo rundade både Claes Nicklasson och AIF Oldtimers 
försvar när han gjorde 1-0. 
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TRÄNA HELA SOMMAREN!

SURTE. Det första mer-
öppna biblioteket i Ale 
är invigt.

Det skedde i Surte 
förra lördagen.

Nu till helgen väntar 
ett nytt invigningska-
las – den här gången i 
Skepplanda.

Ale kommun har fått sitt 

första meröppna bibliotek. 
Innehavarna av ett meröp-
petlånekort kan nu besöka 
biblioteket i Surte från 
klockan sex på morgonen till 
nio på kvällen, varje dag året 
om.

– Detta innebär att vi har 
utökat öppettiderna i Surte 
från 16,5 timmar i veckan 
till 105 timmar. En enormt 

häftig satsning skulle jag 
vilja påstå. När många andra 
kommuner i landet gör 
besparingar på biblioteks-
verksamheten så gör vi i Ale 
tvärtom. Det är jag stolt över, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i Kultur- och fritids-
nämnden.

En hel del surtebor 
besökte invigningen och pas-

sade på att ansöka om ett nytt 
låne- och tillika passerkort. 
Kortet utgör en personlig 
värdehandling.

– Farhågorna om att ska-
degörelsen skulle öka tror 
jag är överdriven. I Skåne, 
som har meröppna bibliotek 
på ett par ställen, har man 
inte upplevt några som helst 
problem. Jag tror snarare 

att låntagarna blir än mer 
stolta över sitt bibliotek och 
att verksamheten utvecklas, 
säger Isabell Korn.

– Ett meröppetkort går 
inte att skaffa fram på egen 
hand utan erhålls efter 
samtal med personalen. Man 
måste dessutom ha fyllt 18 år, 
berättar Isabell.

Skepplanda bibliotek har 

haft stängt ett par veckor på 
grund av renoveringsarbete, 
men står nu redo för nyinvig-
ning på lördag. 

Kultur- och fritidschef Michael Svensson i samspråk med nämndordförande Isabell Korn. 
Många surtebor kom för att ta del av invigningen av meröppet bibliotek förra lördagen.
Foto: Eva Albrechtsson

Ale kommun har fått sitt första meröppna bibliotek. Glädjande tycker bibliotekschef Eva 
Bünger, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isabell Korn, samt bibliotekarierna Sara 
Dahl och Kristina Korn.                        Foto: Eva Albrechtsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och på lördag är det Skepplandas tur

Meröppet bibliotek invigt i Surte
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ALE. Cheferna kommer 
och går i Ale kommun.

Annika Sjöberg, chef 
för sektor Utbildning, 
står närmast på tur.

Den politiska ledning-
en saknar förtroende 
för Sjöberg som inom 
kort lämnar sin tjänst.

Som vanligt i känsliga per-
sonalärenden är informa-
tionen knapphändig, men 
Björn Järbur som precis har 
tillträtt tjänsten som tillför-
ordnad kommunchef hymlar 
inte när det gäller sektorchef 
Annika Sjöberg.

– Den politiska ledningen, 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande och Utbildningsnämn-
dens ordförande, har tydligt 
uttryckt att de saknar förtro-
ende för henne. Med hänsyn 
till det har Annika själv 
understrukit att det natur-
ligtvis är svårt för henne att 
fullfölja sitt uppdrag. Därför 
har hon fått andra uppdrag 
av mig tills vidare. Senare i 
veckan ska vi träffas för att 
försöka hitta en lösning med 
Annika och hennes fackliga 
representant, säger Björn 
Jä b

sektor utbildning också har 
förlorat andra tongivande 
chefer. Förra veckan berät-
tade lokaltidningen att verk-
samhetschef för grundskolan 
F-6, Peter Madsen, har sökt 
sig vidare. På flera av Ales 
grundskolor är rektorerna 
nya eller på 
väg bort. Det 
är med andra 
ord en illa 
vald tidpunkt 
för att byta 
sektorchef.

– Alla 
o r g a n i s a -
tioner strä-
var efter att 
skapa en stabil lednings-
grupp, när flera chefer går 
samtidigt blir det lätt rörigt 
och visst märker jag att det 
finns en stor oro i verksam-
heten just nu. I torsdags 
samlade vi alla enhetsche-
fer och berörda politiker 
till ett informationsmöte 
om vad som händer och det 
var många frågor. Många 
uttryckte en oro för framti-
den. För min del gäller det 
att snabbt skapa en fung-
erande ledningsorganisation, 
å k h k f å

ordförande, Elena Fridfelt 
(C), vill inte kommentera 
fallet men säger att det pågår 
en diskussion om Annika Sjö-
bergs framtid i Ale kommun. 
Kommunstyerlsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), är lika fåordig.

– Jag vill 
inte säga 
något som 
kan miss-
tolkas, utan 
ber att få 
återkomma 
när allt är 
klart. Vi kan 
precis som 
du bara kon-

statera att det är hög perso-
nalomsättning inom sektor 
utbildning och har så varit en 
längre tid. Det måste vi själv-
klart analysera, säger han.

Oppositionen däremot är 
mycket kritisk till hur ären-
det och personen Annika 
Sjöberg har behandlats.

– En redan hårt ansträngd 
sektor har de nu försatt i 
rent kaos. Att utan förvar-
ning sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut tämligen 
offentligt med sitt missnöje 
ä kli Vi ä jäl kl

tatnivå som vi önskar, men 
till skillnad från Alliansen så 
tror vi inte att lösningen är 
att sparka chefer. Det är en 
desperat handling som bara 
förstärker den oro som redan 
finns, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hennes partikamrat, Eje 
Engstrand (S), som sitter 
med i Kultur- och fritids-
nämnden, deltog på infor-
mationsmötet i torsdags och 
var märbart irriterad efteråt.

– Hanteringen är skanda-
lös. Inga kontakter har tagits 
politiskt, utan plötsligt får vi 
bara veta att Annika Sjöberg, 
chef för kommunens största 
sektor, är bortflyttad. Detta i 
en tid när många rektorer är 
nya, verksamhetschefer har 
slutat och det råder allmän 
oro. Enligt mig vore det 
bäst om Elena Fridfelt och 
Mikael Berglund erkände sitt 
misstag, bad om ursäkt och 
avgick själva.

Vad som har orsakat att 
Annika Sjöberg plötsligt 
tvingas bort från sin chefs-
tjänst är svårt att sia om när 
informationen uteblir. Det 
mest troliga är trots allt att 
h bli tt ff fö k

ningen inte har fungerat. 
Annika Sjöberg anses vara en 
god ekonom, men den egen-
skapen är inte prioriterad när 
skolorna inte når uppsatta 
kunskapsmål. 

Att k A ik Sjö

Björn Järburs första förhand-
ling som kommunchef för 
Ale blir en tuff och troligtvis 
dyrköpt rond.

– Kommunchefens första uppdrag blir en tuff förhandling

Annika Sjöberg sparkas

TEXT

Annika Sjöberg, chef för sektor Utbildning, har inget förtro-
ende hos Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) och Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C), 
därför tvingas hon nu bort.

Att utan förvarning 
sparka sektorchefen 
och dessutom gå ut 
tämligen offentligt 
med sitt missnöje 

är osmakligt.
Paula Örn (S)
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ALE. Företagen i Ale 
har en allt mer positiv 
syn på det lokala före-
tagsklimatet. 

I Svenskt Närings-
livs senaste ranking är 
Ale den kommun som 
stigit fl est placeringar 
i hela Västra Götaland 
och utsågs därför till 
”Årets klättrare”.

Samverkan. Det menar både 
näringslivschefen Jannike 
Åhlgren och Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) är den vikti-
gaste faktorn bakom fram-
gången. 

I Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet, 
som bygger på företagarnas 
egna upplevelser, hamnade 
Ale på plats 163 av landets 
290 kommuner. Det innebär 
att man stigit hela 78 place-
ringar från föregående år. I 
samband med att rankingen 
släpptes i tisdags utsågs Ale 
kommun till ”Årets klätt-
rare” i Västra Götalandre-
gionen. 

– Det är fantastiskt roligt. 
Det visar på ett förtroende 
från företagarna och är ett 
kvitto på att vi tänker rätt. 
Man känner delaktighet och 
tror på att vi gör vad vi kan 
för att förbättra företagskli-
matet i Ale, säger Jannike 
Åhlgren.

Förra året tog kommun-
ledningen krafttag för att 

vända den nedåtgående tren-
den i det upplevda företags-
klimatet och ett näringslivs-
råd bildades med 18 repre-
sentanter från olika lokala 
företag. 

En pusselbit
Syftet är att rådet ska fungera 
som en naturlig länk mellan 
kommunen och näringsli-
vet, ett koncept som Mikael 
Berglund, kommunalråd och 
initiativtagare, menar har 
fallit väl ut. 

– Om inte företagarna, 
kommunens tjänstemän 
och politikerna jobbar till-
sammans hade det här varit 
omöjligt. Här har vi företa-
gare som ställer upp öppen-
hjärtligt och bidrar med sina 
erfarenheter. Dessutom har 
kommunala tjänstemän gett 
sig ut på en utvecklingsresa, 
vilket är helt fantastiskt. I Ale 
har vi en politik som över 
blockgränserna är överens 
om att näringslivsfrågor är 
viktiga och vi vill samarbeta 
för att göra Ale till en ännu 
bättre näringslivskommun.  

Näringslivsrådets ord-
förande Stefan Brandt, vd 
för Ale El, menar att rådet 
spelat roll för det positiva 
resultatet, men att det är en 
av många pusselbitar.

– Att näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, kommun-
chefen Erik Lidberg och 
kommunikat ionschefen 
Anne Kolni är ett fram-
gångsrikt team med bra driv 
är en viktig bit. Närings-
livsrådets roll är att vara ett 
bollplank och stöd för både 
kommunen och företagarna 
och nu gäller det för oss att 
bli ännu mer konkreta i vårt 
arbete. 

Arbetet fortsätter
Enkätundersökningen som 
ligger till grund för Svenskt 
Näringslivs rankinglista 
gjordes under senhösten 
2012. Trots att den nya 
motorvägen och järnvägen 
inte hunnit invigas steg kom-

munen 76 placeringar när 
det gällde kommunikations-
förbindelser som vägnät och 
tåg. Där ligger man nu på 
18:e plats i hela landet. 

– Det visar att det under 
mätningen fanns en för-
hoppning på vad satsningen 
skulle ge och till nästa år tror 
vi att den siffran kommer att 
stiga ännu mer, säger Mikael 
Berglund.

Den punkt där Ale stigit 
flest placeringar är hur före-
tagarna ser på kommunens 
tillämpning av lagar och 
regler. Det handlar bland 
annat om hur effektivt olika 
ärenden behandlas och åter-
koppling till företaget om 
vilka möjligheter som finns.

Ärendehantering
– Vi har jobbat mycket med 
att förbättra ärendehante-
ringen och kontakten med 
företagen. I slutet av maj 
ska vi komma fram till en 
handlingsplan över hur vi 
ska jobba vidare. Ett stort 
utbud av mötesplatser där 
företagarna samverkar tror 
jag är viktigt, säger Jannike 
Åhlgren.

Trots den markanta för-

bättringen i årets ranking är 
det fortfarande mycket som 
återstår när arbetet mot ett 
ännu bättre näringslivskli-
mat fortsätter, nu från plats 
163 av de 290 kommunerna. 

– Det är ingen som lutar 
sig tillbaka, även om det är 
det bästa resultatet sedan 
2009, vi har en resa kvar att 
göra, säger Mikael Berglund.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Ale blev Årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking

Trenden har vänt!

RANKING
Svenskt Näringslivs ranking 
av kommunens företagsklimat 
2013. 
Placering mellan 1 och 290. För-
ändring från 2012 inom parantes.

Kungälv: 201 (-29)
Lerum: 108 (-7)
Härryda: 9 (+5)
Ale: 163 (+78)
Lilla Edet: 230 (-14)
Alingsås: 153 (-37)
Göteborg: 150 (-23)

Har du märkt av ett förbättrat företagsklimat i Ale?

Claes Gustafsson, Team Sportia
– Jag ser otroligt positivt på 
företagsklimatet på grund av 
befolkningen. En bra befolk-
ningsutveckling gör att butiken 
omsätter mycket mer nu än för 
bara några år sedan och det är 
en väldigt trevlig kommun att 
jobba i. På så sätt påverkas jag 
indirekt av arbetet som kom-
munledningen gör.

Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
– Ja, jag tycker att det har 
tagits ett steg i rätt riktning. 
Jag tänker mycket på de som 
jobbar på kommunen, det är inte 
lika stelbent längre och inte lika 
mycket ”vi och dem”. Attityden 
är bättre, man är mer tillmötes-
gående i olika ärenden och det 
tycker jag att vi ska ta till oss 
och förmedla

Marianne Sjö, Ica Kvantum
– Ja, man bjuder upp företagen 
och lyssnar in och det hoppas 
jag fortsätter så det också blir 
handling av det. Det finns mötes-
platser för företagare att träffas 
och när det gäller nyföretagande 
tror jag att man lyckats jobba för 
att få ett bra mottagande och 
snabb handläggning.

Göran Tilly, Kollanda Grus
– Jag jobbar själv väldigt hårt 
med detta, framför allt genom 
Näringslivsrådet och jag tycker 
att man märker av ett förbättrat 
företagsklimat. Jannike Åhlgren 
som näringslivschef ger en känsla 
av att det är mycket på gång i 
kommunen. När det gäller exem-
pelvis bygglov tycker jag att det 
är mycket bättre nu än tidigare.

Isabell Johansson, 
Blomsterriket
– Det som vi har haft att göra 
med Ale kommun har varit bra, 
men vi har inte behövt ha så 
mycket kontakt. Jag tycker att 
det har flutit på utan problem 
under våra 30 år i Ale. Den nya 
vägen och järnvägen måste 
vara perfekt för att gynna att 
fler startar företag här.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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163

Trenden har äntligen vänt efter fl era års utförsbacke. År 2007 var Ales placering 112, 2008 
plats 142 och 2012 nåddes en bottenplacering, 241. Nu har näringslivsklimatet plötsligt 
kraftigt förbättrats enligt Svensk Näringslivs rapport. Förändringen är så kraftfull att Ale 
utsågs till årets klättrare 2013 i Västra Götaland.
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ÄLVÄNGEN. Företags-
gruppen med bland 
andra Kungälvs Trä, 
Bilab och Kungälvs 
Rörläggeri har förvär-
vat 40 000 kvm på 
Svenstorps handelsom-
råde i Älvängen.

Etableringen är ef-
terlängtad och hoppas 
skapa ringar på vatt-
net.

– Det här är en stor 
framgång för Ale 
kommun och ett bevis 
på att framtiden ser 
mycket ljus ut. Någon 
måste vara först och 
när en så tung före-
tagsgrupp bestämt sig

och 12 000 kvm till Kungälvs 
Trä. Övriga aktörer är inte 
klara ännu, men det finns en 
tydlig avsikt.

– Vi ser en enorm poten-
tial i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet. Med 
en helt ny infrastruktur 
skapas rätt förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 
Självklart vill vi se etable-
ringar som har en koppling 
till trävaruhandeln. Tanken 
från början har ju varit att 
ha en betoning av sällanköp 
i området och det kommer vi 
att försöka förverkliga. Vi har 
ett bra nätverk och intressen-
ter saknas inte, säger Kent 
Nilsson, huvudägare till 

och ägnade kraft åt direkta 
förhandlingar med skarpa 
intressenter gick det lättare, 
säger Jan Pressfeldt.

Att affären kommer att 
öppna fler dörrar är Mikael 
Berglund helt övertygad om.

– Det här skickar en signal 
till hela marknaden och för 
kommunens näringslivsar-
bete är det också en fram-
gång att kunna visa att tunga 
aktörer nu tror på Ale.

När Kungälvs Trä slår 
upp portarna nästa år är det 
ett företag som egentligen 
har återvänt hem. Bolaget 
startade nämligen sin verk-
samhet i Nol 1943, då under 
namnet Göta älvdalens trä.

– Företagsgrupp med Kungälvs Trä tar plats i Svenstorp

Tung etablering i Ale
FAKSIMIL: VECKA 25, 2013

LÖDÖSE. Det blev en 
gastkramande tillställ-
ning med ett lyckligt 
slut.

LN 70 HC tog den 
poäng som krävdes för 
att vinna division 4 

ö

och smita förbi Slottsskogen 
HC i tabellen.

Det blev precis så jämnt 
och spännande som exper-
tisen hade förutspått. Ner-
verna gjorde sig påminda hos 
hemmaspelarna och konstigt 
ore äl nn S t

ten kvar och då var det bara 
att döda tid, förklarar Jim 
Dahlin.

Firandet i Lödöseborg 
visste inga gränser. Iförda 
guldhjälmar och med cham-
pagnen sprutandes tackade 
LN 70 l i

Rekordpublik när LN 70 
säkrade GULDET

– Nästa år blir det division-tre hockey i Lödöseborg
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STOR

ALE. Den omfattande 
skadegörelsen längs 
Alependeln tvingade 
Västtrafi k att sätta in 
ordningsvakter under 
den gånga helgen.

Inom kort kommer 
övervakningskameror 
att installeras.

– Vi ser mycket 
allvarligt på det som 
händer på pendelstatio-
nerna i Ale och vidtar 
alla tänkbara åtgärder, 
säger Stefan Ekman, 
infrachef på Västtrafi k.

Under påskhelgen utökades 
väktarinsatsen längs Alepen-
deln, såväl på tågen som pen-
delstationerna. Resenärernas 
trygghet och säkerhet stod i 
fokus, men det handlar också 
om att få ett stopp på den 
omfattande skadegörelsen.

– Det är rent sabotage. 
Hade det bara varit klot-
ter så hade det varit en sak, 
men när våra hissar sabote-
ras så att handikappade och 
äldre människor blir utsatta 
måste vi vidta snabba åtgär-
der. Jag blir både ledsen och 
bedrövad när jag ser den här 

utvecklingen. Vi har planerat 
och kämpat för Alependeln i 
tio år. Den är en stor tillgång 
och en klar förbättring av 
kollektivtrafiken i Ale, därför 
är det sorgligt att några få 
förstör för så många, säger 
Stefan Ekman.

Den omfattande skadegö-
relsen har förutom hissarna 
omfattat krossat glas, att 
räcken och skyltar har sli-
tits ner, mopedåkning inne i 
Älvängens väntsal där också 
toaletterna har utsatts för 
mycket klotter. Västtrafik 
har fått tillstånd för kame-
raövervakning på pendelsta-
tionerna, men installationen 
har av olika skäl dragit ut på 
tiden.

– I efterhand är det väl-
digt olyckligt. Kameror har 
en avskräckande effekt och 
skulle sannolikt ha besparat 
oss en hel del pengar, menar 
Stefan Ekman.

Tryggheten prioriteras
Han är tydlig med att Väst-
trafik nu kommer att prio-
ritera att omgående komma 
tillrätta med de problem som 
finns kring Alependeln.

– Vi måste lösa det här. 
Kollektivtrafiken ska kännas 
trygg och säker för alla rese-
närer oavsett tidpunkt på 
dygnet. Vi kommer att föra 
en dialog med polisen och 
socialtjänsten i Ale för att för-
söka hitta lämpliga lösningar. 
Någon form av bemanning 
och väktare kommer vi säkert 
att få leva med en tid framö-
ver. Det är billigare än att 
åtgärda sabotagen, avslutar 
Stefan Ekman.

– Västtrafi k har tröttnat på skadegörelsen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdagen den 13 mars 
hölls årsmöte för Ale Slöj-
dare. Hemslöjskonsulent

Karlberg. Utöver ordina-
rie årsmötesförhandlingar 
godkändes ett förslag från

Ale Slöjdare öppnar eget i Nol

Ordningsvakter 
vid Alependeln

Kostsamt sabotage mot his-
sarnas instrumentpaneler har 
också resulterat i att hissarna 
varit obrukbara.

Pendelstationerna har blivit problembarn för Västtrafi k. Omfattande skadegöresle och 
sabotage har bland annat medfört förstärkt väktarinsats.
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BOHUS. Surte BK är 
tillbaka i allsvenskan.

Klubben har idag 
tackat ja till Svenska 
bandyförbundets erbju-
dande.

Styrelsen och spe-
larna var helt eniga i 
beslutet.

Styrelsen och spelarrådet för 
Surte Bandyklubb träffades 
på torsdagskvällen för att ta 
ställning till bandyförbundets 
fråga.

