
50-talet tog plats 
i Skepplanda

Ny vindbruks-
plan att vänta

Ales första tatuerings-
studio

Skepplanda BTK:s damer säkrade seriesegern i division 2 Västergötland södra efter att ha hemmabesegrat Alingsås KIK med 
6-0 i lördags. Senare i höst väntar kvalspel som avgör om det blir uppfl yttning till ettan.
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Valrörelsen går nu in i 
sin absoluta slutspurt 
och det märks. Ner-

vositeten går nästa att ta på. 
Inte så konstigt heller. Våra 
lokala politiker har ägnat 
dagar, kvällar och nätter åt att 
slipa på sin taktik, argument 
– och inte minst insändare. 
I veckan slår vi rekord med 
fem helt fulla sidor. Två ord 
dominerar den sista valveck-
an, trygghet och rasism. Det 
talas mer än någonsin om hur 
aleborna ska återfå känslan 
av att alltid vara trygg. De 
fl esta tycks tro att vägen till 
ett tryggare samhälle går via 
polisen. Det kanske är sant, 
men paradoxen är då att just 
polisfrågan inte är något som 
avhandlas av våra kommun-
politiker... Jag utgår från att 
våra företrädare är medvetna 
om detta och konstaterar då 
att frågan trots detta verkar 
vara så angelägen att de 
tänker fokusera hårt på att 
förändra dagens situation. 
Hur blir intressant att se.

Sverigedemokraterna är 
kanske det parti som pratat 
mest om ordet ”trygghet”, 
men misslyckades radikalt på 
den punkten då det framkom 
att partiets vice ordförande 
i Ale uttryckt sig hotfullt på 
sociala medier och bland 

annat ”gillat” ett inlägg där 
en kvinna med egen åsikt 
om SD:s partiledare hotades 
med gruppvåldtäkt. Om vi 
inte ens kan känna oss trygga 
på Facebook i den digitala 
världen – i mina ögon en 
skenvärld – hur ska SD då 
kunna få oss att tro på en 
ökad trygghet på gator och 
torg i den verkliga världen? 
Att SD-politikern har ångrat 
sig spelar föga roll. Ber man 
om alebornas förtroende går 
det inte att ha eftertänksam-
het som främsta egenskap.

Att rasism får ta så stor del 
av debatten är en förbannad 
sorg. Vi lever i ett av världens 
mest öppna och demokratis-
ka samhällen. Jag trodde vi 
visste bättre, men det är helt 
uppenbart att historien gått 
många förbi och att vissa inte 
lärt någonting. Genom att 
stänga dörren blir det inte 
mer hemtrevligt.

Det är många politiker som 
begått misstag genom åren 
och ofta får man en andra 
chans, självklart beroende 
på om man köpt Toblerone 
eller hotat någon. Jag tycker 
ändå att det är ett bra bud-
skap att skicka med alla som 
nu har engagerat sig i valrö-
relsen. Oavsett utgången på 
söndag så går fyra år väldigt 

snabbt och som sagt de fl esta 
får en andra chans!

Som ansvarig utgivare räds 
man ofta att debatten ska 
skena och övergå till per-
sonangrepp istället för saklig 
politik. Årets valdebatt har 
enligt mig klarat sig bra och 
det mesta har handlat om 
sak och inte person. Några 
insändare har dock fått stå åt 
sidan, då de främst har hand-
lat om att hänga ut enskilda 
politiker. Bara för att vi inte 
alltid delar varandras åsikter 
betyder inte de att vi måste 
”iditotförklaras”.

Jag ber att få önska alla 
politiker ett stort lycka till, 
men för allt i världen – solen 
går upp även på måndag!

De fl esta får en 
andra chans!

Ale Brottsofferjour - Råd och stöd 
för dig som har råkat ut för ett brott

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt Lödöse 
och Nygård varje vecka, 16 148 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 
sista veckan varje månad, 19 800 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 0520-50 96 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

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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!

LÖRDAG 13/9
LÖRDAG 20/9

ÖPPET KL 10-15

www.skiltorpkvarn.se

LAMMLÅDOR 
LAMMKÖTT

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.

 inkl. moms/hjul*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel  
Med handbroms   inkl. moms per axel*

 
Utan handbroms   inkl. moms per axel*
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BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär, litervis 

eller hela lådor. Endast svenska bär. Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- tranbärs- och 

salmbärssylt. Allt i mån av tillgång. 
För priser – se hemsidan. Säljes från lastbil 

VARJE LÖRDAG 8/8 – 20/9: 
Kungälv vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 13.30, 

 Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort . (ingen förbeställning).

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Kristdemokraterna 
vill utöka  
föreningsstödet!
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TYGLADAN

600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

TYGSERVETTER 40x40 cm10:- /st

Gardiner, modetyg!
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Linne 85:-/m Regnställ barn 299:-

BARNTRIKÅ mönstrad 120:-/m digitaltryck 150:-/m

ZEBRA  
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Kari Sokka
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Inga Eklund
Älvängen

Björn Corneliuson
Lilla Edet

Britt Nilsson
Bohus

Anki Larson 
Älvängen

Lena Nilsson
Bohus

Kerstin Jakobsson
Alafors

Siv Ögren
Älvängen

Bertil Aronsson
Lödöse

Birgitta Foxér
Lilla Edet

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Information om valet från Ale kommun

Val till riksdag, kommun och landsting 
genomförs söndag den 14 september

Vallokaler
På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta och var lokalen ligger. Alla 
vallokaler i Ale kommun är öppna kl 08.00–20.00 på valdagen den 14 
september. När du röstar på valdagen måste du kunna legitimera dig.
 
Valdistrikt Vallokal Adress
Alafors Medborgarhuset Ledetvägen 6
Bohus norra Bohushallen Byvägen 9
Bohus södra Bohushallen Byvägen 9
Nol norra Folkets hus Noltorget 10
Nol södra Folkets hus Noltorget 10

Nödinge centrum Sal 119, Kulturrum (fd. Ale 
gymnasium) Vitklövergatan 1

Nödinge södra Sal 116, Kulturrum (fd. Ale 
gymnasium) Vitklövergatan 1

Nödinge östra Sal 117, Kulturrum (fd. Ale 
gymnasium) Vitklövergatan 1

Skepplanda norra - 
Hålanda Hålanda bygdegård Verle 105

Skepplanda västra Garnvindeskolan Garnvindevägen 2
Skepplanda östra Garnvindeskolan Garnvindevägen 2
Starrkärr Starrkärrs församlingshem Starrkärr 205
Surte norra Surte förskolan Nordgärdesvägen 6
Surte södra Fridhem Alekärrsvägen 3
Älvängen centrum Aroseniusskolan Vallmovägen 7
Älvängen norra Dagcentralen Carlmarks väg 4
Älvängen södra Aroseniusskolan Vallmovägen 7 

På valmyndighetens webbsida www.val.se hittar du kartor och 
koordinater till vallokalerna.

Taxiservice på valdagen
Du som är rörelsehindrad och har svårt att ta dig till din vallokal den  
14 september kan boka valskjuts på kommunens bekostnad.
Spara taxi-kvittot och skicka till:
Valnämnden
Ale kommun
449 80 Alafors
så får du tillbaka de pengar du har lagt ut.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller äldre och inte själv kan ta dig till 
din vallokal på valdagen eller till en röstningslokal och förtidsrösta kan 
du rösta med bud. Man kan också rösta med bud om man är intagen på 
häkte eller kriminalvårdsanstalt eller får sin post av en lantbrevbärare. 
Budrösten har ett särskilt ytterkuvert som finns i röstningslokalerna. 
Ytterkuvertet ska skrivas på av väljaren själv, budet och ett vittne. I första 
hand ber du någon i din närhet att vara bud. Kommunen har två
bud som du kan får hjälp av om du ska rösta med bud. De kommunala  
buden är tillgängliga 8-12 september mån, ons-fre kl 08.00-16.00  
och tisdag 08.00-19.00. Vill du komma i kontakt med de  
kommunala buden ringer du 0706 56 10 21 eller 0303 961 95.
 

Förtidsröstning
Om du inte kan rösta i din vallokal den 14 september kan du fortfarande 
förtidsrösta. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation för att 
förtidsrösta. Om du fortfarande inte fått ditt röstkort, har tappat det eller 
vill ha det skickat till en annan adress kan du beställa ett dubblettröstkort 
genom att kontakta kommunen, länsstyrelsen, Valmyndighetens 
callcenter 020-825 825 eller mejla till rostkort@val.se. I receptionen i 
kommunhus Nödinge, Ale torg, kan vi skriva ut dubblettröstkort åt dig på 
plats. Denna vecka kan du förtidsrösta på följande platser:

Kommunhus Nödinge
Måndag-fredag, kl. 10.00-19.00
Lördag-söndag, kl. 10.00-14.00

Dagcentralen, Älvängen
Måndag-fredag, kl. 12.00-19.00

Bohus Servicehus
Måndag-fredag, kl. 12.00-19.00

Skepplanda bibliotek
Måndag, kl. 14.00-19.00 
Tisdag, kl. 10.00-15.00 
Torsdag, kl. 10.00-16.30

Surte bibliotek
Tisdag, kl.14.00-19.00,
Onsdag, kl.10.00-16.30 
Torsdag, kl. 10.00-15.00

Medborgarhuset, Alafors
Måndag, kl.11.00-17.00
Tisdag, kl. 13.00-19.00
Fredag, kl.11.00-17.00

STC Nol, fd. Sportlife
Onsdag, kl. 13.00-19.00
Torsdag kl. 11.00-17.00 

På Valmyndighetens webbplats,www.val.se, finns en komplett lista över 
alla platser i landet som erbjuder förtidsröstning.

Mer information
För mer information om valet kontakta Valmyndigheten  
www.val.se, 020-825 825 eller kommunen på  
telefonnummer 0303-33 00 00,  
e-post valnamnden@ale.se eller ale.se/val2014.
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1. Både ungdomar och vuxna talar 
om en ökad otrygghet i Ale. Hur 
ska den bekämpas?

2. Hur vill ni säkerställa kvalitén i äldreomsorgen
 i Ale den kommande mandatperioden?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Det viktigaste för att bekämpa 
otryggheten är att vi bygger våra 
samhällen så att det finns liv och 
rörelse dygnet runt. Vi vill kom-
plettera detta med mer kamera-
övervakning i otrygga områden, 
bra belysning och fler väktare då 
polisens resurser uppenbarligen 
inte räcker till.

2. Vi vill inte belasta vår personal 
med att laga mat, utan istället ska 
de få fokusera på vad de är bra 
på, att ge omvårdnad och trygg-
het för de äldre. Vi vill bygga ett 
nytt äldreboende i Älvängen men 
också säkerställa en mångfald av 
boenden, till exempel trygghets-
boenden på våra orter.

Elena Fridfelt (C):
1. En bra förskola och skola före-
bygger oro och otrygghet i sam-
hället. Samma gäller en effek-
tiv missbruksvård och förebyg-
gande insatser. Mycket kan också 
göras genom fysisk planering som 
att gångvägar inte ska vara mörka 
och insynsskyddade, att inte 
skapa otrygga platser.

2. Större fokus på den enskildes 
behov. Satsningar på läkemedels-
genomgångar, matkvalitet och 
sociala aktiviteter både enskilt 
och i grupp. Förbättrad kvalitets-
uppföljning och valfrihet. Äldre-
omsorgen måste få en realistisk 
budget.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Allra helst skulle vi vilja ha till-
baka polisen i Ale, men det är ju 
ingen kommunal fråga. Vi kräver 
mer närvaro av polisen. Mer 
belysning och bort med höga bus-
kage. Vi vill att kommunen  i sin 
planering ska skapa miljöer som 
ger förutsättningar för trygghet 
och avskräcker från brottslighet. 

2. Parollen ”Du ska ha rätt att 
bo kvar hemma” får aldrig bli en 
skyldighet. Folkpartiet kommer 
att driva rätten till plats på äld-
reboende. Vi vill ha ett äldrebo-
ende centralt i Älvängen. All per-
sonal ska ges fortlöpande utbild-
ning och handledning. Vi vill ha 
en geriatriker – äldrevårdsläkare. 
Satsa på äldrevårdscentraler.

Sune Rydén (KD):
1. En allvarlig fråga som kräver 
flera insatser. Utveckla Ale-mo-
dellen om socialt utanförskap. Ge 
VAKNA de resurser som behövs 
i det drogförebyggande arbetet. 
Satsa på SSPF arbetet (samarbetet 
mellan socialtjänsten, skola, polis 
och fritid) för att tidigt fånga upp 
ungdomar med problem.

2. Äldreomsorgen står inför utma-
ningar med ett ökat antal äldre. 
Nytt äldreboende och ett trygg-
hetsboende i Älvängen under 
mandatperioden samt utveckla 
och förbättra anhörigstödet är 
viktiga åtgärder. Vi vill också för-
bättra kvalitén på de äldres mat 
och göra måltiderna ännu triv-
sammare.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Aleplacerad polis med närpoli-
sverksamhet. Mer samarbete med 
föreningslivet som i många fall 
fungerar som alternativa fritids-
gårdar. Försiktighet med förtät-
ning inom en del områden. Trygga 
stråk i våra samhällen. 

2. Lyssna på de äldres behov indi-
viduellt. En valfrihet behövs för 
att kunna tillgodose olika önskan 
och behov. Se över personaltät-
heten och höj statusen på under- 
och sjuksköterskor.  Ändrat syn-
sätt på våra äldre förebilder. De 
har sett till att du och jag har det 
ganska bra. 

Carlos Trischler (MP):
1. Otrygghet finns inne och ute, 
både i dagsljus och skymning.
En del otrygghet kan lösas med 
fysiska åtgärder. Miljöpartiet vill
se ett ökat socialt engagemang 
bland unga och exempelvis en
kvinno-/mansjour. Med ett mer 
solidariskt samhälle kan vi 
bekämpa otryggheten.

2. MP vill satsa på personalen. All 
personal ska få önskad tjänstgö-
ringsgrad. Tim- och visstidsan-
ställningar ska minska till förmån 
för tillsvidareanställningar på 
heltid. Antalet delade turer ska 
minska. Vi vill ha en geriatriker i 
Ale för att  ge de äldre kvalitet i 
vården.

Robert Jansson (SD):
1. Ytterst handlar det om att poli-
sen ska vara mer närvarande i 
kommunen. Tillsvidare får kom-
munen fortsätta att anlita väktare 
på kvällar och helger vid våra 
pendelstationer och i tätorterna. 
Utsatta platser ska kameraöver-
vakas. VAKNA-projektet ska fort-
löpa mot droger.

2. Antalet omsorgspersonal som 
besöker äldre i hemmet ska mini-
meras. Kommunen ska erbjuda 
heltid för den personal som 
önskar för att bidra till ökad kon-
tinuitet i vården. All vårdpersonal 
ska tala god svenska. Vidare sats-
ning på kompetensutveckling av 
personalen.

Johnny Sundling (V):
1. Runt om i världen, inte minst i 
vårt eget land, ser vi effekterna 
av ökade klyftor i samhället. Stora 
skillnader i inkomst mellan fattiga 
och rika är inte bra för någon. Vi 
tror på solidaritet och på att kom-
munen riktar resurser till de som 
har det svårast i samhället.

2. Vi kommer att arbeta för rik-
tiga anställningar, vi ser det som 
den viktigaste åtgärden för konti-
nuitet inom omsorgen. Enkelt sagt 
bli en attraktiv arbetsgivare som 
man vill arbeta kvar hos. Sedan 
är det en självklarhet för Vänster-
partiet att fokusera på valfrihet 
för våra brukare. Inte valfrihet för 
privata riskkapital som vill tjäna 
pengar på våra gemensamma skat-
temedel. 

Paula Örn (S):
1. Genom åtgärder som vi som 
kommun faktiskt kan påverka så 
som bra mötesplatser för unga, 
bättre belysning på otrygga plat-
ser och att bygga blandat så att 
det blir liv och rörelse i våra 
orter. Inte genom falska förespeg-
lingar om närpoliser som vi inte 
styr över. 

2. Vi vill öka de äldres möjligheter 
till verkligt inflytande genom att 
de får hemlagad mat och rätt att 
styra över sina insatser. Ett nytt 
äldreboende i Älvängen ska kom-
pletteras med Trygghetsboen-
den och vi ska satsa på vår perso-
nal med rätt till heltid och arbets-
kläder.

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Återskapa en lokal polis. Till 
dess: Kommunala väktare som 
patrullerar i kommunen för att 
höja säkerhet och skydd för våra 
invånare, butiksägare, företagare, 
skolor och andra offentliga verk-
samheter, speciellt på nätter och 
helger. Vi vill att Ordningspolisen 
åter kommunaliseras.

2. Systematiskt samla in synpunk-
ter från våra äldre, personal och 
anhöriga för att identifiera bris-
ter; individuella genomförande-
planer, som följs upp; göra perso-
nalen mer delaktig i att utveckla 
och säkerställa kvaliteten; genom-
föra anhörigträffar, vilket upplevs 
som positivt.

Jag driver bland annat 
frågor om bättre villkor för 
pensionärer och sänkt skatt på 
pension.

Kryssa Rose-Marie Fihn!

Hjärtefrågor

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling

Utveckla simhallen 
i Skepplanda
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1. Både ungdomar och vuxna talar 
om en ökad otrygghet i Ale. Hur 
ska den bekämpas?

2. Hur vill ni säkerställa kvalitén i äldreomsorgen
 i Ale den kommande mandatperioden?

Alekuriren låter partiernas främsta representanter besvara två angelägna frågor för aleborna i varje nummer fram till valet den 
14 september. Nedan läser du svaren på veckans två frågor:INFÖR VALET

Mikael Berglund (M):
1. Det viktigaste för att bekämpa 
otryggheten är att vi bygger våra 
samhällen så att det finns liv och 
rörelse dygnet runt. Vi vill kom-
plettera detta med mer kamera-
övervakning i otrygga områden, 
bra belysning och fler väktare då 
polisens resurser uppenbarligen 
inte räcker till.

2. Vi vill inte belasta vår personal 
med att laga mat, utan istället ska 
de få fokusera på vad de är bra 
på, att ge omvårdnad och trygg-
het för de äldre. Vi vill bygga ett 
nytt äldreboende i Älvängen men 
också säkerställa en mångfald av 
boenden, till exempel trygghets-
boenden på våra orter.

Elena Fridfelt (C):
1. En bra förskola och skola före-
bygger oro och otrygghet i sam-
hället. Samma gäller en effek-
tiv missbruksvård och förebyg-
gande insatser. Mycket kan också 
göras genom fysisk planering som 
att gångvägar inte ska vara mörka 
och insynsskyddade, att inte 
skapa otrygga platser.

2. Större fokus på den enskildes 
behov. Satsningar på läkemedels-
genomgångar, matkvalitet och 
sociala aktiviteter både enskilt 
och i grupp. Förbättrad kvalitets-
uppföljning och valfrihet. Äldre-
omsorgen måste få en realistisk 
budget.

Rose-Marie Fihn (FP):
1. Allra helst skulle vi vilja ha till-
baka polisen i Ale, men det är ju 
ingen kommunal fråga. Vi kräver 
mer närvaro av polisen. Mer 
belysning och bort med höga bus-
kage. Vi vill att kommunen  i sin 
planering ska skapa miljöer som 
ger förutsättningar för trygghet 
och avskräcker från brottslighet. 

2. Parollen ”Du ska ha rätt att 
bo kvar hemma” får aldrig bli en 
skyldighet. Folkpartiet kommer 
att driva rätten till plats på äld-
reboende. Vi vill ha ett äldrebo-
ende centralt i Älvängen. All per-
sonal ska ges fortlöpande utbild-
ning och handledning. Vi vill ha 
en geriatriker – äldrevårdsläkare. 
Satsa på äldrevårdscentraler.

Sune Rydén (KD):
1. En allvarlig fråga som kräver 
flera insatser. Utveckla Ale-mo-
dellen om socialt utanförskap. Ge 
VAKNA de resurser som behövs 
i det drogförebyggande arbetet. 
Satsa på SSPF arbetet (samarbetet 
mellan socialtjänsten, skola, polis 
och fritid) för att tidigt fånga upp 
ungdomar med problem.

2. Äldreomsorgen står inför utma-
ningar med ett ökat antal äldre. 
Nytt äldreboende och ett trygg-
hetsboende i Älvängen under 
mandatperioden samt utveckla 
och förbättra anhörigstödet är 
viktiga åtgärder. Vi vill också för-
bättra kvalitén på de äldres mat 
och göra måltiderna ännu triv-
sammare.

F
Tyrone Hansson (FA):
1. Aleplacerad polis med närpoli-
sverksamhet. Mer samarbete med 
föreningslivet som i många fall 
fungerar som alternativa fritids-
gårdar. Försiktighet med förtät-
ning inom en del områden. Trygga 
stråk i våra samhällen. 

2. Lyssna på de äldres behov indi-
viduellt. En valfrihet behövs för 
att kunna tillgodose olika önskan 
och behov. Se över personaltät-
heten och höj statusen på under- 
och sjuksköterskor.  Ändrat syn-
sätt på våra äldre förebilder. De 
har sett till att du och jag har det 
ganska bra. 

Carlos Trischler (MP):
1. Otrygghet finns inne och ute, 
både i dagsljus och skymning.
En del otrygghet kan lösas med 
fysiska åtgärder. Miljöpartiet vill
se ett ökat socialt engagemang 
bland unga och exempelvis en
kvinno-/mansjour. Med ett mer 
solidariskt samhälle kan vi 
bekämpa otryggheten.

2. MP vill satsa på personalen. All 
personal ska få önskad tjänstgö-
ringsgrad. Tim- och visstidsan-
ställningar ska minska till förmån 
för tillsvidareanställningar på 
heltid. Antalet delade turer ska 
minska. Vi vill ha en geriatriker i 
Ale för att  ge de äldre kvalitet i 
vården.

Robert Jansson (SD):
1. Ytterst handlar det om att poli-
sen ska vara mer närvarande i 
kommunen. Tillsvidare får kom-
munen fortsätta att anlita väktare 
på kvällar och helger vid våra 
pendelstationer och i tätorterna. 
Utsatta platser ska kameraöver-
vakas. VAKNA-projektet ska fort-
löpa mot droger.

2. Antalet omsorgspersonal som 
besöker äldre i hemmet ska mini-
meras. Kommunen ska erbjuda 
heltid för den personal som 
önskar för att bidra till ökad kon-
tinuitet i vården. All vårdpersonal 
ska tala god svenska. Vidare sats-
ning på kompetensutveckling av 
personalen.

Johnny Sundling (V):
1. Runt om i världen, inte minst i 
vårt eget land, ser vi effekterna 
av ökade klyftor i samhället. Stora 
skillnader i inkomst mellan fattiga 
och rika är inte bra för någon. Vi 
tror på solidaritet och på att kom-
munen riktar resurser till de som 
har det svårast i samhället.

2. Vi kommer att arbeta för rik-
tiga anställningar, vi ser det som 
den viktigaste åtgärden för konti-
nuitet inom omsorgen. Enkelt sagt 
bli en attraktiv arbetsgivare som 
man vill arbeta kvar hos. Sedan 
är det en självklarhet för Vänster-
partiet att fokusera på valfrihet 
för våra brukare. Inte valfrihet för 
privata riskkapital som vill tjäna 
pengar på våra gemensamma skat-
temedel. 

Paula Örn (S):
1. Genom åtgärder som vi som 
kommun faktiskt kan påverka så 
som bra mötesplatser för unga, 
bättre belysning på otrygga plat-
ser och att bygga blandat så att 
det blir liv och rörelse i våra 
orter. Inte genom falska förespeg-
lingar om närpoliser som vi inte 
styr över. 

2. Vi vill öka de äldres möjligheter 
till verkligt inflytande genom att 
de får hemlagad mat och rätt att 
styra över sina insatser. Ett nytt 
äldreboende i Älvängen ska kom-
pletteras med Trygghetsboen-
den och vi ska satsa på vår perso-
nal med rätt till heltid och arbets-
kläder.

Jan A Pressfeldt (AD):
1. Återskapa en lokal polis. Till 
dess: Kommunala väktare som 
patrullerar i kommunen för att 
höja säkerhet och skydd för våra 
invånare, butiksägare, företagare, 
skolor och andra offentliga verk-
samheter, speciellt på nätter och 
helger. Vi vill att Ordningspolisen 
åter kommunaliseras.

2. Systematiskt samla in synpunk-
ter från våra äldre, personal och 
anhöriga för att identifiera bris-
ter; individuella genomförande-
planer, som följs upp; göra perso-
nalen mer delaktig i att utveckla 
och säkerställa kvaliteten; genom-
föra anhörigträffar, vilket upplevs 
som positivt.

Jag driver bland annat 
frågor om bättre villkor för 
pensionärer och sänkt skatt på 
pension.

Kryssa Rose-Marie Fihn!

Hjärtefrågor

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling

Utveckla simhallen 
i Skepplanda

Klarar du kravet på fri sikt 
och framkomlighet?
För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt samt 
öka framkomligheten ber vi dig att beskära träd, häckar, 
buskar etc. 

För dig dom har tomt intill gatan
Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om 
du ändå har träd eller buskar som sträcker sig ut över 
gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns fri 
höjd för trafikanterna. 
Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana- minst 2,5 m
Över cykelväg- minst 3,2 m
Över körbana- minst 4,6 m

För dig som har hörntomt
För trafiksäkerheten krävs god sikt i korsningar. Därför ska 
du se till att växter och andra hinder inte är högre än 70 
cm inom en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter 
åt vardera håll.
Kontakta trafikgruppen om du har frågor!  
E-post: trafik@ale.se

Den årliga vattenavläsningen
Det är nödvändigt med regelbundna vattenavläsningar 
för att debiteringen ska ligga på en nivå med 
verkligheten.

 I samband med fakturautskicket för VA och 
Renhållningen i början av september, sänder vi också ut 
avläsningskort för kommunalt dricksvatten.

Du som sänt in din avläsning, tänk på att kontrollera 
nästa faktura, att avläsningen verkligen finns med – om 
inte hör av dig!
 
Har du inte fått avläsningskort och vill lämna en 
avläsning eller har frågor, kan du ringa kundtjänst för 
VA 0303-33 02 91.

 

Allmänna val 2014 Kungörelse
Preliminär rösträkning i Ale kommun. Valnämnden i Ale 
kommun genomför preliminär rösträkning
”Onsdagsräkning”, onsdagen den 17 september 2014, kl 
09.30 i möteslokal Hövdingasalen, kommunhus Nödinge, 
Ale Torg. Onsdagsräkningen är offentlig.
 

Anhörigstödet
Välkommen till anhörigstödet i Älvängens 
aktivitetshus, Carlmarks väg 4

Är du nyfiken på vad anhörigverksamhet kan vara eller har 
synpunkter på vad som bör erbjudas är du välkommen på 
”öppet hus” onsdagen 17 september kl 13.00-15.00 samt 
17.00-20.00.

