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 Söndag 7 sept kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 18.00
Onsdag 10 sept kl 19.00

Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LOPPIS
FÖR VÄRLDENS BARN

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

LÖR 13 SEPT KL 10-14
ÄLVÄNGENS AKTIVITETSHUS 

(Carlmarks väg 4)

Vill du ge ditt stöd? Kom och fynda, 
eller hyr ett eget bord för 100:-

Bordshyran, serveringen och 
Världens Barnbordets inkomster 
går oavkortat till Världens Barn

Vid bokning av bord
Ring Inger 0703-11 94 32

Kaffeservering!

STARRKÄRR. I lördags 
var det dukat till fest i 
Starrkärr.

Prästalunds hem-
bygdsgård fi rade 
70-årsjubileum.

Ett 60-tal personer 
kom för att ta del av 
gemenskapen.

Med sin vackra grönska 
och idylliska miljö utgör 
Prästalund ett av Ales för-
nämsta utfl yktsmål, ett 
smultronställe värt att lyfta 
fram. I 70 år har platsen va-
rit en mötesplats i olika sam-
manhang.

– Några har kanske varit 
här och vandrat bland vit-
sipporna på våren, andra har 
minnen från midsommar 
eller så har man lyssnat på 
sång och musik i andra sam-
manhang. Hur som helst är 
det väldigt många människor 
som har speciella minnen 
härifrån, förklarade Inga-
Britt Karlbom, ordförande 
i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, när hon höll 
sitt högtidstal i samband med 
lördagens 70-årsfest.

Karlbom tog tillfället i 
akt att lyfta fram några av 
alla de eldsjälar, som genom 
åren lagt ner åtskilliga ideel-
la arbetstimmar i Prästalund. 
Hon nämnde bland andra 
Inga-Britt Karlsson och 
Gerhard Andersson som 
varit aktiva i hembygdsfören-
ingen sedan 1973.

– Det fi nns dock en person 

som varit med ännu läng-
re. Det är Paul Olsson som 
suttit med i styrelsen sedan 
1969, sade Inga-Britt.

Paul Olsson, som fanns 
på plats i folkvimlet, fi ck en 
rungande applåd.

Bygdespelet ”Sockenstäm-
man” visades 
på storbilds-
skärm, en po-
ängpromenad 
hade arrange-
rats dagen till 
ära och slutli-
gen bjöds det 
på mat samti-
digt som det 
s e r v e r a d e s 
u n d e r h å l l -
ning av trion 
Jan Alberts-
son, Len-
nart Thor-
stensson och 
L a r s - E r i c 
Frendberg . 
Det blev på 
alla sätt en 
gemytlig och 
minnesvärd 
lördagsefter-
middag.

Centerpartiet vill att Sverige ska fortsätta 
vara ledande i den gröna omställningen. 
Det jobbar Centerpartiet för såväl i Ales 

kommun som i riksdag. Därför är vi väldigt 
glada över att Alliansregeringen kommer att 
prioritera miljön om vi får fortsatt mandat att 
regera Sverige efter den 14 september. Det en 
seger för Centerpartiet – Alliansens gröna röst. 
Vår miljöpolitik är tillväxtvänlig, den tillåter 
människor att bo i hela landet och den jagar 
utsläppen istället för bilarna. Vi vill storsatsa på 
att göra Sverige till ett miljöbilsland. Det är en 
satsning som vilar på tre ben. För det första så 
ska ett bonus/malus-system införas som ger en 
rejäl miljöbonus till alla som köper nya miljöbi-
lar. Miljöbonusen bekostas genom en avgift på 
de nya bilar som släpper ut mest. För det andra 
vill vi inrätta ett investeringsstöd för uppföran-
de av upp till 10 000 nya ladd-stolpar. För det 
tredje så ska supermiljöbilspremien förstärkas 
kraftigt och förlängas, så att alla som köper en 
el- eller ladd-hybrid får en kraftfull rabatt.

Det är dags att vi skapar bättre förutsätt-
ningar för miljöbilar i Ale och därför vill vi se 
minst en bigasstation i Ale och betydligt fl er 
laddstolpar för elbilar

Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi 
i Sverige ökat med åtta procentenheter till över 
50 procent. De senaste 25 åren har utsläppen 
minskat med 23 procent medan vår BNP har 
ökat med 60 procent. Det är ett bevis på att 
Centerpartiets politik ger resultat för miljön 
och på att tillväxt går att förena med en hållbar 
framtid. Något som V och MP vägrar att 
förstå.

Elena Fridfelt
Kommunfullmäktigekandidat (C) 

Annika Qarlsson
Riksdagskandidat (C)

För att möta efterfrågan i hela kommu-
nen, på såväl boende som verksamheter, 
behöver vi tydliga strategier för var och 

hur vi utvecklar kommunen. Under 2013 
ökade invånarna med 232 personer och i dag 
bor cirka 28 074 personer i Ale kommun. Ge-
nom detta är Ale redan på god väg mot målet 
att befolkningen i kommunen ska vara 30.000 
invånare år 2018.