– Killarna ville självklart 
ta klivet upp. Allsvenskan har 
varit målet sedan omstarten 
och vi var ju så nära seriese-
gern att det inte finns någon 
rädsla för den sportsliga kva-
litén. Dessutom har spelarna 
sagt att de ställer upp under 
samma förutsättningar som 
i år, det vill säga att de spelar 
gratis, vilket är en förutsätt-
ning för att vi ska ha råd, säger 

en nöjd ordförande Carl Ahl-
gren.

Att Surte BK erbjöds en 
plats i nästa års bandyallsven-
ska beror på klassiska Falu BS 
konkurs. Svenska bandyför-
bundet konstaterade att den 
lediga platsen först ska erbju-
das en klubb som kvalat upp 
och senare en förening som 
ramlat ur allsvenskan. Av de 
lag som kvalade uppåt hade 
Surte BK den överlägset bästa 
snittpoängen, då laget bara 
förlorade en seriematch den 
gångna säsongen.

– Jag har inte dåligt samvete 
för att tacka ja. På sätt och vis 
känns det som att vi går upp 
av egen kraft. Vi gjorde en 
suverän säsong och förlorade 
bara en match, normalt sett 
så räcker det till avancemang, 
säger Carl Ahlgren.

Surte BK kommer att spela 
i allsvenskan södra, där föl-
jande lag sannolikt kommer 

att återfinnas: Gripen, Tranås, 
Boltic, Jönköping, Lidköping, 
Finspång, Frillesås, Nässjö, 
Motala, Blåsut och Tjust.

Samtidigt har flera spe-
lare gjort klart att de tänker 
fortsätta i Surte kommande 
säsong. Följande spelare har 
hittills skrivit på: Alexander 
Wetterberg, Johan Jane-
brink, Emil Elofsson, Jens 
Samuelsson, Tobias Mag-
nusson-Motéus, Martin 
Rundqvist, Marcus Blom, 
Martin Östling och Daniel 
Bengtsson.

Surte BK drog sig ur all-
svenskan inför säsongen 
2011-2012, då kommunen 
inte ansåg sig ha råd att spola 
is i Ale Arena. Två år senare 
kommer det att spelas all-
svensk bandy i Bohus igen. 
Vildkatterna har mer än ett 
liv... TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Östling och Surte BK är klara för bandyallsvenskan nästa säsong.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

– Fick konkursdrabbade Falu BS plats

Allsvensk bandy 
i Ale Arena - igen

- Älska handboll

VÄLKOMNA TILL 
HANDBOLLENS DAG
Fredag 12 april 17.30

Vinnarna
i påskkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning  
i ”Påskkrysset” och dragits som vinnare av 
varsin trisslott. Vinnarna får lotten på posten.

ELISABET DAHL NÖDINGE

BARBRO HARBECK LILLA EDET

NINA LAXMAN ÄLVÄNGEN

KERSTIN SVENDSÉN BOHUS

LARS ONSDAL LILLA EDET
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ÄLVÄNGEN. Nu är hård-
handskarna på. 

Ale kommun vill riva 
de förfallna byggna-
derna på Carlmarks 
gamla industriområde i 
Älvängen. 

Den berörda fast-
ighetsägaren Hawk 
Properties har genom 
ombud överklagat be-
sluten, men Samhälls-

ä

Bilbränder. I fl era av byggnaderna står gamla utbrända fordon kvar.

– Ale kommun stängslar in förfallna fastigheter på Carlmarksområdet

En dödsfälla elimineras!
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

79:-infin lökhackare 
med 4 tillhörande 
örvaringsburkar 

med lock!

Startskottet för 
Kronogården
Nu byggs de första av 400 nya bostäder i Älvängen
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD), hade äran att skjuta iväg 
den första salvan för byggandet av det nya bostadsområdet Kronogården i Älvängen. Skan-
ska Nya Hem och Veidekke svarar för 83% av exploateringen, resterande del blir tomter som 
Ale kommun kommer att kunna sälja. En skola ingår ockåså i planerna.
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Nödinge Golfklubb och banans 
ägare Ulf Runmarker kommer 
på kollisionskurs och samarbe-
tet bryts. Klubben inleder istäl-
let ett samarbete med Ale GK.

Huvudnyhet 2013. Utbildningsnämnden tar ett enhäl-
ligt beslut att avveckla Ale gymnasium, då skolan endast 
hade 34 sökande kommande läsår.

Kommunfullmäktige avsät-
ter på sittande möte en halv 
miljon extra till särskilda drog-
förebyggande åtgärder efter 
en larmrapport angående ung-
domssituationen i Ale med 
tyngdpunkt på Älvängen.

Kommundirektör Erik Lidberg 
tvingas avgå redan efter 1,5 år. 
Den politiska ledningen var helt 
överens om att Erik var fel man 
för jobbet.

Företagsgruppen Creciente AB med bland annat Kungälvs Trä till-
kännagav att de köpt 40 000 kvm på Svenstorps handelsområde.

Ahlafors IF firade 100 år hela 
2013. Lördag 1 juni fanns 
TV-laget på plats med flera 
kända profiler. De mötte ett lag 
med gulsvarta trotjänare. TV-la-
get vann och firade med AIF i 
Furulundsparken.

Ale kommun fick två meröpp-
na bibliotek under 2013. Surte 
var först ut, Skepplanda strax 
efter. Satsningen där besökarna 
kan låsa upp själva blev en stor 
framgång.

Förvaltningschef Annika Sjö-
berg blev ”syndabock” för de 
uteblivna resultaten i Ales 
skolor och tvingades bort från 
tjänsten.

Roligaste nyheten 2013. Efter år av vikande siffror och missnöje 
bland företagare i Ale vände trenden äntligen uppåt. Ale blev årets 
klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i lan-
dets 290 kommuner. Ale placerade sig på plats 163 och klättra-
de därmed 78 steg uppåt. Beskedet spred en ny positiv anda över 
årets följande företagsträffar. Det blåser medvind igen.

Rekordpublik i Lödöseborg såg 
när den anrika hockeyklub-
ben LN 70 avancerade till divi-
sion tre.

Skadegörelse på Alependeln 
och dess stationer fick Västtra-
fik att agera. Ordningsvakter 
sattes in.

När Falu BS tvingades tacka nej 
till sin plats i bandyallsvenskan 
gick frågan till Surte BK som 
endast förlorat en match under 
säsongen i division ett, seriefi-
nalen mot Otterbäcken.

Ale kommun tog beslut om att 
omgående stängsla in förfall-
na fastigheter på Carlmarksom-
rådet i Älvängen. Syftet är att 
förhindra ungdomar att ha till-
träde till lokalerna.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) fick äran att skjuta av den 
första salvan för bostadsom-
rådet Kronogården i Älvängen. 
400 nya bostäder byggs nu.

Efter tio års förberedelser öppnade Klädkällaren ett nytt varuhus i 
Stora Viken, Bohus, den 27 februari. Det var folkstorm till butiken 
under hela året. De första veckorna fick parkeringsvakter hjälpa 
till för att hålla ordning.

ALE/LILLA EDET. 2013 
kändes kanske som alla 
andra år, men en åter-
blick gör att vi upptäck-
er att det faktiskt hänt 
en hel del spektakulärt 
också.

De positiva händelser-
na var främst kopplade 
till näringslivet.

Flera tunga etable-
ringar öppnade upp 
– såsom Klädkällaren 
i Stora Viken och Coop 
Extra i Älvängen.

Årets största nyhet var däre-
mot nattsvart, men tämligen 
väntad. Ale gymnasium har i 
flera år brottats med allt fär-
re sökande och i vintras såg 
Utbildningsnämnden ingen 
annan utväg än att meddela 
att skolan avvecklas. Till vå-
ren går de sista studenterna 
ut, men skolverksamheten 
blir kvar. Kyrkbyskolan som 
just nu renoveras har näm-
ligen flyttat in och planerna 
på en grundskola i Nödinge 
är lagda på is. Istället blir Ale 
gymnasium nu högstadie-
skola för både Kyrkbysko-
lans och Himlaskolans elev-
er. I slutet på året bestämde 
sig även en klar majoritet av 
fullmäktiges partier att det 
var dags att vara överens om 
skolan. Den ska inte vara ett 
slagträ, inte ens i de stun-
dande valdebatterna. ”Man 
är överens om att vara över-
ens, men om vad” frågade sig 
Aledemokraternas grupple-
dare Jan A Pressfeldt som 
vägrade gå med.

Trenden vände
2013 var året då trenden änt-
ligen vände för näringslivs-
arbetet i Ale. Enligt Svenskt 
näringslivs ranking har kli-
matet förbättrats avsevärt, 
vilket medförde att Ale blev 
årets klättrare och gick från 
plats 241 till 163. Stämning-
en är på topp och dialogen 
mellan kommun och företa-
gare är klart förbättrad.

Det fanns över 90 miljo-
ner att söka ur en extra pott 
för landsbygdsutveckling, så 
kallade Leaderpengar. Ale 
och Lilla Edet lyckades få 
mer än 10 miljoner av dessa. 
Bland annat kommer Ale-
backen att kunna köpa in en 
miljövänlig och toppmodern 
pistmaskin. Nu fattas bara 
kylan…

Mindre positivt att notera 
har den ökade skadegörelsen 
varit. Alependeln har fått 
vända sig till ordningsmak-
ten vid ett flertal tillfällen 
och runt resecentrum i Äl-
vängen var det länge så oro-
ligt att kommunen tvingades 
till särskilda insatser. Under 
hösten sattes bygdegården i 
Nödinge i brand och total-
förstördes. 
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ÄLVÄNGEN. Trycket på 
hyresrätter hos Ale-
byggen är stort.

Nu utökas beståndet 
med 36 nya lägenheter 
i Kronogården, Älv-
ängen.

– Et väldigt roligt 
besked att kunna 
lämna, konstaterar 
Sune Rydén (KD) ordfö-
rande i det kommunala 
bostadsbolaget Alebyg-
gen.

Kronogården i östra Älv-
ängen tillhör ett av Ale 
kommuns största planerade 
bostadsområden. Det är 
Skanska Nya Hem och Vei-
dekke som fått i uppdrag 
att exploatera, men det blir 
också utrymme för privata 

tomtköp. Ett av kraven från 
Ale kommun har varit att 
exploatörerna ska kunna 
erbjuda ett varierat utbud 
av upplåtelseformer. En viss 
andel ska till exempel vara 
avsett för hyresrätt.

– Det medförde att vi tidigt 
fick frågan om Alebyggen 
var intresserade att köpa och 
förvalta ett antal objekt som 
hyresrätt. I sommar har vi 
kommit överens om en affär 
med Skanska som kommer 
att bygga ett standardpro-
jekt enligt BoKlokkonceptet 
(IKEA) som intresserade kan 
beskåda vid Klockarvägen i 
Nödinge. Det är hög stan-
dard, men ingen överdriven 
lyx. Med tanke på att det är 
nyproduktion har det varit 
viktigt för oss att lyckas hålla 
nere hyresnivån. Det är svårt, 
men tack vare BoKlokkon-
ceptet blir det enligt oss en 
rimlig hyra. Det är genom-
tänkta lägenheter, där du 
bara behöver betala för ytor 
du använder. Det finns inga 
långa korridorer eller utrym-
men som inte används. Det 
är effektivt och välplanerat, 
säger Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman.

Objektet är placerat nära 

den planerade skolan, men 
också Starrkärrsvägen där 
kollektivtrafiken löper förbi 
är inom synhåll.

– Vi upplever att de som 
är intresserade av hyresrät-
ter ofta reser mer kollektivt 
och därför gör närheten till 
kollektivtrafiken att lägenhe-
terna bör bli attraktiva, säger 

Sune Rydén.
Beskedet om nya hyresrät-

ter i Ale i allmänhet och Älv-
ängen i synnerhet är viktigt 
både politiskt och kommer-
siellt för Alebyggen.

– Det är för många som 
idag har stora problem att 
hitta en bostad och därför 
har vi i Alebyggen ett särskilt 

stort ansvar att försöka få till 
stånd en nyproduktion, men 
det är svårt då de höga entre-
prenadkostnaderna gör att 
hyrorna blir orimliga, menar 
Sune Rydén och Lars-Ove 
Hellman fyller i:

– Att vi kan utöka antalet 
hyresrätter i just Älvängen 
känns väldigt bra, då det är 

störst efterfrågan här och i 
Nol södra.

Av de 36 nya lägenheterna 
blir det 12 tvåor, 12 treor och 
12 fyror.

– 36 nya hyresrätter klara 
för infl yttning i maj 2014

Alebyggen satsar i Älvängen
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Glädjande besked om tillökning. Alebyggen köper ett färdigt standardprojekt av Skanska enligt BoKlokkonceptet. 36 nya 
hyresrätter ska vara infl yttningsklara i maj nästa år. Alebyggens vd Lars-Ove Hellman och styrelseordförande, Sune Rydén 
(KD), inspekterade området i fredags.HYRESNIVÅER 

KRONOGÅRDEN
12 st 2 rok, 52,5 kvm, 6 800 kr/mån
12 st 3 rok, 69,5 kvm, 8 250 kr/mån
12 st 4 rok, 81 kvm, 9 300 kr/mån
Hyrorna är preliminära i 2013-års 
hyresnivå och inkluderar värme 
och vatten. Lägenheterna kommer 
att ha fjärrvärme och bredband 
indraget.

Beate Sefedino från Nödinge med sina två målade döttrar, Sara 6 år och Alma 1 år.

Festligt och folkligt!
ALE/LILLA EDET. Lör-
dag 7 september var 
destinationen utpekad 
till Ale och Lilla Edet.

Kommunerna visade 
upp sitt utbud och vad 
framtiden bär med sig.

Eventet har tveklöst 
skapat ytterligare nyfi -
ken kring Götaälvdalen.
De guidade bussturerna till 

kommande bostadsområden 
var inte fulla, men att Ale och 
Lilla Edet är inne i en expan-
siv period har inte undgått 
någon. Att sätta kommu-
nerna och sprida information 
om vad som är på gång var 
också huvudmeningen med 
event Destination Ale-Lilla 
Edet 7 september.

– Vi har fått massmedial 
uppmärksamhet, en helsida i 

GP. Det är inte illa, konsta-
terade kommunikationschef 
Anne Kolni.

Ridklubbarna höll välbe-
sökta öppna hus och bostads-
exploatörerna var nöjda.

– Vi har haft många 
nyfikna gäster på besök och 
just nu återstår bara åtta 
av våra 38 bostadsrätter på 
Backa Säteri, sa Ulf Run-
marker, Vigerne Invest.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

GÖTEBORG. Det blev 
ingen kvalfest för Nol 
IK.

Klubben får harva 
vidare i sexan.

– Inte mycket att 
säga om, vi räckte inte 
till. Men visst är det 
surt när vi är så nära, 
säger Noltränaren Pe-
ter Karlsson.

Det var ett gyllene tillfälle 
som dök upp efter att Nol 
gått fram som en ångvält i 
division 6 D Göteborg. Som 
tvåa i serien fick laget chan-
sen att kvala till division 5, 
där tre av fyra lag gick upp.

– Jag hade unnat både 
killarna och klubben den 
framgången, men kanske var 
det ett år för tidigt. Fysiskt 
vägde vi lite för lätt. Våra 
unga killar har det tufft när 
motståndarna väger 85 kilo 
och dessutom bär på några 
års rutin också, menar Peter 
Karlsson.

Efter förlusten i den 
första av tre matcher vän-
tade Marieholm. Michael 
Hintze hade 
ett ribskott i 
första halvlek, 
men det blev 
M a r i e h o l m 
som fick sista 
ordet. Strax 
före pausvilan blir det ett 
missförstånd i Nols backlinje 
och Toni Abdou Ceesay fick 
fritt fram. Avslutningen var 
klinisk. Direkt i andra halv-
lek kom nästa kalldusch. 0-2 
och ridån gick ner. Marcus 
Hansson knoppade förvisso 
in ett fint inlägg av Bojan 
Illic, men det hann aldrig 
bli spännande. Nolförsvaret 
gick bort sig innan de hann 
börja kvitteringsjakten och 
1-3 var blytungt. Michael 
Hintze reducerade på nytt, 
men kvitteringen uteblev. 
Lördagens match mot Styrsö 
var med hänsyn till övriga 
resultat mer av hypotetisk 

karaktär. Lekstorp skulle 
behöva få storstryk samti-
digt som Nol behövde vinna 

med minst tre 
mål. Lite dra-
matik uppstod 
när Bojan Illic 
satte just 3-0 
och Lekstorp 
bara hade 0-0 

mot Marieholm. Matcherna 
spelades parallellt på Heden 
och när Lekstorp skickade 
in både 1-0 och 2-0 försvann 
allt hopp för Nol som ändå 
vann sin drabbning med 3-2.

– I efterhand känns för-
lusten mot Marieholm värst. 
Den matchen kunde vi ha 
vunnit. Nu får vi sörja ett tag, 
sen är det bara att ta nya tag. 
Vi förfogar över en bra trupp 
och det kommer fler chanser, 
avslutar Peter Karlsson.

Nol räckte inte till i kvalet
– Tråkigt slut på en bra säsong

Nol försökte, men vägde för lätt i kvalet till division 5. Bojan Illic och Jesper Garvetti får ta 
nya tag. När besvikelsen lagt sig kan de se tillbaka på en riktigt bra säsong.

FOTBOLL
Kval till division 5
Nol IK – Marieholm 2-3
Styrsö – Nol IK 2-3
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Dampremiär med mersmak
BOHUS. Det skrevs 

flera års erfarenhet av spel på Ahrnberg tog både frilägen upp och satsa allt på

Isabelle coachad av Sörenstam

Hvenfelt
vann
EM-guld
– Sverige besegrade Ryssland i fi nalen
GDYNIA. Sveriges U17-
landslag för damer i 
handboll, överraskade 
alla i Europamästerska-
pet i Polen.

Så även Ryssland i 
fi nalen, där Sofi a Hven-
felt från Nödinge visste 
var bollen skulle sitta.

Det blev till sist ett blågult 
EM-guld efter en bragd-
match mot storfavoriterna.

Sofia Hvenfelt, 17, fostrad 
i Nödinge SK, men numera 
spelande för Önnereds HK, 
var en av lagets mittsexor och 
hon krönte sin briljanta tur-
nering med ett mål i finalen 
mot Ryssland. 

– Det var såklart jätteroligt 

att göra mål i finalen, men 
när man väl var på planen 
kändes det som vilken match 
som helst. Få man bollen så 
ska den in! 

Sverige tog sig till final 
genom att vinna en spän-
nande semifinal mot Dan-
mark med 30-28. Här gjorde 
Sofia Hvenfelt tre av de 
svenska målen.

– Danmark var storfavo-
riter så där blev vi verkligen 
underdogs. Ingen trodde på 
oss när vi gick och vann med 
två poäng och plötsligt ham-
nade i finalen. 

Finalmotståndet Ryssland 
mötte Sverige i gruppspelet 
och förlorade då klart med 
17-27. Det skulle bli lagets 

enda nederlag i denna EM-
turnering. Söndagens final 
blev en rysare. Blågult käm-
pade länge i underläge, men 
gav aldrig upp. Det svenska 
försvaret, där Sofia Hven-
felt är en klippa spelade tufft 
och aggressivt. Att de hade 
turneringens bästa målvakt 
i Joumana Chaddad hjälpte 
självklart till.

Ryskorna fick inte en lugn 
stund och till slut tog Sverige 
hem guldet med 26 poäng 
mot 24.

– Efter att ha förlorat mot 
Ryssland två gånger tidigare 
blev det en skön revansch, 
säger Sofia Hvenfelt.

JOHANNA ROOS
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sofi a Hvenfelt, fostrad i Nödinge SK, men nu spelandes i Önnereds HK, var med och tog hem 
EM-guld för Sverige i en riktig rysarfi nal i söndags.

SURTE. I nästan tre år har 
surtesonen Anders Lundin 
arbetat med sin fi lm om 
Surte glasbruk.

Nu är den äntligen färdig 
och titeln blev till slut ”Li-
vet på Surte”.

En av de medverkande är 
Bertil Lundgren 89, som 
började arbeta på brukets 
avlöningskontor redan 
1940. 

Klockan var strax efter åtta på 
morgonen den 29 september 
1950. 

Bertil Lundgren stod i bad-
rummet och rakade sig när han 
plötsligt såg genom fönstren hur 
husen försvann ner i älven. 

Han var nygift och nyinflyttad 
i ett rött hus i Forsbäcken i södra 
Surte när raset ägde rum. 