Ann-Mari Thunberg Brita Karlsson
Anhörigkonsulent ordf. Anhörigföreningen
0303-371254 0703-70 93 22

After Work för företagare
Torsdag 25 september 16.30 är vi på  på Mr Johansson i 
Älvängen. En mongolisk buffé dukas upp, som deltagaren 
bekostar själv. Syftet med denna aktivitet är att sätta fokus 
på frågor som berör näringslivet, nätverka med personer 
som kan underlätta företagarens vardag samt möjligheten 
att göra lokala affärer. Ingen anmälan!

Medverkar gör representanter från Näringslivsrådet och 
Nyföretagarcentrum, näringslivschef Pia Arbelad samt 
ledande politiker i kommunen.

Semestra hemma!  
Guidas genom förhistorien i Ale
Söndag 21 september. Passa på att upptäcka några av 
Ales mest sevärda och spännande förhistoriska lämningar! 
Den kunnige guiden Andreas Antelid tar er med på en 
busstur och besöker platser i Ale kommun som berättar 
om hur livet i vår del av landet har varit under olika tider. 
Första stoppet är i Älvängen där vi besöker Ranneberget 
som, utöver en magnifik utsikt över älven, även hyser 
resterna av en fornborg. På vägen söderut kör bussen via 
det fornlämningsrika området kring Prästalund där vi på 
genomresan får höra om bl.a. stensättningar, domarringar 
och hällkistor som finns där. På vårt andra och avslutande 
stopp besöker vi några av de äldsta fornlämningarna i 
kommunen. På stenåldersboplatserna vid Backa säteri får 
vi stifta närmare bekantskap med platser som människor 
bodde på redan för 10 000 år sedan.

Buss- och hålltider:
kl13:00 Påstigning i Nödinge vid Ale kulturrum, 
Vitklövergatan 1 (Fd Ale gymnasium)
kl 13.15 Påstigning i Älvängen vid gamla busstorget, 
Göteborgsvägen 101
kl 13:30 Guidad vandring vid Ranneberget i Älvängen. 
Kaffepaus på bergets topp!
kl 15:00 Guidad vandring vid Backa säteri i Nödinge
kl 15:45 Avstigning i Nödinge
kl 16:00 Avstigning i Älvängen

Observera att vi kommer röra oss i kuperad terräng.
Arrangemanget har fri entré men de som vill åka med i 
bussen behöver föranmäla sig till:  
sofie.rittfeldt@ale.se eller 0704-32 02 09. 

Aktiviteter under Trafikantveckan
16-22 september
Goda resvanor är positivt för hälsan, plånboken och 
miljön! Se över dina resvanor och delta i våra aktiviteter 
under Europeiska Trafikantveckan. Varje dag under veckan 
uppmärksammar vi olika färdsätt. För mer information om 
aktiviteterna, besök www.ale.se/trafikantveckan.

Tisdag 16 september: Cykel 
Idag belönar vi våra cyklister vid pendelstationerna på 
morgonen med en presentpåse*.

Onsdag 17 september: Gång 
Ge dig ut på promenad/stavgång med ALE 90 IK. 
 Samling kl 09.00 vid Furustugan, Furulundsvägen 16. 
Passa på att gå sagotipspromenad i Ekskogen. Frågorna 
passar från 4 års ålder och chans finns att vinna böcker.

Torsdag 18 september: Moped
Har du läst nyheten om mopedsäkerhet på  
Ale kommuns webbplats?

Fredag 19 September: Kollektivtrafik
Idag belönar vi våra kollektivtrafikresenärer i Älvängen 
resecentrum på morgonen med en gratis bok* och tips från 
bibliotekarien.

Lördag 20 September: Trafikantdagen
Kl 10.00–14.00 på Ale Torg, Nödinge. Gratis cykelservice, 
ponnyridning, testa elcykel och Segway, pyssel för barnen i  
Ale Kulturrum, cykelkorgsloppis och mycket mera.

Söndag 21 September: Semestra hemma
Vandring runt fågeldammarna i Surte med 
Naturskyddsföreningen. Samling Glasbruksmuseets 
parkering kl 10.00 eller Fågeldammarna kl 10.10.
Se vänster

Måndag 22 September: Bil
En ypperlig dag att kontrollera lufttrycket i däcken, 
fräscha upp minnet över sparsam körning eller investera i 
energieffektiva däck. 

* Begränsat antal

Kulturstipendium 2014
Ale kommuns kulturstipendium delas ut 
för insatser inom kulturområdet såsom 
litteratur, musik, konst, teater, film, dans, foto, 
museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar 
verksamhet. Stipendiet delas ut till person eller 
organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella 
verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 
arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna kan komma att delas av flera 
stipendiater. 

Ansökningsblankett finns på www.ale.se eller kan 
hämtas på Kultur- & fritidskontoret, Ale Kulturrum 
i Nödinge. Blanketten kan också beställas på 
telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium, 
eller förslag på stipendiat, skall vara kommunen 
tillhanda senast 15 oktober 2014. För ytterligare 
information kontakta enhetschef Ragnhild 
Kappelmark 0303-330 939.

Nyhet!

www.ale.se 
0303-33 00 00
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Inget åtal mot 
polismännen

ALAFORS. På tisdags-
natten den 3 juni sköts 
Jerry Wiberg, 41, ihjäl 
av polisen.

Händelsen föranledde 
en förundersökning som 
nyligen avslutats.

Polismännen frias 
från all brottsmisstanke, 
då skjutningen har skett 
i nödvärn.

Chefsåklagare Lena Lithner 
har ansvarat för internutred-
ningen kring polismännen 
som natten till tisdag 3 juni 
tillsammans med flera andra 
patruller kallades till Alafors 
för misstänkt skottlossning. 
Här är här hennes beskriv-
ning av händelsen.

Polismännen kör upp 
mot Skyttelvägen och ser 
snart en man som slår med 
ett tillhygge mot porten på 
Ahlafors fabriker. De stannar 
bilen och går i riktning mot 
mannen som när han får syn 
på polisen vänder mot dem. 
Polismännen ser då att man-
nen har en yxa i handen och 
beordrar honom att släp-
pa den, vilket han inte gör. 
Samtidigt närmar sig ytter-
ligare en man polispatrullen. 
Han kommer snett bakifrån 
och svingar ett basebollträ 
framför sig. Patrullen backar 
för att hålla männen framför 
sig som fortsätter i riktning 

mot dem. Polisen upprepar 
att männen ska släppa sina 
tillhyggen och flera var-
ningsskott avlossas.

Mannen med yxa fortsät-
ter fram mot polismännen 
och av en filminspelning 
framgår att avståndet är 
kortare än 10 meter och att 
han håller en yxa i högra 
hand. En av poliserna skjter 
då skarpt och mannen träf-
fas i vänstra delen av buken. 
Obduktionsprotokollet visar 
att skotten dödade man-
nen. Dessutom framgår att 
mannen var drogpåverkad. 
Chefsåklagaren styrker sin 

utredning på att flera tom-
hylsor, yxa och basebollträ 
hittats på platsen. Hon skri-
ver vidare:

”Förundersökningen läggs 
ned eftersom det inte längre 
finns anledning att anta att 
brott förövats. De dödande skot-
ten har avlossats i nödvärn”.

Att utredningen har tagit 
tid har motiverats med en 
stor arbetsbelastning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förundersökningen klar och 
ingen misstanke om brott 

Faksimil Alekuriren vecka 24, 2014.

Fler svar inom kort

ALAFORS. Flera larm om 
skottlossning i Alafors 
medförde en stor polis-
insats natten till 3 juni 
i år.

En man anhölls och en 
sköts ihjäl av polis.

Samma natt storma-
des den skjutnes bostad, 
varför har polisen ännu 
inte berättat.

De dramatiska timmarna i 
Alafors i början av juni har 
efteråt bestått av två separata 
utredningar. Chefsåklaga-
re Lena Lithner har utrett 
omständigheterna runt po-
lismännens dödsskjutning av 
Jerry Wiberg, 41. (Läs arti-
keln ovan)

Den andra delen om var-
för polisen beordrats till 
platsen och vad som hände 
före samt efter att polisen 
tvingats öppna eld har kam-

maråklagare Åsa Askenbäck 
ansvarat för.

– Min förundersökning är 
inte klar ännu, men förvän-
tas bli det inom kort. Det 
är egentligen ingenting som 
har dragit ut på tiden, utan 
det är en tämligen normal 

handläggningstid. Alla tek-
niska protokoll ska vara jus-
terade inom ett par veckor 
och då kan jag berätta om 
vad polisinsatsen handlade 
om, säger Åsa Askenbäck.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Utredningen om den övergripande
polisinsatsen i Alafors snart klar

SAMVERKAN,  UTVECKLING, ANSVAR

www.framtidiale.se

FRAMÅT I SAMVERKAN
HELA ALE
Ale ska vara tryggt - närpolis i Ale.

Kommunhus i Bohus - ett starkt kort
ihop med kommunens största privata 

arbetsgivare.

Vård i Surte - inrym det i 
Konsums gamla lokaler!

Bort med hot om att lägga ner 
Skepplanda simhall – satsa och bygg ut.

Ta tillbaka området vid älven i Älvängen.
 Mörka krafter ska inte få husera där.

Stärk det drogförebyggande 
arbetet rejält.

Snart släpper kammaråklagare Åsa Askenbäck sin förundersökning 
om händelserna i Alafors natten 3 juni, då en man sköts och ett 
hus stormades av en stor polisstyrka.
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot säger

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Inget åtal mot 
polismännen

ALAFORS. På tisdags-
natten den 3 juni sköts 
Jerry Wiberg, 41, ihjäl 
av polisen.

Händelsen föranledde 
en förundersökning som 
nyligen avslutats.

Polismännen frias 
från all brottsmisstanke, 
då skjutningen har skett 
i nödvärn.

Chefsåklagare Lena Lithner 
har ansvarat för internutred-
ningen kring polismännen 
som natten till tisdag 3 juni 
tillsammans med flera andra 
patruller kallades till Alafors 
för misstänkt skottlossning. 
Här är här hennes beskriv-
ning av händelsen.

Polismännen kör upp 
mot Skyttelvägen och ser 
snart en man som slår med 
ett tillhygge mot porten på 
Ahlafors fabriker. De stannar 
bilen och går i riktning mot 
mannen som när han får syn 
på polisen vänder mot dem. 
Polismännen ser då att man-
nen har en yxa i handen och 
beordrar honom att släp-
pa den, vilket han inte gör. 
Samtidigt närmar sig ytter-
ligare en man polispatrullen. 
Han kommer snett bakifrån 
och svingar ett basebollträ 
framför sig. Patrullen backar 
för att hålla männen framför 
sig som fortsätter i riktning 

mot dem. Polisen upprepar 
att männen ska släppa sina 
tillhyggen och flera var-
ningsskott avlossas.

Mannen med yxa fortsät-
ter fram mot polismännen 
och av en filminspelning 
framgår att avståndet är 
kortare än 10 meter och att 
han håller en yxa i högra 
hand. En av poliserna skjter 
då skarpt och mannen träf-
fas i vänstra delen av buken. 
Obduktionsprotokollet visar 
att skotten dödade man-
nen. Dessutom framgår att 
mannen var drogpåverkad. 
Chefsåklagaren styrker sin 

utredning på att flera tom-
hylsor, yxa och basebollträ 
hittats på platsen. Hon skri-
ver vidare:

”Förundersökningen läggs 
ned eftersom det inte längre 
finns anledning att anta att 
brott förövats. De dödande skot-
ten har avlossats i nödvärn”.

Att utredningen har tagit 
tid har motiverats med en 
stor arbetsbelastning.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Förundersökningen klar och 
ingen misstanke om brott 

Faksimil Alekuriren vecka 24, 2014.

Fler svar inom kort

ALAFORS. Flera larm om 
skottlossning i Alafors 
medförde en stor polis-
insats natten till 3 juni 
i år.

En man anhölls och en 
sköts ihjäl av polis.

Samma natt storma-
des den skjutnes bostad, 
varför har polisen ännu 
inte berättat.

De dramatiska timmarna i 
Alafors i början av juni har 
efteråt bestått av två separata 
utredningar. Chefsåklaga-
re Lena Lithner har utrett 
omständigheterna runt po-
lismännens dödsskjutning av 
Jerry Wiberg, 41. (Läs arti-
keln ovan)

Den andra delen om var-
för polisen beordrats till 
platsen och vad som hände 
före samt efter att polisen 
tvingats öppna eld har kam-

maråklagare Åsa Askenbäck 
ansvarat för.

– Min förundersökning är 
inte klar ännu, men förvän-
tas bli det inom kort. Det 
är egentligen ingenting som 
har dragit ut på tiden, utan 
det är en tämligen normal 

handläggningstid. Alla tek-
niska protokoll ska vara jus-
terade inom ett par veckor 
och då kan jag berätta om 
vad polisinsatsen handlade 
om, säger Åsa Askenbäck.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Utredningen om den övergripande
polisinsatsen i Alafors snart klar

SAMVERKAN,  UTVECKLING, ANSVAR

www.framtidiale.se

FRAMÅT I SAMVERKAN
HELA ALE
Ale ska vara tryggt - närpolis i Ale.

Kommunhus i Bohus - ett starkt kort
ihop med kommunens största privata 

arbetsgivare.

Vård i Surte - inrym det i 
Konsums gamla lokaler!

Bort med hot om att lägga ner 
Skepplanda simhall – satsa och bygg ut.

Ta tillbaka området vid älven i Älvängen.
 Mörka krafter ska inte få husera där.

Stärk det drogförebyggande 
arbetet rejält.

Snart släpper kammaråklagare Åsa Askenbäck sin förundersökning 
om händelserna i Alafors natten 3 juni, då en man sköts och ett 
hus stormades av en stor polisstyrka.
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ALAFORS. En 41-årig 
alaforsbo sköts av polis 
till döds på Skyttelvä-
gen i Alafors.

Två män attackerade 
polisen som kallats till 
platsen efter larm från 
grannar om misstänkt 
skottlossning.

Polisen tvingades 
avlossa ett antal skott 
varav ett blev dödan-
de, men några detal-
jer kring händelsen 
vill myndigheten inte 
lämna.

Runt halv tolv på måndags-
kvällen i förra veckan larmade 
oroliga ortsbor om en miss-
tänkt skottlossning i centrala 
Alafors. Polisen hänvisades till 
Skyttelvägen och när polis-
männen klev ut ur bilen för att 
undersöka området attackeras 
de av den nu avlidne 41-åring-
en och dennes vän, en 40-årig 
man. Männen höll en yxa och 
ett baseballträ i händerna och 
polisen ska då ha avlossat fl era 
varningsskott. Gärningsmän-
nen avbröt inte attacken och 
polisen tvingades öppna så 
kallad verkanseld (skott i syfte 
att avvärja eller stoppa ett hot/
fara). 

Ett skott träffade 41-åring-

en så allvarligt att han trots 
polisens återupplivningsför-
sök avled på platsen.

– Jag såg hur polisen käm-
pade en halvtimme med att få 
liv i mannen, men efter fl era 
försök täckte de över kroppen 
med en fi lt. Då förstod jag att 
han var död. Det var väldigt 
dramatiskt, berättar ett vitt-
ne som kunde följa händelsen 
från nära håll.

Den andra mannen greps 
och i jakten på fl er möjliga 
gärningsmän i området bands 
han fast runt ett elskåp. Un-
der måndagsnatten deltog 
K-pistbeväpnad insatsstyr-
ka, hundpatrull och fl ertalet 
radiobilar cirkulerade också 
i Alafors. Polisens skottloss-
ning har som rutinen säger 
medfört en internutredning. 
Offrets bostad på Terrassvä-
gen i Alafors spärrades snabbt 
av för teknisk undersökning.

Frisläppt
Närboende berättar för tid-
ningens utsända att mannens 
förehavanden varit ”skumma” 
och att ingen riktigt har vetat 
hur han försörjt sig. Umgäng-
et har också känts obekvämt 
och en polisinsats var väntad.

40-åringen som greps i 
samband med attacken släpp-
tes på fri fot av Borås Tings-
rätt i fredags.

– Han är fortfarande miss-
tänkt för försök till grov miss-
handel och olaga hot säger

Hans Kinander på länskri-
minalpolisen i Borås och till-
lägger:

 – Vi utreder nu händelsen 
med den skjutne 41-åring-
en och attacken mot polis-
männen. Det är två separata 
uredningar.

Alekuriren rapporterade 
som första media om döds-
skjutningen i Alafors, natten 
till tisdag förra veckan. Då 
polisen inte bekräftade att 
någon dött tvingades redak-
tionen formulera om artikeln 
på nätet. På förmiddagen be-
kräftade dock polismyndig-
heten att de vittnesuppgifter 
som tidningen hänvisat till

var korrekta. Mannen dog 
på platsen av de skador som 
skottlossningen medfört.

– Det som känns olyck-
ligt är att informationen inte 
fungerade som den skulle. Vi 
ville inte gå ut med att det var 
en dödsskjutning innan an-
höriga kontaktats, därför cir-
kulerade det en mängd olika 
mediauppgifter, säger pressta-
lesman Thomas Fuxborg.

Det råder fortfarande 
många oklarheter kring skott-
dramat i Alafors. På vilket sätt 
var polisen trängd att det enda 

sättet var att skjuta skarpt? 
Var skottet avsett att döda 
eller var träffbilden ett miss-
tag? Hur många skott träffade 
41-åringen? Vem eller vilka 
låg bakom den skottlossning 
som föregick larmet? Om det 
var samma personer som de 
som attackerade polisen bör 
väl ett skjutvapen ha beslag-
tagits?

– Av utredningstekniska 
skäl kan vi inte kommentera 
ärendet just nu, hälsar Carina 
Jeppsson, internutredare på 
polisen.

– Knapphändig information om polisens dödsskjutning i Alafors
Många oklarheter i skottdramat

Här sköts 41-åringen till döds av polisen, men frågorna kring vad som föregick dödsskjutningen är 
många och obesvarade.

DETTA HAR HÄNT

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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6-timmars arbetsdag!

Rösta på 
vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Tommy Gustavsson Ingmarie Torstensson

 Minska barngruppernas storlek i förskola och 
fritids  - införa ett maxtak för gruppernas 
storlek.

 Garantera valfrihet i barnomsorgen genom ett 
utökat vårdnadsbidrag eller barnomsorgspeng.            

 Fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.

 Nytt äldreboende i Älvängen.

 Plats på äldreboende efter begäran.

 Bättre kvalitet på äldres mat och måltider.

 Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst 
och hemlevererad mat.

 Anhörigstöd skall förbättras och 
vidareutvecklas.

 Duktiga lärare skall ha en bra lön.

 Nytt bibliotek i Älvängens centrum.

 Öka och förbättra föreningsstödet.

 Mer gång- och cykelvägar i Ale t.ex Alafors-
Starrkärr-Hultasjön.

 Fler näridrottsplatser och spontana motionsytor 
i Södra och Norra delarna.

 Ökad tillgänglighet till Göta Älv.

Det här vill Kristdemokraterna göra i Ale

Ale
www.ale.kristdemokraterna.seJonatan Sundéen Ingrid Hellberg Sune Rydén
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1. Rose-Marie Fihn 2. Klas Nordh 3. Lars-Erik Carlbom 4. Joanna Wolodarska Nord 5. Stefan Ekwing 6. Hanna Wolodarska

Socialliberalism är social omsorg och valfrihet. Det är för oss självklart att du som lever i Ale skall få 
göra dina egna val inom såväl omsorgen som i vilken skola dina barn skall gå. Vi liberaler betraktar 
alla människor som jämlika men inte som lika. Varje människa är unik och skall oavsett bakgrund, 
begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas.

Våra socialliberala värderingar omfattar:
Omsorg om den lilla människan, de svaga och de sämst ställda

Det socialliberala alternativet i Ale!

Rösta för ett mer socialliberalt Ale!

Hösten 2013 genomförde Ale FUB en enkätundersökning bland sina medlemmar. Resultaten visar att det finns flera områden som idag inte fungerar tillfredsställande och som måste förbättras inom en 
snar framtid, så att våra medlemmars lagstadgade rättigheter respekteras och uppmärksammas i kommunens utveckling. Med nära förestående kommunval, så finns det all anledning för politiker och 
beslutsfattare att noga begrunda de funktionshindrades situation och visa fram en stark och konkret vilja att utföra ett förbättringsarbete i Ale kommuns sociala verksamheter, avseende de funktions-
hindrades dagliga liv och leverne. Nedanstående frågor, som tar upp de väsentligaste områdena, där det idag finns flera stora brister har besvarats av de olika partierna.  Frågor och svar måste tyvärr av 
utrymmesskäl kortas ned väsentligt, men den fulla ordalydelsen återfinner ni på föreningens hemsida - www.ale.fub.se

Vad säger våra partier i Ale?LIVSKVALITET FÖR FUNKTIONSHINDRADE I ALE

Moderaterna
1, 2 och 3. Moderaterna tycker det 
är viktigt att alla, även funktions-
nedsatta, får förutsättningar att delta 
i samhället. Vi tar allvarligt på den 
funktionshinderpolitiska handlings-

planen och är noga med att vara 
närvarande på funktionshinderrådets 
möten samt vid varje byggnation 
planera så att även funktionsnedsatta 
tas hänsyn till. Särskilt funktionshin-
derrådet har blivit ett bra forum där 

vi får möjlighet att diskutera igenom 
befintliga problem med kommunens 
fastigheter o dy, samt diskutera fram-
tida planer och hur de kan tillgänglig-
hetsanpassas.
   Vi förstår att det finns mycket kvar 

att göra, och efter ett möte med DHR 
tidigt i våras, har vi med oss flera 
idéer om hur vi kan bli ännu bättre 
i kommunen för att tillgodose funk-
tionsnedsattas behov. Exempelvis 
finns fortfarande förbättringsut-

rymme i upphandlingarna som kom-
munen gör när entreprenörer kommer 
in i processen och bygger. Även när 
det gäller mer tid med personal samt 
förbättringar av färdtjänsten är frågor 
vi aktivt jobbar med att förbättra.

1. Vill ni ge lägsta möjliga lagliga nivå för 
service och stöd till funktionshindrade eller 
verka för bästa livskvalitet?

Vänsterpartiet
1. Fråga 1. Vi anser 
att det bör arbetas för 
en så god service som 
möjligt.

2. Ja.

3. LSS-lagstiftningen 
bör även i det här 
fallet ses över. Vad 
gäller alla de här frå-
gorna vill vi självklart 
göra dem i dialog med 
er.

2. Vill ni verka för en handlingsplan för hälso-
befrämjande åtgärder för våra medlemmar? 

3. Hur agerar ni för att varje funktionshin-
drad kan få tillgång till en kontaktperson och 
därigenom få möjlighet till att deltaga i fl er 
aktiviteter i samhället?

Kristdemokraterna
1. Ja, vi har viljan att 
ta fram lösningar för 
en bra livskvalitet för 
de funktionsnedsatta.

2. Ja men samtidigt så 
är frågan om personlig 
integritet som det inte 
är alldeles självklar 
hur man ska agera och 
får agera.

3. Kontaktpersonerna 
är bra och viktiga både 
för funktionshindrade. 
Vi är beredda att anslå 
pengar till fler kontakt-
personer.

Sverigedemokraterna
1. Självklart strävar vi 
efter att kommunen 
skall ge den bästa möj-
liga service!

2. Det är vi absolut 
intresserade av att ta 
fram, gärna i samråd 
med olika intresseor-
ganisationer som till 
exempel er. 

3. Avslag om att få 
kontaktperson får 
endast ske på saklig 
grund. Om detta är en 
resursfråga vill vi ta 
upp detta i budgetför-
handlingar.

Miljöpartiet
1. Vi vill och arbetar 
för bästa möjliga livs-
kvalitet.

2. Svaret på frågan är 
JA. Vi fortsätter att 
driva frågan om bra 
mat till funktionshin-
drade, utan tillsatser 
och som produceras 
nära.

3. Vi kommer att ta 
frågan om kontaktper-
soner inom nuvarande 
år.

Centerpartiet
1. Arbetar för en god 
livskvalité.

2. Kommunens folk-
hälsoarbete ska natur-
ligtvis omfatta alla 
kommuninvånare och 
Centerpartiet är posi-
tivt till att kommunen 
ta fram en plan för att 
förbättra hälsoläget.

3. Centerpartiets 
bedömning är att en 
utbyggd volontärs-
verksamhet kan bidra 
till ett aktivare socialt 
liv för vissa funktions-
nedsatta. 

Aledemokraterna
1. Strävar att ge bästa 
möjliga livskvalitet för 
samtliga kommunin-
vånare.

2. I dagsläget finns 
inte några planer på 
handlingsplan; däre-
mot håller vi på med 
en kostutredning inom 
äldreomsorgen och då 
kan ju viss fingervis-
ning ges.

3. Vi tar med oss 
frågan

Folkpartiet
1. Vi arbetar ständigt 
för att förbättra livet 
för funktionshindrade 
människor. Ett av de 
största stegen är en 
utvidgning av diskrimi-
neringslagstiftningen. 

2. Ja.

3. Kontaktpersonfrå-
gan är beroende av 
resurser och vi måste 
se till alla invånares 
bästa.

Socialdemokraterna
1. Lagen garanterar 
bra livskvalitet för 
alla. Om det uppfattas 
som att kommunen 
gör minsta möjliga kan 
det finnas en oriktig 
bedömningsnivå [av 
kommunen].

2. Kan vara intressant. 
Vi håller jämlik och 
jämställd hälsa i fokus. 

3. Skall i så stor 
utsträckning som möj-
ligt erbjudas den som 
har behov.
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Mikael Berglund (M) Rose-Marie Fihn (FP)

Sune Rydén (KD)Elena Fridfelt (C)

Gemensamt för vi 

ale vidare!
CENTRALT ÄLDREBOENDE 
I ÄLVÄNGEN
UTÖKAT STÖD TILL 
FÖRENINGSLIVET
MILJÖVÄNLIG 
SOPHANTERING
SATSNING PÅ 
CYKELVÄGAR
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BOHUS. – Höj för allt 
i världen inte restau-
rangmomsen, inte heller 
arbetsgivaravgiften och 
det vore idiotiskt att 
slopa RUT-avdraget.

Peter Lindberg var 
tydlig när Kristdemo-
kraternas riksdagsleda-
mot Penilla Gunther tog 
pulsen på Klädkällarens 
ägare.

Tidigare under dagen 
hann Gunther ock-
så med ett besök på 
Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Efter morgonmötet på Lär-
lingsgymnasiet där Penilla 
Gunther mötte elever och 
personal för en diskussion 
om utbildning och arbets-
marknaden for hon vidare 
till Klädkällaren. Medver-
kade gjorde även lokala fö-
reträdare för Kristdemokra-
terna.

– Nu är det en intensiv 
period och jag besöker så 
många arbetsplatser det bara 
går för att fånga upp före-
tagarnas synpunkter, säger 
Penilla Gunther från Troll-
hättan.

– Det blir långa dagar, 
60-80-timmarsveckor. Fast 
jag klagar inte. Jag kan inte 
tänka mig något roligare, 
mer spännande och intres-
sant än att få jobba med po-
litik. Många människor säger 
att det inte går att påverka, 
men jag kan faktiskt bevisa 

motsatsen.
Penilla Gunther upple-

ver sin första mandatperiod 
i riksdagen. Hon sitter med 
i Närings- och Arbetsmark-
nadsutskotten.

