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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!
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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
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www.svartpavittekonomi.se
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Prisade kulturstipendiater
Ales kulturstipendiater 2013 fick mottaga sin belöning under en fin ceremoni i samband med årets julkonsert i Ale gym-
nasium i söndags eftermiddag. Från vänster: Margareta Bertling, Anders Lundin, Rolf Mårtensson och Mirna Ticona de 
Burman.                    Läs mer om stipendiaterna på sid 21.

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.se
 Brandsläckare pulver 6 kg 
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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.
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NÖDINGE. Den person-
liga assistansen för 
funktionsnedsatta i 
kommunen privatise-
ras.

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

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

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

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).
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

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!

F
t

A
ll

K
l

FAKSIMIL: VECKA 45, 2013

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
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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. 