Det han inte vet om Surtes his-
toria är inte värt att veta.

Redan som 16-åring hade han 
börjat arbeta på glasbrukets avlö-
ningskontor och han skulle jobba 
kvar ända fram till nedläggningen 
1978. 

Bertil är en av de medverkande 
i Anders Lundins film ”Livet på 
Surte”. Titeln är sprungen ur ett 
talesätt från förr. 

– Man sa inte att man jobbade i 
Surte utan just på Surte.

Arbetet med att berätta histo-
rien om det gamla brukssamhäl-
let har pågått i närmare tre år. 
Resultatet blev en dokumentär-
film där såväl tidigare bruksar-
betare som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget PLM 
(AB Plåtmanufaktur), Ulf Laurin 
medverkar.

– Att hitta bild- och textma-
terial har inte varit svårt. Glas-
bruksmuseet har tillgång till 
mycket och sedan har jag stött på 
människor under resans gång som 
bidragit till historien. En kille 
hörde av sig och berättade att han 
hittat sin farfars fars anteckningar 
från 1800-talet. När han skickade 
över materialet visade det sig vara

siktar på att släppa filmen för all-
mänheten under oktober månad 
och den kommer då att säljas 
bland annat på Glasbruksmuseet. 
Den kommer även att lanseras på 
internet.

Med stor inlevelse tar filmen 
oss med på en resa i tiden, genom 
brukets guldålder på 60-talet till

Berättar historien. Bertil Lundgren 89 är en av de medverkande i An-
ders Lundins fi lm ”Livet på Surte”. 

– ”Livet på Surte” släpps för allmänheten under oktober
Filmen om Surte klar

ALE. Med stöd av SIDA 
genomför Ale kommun 
sin entreprenörsutbild-
ning YEE i Botswana 
första veckan i decem-
ber.

För fyra förväntans-
fulla Aleungdomar 
väntar inte bara nya 
kunskaper och erfaren-
heter, utan också ett 
äventyr i en helt främ-
mande miljö.

– Det är tveklöst värl-
dens chans och jag har 
fortfarande svårt att 
tro att det är sant. Tänk 
att vi ska till Afrika, 
säger en av deltagarna, 
Philippa Karlsson, 17, 
från Surte. 

Hon sätter sig på planet till 
Botswana torsdagen den 28 

november tillsammans med 
Emma Luukinen, Fredrik 
Duvet och Josefin Carl-
bom. Via London, Johan-
nesburg och Maun har de 
en resa från dörren hemma 
till dörren i byn där utbild-
ningen ska arrangeras på 26 
timmar att se fram emot. 
Fyra ungdomar från Ale har 
handplockats och kommer 
tillsammans med fyra delta-
gare från Namibia och tolv 
från Botswana vara de som 
under den engelska profes-
sorn Roger Mumby Croft 
får lära sig se möjligheter 
istället för hinder, lösningar 
istället för problem.

– Initiativet kommer 
från Ghanzis egna företrä-
dare. De fick nys om vårt 
utbildningskoncept och våra 
tankar kring ungdomar och 
entreprenörskap i samband 

med ett besök i Vänersborg. 
Sedan har det rullat på och 
deras intresse har växt undan 
för undan. Det mynnade till 
slut i en ansökan till ICLD 
(internationellt centrum 
för lokal demokrati) som 
med SIDA-pengar valt att 
stötta att vi genomför YEE 
i Botswana två gånger, 2013 
och 2014. Dessutom ska ett 
utbyte mellan kommunled-
ningarna också genomföras. 
På den nivån är det väldigt 
ömsesidigt, vi har mycket att 
lära även av dem, säger pro-
jektledare Kjell Lundgren.

Han har själv varit på plats 
i Ghanzi och studerat platsen 
för utbildningen.

– De yttre förutsättning-
arna skiljer sig radikalt från 
hur vi har det. Vi kommer 
mer eller mindre att befinna 
oss mitt i vildmarken i en 
häftig natur med djur utanför 
hyddan. Det blir en stor upp-
levelse och ett äventyr i sig, 
men skälet till att vi åker dit 
är för att genomföra utbild-

ska förhoppningsvis bära 
med sig både kunskap och 
minnen för livet hem, säger 
Lundgren.

Lokaltidningen träffar de 
fyra Aleungdomarna över 
en fikastund i förra veckan. 
Caféet fylls snabbt med för-
väntan, drömmar och mar-
drömmar.

– Jag tycker det är så häf-
tigt att just jag ska få åka. Jag 
tänker mycket på den spän-
nande naturen, men också 
på otäcka spindlar, erkänner 
Fredrik Duvet som sökte 
utbildningen på Krokhol-
men i sommar – fast på grund 
av sommarjobb tvingades 
han tacka nej.

vanligt på engelska, inget 
annat språk är tillåtet.

– Det känns lite nervöst, 
men det är ju lika för alla 
och när man väl kommer in i 
det brukar det lösa sig, säger 
Josefin Carlbom som fick 
förfrågan från kommunen 
efter sitt suveräna projektar-
bete som mynnade ut i ung-
domsboken ”Våga fråga”.

Deltagarna från Ale är 
förväntansfulla och har inte 
svårt att klä dem i ord.

– Resan, lära känna nya 
människor från andra kultu-
rer, samarbeta med personer 
du aldrig träffat tidigare och 
bo i bushen, kommer säkert 
bidra till att man utvecklas

Luukinen.
På frågan om vad de vet 

om Botswana idag blir svaren 
fåordiga. De är överens om 
att det ligger i Sydafrika, har 
gott om diamanter och vilda 
djur.

– Men mamma har mer 
koll än jag själv, erkänner 
Josefin.

Resfebern har inte infun-
nit sig än, men när väskan ska 
packas kommer de vara noga 
med ett par saker, myggme-
del, tandkräm, rena under-
kläder och solkräm.

– Och kameran förstås!

TEXT

Per-Anders Klöversjö

Entreprenörsutbildning på export
– Ale reser till Botswana

Fyra Aleungdomar reser till Botswana för att medverka i entreprenörsutbildningen YEA, 
young entrepreneurs in new Africa. Från vänster: Philippa Karlsson, Josefin Carlbom, Emma 
Luukinen och Fredrik Duvek.

DELTAGARNA
Emma Luukinen, 17, Bohus, lärlingsgymnasiet.
Fredrik Duvek, 19, Skepplanda, lärlingsymnasiet.
Josefin Carlbom, 19, Nol, tog studenten i våras och 
jobbar på Sportlife Nödinge.
Philippa Karlsson, 17, Surte, IHGR gymnasiet i 
Göteborg.
Från Ale medverkar också
Kjell Lundgren, projektledare
Dennis Larsen, lärare
Mats Berggren, teambuilder
Hedvig Olsson teamleader (tidigare kursdeltagare)

FAKTA YEE
YEE är det internationella namnet 
på Ale kommuns entreprenörsutbild-
ning, Young entrepreneurs in new 
Europe (Unga entreprenörer i Nya 
Europa). Konceptet testades första 
gången 2001 på ett skepp med 
deltagare från Ale och dess vän-
orter. Sedan dess har utbildningen 
genomförts på Krokholmen norr om 
Marstrand under en vecka i augusti. 
Utbildningens mål är att förmå ung-

domar att tänka kreativt och i nya 
banor, att vara lösningsorienterade 
istället för problemfokuserade. Med 
en internationell mix av deltagare 
skapas dessutom ett unikt mervärde. 
Utbildningen sker på engelska.  Vid 
två tillfällen har YEE genomförts i 
Moldavien, 2010 och 2012, med stöd 
av SIDA (ICLD). Den tredje exporten 
sker till provinsen Ghanzi i Botswana 
i Sydafrika.

KOLLANDA. Två natur-
skyddsföreningar har 
polisanmält Kilanda 
Cementgjuteri för 
misstänkt miljöbrott 
i samband med iord-
ningsställandet av en 
uppställningsplats i 
Kollanda Mosse.

Påståendet tillba-
kavisas av företaget, 
som får stöd av Ale 
kommuns miljöavdel-
ning som har tillsynen 
över verksamheten. 

2011 gav Länsstyrelsen i 
Västra Götaland tillstånd 
för Kilanda Cementgjuteri 
att fylla ut delar av Kollanda 
Mosse för att använda som 
uppställningsplats.

Nu är arbetet i full gång. 
Samtidigt rasar Alefjälls 
Naturskyddsförening och 
Naturskyddsföreningen i 
Norra Älvsborg som menar 
att man brutit mot flera 
föreskriva åtgärder och har 
därför polisanmält företa-
get.

Roy Jansson från Ale-
fjälls Naturskyddsförening 
menar att Länsstyrelsen 

delägare i Kilanda Cement-
gjuteri. 

– Lermassorna är noga 
kontrollerade. Vi har fått 

igheter. Där har tidigare 
gjorts en miljöteknisk mark-
undersökning och Kilanda 
Cementgjuteri har själva 

delar av Kollanda Mosse 
med anledning av dess höga 
naturvärden. 

– Är det 

att utbyggnaden är en förut-
sättning för att företaget ska 
kunna växa.

– Vi pro-

att minska ner det utstakade 
området.

I det nya föreläggandet 
förtydligas också att arbe-

Kollanda Mosse väcker 
starka reaktioner

Upprörda och oroliga. Thomas Grönlund, Ingvar Andersson, Roy Jansson, Leif Danielsson och Bruno Nordenborg, alla representanter från Alefjälls 
Naturskyddsförening respektive Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg, rasar mot Kilanda Cementgjuteris utfyllnad av 6,5 hektar av Kollanda Mosse 
och vill att Länsstyrelsen ska ändra sitt beslut. 

– Kilanda Cementgjuteri i konfl ikt med 
naturskyddsföreningar

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
Torkpapper Katrin Classic S 
 Hel låda (12st)( )

300:-inkl moms

240:- exkl. moms
Styckpris 30:- inkl moms

Star for life gör 
entré i Ales 
skolor
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manuella KVALITTårtkalas&

Kungälv • Tel 0303-
www.svartpavitteko

Säkra siffro
      till fast 

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.

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
 Brandsläckare pulver 6 kg 

199:-
   Ord pris 379:-

Dubbelvåffeljärn Elram

299:-

KLIPP!
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JULÖppettider i jul
Mån-fre 8-17

Kvällsmottagning
Tis & Ons till kl 20Stängt 24, 25, 

d samt
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ÄLVÄNGEN. 10 år efter 
stängningen av Kon-
sum Älvängen slog 
Coop Extra upp dör-
rarna i onsdags.

Intresset var som 
väntat mycket stort för 
premiären och 30 barn 
från Alvhem förskola 
fi ck äran att klippa 
bandet.

– Det är framtidens 
kunder, så det kändes 
helrätt, jublade Tobias 
Håkansson, butikschef.

K o n s u m e n t f ö r e n i n g e n 
Bohuslän Älvsborg har inte 
snålat på satsningen i Älv-
ängen. Butiken beskrivs som 
Sveriges idag finaste Coop 
Extra.

– Det finns ingen som 
för tillfället kan matcha det 
här bygget, men vi bygger 
ju nya hela tiden De gene-
rösa ytorna, inredningen och 
mervärden som eget bageri 
och en stor härlig färskva-
ruavdelning med manuell 
betjäning. Bättre än så här 
blir det inte, sa vd för kon-
sumentföreningen Bohuslän 
Älvsborg, Ronnie Wång-
dahl.

På onsdagen var det så 
dags för invigning. Alvhems 
förskola hade bjudits in och 
fått det stora uppdraget att 
klippa det blågula bandet 
utanför entrén. Under den 
första timmen passerades 

édö 500

butik, nu hoppas vi kunna 
leva upp till det, sa Tobias 
Håkansson till premiärbesö-
karna som köade på utsidan.

Det är en stor och rymlig 
butik med mervärden som 
eget bageri, där fyra heltids-
anställda bagare kommer att 
b k ll f å d

tiderna, 6-23.
– Du kan bara konkurrera 

med priset till en viss gräns, 
sen är det andra egenskaper 
som sortiment, service och 
öppettider som avgör var 
kunden väljer att handla, 
säger Tobias Håkansson som 

k å i bl i Äl ä fö jä A d k ll å hä

Framtidens kunder invigde Coop Extra

30 barn från Alvhems förskola hjälpte butikschef Tobias 
Håkansson att klippa det blågula bandet.

Mervärden. Eget bageri och en stor delikatessdisk som utö-
ver det vanliga också erbjuder fi sk- och skaldjur.

FAKSIMIL: VECKA 44, 2013

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.

D t h it lå

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) l d t i O h

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 

kl fö äld tt b k

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 
åd å d i t t ä k

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.

A t l t f i j bb k

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).

FAKSIMIL: VECKA 49, 2013
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Säkra siffror  
      till fast pris!

å var Handelsplats Älvängen invigd. Ola Serneke, vd Sefa, Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund (M), Kommun-
tyrelsens ordförande i Ale samt entreprenören Bengt Bengtsson, såg gemensamt till att bandet blev avklippt.           Läs sid 1

Klappat 
och klart!
– Glatt när Handelsplats Älvängen invigdes

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se

Fars  
Dag 
söndag 
10 nov

Köp presenterna  
till Far hos oss!
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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 ök i

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 
i t D h f å å k

– 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 
id llt Id ä d t å tö t

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 k till tt fö

bra resurs, säger projektledare
Annika Leander. 

Leader Göta älv går mot sit
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 fortsat
landsbygdsutveckling. Vi har
funderingar på att slå oss ihop
med Lerum och Alingsås för at
skapa ett större Leaderområde

i t ä kl t ä

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 f å d )
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Josephine får bära kronan

I lördags kröntes Ale Lucia 2013 i Furulundsparken. Alebornas val föll på kandidat nummer två, Josephine Kinnander. På fredag får hon bära kronan när lucia ska 
firas på allvar. Här ses årets luciatrupp från vänster: Miranda Hiltunen, Malin Hysing, Josephine Kinnander, Ida Hanson Johansson och Malin Kling.       Läs sid 29
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ÄLVÄNGEN. Om ett år 
flyttas den barnpsyki-
atriska mottagningen 
(BUP) i Älvängen till 
Rollsbo i Kungälv.

Beslutet om att 

är lättast, säger Katarina 
Andersson, verksamhets-
chef för psykiatriska klini-
ken på Kungälvs sjukhus och 
fortsätter:

– Beslutet att centrali-
BUP d fö

en sjuksköterska på BUP-
mottagningen i Älvängen 
blir man väldigt sårbar. Det 
kommer vi inte att vara i 
Kungälv.

Tillväxtkommun

Oro kring planerad 
flytt av BUP
– Barnpsykiatrin centraliseras till Kungälv

g
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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
höll Närhälsan öppet 
hus i sina nya lokaler 
på Handelsplats Älv-
ängen.

Flytten från Gö-
teborgsvägen gick 
över förväntan säger 
verksamhetschef Eva 
Herlenius.

– Det var tack vare 
alla lojala medarbe-
tare som ställde upp på 
kvällar och på helgen 
för att få allt på plats.

Närhälsan slog upp dör-
rarna på Svenstorpsvägen 1 
på måndagsmorgonen, men 
öppet hus-firandet fick vänta 
några dagar.

– Vi är inte helt i ordning 
ännu, men verksamheten 
fungerar som den ska. Vi 
stängde ner datorservern på 
fredagseftermiddagen och på 
måndagsmorgonen startade 
vi upp i våra nya lokaler. Jag 
får väl erkänna att det var lite 
stökigt inledningsvis, men 
jag tror att våra kunder hade 
överseende med det.

Närhälsan återfinns en 
våning upp i handelsplatsen. 
Stentrappa alternativt hiss 
leder besökarna till entrén 
där väntrummet är gemen-
samt för Närhälsans och 
Folktandvårdens patienter.

– Det känns skönt att vara 
här. Vi har inte fått större, 
men däremot mer ända-
målsenliga lokaler. Flödet 
för patienten har förbättrats. 
En annan fördel som besö-
karna kommer att märka av 
är vårt nya nummerlappssys-
tem, som underlättar drop 
in-mottagningen, säger Eva 
Herlenius.

– Vi har dessutom berikat 
väntrummet med en kaffe- 
och vattenmaskin, så att 
man kan ta sig något gott att 
dricka i väntan på sin tur.

Närhälsan har i och med 
flytten till Handelsplats Älv-
ängen fattat beslut om att 
koncentrera läkarresurserna 
dit. Det innebär att enheten 
i Skepplanda kommer att 
fungera som en distriktsskö-
terskemottagning från och 
med årsskiftet.

– Vi anser att det är bättre 

för våra listade patienter att 
få en högre läkartäthet i Älv-
ängen. Filialen i Skepplanda 
kommer att hålla öppet för-
middagar måndag till tors-
dag. Dit kan man gå om 
man vill få sina sår omlagda, 
behöver injektioner av olika 
slag och så vidare, förklarar 
Eva Herlenius.

Hur har responsen varit 

under de första dagarna?
– Vi har mötts av många 

nöjda patienter, som upple-
ver våra nya lokaler som ett 
jättelyft. Vi delar den upp-
fattningen till fullo, avslutar 
Eva Herlenius.

Närhälsan återfi nns nu på Handelsplats Älvängen. Marianne 
Lindqvist, distriktssköterska, Madeleine Thillman distrikts-
sköterska, Henrik Bjerrome Ahlin, underläkare, Eva Herle-
nius, verksamhetschef, Lisbeth Malmström sekreterare, och 
Maria Åhlund distriktssköterska trivs i sina nya lokaler och 
hoppas att besökarna också ska göra det.

Hugo Wallberg besökte Närhälsan i samband med torsdagens 
öppet hus-fi rande. Han fi ck ett varmt mottagande av under-
sköterska Lisbeth Evertsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Närhälsan 
välkomnar i 
nya lokaler

Tjejkväll
ANMÄLAN
I AFFÄREN ELLER  

PÅ VÅR  
FACEBOOKSIDA

MAX 60 ST
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NÖDINGE. Av den ge-
nuina bygdegården från 
1946 fi nns bara rester 
kvar.

Tidigt på tisdags-
morgonen sattes den i 
brand.

– Så oerhört ledsamt, 
men vi är fast beslutna 
om att bygga upp den 
igen, säger Lena Maxe, 
ordförande i Nödinge 
Bygdegårdsförening.

Strax före klockan halv fyra 
fick räddningstjänsten larm 
om branden på Gamla Kilan-
davägen. När den första 
styrkan anlände platsen slog 
lågorna ut från fastigheten. 
Det fanns inget som brand-
männen kunde göra.

– Det är så tragiskt. Visser-
ligen var det ett gammalt och 
slitet hus, men funktionsdug-
ligt och bra på alla sätt. Läget, 
alldeles i närheten av Vim-
mersjön, har ju också bidra-
git till bygdegårdens speciella 
charm, förklarar Lena Maxe.

Sorgen och besvikelsen 
efter förra veckans illdåd är 
naturligtvis stor. Samtidigt är 
Lena Maxe tacksam över att 
ingen människa kom till skada.

– Tack och lov var det ingen 
som vistades i lokalen. Senare 
i veckan var det planerat för en 
Halloweenfest.

Det var Lena Maxes pappa

gården 1946. 
– Folk som bodde runt sjön 

fick en bit mark. De lät samla 
ihop material och 1946 stod 
bygdegården klar, berättar 
Lena.

På 50-talet nyttjades byg-
degården som bio och biblio-
tek. Senare lät traktens finnar 
bygga en bastu i källarplanet, 
som blev deras träffpunkt 
under en lång följd av år.

– Därav namnet ”Finnbas-
tun” som huset har benämnts 
i folkmun.

Nödinge bygdegård har 
under alla år fungerat som en

– Den rymde 50 personer 
och var utrustad med kök. 
Den var suverän för ändamå-
let. Bygdegården var relativt 
ofta uthyrd, även till möten, 
förklarar Lena Maxe.

Nödinge Bygdegårdsför-
ening har ett drygt 50-tal 
medlemmar. I likhet med 
Lena Maxe är det många som 
känner bestörtning över det 
som har hänt, samtidigt som 
de faktiskt orkar lyfta blicken 
in i framtiden.

– Vi vill att bygdegården 
byggs upp igen. Det är byg-
degårdsföreningen som äger

NÖDINGE. Bygde-
gårdsbranden rubrice-
ras som mordbrand.

Någon misstänkt 
gärningsman fi nns 
inte i nuläget.