– Besöksnäringen är ett 
område där jag fungerar som 
talesperson för vårt parti. 
Av den anledningen är det 
intressant att få komma till 
Klädkällaren, som jag bara 
åkt förbi ett antal gånger 
tidigare på väg till och från 
Göteborg.

Positiv utveckling
Peter Lindberg redogjorde 
för Klädkällarens bakgrund 
och den positiva utveckling 
som företaget upplevt under 
de ett och ett halvt år som 
man funnits i Ale.

– Vi är lyckliga över det 
mottagande som vi fått från 
våra kunder. De är väldigt 

nöjda med miljön och fram-
förallt herrgården är väl-
digt uppskattad, säger Peter 
Lindberg.

Klädkällaren har idag ett 
60-tal anställda varav ett 
35-40-tal på heltid. Omsätt-
ningen uppgår till cirka 110 
miljoner kronor.

– Vi har potential för 
minst det dubbla i befi ntliga 
lokaler, förklarar Lindberg.

Finns det kunder som 
jämför er med Ullared, frå-
gade Gunther.

– Ja, och det är natur-
ligtvis en komplimang. Det 
vore dumt att påstå något 
annat. Vi lever dock vårt liv 
och stirrar oss inte blinda på 
några kollegor. Vi har hittat 
vår stil och vår atmosfär. Vi 
ska ha ett varuhus som är om 
inte unikt så i alla fall annor-
lunda.

JONAS ANDERSSON

Kristdemokraternas riksdagsledamot Penilla Gunther och 
KD-ordföranden i Ale, Sune Rydén, vid sitt arbetsplatsbesök hos 
Peter Lindberg på Klädkällaren.

KD-politiker besökte Klädkällaren
VI SÖKER  
TIMVIKARIER 
TILL RECEPTION/
KUNDCENTER 
KOMMUNHUSET  
I NÖDINGE!
 
Är du serviceinriktad, engagerad, 
stresstålig, ansvarsfull och gillar 
att jobba med människor?

Har du dessutom utpräglad 
servicekänsla och ser det 
som en utmaning att ge 
våra kunder den bästa 
servicen, då är du rätt 
person för oss.

Välkommen att kontakta Anne Kolni,  
kommunikationschef, på anne.kolni@ale.se  
eller via telefon 0704-32 06 41

BIOGASSTATION OCH  
LADDSTOLPAR I ALE
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TILLSAMMANS 

FÖRBÄTTRAR
VI ALE

Vi vill att alla 
våra bibliotek ska 

få vara kvar

ALE

Vi tycker biblioteken spelar en stor roll för spridningen av kultur, läsande och 
bildning. De tjänar en viktig roll för barnens första möte med litteraturen. Vi har 

haft goda erfarenheter av meröppna bibliotek så därför vill vi införa det på alla våra 
folkbibliotek. Vi vill till och med öppna ett nytt bibliotek i Älvängen centrum.

Den 14 september väljer du om Ale ska få fortsätta utvecklas!



VECKA 37         NUMMER 33|12

SURTE. Åkerinäringen är 
nästa krisbransch.

Dick Sporre, vd på 
Surte Åkeri, är djupt 
oroad över den oseri-
ösa konkurrensen från 
utländska åkare och 
företag.

– Kan jag inte be-
manna mina bilar med 
svenska förare med 
avtalsenliga löner 
lägger jag av, säger han 
bestämt när riksdags-
man Mikael Cederbratt 
(M) hälsar på.

Den fria rörligheten i Europa 
har fört mycket gott med sig, 
men det finns undantag. Den 
svenska åkerinäringen är ett 
av dem. De svenska vägarna 
trafikeras flitigt av utländska 
åkerier som inte behöver föl-
ja de svenska skattereglerna. 

Dessutom finns det också 
svenska åkeriföretag som ut-
nyttjar möjligheten att köra 
med förare anställda i be-
manningsföretag från olika 
delar av världen.

– Det här har medfört en 
enorm prispress i branschen. 
Vi som ger våra utbildade fö-
rare avtalsenliga löner, beta-
lar skatt och sociala avgifter 
har det tufft nu. Jag begriper 
inte varför det ska vara så 
svårt att lagstifta att du mås-
te följa de regler som gäller 
i det land du arbetar. Som 
det är nu blir det konkurrens 
på olika villkor, säger Dick 
Sporre.

Riksdagsman Mikael Ce-
derbratt och Ales kommu-
nalråd, Mikael Berglund 
(M), lyssnade engagerat och 
medgav att frågan diskuteras 
flitigt i Stockholm. Ceder-
bratt betonade samtidigt att 
den fria rörligheten totalt 

sett har medfört mycket po-
sitivt, men att konsekven-
serna för den svenska åkeri-
näringen har blivit större än 
någon kunnat förutse.

– Därför har vi påpekat 
att kontrollfunktionen mås-
te skärpas. Vi föreslår att 
trafikpolisen ska kunna ge 
böter upp till 20 000 kro-
nor direkt vid kontrollen av 
fordonet samt att så kallad 
”klampning” kan användas. 
Det innebär att man låser fast 
hjulen och förhindrar fordo-
net från att köra vidare, säger 
Cederbratt.

Svenska avtal
Att svenska och utländska 
åkerier förhåller sig till olika 
lönevillkor är ett av de störs-
ta problemen. Regelverket 
säger egentligen att de som 
jobbar i Sverige ska följa 
svenska avtal, men det är lätt 
att komma runt särskilt för 
de som anlitar arbetskraft 
från utländska bemannings-
företag.

– Den totala lönekostna-
den för en svensk åkare är 
50 000 kr/månaden inklusive 
sociala avgifter. En utländsk 
förare kan du få för 10 000 
kronor. Det går inte att kon-
kurrera med så skilda förut-
sättningar. Hur ska vi kunna 
rekrytera nya lastbilsförare 
i framtiden, undrar Dick 
Sporre.

Att de utländska trans-
portföretagens närvaro i Sve-
rige fortsätter att öka medför 

också andra problem.
– Idag är det fullt på nästan 

varje rastplats, vilket gör att 
våra killar har svårt att par-
kera för sin lagliga rast och 
vila. På rastplatser och större 
parkeringar står mängder av 
utländska dragbilar i väntan 
på att eventuellt få ett nytt 
uppdrag eller en last tillbaka, 
berättar Dick Sporre.

Många av de problem som 
Sporre upplyste Cederbratt 
om var ny fakta och riks-
dagsmannen såg stundtals 
betänksam ut. Han undra-
de hur en höjd bränsleskatt 
skulle påverka den svenska 
åkerinäringen.

– Det skulle bara göra det 
ännu svårare och förstärka de 
problem vi redan står inför. 

Dessutom skulle det lägga 
krokben på hela industrin. 
Den som delvis har byggt 
upp den svenska välfärden. 
Som vanligt är det bara det 
svenska näringslivet som 
drabbas. De utländska åke-
rierna ser till att lastbilen är 
fulltankad när den kommer 
till Sverige och slipper där-
med de höga dieselpriserna, 
svarar Dick Sporre.

Ställer krav
Den svenska åkerinäringen 
har många regler att följa. 
Transportstyrelsen följer upp 
noga och lastbilarna kan inte 
rulla många meter utan ett 
förarkort i färdskrivaren. All 
fakta om körningarna rap-
porteras till myndigheten.

– I grunden är det bra. 
Det ställer krav på alla, åt-
minstone vi svenska åkare, 
att vara seriösa. Det skulle ha 
kunnat betyda konkurrens på 
lika villkor, men verkligheten 
ser annorlunda ut. Nu försö-
ker vi uppmärksamma hela 
samhället och våra kunder 
om betydelsen att välja rätt 
åkeri. Från Sveriges Åkeri-
företag driver vi kampanjen 
Fair Transport som innebär 
att säkerhet, miljötänk och 
socialt ansvar står i fokus. 
Det är lätt att glömma bort 
dessa bitar när du sätter pri-
set främst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SURTE ÅKERI

Grundat: 1974 av Rune 
Sporre.
Ägare: Familjen Rune Sporre 
med barnen Anders, Dick och 
Camilla är lika stora delägare. 
Dick sköter åkeriet, Anders 
hamnen och Camilla fastig-
heterna.
Antal fordon: 22, varav sex 
bulkbilar, fem fjärrbilar med 
släp och skåp.
Verksamhet: Hamn- och 
lagerverksamhet samt trans-

porter av framför allt flytan-
de betong. Nästan samtliga 
transporter sker inrikes.
Tomkörningar: När det gäller 
fjärrtransporter går bilarna 
ofta lastade tillbaka. Endast 
10% är så kallade tomkö-
ringar.
Framtiden: ”Vi har förädlat 
vår affärsidé och erbjuder 
inte enbart transporter, utan 
även lager och hamnverk-
samhet”.

– Svenska åkerinäringen nästa krisbransch

Kräver vassare kontroller

NÖDINGE. För tredje 
året i rad kör kampan-
jen Vita dagar igång.

Kampanjen vänder sig 
till alla över 18 år som 
bor eller har anknytning 
till Ale.

– Vita dagar är ett 
enkelt och smart sätt att 
reflektera över sitt al-
koholbruk, säger Tomas 
Berggren, drogförebyg-
gare i Ale kommun. 

Vita dagar är till för att främ-
ja folkhälsan. Vakna och 
folkhälsorådet står bakom 
initiativet. STC, Team Spor-
tia, Ale Fritid samt Frukt & 
Grönsakshuset finns med 
som partners sedan tidigare.

– I år breddar vi samar-

betet med Hälsoteket och 
Nordic Wellness, säger 
Berggren.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande i 
densamma, är välkomna att 
delta i den tävling som ut-
lysts. Utmaningen ligger i 
att försöka minska sin alko-
holkonsumtion, att unna sig 
några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut 
på. Att avstå alkohol innebär 
trots allt många fördelar. Du 
blir klarare i knoppen, du 
sparar pengar, du är alltid 
körklar och så vidare. Det 
finns många plusfaktorer, sä-
ger Thomas Berggren.

Alla som deltar i utma-

ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– Man anmäler sig kost-
nadsfritt på Vaknas hemsida 
och förutom att man själv 
vinner mängder av positiva 
effekter genom att dra ner på 
sitt alkoholintag så kan man 
vinna kanonfina priser som 
våra samarbetspartners står 
för.

– Vad sägs om tränings-
kort på STC och Nordic 
Wellness eller rent av en 
personlig tränare? Team 
Sportia, Frukt & Grönsaks-
huset och Hälsoteket bidrar 
alla med presentkort, avslu-
tar Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I torsdags 
kom regionstyrelsens 
ordförande i Västra 
Götaland, Gert-Inge 
Andersson (S), på besök 
till Praktikertjänst i 
Nödinge.

Han ville ta del av 
personalens fundering-
ar kring primärvården 
i allmänhet och deras 
egen arbetssituation i 
synnerhet.
– Jag besöker både privata 

och offentliga vårdcentraler 
för att skapa mig en bild di-
rekt från verkligheten, säger 
Gert-Inge Andersson till lo-
kaltidningen.

Mikael Gronowitz, läkare 
och tillika en av tre delägare 
till Praktikertjänst i Nödinge, 
hälsade delegationen av so-
cialdemokrater välkomna till 
vårdcentralen. Gert-Inge An-
dersson hade sällskap av de 
lokala partikamraterna; Paula 

Örn, Sven Pettersson och 
Carina Lundgren.

Mikael Gronowitz har va-
rit med sedan vårdcentralens 
tillkomst i Nödinge 1986. In-
ledningsvis bedrevs verksam-
heten i landstingets regi.

– Vi har varit med om olika 
varianter av upphandlingar, 
förklarade Mikael och upp-
lyste om att Nödinge vård-
central för närvarande har 6 
620 listade patienter.

– Utöver tre fasta läkar-
tjänster ingår också fyra så 
kallade ST-läkare i vår orga-
nisation. Vi upplever att det 
har blivit lättare att rekrytera 
allmänläkare på senare tid.

Gert-Inge Andersson lyss-
nade intresserat och tog sam-
tidigt tillfället i akt att klargö-
ra sitt eget partis ståndpunkt 
vad det gäller vårdvalet.

– Jag vill noga understryka 
att vi inte kommer att gå in 

en koalition som har för av-
sikt att förändra vårdvalet och 
därmed förutsättningarna för 
våra vårdcentraler. Jag säger 
detta för att skapa trygghet 
hos våra medborgare. Vi står 
fast vid det upplägget vi har 
gjort, sedan får Vänsterpartiet 
säga vad de vill.

På Gert-Inge Anderssons 
fråga om vad som är skillna-
den på att driva en vårdcentral 
i privat kontra offentlig regi 

svarade Mikael Gronowitz.
– Vi har inga mellanhand-

sadministratörer och upp-
lever därför en större frihet 
som privat aktör. Det är mer 
lättarbetat. Inom den offentli-
ga primärvården ska alla häv-
da sin funktion och tycka till. 
Det slipper vi här.

Hur fungerar samarbe-
tet med hemsjukvården?

– Det fungerar bra. Vi tror 
även att patienterna och an-
höriga uppfattar det så.

JONAS ANDERSSON

Surte Åkeri fick besök av riksdagsman Mikael Cederbratt (M) som ville förhöra sig om synen på 
svensk åkerinäring. Branschen är utsatt för en osund konkurrens och kräver att kontrollfunktio-
nen vässas. Vd Dick Sporre hade många reflektioner att skicka med till Stockholm. 
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Vita dagar drar igång

Vita dagar är en kampanj som uppmanar Aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En täv-
ling är utlyst med fina priser i potten. Här ses aktörerna bakom kampanjen. Från vänster Torbjörn 
Svahn, Hälsoteket, Annelie Tidholm, Nordic Wellness, Fredrik Fischer, Team Sportia, Sanna Seve-
rinsson, Nordic Wellness, Christina Wallöe, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, Malin Josefsson, 
STC, Ahched Issa, Frukt & Grönsakshuset och Caroline Forssbaeck, folkhälsan.
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SURTE. Åkerinäringen är 
nästa krisbransch.

Dick Sporre, vd på 
Surte Åkeri, är djupt 
oroad över den oseri-
ösa konkurrensen från 
utländska åkare och 
företag.

– Kan jag inte be-
manna mina bilar med 
svenska förare med 
avtalsenliga löner 
lägger jag av, säger han 
bestämt när riksdags-
man Mikael Cederbratt 
(M) hälsar på.

Den fria rörligheten i Europa 
har fört mycket gott med sig, 
men det finns undantag. Den 
svenska åkerinäringen är ett 
av dem. De svenska vägarna 
trafikeras flitigt av utländska 
åkerier som inte behöver föl-
ja de svenska skattereglerna. 

Dessutom finns det också 
svenska åkeriföretag som ut-
nyttjar möjligheten att köra 
med förare anställda i be-
manningsföretag från olika 
delar av världen.

– Det här har medfört en 
enorm prispress i branschen. 
Vi som ger våra utbildade fö-
rare avtalsenliga löner, beta-
lar skatt och sociala avgifter 
har det tufft nu. Jag begriper 
inte varför det ska vara så 
svårt att lagstifta att du mås-
te följa de regler som gäller 
i det land du arbetar. Som 
det är nu blir det konkurrens 
på olika villkor, säger Dick 
Sporre.

Riksdagsman Mikael Ce-
derbratt och Ales kommu-
nalråd, Mikael Berglund 
(M), lyssnade engagerat och 
medgav att frågan diskuteras 
flitigt i Stockholm. Ceder-
bratt betonade samtidigt att 
den fria rörligheten totalt 

sett har medfört mycket po-
sitivt, men att konsekven-
serna för den svenska åkeri-
näringen har blivit större än 
någon kunnat förutse.

– Därför har vi påpekat 
att kontrollfunktionen mås-
te skärpas. Vi föreslår att 
trafikpolisen ska kunna ge 
böter upp till 20 000 kro-
nor direkt vid kontrollen av 
fordonet samt att så kallad 
”klampning” kan användas. 
Det innebär att man låser fast 
hjulen och förhindrar fordo-
net från att köra vidare, säger 
Cederbratt.

Svenska avtal
Att svenska och utländska 
åkerier förhåller sig till olika 
lönevillkor är ett av de störs-
ta problemen. Regelverket 
säger egentligen att de som 
jobbar i Sverige ska följa 
svenska avtal, men det är lätt 
att komma runt särskilt för 
de som anlitar arbetskraft 
från utländska bemannings-
företag.

– Den totala lönekostna-
den för en svensk åkare är 
50 000 kr/månaden inklusive 
sociala avgifter. En utländsk 
förare kan du få för 10 000 
kronor. Det går inte att kon-
kurrera med så skilda förut-
sättningar. Hur ska vi kunna 
rekrytera nya lastbilsförare 
i framtiden, undrar Dick 
Sporre.

Att de utländska trans-
portföretagens närvaro i Sve-
rige fortsätter att öka medför 

också andra problem.
– Idag är det fullt på nästan 

varje rastplats, vilket gör att 
våra killar har svårt att par-
kera för sin lagliga rast och 
vila. På rastplatser och större 
parkeringar står mängder av 
utländska dragbilar i väntan 
på att eventuellt få ett nytt 
uppdrag eller en last tillbaka, 
berättar Dick Sporre.

Många av de problem som 
Sporre upplyste Cederbratt 
om var ny fakta och riks-
dagsmannen såg stundtals 
betänksam ut. Han undra-
de hur en höjd bränsleskatt 
skulle påverka den svenska 
åkerinäringen.

– Det skulle bara göra det 
ännu svårare och förstärka de 
problem vi redan står inför. 

Dessutom skulle det lägga 
krokben på hela industrin. 
Den som delvis har byggt 
upp den svenska välfärden. 
Som vanligt är det bara det 
svenska näringslivet som 
drabbas. De utländska åke-
rierna ser till att lastbilen är 
fulltankad när den kommer 
till Sverige och slipper där-
med de höga dieselpriserna, 
svarar Dick Sporre.

Ställer krav
Den svenska åkerinäringen 
har många regler att följa. 
Transportstyrelsen följer upp 
noga och lastbilarna kan inte 
rulla många meter utan ett 
förarkort i färdskrivaren. All 
fakta om körningarna rap-
porteras till myndigheten.

– I grunden är det bra. 
Det ställer krav på alla, åt-
minstone vi svenska åkare, 
att vara seriösa. Det skulle ha 
kunnat betyda konkurrens på 
lika villkor, men verkligheten 
ser annorlunda ut. Nu försö-
ker vi uppmärksamma hela 
samhället och våra kunder 
om betydelsen att välja rätt 
åkeri. Från Sveriges Åkeri-
företag driver vi kampanjen 
Fair Transport som innebär 
att säkerhet, miljötänk och 
socialt ansvar står i fokus. 
Det är lätt att glömma bort 
dessa bitar när du sätter pri-
set främst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

SURTE ÅKERI

Grundat: 1974 av Rune 
Sporre.
Ägare: Familjen Rune Sporre 
med barnen Anders, Dick och 
Camilla är lika stora delägare. 
Dick sköter åkeriet, Anders 
hamnen och Camilla fastig-
heterna.
Antal fordon: 22, varav sex 
bulkbilar, fem fjärrbilar med 
släp och skåp.
Verksamhet: Hamn- och 
lagerverksamhet samt trans-

porter av framför allt flytan-
de betong. Nästan samtliga 
transporter sker inrikes.
Tomkörningar: När det gäller 
fjärrtransporter går bilarna 
ofta lastade tillbaka. Endast 
10% är så kallade tomkö-
ringar.
Framtiden: ”Vi har förädlat 
vår affärsidé och erbjuder 
inte enbart transporter, utan 
även lager och hamnverk-
samhet”.

– Svenska åkerinäringen nästa krisbransch

Kräver vassare kontroller

NÖDINGE. För tredje 
året i rad kör kampan-
jen Vita dagar igång.

Kampanjen vänder sig 
till alla över 18 år som 
bor eller har anknytning 
till Ale.

– Vita dagar är ett 
enkelt och smart sätt att 
reflektera över sitt al-
koholbruk, säger Tomas 
Berggren, drogförebyg-
gare i Ale kommun. 

Vita dagar är till för att främ-
ja folkhälsan. Vakna och 
folkhälsorådet står bakom 
initiativet. STC, Team Spor-
tia, Ale Fritid samt Frukt & 
Grönsakshuset finns med 
som partners sedan tidigare.

– I år breddar vi samar-

betet med Hälsoteket och 
Nordic Wellness, säger 
Berggren.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande i 
densamma, är välkomna att 
delta i den tävling som ut-
lysts. Utmaningen ligger i 
att försöka minska sin alko-
holkonsumtion, att unna sig 
några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut 
på. Att avstå alkohol innebär 
trots allt många fördelar. Du 
blir klarare i knoppen, du 
sparar pengar, du är alltid 
körklar och så vidare. Det 
finns många plusfaktorer, sä-
ger Thomas Berggren.

Alla som deltar i utma-

ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– Man anmäler sig kost-
nadsfritt på Vaknas hemsida 
och förutom att man själv 
vinner mängder av positiva 
effekter genom att dra ner på 
sitt alkoholintag så kan man 
vinna kanonfina priser som 
våra samarbetspartners står 
för.

– Vad sägs om tränings-
kort på STC och Nordic 
Wellness eller rent av en 
personlig tränare? Team 
Sportia, Frukt & Grönsaks-
huset och Hälsoteket bidrar 
alla med presentkort, avslu-
tar Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I torsdags 
kom regionstyrelsens 
ordförande i Västra 
Götaland, Gert-Inge 
Andersson (S), på besök 
till Praktikertjänst i 
Nödinge.

Han ville ta del av 
personalens fundering-
ar kring primärvården 
i allmänhet och deras 
egen arbetssituation i 
synnerhet.
– Jag besöker både privata 

och offentliga vårdcentraler 
för att skapa mig en bild di-
rekt från verkligheten, säger 
Gert-Inge Andersson till lo-
kaltidningen.

Mikael Gronowitz, läkare 
och tillika en av tre delägare 
till Praktikertjänst i Nödinge, 
hälsade delegationen av so-
cialdemokrater välkomna till 
vårdcentralen. Gert-Inge An-
dersson hade sällskap av de 
lokala partikamraterna; Paula 

Örn, Sven Pettersson och 
Carina Lundgren.

Mikael Gronowitz har va-
rit med sedan vårdcentralens 
tillkomst i Nödinge 1986. In-
ledningsvis bedrevs verksam-
heten i landstingets regi.

– Vi har varit med om olika 
varianter av upphandlingar, 
förklarade Mikael och upp-
lyste om att Nödinge vård-
central för närvarande har 6 
620 listade patienter.

– Utöver tre fasta läkar-
tjänster ingår också fyra så 
kallade ST-läkare i vår orga-
nisation. Vi upplever att det 
har blivit lättare att rekrytera 
allmänläkare på senare tid.

Gert-Inge Andersson lyss-
nade intresserat och tog sam-
tidigt tillfället i akt att klargö-
ra sitt eget partis ståndpunkt 
vad det gäller vårdvalet.

– Jag vill noga understryka 
att vi inte kommer att gå in 

en koalition som har för av-
sikt att förändra vårdvalet och 
därmed förutsättningarna för 
våra vårdcentraler. Jag säger 
detta för att skapa trygghet 
hos våra medborgare. Vi står 
fast vid det upplägget vi har 
gjort, sedan får Vänsterpartiet 
säga vad de vill.

På Gert-Inge Anderssons 
fråga om vad som är skillna-
den på att driva en vårdcentral 
i privat kontra offentlig regi 

svarade Mikael Gronowitz.
– Vi har inga mellanhand-

sadministratörer och upp-
lever därför en större frihet 
som privat aktör. Det är mer 
lättarbetat. Inom den offentli-
ga primärvården ska alla häv-
da sin funktion och tycka till. 
Det slipper vi här.

Hur fungerar samarbe-
tet med hemsjukvården?

– Det fungerar bra. Vi tror 
även att patienterna och an-
höriga uppfattar det så.

JONAS ANDERSSON

Surte Åkeri fick besök av riksdagsman Mikael Cederbratt (M) som ville förhöra sig om synen på 
svensk åkerinäring. Branschen är utsatt för en osund konkurrens och kräver att kontrollfunktio-
nen vässas. Vd Dick Sporre hade många reflektioner att skicka med till Stockholm. 
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Vita dagar drar igång

Vita dagar är en kampanj som uppmanar Aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En täv-
ling är utlyst med fina priser i potten. Här ses aktörerna bakom kampanjen. Från vänster Torbjörn 
Svahn, Hälsoteket, Annelie Tidholm, Nordic Wellness, Fredrik Fischer, Team Sportia, Sanna Seve-
rinsson, Nordic Wellness, Christina Wallöe, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, Malin Josefsson, 
STC, Ahched Issa, Frukt & Grönsakshuset och Caroline Forssbaeck, folkhälsan.
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ÄLVÄNGEN. Ale har fått 
sin första tatueringsstu-
dio.

Kärleken förde Sonny 
Johansson till Älvängen 
och nu gör han sin hob-
by till yrke.

– Det känns lite som 
en dröm och det ska bli 
enormt inspirerande, 
säger han.

Travel Tattoo är det senaste 
tillskottet i Älvängens nä-
ringsliv. I tidigare Boutique 
Evas lokaler på Göteborgs-
vägen har Sonny Johansson 
med vänner renoverat under 
sommaren. I dagarna var 
det dags att hänga upp ”öp-
pet-skylten”.

– Jag har en lång erfaren-
het av motivmålning, lack-
ering i alla de former och 
intresset för tatuering har 
jag haft från barnsben. Min 
pappa är sjöman och har hela 
kroppen full av tatueringar. 
Jag imponerades av dessa 
och började tidigt att samla 
på tidskrifter om tatuering, 
berättar Sonny och fortsät-
ter:

– Jag halkade in på graffi ti 
och tävlade även inom detta 

i många år. Sen träffade jag 
min mentor Tattoo Andy 
från Halmstad, en legen-
dar inom tatuering. Han 
har över 40 års erfarenhet 
och jag har lärt mig oerhört 
mycket av honom. Utan 
hans hjälp hade jag aldrig vå-
gat starta en egen studio.

Numera fi nns det få be-
gränsningar inom tatuering, 
allt är i princip möjligt, men 
det är en form av konst och 
därför är tatuerarens känsla 
viktig.

– Jag föredrar egentligen 
att jobba i gråskala och gär-
na i chikano-stil, men det 
är självklart kundens önske-
mål som styr. Det är mycket 
trender och sedan några år 
tillbaka är det många som 
tatuerar in personliga saker 
och namn på närstående, 
barn, fl ickvänner med mera. 
Jag är noga med att fråga 
de som tatuerar sig för för-
sta gången om de tänkt över 
motivet, säger Sonny.

Tatuering är ett stort in-

tresse, särskilt hos den yngre 
generationen. En del är dock 
sugna på att testa själva.

– Jag varnar för alla billiga 
Kina-kit med färger som kan 
innehålla farliga metaller. I 
EU är det väldigt strikt med 
vad som får användas och här 
får alla kunder ett intyg med 
vad vi har använt, förklarar 
Sonny Johansson. 