För att möta de behov, som många invåna-
re har, krävs planering inom en rad områden 
i kommunens verksamheter. Flera stora 
samhällsbyggnadsprojekt pågår i Ale nu och 
planeras i framtiden för att ge våra medborga-
re ännu bättre möjligheter och förutsättningar 
att leva och verka i Ale.

Vår landsbygd är en av våra största tillgång-
ar. Vi har fi skrika och välbesökta sjöar och 
skyddande skogspartier. De som vill bo med 
naturen inpå knutarna ska få göra det. För att 
göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med 
fi ber något som ska komma alla till del. 

I Ale ska man också kunna göra boendekar-
riär. Vi vill ha bostäder för alla stadier i livet. 
Exempelvis vill vi bygga centrumnära bostäder 
med gångavstånd till butiker och pendel för 
äldre personer, som upplever sin villa och 
trädgård för stor och betungande.

Ale har två huvudorter, Älvängen och 
Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för 
att vi ska kunna leva upp till vårt mål på 1,5% 
i årlig befolkningstillväxt. Det är de orter som 
vi räknar med kommer att ha starkast tillväxt 
framöver och därför vill vi att handeln foku-
seras där. Vi kommer att arbeta för trygga, 
trivsamma och levande centrum dygnet runt. 
Våra centrum ska ha blandad bebyggelse av 
bostäder och butiker. För att skapa levande 
centrum planerar vi också för att det ska fi nnas 
trivsamma gröna miljöer att vistas i. 

Våra pendelstationer ska vara länken 
mellan storstaden och våra orter. Det ska 
kännas välkomnande att komma hem till Ale. 
Vi ska kunna ha möjlighet att uträtta ärenden, 
beställa mat, handla mm på väg till och från 
pendeln. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Maj Holmström (M)

En röst på Centerpartiet 
ger resultat för miljönAle växer!

70-årsjubileum i Prästalund

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Jan Albertsson, Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson svarade för underhållningen när 
Prästalunds hembygdsgård 70-årsjubilerade i lördags.

 Hugo Wallberg från 
 Älvängen tog del av poäng- 
 promenaden. 

Ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening, Inga-Britt 
Karlbom, och kyrkoherde Björn Nilsson såg ut att trivas.

Ale är en av de tryggaste kommunerna 
runt Göteborg, men det fi nns platser 
och tider då otryggheten infi nner sig. 

Särskilt resecentrum i Älvängen, nattetid, 
har av många upplevts som alldeles för 
otryggt. Känslan av att inte våga gå ut på 
vissa tider av dygnet, eller att kanske inte ens 
våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan, 
är som att vara fånge i sitt eget hem. Detta 
ska aldrig accepteras i Ale.

Moderaterna har gjort mycket för 
att öka tryggheten i Sverige. Några av 
förändringarna de senaste 8 åren är skärpta 
straff för våldsbrott, mer resurser till 
domstolarna och kriminalvården, samt fl er 
poliser. Idag har vi ca 20 000 poliser, 2500 
fl er än 2006.

Ett av våra förslag för ökad trygghet 
är att vi vill öka polisens närvaro i Ale. Vi 
tycker att det är olyckligt att polisstationen 
försvann och vi vill arbeta för att få tillbaka 
den. 

Vi vill ha mer kameraövervakning i otryg-
ga områden. Självklart måste en avvägning 
göras mellan fi lmade personers integritet 
och behovet av att övervaka en plats, men 
vi anser att fördelarna med kameraövervak-
ningen är fl er än nackdelarna. Det kan bidra 
till bevisning vid brott, avskräcka från brott 
och öka känslan av trygghet.

Vi vill utveckla trygghetsvärdarnas roll på 
tåg och stationer. Idag åker de med tågen 
och rör sig i områdena kring stationerna. Vi 
vill utöka antalet trygghetsvärdar och öka 
tiden för deras insats. 

Vi vill också ge nattvandrarna bättre 
förutsättningar. Nattvandrarna, och trygg-
hetsvärdarna, gör ett fantastiskt bra arbete 
genom att röra sig i våra samhällen. Liv 
och rörelse bidrar till tryggheten och vi vill 
stödja alla de ideellt engagerade personer 
som nattvandrar så det blir lättare för dom 
att starta, och fortsätta, sin gärning. 

Tillsammans gör vi Ale tryggare!
Mikael Berglund (M)

Jan Skog (M)

Vi tänker satsa 
på tryggheten

lansforsakringar.se

Lennart Jansson Säljare Lantbruksförsäkring Liv och Pension 0521-27 31 31

Veronica Larsson Innesäljare Lantbruksmarknad
Johan Ekström Företags- och Lantbruksrådgivare, Bank

0521-27 30 34

0520-49 49 33

Vi hjälper  
dig med  
lantbrukets  
bank- och  
försäkrings- 
lösningar.