– Men vi jobbar

Fyrklövergatan, som 
inträffade samma morgon, 
har något samband med 
bygdegårdens förödelse vill 
inte Caroline Holmqvist 
spekulera i.

– Förundersökningen

Så här såg det ut när räddningstjänsten kom fram till Nödinge bygdegård tidigt på tisdagsmorgonen. Lågor slog ut från fast-
igheten, som fi ck brinna ner till grunden.

– Men föreningen vill se en återuppbyggnad

Nödinge bygdegård totalförstörd i brand
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Polisen söker tips

Allt tyder på att branden 
är anlagd, vad har du att 
säga om det?

– Fruktansvärt naturligtvis. 

Det ungdomarna inte förstår 
är att de förstör för sig själva, 
avslutar Lena Maxe.

JONAS ANDERSSON
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"Vi är överens om att vara överens"
Politisk kraftsamling för att vända skoltrenden i Ale

ALE. Den uteblivna 
resultatförbättringen 
i Ales skolor har enat 
politikerna.

Nu tas ett samlat 
grepp över blockgrän-
serna för att försöka 
vända trenden.

– Vi är överens om 
att vara överens, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

Den moderatledda Alliansen 
är överens med Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet om att vara eniga 
i den lokala skolpolitiken. 
Den ska inte längre smuts-
kastas i debatten, utan nu är 
målet att samlas och formu-
lera en gemensam strategi för 
skolans framtida utveckling i 
Ale.

– Egentligen finns det få 
konfliktytor och egentligen 
inga ideologiska skillnader 
heller när det gäller hur vi ser 
på skolan lokalt. Vi har redan 
inlett arbetet med en nämnd-
plan och tillhörande budget 
för Utbildningsnämnden. 
Det går hittills smärtfritt. 
Båda sidor förstår vikten av 
att vara överens, kan alla dra 
åt samma håll kommer vi 
nå snabbare resultat, säger 
nämndordföranden, Elena 
Fridfelt (C). 

I valrörelsen 2010 kri-
tiserade Allianspartierna

skolan kraftfullt. Efter tre år 
vid makten erkänner Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), att 
han nu ser annorlunda på 
saken.

Missbedömde kraften
– Vi missbedömde kraften i 
att vara eniga. Skolans pro-
blem måste lösas långsiktigt, 
det är inget du gör över en 
natt. Vi har också tagit del 
av SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, vars rapport är 
tydlig med att kommuner där 
politiken är enig har haft stor 
framgång i sitt förändringsar-
bete med till exempel skolan, 
säger han.

Att skolan i Ale har haft en 
negativ resultatutveckling de 
senaste mandatperioderna är 
besvärande för kommunen i 
stort.

– Skolan är för viktig för att 
bråka om. Därför var det inte 
svårt för oss att besvara Alli-
ansens invit. Vi kommer att 
behöva stå eniga för att fatta 
de klokaste besluten, säger 
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden.

Vad som ska göras mer 
konkret för att vända resultat-
utvecklingen i skolan åt rätt 
håll vill ansvariga återkomma 
till.

– Jag har länge saknat den 
kommunövergripande analy-

sen. Den försöker vi ta fram 
nu. Lika så vill vi att våra 
beslut vilar på fakta från den 
vetenskapliga forskningen. 
Nu har vi skjutit lite från 
höften, gjort lite si och så. Om 
ett par veckor hoppas vi kunna 
redovisa en åtgärdsplan med 
ett tydligt fokus på vad vi vill

prioritera i skolan fram över, 
säger Elena Fridfelt.

A l e d e m o k r a t e r n a 
bestämde sig på måndags-
kvällen för att inte ingå i den 
politiska överenskommelsen 
rörande skolan i Ale. Om 
detta får några konsekven-
ser för Alliansens och AD:s

övriga samarbete återstår 
att se. Sverigedemokraterna 
bjöds aldrig in.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö

Eniga om skolan. En bred politisk uppgörelse för att kraftsamla kring skolan i Ale är på plats. 
Alla partier förutom Aledemokraterna och Sverigedemokraterna är med på tåget. Från vän-
ster: Tony Karlsson (KD), Paula Örn (S), Peter Rosengren (MP), Ingmarie Thorstensson (V) 
och Elena Fridfelt (C). Främre raden från vänster: Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), 
Dennis Ljunggren (S) och Fredrik Johansson (M). 
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ALAFORS. På onsdag hade 
Utbildningsnämnden tänkt 
att fatta beslut om att av-
veckla Himlaskolans högsta-
dium. 

Efter torsdagens föräld-
rainformation ändrade sig 
ledningen. 

– Ni som föräldrar ska 
självklart känna att ni har 
fått tid att ställa era frågor 
och därför flyttar vi frågan 
till decembermötet, sa Ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Föräldrar till elever i årskurs 6-8 på 
Himlaskolan hade med två dagars 
varsel inkallats till ett informa-
tionsmöte rörande förslaget att 
avveckla högstadiet. Tillförordnade 
sektorchefen Torbjörn Jordans-
son motiverade vad som ligger till 
grund för beslutsförslaget.

– Mitt uppdrag är att analysera 
vad som har orsakat de låga skolre-
sultaten i Ale och föreslå åtgärder. 
Det finns ett antal skillnader i jäm-
förelse med riket. En av dem är att 
våra högstadieskolor är många och 
små. 360 elever brukar anses som 
ett lämpligt stort högstadium sett 
ur både ekonomiskt och pedago-
giskt perspektiv. På Himlaskolan 
går det drygt 160 elever, förklarade 
Torbjörn Jordansson och fortsatte:

– Ett annat bekymmer är att 
skapa en organisation på varje 
skola med ämnesbehöriga lärare. 
Det är svårare ju mindre skolan är, 
eftersom det blir svårt att erbjuda 
tillräckligt många undervisnings-
timmar när eleverna är färre. Ett 
mindre lärarkollegium är också mer 
sårbart när någon blir sjuk. Tyvärr 
har vi också ganska höga sjuktal hos 
vår personal.

Tittar vi på de kommande elev-
kullarna är de fortsatt ganska små.

Himlaskolans standard som 
byggnad användes också i argu

– Även om beslutet inte är taget 
vet vi att det här kommer att kräva 
noggranna förberedelser, därför har 
vi redan börjat samtala. Det sker på 
ledningsnivå, med lärare och elever 
samt inte minst med er här ikväll.

Skottgluggen
Utbildningsnämndens ordförande, 
Elena Fridfelt (C), och vice ordfö-
rande Dennis Ljunggren (S), fick 
sedan ställa sig i skottgluggen för 
föräldrarnas frågor Dessa var som

kommer att hänvisa till. Därför ville 
vi gå ut med informationen så fort 
som möjligt, sa Elena Fridfelt och 
Dennis Ljunggren förtydligade:

– Ett annat skäl är att vi ville 
undvika spekulationer. Vi ville att 
ni skulle få rätt information direkt 
och därför blev det extremt kort 
förberedelsetid för er, men vi ställer 
gärna upp på fler träffar.

Tanken var från början att 
Utbildningsnämnden skulle fatta 
beslut rörande Himlaskolans fram

är övertygad om att en skola med 
350 elever är bättre för både elever 
och lärare än två mindre enheter. 
Att slå ihop Himlaskolan och Kyrk-
byskolan i Ale gymnasiums lokaler 
kommer på sikt att få positiva effek-
ter för båda skolorna, underströk 
Dennis Ljunggren.

Ingen besparing
Mötesledningen var noga med att 
betona att Himlaskolans avveckling 
inte med automatik innebär att de

Det fanns också en uppfattning 
om att beslutet tas av ekonomiska 
skäl för att helt enkelt spara pengar. 
Det dementerade bland andra 
Dennis Lunggren flera gånger.

– Det har vi från politiskt håll 
varit oerhört noga med att fram-
hålla. Alla lärare ska jobba kvar och 
förhoppningsvis flytta med till Ale 
gymnasium. Nämndens budget är 
orubbad, inte en krona ska sparas. 
Tvärtom anser jag att vi behöver 
mer resurser till skolan i Ale De

Uppskjutet beslut om Himlaskolan
– Utbildningsnämnden behandlar ärendet i december

Utbildningsnämnden planerar att avveckla Himlaskolans högstadium. Från och med höstterminen 2014 hänvisas elev-
erna istället till Kyrkbyskolan som numera huserar i Ale gymnasium. I nämnden är det bara Aledemokraterna som öp-
pet kritiserat förslaget. Nämndens ordförande Elena Fridfeldt (C) och vice ordförande Dennis Ljunggren (S) är överens.

Dennis Ljunggren (S).

Elena Fridfeldt (C).
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Coop Extra höll en egen smyg-
premiär på Handelsplats Äl-
vängen. Framtidens kunder, 
elever från Alvhemsskolan, fick 
klippa det blågula bandet...

På sittande möte beslutar Om-
sorgs- och Arbetsmarknads-
nämnden att personlig assis-
tans ska läggas ut på entrepre-
nad. Protesterna lät inte vänta.

...veckan efter öppnade hela 
den nya handelsplatsen i Äl-
vängen. Sefas huvudägare, Ola 
Serneke, fanns på plats, liksom 
initiativtagaren Bengt Bengts-
son.

Ale och Lilla Edet fick tidiga jul-
klappar i form av beviljade Le-
ader-pengar. Alebacken fick 
bland annat 1,4 Mkr till inköp av 
en mer miljövänlig pistmaskin.

Josephine Kinnander röstades 
fram som Ale Lucia 2013. Hon 
kröntes enligt tradition i Furu-
lundsparken och lussade sedan 
under hela luciaveckan.

Personalen på barn- och ung-
domspsykiatrin i Ale uttryck-
er sin oro över den planera-
de flytten till Rollsbo. Verksam-
heten ska centraliseras för att bli 
mindre sårbar heter det.

Närhälsan i Älvängen öppnade 
upp i nya lokaler på Handels-
plats Älvängen. Numera finns 
både folktandvården och vård-
centralen i samma lokaler.

Nödinge bygdegård totalför-
stördes i en anlagd brand. 
Samma natt sattes också ett 
antal bilar i brand.

Krafttag mot en förbättrad 
skola. De politiska partier-
na lade ner stridsyxan och be-
stämde sig för att vara överens 
i skolfrågor. Aledemokraterna 
avstod och Sverigedemokrater-
na tillfrågades aldrig.

Veckan efter presentationen av 
överenskommelsen meddelas 
att Himlaskolans äldredel ska 
avvecklas och att högstadieele-
verna i Nol-Alafors ska hänvi-
sas till Kyrkbyskolan i Nödinge 
(Ale gymnasium). Starka föräld-
raprotester medförde att be-
slutet först sköts upp innan det 
klubbades i december.

Alebyggen avslöjar att de låter Skanska bygga fastigheter enligt 
Bo Klok-konceptet på Kronogården i Älvängen. Dessa kommer 
sedan att förvaltas av det kommunala bostadsbolaget och hyras ut 
som 36 nya hyresrätter.

Ale och Lilla Edet kommun arrangerar Destination Ale Lila Edet 
den 7 september. Arrangemanget är ett öppet hus, där förenings-
liv, näringsliv och kommunerna gemensamt visar upp vad som 
finns att upptäcka i Götaälvdalen. Målet är nya invånare.

Nol svarade för en kanonhöst och slutade tvåa i division 6D Göte-
borg. Drömmen om avancemang till femman slutade vid en dröm. 
Trots att tre av fyra lag gick upp från kvalgruppen lyckades Nol 
bli kvar i sexan. I december tog man lite revansch på sig själva 
genom att vinna Alemästerskapet inomhus.

Sofia Hvenfelt, handbollstalang från Nödinge, numera spelande för 
Önnereds HK, vinner EM-guld för juniorer.

Filmaren Anders Lundin släpper sin dokumentär ”Livet på Surte” 
som främst handlar om glasbrukets uppgång, framgång och fall. 
Filmen får lysande omdömen och Anders Lundin får senare motta-
ga ett av Ale kommuns kulturstipendier.

Ale kommun exporterade inte bara sitt koncept för att utbil-
da ungdomar i entreprenörskap till Botswana, utan med på resan 
fanns också fyra ungdomar. I djungeln fick de tillsammans med 
tjugo andra deltagare från Botswana och Namibia lära sig att 
tänka kreativt. Utbildningen genomfördes med stor framgång.

Representanter från flera naturskyddsföreningar i Ale gör oro-
väckande iakttagelser bland företag i Kilanda. Kollanda Mosse 
med stora naturvärden debatteras flitigt under hösten.

Utbildningskonceptet Star for life ska prägla Ales grundskola och 
framför allt bidra till en ökad självkänsla. Musiken är ett viktigt 
hjälpmedel och en konsert i Ale gymnasiums sporthall gav en vink 
om vad allt handlar om.

Ales kulturstipendiater 2013 hyllades i samband med årets jul-
konsert i Ale gymnasium. Från vänster: Margareta Bertling, Anders 
Lundin, Rolf Mårtensson och Mirna Ticona de Burman. 
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GÖR ETT AKTIVT VAL.
Det har aldrig varit mer självklart att köpa Opel. Hos oss hittar du nu Astra Active, 
en tysk kvalitetsbil med läcker design och all nödvändig utrustning som standard. 
En verklig vän på vägen byggd för att njutas och hålla år efter år. Givetvis med 5 års 
nybilsgaranti. Kom in och provkör! Just nu kan du vara med och tävla om att vinna 

ASTRA ACTIVE

149 900 kr
Opel Astra Active från:

Utrustad med bl a: Välj till:

“

Bränsleförbrukning blandad körning 3,7-6,8 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 99-159 g/km. Miljöklass Euro 5. Bilarna 

på bilden är extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 3 års förlängd garanti (den förlängda 

garantin gäller upp till 100 000 km). Provkör valfri Opel  och fråga din Opelsäljare om en tävlingskod och skriv in den 

på www.tavlamedopel.se, svara på några frågor tillsammans med en motivering. Lycka till!

FULL FART I JANUARI!

FR.
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FULL FART I JANUARI!

FR.

VINTERN ÄR LÅNG . . .
       ... SÅ VARFÖR INTE NJUTA AV DEN!

UPPLEV ÄKTA 4-HJULSDRIFT. PROVKÖR EN SUBARU! 

Legacy Sedan
fr. 279.900:–

STI Racing
fr. 389.900:–

Impreza
fr. 189.900:–

Legacy Station
fr. 276.900:–

XV
fr. 209.900:–

Outback
fr. 314.900:-

Forester
fr. 254.900:-

ALLTID 4-HJULSDRIFT
ALLTID 3 ÅRS FRI SERVICE* 
SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 3 ÅR I RAD!

Filaregatan 7, Kungälv,
Måndag–Fredag 9–18, Lördag 10-15, 0303-20 86 www.kongahallabil.se

Erbjudanderna kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Vi reserverar för eventuella tryckfel

10% 
rabatt 

på beställning  
av verkstads  

originalservice
under januari  
månad 2014

BEGAGNADE BILAR I LAGER
2013 - Chevrolet Camaro Coupé 6.2 V8
Automat, 68 mil, röd met.  Nypris 430 000:- NU 359.900:-
2010 -   Subaru Outback 2.5 Business
5.200 mil, silver. 199.900:-
2012 -  Nissan Juke 1.6 Acenta
3.970 mil, röd met. 154.900:-
2006 -  Subaru Legacy 2.0R
Automat, 9.700 mil, blå met. 119.900:-
2007 -  BMW 320i Touring
Automat, 13.200 mil, stålgrå met. 119.900:-
2009 -  Nissan Note 1.4 Acenta
5.100 mil, brun met. 189.900:-
2006 -  Opel Meriva 1.6 Enjoy
9.000 mil, silverlight. 54.900:-
2005 -  Saab 9-5 2.0T kombi
9.100 mil, stålgrå met. 64.900:-
2008 -  Opel Astra 1.6 Enjoy kombi
10.000 mil, svart met. 69.900:-
2006 -  Renaullt Clio 1.2 5-D
13.500 mil, röd met. 39.900:-
Ytterligare ett 30-tal begagnade bilar i lager
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Du har jobbat som musiklä-
rare i Ale kommun i 36 och 
ett halvt år…
– Jag jobbade min första dag 
i Ale den 16 augusti 1977, 
samma dag som Elvis dog. Jag 
minns det tydligt – nyheten 
var på alla löpsedlar och vi spe-
lade hans låtar. 

Hur började du din egen 
musikbana?
– Jag började skolan 1960 på 
Hisingen och gick ut nian 69. 
På den tiden fanns ingen di-
rekt musikundervisning i sko-
lan, så man fick lära sig själv. 
Jag byggde ett eget trumset 
av Mekano och på högstadiet 
köpte jag min första gitarr. Se-
nare läste jag till mellanstadie- 
lärare med inriktning musik, 
fick jobb och gick därefter en 

musiklärarutbildning paral-
lellt. 

Vad är det som fått dig att 
jobba kvar i 36 år?
– Jag har själv bott i stan under 
hela tiden och i jämförelse så 
har man helt andra möjlighe-
ter att satsa på den här typen av 
verksamhet i en liten kommun. 
Det finns mycket mer resurser 
och i Ale var man dessutom 
tidig med musiksatsningar. 
Jag har alltid trivts bra med 
mitt jobb och det är roligt att 
se eleverna utvecklas. Man ser 
ganska tidigt vilka som har po-
tential att bli duktiga. 

Hur har musikundervisningen 
förändrats genom åren?
– Förr skulle det vara mycket 

klassiskt och fint inom musik-
undervisningen, men jag har 
alltid utgått från vad ungarna 
själva vill spela och ofta skiljer 
det inte så mycket. Innebandet 
One Directions ”What makes 
you beautiful” har till exempel 
nästan samma ackordföljd som 
60-talslåten ”Twist and shout”. 

Vilken musik gäller just nu?
– Alla generationer har sin 
musik och hårdrocksgenera-
tionens barn vill inte lyssna på 
samma som sina föräldrar. Nu 
är det istället mycket akustiskt 
och stålsträngat som gäller, 
något som slog igenom i årets 
Alerocken.  

Hur skulle du helst se att 
Kulturskolan utvecklades?
– Inte riva ner det som finns. 
Studion på Ale gymnasium är 
till exempel väldigt värdefull 
för oss, så den hoppas jag att 
man bevarar. Sedan att man 
fortsätter att satsa på musi-
ken, vi har ju alltid på något 
vis blivit satta på undantag, 
samtidigt som vi förmodligen 
räddat en och annan från att 
hamna snett. Sedan hade det 
självklart inte skadat med fler 
tillfällen för ungdomarna att få 
spela live.

JOHANNA ROOS

Musikläraren
som hänger med

Samma dag som Elvis Presley dog jobbade han sin första dag som musiklärare i Ale.
36 och ett halvt år senare är Bosse Jansson snart inne på sin tredje generation elever.

– Även om musiken förändras är principen för att lära sig spela fortfarande densamma.

BOSSE JANSSON

Ålder: 59
Bor: Haga. Göteborg
Familj: Fru, tre vuxna barn 
och två barnbarn
Gör: Musiklärare i Ales kul-
turskola
Intressen: Musik och gamla 
bilbanor
Lyssnar på: Mest musik från 
50 och 60-talet som The 
Beatles och The Beach Boys

Drömresa: Köra Road 66 
genom USA.
Ser fram emot under 2014: 
”Att eleverna utvecklas ännu 
mer och får fler spelningar, 
bland andra bandet The 
Jocals. Sedan ska det bli in-
tressant att se vad som hän-
der med musikverksamheten 
om Himlaskolan slår igen.”

VECKANS PROFIL

PASSA PÅ 
ATT FYNDA!

Begränsat 
antal av 

vissa varor!

ALLT JULPYNT UPP TILL

70%

PÅ UTVALDA
VAROR

STARTAR  
TORSDAG 9/1

UPP TILL70%
Ale Torg

JANUARIREA!
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ÄLVÄNGEN. Älvängen 
kan få en camping.

Diskussioner om en 
eventuell etablering i 
anslutning till Vikinga-
gården i Häljered förs 
med flera intressenter 
och nu ska man börja 
titta på en detaljplan. 

Ale kommun växer. Inte bara 
när det gäller invånare och 
infrastruktur, utan även när 
det kommer till upplevelse-
industrin. 

Projekt som exempelvis 
säkra ridvägar och pilgrims-
leder bäddar för ett uppsving 
i besöksnäringen och då be-
hövs fler övernattningsmöj-
ligheter i kommunen. 