Travel Tattoo tatuerar 
ingen som är under 18 år.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sonny Johansson har öppnat Ales första tatueringsstudio i Älvängen.

– Nyöppnad 
studio i 
Älvängen

Travel Tattoos första resa

SONNY JOHANSSON

Ålder: 35
Bor: Älvängen
Civilstånd: Sambo
Intressen: ”När jag inte 
målar eller tatuerar tar jag 
fram gitarren och sjunger 
gärna lite Cornelis”.
Första tatuering: ”Det blev 
ett par vingar redan som 
15-åring, men det är inget 
jag rekommenderar”.
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SKEPPLANDA. Trygghet 
och säkerhet står på agendan 
när skepplandaborna bjuds 
in till höstens ortsutveck-
lingsmöte i bygdegården.

Särskilt inbjuden är poli-
sens enhetschef i Nordost, 
Håkan Frank.

Redan i förra veckan 
tackade han ja.

Sven Rydén, ordförande 
för ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda, berättar glatt 
att polisen lovat närvara tis-
dag 21 oktober i Skepplanda 
bygdegård.

– Att enhetschef Håkan 
Frank dessutom lovat att 
komma personligen känns 
riktigt bra. Nu gäller det 
att sprida detta budskap för 
jag vet att det fi nns många 
i Skepplanda som vill prata 
med polisen. Ofta har vi 
pratat om dem, men det här 
är ju betydligt bättre, säger 
Sven Rydén skämtsamt.

Buskörningar, skadegörel-
ser, hot och en allmän känsla 
av otrygghet har diskuterats 
fl itigt under de senaste årens 
ortsmöten i Skepplanda. Nu 
ges det tillfälle att få polisens 
syn på frågan.

Håkan Frank, enhetschef 
för polisen i Nordost.

Polisen till 
Skepplanda

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS SKÅR ÖVRE 340 BOAREA CA 98 M² / 5 ROK
TOMTAREA 4835 M² ACCEPTERAT PRIS 1 575 000 KR
VISAS SÖ 14/9 15.00-16.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

LANTLIGT BELÄGET - SKEPPLANDA
Ett välplanerat enplanshus med mycket bra läge. Välskött,
plan trädgårdstomt. Stensatt uteplats i väster. Dubbelgarage
med förråd och loft. Bekvämt cykelavstånd till Hålsjön.

BOAREA 101 & 120 KVM  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

ENDAST 2 BR-VILLOR KVAR!
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120
kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes
hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

Tjuvstarta din försäljning på lansfast.se/forsprang

Gör ditt livs 
största affär 
utan stress. 
Tjuvstarta 
din försäljning!

� ��
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SKOLRESULTAT 
PÅ RIKTIGT

 Vi måste vända trenden av låga resultat i skolan.

 Partierna i skolöverenskommelsen har kommit 
överens om att lägga undan partiböckerna - för 
barnens skull.

 Nu lyssnar vi på 150 pedagoger som jobbar i 
skolan, de ska komma med konkreta förslag. 
Tillvägagångssättet påminner om hur vi  
förbättrade näringslivsklimatet.

SVAR PÅ ANDRAS SKOLPOLITIK

Elena Fridfelt (c)
Ordförande för Utbildningsnämnden

Initiativtagare av skolöverenskommelsen

”Kommunala friskolor” –Den möjligheten finns redan.

–De flesta föräldrar jobbar när barnen är i 
skolan, de kan inte vara i klassrummet.

–Det görs redan och dessutom i större 
omfattning än vad Aledemokraterna vill.

–De som behöver extra stöd får åtgärdsplan 
idag. Att upprätta det för alla barn skulle 
öka administrationen oerhört. Vi vill istället 
minska lärarnas administrativa börda.

–Det har de naturligtvis redan.

”Föräldraansvar i klassrummet”

”Betald kompetensutveckling  
för lärarna”

”Löpande kvaliteteskontroller av  
utbildningen” 

”Åtgärdsplaner för alla barn” ? ”Kommunala friskolor””Kommunala friskolor”

”Föräldraansvar i klassrummklassrum

”Betald kompetensutvecklinpetens
för lärarna”

”Löpande kvaliteteskontrollekva
utbildningen” en

”Åtgärdsplaner för alla barn”dsplaner f????
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STARRKÄRR. Vindbruks-
planen i Ale har blivit 
en valfråga.

Åtminstone för boen-
de i och runt område C, 
D och E.

Alefj älls Naturskydds-
förening bjöd in till 
debatt och fi ck önskat 
besked.

Vindbruksplanen som an-
togs våren 2011 har i princip 
kritiserats sen dess. Frågan 
aktualiserades på allvar när 
vindkraftsbolaget Triventus 
visade intresse för att bygga 
en vindkraftspark i område 
C, D och E som består av 
Sannum, Björbäck och Sto-
rekärr. Det visade sig dess-
utom att Triventus ville ha 
större kraftverk än vad pla-
nen föreskrev. De begärde 
tillstånd hos Länsstyrelsen, 
men motståndet från boen-
de växte. Plötsligt svängde 
Allianspartierna som tidiga-
re varit positiva och klubbat 
igenom vindbruksplanen 
tillsammans med Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet. De enda 
som sagt nej från början är 
Aledemokraterna och Sve-
rigedemokraterna. Boende 
har begärt att de aktuella 
områdena ska strykas ur gäl-
lande vindbruksplan.

– Det är den linje vi nu 
driver och skälet till att vi 
har ändrat ståndpunkt är 
dels synpunkter från boende 
dels ny fakta i målet. Idag re-
kommenderar Energimyn-
digheten att avståndet från 
vindkraftverk och närmaste 
fastighet bör vara minst 800 
meter. Det beskedet gör att 
det inte längre är möjligt att 
upprätta några kraftverk i 
område C, D och E, sa Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

På tisdagens arbetsutskott 

i Kommunstyrelsen beslu-
tades att föreslå att område 
C, D och E ska strykas ur 
vindbruksplanen. Socialde-
mokraterna valde att avstå, 
vilket Rolf Gustavsson (S) 
fi ck motivera.

– Vi tycker inte att utred-
ning som ligger till grund 
för beslutet håller den kvali-
tet som Plan- och bygglagen 
kräver, därför har vi valt att 
inte delta. Det här får nu-
varande majoritet ta ansvar 
för, men vi kommer inte att 
återremittera ärendet när det 
kommer upp i fullmäktige. 
Det betyder att C, D och E 
stryks, men vi vill fortsätta 
utreda andra alternativ.

Vänsterpartiet var inne på 
samma linje.

– Till skillnad mot Sve-
rigedemokraterna så tror 
inte vi att kolkraftverk och 
kärnkraftverk är framtidens 
energikällor. Vi vill få bort 
den smutsiga energin och 
ställa om samhället till för-
nyelsebar energi. Jag tror på 
vindkraft, men det kanske 
inte var så bra här. Jag skul-
le gärna vilja att vi tittar på 
möjligheten att bygga i Stora 
Viken, sa Johnny Sundling 
(V).

Det var ett utspel som till 
och med föll Centerpartiet 
och Elena Fridfeldt i sma-
ken.

– Det här har som ni kan-
ske förstår varit en svår fråga 
för mig och Centerpartiet. 
Vi vill verkligen minska an-
vändandet av fossila bräns-
len, men självklart förstår 
även jag att vi måste visa 
hänsyn. I område C, D och 
E är det inte under några 
omständigheter acceptabelt 
att tillåta utbyggnad av vind-
kraft, men Stora Viken låter 
intressant.

Kristdemokraternas Sune 

Rydén var aktiv i debatten 
och kunde inte förstå var-
för Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet ville fortsätta 
utreda.

– Ni hakar upp er på de-
taljer och skyller på Länssty-
relsen. Det viktigaste för oss 
som folkvalda i Ale är väl att 
representera aleborna och 
protesterna här ger oss en 
tydlig signal om att område 
C, D och E bara ska strykas. 
Det är väl inget att vänta på.

Folkpartiet liberalerna er-
kände också att de likt övriga 
allianspartier först röstat för 
vindbruksplanen, men var 
samtidigt stolt över att ha 
kunnat ändra sig.

– I så här viktiga frågor får 
det inte gå prestige. Vi har 
fått många synpunkter och 
ny fakta i målet som strider 
mot det beslut vi tidigare ta-
git, då är det bara att tänka 
om, menade Rose-Marie 
Fihn (FP).

Aledemokraterna och 
Jan A Pressfeldt som varit 
motståndare från början såg 
ut att vara nära att säga; vad 

var det jag sa? Men hittade 
snabbt bättre argument.

– Vårt ställningstagande 
handlade från första stund 
om konsekvenserna för de 
boende. En vindbrukspark i 
närområdet innebär en ”död 

hand” över bygden. Vem vill 
bo i detta oväsen? Vem köper 
ett hus som någon kanske vill 
sälja? Ingen. Fastighetsägar-
na blir därmed inlåsta. Dess-
utom kan vi nu konstatera 
att det inte längre fi nns nå-
gon som är intresserad av att 
investera i en vindkraftspark 
i dessa områden. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart.

Även Sverigedemokra-
terna har varit kritiska mot-
ståndare.

– Det gäller inte bara 

här, utan även på riksnivå 
försöker vi övertyga om det 
naiva att tro att vindkraft 
ska kunna ersätta kärnkraft. 
De för oväsen och stör både 
människor och djur. Alefjäll 
ska enligt oss vara ett grönt 
rekreationsområde och vi 
vill helst att hela vindbruks-
planen kastas i soptunnan, 
förklarade Robert Jansson 
(SD).

Tyrone Hansson, det 
nya partiet Framtid i Ales 
talesman, tyckte mest det var 
sorgligt att vindbruksplanen 
blivit en höger- och vänster-
fråga.

– Det är klart att områ-
de C, D och E ska strykas. 
Det är vi ju helt överens om. 
Konsekvenserna är för sto-
ra och de boendes protester 
tydliga. Det är väl inget att 
göra politik av?

Mer än vindkraft
Några i den 75 personer sto-
ra publiken undrade hur Ale 
kommun nu ska kunna nå 
sina miljömål när de vägrar 
hjälpa till med vindkraftsut-
byggnaden.

– Det fi nns så mycket mer 
än vindkraft, framför allt 
handlar det om att minska 
energiförbrukningen och det 
gör vi bland annat i kom-
munala lokaler samt i våra 
bygdegårdar där stora inves-
teringar har gjorts, svarade 
Mikael Berglund.

Moderator Björn Järbur, 
kommunchef i Ale, samman-
fattade debatten efter att yt-
terligare ett antal publikrös-
ter fått komma till tals.

– Det är ganska tydligt att 
politiken bestämt sig för att 
stryka område C, D och E 
i vindbruksplanen, vilket då 
kommer att ske i kommun-
fullmäktige i oktober. Det 
fi nns det en enighet kring 
även om Socialdemokrater-
na och Vänsterpartiet inte 
tänker delta i beslutet.
Fotnot. Miljöpartiet deltog inte i 
debatten på grund av sjukdom.

Uppskattningsvis 75 ortsbor samlades i Starrkärrs bygdegård för att ta del av en öppen debatt om Ales vindbruksplan. Arrangör 
var Alefjälls Naturskyddsförening. Deras önskan har varit att område C, D och E ska strykas, så lär nu ske.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Område C, D och E stryks ur vindbruksplanen
Lugn debatt med tydliga besked

Vi vill verk-
ligen minska 
användandet av 
fossila bränslen, 

men självklart förstår 
även jag att vi måste 
visa hänsyn.
ELENA FRIDFELDT (C)

Alefj äll ska 
enligt oss vara 
ett grönt rekre-
ationsområde 

och vi vill helst att hela 
vindbruksplanen kastas 
i soptunnan.
ROBERT JANSSON (SD)

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) fick försvara att han ändrat uppfattning, förvisso till mångas glädje, men inte 
till allas.

Rolf Gustavsson (S) och Johnny Sundling (V) anser att utred-
ningen för att stryka område C, D och E i gällande vindbruks-
plan saknar kvalitet.

Jan A Pressfeldt (AD) har varit emot vindbruksplanen från 
början och är nöjd med att tre av områdena nu stryks.
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det inte gå prestige. Vi har 
fått många synpunkter och 
ny fakta i målet som strider 
mot det beslut vi tidigare ta-
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bygdegårdar där stora inves-
teringar har gjorts, svarade 
Mikael Berglund.

Moderator Björn Järbur, 
kommunchef i Ale, samman-
fattade debatten efter att yt-
terligare ett antal publikrös-
ter fått komma till tals.

– Det är ganska tydligt att 
politiken bestämt sig för att 
stryka område C, D och E 
i vindbruksplanen, vilket då 
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Fotnot. Miljöpartiet deltog inte i 
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Uppskattningsvis 75 ortsbor samlades i Starrkärrs bygdegård för att ta del av en öppen debatt om Ales vindbruksplan. Arrangör 
var Alefjälls Naturskyddsförening. Deras önskan har varit att område C, D och E ska strykas, så lär nu ske.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

– Område C, D och E stryks ur vindbruksplanen
Lugn debatt med tydliga besked

Vi vill verk-
ligen minska 
användandet av 
fossila bränslen, 

men självklart förstår 
även jag att vi måste 
visa hänsyn.
ELENA FRIDFELDT (C)

Alefj äll ska 
enligt oss vara 
ett grönt rekre-
ationsområde 

och vi vill helst att hela 
vindbruksplanen kastas 
i soptunnan.
ROBERT JANSSON (SD)

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) fick försvara att han ändrat uppfattning, förvisso till mångas glädje, men inte 
till allas.

Rolf Gustavsson (S) och Johnny Sundling (V) anser att utred-
ningen för att stryka område C, D och E i gällande vindbruks-
plan saknar kvalitet.

Jan A Pressfeldt (AD) har varit emot vindbruksplanen från 
början och är nöjd med att tre av områdena nu stryks.

I FRAMTIDENS ALE
SKAPAR POLISEN 
ÖKAD TRYGGHET

www.alesossarna.se
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Rose-Marie Fihn  
1:a på kommunfullmäktigevalsedeln
9:a på riksvalsedeln
16 på regionvalsedeln

Ulrik Hammar 
1:a på regionvalsedeln                    

Folkpartiet vill investera för framtiden. Vi vill prioritera 
de svårast sjuka, stärka akut- och ambulanssjukvården, 
utveckla psykiatrin och satsa på forskning. Regionen 
ska erbjuda löner som lockar sjuksköterskor och 
annan personal att vidareutbilda sig och bidra med sin 
erfarenhet och kompetens.

Folkpartiet sätter 
sjukvården främst!

ÄLVÄNGEN. I fredags 
hade Ale DHR bjudit in 
till Politikerrace.

Representanter från 
de olika partierna 
fi ck prova på att vara 
funktionshindrad för en 
stund.

– En annorlunda, men 
samtidigt väldigt nyttig 
upplevelse, konstate-
rade kommunalrådet 
Mikael Berglund (M).

I tvärpolitiska team fi ck del-
tagarna rotera på tre olika 
stationer i Älvängen; Rese-
centrum, gågatan i centrum 
och Handelsplats Älvängen. 
15 politiker hade hörsammat 
inbjudan, däribland de båda 
kommunalråden – Mikael 
Berglund och Paula Örn 
(S).

– Vi är nöjda med uppslut-
ningen och responsen från 
de politiska företrädarna. 
Syftet med den här dagen är 
att beslutande politiker ska 
få en erfarenhet om hur det 
faktiskt är att vara funktions-
hindrad i Ale. Det kan vara 
bra att ha med sig när man 
ska fatta beslut i framtiden, 
säger Gunilla Wallengren, 
ordförande i Ale DHR och 
samordnare för fredagens ar-
rangemang.

Lokaltidningen fanns på 
plats vid Resecentrum där 
Mikael Berglund försattes 

med glasögon som plötsligt 
gjorde honom synskadad. 
Tätt bakom sig hade han 
Paula Örn som fi ck åka rull-
stol. Tillsammans skulle de ta 
sig till tågperrongen – ingen 
enkel uppgift.

– Jag letar efter hissknap-
pen, sade Mikael aningen 
frustrerat.

– Gå lite mer åt vänster, 
det brukar bli bättre då, 
skämtade Paula Örn.

Berglund fi ck anledning 
att ge igen när de skiftade 
och Paula fi ck överta glasö-
gonen med tunnelseende.

– Det är som din politik, 
infl ikade Mikael Berglund.

Insåg allvaret
En lättsam stämning var det, 
men det var inte utan att 
politikerna insåg allvaret i 
de funktionshindrades situ-
ation. Det blev påtagligt be-
kymmersamt för deltagarna 
när de skulle ta sig på och av 
pendeltåget.

– Kanten mellan tåg och 
perrong gör det svårt för 
den grupp av människor som 
sitter i rullstol. Jag är en av 
dem, sade Gunilla Wallen-
gren och tillade:

– Det fi nns hjälpmedel 
inne på tåget, men det krävs 
nio olika moment för att 
överbrygga steget mellan tåg 
och perrong.

På stationen vid Ica Su-
permarket fi ck de politiska 
representanterna testa på att 
vara blind och ta sig fram 
med käpp på gågatan ge-
nom Älvängen centrum, som 

handlarna också använder till 
att sätta ut trottoarpratare 
och exponera varor på.

Vid Handelsplats Älväng-
en utsattes deltagarna bland 
annat för rullstolsåkning där 
vägen lutar. De fi ck också ta 
sig in på en verksamhet som 
saknar dörrautomatik. Det 
hela avslutades med ett race 
från Apoteket till Copps en-
tré.

Givande dag
Samtliga parter tyckte det 
varit en givande dag. Gunil-
la Wallengren och hennes 
kamrater fi ck svara på många 
frågor.

– Om man ska ge en gene-
rell bild om hur det är att vara 
funktionshindrad i Ale kan 

man konstatera att det fi nns 
en del att göra. Ta exempel-
vis Ale Torg och nybyggda 
Handelsplats Älvängen så 

har man inte tänkt till fullt 
ut. Genom dialog hoppas vi 
kunna förbättra saker och 
ting, avslutar Gunilla.

LÖDÖSE. Samverkan 
över gränserna.

Det var budskapet 
när Moderaterna i Ale 
och Lilla Edet gjorde en 
gemensam manifesta-
tion vid tågstationen i 
Lödöse på fredagsmor-
gonen.

Förbipasserande 
pendlare bjöds på kaffe 
och bulle.

– Tillsammans förbättrar vi 
Lödöse och Alvhem. Invånarna 
i respektive kommun ser ingen 
gränsdragning och då ska inte 
politiker och tjänstemän göra 
det heller. Vi behöver sampla-
nera byggnation i området, det 
mår båda kommunerna bra av, 
säger Ales kommunalråd Mi-
kael Berglund.

Partivännen och opposi-
tionsrådet i Lilla Edet, Peder 
Engdahl, är inne på precis 
samma spår.

– Var och en av orterna är 
ännu för små för att kunna er-
bjuda bra service, men tillsam-
mans kan vi komplettera varan-
dra. Vi kan samverka kring till 
exempel återvinning, förskola, 
byggnation och kollektivtrafi k.

Ett helt trafi kmot i Alvhem/
Lödöse har högsta prioritet om 
man ska tro riksdagsledamot 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

– Vi jobbar envist vidare 
med att få Trafi kverket att pri-
oritera detta.

JONAS ANDERSSON

FÖR DIG SOM TYCKER 
MILJÖ, SKOLA OCH 

ARBETE ÄR VIKTIGT!

wWw.mP.sE/aLE wWw.mP.sE/eU

Moderaterna vill
samverka över 
kommungränsen

Funktionshindrade för en stund

Gunilla Wallengren, ordförande i Ale DHR, i samspråk med poli-
tikerna Elena Fridfelt och Paula Örn.

Elena Fridfelt insåg hur svårt det var att ta sig fram som blind 
på gågatan i Älvängens centrum.

Mikael Berglund fick känna 
på hur det är att vara synska-
dad och Paula Örn fick upp-
draget att i rullstol ta sig till 
tågperrongen.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Ale

VI KANDIDERAR TILL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

En kunskapsinriktad och trygg skola En äldreomsorg värd namnet En småskalig samhällsbyggnad

Fler lärare i skolan framför nytt 
kommunhus!

Mindre klasser i skolan för att 
skapa ordning och trygghet.

jourenhet.

Hemlagad mat till våra äldre!

Alla ska vara garanterade en plats 
på äldreboende efter 85 år.

Antalet omsorgspersonal som 
besöker äldre i hemmet ska 
minimeras. 

Ja till byggnation på landsbygden! 
Nej till vindkraft!

Krafttag mot nedskräpning och 
skadegörelse.

Vi säger nej till höghus.

L ä s  v å r t  l o k a l a  v a l m a n i f e s t  p å  a l e . s v e r i g e d e m o k r a t e r n a . s e
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KLÄM & KÄNN

NY
BUTIK!

I början av året öppnade vi ny butik i Tagene, Göteborg. 
I nya kreativa och inspirationsrika miljöer bjuder vi in dig 
att botanisera i vårt sortiment.

Kläm, känn och låt dig övertygas. Det mesta fi nns på plats. 
Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
råd. Passa på, kampanj gäller t.o.m 28 september.

Varmt välkommen!

YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER 
FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER
BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 
SPA

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 28 september 2014

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

– nu ännu 
fl er färger!

LAGER-
RENSNING
OCH FINAL-

PRISER!
Reservation för 
slutförsäljning

5.295:-
10x21

Se alla på www.skanskabyggvaror.se. Använd vår enkla dörrguide.

Några av marknadens mest prisvärda ytterdörrar 
stoltserar med P- och CE-märkning!

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
1/9 - 31/12  10-19  10-17

ALAFORS. Nästan som 
att vara på en brandsta-
tion.

Barnen kunde sitta 
upp i en bandvagn och 
åka skylift.

Öppet hus-firandet 
hos Ale El lockade till en 
riktig familjefest.

Morgonen bjöd på regn, men 
lagom till att Ale El slog upp 
grindarna till området på 
Lunnavägen började solen 
skina. Under timmarna tre 
hälsades besökarna välkomna 
till öppet hus.

– Vi vill vara en stark aktör 
på den lokala marknaden och 
jobba nära aleborna. Detta 
är ett sätt att nå ut till kom-
muninvånarna, visa upp och 
informera om vår verksam-
het samt vara tillgängliga för 
allmänhetens frågor, säger vd 
Stefan Brandt som såg ut att 
trivas i folkvimlet.

Många valde att gå tips-

promenad och barnen locka-
des framförallt av att få klätt-
ra i elstolpe och åka skylift.

– Det var häftigt! Jag är 
inte höjdrädd så jag tänker 
åka igen, förklarade Ella 
Blomgren som hade sällskap 
av kompisen Carolina Ed-
lund.

I personalmatsalen stod fi-
kabordet uppdukat. Det ser-
verades korv med bröd, kaffe 
och bulle. Lite längre bort i 
lokalen erbjöds ansiktsmål-
ning.

Representanter från Ale 
Els olika avdelningar fanns 
på plats denna lördag. Kund-
service höll öppet och de som 
hade frågor om sitt elavtal el-
ler som ville teckna ett sådant 
hade möjlighet att göra det.

– Vi är jättenöjda med hur 
den här dagen förlöpte. Väd-
ret blev det bästa tänkbara 
och vi hade en strid ström av 
besökare hela dagen, avsluta-
de Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Derome, som 
den 1 september köpte 
Gekå Byggnadsvaror i Lil-
la Edet, har stängt filialen 
i Lödöse. Istället hänvisas 
kunderna till byggvaruhu-
set i Lilla Edet.

– Vi kommer att inves-
tera cirka tio miljoner kro-
nor i Lilla Edet. Det blir 
en om- och tillbyggnad 

för att bredda sortimentet 
ytterligare. I Lödöse hade 
vi ingen möjlighet att växa 
och därför tog vi beslutet 
att stänga, säger Carl-Tore 
Bengtsson, vd för Derome 
Byggvaror & Träteknik.

Personalen i Lödöse 
fortsätter sin anställning på 
Derome i Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Filial i Lödöse har stängt Strid ström av besökare

Märta Werling tyckte att stolpklättringen var kul. Mikael Hans-
son från Ale El assisterade.

Personal från kundservice var behjälpliga med att svara på 
frågor och tecknande av elavtal.

Tyra Blomgren fick ansiktet målat av Lina Flysjö.
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KLÄM & KÄNN

NY
BUTIK!
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Personal fi nns alltid till hands för att hjälpa till med tips och 
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BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 
SPA
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DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

ALLA DAGAR
06.00–23.00

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.

EGENBAKAT
ALLTID FÄRSKT

/KG6990

/KG1490

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

SVENSKA ÄPPLEN

STORPACK

:-59 /ST
FÄRSK LAXFILÉ

79:-/KG

HALLON/MARÄNG-
TÅRTA 6 BITAR

:-89/ST

BARKIS

:-10/ST

FÄRSK TORSKFILÉ

SMÖRKRANS

1290
/KG

KVISTTOMATER

:-99/KG

NYKOKTA HAVSKRÄFTOR

:-

:-15/ST

2990
/ST

500G
BRIETÅRTA

5990
/KG

SVENSK  
HÖGREV

SVENSK 
SKINKSTEK

4990
/KG

SALLADSMIXER

COOP

10:-/ST

25:-/ST

KAFFE
EKOLOGISKT
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?

Fastighetsbyrån Ale / 0303-746 250 / ale@fastighetsbyran.se / fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 250 000 kr Avgift 4 077:-/mån (inkl värme, VA, kabel-tv) Boarea 69,1 kvm Vån 1 av 2
Energiprestanda 60 kWh/kvm år Visas Ons 10/9 18.45-19.15 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

2:a Ale | Älvängen Gruvåsvägen 19

Utgångspris 4 500 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 210 kvm + 50 kvm Tomt 1 514 kvm
Byggt 1947 Visas Sön 14/9 13.00-14.00 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Nödinge Torpavägen 11

Utgångspris 4 200 000 kr Rum 7 rum, varav 4 sovrum Boarea 200 kvm Tomt 1 235 kvm Byggt 2009
Energiklass D Visas Sön 14/9 11.30-12.30 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Nödinge Tells Väg 4

Utgångspris 2 600 000 kr Rum 5 rum, varav 3 sovrum Boarea 122 kvm + 76 kvm Tomt 1 816 kvm
Byggt 1972 Visas Sön 14/9 14.45-15.45 Mäklare Lennart Olsson 0708-44 64 12

Ale | Alafors Rished 420

NÖDINGE. Förra mån-
dagen arrangerades 
Seniorträff i Ale Kultur-
rum.

Ett 60-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan från Socialdemokra-
terna.

Medverkade gjor-
de regionstyrelsens 
ordförande Gert-Inge 
Andersson, regionkan-
didat Jim Aleberg samt 
kommunpolitikerna 
Monica Samuelsson och 
Paula Örn.

Det var Socialdemokrater-
nas seniorutskott som stod 
bakom förra veckans aktivi-
tet där sjukvård, primärvård, 
folkhälsa och kollektivtrafi k 
utgjorde punkter på dagord-
ningen.

– Det är roligt när vårt se-
niorutskott tar sådana här in-
itiativ. Personligen tyckte jag 
att det blev en riktigt trevlig 
och förhållandevis välbesökt 
tillställning där politiken och 
musik från Jan Sikking Trio 
inramade, säger Jarl Karls-
son, partiets valadministra-
tör.

Gert-Inge Andersson var 
först ut att äntra talarsto-
len för att redogöra för den 
utveckling som skett inom 
regionen vad det gäller sjuk-
vård. Han konstaterade att 
mycket är bra, men att för-
bättringsmöjligheter fi nns.

– Nästa steg vore att in-
föra en tandvårdsreform. 
Jag tycker det är konstigt att 

ingen har nappat på det, sade 
Gert-Inge som fi ck rungan-
de applåder av åhörarna.

Jim Aleberg fortsatte 
med att beskriva partiets 
idéer och tankar om regio-
nens primärvård och folk-
hälsa. Temat var detsamma 
för Monica Samuelsson 
som är Socialdemokraternas 
ordförandekandidat i vård- 
och omsorgsnämnden i Ale. 
Budskapet var tydligt:

– Ingen ska kunna köpa 
sig före i vårdkön.

Hon ser fram emot ett ut-
vecklat samarbete med kom-
munens seniorer. 

– Trygghet för de äldre är 
mitt viktigaste uppdrag, för-
klarade Monica.

Kommunalrådet Paula 
Örn berättade om vad Ale 
kommun gör för den äldre 
delen av befolkningen. Äm-
net kom att beröra matlag-

ning i hemmet, redovisning 
av fl er boendeplatser och 
trygghet.

– Senare i veckan hade jag 
förmånen att tillsammans 
med Jim Aleberg besöka 
Närhälsan i Älvängen som 
fått fl era nya Alebor på list-
ningen, berättar Jarl Karls-
son. 

– Personalen pekade på 
behov av en Familjecentral 
i Älvängen vilket fi nns med i 
planeringen, säger Karlsson. 

Familjecentralen i Bohus 
och Ungdomsmottagningen 
i Nödinge var andra verk-
samheter som fi ck besök av 
Jim Aleberg och Jarl Karls-
son.

– Ungdomsmottagningen 
presenterade en utveckling-
sidé som Jim Aleberg tog 
med sig, avslutar Jarl Karls-
son.

JONAS ANDERSSON

Seniorträff med Socialdemokraterna

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING ALE 

SVENSKFAST.SE/ALE

Välj den mäklare  
som har köparna!

i samarbete med 

 
Peter Eriksson (mäklare), Monica Carlsson (mäklare), Sandra Andersson (mäklare), 
Marie Engström (mäklare), Danijela Todorovic (mäklarassistent),  

Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson talade på So-
cialdemokraternas Seniorträff i Ale Kulturrum.
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ÄLVÄNGEN. En jobbtur-
né som gjorde ett stopp 
på Mr Johansson.

Centerpartiets chefs-
ekonom Martin Ådal 
tog tillfället i akt att 
samspråka med restau-
rangägaren Ming Jo-
hansson på sin genom-
resa i Västsverige.

– Det är i de små och 
medelstora företagen 
som jobben fi nns, kon-
staterar Martin Ådal.

Vid besöket på Mr Johansson 
hade Martin Ådal sällskap av 
lokala partiföreträdare samt 
ombudsmän. Samtalet fång-

ade upp Ming Johanssons 
synpunkter om näringslivs-
klimatet.

– Jag har ägt sex restau-
ranger som mest, nu har jag 
fyra. Tre av dem fi nns i Gö-
teborgsområdet samt denna 
som invigdes i våras. Skulle 
restaurangmomsen höjas 
skulle det hämma utveck-
lingen inom branschen. Det 
vore förödande, förklarade 
Ming Johansson.

Martin Ådal och hans par-
tikamrater lyssnade intres-
serat och tog del av Mings 
funderingar.

– Arbetsgivaravgiften är 
en annan viktig del för att få 
unga i arbete.

På Mr Johansson i Äl-
vängen jobbar för närvaran-
de 15 personer, heltid eller 
deltid.

– Det är viktigt att hålla 
igång ekonomin i samhället. 
Alliansens politik gör det, 
betonade Boel Holgersson 
och passade samtidigt på att 
önska Ming Johansson och 
hans personal lycka till i fort-
sättningen.

– Vi är jättenöjda med den 
start vi har fått och hoppas 
att Aleborna gillar vår res-
taurang, avslutade Ming Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Centerpartister på besök hos Ming Johansson i Älvängen. Från vänster Boel Holgersson, Tobias 
Bernardsson, Åke Niklasson, Martin Ådal, Thomas Fridlund och Elena Fridfelt.

Jobbturné pausade hos Mr Johansson
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Fräscht hus 
med underbar 
trädgård!

Ett hus att bli förälskad i, denna lilla pärla är en dröm 
för alla inredningsintresserade! Detta ompysslade hus 
erbjuder en underbar trädgård, uthuslänga, gäststuga 

Grymt snyggt 
funkishus med 
låg driftskostnad!

På bara 25 min med bil från Göteborg når du detta  

Välplanerad 
villa i Backa 
Säteri!

Pris 1.595.000:- som utgångspris.  
Visas 13/9. Berg Östravägen 1.
Maria Karlsson 070-2406330,  
maria@axelssonsfast.se

Pris 1.980.000:- som utgångspris. 
Visas 14/9 och 16/9. Skaven 133.

Pris 1.880.000:- som utgångspris. 
Visas 11/9. Hägers Gränd 2.

 

Lilla
 Edet

Nygå
rd

Nödinge

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-

G
äl

le
r 

8
/9

 t
 o

 m
 2

0
/9

. B
eg

rä
n

sa
t 

an
ta

l. 
R

es
er

va
ti

o
n 

fö
r 

sl
u

tf
ö

rs
äl

jn
in

g
.

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV

ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)
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Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?
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Jag tycker det är konstigt att 

ingen har nappat på det, sade 
Gert-Inge som fi ck rungan-
de applåder av åhörarna.

Jim Aleberg fortsatte 
med att beskriva partiets 
idéer och tankar om regio-
nens primärvård och folk-
hälsa. Temat var detsamma 
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Budskapet var tydligt:

– Ingen ska kunna köpa 
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Hon ser fram emot ett ut-
vecklat samarbete med kom-
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– Trygghet för de äldre är 
mitt viktigaste uppdrag, för-
klarade Monica.

Kommunalrådet Paula 
Örn berättade om vad Ale 
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Bernardsson, Åke Niklasson, Martin Ådal, Thomas Fridlund och Elena Fridfelt.

Jobbturné pausade hos Mr Johansson
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Håkan 
Axelsson

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

Karin 
Sundqvist

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi
som är
Axelssons!

Fräscht hus 
med underbar 
trädgård!

Ett hus att bli förälskad i, denna lilla pärla är en dröm 
för alla inredningsintresserade! Detta ompysslade hus 
erbjuder en underbar trädgård, uthuslänga, gäststuga 

Grymt snyggt 
funkishus med 
låg driftskostnad!

På bara 25 min med bil från Göteborg når du detta  

Välplanerad 
villa i Backa 
Säteri!

Pris 1.595.000:- som utgångspris.  
Visas 13/9. Berg Östravägen 1.
Maria Karlsson 070-2406330,  
maria@axelssonsfast.se

Pris 1.980.000:- som utgångspris. 
Visas 14/9 och 16/9. Skaven 133.

Pris 1.880.000:- som utgångspris. 
Visas 11/9. Hägers Gränd 2.

 

Lilla
 Edet

Nygå
rd

Nödinge

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-
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Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV

ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)



Vi har gjort mycket…
 Näringslivsklimatet har förbättrats med 166 platser under mandatperioden - från 
plats 227 år 2011 till plats 61 år 2014

 Kockar lagar maten på alla våra förskolor, förutom två
 Fyra konstgräsplaner är byggda – en femte plan planeras i Nödinge
 Stora investeringar i skolan
 Två meröppna bibliotek – gå till biblioteket när det passar dig
 
 
 Två näridrottsplatser är byggda – i Nödinge och Älvängen
 4,8 miljoner extra till föreningarna
 
 LOV är infört – valfrihet 
inom hemtjänsten

 Fågeldammarna är renoverade
 Vi har nu en bred politisk 
samverkan inom skolan

 Ny skatepark är byggd i 
Nödinge

 Vi har inrättat en social 
investeringsfond

 Nytt äldreboende 
är färdigbyggt i 
Nödinge

 Fler cykelvägar
 Båtklubbarna har 
fått förlängda avtal

FågeldammarMeröppna BibliotekNäridrott
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…men vi vill göra mer!
 »
 »
 »
 » Göra praon till en obligatorisk del i skolan
 » Bygga en skatepark inomhus
 » Införa meröppet på alla våra allmänna bibliotek
 » Jobba drogförebyggande från åk 5
 » Bygga ett äldreboende i Älvängen
 » Bygga en konstgräsplan i Nödinge
 » Öppna ett nytt bibliotek i Älvängen centrum
 » Ha mer kameraövervakning i otrygga områden
 »
 »  

i så stor utsträckning som möjligt
 »
 »
 » Erbjuda rökavvänjning till våra invånare
 »
 » Skapa det ekonomiska utrymmet som krävs 

för att genomföra lärarnas och rektorernas idéer 
 

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

Den 14 september väljer du om 
Ale ska få fortsätta utvecklas!

ALE



erar som väderskydd. Det 
är ingen kommunal fråga, 
men politiken måste ligga 
på Västtrafi k i ärendet. Vi 
har uppnått det resandetal i 
Lödöse Södra som var sagt 
för att en övergång skulle 
iordningställas.

Är det bara i den södra 
kommundelen som ni vill 
genomföra satsningar?

– Nej, absolut inte! Den 
norra delen, Hjärtum, har 
gått i stå. Markområde fi nns, 
men vi anser att det bör tas 
ett omtag och istället för 
villor ser vi att det saknas 
trygghetsboende och lägen-
heter.

När det gäller Lilla Edet 
centrum anser emellertid 
Moderaterna att projektet 

Ängshöken bör stå tillbaka 
och att Leifab i ett första ske-
de ska investera i Ekeberg.

– I centrum måste vi 
lösa parkeringsfrågan. Vårt 
förslag är boendekort som 
innebär att man som inne-
havare av ett sådant kan par-
kera på specifi ka områden. 
Vi vill göra i ordning ytan 
vid värmeverket, se till att få 
upp belysning och så vidare. 
Även de som bedriver verk-
samhet i centrum har svårt 
med parkering som situatio-
nen är i nuläget.

På söndag säger väljarna 
sitt och därefter vet vi om 
Moderaterna ges möjlighet 
att realisera sina planer eller 
inte.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Det politiska 
tonläget har skärpts.

Moderaterna går hårt 
åt nuvarande majoritet 
i Lilla Edet som de anser 
saknar handlingskraft 
och visioner.

– Inte en enda de-
taljplan har de lyckats 
få fram under den gång-
na mandatperioden. 
Det är skandal, dundrar 
oppositionsrådet Peder 
Engdahl som anser att 
en ny skola i Lödöse bör 
komma till stånd så fort 
det bara går.

Moderaternas dom är hård. 
Det är en trött politisk led-
ning som har styrt Lilla 
Edets kommun under de se-
naste åren.

– De har inte utvecklat 
kommunen, bara förvaltat 
arvet som de fi ck från den 
borgerliga alliansen efter 
förra valet, hävdar Camilla 
Waltersson Grönvall.

– Det vi upplever nu är en 
handlingsförlamning. Hur 
kan man som ledande parti 
(Socialdemokraterna) stå rak 
i ryggen och säga att man ska 
satsa på Lödöse? I senaste 
budgeten avsatte man 1,7 
miljoner kronor, motsvaran-
de siffra som vi presenterade 
var 9,2 miljoner kronor. Dä-
remot går S ut i valrörelsen 

och lovar vitt och brett. Att 
majoriteten inte har fått fram 
en enda detaljplan under fyra 
års tid är anmärkningsvärt, 
säger Peder Engdahl.

Omodern
Moderaterna anser att da-
gens högstadieskola i Lödöse 
är omodern, både ur ett ar-
betsmiljömässigt och peda-
gogiskt perspektiv. Engdahl 
och hans partikamrater vill 
se en ny skola på orten, men 
ger inget exakt besked om 
var och när nybyggnationen 
skulle kunna bli verklighet.

– Prognosen för 2014 vi-
sar på minus tio miljoner 
kronor jämfört med budget. 
Det måste vi vara ödmjuka 
inför. De pengarna ska häm-
tas tillbaka först. En annan 
omständighet som vi ska för-
hålla oss till är avsaknaden 
av en detaljplan vilket inne-
bär att vi inte ligger direkt 
i startgroparna. Vi kan inte 
lova en ny skola i morgon, så 
fungerar det inte. I bästa fall 
skulle vi kunna ha en ny sko-
la igång 2016, men mer rea-
listiskt är att tro 2017, säger 
Peder Engdahl.

– Vart den nya skolan ska 
placeras måste vi diskutera. 
Kanske är det på befi ntligt 
ställe, i Ekeberg eller på om-
rådet vid den gamla bensin-
macken? Det måste vara ett 
stort allmänt område. 

Hur har ni tänkt fi nan-
sieringen?

– En satsning i söder inne-
bär ökad infl yttning. Varje 
infl yttad person ger pengar 
tillbaka till kommunen. För 
Utbildningsnämndens del 
blir det inte dyrare om man 
hyr lokaler i en ny skola. Nu-
varande högstadium skulle 
kanske kunna användas till 
trygghetsboende eller någon 
annan inriktning. Det blir en 
uppgift för Leifab i så fall.

Att en ny förskola måste 
till i Ekeberg gör Modera-
terna ingen hemlighet av. 
De förkastar nuvarande si-
tuation med tillfälliga avdel-
ningar på Tingbergsskolan 
och Klosteräng.

– Självklart ska vi ha en ny 
förskola och den ska ligga i 
Ekebergsområdet. Det ska 

vara lokaler med fl exibla lös-
ningar. En ny förskola och 
skola tycker vi ska samplane-
ras med Ale just för vi tror att 
inom några år så är Lödöse 
och Alvhem sammanbyggda.

Glasad övergång
Vidare föreslår Moderaterna 
en kommunal fi nansiering så 
att dagens halva trafi kplats i 
Alvhem/Lödöse blir hel.

– Trafi kplatsen skulle med 
lätthet kunna fi nansieras 
med försäljning av industri-
mark. Ale kommun har inte 
mycket kvar av den varan 
och vi står på tur, säger Pe-
der Engdahl och fortsätter:

– När vi ändå är inne på 
Lödöse, måste det till en 
glasad övergång med hiss 
på stationsområdet likt dem 
som fi nns i Ale. De fung-

LILLA EDET. Under ett 
års tid har den kom-
munövergripande 
satsningen Bedömning 
för lärande, BFL, pågått 
i kommunens samtliga 
skolor, där alla grund-
skolelärare deltagit.

Det handlar om att 
utveckla lärares arbete 
i klassrummet och är ett 
samarbete mellan kom-
munen och Pedagogiskt 
Centrum, Göteborgsre-
gionen.

Nu har samarbetet 
blivit fi lmer som inspi-
ration för andra.

Pedagogiskt Centrum sam-
arbetar med fl era kommuner 
kring kompetensutveckling i 
skolan. Under året som sats-
ningen pågått har man från 
Pedagogiskt Centrum upp-
märksammat många goda 
exempel på utmärkt under-
visning i kommunens skolor. 
Det är så pass bra att GR 

valt att spela in fi lmer från 
undervisningen i Lilla Edet. 
Dessa ska användas till inspi-
ration för andra kommuner.

Filmerna fi nns på YouTu-
be. De har också spridits i 
Facebook-gruppen ”Bedöm-
ning för lärande” som i da-
garna nådde 10 000 medlem-
mar från hela Sverige.

Bedömning för lärande 
är ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt, som grundar sig 
på nationell och internatio-
nell forskning. Resultatet 
av att lärarnas undervisning 
utvecklas får på sikt effekt 
att eleverna lär sig ännu mer 
och når målen i större ut-
sträckning.

– Alla lärare i Lilla Edets 
skolor arbetar utifrån BFL 
och det är väldigt roligt att 
Lilla Edets lärare uppmärk-
sammas i dessa fi lmer som 
används för att inspirera an-
dra lärare, säger utvecklings-
ledare Anders Nordgren 
till Alekuriren.

JONAS ANDERSSON

Gemensamt 
kan vi  

föräandra!

Gruppledare

DAGS ATT 
BÖRJA TRÄNA?

www.stc.se

199
GYMKORT FRÅN

KR/MÅN

Bra undervisning i
Lilla Edet har blivit fi lm

Satsningar i söder utlovas
– M till attack mot 
nuvarande majoritet

Lovar mer verkstad om de kommer till makten. Moderaterna i Lilla Edet är tydliga med sina ambitioner för den södra kommunde-
len. Från vänster, Peder Engdahl, Anna Chorell, Michael Grönlund, Camilla Olofsson, Andreas Nelin och Camilla Waltersson Grönvall.
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1. Julia Färjhage 2. Jörgen Andersson 3. Paulina Svenungsson

Centerpartiet ser möjligheterna i hela kommunen. Vi tror på utveckling och en ljus framtid. Vi 
är övertygade om att vår skola kan bli ledande i Västsverige och att Lilla Edet kan bli en ledande 
miljökommun. Och vi är beredda att jobba hårt för att det ska bli verklighet.

Centerpartiet i Lilla Edet vill:
 att det ska finnas bra gång- och cykelvägar i hela kommunen. 
 att våra förskolor ska vara fria från gifter och hormonstörande ämnen.
 att den mat som serveras inom kommunens skolor, barn- och äldreomsorg ska vara tillagad på 

livsmedel som så långt som möjligt är svenskproducerade, ekologiska och närodlade.
 att det ska finnas en bra och attraktiv småskola i varje kommundel.  

Förskoleklass till årskurs tre ska finnas nära där man bor. 
 genomföra ett digitalt lärarlyft för att fullt ut kunna dra  

nytta av den it-satsning som genomförts i skolorna i Lilla Edet.
 öka personaltätheten inom förskolan.

Vill du veta mer? Gå in på centerpartiet.se/lillaedet
eller gilla oss på Facebook: Centerpartiet i Lilla Edet
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LILLA EDET. Socialde-
mokraterna regerar mer 
än gärna vidare i nuva-
rande majoritetskon-
stellation och Ingemar 
Ottosson har inga planer 
på att släppa ifrån sig 
klubban som kommun-
styrelsens ordförande.

I förra veckan pre-
senterade sossarna sitt 
handlingsprogram för 
2014-18.

På söndag säger väl-
jarna sitt.

Handlingsprogrammet som 
offentliggjordes vid en press-
träff på Folkets Hus har ar-
betats fram under den gånga 
mandatperioden. Kommun-
styrelsens ordförande Inge-
mar Ottosson hade sällskap 
av fullmäktiges ordförande 
Bert Åkesson.

– Vi vill fortsätta utveckla 
Lilla Edet i positiv anda. Med 
oss i majoritet har Lilla Edet 
blivit en tillväxtkommun och 
vi har lyckats vända trenden 
vad det gäller befolkningsan-
talet under de senaste åren. 
Förra året visade ett plus på 
249 personer och första halv-
året i år visar på en ökning 
med 139 personer, förklarar 
Ingemar Ottosson.

I det kommunala hand-
lingsprogrammet för 2014-
2018 fokuserar Socialdemo-
kraterna på fem specifi ka 
områden:

ring & miljö

småföretagandet
– Det är inte det tyngs-

ta dokumentet som ni har 
fått i er hand, men det är de 
viktigaste områdena som vi 
ser det. De är listade utan 
inbördes ordning. Till varje 
område fi nns underrubriker 
och arbetspunkter, säger Ot-
tosson.

När det gäller ungdomar 
vill Socialdemokraterna sätta 
lärandet i fokus. Man tänker 
investera i lärare och skolle-
dare.

– Läxhjälp ska fi nnas för 
alla elever som är i behov 
av detta, säger Ottosson och 
fortsätter:

– Arbetsmiljön behöver 
förbättras. Tingbergsskolans 
högstadium i Lödöse är gam-
malt och slitet. Det kan bli tal 
om ombyggnad eller en helt 
ny skola.

Gällande äldredelen be-
hövs det byggas fl er vårdplat-
ser inom särskilda boenden.

– Vi behöver ta ett hel-
hetsgrepp inför 2020-2025. 

förväntat, säger Ingemar Ot-
tosson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande gör ingen hemlighet av 
att han hoppas på en utveck-
ling av kommunens södra del 
under de närmaste åren. 

– Vi har idag en entrepre-
nör i Snickar-Carlsson som 
är duktig på att sälja villor. 
För att få igång byggnatio-
nen av hyresrätter kan kom-
munen bli en aktiv part.

Hur går tankarna kring 
Hedens idrottsplats?

– Där har vi stått och 
stampat länge. Det är en vik-
tig del att lösa för Lödöses 
utveckling. 

och näringslivet menar Inge-
mar Ottosson att det mås-
te till fullt fokus på att få ut 
ungdomar i arbete.

– I maj var arbetslösheten 
17 % för ungdomar i åldern 
18-24 år. Av Göteborgsregi-
onens kommuner ligger vi 
högst. Det hänger ihop med 
utbildning och kraven som 
ställs på arbetsmarknaden. 
Det är minst gymnasiekrav 
som gäller och där är vi inte 
framme än.

Hur går tankarna inför 
söndagens val?

LILLA EDET. Centerpar-
tisten Lars Ivarsbo vill 
se en fördjupad över-
siktsplan över Inlandsön 
med omgivande älvrum.

Det framgår i en skri-
velse ställd till kom-
munstyrelsen.

– Jag tycker att våra 
medborgare ska få kom-
ma till tals tidigt i pro-
cessen, säger Ivarsbo till 
lokaltidningen.

Av den över 100-åriga in-
dustriepoken på Inlandsön 
syns nu inga spår. Samtliga 
byggnader är jämnade med 
marken.

Knaufkoncernens minuti-
ösa återställning. Det är en 
av de mest förändrade ytor 
som jag har skådat i sådana 
här sammanhang, säger Lars 
Ivarsbo.

– Man har tagit bort allt 
och dessutom gjort det väl-
digt snabbt.

Lars Ivarsbo tycker det 
är dags att ta nästa steg för 
Inlandsön med omgivande 
älvrum.

– Det fi nns många tankar, 
idéer och synpunkter om vad 
området bör användas till. 
Vad man än beslutar att an-
vända ytan till i framtiden så 
kommer det att påverka den 
närmaste omgivningen. För 
att detta ska kunna realiseras 
i framtiden behöver en över-
siktlig planering göras.

– Förutom att en färdig 
översiktsplan visar hur man 
avser använda mark- och 
vattenområden påvisar den 
även eventuella intressemot-
sättningar. Här fi nns riks- 

och lokalintressen, kraftut-
veckling, sjöfart med mera 
att ta hänsyn till. Vitsen med 
en översiktsplan är att få alla 
bitar sammanställt i ett do-
kument.

Lars Ivarsbo initierar att 
kommunstyrelsen påbörjar 
arbetet med en fördjupad 
översiktsplan.

– I planprocessen öpp-
nas för medborgarna och 
andra intressenter att delta 
och utöva infl ytande till det 
kommande förslaget. Det är 
mycket bättre att låta kom-
muninvånarna komma till 
tals tidigt i processen istället 
för att de ska få lämna syn-
punkter på ett redan upprät-
tat förslag.

tet när den nuvarande över-
siktsplanen för Lilla Edets 
kommun antogs. När det ti-
diga samrådet startades upp 
fyllde vi i princip den gamla 
biosalongen i Folkets Hus, 
säger Ivarsbo och tillägger:

– Min uppfattning är att 

intresset för Inlandsön ock-
så är väldigt stort hos all-
mänheten, framförallt bland 
invånarna i Lilla Edet och 
Ström.

Vem äger Inlandsön 
idag?

– Det är Sjöfartsverket. 
Knauf har arrenderat ön. 
Vitsen med en översiktsplan 
är inte att ta hänsyn till vem 
som äger vad. Lilla Edets 
kommun har planmonopol 
och det gäller naturligtvis 
även översiktsplanen.

Vad har du själv för 
framtidstankar om In-
landsön med omgivande 
älvrum?

– Självklart vill jag att In-
landsön med sin närmaste 
omgivning ska användas för 
att öka attraktiviteten för 
Lilla Edets kommun. Det-
ta är en stor möjlighet att 
kunna nyttja älvrummet som 
vi pratat så många gånger 
om av och till, avslutar Lars 
Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON
www.derome.se 

Storsatsning i Lilla Edet
En stor ombyggnation av fd GEKÅ Byggnadsvaror kommer att ske på 
anläggningen i Lilla Edet för att få plats med ett bredare sortiment 
och vi väljer att koncentrera  verksamheten till denna anläggning. 

Lödöse stängs  
Den 1/9 flyttar personal och varor över till Lilla Edet och vi stänger i 
Lödöse, då anläggningen är för trång för ett större sortiment. 

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt under 
ombyggnationen.

        

       

     

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 1 september
Personrån
Ett personrån inträffar på 
Preem i Nödinge vid 21.30-
tiden. När målsägande står 
och tankar dyker tre okända 
gärningsmän upp. De tillgri-
per mannens mobiltelefon, 
plånbok och klocka.

Tisdag 2 september
Skadegörelse
Skadegörelse på Rödjans väg 
i Nödinge. Ett vittne ser hur 
en man krossar rutan till en 
bil som står parkerad vid 
Mekonomen. Gärningsman-
nen, som åker rollerblades, 
har en hund i koppel.

Försök till stöld i Katt-
leberg. Två ynglingar i 
16-18-årsåldern försöker 
stjäla en båt. Ett vittne till 
händelsen skrämmer grab-
barna på flykten.

Onsdag 3 september
Mopedinsats
Polisen gör en mopedinsats 
i Ale under kvällen. Åtta 
bötesförläggande skrivs, 
bland annat tre olovliga kör-
ningar och en drograttfylla. 
Fyra mopeder omhändertas.

Torsdag 4 september
Försök till inbrott
Försök till inbrott på Allans i 
Älvängen. Butiksinnehavaren 
vaknar av en smäll. Någon 
försöker krossa skyltfönstret 
med en sten.

En kvinna ska just till 
att besöka ett bankkontor i 
Älvängen på eftermiddagen. 
När hon parkerar bilen blir 
hon bestulen på sin hand-
väska som hon förvarar i 
baksätet. Två okända män 
öppnar bakdörren och tar 
väskan.

Fredag 5 september
Misshandel
En person född 1999 och 
hemmahörande i Älvängen 
blir misshandlad på pendel-
tåget i Nödinge av ett gäng 
på sex-sju personer. Målsä-
gande får ta emot slag mot 
huvudet.

Sitter gärna kvar i majoritet

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson och kommunfullmäktiges ordförande Bert Åkesson presenterade Socialdemokra-
ternas kommunala handlingsprogram för 2014-2018 vid en presskonferens i förra veckan.