– En campingplats går 
hand i hand med att vilja 
göra Ale attraktivt som be-
söksmål. Det hänger ihop 
med hela utvecklingen och 
campingmöjligheter är något 
som saknas längs hela sträck-
an mellan Trollhättan och 
Göteborg, säger näringslivs-

chef Jannike Åhlgren. 
Hon har själv varit i kon-

takt med företag som skulle 
vara intresserade av att eta-
blera, men menar att man 
ännu har ett stort planförfa-
rande framför sig. 

– Det kommer inte att ske 
i morgon eller i övermorgon, 
men vi har inlett en diskus-
sion. 

Tanken bakom valet av 
plats är att man ska kunna 
integrera Vikingagårdens 
verksamhet i campingverk-
samheten.

Det aktuella området upp-
mäter cirka fem hektar, in-
klusive den mark som redan 
är bebyggd med receptions-
byggnad, gamla gårdscen-
trum och parkering. 

– Nu ligger bollen hos 
sektor samhällsbyggnad som 
ska upprätta en detaljplan 
för campingen, säger Lars 
Lindström, mark- och ex-
ploateringsansvarig.

JOHANNA ROOS

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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 258 900 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.
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Vikingatema. Diskussioner om att eventuellt etablera en camping i anslutning till Vikingagården i Häljered förs med flera intressenter och 
nu ska man börja titta på en detaljplan. 

– Möjligheten att anlägga
camping i Älvängen utreds

Camping med vikingatema?

ÄLVÄNGEN. Ett ungdoms-
gäng har de senaste veckorna 
stört friden i området Olof 
Persgården och Maden.

– Det är killar i 12-13-års-
åldern som har varit runt och 
kastat ägg på dörrar. De har 
även slängt påsar på husen 
innehållande jord, berättar 
en utsatt fastighetsägare till 

lokaltidningen.
Någon polisanmälan har 

ännu inte skett, men det är 
inte uteslutet att så sker om 
inte ofoget upphör.

– Ett par killar är identi-
fierade och de ska veta att de 
har ögonen på sig.  

JONAS ANDERSSON

Ungdomsgäng stör
friden i Älvängen

Ring Kent 0704-38 52 58  
eller Björn 0704-80 63 91
eller Per-Anders 0704-92 35 07

DAGS FÖR 
MARKNADSPLANEN?
Vi hjälper gärna till! 
Våra storupplagor med 100% täckning i hela 
Götaälvdalen är bra att ha koll på.
Vecka 4, 9, 13, 17, 22, 26, 29, 35, 37 (Valextra), 39, 
43, 48 och 51 når vi alla hushåll och företag i Ale och 
Lilla Edet. Boka plats redan idag!



KUNGÄLV. Ahlafors IF:s 
herrar fick revansch efter 
misslyckandet i Alecupen.

I Sportlife Ytterby Cup 
blev laget mästare efter att 
ha besegrat Kode IF i finalen 
med 3-2.

På damsidan gick guldet till 
Lödöse/Nygård IK. 

Det brukar vara små marginaler i 
inomhusfotboll. Den här gången 
var det stolpe in för Ahlafors IF 
där målvakten Andreas Skånberg 
kom att spela huvudrollen. Inte 
nog med att Skånberg svarade för 
flera spektakulära räddningar i av-
görande lägen, dessutom lät han 
sin högerfot tala i Mimershallen. 
AIF-keepern noterades för tre mål 
i turneringen.

– En bra insats, men vi kan bätt-
re. Det räckte i alla fall till seger 
och det är vi naturligtvis oerhört 
glada för, förklarade Skånberg som 
tillsammans med sina lagkamrater 
fick ta emot publikens ovationer.

AIF tog sig enkelt vidare från 
söndagens gruppspel efter segrar 
mot Komarken och Balltorp samt 
en oavgjord match mot Kode IF. I 
det andra gruppspelet blev det de-
sto tuffare. Visserligen körde man 
över Nödinge SK blå med 4-0 i 

den första av två matcher, men i det 
avgörande mötet med Kozara var 
Alelaget illa ute. Det blev till slut 
2-2 vilket räckte till avancemang.

I semifinalen ställdes Ahlafors 
mot Skepplanda. Således en repris 
på semfinalen i Alecupen. Den 
gången vann SBTK på straffar, 
men här fick AIF sin revansch. En 
tidig 2-0-ledning hämtades förvis-
so upp av Skepplanda, men med 
minuten kvar att spela avgjorde Jo-
han Elving matchen.

3-2 slutade också finalen efter 
att Kode varit i ledningen med 2-1. 
Lycklig matchvinnare blev nyför-
värvet från Nol IK, Michael Hint-
ze, som påpassligt höll sig framme 
med tre minuter kvar att spela.

I damklassen briljerade Lödöse/
Nygård. Laget tog sig enkelt vidare 
till semifinal där man ställdes mot 
Ahlafors IF. Här blev det seger 
med 2-0 och i den efterföljande fi-
nalen mot Skoftebyns IF lag vit var 
det inget snack om saken. LNIK 
dominerade händelserna fullstän-
digt och segersiffrorna skrevs till 
förkrossande 4-0 med Amanda 
Svensson som tvåmålsskytt. Det 
var en uppvisning som hette duga!

– Det känns fantastiskt kul! 
Förra veckan vann vi Tomtecupen 
och nu denna triumf. Segrar kan 
man aldrig få för många av. Jag är 
stolt över tjejerna, sade Lödöse/
Nygårds årsfärske tränare, Torben 
Christiansen, direkt efter finalvin-
sten.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 08.00-22.00

Söndag 08.00-20.00

Fredag-söndag 14-16 februari i Ale Gymnasium

skolcupen@aleibf.se senast 31/1. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 17:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

VECKA 14         NUMMER 13|22 SPORT

Ahlafors IF fick revansch
– Och Lödöse/Nygård tog nytt guld

Vinnare. Ahlafors IF tog en tung och prestigefylld seger i årets upplaga av Sportlife Ytterby Cup. Från vänster: Lennart Jo-
hansson, Peter Antonsson, Erik Gunnarsson, Jonathan Lindström, Michael HIntze, Johan Elving. Sittande från vänster: Edwin 
Pearson, Sebastian Holstein, Andreas Skånberg, Anders Andersson och Stefan Johansson.

Kapten Johan 
Elving fick höja 
bucklan för Ahla-
fors IF. Johan själv 
var en av målskyt-
tarna i finalen.Matilda Bertilsson, stolt lagkapten för Lödöse/Nygård.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 072-224 05 57

nordicwellness.se

GYM 
KONDITION
CYKEL

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

FÖRETAGSFRISKVÅRD 
KIDZCLUB & BARNDANS 

 UNGDOMSKORT 

SENIORKLUBB
SOL & RELAX

TRÄNINGSBAG + FLASKA
BONUSPAKET INGÅR!

BEGRÄNSAT ANTAL!

träna utan
bindningstid!

1500 TOPPFRÄSCHA KVM FRISKVÅRD

MITT I ÄLVÄNGENS NYA HANDELSPLATS

öppet 05-23

100
KLUBBAR
I SVERIGE!



VECKA 14         NUMMER 13|24 SPORT

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 16 januari 2014 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.35 5-7 år kl 17.35-18.10
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

www.dfkorkskruven.com

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 16 januari 2014
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Terminsavgift 400:-/10 kvällar

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Info/anmälan: Marita  0709 81 58 71

 I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 12 januari 2014
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 13 januari 2014

50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61

 I samarbete med:

NÖDINGE. Bojan Ilic 
blev guldhjälten fram-
för andra när han med 
sina två finalmål mot 
Skepplanda BTK såg 
till att Nol IK blev 
Alecupmästare på 
herrsidan.
Nol IK triumferade 

även i juniorklassen.
Skepplandas damer 

stod pall för favorit-
trycket och körde 

över Ahlafors IF 
med 4-0 i finalen.

Alecupen i inom-
husfotboll bru-

kar vanligt-
vis avgöras 
i Alehallen 
sista helgen 
före jul. I år 
hade emel-

lertid arrangören valt att förlägga 
den traditionsfyllda turneringen 
till Ale gymnasium och även byta 
speldatum till lördagen efter jul.

I herrklassen kom sju lag till 
spel. Förhandsfavoriterna Ahla-
fors IF och de regerande mästar-
na Nödinge SK tog sig planenligt 
vidare från grupp 1. I den andra 
gruppen fick Nol IK sällskap av 
Skepplanda BTK.

Många hade sä-
kert förväntat sig 
en final mellan 
Nödinge SK och 
Ahlafors IF, men 
så blev inte fallet. 
Skepplanda BTK 
lyckades högst 
otippat slå ut AIF 
i den första semi-
finalen. Efter en 
mållös drabbning 
fick matchen avgö-

ras på straffar. Här blev SBTK:s 
burväktare Markus Samuelsson 
tungan på vågen. Inte nog med 
att ”Mackan” räddade stramaren 
som målvaktskollegan i Ahlafors, 
Andreas Skånberg, avlossade i 
den femte straffrundan. Dessut-
om såg Samuelsson till att placera 
SBTK:s sista straff i nät och med 
det säkra en finalplats.

Även den andra semifinalen 
mellan Nol IK och Nödinge SK 
förblev mållös under ordinarie 
speltid. I straffläggningen visade 
Nol IK störst kyla och därmed 
var förmiddagens andra skräll ett 
faktum.

Finalen, som spelades 2x10 
minuter, blev en jämn batalj med 
ett visst spelövertag för Skepplan-
da. Niklas Koppel i NIK-kassen 
var dock omutlig och vägrade att 
släppa någon boll förbi sig. Istäl-
let kunde Nol kontraslå och via 

en individuellt vacker prestation 
signerad Bojan Ilic göra 1-0 en 
bit in på andra halvleken. Sam-
me Ilic gjorde även 2-0 alldeles 
i slutet när SBTK låg på för en 
kvittering.

Damklassen fick en mer given 
vinnare i Skepplanda BTK. Ef-
ter två raka segrar i gruppspelet 
ställdes de gulsvarta tjejerna mot 
Älvängens IK som bjöd på tufft 
semifinalmotstånd. SBTK tog 
sig vidare efter straffläggning och 
i den efterföljande finalen mot 
Ahlafors IF var det inget snack 
om saken. Slutresultatet skrevs 
till 4-0.

Ahlafors IF, Nol IK och Äl-
vängens IK gjorde upp om titeln 
på juniorsidan. Precis som i herr-
klassen gick segerpokalen till Nol 
IK.

JONAS ANDERSSON

Tvärtemot alla förhandstips så blev Nol IK Alecupmästare i inomhusfotboll 2013. 
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Bojan Ilic blev tvåmålsskytt för sitt Nol IK i herrfinalen mot Skepplan-
da BTK. Här ses guldhjälten i kamp med SBTK:s Christian Rönkkö.

Foto: Allan Karlsson
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LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

FRÅGOR/ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se 
Tel: 0725-71 10 02
Sista anmälningsdag fredagen 
den 17:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

www.aleibf.sebfff.seeeebffff..sssssseee

Div 2 herrar
Ale IBF – Landvetter IBK 

kl 12.15

LÖRDAG 11/1 ALE GYMNASIUM

Dubbla cup-
guld för Nol IK
– Och SBTK vann damklassen

NUMMER 13         VECKA 14| 25SPORT

Måndag 19:10 Core Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19.10 Soft Nödingeskolan

Torsdag 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19.00 Bas Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 13 januari 2014

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Soft
Soft tar hänsyn, bygger upp 

och utmanar.

Skivstång
Effektiv och utmanande styrketräning

Bas 
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Core
Funktionell träning med fokus på bål  

stabilitet

träna med oss

Vi har något för alla!
Ä

Program 13/1 - 27/4

Läs mer om passen och om oss på www.friskissvettis.se/ale 

Telefon: 0702-902 757

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/0 kr! 

10- klippkort
600 kr

Hoppis&Skuttis
300 kr

(inget medlemskap
för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

DANSA PÅ SPORTLIFE
BOKA NU! START I JANUARI

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  

MUSIC 
MOVEMENT 

FUN!

MUS
MOVE

FU

SÄKRA 
DIN
PLATS!
BESÖK VÅR HEMSIDA 
FÖR MER INFORMATION 
OCH BOKNING

BOHUS. Surtes inneban-
dydamer kunde inte ha 
rundat av året bättre.

Dagarna före jul slogs 
IBK Göteborg tillbaka 
med klara 11-3.

Sofie Karlsson, Jennie 
Hedberg, Emmelie 
Södergren och My Hjelm 
blev alla tvåmålsskyttar.

Innebandyn vilar över jul- 
och nyårshelgen. När serien 

vände visade Surte IS IB-
K:s damer i division två att 
spelet har utvecklats under 
hösten. I premiären blev det 
seger med fem mål, men när 
lagen möttes på nytt i Bo-
hushallen blev differensen 
hela åtta mål. Efter halva 
matchen hade hemmalaget 
redan skaffat sig en trygg 
5-0-ledning genom två mål 
av Sofie Karlsson och Em-
melie Södergren. Defensivt 
fortsatte Surte att visa stort 
självförtroende och med en 
storspelande Lisa Persson 
mellan stolparna blir laget 
svårtstoppat i vår. Tillskot-

tet av Sofia Eliasson gör att 
konkurrensen har ökat ytter-
ligare och bidrar självklart 
också till att laget blir allt 
mer slagkraftigt.

Surte kan vila upp sig på 
en hedrande fjärdeplace-
ring, blott tre poäng bakom 
Lindås och Sportlife Kung-
älv. Efter juluppehållet vän-
tar tuffast möjliga start med 
bortamatch mot seriesuverä-
nerna och hittills obesegrade 
Pixbo Wallenstam. Matchen 
spelas söndag 12 januari.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Surtes damer 
avslutade starkt

Div 2 södra Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Göteborg 11-3 
(2-0, 4-1, 5-2)

RESULTAT

På hugget! Surte IS IBK avslutade starkt med två segrar, dels mot Kärra (6-1) dels med seger över IBK 
Göteborg 11-3. Sofie Karlsson och Emma Asplund fanns då med i målprotokollet.
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VECKA 14         NUMMER 13|24 SPORT

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 16 januari 2014 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.35 5-7 år kl 17.35-18.10
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

www.dfkorkskruven.com

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 16 januari 2014
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Terminsavgift 400:-/10 kvällar

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Info/anmälan: Marita  0709 81 58 71

 I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 12 januari 2014
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 13 januari 2014

50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61

 I samarbete med:

NÖDINGE. Bojan Ilic 
blev guldhjälten fram-
för andra när han med 
sina två finalmål mot 
Skepplanda BTK såg 
till att Nol IK blev 
Alecupmästare på 
herrsidan.
Nol IK triumferade 

även i juniorklassen.
Skepplandas damer 

stod pall för favorit-
trycket och körde 

över Ahlafors IF 
med 4-0 i finalen.

Alecupen i inom-
husfotboll bru-

kar vanligt-
vis avgöras 
i Alehallen 
sista helgen 
före jul. I år 
hade emel-

lertid arrangören valt att förlägga 
den traditionsfyllda turneringen 
till Ale gymnasium och även byta 
speldatum till lördagen efter jul.

I herrklassen kom sju lag till 
spel. Förhandsfavoriterna Ahla-
fors IF och de regerande mästar-
na Nödinge SK tog sig planenligt 
vidare från grupp 1. I den andra 
gruppen fick Nol IK sällskap av 
Skepplanda BTK.

Många hade sä-
kert förväntat sig 
en final mellan 
Nödinge SK och 
Ahlafors IF, men 
så blev inte fallet. 
Skepplanda BTK 
lyckades högst 
otippat slå ut AIF 
i den första semi-
finalen. Efter en 
mållös drabbning 
fick matchen avgö-

ras på straffar. Här blev SBTK:s 
burväktare Markus Samuelsson 
tungan på vågen. Inte nog med 
att ”Mackan” räddade stramaren 
som målvaktskollegan i Ahlafors, 
Andreas Skånberg, avlossade i 
den femte straffrundan. Dessut-
om såg Samuelsson till att placera 
SBTK:s sista straff i nät och med 
det säkra en finalplats.

Även den andra semifinalen 
mellan Nol IK och Nödinge SK 
förblev mållös under ordinarie 
speltid. I straffläggningen visade 
Nol IK störst kyla och därmed 
var förmiddagens andra skräll ett 
faktum.

Finalen, som spelades 2x10 
minuter, blev en jämn batalj med 
ett visst spelövertag för Skepplan-
da. Niklas Koppel i NIK-kassen 
var dock omutlig och vägrade att 
släppa någon boll förbi sig. Istäl-
let kunde Nol kontraslå och via 

en individuellt vacker prestation 
signerad Bojan Ilic göra 1-0 en 
bit in på andra halvleken. Sam-
me Ilic gjorde även 2-0 alldeles 
i slutet när SBTK låg på för en 
kvittering.

Damklassen fick en mer given 
vinnare i Skepplanda BTK. Ef-
ter två raka segrar i gruppspelet 
ställdes de gulsvarta tjejerna mot 
Älvängens IK som bjöd på tufft 
semifinalmotstånd. SBTK tog 
sig vidare efter straffläggning och 
i den efterföljande finalen mot 
Ahlafors IF var det inget snack 
om saken. Slutresultatet skrevs 
till 4-0.

Ahlafors IF, Nol IK och Äl-
vängens IK gjorde upp om titeln 
på juniorsidan. Precis som i herr-
klassen gick segerpokalen till Nol 
IK.

JONAS ANDERSSON

Tvärtemot alla förhandstips så blev Nol IK Alecupmästare i inomhusfotboll 2013. 
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Bojan Ilic blev tvåmålsskytt för sitt Nol IK i herrfinalen mot Skepplan-
da BTK. Här ses guldhjälten i kamp med SBTK:s Christian Rönkkö.

Foto: Allan Karlsson
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LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

FRÅGOR/ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se 
Tel: 0725-71 10 02
Sista anmälningsdag fredagen 
den 17:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

www.aleibf.sebfff.seeeebffff..sssssseee

Div 2 herrar
Ale IBF – Landvetter IBK 

kl 12.15

LÖRDAG 11/1 ALE GYMNASIUM

Dubbla cup-
guld för Nol IK
– Och SBTK vann damklassen

NUMMER 13         VECKA 14| 25SPORT

Måndag 19:10 Core Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19.10 Soft Nödingeskolan

Torsdag 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19.00 Bas Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 13 januari 2014

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Soft
Soft tar hänsyn, bygger upp 

och utmanar.

Skivstång
Effektiv och utmanande styrketräning

Bas 
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Core
Funktionell träning med fokus på bål  

stabilitet

träna med oss

Vi har något för alla!
Ä

Program 13/1 - 27/4

Läs mer om passen och om oss på www.friskissvettis.se/ale 

Telefon: 0702-902 757

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.  

Vi erbjuder 30% på terminskortet  
mot uppvisande av recept.
Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/0 kr! 

10- klippkort
600 kr

Hoppis&Skuttis
300 kr

(inget medlemskap
för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

DANSA PÅ SPORTLIFE
BOKA NU! START I JANUARI

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  

MUSIC 
MOVEMENT 

FUN!

MUS
MOVE

FU

SÄKRA 
DIN
PLATS!
BESÖK VÅR HEMSIDA 
FÖR MER INFORMATION 
OCH BOKNING

BOHUS. Surtes inneban-
dydamer kunde inte ha 
rundat av året bättre.

Dagarna före jul slogs 
IBK Göteborg tillbaka 
med klara 11-3.

Sofie Karlsson, Jennie 
Hedberg, Emmelie 
Södergren och My Hjelm 
blev alla tvåmålsskyttar.

Innebandyn vilar över jul- 
och nyårshelgen. När serien 

vände visade Surte IS IB-
K:s damer i division två att 
spelet har utvecklats under 
hösten. I premiären blev det 
seger med fem mål, men när 
lagen möttes på nytt i Bo-
hushallen blev differensen 
hela åtta mål. Efter halva 
matchen hade hemmalaget 
redan skaffat sig en trygg 
5-0-ledning genom två mål 
av Sofie Karlsson och Em-
melie Södergren. Defensivt 
fortsatte Surte att visa stort 
självförtroende och med en 
storspelande Lisa Persson 
mellan stolparna blir laget 
svårtstoppat i vår. Tillskot-

tet av Sofia Eliasson gör att 
konkurrensen har ökat ytter-
ligare och bidrar självklart 
också till att laget blir allt 
mer slagkraftigt.