– Känslan är god, vi hör 
många positiva toner när vi 
är ute och pratar med kom-
muninvånarna. Samarbetet i 
majoritetsgruppen har fung-

erat väldigt bra. Nu jobbar 
partierna var och en för sig 

lertid gärna att vi fortsätter 
regera i samma konstellation 

även kommande mandatpe-
riod, avslutar Ingemar Ot-
tosson.

JONAS ANDERSSON

Fördjupad översiktsplan över Inlandsön?

Lars Ivarsbo vill att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att ett 
arbete kan startas upp med en fördjupad översiktsplan över In-
landsön med omgivande älvrum.
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LILLA EDET. Socialde-
mokraterna regerar mer 
än gärna vidare i nuva-
rande majoritetskon-
stellation och Ingemar 
Ottosson har inga planer 
på att släppa ifrån sig 
klubban som kommun-
styrelsens ordförande.

I förra veckan pre-
senterade sossarna sitt 
handlingsprogram för 
2014-18.

På söndag säger väl-
jarna sitt.

Handlingsprogrammet som 
offentliggjordes vid en press-
träff på Folkets Hus har ar-
betats fram under den gånga 
mandatperioden. Kommun-
styrelsens ordförande Inge-
mar Ottosson hade sällskap 
av fullmäktiges ordförande 
Bert Åkesson.

– Vi vill fortsätta utveckla 
Lilla Edet i positiv anda. Med 
oss i majoritet har Lilla Edet 
blivit en tillväxtkommun och 
vi har lyckats vända trenden 
vad det gäller befolkningsan-
talet under de senaste åren. 
Förra året visade ett plus på 
249 personer och första halv-
året i år visar på en ökning 
med 139 personer, förklarar 
Ingemar Ottosson.

I det kommunala hand-
lingsprogrammet för 2014-
2018 fokuserar Socialdemo-
kraterna på fem specifi ka 
områden:

ring & miljö

småföretagandet
– Det är inte det tyngs-

ta dokumentet som ni har 
fått i er hand, men det är de 
viktigaste områdena som vi 
ser det. De är listade utan 
inbördes ordning. Till varje 
område fi nns underrubriker 
och arbetspunkter, säger Ot-
tosson.

När det gäller ungdomar 
vill Socialdemokraterna sätta 
lärandet i fokus. Man tänker 
investera i lärare och skolle-
dare.

– Läxhjälp ska fi nnas för 
alla elever som är i behov 
av detta, säger Ottosson och 
fortsätter:

– Arbetsmiljön behöver 
förbättras. Tingbergsskolans 
högstadium i Lödöse är gam-
malt och slitet. Det kan bli tal 
om ombyggnad eller en helt 
ny skola.

Gällande äldredelen be-
hövs det byggas fl er vårdplat-
ser inom särskilda boenden.

– Vi behöver ta ett hel-
hetsgrepp inför 2020-2025. 

förväntat, säger Ingemar Ot-
tosson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande gör ingen hemlighet av 
att han hoppas på en utveck-
ling av kommunens södra del 
under de närmaste åren. 

– Vi har idag en entrepre-
nör i Snickar-Carlsson som 
är duktig på att sälja villor. 
För att få igång byggnatio-
nen av hyresrätter kan kom-
munen bli en aktiv part.

Hur går tankarna kring 
Hedens idrottsplats?

– Där har vi stått och 
stampat länge. Det är en vik-
tig del att lösa för Lödöses 
utveckling. 

och näringslivet menar Inge-
mar Ottosson att det mås-
te till fullt fokus på att få ut 
ungdomar i arbete.

– I maj var arbetslösheten 
17 % för ungdomar i åldern 
18-24 år. Av Göteborgsregi-
onens kommuner ligger vi 
högst. Det hänger ihop med 
utbildning och kraven som 
ställs på arbetsmarknaden. 
Det är minst gymnasiekrav 
som gäller och där är vi inte 
framme än.

Hur går tankarna inför 
söndagens val?

LILLA EDET. Centerpar-
tisten Lars Ivarsbo vill 
se en fördjupad över-
siktsplan över Inlandsön 
med omgivande älvrum.

Det framgår i en skri-
velse ställd till kom-
munstyrelsen.

– Jag tycker att våra 
medborgare ska få kom-
ma till tals tidigt i pro-
cessen, säger Ivarsbo till 
lokaltidningen.

Av den över 100-åriga in-
dustriepoken på Inlandsön 
syns nu inga spår. Samtliga 
byggnader är jämnade med 
marken.

Knaufkoncernens minuti-
ösa återställning. Det är en 
av de mest förändrade ytor 
som jag har skådat i sådana 
här sammanhang, säger Lars 
Ivarsbo.

– Man har tagit bort allt 
och dessutom gjort det väl-
digt snabbt.

Lars Ivarsbo tycker det 
är dags att ta nästa steg för 
Inlandsön med omgivande 
älvrum.

– Det fi nns många tankar, 
idéer och synpunkter om vad 
området bör användas till. 
Vad man än beslutar att an-
vända ytan till i framtiden så 
kommer det att påverka den 
närmaste omgivningen. För 
att detta ska kunna realiseras 
i framtiden behöver en över-
siktlig planering göras.

– Förutom att en färdig 
översiktsplan visar hur man 
avser använda mark- och 
vattenområden påvisar den 
även eventuella intressemot-
sättningar. Här fi nns riks- 

och lokalintressen, kraftut-
veckling, sjöfart med mera 
att ta hänsyn till. Vitsen med 
en översiktsplan är att få alla 
bitar sammanställt i ett do-
kument.

Lars Ivarsbo initierar att 
kommunstyrelsen påbörjar 
arbetet med en fördjupad 
översiktsplan.

– I planprocessen öpp-
nas för medborgarna och 
andra intressenter att delta 
och utöva infl ytande till det 
kommande förslaget. Det är 
mycket bättre att låta kom-
muninvånarna komma till 
tals tidigt i processen istället 
för att de ska få lämna syn-
punkter på ett redan upprät-
tat förslag.

tet när den nuvarande över-
siktsplanen för Lilla Edets 
kommun antogs. När det ti-
diga samrådet startades upp 
fyllde vi i princip den gamla 
biosalongen i Folkets Hus, 
säger Ivarsbo och tillägger:

– Min uppfattning är att 

intresset för Inlandsön ock-
så är väldigt stort hos all-
mänheten, framförallt bland 
invånarna i Lilla Edet och 
Ström.

Vem äger Inlandsön 
idag?

– Det är Sjöfartsverket. 
Knauf har arrenderat ön. 
Vitsen med en översiktsplan 
är inte att ta hänsyn till vem 
som äger vad. Lilla Edets 
kommun har planmonopol 
och det gäller naturligtvis 
även översiktsplanen.

Vad har du själv för 
framtidstankar om In-
landsön med omgivande 
älvrum?

– Självklart vill jag att In-
landsön med sin närmaste 
omgivning ska användas för 
att öka attraktiviteten för 
Lilla Edets kommun. Det-
ta är en stor möjlighet att 
kunna nyttja älvrummet som 
vi pratat så många gånger 
om av och till, avslutar Lars 
Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON
www.derome.se 

Storsatsning i Lilla Edet
En stor ombyggnation av fd GEKÅ Byggnadsvaror kommer att ske på 
anläggningen i Lilla Edet för att få plats med ett bredare sortiment 
och vi väljer att koncentrera  verksamheten till denna anläggning. 

Lödöse stängs  
Den 1/9 flyttar personal och varor över till Lilla Edet och vi stänger i 
Lödöse, då anläggningen är för trång för ett större sortiment. 

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt under 
ombyggnationen.

        

       

     

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 1 september
Personrån
Ett personrån inträffar på 
Preem i Nödinge vid 21.30-
tiden. När målsägande står 
och tankar dyker tre okända 
gärningsmän upp. De tillgri-
per mannens mobiltelefon, 
plånbok och klocka.

Tisdag 2 september
Skadegörelse
Skadegörelse på Rödjans väg 
i Nödinge. Ett vittne ser hur 
en man krossar rutan till en 
bil som står parkerad vid 
Mekonomen. Gärningsman-
nen, som åker rollerblades, 
har en hund i koppel.

Försök till stöld i Katt-
leberg. Två ynglingar i 
16-18-årsåldern försöker 
stjäla en båt. Ett vittne till 
händelsen skrämmer grab-
barna på flykten.

Onsdag 3 september
Mopedinsats
Polisen gör en mopedinsats 
i Ale under kvällen. Åtta 
bötesförläggande skrivs, 
bland annat tre olovliga kör-
ningar och en drograttfylla. 
Fyra mopeder omhändertas.

Torsdag 4 september
Försök till inbrott
Försök till inbrott på Allans i 
Älvängen. Butiksinnehavaren 
vaknar av en smäll. Någon 
försöker krossa skyltfönstret 
med en sten.

En kvinna ska just till 
att besöka ett bankkontor i 
Älvängen på eftermiddagen. 
När hon parkerar bilen blir 
hon bestulen på sin hand-
väska som hon förvarar i 
baksätet. Två okända män 
öppnar bakdörren och tar 
väskan.

Fredag 5 september
Misshandel
En person född 1999 och 
hemmahörande i Älvängen 
blir misshandlad på pendel-
tåget i Nödinge av ett gäng 
på sex-sju personer. Målsä-
gande får ta emot slag mot 
huvudet.

Sitter gärna kvar i majoritet

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Ottosson och kommunfullmäktiges ordförande Bert Åkesson presenterade Socialdemokra-
ternas kommunala handlingsprogram för 2014-2018 vid en presskonferens i förra veckan.

– Känslan är god, vi hör 
många positiva toner när vi 
är ute och pratar med kom-
muninvånarna. Samarbetet i 
majoritetsgruppen har fung-

erat väldigt bra. Nu jobbar 
partierna var och en för sig 

lertid gärna att vi fortsätter 
regera i samma konstellation 

även kommande mandatpe-
riod, avslutar Ingemar Ot-
tosson.

JONAS ANDERSSON

Fördjupad översiktsplan över Inlandsön?

Lars Ivarsbo vill att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att ett 
arbete kan startas upp med en fördjupad översiktsplan över In-
landsön med omgivande älvrum.
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Vi kan 
bättre!
Varje elev ska få det stöd han/hon 

SKOLAN
FÖRST!
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Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
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Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

Alekuriren låter partiernas företrädare besvara tre angelägna frågor inför valet den 14 september.INFÖR VALET

3. Hur vill ert parti förbättra villkoren 
för föreningslivet i Lilla Edets kommun?

2. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att vända den 
negativa resultatutvecklingen i kommunens skolor?

1. Hur vill ert parti lösa bristen på ung-
domsbostäder i Lilla Edets kommun?

Vänsterpartiet
1. Vad gäller ungdomsbostäder 
måste detta jobbas in i bostads-
försörjningsprogrammet på så sätt 
att det till exempel står 2017 skall 
det finnas x anal ettor och x antal 
tvåor. Vi måste bygga spritt över 
kommunen och gärna i samverkan 

med lokala näringslivet.
Alla har rätt till en bostad. Bara 
genom allmännyttan kan vi garan-
tera rimliga hyror då avkastnings-
kravet är något lägre.
2. Vänsterpartiet föreslår en riktig 
rotvända vad gäller skolutveckling. 
Vi måste börja se till att det peda-

gogiska innehållet och göra det 
intressant att lära sig. Barn är krea-
tiva och vill, hur kan skolan, föräld-
rar och övriga samhället bidra och 
möjliggöra för detta? Låt oss aldrig 
mer fastna i en lokaldiskussion 
som ju inte gynnar utvecklingen på 
något sätt. Om Skolverkets resul-

tat grundade sig i hur många små 
skolor kommunerna har skulle Lilla 
Edet legat i topp!
3. Kanske mer samordnade insat-
ser riktade till föreningslivet och 
framförallt börja prata med dem 
vad de vill själva. Vi skulle från 
Vänsterpartiets sida gärna se att 

jämställdhetsarbetet prioriterades 
ytterligare inom föreningslivet. 
Starkare koppling mellan kultur-fri-
tid och skola. Föreningslivet är en 
utomordentlig motor för integra-
tionsarbetet och har så här långt 
spelat en stor roll för kommunen.

Sverigedemokraterna
1. Genom att färre personer trängs 
om de tillgängliga lägenheterna. Den 
oöverlagda invandringen förstör 
lägenhetsmarknaden.
2. genom att behålla de bra mindre 

skolorna och arbeta med ordning, 
ambitionsnivå och vuxennärvaro i 
den största problemskolan. Finansie-
ras genom att  vi inte vill skänka bort 
läsplattor till barn. Dels tillför de inte 
något pedagogiskt, dels har nästan 

alla redan liknande möjligheter, ändå.
3. Enskilda individers frivilliginsat-
ser och de ideella föreningarnas, 
idrottslivets och de religiösa försam-
lingarnas arbete stärker det sociala 
kapitalet i samhället och har en stor 

betydelse för bland annat kulturar-
vets bevarande, kunskapsutveck-
lingen, folkhälsan och demokratin. 
Starka lokalsamhällen och en trygg 
och levande hembygd präglad av en 
stark medborgaranda, där människor 

oegennyttigt tar ansvar för samhället 
och andra medborgares välbefin-
nande, är en viktig faktor i byg-
gandet av det goda samhället. Den 
ideella sektorn har i detta avseende 
en central funktion.

Socialdemokraterna
1. Vi vet inte om det finns en brist 
av ungdomsbostäder i Lilla Edets 
kommun, vi har byggt hyresrät-
ter under denna mandatperiod i 
varierande storlek både ettor och 
tvåor. Samt att nybyggnationen 
har skapat en flyttkedja vilket gör 

att tillgängligheten på äldre och 
lite billigare lägenheter ökat. Vi 
kommer att fortsätta byggnationen 
och även fortsättningsvis bygga 
mindre och större lägenheter, både 
i Lödöse och Lilla Edet.
2. Vi kommer att satsa på det peda-
gogiska arbetet i skolan genom att 

lärarna skall arbeta med lärande 
och mindre med administrativa 
arbetet och rektorer ska arbeta 
med det pedagogiska ledarskapet. 
Vi ska anställa fler förstelärare och 
fler specialpedagoger och vi ska 
ge läxhjälp till de som behöver det 
och de som efterfrågar det. Oavsett 

om vi får statsbidrag eller inte 
kommer vi att fortsätta att erbjuda 
ferie- och sommarskola.
3. Att aktivt stödja föreningslivet 
i det vardagliga arbetet och att 
stärka ungdomars möjlighet att 
kunna utöva fritidsaktiviteter.
Starta en förstudie: idrottsplats i 

södra kommun delen – Konstgräs-
plan – Idrottshall.  Arbeta för fort-
satt drift av ishallen i Lödöse
Vi samverkar även med olika 
aktörer för ett större musik/kultu-
rutbud. Samt skapa mötesplatser 
för unga.

Moderaterna
1. Vi tror att billiga mindre bostä-
der i stationsnära läge är det bästa. 
Då tror vi att även studenter utan-

för kommunen väljer detta.
2. Att vända den negativa trenden 
i skolan är det viktigaste. Med 
mindre klasser och en skola som 

alla trivs i är viktigt. Det låter lätt 
men är inte helt enkelt. Kanske 
dags att Fuxerna byter namn och 
image. 

3. Vi vill att alla föreningar driver 
sina anläggningar själva med ett 
driftbidrag. Vi vill även gynna ung-
domar med högre verksamhetsbi-

drag. Då går pengar direkt till barn 
och unga. Vuxna får helt enkelt 
betala vad det kostar själva.

Miljöpartiet
1. Vi skulle gärna se att det byggdes 
studentbostäder vid Lödöse södra 
då vi tror att efterfrågan finns 
med tanke på den bostadssituation 
som finns i Göteborg. Att man kan 
ta sig in till centrala Göteborg på 
mindre än 30 min tror vi kan locka 
studenter. Men vi vill även att man 
satsar på att bygga mer lägenheter 
i Lödöse samt så vill vi gärna att 
man fortsätter med planen med att 

bygga det andra centrumhuset i 
Lilla Edet. 
2. Miljöpartiet vill möjliggöra kva-
litetsutbildning i skolan genom att 
ge lärare högre lön och kompe-
tensutveckling och genom att ge 
elever i behov extra hjälp redan i 
de tidiga årskurserna. Vi vill också 
uppmuntra till kreativa lösningar 
som till exempel ”motionsstunder”. 
Forskning visar att vår hjärna fung-
erar mycket bättre efter fysisk akti-

vitet. I Lilla Edet kunde vi försiktigt 
börja med motionsstunder och 
sedan kanske ha organiserad pul-
sträning som har gett fantastiska 
resultat, till exempel i en svensk 
skola i Valdemarsvik. Några lärare, 
fascinerade av en amerikansk bok 
”Spark: The Revolutionary New Sci-
ence of Exercise and Brain”, införde 
en regelbunden pulsträning på 
skoltid. De eleverna som tränade, 
nådde högre koncentrationsför-

måga, bättre resultat i läsförståelse 
och teoretiska ämnena. Vi vill 
uppmuntra till att följa det goda 
exemplet!
3. Föreningslivet är ett nyckelord 
till ett hållbart samhälle. Miljöpar-
tiet vill ge mindre föreningar möj-
lighet att använda kommunalägda 
lokaler så att deras verksamhet 
inte bromsas på grund av brist 
på egen lokal eller pengar. Vi vill 
också skapa möjligheter för sport-

föreningar att rekrytera nya med-
lemmar eftersom sportaktiviteter 
leder till bättre folkhälsa. Tillgänglig 
information om alla föreningar 
är nödvändig så att invånare och 
tjänstemän är medvetna om möjlig-
heterna. Föreningar måste få bättre 
synlighet och uppmärksamhet och 
därför kommer vi att föreslå en 
”föreningsdag” i skolor och i kom-
munhuset. 

Kristdemokraterna
1. Genom att förenkla byggandet och 
ge förutsättningar till det kommunala 
bolaget och andra aktörer att upp-

föra särskilt anpassade bostäder för 
ungdomar.
2. Kristdemokrater i Lilla Edet menar 
att varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsätt-
ningar och förmågor. Satsa på läsning 
– mer lärarledd undervisningstid. En 
god förutsättning för att lyckas med 

detta är att uppgradera läraryrket 
samt fler pedagoger i klassrummen 
samt fler vuxna i skolan.   
3. Lilla Edets kommun har många 

livskraftiga föreningar, vi vill stimu-
lera de föreningar som finns samt 
starta en förstudie kring idrottsplat-
sen i Lödöse.  

Folkpartiet
1. Vi vill att när det blir en lägen-
het ledig ska man prioritera unga 

vuxna.
2. Vi vill tillföra resurser till mer 
pedagoger i skolan för att öka 

kvalitén.
3. Lilla Edet kommun subventione-
rar redan idag ungdomsverksam-

het med fria lokaler. Vi vill utöka 
stödet till senior- och ungdom-
sverksamhet genom till exempel 

samarrangemang med studieför-
bunden och föreningarna.

Centerpartiet
1. I Centerpartiets koncept för 
Lödöse ingår bland anant att skapa 
billiga bostäder för unga i närheten 
av Lödöse Södra. Vi ser gärna att 
någon entreprenör tar sig an upp-
giften men är inte främmande för 
att ge LEIFAB i uppdrag att bygga 
bostäder för unga. Järnvägssta-

tionens tillkomst är ett led för att 
bland annat ungdomar lättare ska 
kunna ta sig till utbildningar i regi-
onen. Utan Centerpartiet hade det 
inte blivit någon järnvägsstation i 
Lödöse Södra.
2. Vi behöver medvetet och tyd-
ligt fokus på den enskilde elevens 
förmågor och tro på att alla kan 

och vill utvecklas. Lärarna måste 
få fokusera på undervisning och 
pedagogik. Det blir möjligt med fler 
vuxna i skolan och mindre admi-
nistration för lärarna. Satsningar på 
läsning och matte, utökad läx- och 
provhjälp samt mer idrott på sche-
mat är andra viktiga byggstenar. 
Ett digitalt lärarlyft för att fullt ut 

kunna dra nytta av den IT-satsning 
som genomförts i skolorna i Lilla 
Edet är också viktigt. 
3. Kommunen måste bli bättre på 
att ta tillvara och uppmuntra den 
medborgarkraft som finns i vårt 
rika föreningsliv. Genom samarbete 
och dialog kan vi skapa nytta både 
för föreningarna och för kommun-

invånarna på ett resurseffektivt 
sätt. Till exempel har medborgar-
kraft byggt en ishall i Lödöse på 
ett resurseffektivt sätt, nu måste 
vi hitta lösningar för att få den i 
drift igen. Vi ser även potentialen 
i utveckling av ridbanan i Nygård 
och ser gärna ett samarbete med 
Nygårds Ryttarsällskap kring det.
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Alekuriren låter partiernas företrädare besvara tre angelägna frågor inför valet den 14 september.INFÖR VALET

3. Hur vill ert parti förbättra villkoren 
för föreningslivet i Lilla Edets kommun?

2. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att vända den 
negativa resultatutvecklingen i kommunens skolor?

1. Hur vill ert parti lösa bristen på ung-
domsbostäder i Lilla Edets kommun?

Vänsterpartiet
1. Vad gäller ungdomsbostäder 
måste detta jobbas in i bostads-
försörjningsprogrammet på så sätt 
att det till exempel står 2017 skall 
det finnas x anal ettor och x antal 
tvåor. Vi måste bygga spritt över 
kommunen och gärna i samverkan 

med lokala näringslivet.
Alla har rätt till en bostad. Bara 
genom allmännyttan kan vi garan-
tera rimliga hyror då avkastnings-
kravet är något lägre.
2. Vänsterpartiet föreslår en riktig 
rotvända vad gäller skolutveckling. 
Vi måste börja se till att det peda-

gogiska innehållet och göra det 
intressant att lära sig. Barn är krea-
tiva och vill, hur kan skolan, föräld-
rar och övriga samhället bidra och 
möjliggöra för detta? Låt oss aldrig 
mer fastna i en lokaldiskussion 
som ju inte gynnar utvecklingen på 
något sätt. Om Skolverkets resul-

tat grundade sig i hur många små 
skolor kommunerna har skulle Lilla 
Edet legat i topp!
3. Kanske mer samordnade insat-
ser riktade till föreningslivet och 
framförallt börja prata med dem 
vad de vill själva. Vi skulle från 
Vänsterpartiets sida gärna se att 

jämställdhetsarbetet prioriterades 
ytterligare inom föreningslivet. 
Starkare koppling mellan kultur-fri-
tid och skola. Föreningslivet är en 
utomordentlig motor för integra-
tionsarbetet och har så här långt 
spelat en stor roll för kommunen.

Sverigedemokraterna
1. Genom att färre personer trängs 
om de tillgängliga lägenheterna. Den 
oöverlagda invandringen förstör 
lägenhetsmarknaden.
2. genom att behålla de bra mindre 

skolorna och arbeta med ordning, 
ambitionsnivå och vuxennärvaro i 
den största problemskolan. Finansie-
ras genom att  vi inte vill skänka bort 
läsplattor till barn. Dels tillför de inte 
något pedagogiskt, dels har nästan 

alla redan liknande möjligheter, ändå.
3. Enskilda individers frivilliginsat-
ser och de ideella föreningarnas, 
idrottslivets och de religiösa försam-
lingarnas arbete stärker det sociala 
kapitalet i samhället och har en stor 

betydelse för bland annat kulturar-
vets bevarande, kunskapsutveck-
lingen, folkhälsan och demokratin. 
Starka lokalsamhällen och en trygg 
och levande hembygd präglad av en 
stark medborgaranda, där människor 

oegennyttigt tar ansvar för samhället 
och andra medborgares välbefin-
nande, är en viktig faktor i byg-
gandet av det goda samhället. Den 
ideella sektorn har i detta avseende 
en central funktion.

Socialdemokraterna
1. Vi vet inte om det finns en brist 
av ungdomsbostäder i Lilla Edets 
kommun, vi har byggt hyresrät-
ter under denna mandatperiod i 
varierande storlek både ettor och 
tvåor. Samt att nybyggnationen 
har skapat en flyttkedja vilket gör 

att tillgängligheten på äldre och 
lite billigare lägenheter ökat. Vi 
kommer att fortsätta byggnationen 
och även fortsättningsvis bygga 
mindre och större lägenheter, både 
i Lödöse och Lilla Edet.
2. Vi kommer att satsa på det peda-
gogiska arbetet i skolan genom att 

lärarna skall arbeta med lärande 
och mindre med administrativa 
arbetet och rektorer ska arbeta 
med det pedagogiska ledarskapet. 
Vi ska anställa fler förstelärare och 
fler specialpedagoger och vi ska 
ge läxhjälp till de som behöver det 
och de som efterfrågar det. Oavsett 

om vi får statsbidrag eller inte 
kommer vi att fortsätta att erbjuda 
ferie- och sommarskola.
3. Att aktivt stödja föreningslivet 
i det vardagliga arbetet och att 
stärka ungdomars möjlighet att 
kunna utöva fritidsaktiviteter.
Starta en förstudie: idrottsplats i 

södra kommun delen – Konstgräs-
plan – Idrottshall.  Arbeta för fort-
satt drift av ishallen i Lödöse
Vi samverkar även med olika 
aktörer för ett större musik/kultu-
rutbud. Samt skapa mötesplatser 
för unga.

Moderaterna
1. Vi tror att billiga mindre bostä-
der i stationsnära läge är det bästa. 
Då tror vi att även studenter utan-

för kommunen väljer detta.
2. Att vända den negativa trenden 
i skolan är det viktigaste. Med 
mindre klasser och en skola som 

alla trivs i är viktigt. Det låter lätt 
men är inte helt enkelt. Kanske 
dags att Fuxerna byter namn och 
image. 

3. Vi vill att alla föreningar driver 
sina anläggningar själva med ett 
driftbidrag. Vi vill även gynna ung-
domar med högre verksamhetsbi-

drag. Då går pengar direkt till barn 
och unga. Vuxna får helt enkelt 
betala vad det kostar själva.

Miljöpartiet
1. Vi skulle gärna se att det byggdes 
studentbostäder vid Lödöse södra 
då vi tror att efterfrågan finns 
med tanke på den bostadssituation 
som finns i Göteborg. Att man kan 
ta sig in till centrala Göteborg på 
mindre än 30 min tror vi kan locka 
studenter. Men vi vill även att man 
satsar på att bygga mer lägenheter 
i Lödöse samt så vill vi gärna att 
man fortsätter med planen med att 

bygga det andra centrumhuset i 
Lilla Edet. 
2. Miljöpartiet vill möjliggöra kva-
litetsutbildning i skolan genom att 
ge lärare högre lön och kompe-
tensutveckling och genom att ge 
elever i behov extra hjälp redan i 
de tidiga årskurserna. Vi vill också 
uppmuntra till kreativa lösningar 
som till exempel ”motionsstunder”. 
Forskning visar att vår hjärna fung-
erar mycket bättre efter fysisk akti-

vitet. I Lilla Edet kunde vi försiktigt 
börja med motionsstunder och 
sedan kanske ha organiserad pul-
sträning som har gett fantastiska 
resultat, till exempel i en svensk 
skola i Valdemarsvik. Några lärare, 
fascinerade av en amerikansk bok 
”Spark: The Revolutionary New Sci-
ence of Exercise and Brain”, införde 
en regelbunden pulsträning på 
skoltid. De eleverna som tränade, 
nådde högre koncentrationsför-

måga, bättre resultat i läsförståelse 
och teoretiska ämnena. Vi vill 
uppmuntra till att följa det goda 
exemplet!
3. Föreningslivet är ett nyckelord 
till ett hållbart samhälle. Miljöpar-
tiet vill ge mindre föreningar möj-
lighet att använda kommunalägda 
lokaler så att deras verksamhet 
inte bromsas på grund av brist 
på egen lokal eller pengar. Vi vill 
också skapa möjligheter för sport-

föreningar att rekrytera nya med-
lemmar eftersom sportaktiviteter 
leder till bättre folkhälsa. Tillgänglig 
information om alla föreningar 
är nödvändig så att invånare och 
tjänstemän är medvetna om möjlig-
heterna. Föreningar måste få bättre 
synlighet och uppmärksamhet och 
därför kommer vi att föreslå en 
”föreningsdag” i skolor och i kom-
munhuset. 

Kristdemokraterna
1. Genom att förenkla byggandet och 
ge förutsättningar till det kommunala 
bolaget och andra aktörer att upp-

föra särskilt anpassade bostäder för 
ungdomar.
2. Kristdemokrater i Lilla Edet menar 
att varje elev ska få möjlighet att 

utvecklas utifrån sina egna förutsätt-
ningar och förmågor. Satsa på läsning 
– mer lärarledd undervisningstid. En 
god förutsättning för att lyckas med 

detta är att uppgradera läraryrket 
samt fler pedagoger i klassrummen 
samt fler vuxna i skolan.   
3. Lilla Edets kommun har många 

livskraftiga föreningar, vi vill stimu-
lera de föreningar som finns samt 
starta en förstudie kring idrottsplat-
sen i Lödöse.  

Folkpartiet
1. Vi vill att när det blir en lägen-
het ledig ska man prioritera unga 

vuxna.
2. Vi vill tillföra resurser till mer 
pedagoger i skolan för att öka 

kvalitén.
3. Lilla Edet kommun subventione-
rar redan idag ungdomsverksam-

het med fria lokaler. Vi vill utöka 
stödet till senior- och ungdom-
sverksamhet genom till exempel 

samarrangemang med studieför-
bunden och föreningarna.

Centerpartiet
1. I Centerpartiets koncept för 
Lödöse ingår bland anant att skapa 
billiga bostäder för unga i närheten 
av Lödöse Södra. Vi ser gärna att 
någon entreprenör tar sig an upp-
giften men är inte främmande för 
att ge LEIFAB i uppdrag att bygga 
bostäder för unga. Järnvägssta-

tionens tillkomst är ett led för att 
bland annat ungdomar lättare ska 
kunna ta sig till utbildningar i regi-
onen. Utan Centerpartiet hade det 
inte blivit någon järnvägsstation i 
Lödöse Södra.
2. Vi behöver medvetet och tyd-
ligt fokus på den enskilde elevens 
förmågor och tro på att alla kan 

och vill utvecklas. Lärarna måste 
få fokusera på undervisning och 
pedagogik. Det blir möjligt med fler 
vuxna i skolan och mindre admi-
nistration för lärarna. Satsningar på 
läsning och matte, utökad läx- och 
provhjälp samt mer idrott på sche-
mat är andra viktiga byggstenar. 
Ett digitalt lärarlyft för att fullt ut 

kunna dra nytta av den IT-satsning 
som genomförts i skolorna i Lilla 
Edet är också viktigt. 
3. Kommunen måste bli bättre på 
att ta tillvara och uppmuntra den 
medborgarkraft som finns i vårt 
rika föreningsliv. Genom samarbete 
och dialog kan vi skapa nytta både 
för föreningarna och för kommun-

invånarna på ett resurseffektivt 
sätt. Till exempel har medborgar-
kraft byggt en ishall i Lödöse på 
ett resurseffektivt sätt, nu måste 
vi hitta lösningar för att få den i 
drift igen. Vi ser även potentialen 
i utveckling av ridbanan i Nygård 
och ser gärna ett samarbete med 
Nygårds Ryttarsällskap kring det.
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

Quartz värmare HLW15
Vädertålig infravärmare
IP55, 1.500 W

SKEPPLANDA. Ur juke-
boxen strömmade toner 
med musik av Elvis.

På väggarna satt affi -
scher som påminde om 
en svunnen tid.

Det doftade verkligen 
50-tal hos Café Molin i 
lördags.

Det var många som hade 
anammat Tyrone Hansson 
och Jonas Molins initiativ 
om 50-talscafé på Albotor-
get.

– Det har spridit sig ut-
anför Ales gränser. Vi tycker 
detta är precis lika roligt som 
besökarna. Förhoppningsvis 
kan vi göra återkomma med 
någon liknande aktivitet för-
sta lördagen i september näs-
ta år, förklarade Jonas Molin.

Rocky Thorén hade åkt 
från Angered tillsammans 
med Anita Olsson för att 
ta sig en förmiddagskopp i 
Skepplanda.

– Det var min bror Ronny 
som tipsade mig om detta. 
Min LP-samling omfattar 
cirka 1 200 plattor. De fi ck 
vara kvar hemma. Däremot 
tog jag med mig ett gäng 
cd-skivor med musik från 
50-talet.

Favoriten?
– Jag svarar nog Elvis, 

men det fanns fantastiskt 
många duktiga artister under 
den här tidsperioden. Musik 
som ännu lever kvar, säger 
Rocky.

Ina Näsmark satt också 
hon och njöt av en kopp kaf-
fe och passade samtidigt på 
att bläddra i Damernas värld 

av årgång 1956.
– Man kan konstatera att 

det var getingsmal midja 
som gällde på den tiden.

Socialdemokraterna hade 
valt att ställa upp sin husvagn 
på Albotorget denna dag, 
men många blickar riktades 
istället mot de veteranfordon 
som plötsligt mullrade in 
och parkerades på rad utan-
för entrén.

– Nostalgi sammanfattar 
bäst denna dag. Vi vill samti-
digt passa på att tacka Eme-
lie Norin, Denise Nord 
och Bosse Hellblom som 
bidragit med bland annat 
kläder, jukebox, fl ipperspel 
och en del andra prylar som 
förhöjde stämningen, säger 
Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 00  www.kongahallabil.se
Vard 9–18,  Lördag 10-14
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Jonas och Rakel Molin hade tillsammans med Tyrone Hansson riggat för 50-talscafé på Albotor-
get i lördags.
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LILLA EDET. Lilla Edet 
har tappat sin position som 
miljökommun. Det hävdar 
Centerpartiets listetta till 
kommunfullmäktige, Julia 
Färjhage.

– Kompetensen fi nns, 
men det saknas politisk styr-
ning, anser Färjhage.

Sveriges största miljötid-
ning Miljöaktuellt gör varje 
år en ranking av kommuner-
nas miljöarbete. På fyra år 

har Lilla Edet fallit från plats 
93 till 221, vilket bekymrar 
Julia Färjhage.

– Det fi nns mycket att 
göra. Jag ser gärna elbilar is-
tället för miljödieselbilar. Vi 
måste titta på hur vi värmer 
upp våra lokaler, bli mer en-
ergieffektiva och upphandla 
förnyelsebar energi. Center-
partiet jobbar mot en giftfri 
vardag i förskolorna. Vi före-
språkar också kravmärkt mat 

i betydligt större omfattning 
än vad som nu är fallet, av-
slutar Julia Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Miljöfokus för Centern

Julia Färjhage (C).
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ÄLVÄNGEN. 290,5 mil 
på cykel.

Mimmi Johansson och 
Elin Karlsson förverk-
ligade en om inte galen 
så annorlunda semes-
tertripp.

– Vi kom fram till 
slutmålet tre veckor 
tidigare än beräknat, 
berättar kompisarna för 
lokaltidningen.

Cykelfärden tog sin början 
i Treriksröset den 25 juni. 
Efter oräkneliga antal tim-
mar på cykelsadeln var de 
framme i Smygehuk den 3 
augusti.

– Vi hade fem cykelfria 
dagar, i övrigt trampade vi 
för fullt varje dag, förklarar 
Mimmi Johansson.

Övernattning skedde 
mestadels i tält, men ibland 
blev det till att ta in på vand-
rarhem.

– Extra lyx var det när vi 
fi ck sova på hotell i Luleå. Vi 
blev bjudna på en hotellnatt 
av en bekant.

Cykelturen genom landet 
gick smärtfritt bortsett från 
några punkteringar. Tjejerna 
var vid gott mod när de nåd-
de Smygehuk.

– Vi har fått uppleva så 
många fi na platser den här 
sommaren. Örnsköldsvik 
och Piteå är några exempel. 

Däremot kunde vi också 
konstatera hur oerhört vack-
ert vi har det på västkusten. 
Borta bra men hemma bäst, 
säger Elin Karlsson.

Hur känns det att ha 
avverkat närmare 300 mil 
på cykelsadeln?

– Det är inte utan att man 
känner sig lite stolt. Det är 

en bedrift vi har gjort.
Blir det fl er cykelse-

mestrar i framtiden?
– Det är inte otänkbart. 

Kanske borde man tvära ge-
nom Sverige?

Mimmi Johansson och 
Elin Karlsson planerar redan 
för nya äventyr.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
återigen dags för den tra-
ditionella Repslagardagen, 
lördagen den 20 septem-
ber. I år kommer ett 30-tal 
hantverkare att visa och sälja 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fl er. 
Naturligtvis kommer 
repslagning att visas på fl era 
olika sätt med gamla redskap 
och maskiner. Varför inte 
göra ett eget hopprep? An-
ders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Hantverkare från Repslagar-
museet visar tillverkning av 

exklusiva souvenirer.
Ett rep eller lina i mänsk-

lig tappning bjuder oss 
gruppen dAncing LinE på. 

Dagen till ära kan alla 
besökare se föreställningen 
”Repmagi”. Trollerikonst-
nären och repmagikern Mr 
Junior gjorde stor succé 

förra årets repslagardag och 
nu är det äntligen dags igen. 

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”10 år från 
Gesäll till Mästare” har nu 
chansen. Mästersmeden 
Marti Risku visar traditio-
nellt varmsmide sett ur nytt 
perspektiv.

Repslagardagen stundar

Repslagning är naturligtvis ett självklart inslag på Repslagarda-
gen, som arrangeras lördagen den 20 september.
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JOSEPHINE KINNANDER 
Ale Lucia 2013
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1913 2014

Trampade genom Sverige

Ett sommaräventyr att vara stolt över. 290,5 mil blev det på cy-
kelsadeln för kompisarna Mimmi Johansson och Elin Karlsson.



VECKA 37         NUMMER 33|34

ÄLVÄNGEN. 290,5 mil 
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– Vi hade fem cykelfria 
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för fullt varje dag, förklarar 
Mimmi Johansson.
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mestadels i tält, men ibland 
blev det till att ta in på vand-
rarhem.

– Extra lyx var det när vi 
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blev bjudna på en hotellnatt 
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några punkteringar. Tjejerna 
var vid gott mod när de nåd-
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många fi na platser den här 
sommaren. Örnsköldsvik 
och Piteå är några exempel. 

Däremot kunde vi också 
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ert vi har det på västkusten. 
Borta bra men hemma bäst, 
säger Elin Karlsson.

Hur känns det att ha 
avverkat närmare 300 mil 
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– Det är inte utan att man 
känner sig lite stolt. Det är 

en bedrift vi har gjort.
Blir det fl er cykelse-

mestrar i framtiden?
– Det är inte otänkbart. 

Kanske borde man tvära ge-
nom Sverige?

Mimmi Johansson och 
Elin Karlsson planerar redan 
för nya äventyr.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
återigen dags för den tra-
ditionella Repslagardagen, 
lördagen den 20 septem-
ber. I år kommer ett 30-tal 
hantverkare att visa och sälja 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fl er. 
Naturligtvis kommer 
repslagning att visas på fl era 
olika sätt med gamla redskap 
och maskiner. Varför inte 
göra ett eget hopprep? An-
ders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Hantverkare från Repslagar-
museet visar tillverkning av 

exklusiva souvenirer.
Ett rep eller lina i mänsk-

lig tappning bjuder oss 
gruppen dAncing LinE på. 

Dagen till ära kan alla 
besökare se föreställningen 
”Repmagi”. Trollerikonst-
nären och repmagikern Mr 
Junior gjorde stor succé 

förra årets repslagardag och 
nu är det äntligen dags igen. 

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”10 år från 
Gesäll till Mästare” har nu 
chansen. Mästersmeden 
Marti Risku visar traditio-
nellt varmsmide sett ur nytt 
perspektiv.

Repslagardagen stundar

Repslagning är naturligtvis ett självklart inslag på Repslagarda-
gen, som arrangeras lördagen den 20 september.

DET LIGGER 
I LUFTEN
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FRÅN URKRAFT TILL LIVSKRAFT
Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den 

perfekta temperaturen. Våra luft/vatten-värmepumpar 

förvandlar utomhusluften till energi som värmer upp och 

svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö.   

Vi kallar det ENERGY FOR LIFE.

 Marknadens enklaste styrning

 Klarar temperaturer ner till -25°C

 Tystgående

 NIBE Uplink, internetuppkopplad
 för fl er möjligheter

Läs mer på nibe.se/F2030

GÖTEBORG

KUNGÄLV

ÄLVÄNGEN

Vill du bli 
Ale Lucia?

Namn ................................................................

Personnr ...........................................................

Adress ...............................................................

Ort......................................................................

Telefon ..............................................................

E-post ...............................................................

JOSEPHINE KINNANDER 
Ale Lucia 2013

alelucia@alekuriren.se

AHLAFORS IF
1913 2014

Trampade genom Sverige

Ett sommaräventyr att vara stolt över. 290,5 mil blev det på cy-
kelsadeln för kompisarna Mimmi Johansson och Elin Karlsson.
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Söndagen den 31 augusti spelades Thorskog Slott Invitational för 
andra året i rad på Ale GK. Tävlingen spelades som en 2-manna 
scramble och 71 par deltog som tävlade om resa till Portugal samt 
ett antal upplevelsepaket på Thorskog Slott. Vädret var perfekt 
och banan i toppskick och meningen är att tävlingen blir årligen 
återkommande. Segrade gjorde Niklas och Tommy Abrahamsson 
(bilden) som fick 62 slag brutto och 58,2 netto.

NOL. Konstgräset har 
använts under hela året.

I lördags var det emel-
lertid dags för offi ciell 
invigning.

Det skedde i samband 
med Noldagen.
Några droppar regn kunde 
inte överskugga den glädje 
som Nol IK:s medlemmar 
kände i lördags. Det var sol i 
sinnet hos samtliga besökare 
när den offi ciella invigning-
en av konstgräsplanen skul-
le ske. Ceremonin utgjorde 
samtidigt startskottet för 
Noldagen.

– Äntligen! Det är så vi 
känner. Till slut fi ck vi vår 
konstgräsplan. Jag vill tacka 
alla ideella krafter som lagt 

ned åtskilliga timmar på fär-
digställandet samt ett tack till 
företag och privatpersoner 
som varit med och sponsrat 
projektet, sade Niklas Mar-
tinsson som höll ett kort an-
förande.

Meningen var att Kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Isabell Korn (M) 
skulle invigningstala, men 
bandklippningen var redan 
avklarad när hon anlände 
Nolängen, eller Elon Arena 
som anläggningen numera 
heter.

– Det är jätteroligt att vi 
nu har våra fyra konstgräs-
planer i Ale på plats. Vallöf-
tet är därmed infriat. Vi har 
jobbat i fl era år för att få till 
stånd en bra lösning i Nol 
och det har inte varit lätt 

hela vägen. Förhoppnings-
vis kan den här investering-
en innebära att klubben får 
möjlighet att växa, sade Isa-
bell Korn till lokaltidningen 
och tillade:

– Jag måste än en gång få 
tydliggöra hur klockrent det 
är att jobba tillsammans med 
föreningslivet.

Noldagen bjöd på fot-
bollsmatcher under hela 
dagen, lotterier, upplåsbar 
rutschbana, korvgrillning 
och mycket mer därtill. 
Klubbens herrseniorer satte 
en värdig punkt på arrang-
emanget genom att besegra 
Finlandia i seriefi nalen i 
division 6D Göteborg med 
hela 6-1.

JONAS ANDERSSON

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HANDBOLLSSKOLA
Flickor och pojkar födda -07 & -08.
Lördag kl 11.00-12.30 i lilla hallen  
i Nödingeskolan

MINIHANDBOLL
Flickor och pojkar födda -05 och -06 
Onsdagar kl 17.00-18.00 i Ale Kulturrum

HANDBOLL
Flickor och pojkar födda -04
Måndagar kl 17.00-18.15  
i Ale Kulturrum
 
För övriga åldersklasser:  
www.laget.se/nodingesk

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT TRÄNA

NYFIKEN PÅ  
HANDBOLL?

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-
01 och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv • evidensia.se • 0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppen mottagning mellan 8-10 
måndag - fredag, övrig tid tidsbokning

OBS! I september byter vi växel. Skulle det någon dag inte 
gå att komma fram på vårt ord. nummer är ni välkomna 

att ringa 0708-250914.

Vi fortsätter succén med

SKEPPLANDA. Trots att 
tre omgångar återstår 
är guldet redan bärgat.

I lördags säkrade 
Skepplanda BTK serie-
segern i division 2.

Nu väntar ett spän-
nande kval som avgör 
om det blir avancemang 
eller inte.

Skepplanda har visat sig vara 
totalt överlägsna i division 
2 Västergötland södra. Mot 
bottenlaget Alingsås KIK 
kom fjortonde segern för sä-
songen. 6-0 talar sitt tydliga 
språk.

– Vi var numret större 
än våra motståndare i den 
här matchen, förklarade en 
segerrusig SBTK-tränare i 
Stig Persson efter slutsig-
nalen.

– Det är en speciell till-
fredsställelse som infi nner 
sig när man har vunnit en se-
rie. Vi har kämpat hårt hela 
året, men att det skulle gå 
så här bra vad det nog ingen 
som trodde i våras, säger Stig 
Persson.

Samtidigt som SBTK 
körde över Alingsås så spela-
de tvåan och trean i tabellen, 
Lödöse/Nygård och Borås 

GIF, oavgjort på Tingevi 
(1-1) vilket medförde att 
guldvrålet kunde bryta ut på 
Forsvallen.

– Om ett lag vinner en 
serie så skulle det automa-
tiskt innebära uppfl yttning. 
Det är min uppfattning. Nu 
är det inte så utan för vår 
del blir det kvalspel senare i 
höst. Vi kommer att få möta 
Mossen och Stenungsund. 
Vi är tre lag som gör upp om 
två platser i ettan, förklarar 

Stig Persson.
Vad tror du om chan-

serna till avancemang?
– Svårt att säga. Det kom-

mer att bli tuffa matcher. Det 
gäller att ha lite fl yt. Vi har 
gjort en väldigt bra säsong så 
här långt och förhoppnings-
vis kan vi konservera vår fi na 
form, säger Persson.

Närmast väntar borta-
match mot Kindaholm på 
lördag.

JONAS ANDERSSON 

Thorskog Slott Invitational 
på Ale Golfklubb

Guldet bärgat
Skepplanda BTK:s 
damer har säkrat 
seriesegern i divi-
sion 2 Västergöt-
land södra. Senare 
i höst väntar 
kvalspel som 
avgör om det blir 
uppflyttning till 
ettan. Lotta Hille-
bjer och hennes 
lagkompisar går 
en spännande tid 
till mötes.

Arkivbild: Allan 
Karlsson

Bandklippning av det mer udda slaget symboliserade den officiella 
invigningen av konstgräsplanen i Nol. Det var spelarna i Boll & lek 
som höll i saxarna.

Niklas Martinsson invignings-
talade.

Konstgräset 
invigt i Nol



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
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

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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.

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

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
 Murning Skorstenar, Kakelugnar
 Öppna spisar
 Spiskassetter, Kaminer
 Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
 Inspektion med TV-kamera
 Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

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

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

KILLE ELLER TJEJ
Nu har vi fotboll för dig som är född 2008. Vi 

tränar i ALE-hallen vid Vimmersjön på 
söndagar mellan 12:00-13:00.

Från söndagen den 5 oktober tränar flickor 
födda 2007/08 i en egen grupp mellan

09:00-10:00

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ
--------------------------------------------------------

Vi har lag även för dig som är äldre.
Tider och kontaktpersoner hittar du på vår 

hemsida.
Välkommen

-------------------------------------------------------------------
NÖDINGE – SÅ KLART
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BOHUS. Isen fryser 
redan i Ale Arena.

Tur är väl det för Sur-
te BK ser hetare ut än 
på länge.

– Jag är väldigt nöjd 
med truppen och den 
inställning som killarna 
har visat under hela 
försäsongen, säger en 
förväntansfull tränare, 
Jonny Samuelsson.

Det fi nns anledning till op-
timism i Surte Bandyklubb. 
Fjolårets talangfulla trupp 
har spetsats med fl era namn-
kunniga nyförvärv. Elitse-
riemeriterade spelmotorn 
Olle Hultqvist är en av tre 
spelare från Gais. Från sam-
ma klubb har ytterligare två 
lirare anlänt och från serie-
konkurrenten IFK Motala 
har målskytten Jonas Tell 
anslutit.

– Det är naturligtvis spela-
re som kommer att göra stor 
nytta hos oss. Elitserierutin 
är precis vad vi behöver för 
att fortsätta utvecklas som 
lag, säger Jonny Samuelsson 
som tog över tränarskapet i 
Surte efter halva säsongen 
förra året.

– Det känns väldigt bra 
att få vara med från början 
i år. Jag tror inte att jag har 
ändrat så mycket när det gäl-
ler själva träningsuppläggen, 
men vi har ett tydligt fokus 
på kvalitet. Gör du inte öv-
ningarna på rätt sätt spelar 
det ingen roll hur länge el-
ler ofta du gör dem. Hittills 
har jag imponerats enormt 
av den inställning som hela 
truppen visat. Jag försöker 
tänka långsiktigt, att bygga 
ett lag med god sammanhåll-
ning och stor gemenskap. 
Jag hoppas det ska leda till 
att man vill fortsätta utveck-
las i klubben. Det är svårt att 
skapa resultat på ett år, men-
ar Jonny. 

Surte BK har precis som 
i fjol anmält två seniorlag 
till seriespel. A-laget spelar 
i allsvenskan och Vildkatter-
na (B-laget) mäter i år kraf-
terna i division ett. För att 
klara det beslutade klubben 
att bredda spelarmaterialet. 
Totalt förfogar Surte nu över 
44 spelare.

– Egentligen skulle vi 
kanske behövt ett tredje lag, 

men det klarar vi inte av att 
organisera. Det skulle dess-
utom vara för dyrt. Att vi har 
blivit så många beror bland 
annat på att vi fi ck sex killar 
från IFK Kungälvs tidigare 
P-20-lag. Vi ser det här som 
ett angenämt problem, säger 
Carl Ahlgren, ordförande i 
klubben.

Det fi nns således både en 
bredd och en spets i årets 
Surte, men Jonny Samuels-
son vill inte dra för stora väx-
lar av att årets förutsättning-
ar ser bättre ut än på länge.

– Vi är inte etablerade i 
allsvenskan än och i fjol såg 
vi hur ojämna vi var. Det 
straffade oss. Vi har mycket 
att jobba med, i princip alla 
detaljer kan bli bättre. Det är 
jag också övertygad om att 
vi kommer att lyckas med, 
men frågan är hur bra vi blir 
i år? Serien ser väldigt jämn 
ut, men vi har ett framtids-
lag och det ska bli kul att se 
vilken nivå vi når. Helt klart 
är att vi har ett framtidslag. 
Medelåldern är runt 23 år, 
säger Jonny.

Känner sig fräscha
Försäsongen har bestått av 
främst fysträning tre gånger 

i veckan samt ett individuellt 
pass. Spelarna har också haft 
ett par ispass på liten rink.

– Spontant säger killarna 
att de känner sig väldigt frä-
scha. Den 20 september har 
vi vår första träningsmatch 
i Ale Arena. Rivalerna från 
Kungälv gästar oss. Det ska 
bli kul att se var vi står. Sedan 
har vi planerat in ytterligare 
sju matcher, de fl esta mot lag 
i vår serie, men också mot ett 
ryskt lag.

Summera dina intryck, 

vad kan vi hoppas på?
– Det ser bra ut. Jag har 

inget att klaga på. Nu ska vi 

bara få ihop det. Det är mör-
dande konkurrens om varje 
position.

Med andra ord, den som 
överlever får se hur det går...

JONNY SAMUELSSON

Ålder: 51
Bor: Nödinge
Yrke: Styr- och reglerelek-
triker
Klubbar som spelare: Nö-
dinge, IFK Kungälv, Ale-Surte 
SK.
Klubbar som seniortränare: 
IFK Kungälv (assisterande), 
Surte BK 2013-
Sveriges bäste bandyspelare: 
”Det är stenhårt mellan Daniel 
Berlin och Per Hellmyrs”.

Surtes bästa genom tiderna: 
”Det är så många…jag väljer 
att nämna några; Harri 
Bergbacka, en ikon, Tommy 
Rosberg, vassast av dem 
alla, Claes-Olof Arvidsson, en 
legend, och Peter Karlsson, 
en måvaktsfantom vi aldrig 
glömmer”.
Surteanda: ”Då syftar du nog 
på gemenskap, för det präglar 
verkligen det här laget”.

Förväntansfullt i Surte BK

Jonny Samuelsson gör sin andra säsong som tränare för Surte BK, den första som huvudansvarig från start. Förra året tog han vid när dåvarande tränaren Johan 
Ekängen tvingades flytta till Karlstad.

SURTE BANDYKLUBB

Serie: Allsvenskan södra
Tränare: Johnny Samuelsson, 
lagledare Peter Lindström, 
målvaktstränare Gert Svens-
son.
Förluster: Ante Grip, Frillesås 
BK, Nils Sigurd, slutar, Olle 
Smedberg, slutar.
Nyförvärv: Olle Hultqvist, 

Gais, Anton Lööf, Gais, Måns 
Lundvall, dito, Mattias Timan, 
Gripen BK, Jonas Tell, IFK 
Motala, Marcus Blickander, 
Frillesås, Peder Remman, 
Nässjö IF. Dessutom har sex 
spelare från IFK Kungälvs 
P20-lag skrivit på för SBK.
Målsättning: ”Hänga kvar, men 

målet kan förändras längs 
resans gång”.
Seriefavoriter: ”Gripen BK, 
Nässjö och Jönköping har alla 
starka trupper”.
Seriepremiär: Gripen BK hem-
ma onsdag 12 november.
Placering i fj ol: 7:a i all-
svenskan södra.
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Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance!
Söndagar Älvängen Folkets hus, start 21 sept
Prova-på söndagen den 14 sept kl.15.30 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45, Nivå 2–3 19.00–20.30

Fredkullasalen, Kungälv  
Nivå 1 måndagar kl.18.30-20.00 start 22 sept
Grundkurs/nybörjare torsdagar kl.18.30-20.00 start 25 sept 
Prova-på torsdagen den 18 sept kl. 18.30

Dansa med oss

 I samarbete med:

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se

– Stenhård konkurrens i bred trupp

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Startar i oktober
Boll & Lek

NU ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
Kolla på vår hemsida 

för träningstider 
www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 
kl 19.00 på Forsvallen
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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.