Surte kan vila upp sig på 
en hedrande fjärdeplace-
ring, blott tre poäng bakom 
Lindås och Sportlife Kung-
älv. Efter juluppehållet vän-
tar tuffast möjliga start med 
bortamatch mot seriesuverä-
nerna och hittills obesegrade 
Pixbo Wallenstam. Matchen 
spelas söndag 12 januari.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Surtes damer 
avslutade starkt

Div 2 södra Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Göteborg 11-3 
(2-0, 4-1, 5-2)

RESULTAT

På hugget! Surte IS IBK avslutade starkt med två segrar, dels mot Kärra (6-1) dels med seger över IBK 
Göteborg 11-3. Sofie Karlsson och Emma Asplund fanns då med i målprotokollet.
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Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
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

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

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
E-post: nskfotboll@telia.com www.laget.se/nskfotboll

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 

www.lillaedetsbuss.se

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

ALE
DJURKLINIK

Häst   0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

www.aledjurklinik.se Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Vi säljer
Hund- och 
kattfoder

Allt inom golv
0760-97 02 39

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

LEDIG 
ANNONSPLATS

0303-22 98 83

Tack för alla insatser under 2013.  Nu tar vi nya tag

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ

Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du

• spela fotboll eller heja fram våra lag
• bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS

Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

NÖDINGE – SÅ KLART



Kemtvätt

Skrädderi

Batteribyte

Nyckelservice m.m.

Ale Torg 10
Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-14

0303-971 40

Ale Skomakeri & Nyckelservice

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
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

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

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Husbilar
Husvagnar

www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00

0303-33 81 63

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB

Tobias Sigestrand 

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
E-post: nskfotboll@telia.com www.laget.se/nskfotboll
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Smådjur  0303-33 59 70
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0303-33 67 30
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www.laget.se/nskfotboll

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

Salong Beauty Glamour

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Frans & Bryn färgning

Fotvård 295:-

Ansiktsbehandling 495:-

Rygg- och
nackmassage

295:-

fr.

Ord pris 345:-

LEDIG 
ANNONSPLATS

0303-22 98 83

Tack för alla insatser under 2013.  Nu tar vi nya tag

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ

Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du

• spela fotboll eller heja fram våra lag
• bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS

Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

NÖDINGE – SÅ KLART
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Division 2 Göteborg dam
Surte IS IBK – IBK Göteborg 11-3 
(2-0, 4-1, 5-2)
Mål SIS: Sofie Karlsson 2, Emmelie Södergren 2, 
Jennie Hedberg 2, My Hjelm 2, Sofia Eliasson, 
Emma Asplund, Jonna Leek. Matchens kurrar: 
Jennie Hedberg 3, My Hjelm 2, Lisa Persson 1.

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut 5-5 (3-2)
Mål SBK: Henrik Jönsson, Carl-Oscar Bridholm, 
Robin Wang, Ante Grip, Tobias Magnusson 
Motéus. Matchens kurrar: Alexander Wetterberg 
3, Daniel Bengtsson 2, Robin Wang 1.

Allsvenskan södra damer
Sunvära SK – Surte BK 5-2
Mål SBK: Ingen uppgift.
Surte BK – Nässjö IF 3-6 (0-1)
Mål SBK: Ingen uppgift.

INNEBANDY

BANDY

GÖTEBORG. GAIS blir 
den tredje klubben i 
Superettan för Gabriel 
Altemark-Vanneryr.

Efter lyckade se-
jourer i Ljungskile SK 
och Varbergs BoIS fick 
Makrillarna upp ögo-
nen för den målfarlige 
anfallaren.

– Det känns som en 
helrätt utmaning och 
drömmen vore natur-
ligtvis att kunna gå upp 
i Allsvenskan, säger 
”Gabbe” till Alekuriren.

Gabriel Altemark-Vanneryr 
har checkat in på GAIS-går-
den, men så värst mycket 
fotbollsträning lär det inte 
bli de närmaste månaderna. 
”Gabbe” är relativt nyope-
rerad, pålagringar har tagits 
bort från båda höftkulorna.

– Jag gick lite för länge 
med den här skadan, men nu 
är ingreppet äntligen gjort. 
Det känns som att det blir 
en nystart för mig i GAIS 
och jag känner mig oerhört 

motiverad. Jag trodde inte 
riktigt att det skulle bli den 
uppståndelsen som det blev i 
och med min övergång, men 
det är å andra sidan bara sti-
mulerande.

– Jag behövde en morot, 
en ny utmaning i karriären. 
Att få representera en av de 
stora och anrika Göteborgs-
klubbarna är hedrande. Nu 
gäller det att sköta rehabträ-
ningen på bästa sätt så att jag 
hinner bli spelklar till premi-
ären. Det kommer att bli tajt 
men jag ska göra så gott jag 
kan.

Fjolåret blev en brokig 
säsong både för Varberg som 
lag och för ”Gabbe” själv.

– Inledningen på våren 
kändes kanon och det gick 
bra för laget. På hösten var 
det desto jobbigare. Jag fick 
spela på sprutor och man 
önskade bara att säsongen 
skulle ta slut. Tack och lov 
klarade vi nytt kontrakt. Det 
var en härlig känsla och trots 
allt ett bra avslut på fotbolls-
året 2013, förklarar ”Gab-
be”.

Gabriel Altemark-Vanne-
ryr har ett förflutet i såväl 
Älvängens IK som Ahlafors 
IF. Via Jonsereds IF och 
Täby IS hamnade han i Su-
perettan och Ljungskile inn-
an det blev spel i hemstaden 
Varberg.

– Jag är van att pendla, 
så det gör inget. Jag arbe-
tar som polis i Göteborg, så 
GAIS-gården känns nästan 
som hemmaplan. Värre var 
det när man skulle åka till 
Ljungskile mer eller mindre 
varje dag, då blev det inte 
mycket tid hemma.

Vi som minns dig från 
tiden i ÄIK och AIF, vad 
har du förbättrat som 
fotbollsspelare?

– Jag har lärt mig att an-
vända min fysik. Problemet 
med höfterna har inte bara 
varit till en nackdel då jag 
har fått lära mig att anpassa 
min spelstil. Jag har blivit 
bättre i mottagningsspelet 
exempelvis. Jag anser mig 
vara en mer komplett spela-
re nu än vad jag var för fyra, 
fem år sedan.

Och målsinnet har du 
bevisligen kvar?

– Det hoppas jag ska fin-
nas där även i år. Jag är köpt 
av GAIS för att leverera mål.

Får vi se dig i All-
svenskan med GAIS 2015?

– Vi har ett lag för toppen. 
Stämmer allt och vi har lite 
flyt så kan vi definitivt vara 
med och slåss om seriese-
gern. Det vore en dröm att 
få spela i Allsvenskan.

JONAS ANDERSSON 

– Drömmer om Allsvenskan med GAIS

Makrillarna nästa 
för ”Gabbe”

Gabriel Altemark-Vanneryr, med ett förflutet i Älvängens IK och 
Ahlafors IF, kommer 2014 att representera GAIS. Frågan är om 
”Gabbe” ska lyckas skjuta Makrillarna till Allsvenskan?
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FLICKOR 01 13:00 
NÖDINGE – Sävehof

FLICKOR 99 13:50 
NÖDINGE – Torslanda
POJKAR 01 14:40 
NÖDINGE – Stenungsund

FLICKOR 99 15:30 
NÖDINGE – Sävehof

DAM DIV 2 16:45 
NÖDINGE – Bjurslätt/
Torslanda

ALE GYMNASIUM SÖN 12 JANUARI

www.laget.se/nodingesk

HELGENS
MATCHER 

Ale Torg

GABRIEL
ALTEMARK-VANNERYR

Född: 20 augusti 1985.
Längd: 188 cm.
Tidigare klubbar: Älvängens 
IK, Ytterby IS, Ahlafors IF, 
Jonsereds IF, Täby IS, Partille 
IF, Björndammens BK, Ljung-
skile SK, Varbergs BOIS.
Position: Forward.
Aktuell: Värvad från Var-
bergs BoIS till GAIS.

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf
Älvängen

Matchsponsorer:

MATCHER

P99 N   12.30       Ale 2– Bjurslätt 2
P01 N   13.20       Ale – Sävehof 3
Div 4 V   14.10     Ale HF 2–Sävedalens HK
Div 5 V   15.25       Ale HF 3–TAIK -75
Ddiv 4 V 16.25        Ale HF –Hisingens HK

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
SÖNDAG 12 JANUARI

Pixbo Wallenstam 10 72 29
Sportlife Kungälv 11 24 25
Lindås IBK 10 24 25
Surte IS IBK 11 22 22
Lindome IBK 11 -9 18
FBC Lerum 10 4 16
Floda IBK 10 5 14
Kärra IBK 10 -36 6
IBK Göteborg 11 -45 6
Guldhedens IK 11 -31 5
IBF Backadalen 9 -30 3

Gripen 14 63 24
Nässjö 14 54 24
IFK Motala 14 31 22
Surte BK 14 1 16
Jönköping 14 -7 14
Tranås BOIS 14 1 13
Blåsut 14 -1 11
Lidköpings AIK 14 -8 11
Otterbäcken 14 -27 10
Tjust Bandy 14 -34 6
Åtvidaberg 14 -44 8
Frillesås BK 14 -29 7

Surte BK har ångat på under helgerna
BOHUS. Surte BK har 
blandat och gett under 
jul- och nyårshelgen.

Dubbelsegern över 
Frillesås gör att laget 
har fast mark under 
fötterna.

I måndagens möte 
med Blåsut blev det 
oturligt delad pott.

Den klassiska Annandags-
bandyn blev ett bra minne 
för Surtes bandyvänner. 
Bortaseger över Frillesås 
med 4-2. I returmötet i Ale 
Arena skrev segersiffror-

na till 9-5. Däremot blev 
det förlust mot topplaget 
Gripen och även borta mot 
Jönköping fick Surte se sig 
besegrade. Sedan en tid till-
baka är det Johnny Samu-
elsson som leder trupperna, 
då Johan Ekängen tvingats 
hoppa av på grund av flytt.

– Det finns mycket att 
slipa på och truppen är i 
mina ögon sett mycket ut-
vecklingsbar. Vi tränar på i 
princip allt, men jag tycker 
kanske att vi har kommit 
längst i vårt defensiva arbete. 
Jag skulle helst vilja att vi lyf-
ter oss lite på den offensiva 
planhalvan. Jag vill gärna att 
vi får med lite fler spelare i 
våra attacker och det är sånt 
vi ska jobba med nu, säger 

Samuelsson till lokaltidning-
en.

Måndagens möte med 
Blåsut såg ut att bli en full-
poängare. Halvtidsledning-
en med 3-2 drygades ut till 
5-3 och det återstod bara 
fem minuter när Blåsut lyck-
ades reducera. Med sekun-
der kvar av matchen fick gäs-
terna hörna och notoriske 
målskytten Alexander May-
born tog vara på chansen.

– Vi hade inte margina-
lerna på vår sida i den här 
matchen. Hade vi haft det 
hade ledningen varit betyd-
ligt större och då hade in-
cidenterna i slutskedet inte 
spelat någon roll. Nu blev 
det matchavgörande och vi 
förlorade helt klart en po-
äng. Det finns en del dom-
slut som är olyckliga och 
tveksamma, men vi sätter oss 
i en onödig situation, men-

ar Johnny Samuelsson som 
ändå konstaterade att poäng-
en kan bli värdefull.

– Alla slår alla i den här se-
rien om vi bortser från Gri-
pen och Nässjö. Det gör att 
varje pinne är viktig. Nu åker 
vi till Otterbäcken på lördag 
och där har vi revansch att 
utkräva från förra året, men 
också en möjlighet att dryga 
ut försprånget till de som ja-
gar oss.

Mot Blåsut svarade Alex-
ander Wetterberg för en 
beundransvärd insats i må-
let och utsågs till matchens 
lirare.

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut 5-5 (3-2)

RESULTAT

Alexander Wetterberg var strålande i målet mot Blåsut.
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TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se



Flyger vidare. Niclas Elving blev hastigt och lustigt fotbollsproffs i Nicaraguas förstaliga. Han spelar säsongen ut.

VECKA 14         NUMMER 13|28 SPORT

Friskis&Svettis Ale
fortsätter att

erbjuda ungdomar
mellan 13 och 20 år

ett Jympakort.

Ungdomar betalar alltså  
endast lOOkr  

för medlemskap.

Erbjudandet gäller för alla
aktiviteter under våren 2014.

träna med oss

V

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Mail: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757

Med reservation för ändringar

NICARAGUA. Nyheten 
om att Ahlafors IF:s 
kvickfotade Niclas El-
ving blivit fotbollsproffs 
i Nicaraguas högsta liga 
blev årets nyårsbomb 
i Ale.

Kontraktet med 
huvudstadens stolthet 
CD Walter Ferreti gäller 
säsongen ut (maj 2014).

Niclas Elving var 
egentligen i Nicaragua 
bara för att skriva en 
slutuppsats, ödet ville 
mera.

Ale och Ahlafors IF har bi-
dragit med ytterligare en ex-
port till den internationella 
fotbollen. Niclas Elving, 28, 
trodde han redan nått top-
pen på sin karriär då han för 
två år sedan spelade allsvensk 
fotboll för Örgryte IS. Se-
naste säsongen tillbringades 
återigen i AIF:s gulsvarta 
tröja på Sjövallen. I novem-
ber gav han sig iväg på ett 
äventyr till centralamerika 
och Nicaragua där han un-
der tre månader skulle skriva 
sin slutuppsats för turismut-
bildningen på Göteborgs 

Universitet. För att 
hålla sig i form bör-
jade han träna med 
CD Walter Ferreti, 
som kom tvåa i lan-
dets förstaliga förra 
säsongen, och trä-
naren imponerades 
av svensken. Niclas 
Elving testades i en 
träningsmatch och 
efter en gedigen insats, bland 
annat som målskytt, låg kon-
traktet på bordet.

– CD Walter är ett av två 
lag som verkligen försöker 
rulla boll och han tyckte att 

jag passade in i systemet. 
Han ser mig som en offen-
siv mittfältare och jag har 
chans att bli en startspelare, 
men det är tuff konkurrens 
om platserna. Klubben er-
bjöd mig en bra helhetslös-
ning och hela grejen är ett 
äventyr jag inte kunde tacka 
nej till. Jag kommer att trä-
na en gång om dagen, tidigt 
på morgonen på grund av 
värmen, vilket också gör det 
möjligt för mig att fortsät-
ta plugga spanska, berättar 
Niclas Elving för lokaltid-
ningen.

Mycket fysisk
Fotbollen i Nicaraguas för-
stadivision är generellt sett 
mycket fysisk och enligt El-
ving håller de främsta lagen 
en nivå som bör jämföras 
med lag på svenska Superett-
ans nedre del.

Han är långt ifrån ensam 
som proffs i klubben. I la-
get finns också spelare från 
Spanien, Honduras och Bra-
silien. Spansk tv uppmärk-
sammade en presskonferens 
där klubben presenterade tre 
heta nyförvärv, varav en var 
svensk från Ahlafors IF.

– Vi lyckönskar självfallet 
Niclas och hoppas han kom-
mer tillbaka i bästa form la-
gom till höstsäsongen, säger 
AIF:s fotbollsutskott genom 
Thore Skånberg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NICLAS ELVING

Ålder: 28
Bor: Nol, men just nu i Nica-
raguas huvudstad Managua
Studerar: Turism Göteborgs 
universitet
Klubbar: Nol IK, Ahlafors IF, 
Gunnilse IS, Örgryte IS, Ahla-
fors IF, CD Walter Ferreti 
(2014).

– Det går undan för Niclas Elving i Nicaragua

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR 

0303-74 16 50

Vi garanterar viktminskning!

Vill du gå 
ner i vikt?

Ring och boka tid för 
gratis infoträff!

Student igår 
– fotbollsproffs idag!

Se tv-inslag
från presskonferensen där
Niclas Elving presenterades 

för sin nya klubb. 
alekuriren.se
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ALAFORS. Det blev rus-
ning till Medborgarhu-
sets bio under jul- och 
nyårshelgen.

Ett 40-tal personer 
fick vända i dörren när 
”Hundraåringen som 
klev ut genom fönstret 
och försvann” visades 
första gången.

– Roligt med en sådan 
respons, säger Folkets 
Hus-föreståndaren Willy 
Kölborg.

Avslutningen på 2013 och 
inledningen på det nya året 
bjöd på flera uppmärksam-
made filmpremiärer. Med-
borgarhuset i Alafors satsade 
stort och publiken strömma-
de till i massor.

– Hundraåringen drog 
fullt hus vid det första av 
tre tillfällen. 241 personer 
räknades in i lokalen. Det 
var minst 40 personer som 
blev utan biljett. Tråkigt 
naturligtvis för dem, men 
samtidigt väldigt roligt att vi 
lyckades fylla biosalongen. 
Det är inte varje dag som det 
sker, skrattar Willy Kölborg.

Hundraåringen visades 
igen i torsdags och ett nytt 
tillfälle ges på onsdag kväll.

– Kanske kommer vi att 
visa den en fjärde gång som 
dagföreställning, siar Willy 
Kölborg.

Hobbit, Walking with 
dinosaurs och Sune på bil-
semester var övriga filmtitlar 
som fick aleborna att bege 
sig till Medborgarhuset un-

der ledigheten.
– Nu tar vi nya tag och 

blickar fram emot en hän-
delserik inledning på 2014. 
Nästa fredag, den 17 januari, 
blir det en favorit i repris då 
Dun Angeus är tillbaka och 
bjuder på irländsk folkmusik. 
Det blir en pubafton av bästa 
märke, lovar Willy Kölborg.

Fredagen den 7 februa-
ri visas rockmusikalen Je-
sus Christ Superstar från 
NIA-arenan i Birmingham.

– Biljettförsäljningen har 

redan tickat igång. Inte så 
konstigt eftersom detta är en 
av de största och mest im-
ponerande uppsättningarna 

av musikalen, avslutar Willy 
Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret lockade fullt 
hus i Medborgarhusets bio, 
men även Sune på bilsemester 
blev en publik succé.

Rusning till Medborgarhusets bio

SURTE. Bertil Söderlund 
från Surte släppte veckorna 
före jul boken ”Det Sträv-
samma Folket – mitt Bohus-
län i nutid och forntid”.

– Styrkt av framgången 
med min tidigare bok, Med 
Flaggan i Topp, har jag åter 
fattat pennan för att fortsätta 
mitt berättande i en ny bok, 
säger Bertil Söderlund.

– Denna bok skall i för-
sta hand försöka spegla hur 
folket i främst Bohuslän har 
levat, både i forntid och fram 
till nutid. Som titel har jag 
valt Det Strävsamma Folket. 
Jag tycker att titeln ger en 
bra och riktig beskrivning på 
folket från Bohuslän, avslu-
tar Bertil.

JONAS ANDERSSON

Bertil Söderlund från Surte är författare till boken ”Det Strävsam-
ma Folket”.

Ny bok signerad 
Söderlund
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Nästa fredag arrangeras pubafton i Medborgarhuset. Dun Angeus 
kommer att bjuda på irländsk livemusik.
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Familjelördag 11/1

VI VISAR VÄGEN TILL RÄTT RESA!

Vi har fler reserådgivare än det finns länder i världen.
Samma resmål kan upplevas helt olika. Det beror på vilka drömmar och förväntningar 
du har. Våra reserådgivare hjälper dig att hitta resan som är rätt för just dig.

 Välkommen till Ticket Göteborg! 
Östra Hamngatan 35, tel. 031-17 68 60, e-post: goteborg@ticket.se. Besök oss även på www.ticket.se

Lollo & Bernie 
hälsar på oss 
under dagen!

BARN
TÄVLING!

Fina priser i potten.

Avresa från Landvetter. Rabatter avser nybokningar, 
resor till ordinarie pris och boende i ordinarie bädd. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. Begränsat 
antal platser. Endast bokningsbart hos Ticket Östra 
Hamngatan 11–18/1.

Sommaren 2014

750:- rabatt/bokning
Turkiet, Mallorca och Kroatien med 
avresa 20/6–10/8 2014 

Familjelördag

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Wolf of Wall Street
Söndag 12 januari kl 18
Onsdag 15 januari kl 19

Entré 80 kr

Bamse och tjuvstaden
Söndag 19 januari kl 15

The Secret life of Walter Mitty
Söndag 26 januari kl 18
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Onsdag 8 januari kl 19
Fredag 10 januari kl 13

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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Nu på tisdag startar SPF 
Alebygden en träffpunkt 
på Backaviks äldreboende i 
Nödinge.

Hit är alla pensionärer 
välkomna varannan tisdag. 
Målsättningen är att umgås 
och trivas tillsammans över 
en kopp kaffe. Inledningsda-
gen visas en film om Surte 
Glasbruk.

Elva vandrare inledde 
julfirandet med en vandring 
i Surte. För ovanlighetens 
skull drabbades vi av regn 
och blåst. Vi gick förbi den 
nya byggnationen vid Keil-
lers damm till Lövgärdet. 
Här fann vi regnskydd där vi 
kunde fika. Nu hade regnet 
upphört och vi fick en fin 
vandring efter Surtesjön. Vi 
fortsatte till Fågeldammarna 
för vidarebefordran till Surte 
station. Föga jullik prome-
nad, men uppfriskande.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
öppnar träffpunkt 
för seniorer

ALAFORS. De blev 
vinnare av Alerocken 
2013 och fick därmed 
chansen att spela in en 
skiva i Ale gymnasiums 
studio.

Nu har tjejerna i The 
Jocals siktet inställt på 
nya framgångar och 
låtar skriver de hela 
tiden.

Lokaltidningen träffar Jo-
sefine Wennerlund, Demi 
Gustafsson och Elin Jen-
sen i replokalen på Himla-
skolan. Tillsammans med 
den fjärde medlemmen Åsa 
Marmkvist bildar de ban-
det The Jocals, vinnare av 
Alerocken 2013. 

Förstapriset var en in-
spelning i Ale gymnasiums 
studio och deras debutskiva 

innehåller två egenskrivna 
låtar, ”Smile” och ”Broken 
hearts”. 

Musiken, som rör sig inom 
singer-songwriter-genren, är 
genomarbetad med välskriv-
na texter, finstämd sång och 
melodier som fastnar.

Tjejerna som går i års-
kurs åtta på Himlaskolan 
respektive Ahlafors fria sko-
la har spelat tillsammans i 

ett antal år och redan 2011 
tog de hem sin första seger i 
Alerocken. 

Nu har de siktet inställt på 
nya framgångar.

– Om det går bra är vi 
absolut redo att satsa, säger 
Elin och Josefin tillägger:

– Det här är något som vi 
verkligen brinner för.

Nästa steg blir att under-
söka hur de ska sprida sin 
musik och skivan är en bra 
början.

– Det är en riktigt bra och 
påkostad studio som vi är 
väldigt glada över. Vi plane-
rar fler inspelningar framö-
ver, säger musikläraren Bos-
se Jansson. 

Under 2014 hoppas The 
Jocals på att få komma ut 
och spela mer och eftersom 
de ständigt skriver nya låtar 
finns det gott om material att 
välja från. 

JOHANNA ROOS

Nyinspelad skiva. Josefine Wennerlund, Demi Gustafsson och Elin Jensen bildar tillsammans med den fjärde medlemmen Åsa Marmkvist 
det akustiska bandet The Jocals, vinnare av Alerocken 2013.

– The Jocals är redo att satsa 
Skivan inspelad
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Stralsund och Rügen
4 dagar i Stralsund, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeresmuseum Stralsund

Stralsunder Spielbank

Stadens imponerande siluett med gotiska torn som vakar över kull-
ersten och korsvirkesidyll samt alla shoppingmöjligheterna och ett 
händelserikt uteliv på stadens caféer gör att staden verkligen är 
värdt ett besök.

Samtidigt är Stralsund porten till den vackra ön Rügen med den 
branta kritklippan, långa strandpromenader och fina gamla badort-
er. Åk över bron eller med båt från hamnen för att uppleva borgen 
Kap Arkona eller den 117 meter höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta sevärdheter. Stralsund och Rügen är ett 
minnesvärt möte med hansastadsromantik, hav och härligt frisk luft. 

Det tjusiga 4-stjärniga hotellet har restaurang, lobbybar, garage (mot 
avgift), hiss, fitnessrum och bastu. Via hotellet får man rabatt på 
greenfee, bowling, badland och stadens akvarium - mer information 
får du i receptionen vid ankomst.  

Max. 1 barn 0-6 år gratis i föräldrars säng.
Max. 3 barn 7-12 år ½ priset i föräldrars rum.

På hotellet har du möjligheten! Turerna blir 
genomförda så länge man är min. 2 personer. Anmälan föregår på 
hotellet - där kan ni också få mer information om segelturen.   

1 km.  
 42 km   

 Valfri t.o.m. 21/12 samt 25/12-28/12 2014. 
 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Välkomna /Dragan med personal

LUNCH-
ÖPPET

ALLA VARDAGAR
 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.
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Everyone deserves a break.

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
*Alla erbjudanden gäller 7/1–5/2 2014. 50% på dagsturer till Danmark (ord pris fr 99:-). 200:- rabatt på kryss till Kiel (ord pris fr 699:-) 
  samt 50% på bilen (ord pris fr 995:-). Ange erbjudandekoden VINTERREA. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Dagstur
 fr 49:- /�person

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Under lång tid har 
grundskolan i 
Ale placerat sig i 

absoluta botten av skolorna i 
Sveriges kommuner.  Sedan 
1998 har i princip alla våra 
skolor legat under riksme-
ridianen med undantag av 

Ahlafors Fria Skola (mätvär-
den sedan 2007) som ligger 
klart över. Sedan 2006 är 
trenden klart nedåtgående 
med undantag för Ahlafors 
Fria Skola, Himlaskolan och 
Bohusskolan (men där fort-
farande Himlaskolan och 

Bohusskolan ligger rejält 
under riksmeridianen).

PISA-studien visar att 
Sverige tappat mycket mark 
de senaste 10 åren. Från en 
topposition till en bottenpo-
sition och i Sverige tillhör 
Ale kommun bottenskiktet!

Sammantaget kan man 
konstatera att skolorna i Ale 
är under all kritik i alla av-
seenden: betygsmedelvärde, 
barnens arbetsmiljö, perso-
nalens arbetsmiljö, andelen 
behöriga lärare, skolledning 
och sist men absolut inte 
minst politisk styrning och 
politiskt ansvar.

I detta misslyckas vår 
kommun att ta sitt ansvar 
för barnen, deras framtid 
och vår framtid. En kom-
mun utan en bra skola som 
genererar duktiga elever 
som ger alla möjligheter till 
framtida studier är en döen-
de kommun. En kommun 
som misslyckats med att 
bygga för framtiden.

Det spelar ingen roll om 
fastighetspriserna är lägre 

och kommunikationerna är 
bra om Ale kommun inte 
kan erbjuda en bra skola för 
kommuninnevånarna och de 
som överväger att flytta till 
kommunen.

En låg andel behöriga 
lärare, dålig skolledning 
(skulle vara intressant att 
veta hur många som genom-
gått rektorsutbildningen?), 
en tillfällig sektorschef och 
sist men inte minst politiker 
som inte ser vikten av en bra 
skola är ett recept som leder 
käpprätt mot undergång! 
Man kan undra om de poli-
tiska beslutsfattarna i denna 
kommun har barn i skolål-
dern. Förmodligen inte. 
Skulle de ha detta försöker 
de nog få in sina barn på 
andra skolor. När det gäller 
behöriga lärare är genom-
snittet i landets kommuner 
att 9% av lärarkåren är 
obehöriga (mestadels yngre 
män!). I Ale kommun har 
Bohusskolan, Alboskolan, 
Aroseniusskolan och Him-
laskolan mer än var femte 
lärare obehörig. Nolskolan 

och Garnvindeskolan är det 
en på tio. Kyrkbyskolan i 
Nödinge har 3,8% obehöri-
ga, medan Älvängenskolan, 
Madenskolan, Nödingesko-
lan och Surteskolan i princip 
bara har behöriga lärare. 
Alla fakta är från Lärarnas 
riksförbund och SVT Pejl.

Vi behöver inte högre 
tjänstemän som ”säljer in” 
fantastiska visioner kring 
skolan för att ro ett jobb i 
hamn. Vi behöver sådana 
som är beredda att jobba 
hårt och målmedvetet för 
att genomföra de politiska 
ambitionerna för skolan. Nu 
är det mindre än ett år kvar 
till nästa val. Väljarna bör 
kräva en tydlig åtgärdsplan 
med politiskt ansvar från de 
politiker de överväger att 
rösta på.

Sven Nicolaisen

Skolan i Ale – mer än ett praktiskt problem 
om vem som skall gå var...

Viljan att behålla 
många bra verksam-
heter inom om-

sorgs- och arbetsnämndens 
verksamheter och samtidigt 
fortsätta det positiva föränd-
rings- och förbättringsarbe-
tet i Ale kommun är stor.

I Alliansens och Alede-
mokraternas budget skjuter 
vi till extra medel till arbets-
marknadsenheten så att vi 
kan fortsätta jobbet med 
dem som står längst ifrån 

början, när beslutet fattats, 
att det skapar oro både bland 
de som behöver assistans och 
bland de som är anställda i 
den kommunala utförarde-
len. Därför vill vi tala om 
hur vi tänker och inte väcka 
någon 
onödig 
oro.

Flera 
kommuner 
vittnar om 
att efter 

tycker vi är ett märkligt sätt 
att se saken på. Vi vet också 
att vissa av ideologiska prin-
ciper vägrar privata alterna-
tiv oavsett om den privata 
utföraren/arbetsgivaren är 
bättre. Vi i Moderaterna tar 

ansvar för 
att varje 
skatte-
krona ska 
användas 
så effek-
tivt och 

kommer den som blir aktuell 
som ny utförare/arbetsgivare 
i Ale kommun, garanterat 
bli mer kritiskt granskad än 
kommunen själv. Dessutom 
har kommunen fortfarande 
huvudansvaret för verksam-
heten. 

Moderaterna har tillsam-
mans med våra Alliansvän-
ner och Aledemokraterna 
finansierat alla förslag som 
lagts i 2014 års budget, till 

I förra veckans nummer 
av Alekuriren uttryckte 
två politiker att skolan 

borde förstatligas.
Jag håller inte med någon 

av dom.
Det finns många argu-

ment mot ett förstatligande 
och jag kommer här att 
berätta om några av dom.

Att sätta igång ett sådant 
enormt arbete skulle kosta 
många miljoner, kanske 
miljarder, kronor för ingen 
effekt alls eller en väldigt 
liten effekt

Det skulle ta bort fokus 
från skolans verkliga utma-
ningar, att öka kvaliteten 
i svensk skola och få våra 
barn och elever att prestera 
bättre.

Detta är Eva-Lis Sirén, 
ordförande för Lärarförbun-
det och jag själv helt överens 
om.

Många av de som argu-
menterar för ett förstatli-

gande använder likvärdighe-
ten som ett argument. Man 
menar att det är för stora 
skillnader mellan elever som 
klarar sig väl i skolan och 
de som inte klarar sig lika 
väl. Det stämmer i och för 
sig men problemet är att de 
största skillnaderna finns 
inom samma skola, inte 
skolor emellan!

Förutom att det är en 
direkt felaktig slutsats att 
ett förstatligande skulle öka 
likvärdigheten haltar argu-
mentet på fler sätt. Likvär-
digheten sitter inte i varifrån 
pengarna kommer. Regler 
om likvärdighet regleras 
idag i skollag och läroplan 
och inte minst på kravet 
om en likabehandlingsplan 
på alla skolor. Dessa regler 
finns i så kallade styrdo-
kument och det är redan 
staten som reglerar dessa 
styrdokument. Vi har dess-
utom en statlig inspektion, 

skolinspektionen, som ska 
säkerställa att styrdokumen-
ten efterföljs.

Undersökning efter 
undersökning visar att de 
problem som svensk skola 
står inför ska lösas i klass-
rummet. Lärarna behöver 
bättre förutsättningar. Detta 
har vi i Ale tagit fasta på och 
fokuserar nu på våra elever 
och vår personal i nämnd-
plan för 2014. 

Dessutom innebär skolö-
verenskommelsen att vi poli-
tiker lovat varandra att våra 
insatser ska bygga på evi-
densbaserade och beforskade 
metoder. Vi ska inte göra 
saker för att vi tycker eller 
tror någonting utan vi ska 
göra saker för att de behövs

För att vi ska kunna lyfta 
den svenska skolan måste vi 
lita på de verkliga proffsen. 
På alla fantastiska pedagoger 
och lärare där ute. De ska 
förverkliga och uppfylla 

läroplaner och skollag. De 
ska fortsätta utveckla skolan 
med hjälp av de verktyg 
som tagits fram. Vi ska inte 
tvinga på dom en ny, enormt 
dyr reform som inte på 
något sätt kan bevisas vara 
till fördel för våra barn!

Jag och Centerpartiet 
tror på en skola som bygger 
på forskning och en tilltro 
på professionen, inte på 
stelbent byråkrati. Vad tror 
du är bäst för våra barn? En 
stelbent statlig organisation 
eller en organisation som 
litar på lärare och pedago-
ger?

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningsnämnden

Att förstatliga skolan är en riktigt dum idé!
Den senaste tidens 

turbulens kring en 
eventuell avveckling 

av Himlaskolan har med all 
önskvärd tydlighet visat hur 
svårt, för att inte säga omöj-
ligt, det är att grundskolan 
har kommunalt huvud-
mannaskap. Rent tekniskt 
styrs skolans arbete av en 
hyfsat demokratiskt tillsatt 
lekmannastyrelse, det vill 
säga politiker med mer eller 
mindre goda förutsättningar 
att fatta kloka och kor-
rekta beslut för våra barns 
och ungdomars framtid. 
Halva kommunens budget 
eller cirka 650 miljoner kr/
år går till skolan och lika 
självklart blir skolan också 
en budgetregulator, det är 
inte kvalitetsmålen som styr 
skolans arbete utan krass 
ekonomisk verklighet. 

Kommuner missgynnas
För en kommun som Ale 
ger detta nästan dramatiska 

problemen följaktligen ännu 
värre. Men vi har en statligt 
styrd skolplan och en massa 
andra statliga detaljstyr-
ningar som gäller oss lika 
mycket som den gäller i rika 
kommuner som Danderyd 
och Stockholm med flera. 
Visst får vår typ av kommu-
ner lite statliga bidrag och 
det skatteutjämningssystem 
som omfördelar från ”rika” 
till ”fattiga” kommuner 
ska, på pappret, jämna ut de 
största skillnaderna. Men 
verkligheten är en annan.

Förhindra klasskampen
Våra barns förutsättningar 
för en god start i livet med 
en god grundutbildning för 
de stora viktiga stegen ut 
i livet på egna ben får inte 
göras till en klasskamp i 
gammal hederlig mening. 
Att ha råkat hamna i en 
kommun med stark ekonomi 
och med god skolorganisa-
tion ska inte får styra bar-

Det var ett stort misstag att 
kommunalisera grundskolan 
1991.

Bättre lärare
Och det viktigaste verktyget 
för en god skolutbildning 
är ingalunda hur lokalerna 
ser ut eller var de är belägna 
utan det är lärarnas kompe-
tens och förmåga samt en 
god skolorganisation under 
kompetent ledning. Jag är 
övertygad om att läraryr-
kets status höjs när Sveriges 
lärarkår kommer under en 
och samma hatt: staten. 
De lokala skillnaderna i 
lärartäthet kan försvinna, 
karriärmöjligheter och löne-
bildning förstärks – och våra 
barn och ungdomar får en 
bättre start i livet! 

Grundskolan måste förstatligas!

Både Jan A Pressfeldt (AD) och Rose-Marie Fihn (FP) krävde 
i varsin insändare förra veckan att grundskolan borde för-
statligas. Det tycker inte Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
budget 2014 justerad och klar!

De kommunala 
skolorna i Ale har i 
mer än ett årtionde 

dalat resultatmässigt. Först 
drev vänsterpartierna under 
(s)-ledning skolan mot bot-
ten och utvecklingen har 
inte kunnat hejdas under 
AD-Alliansens ledning även 
om vissa små ljuspunkter 
kan skönjas. Ale kommun 
intar snart resultatmässigt 
den absoluta jumboplatsen 
bland Sveriges 290 kom-
muner. Våra grundskole-
elevers dåliga meritvärden 
är mycket oroväckande, 
våra ungdomar får en sämre 
start i livet än vad övriga 
Göteborgsregionens kom-
muner kan erbjuda. Pro-
blemen beror inte på dåliga 

koncept med föräldramed-
verkan, korta och snabba 
beslutsvägar mellan styrelse 
och lärare och elever. Och 
en, som det verkar, överläg-
sen pedagogik! Och framför 
allt: ingen politisk inbland-
ning. 

Den nybyggnation och 
inflyttning som vi alla 
förväntat oss har uteblivit 
och en av anledningarna är 
helt klart att barnfamiljer 
tvekar på grund av den 
kommunala grundskolans 
urusla resultat. Vi får sådana 
kommentarer ute på mark-
naden. Så Aledemokraterna 
föreslår Kommunstyrelsen 
att snabbt skapa ett system 
med fria kommunala skolor 
och uppmuntra även andra 

Rädda grundskolan i Ale
– inrätta friskolor

Vi i Moderaterna tar ansvar 
för att varje skattekrona 
ska användas så effek-
tivt och ändamålsenligt 

som möjligt för att kunna

FAKSIMIL: VECKA 48, 2013

Debatten om skolan i Ale gick 
het under hösten.

Håller du med?
Tyck till på

www.alekuriren.se

I Alekuriren nr 39 
ställde jag frågan 
hur mycket den nya 

handelsplatsen i Älvängen 
har kostat skattebetalar-
na. Frågan föranleddes 
av exemplet Uddevalla, 
där kommunen lade ut 
flera hundra miljoner för 
att locka IKEA till Torps 
köpcentrum. Som boende 
i Ale kommun undrade jag 
om det gick till på liknan-
de sätt när man fick Coop 
Extra att etablera sig i Äl-
vängen, trots att det redan 
finns tre matmarknader på 
denna ganska lilla ort. 

I insändaren uttryckte 
jag också en oro för att 
satsningen på Handels-
platsen kommer att ha 
negativa konsekvenser för 
centrumhandeln, så som 
redan skett i Uddevalla.

Givetvis var frågan 
riktad till kommunens 
företrädare. Men ingen 
har svarat. Kanske var 
insändaren för anspråkslös 
i formatet för att synas. 
Jag hoppas på bättre lycka 
denna gång. 

Helge Malmgren
Hålanda

Kräver svar
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Sjung gospel! 
Varje torsdag kl 19.00 

start 23/1 övar gospelkören i 

Älvängens blå kyrka
Välkommen! 

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023 

Torsdagar 19-21 udda veckor i 
Starrkärrs församlingshem.

Vi läser en bibelbok 
tillsammans under terminen.

Ingen anmälan!
Start 16 januari.

Ledare: Björn Nilsson

Bibel 
och 

bön 

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte församlingshem
Måndag 13 januari
09.30-12.30 Vuxen-barn,  Laila
14.00- 18.00 kör och minior för åk 0-6, 
Mia, Ida, Laila
Fredag 17 januari
09.30-12.30 Vuxen-barn  Laila
 
Nödinge församlingshem
Måndag 13 januari
13.00 – 15.30 Vuxen-barn, Markus
Tisdag 14 januari

Onsdag 15 januari
09.30-12.00 Vuxen-barn, Markus
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6 Markus
Torsdag 16 januari
13.30-17.30 Öppet hus – kör - 
miniorer, Markus, Laila, 
Söndag  19 januari
17.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Markus, Mia

Bohus kyrkans hus
Andra våningen på Göteborgsv. 205

Måndag 13 januari
18.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Mia, Markus
Tisdag 14 januari
10.00-13.00 Vuxen-barn, Lisbeth
13.30-17.00 Minior- Junior åk 0-6. 
Mia, Lisbeth
Onsdag 15 januari
13.00-16.00  Vuxen-minsting 0-1 år, 
Lisbeth
Torsdag16 januari
15.15-17.00 Tjejgrupp, för dig som går 
i 8:an och 9:an, Mia
19.00-22.00 Ungdomsgrupp 18år och 
uppåt. Mia
 
Kontakt Mia 031-980912, Markus 
0303-97248, Lisbeth 031-981015

Onsdagsträff  15 januari
Surte församlingshem kl.14.00
Visor, dikter och tankar med vår vik. Kyrkoherde Åke Andreasson
Fika och gemenskap.

Välkommen till en ny termin! Start vecka 3

Alla är välkomna!

BETRAKTELSE

Kanske får uttrycket i 
rubriken dig att tänka 
på barn som kivas om 

leksaker: ”Den är min!” Men 
faktum är att de tre orden 
finns inpräglade i en del äkta 
makars vigselring. Anting-
en utskrivet med det tre korta 
orden eller så står det kort och 
gott ”Jes 43:1”. Den korta me-
ningen är nämligen hämtad 
från bibeln, från profeten 
Jesaja. Och det är Gud som 
säger ”Du är min”.

Och om det är Gud som 
säger ”Du är min” så står 
det inte i vigselringen för att 
man vill påminna sig om att 
man lagt beslag på sin man/
hustru, utan det vill istället 
påminna om att den andre 
först och främst tillhör en 
Annan och att jag själv också 
gör det. Det finns en num-
mer Ett som jag först och 
främst tillhör, och så finns 
det en nummer två som är 
väldigt viktig för mig!

Det där med frihet är svårt. 
Vår frihetslängtan och vårt 
behov av frihet och vår ore-
flekterade vurm för frihet har 
gjort att vi blandar ihop frihet 

med oberoende. Vi tror att all 
form av beroende binder oss 
och begränsar vår frihet. Som 
om det inte vore en ring man 
fick vid vigseln utan ett par 
handklovar! Men frihet är inte 
oberoende. Det är precis tvärt 
om. Vem vill vara oberoende 
av en skicklig pilot då du sätter 

dig i planet till solsemestern på 
Grand Canaria? Eller för den 
delen: Hur kan du vara så bun-
den vid ett flygplan, så trångt, 
så begränsande, så förnedrande 
att behöva krypa in i ett sådant 
utrymme som så radikalt be-
gränsar din frihet?! Du får ju 
inte ens använda din mobilte-
lefon!

Den kristna tron talar om 
frihet i betydelsen tillhörig-
het – inte oberoende! du till-

hör en annan, en som sätter 
värde på dig. DET är frihet! 
Sommarkatten lämnas av en 
del sommargäster vind för våg 
efter att man gullat med den 
under sommaren. Man tror att 
den klarar sig. Men så är det 
inte. Den går under eftersom 
i sin ”frihet” eftersom den inte 
längre har någon som sätter 
värde på den, som tar hand om 
den. Likadant med en hund 
utan matte eller husse. Lika-
dant med ett barn. Och varför 
då inte också med en vuxen 
människa?

Så här i början på det nya 
året får vi en påminnelse om 
vår tillhörighet, att vi tillhör en 
Annan som sätter ett oerhört 
stort värde på oss. Din ”vigsel-
ring” av den som älskar dig och 
sätter värde på dig, den fick du 
då du döptes. Du hör ihop med 
Gud, du tillhör honom. Han 
värdesätter dig, ger dig ditt 
verkliga värde. Det värdefullas-
te han har! Och i ”vigselring-
en” står det: ”Du är min.”

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Du är min!

Vi tror att all 
form av bero-
ende binder oss 
och begränsar 

vår frihet. Som om det 
inte vore en ring man 
fick vid vigseln utan ett 
par handklovar!
Mikael Nordblom

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.

Någon som går ut frivilligt 
i det här vädret?

Ja.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. Bli medlem 
så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. motorstopp eller roderhaveri.  
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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del sommargäster vind för våg 
efter att man gullat med den 
under sommaren. Man tror att 
den klarar sig. Men så är det 
inte. Den går under eftersom 
i sin ”frihet” eftersom den inte 
längre har någon som sätter 
värde på den, som tar hand om 
den. Likadant med en hund 
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dant med ett barn. Och varför 
då inte också med en vuxen 
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Så här i början på det nya 
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vår tillhörighet, att vi tillhör en 
Annan som sätter ett oerhört 
stort värde på oss. Din ”vigsel-
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sätter värde på dig, den fick du 
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att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Någon som går ut frivilligt 
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Ja.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. Bli medlem 
så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. motorstopp eller roderhaveri.  
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

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

Surte missionsförsamling
Onsd 8/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Första gången för 
i år. Välkommen! Lörd 11/1 kl 
18, Kungälvs missionskyrka. 
Bildspel, nulägesrapport och en 
historik över de senaste 20 åren 
i vår vänförsamling. Möjlighet 
att ställa frågor om hur för-
samlingen arbetar m.m. Sönd 
12/1 kl 11, Missionsgudstjänst 
i Älvängens missionskyrka. 
Missionsoffer. Nattvard. Månd 
13/1 kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 15/1 kl 18:30, Tonår. 
Start, lekar. Onsd 15/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen! Det kan bli ändringar 
i detta program, men www.
surtemissionskyrka.se har alltid 
ett aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Sönd 12/1 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall, tema: Med-
mänsklighet. Kyrkkaffe. Månd 
13/1 kl 10, RPG Stavgång. 
Tisd 14/1 kl 11-12, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgrupp. Kl 18-19, 
Bön. Kl 18, Samling för alla 
barn- och ungdomsledare. Lörd 
18/1 kl 15, Pensionärernas 
januarifest, kaffe, sång & musik 
med Jan Erixon och Ingvar 
Johansson, anmälan senast den 
15 jan till Marie Nordvall, tfn 
746 687 eller 0706-647375.

Guntorps missionskyrka
Onsd 8/1 kl 18.30, Ledarträff 
för Spårar/UpptäckarScout. 
Månd 13/1 kl 18.30, Ungdoms-

PREDIKOTURERDÖDA

DÖDSFALL

Birgit Gustafsson, Alafors 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar sonen Tommy 
med familj som närmast 
sörjande.

Barbro Holmqvist, 
Nödinge har avlidit. Född 
1924 och efterlämnar dot-
tern Eva med familj som 
närmast sörjande.

Elsa Claesson, Nol har avli-
dit. Född 1931 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Lennart Jacobsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1952 
och efterlämnar mor samt 
syster med familj som när-
mast sörjande.

Vår kära

Barbro
Holmqvist

*7/12 1924

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Nödinge
22 december 2013

EVA o REIMAR
Emma, Anders
med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Ljuvt är att vila när 

krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 

få somna 

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Hedra gärna Barbros
minne med en gåva till

Hjärt- Lungfonden på tel.
0200 – 88 24 00 eller

Reumatikerförbundet på
tel. 08-505 805 00.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten, Nödinge
och Korttidsboendet,

Vikadamm för god och
fin omvårdnad

Vår kära lilla
Mamma och Farmor

Birgit
Gustafsson

* 19 september 1920

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
16 december 2013

TOMMY och
LISE-LOTTE

Camilla och Tomas
Niklas och Lovisa

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

 
Det är skimmer               

i molnen och glitter    

i sjön 

Det är ljus över 

stränder och näs 

Och omkring står den 

härliga skogen grön 

Bakom ängarnas 

gungande gräs 

G. Fröding 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden
avd. Syrénen för god och
kärleksfull omvårdnad.

JORDFÄSTNINGAR

Elin Foborg. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
måndagen 16 december 
begravningsgudstjänst för 
Elin Foborg, Skepplanda. 
Officiant var pastor 
Marie Nordvall.

Ralf Wallin. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 19 
december begravnings-
gudstjänst för Ralf Wallin, 
Älvängen. Officiant var 
komminister 
Mikael Nordblom.

Sune Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
19 december begravnings-
gudstjänst för Sune Johans-
son. Officiant var Johannes 
Imberg.

Kristoffer Dahlbäck. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
fredagen 20 december 
begravningsakt för Kristof-
fer Dahlbäck.

TACK

För all värme och
 omtanke som visats oss
vid vår älskade dotters

Elisabeth
Holgersson

bortgång, för blommor ,
brev och telefonsamtal
till hemmet, den vackra

blomstergärden vid
hennes bår, all närvaro i

kyrkan samt alla
minnesgåvor, vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

INGA-BRITT och NISSE

För alla bevis på 
varmt deltagande vid

min Käres

Karl Jannesson
bortgång, för den vackra
blomstergärden vid hans

bår samt för alla
minnesgåvor vill jag

få framföra mitt
varma tack.

ANNA-LISA

Vår käre Bror
Svåger och Farbror

Håkan Rosén
* 14 juni 1966

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Lycke
22 december 2013

RONNY och ANNIKA
Hanna, Jonas

Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 14

januari kl. 12.00 i Surte
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Lika välkommet
som blommor är en
gåva till Jubileums-

klinikens Cancerfond,
pg. 90 09 79-6.

Gert Eng
* 30/8 1939

† 12/12 2013

har idag stilla insomnat.
I ljust minne bevarad.

Familjen
Släkt och vänner

Begravningsakten 
äger rum i Starrkärrs 

kapell tisdag 14 januari 
kl.11.00. Efter akten 

inbjuds till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Bybergs Begravningsbyrå 
tel. 0322-611441 senast 

tisdag 7 januari.
 Istället för blommor tänk 

på Cancerfonden,
tel. 020-595959.

styrelsen möts. Onsd 15/1 kl 
18.30, Tonår  Terminsstart.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 19/1 Års- och administra-
tionsmöte i Furustugan kl 15.

Älvängens missionskyrka
Lörd 11/1 kl 18, Samkväm i 
Kungälvs Missionskyrka med 
besök av Peter och Tatiana 
Mitskevich från Golgotakyr-
kan, Moskva. Sön 12/1 kl 11, 
Gemensam Missionsgudstjänst  
Peter Mitskevich, sång Åsa 
Magneskjöld, församlingarnas 
pastorer Insamling till Equme-
niakyrkans missionsarbete.

Nödinge församling
12/1 Första ef Trettondag jul 
kl 11, Nödinge kyrka Mässa  Å 
Andreasson. Kl 17, Surte kyrka 
Gudstjänst Å Andreasson

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 8/1 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Välkom-
men att be för världen, försam-
lingen och för oss själva. Har du 
något böenämne hör gärna av 
dig ingela.e.fransson@svenska-
kyrkan.se. Torsd 9/1 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 12/1 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 18, 
Förbönsmässa, Andersson. 
Onsd 15/1 Älvängens kyrka kl 
19, Taizémässa, Andersson.

Vår
Mamma, Svärmor

Mormor och Farmor

Elsa Claesson
* 22/1 1931

har idag lämnat oss.

Nol
23 december 2013

BARN
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 22
januari kl. 13.00 i Nols
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

...till Torbjörn på Hälsote-
ket för den hjälteinsats han 
svarade för i samband med 
rånförsöket i vår butik. Ett 
tack också till de okända 
personer som kom till und-
sättning.
Personalen på
Smycka Ale Torg

En stor ros till Café Molin i 
Skepplanda. Inte bara gott 
kaffe och god mat utan 
även alltid ett gott bemö-
tande där man känner sig 
välkommen. Ni gör Skepp-
landa levande och förtjä-
nar att uppmärksammans 
för det jobb ni gör och det 
ni ger tillbaka till samhäl-
let. Tack!
Sara Sjöberg

VECKANS ROS
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Lars Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 20 
december begravningsguds-
tjänst för Lars Andersson, 
Bohus. Officiant var Lars 
Ingvarsson.

Kenneth Törnqvist. I 
Nödinge kyrka hölls freda-
gen 20 december begrav-
ningsgudstjänst för Kenneth 
Törnqvist, Nol. Officiant 
var kyrkoherde Harry 
Hultén.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger 
du 50 kronor i kampen mot 

hungern i världen.



En tidig julklapp!
21/11 kom våran lilla prins 

Dexter ut, 
7 veckor för tidigt.

Tackar personalen på MVC 
Bohus, Östra samt Mölndals 

neonatalavdelningar!
Stolta föräldrar

Linda och Christopher

Välkommen Isak.
Född 13 november

Önskar Farmor & Farfar, 
bröderna Kevin & William

Grattis
Peter Wermé

På 60 årsdagen
önskar spelgänget

Grattis
Léa

på 7-årsdagen 4/1-14
från Morfar & Mormor

Grattis Axel
våran älskade lille prins 
som fyller 3 år den 4/1. 
Grattis mamma Rosita

på födelsedagen den 11/1.
Kramar Farfar & Farmor, 

Svärfar & Svärmor

Grattis
Martin

på 40-årsdagen 14/1 
önskar din fru, Svärmor, 

Idor, Simba & Zelma

Grattis till min älskade
på 80-årsdagen 4/1-14

Frugan

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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

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

Resepresentkort köpes. Big 
Travel, Ving, Ticket, Solresor, 
Apollo, Resia, Fritidsresor.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Dödsbo säljes på Mossvägen 7 
i Nol. Möbler, husgeråd, herr-
kläder mm. Vid intresse ring 
tel. 0708-966297 Anne

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/
mån. Kan flytta omgående.
tel. 0739-07 84 70

Hej jag är en kvinna på 50 + 
med en liten hund som önskar 
hyra en 2:a eller 3:a lägen-
het. Allt mellan Älvängen och 
Nödinge är av intresse. Har 
arbete på Nödingeskolan.
tel. 0705-37 13 62

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761 - 74 30 99

Pigg pensionär 69 år säker 
extraarbete 10-15 timmar i 
veckan. Lager, förråd, vakt-
mästeri, städ, hemtjänst (25 
års erfarenhet).
tel. 0735-10 47 48

Vindsröjningar och garageröj-
ningar utföres även mindre 
flytthjälp. Krister
tel. 0728-65 92 29

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & träd-
gård. Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer 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 rotav-
draget. 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 fastighets-
rätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per tele-
fon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdra-
get, 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 stan-
dar 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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flytt-
städ och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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 arbetskostna-
den. Välkomna att höra av 
er till oss. Vi hjälper er gärna 
med tips och idéer. Kostnads-
fri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Måleri
Vi utför alla typer av Måle-
riarbeten, Golvslipning o 
lackning av trägolv/trapp, 
Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.
com

Svitlanas sallader och piro-
ger. Koreanska sallader och 
olika piroger. Säljes efter 
betsällning. Priser sallader, 
8kr/hg, piroger 10-15kr/st.
tel. 0720-46 32 60
(Pratar ryska, koreanska, 
ukrainska, svenska)

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs mm. i 
Ale med omnejd. Ansvarsför-
säkring samt kollektivavtal. 
Innehar F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDAGRATTIS

Joel Appeltoft
3 år den 8 januari 2014.
Vi grattar vår solstråle

på födelsedagen.
Gamla farmor

och gamle farfar

Tack Annika för att vi fick 
vara med och fira dig. En 
kul tjej som nu kommit upp 
i ”Bäst-före datum”.
Madeleine & Janne

Tack för uppvaktningen på 
min födelsedag.
Kram Liselotte

Varmt tack till våra vänner 
och grannar på Gruvåsvä-
gen för omtanke och vän-
lighet.
Viola & Karl-Ivan på nr 23

Tack för allt vänligt del-
tagande vid vår broders 
Sölves sjukdom och bort-
gång. Vill vi framföra vårt 
tack till hemtjäsnten i 
skepplanda samt Klockare-
ängen och till släkt vänner 
och grannar.
Syskonen

TACK UNDANBEDES

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.
Thore Johansson, Nol
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En tidig julklapp!
21/11 kom våran lilla prins 

Dexter ut, 
7 veckor för tidigt.

Tackar personalen på MVC 
Bohus, Östra samt Mölndals 

neonatalavdelningar!
Stolta föräldrar

Linda och Christopher

Välkommen Isak.
Född 13 november

Önskar Farmor & Farfar, 
bröderna Kevin & William

Grattis
Peter Wermé

På 60 årsdagen
önskar spelgänget

Grattis
Léa

på 7-årsdagen 4/1-14
från Morfar & Mormor

Grattis Axel
våran älskade lille prins 
som fyller 3 år den 4/1. 
Grattis mamma Rosita

på födelsedagen den 11/1.
Kramar Farfar & Farmor, 

Svärfar & Svärmor

Grattis
Martin

på 40-årsdagen 14/1 
önskar din fru, Svärmor, 

Idor, Simba & Zelma

Grattis till min älskade
på 80-årsdagen 4/1-14

Frugan

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 beställningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag, till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen och märk kuvertet "Familj". Vi tar inte emot privatannonser på telefon  
eller e-mail. Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.  
Prylbörsen publiceras även på www.alekuriren.se

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes 500-50000 kr 
kontant. Allt av intresse äv 
def. Hämtas. Äv husvagnar.
tel. 0737-61 44 78

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

Resepresentkort köpes. Big 
Travel, Ving, Ticket, Solresor, 
Apollo, Resia, Fritidsresor.
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES
Dödsbo säljes på Mossvägen 7 
i Nol. Möbler, husgeråd, herr-
kläder mm. Vid intresse ring 
tel. 0708-966297 Anne

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet/villa på 2 el. 3 rok i 
Älvängen. Maxhyra 6500kr/
mån. Kan flytta omgående.
tel. 0739-07 84 70

Hej jag är en kvinna på 50 + 
med en liten hund som önskar 
hyra en 2:a eller 3:a lägen-
het. Allt mellan Älvängen och 
Nödinge är av intresse. Har 
arbete på Nödingeskolan.
tel. 0705-37 13 62

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 

möbler m.m. Kanonpriser.
Pensionärsrabatt.
tel. 0761 - 74 30 99

Pigg pensionär 69 år säker 
extraarbete 10-15 timmar i 
veckan. Lager, förråd, vakt-
mästeri, städ, hemtjänst (25 
års erfarenhet).
tel. 0735-10 47 48

Vindsröjningar och garageröj-
ningar utföres även mindre 
flytthjälp. Krister
tel. 0728-65 92 29

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & träd-
gård. Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Hus- och lägenhets-renove-
ringar. Använd rotavdraget, 
50% på arbetskostnaden. Vi 
utför bla. golvbyten, ombygg-
nationer 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 rotav-
draget. 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 fastighets-
rätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklu-
sive moms. För mer informa-
tion besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första kost-
nadsfri rådgivning per tele-
fon / e-post.

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdra-
get, 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 stan-
dar 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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snicke-
rier, målning, bokföring, läx-
hjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flytt-
städ och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäk-
rad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

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 arbetskostna-
den. Välkomna att höra av 
er till oss. Vi hjälper er gärna 
med tips och idéer. Kostnads-
fri offert.
tel. 0705-25 02 34
Urban

Måleri
Vi utför alla typer av Måle-
riarbeten, Golvslipning o 
lackning av trägolv/trapp, 
Tapetsering, Rot avdrag.
Ring eller maila
tel. 0739-25 98 96
json.entreprenader@gmail.
com

Svitlanas sallader och piro-
ger. Koreanska sallader och 
olika piroger. Säljes efter 
betsällning. Priser sallader, 
8kr/hg, piroger 10-15kr/st.
tel. 0720-46 32 60
(Pratar ryska, koreanska, 
ukrainska, svenska)

Städ på era villkor
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs mm. i 
Ale med omnejd. Ansvarsför-
säkring samt kollektivavtal. 
Innehar F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten. 
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till: Ale-
kuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag veckan 
innan publicering. Vid fakturering tillkommer en administrations-
avgift på 35 kr.

ÖVRIGA TJÄNSTER

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

FÖDDAGRATTIS

Joel Appeltoft
3 år den 8 januari 2014.
Vi grattar vår solstråle

på födelsedagen.
Gamla farmor

och gamle farfar

Tack Annika för att vi fick 
vara med och fira dig. En 
kul tjej som nu kommit upp 
i ”Bäst-före datum”.
Madeleine & Janne

Tack för uppvaktningen på 
min födelsedag.
Kram Liselotte

Varmt tack till våra vänner 
och grannar på Gruvåsvä-
gen för omtanke och vän-
lighet.
Viola & Karl-Ivan på nr 23

Tack för allt vänligt del-
tagande vid vår broders 
Sölves sjukdom och bort-
gång. Vill vi framföra vårt 
tack till hemtjäsnten i 
skepplanda samt Klockare-
ängen och till släkt vänner 
och grannar.
Syskonen

TACK UNDANBEDES

All eventuell uppvakt-
ning på min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.
Thore Johansson, Nol
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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:-

FÖRRA VECKANS LÖSNING

FINN SEX FEL

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL
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PROVTRÄNA GRATIS

EN GÅNG/PERSON/ÅR

MEDTAG ANNONS

TRÄNING
FÖR ALLA!

299KR/MÅN
12 MÅN AG

BONUSPAKET PÅ KÖPET!

Teckna före 31 januari! Få en skräddarsydd 
sportjacka i din egen storlek, värde 899 kr.

SPORTJACKA, fem give-away-cards, 
PT-check 500 kr samt respass. Värde 3099 kr.

s, 
099 kr.

å en skräddarsydydyy dd
ek, värde 899 krr.

JACKA INGÅR!

TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

ALLA KLUBBAR
ALLA AKTIVITETER

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  WWW.SPORTLIFE.SE

199FRÅN

TRÄNA UTAN 
BINDNINGSTID

(LOKALT)