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

HJS 
FOTVÅRD
- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
 Murning Skorstenar, Kakelugnar
 Öppna spisar
 Spiskassetter, Kaminer
 Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
 Inspektion med TV-kamera
 Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.se

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
nskfotboll@hotmail.se  www.laget.se/nskfotboll

STURES 
SPISAR AB

0730-64 89 00  
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

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

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Polpulära IT-kurser för seniorer
- Grupper om endast 3-5 personer
- Nya datorer och system
- Grund- och fortsättningskurser
- Köp din nya utb.dator DEMOrabatt
- 5x2 tim, 950:-/kurs
I samarbete med SPF och PRO

031-98 06 50

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

KILLE ELLER TJEJ
Nu har vi fotboll för dig som är född 2008. Vi 

tränar i ALE-hallen vid Vimmersjön på 
söndagar mellan 12:00-13:00.

Från söndagen den 5 oktober tränar flickor 
födda 2007/08 i en egen grupp mellan

09:00-10:00

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ
--------------------------------------------------------

Vi har lag även för dig som är äldre.
Tider och kontaktpersoner hittar du på vår 

hemsida.
Välkommen

-------------------------------------------------------------------
NÖDINGE – SÅ KLART
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BOHUS. Isen fryser 
redan i Ale Arena.

Tur är väl det för Sur-
te BK ser hetare ut än 
på länge.

– Jag är väldigt nöjd 
med truppen och den 
inställning som killarna 
har visat under hela 
försäsongen, säger en 
förväntansfull tränare, 
Jonny Samuelsson.

Det fi nns anledning till op-
timism i Surte Bandyklubb. 
Fjolårets talangfulla trupp 
har spetsats med fl era namn-
kunniga nyförvärv. Elitse-
riemeriterade spelmotorn 
Olle Hultqvist är en av tre 
spelare från Gais. Från sam-
ma klubb har ytterligare två 
lirare anlänt och från serie-
konkurrenten IFK Motala 
har målskytten Jonas Tell 
anslutit.

– Det är naturligtvis spela-
re som kommer att göra stor 
nytta hos oss. Elitserierutin 
är precis vad vi behöver för 
att fortsätta utvecklas som 
lag, säger Jonny Samuelsson 
som tog över tränarskapet i 
Surte efter halva säsongen 
förra året.

– Det känns väldigt bra 
att få vara med från början 
i år. Jag tror inte att jag har 
ändrat så mycket när det gäl-
ler själva träningsuppläggen, 
men vi har ett tydligt fokus 
på kvalitet. Gör du inte öv-
ningarna på rätt sätt spelar 
det ingen roll hur länge el-
ler ofta du gör dem. Hittills 
har jag imponerats enormt 
av den inställning som hela 
truppen visat. Jag försöker 
tänka långsiktigt, att bygga 
ett lag med god sammanhåll-
ning och stor gemenskap. 
Jag hoppas det ska leda till 
att man vill fortsätta utveck-
las i klubben. Det är svårt att 
skapa resultat på ett år, men-
ar Jonny. 

Surte BK har precis som 
i fjol anmält två seniorlag 
till seriespel. A-laget spelar 
i allsvenskan och Vildkatter-
na (B-laget) mäter i år kraf-
terna i division ett. För att 
klara det beslutade klubben 
att bredda spelarmaterialet. 
Totalt förfogar Surte nu över 
44 spelare.

– Egentligen skulle vi 
kanske behövt ett tredje lag, 

men det klarar vi inte av att 
organisera. Det skulle dess-
utom vara för dyrt. Att vi har 
blivit så många beror bland 
annat på att vi fi ck sex killar 
från IFK Kungälvs tidigare 
P-20-lag. Vi ser det här som 
ett angenämt problem, säger 
Carl Ahlgren, ordförande i 
klubben.

Det fi nns således både en 
bredd och en spets i årets 
Surte, men Jonny Samuels-
son vill inte dra för stora väx-
lar av att årets förutsättning-
ar ser bättre ut än på länge.

– Vi är inte etablerade i 
allsvenskan än och i fjol såg 
vi hur ojämna vi var. Det 
straffade oss. Vi har mycket 
att jobba med, i princip alla 
detaljer kan bli bättre. Det är 
jag också övertygad om att 
vi kommer att lyckas med, 
men frågan är hur bra vi blir 
i år? Serien ser väldigt jämn 
ut, men vi har ett framtids-
lag och det ska bli kul att se 
vilken nivå vi når. Helt klart 
är att vi har ett framtidslag. 
Medelåldern är runt 23 år, 
säger Jonny.

Känner sig fräscha
Försäsongen har bestått av 
främst fysträning tre gånger 

i veckan samt ett individuellt 
pass. Spelarna har också haft 
ett par ispass på liten rink.

– Spontant säger killarna 
att de känner sig väldigt frä-
scha. Den 20 september har 
vi vår första träningsmatch 
i Ale Arena. Rivalerna från 
Kungälv gästar oss. Det ska 
bli kul att se var vi står. Sedan 
har vi planerat in ytterligare 
sju matcher, de fl esta mot lag 
i vår serie, men också mot ett 
ryskt lag.

Summera dina intryck, 

vad kan vi hoppas på?
– Det ser bra ut. Jag har 

inget att klaga på. Nu ska vi 

bara få ihop det. Det är mör-
dande konkurrens om varje 
position.

Med andra ord, den som 
överlever får se hur det går...

JONNY SAMUELSSON

Ålder: 51
Bor: Nödinge
Yrke: Styr- och reglerelek-
triker
Klubbar som spelare: Nö-
dinge, IFK Kungälv, Ale-Surte 
SK.
Klubbar som seniortränare: 
IFK Kungälv (assisterande), 
Surte BK 2013-
Sveriges bäste bandyspelare: 
”Det är stenhårt mellan Daniel 
Berlin och Per Hellmyrs”.

Surtes bästa genom tiderna: 
”Det är så många…jag väljer 
att nämna några; Harri 
Bergbacka, en ikon, Tommy 
Rosberg, vassast av dem 
alla, Claes-Olof Arvidsson, en 
legend, och Peter Karlsson, 
en måvaktsfantom vi aldrig 
glömmer”.
Surteanda: ”Då syftar du nog 
på gemenskap, för det präglar 
verkligen det här laget”.

Förväntansfullt i Surte BK

Jonny Samuelsson gör sin andra säsong som tränare för Surte BK, den första som huvudansvarig från start. Förra året tog han vid när dåvarande tränaren Johan 
Ekängen tvingades flytta till Karlstad.

SURTE BANDYKLUBB

Serie: Allsvenskan södra
Tränare: Johnny Samuelsson, 
lagledare Peter Lindström, 
målvaktstränare Gert Svens-
son.
Förluster: Ante Grip, Frillesås 
BK, Nils Sigurd, slutar, Olle 
Smedberg, slutar.
Nyförvärv: Olle Hultqvist, 

Gais, Anton Lööf, Gais, Måns 
Lundvall, dito, Mattias Timan, 
Gripen BK, Jonas Tell, IFK 
Motala, Marcus Blickander, 
Frillesås, Peder Remman, 
Nässjö IF. Dessutom har sex 
spelare från IFK Kungälvs 
P20-lag skrivit på för SBK.
Målsättning: ”Hänga kvar, men 

målet kan förändras längs 
resans gång”.
Seriefavoriter: ”Gripen BK, 
Nässjö och Jönköping har alla 
starka trupper”.
Seriepremiär: Gripen BK hem-
ma onsdag 12 november.
Placering i fj ol: 7:a i all-
svenskan södra.
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Nu kör vi igång höstens 
kurser i Linedance!
Söndagar Älvängen Folkets hus, start 21 sept
Prova-på söndagen den 14 sept kl.15.30 
Grundkurs/nybörjare 15.30–17.00
Nivå 1 17.15–18.45, Nivå 2–3 19.00–20.30

Fredkullasalen, Kungälv  
Nivå 1 måndagar kl.18.30-20.00 start 22 sept
Grundkurs/nybörjare torsdagar kl.18.30-20.00 start 25 sept 
Prova-på torsdagen den 18 sept kl. 18.30

Dansa med oss

 I samarbete med:

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se

– Stenhård konkurrens i bred trupp

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Startar i oktober
Boll & Lek

NU ÄR 
HANDBOLLEN 

IGÅNG!
Kolla på vår hemsida 

för träningstider 
www.laget.se/alehf

Ale HF har årsmöte 2/10 
kl 19.00 på Forsvallen
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I det soliga september-
vädret i fredags samlades 
41 tävlingssugna boulespe-
lare på nya bouleplanen på 
Forsvallen. Vi startade med 
femkamp där gällde att 
bland annat rulla tre klot 
i en ring fem meter bort 
och få dem att stanna inom 
ringen.

Tvärtom på en an-
nan station där du skulle 
skjuta ut ett befi ntligt klot i 
ringen, sedan fortsatte det 
med dart, kasta ringar runt 
olika pinnar och avslutades 
att pricka de tre hålen i en 
tavla.

Medan arrangörerna 
räknade poängen ägnade 
vi andra oss åt den goda 
korven med tillhörigheter. 
Tänk vilket fi nt klubbhus 
vi fått med en stor altan där 
alla får plats.

Nu var det dags för 
prisutdelning. Vann gjorde 
Lars Jonasson med 27 
poäng, tvåa Rolf Ivarsson 
och trea Stig Johansson. 
Även vinnarna i lotteri-
et fi ck sina vinster och 
applåder.

Tack alla ni i kommittén 
för allt jobb ni gör!

Olle Magnusson

ALAFORS. Ahlafors stod 
emot bra i en halvlek 
mot serieledande Korte-
dala IF.

Ändå skrevs resultatet 
till 0-4.

– Vi förlorar mot ett 
bättre lag, men vi gick 
för seger och därför 
blev det onödigt stora 
siffror, säger lagkapten 
Jonathan Lindström.

Kortedala IF gör en kanon-
höst och toppar nu division 3 
nordvästra Götaland. Laget 
har bara förlorat två av tio 
matcher, den ena var vårens 
möte mot just Ahlafors IF. 
Sedan dess har klubben för-
stärkt truppen och kvalitén 
på motståndet från Korte-
dala var inte att jämföra med 
förra gången.

– De var riktigt bra, både 
fysiska och tekniska. Ett par 
klasspelare som jag aldrig 
hört talas om gör att de de-
fi nitivt kommer att utmana 
om seriesegern. Vi hade ett 
par bra lägen i första halvlek. 
Mål där och vi kanske hade 

kunnat få en annan match-
bild, säger Jonathan Lind-
ström.

Efter en mållös första 
halvlek där hemmalaget vi-
sade upp ett fantasirikt spel 
blev det utdelning direkt i 
andra. Domaren blåste straff 

blott fem minuter in, en 
straffspark hemmapubliken 
hade svårt att förstå.

– Henrik Andersson har 
spelat seniorfotboll i 14 år. 
Han vet vad han gör. Fäll-
ningen är inget att säga om, 
men den sker en meter ut-

anför straffområdet, menar 
Lindström som också tror 
att målet blev avgörande.

– Vi försökt fl ytta upp och 
jagade kvittering. Det gav 
Kortedala lite större ytor 
och en kvart senare kom 
även 0-2. Vi kunde lagt oss 
på försvar, men vi gick för 
det och därför blev förlusten 
onödigt stor.

Förlusten gör nu att 
Ahlafors avstånd till toppla-
gen har växt, men Jonathan 
Lindström är långt ifrån 
missnöjd.

– Målet var att hänga kvar 
och vi har redan tagit mer 
poäng än i fjol. Vi gör en bra 
säsong och ska ta ett par tre-
or till. Bara för att vi förlorar 
mot de bästa lagen i serien 
ska vi inte hänga läpp. Vi är 
ute på en resa och har blivit 
mycket bättre, nästa år kan-
ske vi är mogna att utmana 
på allvar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 2 Västergötland söd dam
Skepplanda – Alingsås KIK 6-0 
Mål SBTK: Andrea Lindgren 2, Amanda 
Errin 2, Sandra Augustsson, Sophie 
Högrell. Matchens kurrar: Matchens 
kurrar: Sandra Alvenby 3, Lisa Qvar-
fordt 2, Sandra Augustsson 1.

Lödöse/Nygård IK – Borås GIF 
1-1 (1-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kortedala IF 0-4
Matchens kurrar AIF: Niclas Elving 3, 
Jesper Johanesson 2, Shkar Nawzad 1.

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Holmalunds IF 1-4
Mål EFK: Viktor Lundin.

Gällstads FK – Göta BK 1-5 (1-3)
Mål GBK: Rikard Vikingsson 2, Johan 
Lilja, Almedin Besic, självmål.

Div 5 Västergötland västra
Mariedals IK – Skepplanda BTK 
0-2 (0-1)
Mål: Alexander Andersson, Christian 
Rönkkö. Matchens kurrar: Tobias 
Ottosson 3, Jonathan Westlund 2, 
Niklas Antonsson 1.
Kommentar: SBTK hämtade sig 
snabbt efter den blytunga hemmaför-
lusten mot Herrljunga. Alexander An-
dersson gjorde 0-1 efter 24 minuter. 
Notoriske målskytten Christian Rönkkö 
satte tvåan när 20 minuter återstod 
av matchen. SBTK är fortsatt tvåa i 
tabellen, fyra poäng bakom Dardania, 
men en poäng före Främmestad.

Dardania 18 24 45
Skepplanda 18 23 41
Främmestad 18 23 40
Sandared/Sjömarken 18   7 27
Östadkulle 18  -1 24
Mariedals IK 18 13 23
Sparsrörs AIK 18    -3 23
Säven/Hol 18  -7 21
Herrljunga 18  -1 20
Sollebrunns AIK 18  -4 13
Hedareds BK 18 -33 12
Stora Mellby SK 18 -41 8

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
Syrianska 3-4 (3-1)
Mål LNIK: Niklas Rydin, Emil Anders-
son, Tobias Johansson.

Hjärtums IS – Upphärads IS 
3-1 (1-0)
Mål HIS: Per Grähs, Marcus Algevi, 
Mikael Persson.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Finlandia/Pallo 6-1 (2-0)
Mål NIK: Bojan Ilic 4, Jesper Garvetti, 
Anders Isaksson. Matchens kurrar: 
Bojan Ilic 3, Jonny Stenström 2, 
Anders Isaksson 1.   
Fotö GoIF – Älvängens IK 3-3 
(0-3)
Mål ÄIK: Tim Webster, Niklas Ahlbom, 
Viktor Fredriksson.
Matchens kurrar: Filiph Jonemark 3, 
Felix Rudin 2, Tim Webster 1.

Nödinge SK – Lundby 06 IF 2-3
Mål NSK: Simon Enyck 2. Matchens 
kurrar: Simon Enyck 3, Andreas Hjort 
2, Kristoffer Glasö 1.
Kommentar: Nödinge SK förlorade 
knappt mot serietvåan Lundby 06. 
Gästerna gjorde segermålet åtta minu-
ter före slutet. Det var annars Nödinge 
som var i förarsätet. Simon Enyck 
gjorde både 1-0 och 2-1, men NSK fi ck 
ändå se sig besegrade till sist.

Division 7C Göteborg
Surte IS – Rödbo IF 3-3 (2-3)
Mål SIS: Jonas Brolin, Jonathan 
Pusterli, självmål.

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Fre 12 sept kl 19.00
Forsvallen
SBTK – Sollebrunn

Fre 12 sept kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Mölndal

Lör 13 sept kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Nol

Femkamp på Forsvallen

”Vi gick för det!”
– Förlusten mot Kortedala blev onödigt stor

Kortedala fick stopp på de gulsvarta attackerna och det blev varken poäng för Ahlafors eller mål av 
Niclas Elving denna afton.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kortedala 0-4 (0-0)

FOTBOLL

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Tror du att

är bra för
föreningslivet?

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

ALE

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN
Division 5 västra herr

FREDAG 12 SEPTEMBER 
KL 19.00

SKEPPLANDA BTK
 – SOLLEBRUNNS AIK

Skänker pris till bästa spelare
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Niklas Antonsson 1.
Kommentar: SBTK hämtade sig 
snabbt efter den blytunga hemmaför-
lusten mot Herrljunga. Alexander An-
dersson gjorde 0-1 efter 24 minuter. 
Notoriske målskytten Christian Rönkkö 
satte tvåan när 20 minuter återstod 
av matchen. SBTK är fortsatt tvåa i 
tabellen, fyra poäng bakom Dardania, 
men en poäng före Främmestad.

Dardania 18 24 45
Skepplanda 18 23 41
Främmestad 18 23 40
Sandared/Sjömarken 18   7 27
Östadkulle 18  -1 24
Mariedals IK 18 13 23
Sparsrörs AIK 18    -3 23
Säven/Hol 18  -7 21
Herrljunga 18  -1 20
Sollebrunns AIK 18  -4 13
Hedareds BK 18 -33 12
Stora Mellby SK 18 -41 8

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
Syrianska 3-4 (3-1)
Mål LNIK: Niklas Rydin, Emil Anders-
son, Tobias Johansson.

Hjärtums IS – Upphärads IS 
3-1 (1-0)
Mål HIS: Per Grähs, Marcus Algevi, 
Mikael Persson.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Finlandia/Pallo 6-1 (2-0)
Mål NIK: Bojan Ilic 4, Jesper Garvetti, 
Anders Isaksson. Matchens kurrar: 
Bojan Ilic 3, Jonny Stenström 2, 
Anders Isaksson 1.   
Fotö GoIF – Älvängens IK 3-3 
(0-3)
Mål ÄIK: Tim Webster, Niklas Ahlbom, 
Viktor Fredriksson.
Matchens kurrar: Filiph Jonemark 3, 
Felix Rudin 2, Tim Webster 1.

Nödinge SK – Lundby 06 IF 2-3
Mål NSK: Simon Enyck 2. Matchens 
kurrar: Simon Enyck 3, Andreas Hjort 
2, Kristoffer Glasö 1.
Kommentar: Nödinge SK förlorade 
knappt mot serietvåan Lundby 06. 
Gästerna gjorde segermålet åtta minu-
ter före slutet. Det var annars Nödinge 
som var i förarsätet. Simon Enyck 
gjorde både 1-0 och 2-1, men NSK fi ck 
ändå se sig besegrade till sist.

Division 7C Göteborg
Surte IS – Rödbo IF 3-3 (2-3)
Mål SIS: Jonas Brolin, Jonathan 
Pusterli, självmål.

FOTBOLL

FOTBOLL I ALE

Fre 12 sept kl 19.00
Forsvallen
SBTK – Sollebrunn

Fre 12 sept kl 19.00
Sjövallen
Ahlafors dam – Mölndal

Lör 13 sept kl 13.00
Älvevi
Älvängen – Nol

Femkamp på Forsvallen

”Vi gick för det!”
– Förlusten mot Kortedala blev onödigt stor

Kortedala fick stopp på de gulsvarta attackerna och det blev varken poäng för Ahlafors eller mål av 
Niclas Elving denna afton.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kortedala 0-4 (0-0)

FOTBOLL

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Tror du att

är bra för
föreningslivet?

TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

ALE

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN
Division 5 västra herr

FREDAG 12 SEPTEMBER 
KL 19.00

SKEPPLANDA BTK
 – SOLLEBRUNNS AIK

Skänker pris till bästa spelare

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2, TEL 0303-74 60 05
nordicwellness.se

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!träna utan bindningstid!

✔ GYM & KONDITION
✔ CYKEL & GRUPPTRÄNING 
✔ FRIA VIKTER 
✔ PERSONLIG TRÄNING 
✔ FÖRETAGSFRISKVÅRD 
✔ UNGDOMSKORT 
✔ SENIORKLUBB 
✔ KIDZCLUB
✔ SOL & RELAX

VälkomNa att träna med oss på 1500 toppfräscha kvm på Handelsplats Älvängen

SILVER 279 KR / MÅN

SILVER+ 299 KR / MÅN
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NOL. Serietrean Finlan-
dia/Pallo kom till Elon 
Arena för att försöka 
sätta stopp för Nol IK 
och skytteligaledaren 
Bojan Ilic.

Det lyckades man inte 
med.

Nol tog ytterligare en 
utklassningsseger med 
6-1 och Bojan svarade 
för fyra av målen.

Nol IK är nu snubblande 
nära serieseger i division 6 
D Göteborg. Avståndet till 
jagande Lundby 06 och Fin-
landia/Pallo är nu elva poäng 
när fem matcher återstår. 
I lördags var det jagande 
Finlandia/Pallo som fick se 
sig besegrade med närmast 
förnedrande siffror. Bojan 
Ilic som har gjort nio mål på 
två matcher manar dock till 
lugn.

– Inget är klart än. 
Vi får inte tappa fokus, utan 
måste fortsätta spela bra fot-
boll. Just nu är jag själv inne 
i en hysterisk målform och 
det känns som om allt jag gör 
blir till mål, säger Bojan och 
fortsätter:

– Jag måste tacka mina 

lagkompisar och tränare, det 
känns riktigt bra nu. Jag tror 
att Nol kan hävda sig bra i 
femman. Självklart vill jag 
spela ännu högre upp, men 
för tillfället stortrivs jag i 
Nol.

Det var ett taggat hemma-
lag som tog emot gästande 
Finlandia/Pallo och utdel-
ningen kom nästan omgå-
ende. Bojan Ilic skickade in 
1-0 efter tolv minuter och 
Anders Isaksson spädde på 
när 24 minuter gått.

– Vi gör en felfri match 
och killarna visar sig från 
sin allra bästa sida. De löper 
över stora ytor och när vi 

dessutom har en trollgubbe 
som Bojan i högform är det 
inte svårt att vinna matcher, 
säger en mycket nöjd Nol-
tränare i Peter Karlsson.

Med fem matcher kvar 
krävs ytterligare sju poäng 
för att säkra seriesegern. 
Mot Älvängen på lördag får 
Nol klara sig utan Anders 
Isaksson, Jesper Garvet-
ti och Rasmus Johansson, 
som alla är avstängda.

– Naturligtvis kännbart, 
men jag har så många bra 
spelare nu att jag inte känner 
någon oro, avslutar Peter 
Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

LÅNGARED. För andra 
året i rad var Ale IBF:s 
spelare i åldrarna 12-15 
år på uppstartsläger i 
Långared.

Ett 100-tals ungdomar 
var samlade från fredag 
kväll till söndag lunch 
för att träna och umgås.

Kommunens största 
ungdomsförening är 
med andra ord ladda-
de och klara inför den 
stundade innebandysä-
songen.

Med hjälp av flitiga föräldrar 
från de deltagande lagen ser-
verades 150 frukostar denna 
helg. Till lunch på söndagen 
stektes 1 200 köttbullar.

Styrelseledamot Stefan 
Eriksson förklarar varför Ale 

IBF genomför detta läger.
– Vi vill ge våra ungdomar 

något att se fram emot under 
sommaren, komma igång 
med kvalitativa träningar di-
rekt, samt få tillfälle att um-
gås med andra spelare och 
ledare i föreningen. 

Är detta läger något 
föreningen kommer att 
erbjuda även nästa år?

– Ja, det är tanken och 
då ska vi försöka samordna 
materialet också, så att inte 
alla ledare behöver ha med 
bollar, konor och västar. Det 
finns även tankar på särskild 
målvaktsträning. Vad är det 
som etsar sig fast i minnet 
från årets uppstartsläger? 

– Vi var många fler delta-
gare i år då F02/03 och P02, 
som båda är stora trupper, 
deltog för första gången.

Andreas Baljhagen, trä-

nare för P02, beskriver vad 
lägret har för betydelse.

– Det var första gången 
vi träffades inför hösten. 
Det är ett bra sätt att samla 
ihop laget och startsträckan 
för oss att komma igång blir 
betydligt kortare. Mellan 
träningspassen hade vi tid 
att prata oss samman. Bland 
annat diskuterade vi fair play 
och hur vi uppträder mot 
domare, motståndare och 
varandra.

Anna Eriksson, tränare 
för F02/03, vad tycker ni om 
Albert Hall och Långared?

– Allt har fungerat bra. En 
fördel med Långared är att 
allt är under ett och samma 
tak, både boende, träningar 
och mat.

JONAS ANDERSSON

Ale IBF på läger i Långared
Ungdomar och dess ledare samlade vid Ale IBF:s uppstartsläger i Albert Hall, Långared.

Bojan Ilic befinner sig i en hysterisk målform. Fyra mål i topp-
matchen mot Finlandia/Pallo.

Bojan show!
Nol utklassade 
Finlania
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NOL. Repetitionerna är i 
full gång.

Lördagen den 11 ok-
tober är det premiär för 
”En midsommarnatts-
dröm”.

– William Shakespeare 
är ständigt aktuell och i 
år firar vi även 450-års-
jubileet av hans födelse, 
säger Gunnar Bergevald. 

Efter att ha spelat ”Dansen 
på Furulund” i samband 
med Ahlafors IF:s 100-års-
jubileum i fjol kände med-
lemmarna i Teatervinden att 
nästa produktion skulle bli 
något färdigskrivet.

– Av Shakespeare finns 
mycket att välja på, men vi 
fastnade för ”En midsom-
marnattsdröm” som är en 
komedi innehållande vä-
sentliga ting som kärlek och 
lustar, förklarar Gunnar Ber-
gevald.

Åza Rydberg har utsetts 
att regissera föreställningen. 
Hon fanns med 2007 när 
”Fröken Ingeborg” visades 
på Folkets Hus i Älvängen.

– Vi började jobba tillsam-
mans med den här uppsätt-
ningen i februari. Det är en 
otroligt ambitiös grupp som 
jag har till mitt förfogande, 
säger Åza som har arbetat 
med både proffs och amatö-
rer under årens lopp.

– Min viktigaste roll som 
regissör är att bygga upp, 
att få skådespelarna att göra 
saker som de inte trodde var 
möjligt.

Repetitionerna äger rum i 
Teatervindens lokaler i Nol 
Företagscenter. 18 skåde-
spelare finns med på scenen 
där Gunnar Bergevald har en 
framträdande roll som Puck 
och Mia Sjöholm som ås-
nan.

– ”En midsommarnatts-
dröm” har över 400 år på 
nacken, men den är fortfa-
rande aktuell. Handlingen 

Lördagen den 11 oktober har 
Teatervinden premiär på fö-
reställningen ”En midsommar-
nattsdröm” i Ale Kulturrum.

Teatervinden är på gång igen
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Aktiva Seniorers första 
möte gick i musikens tecken. 
”Vår egen pianist” David 
Carbe och sångerskan Han-
na Boqvist stod för härlig 
underhållning. De bjöd på ett 
mycket omväxlande program 
med visor, schlager och givet-
vis booggie woogie. Hannas 
vackra röst kom väl till sin 
rätt i både Adolfssons Trubbel 
och Taubes Så skimrande var 
aldrig havet.

David hanterade både 
piano och flygel och bjöd för 
första gången på Abbas enda 
instrumentallåt Intermezzo. 
Booggie wooggie på Saint 
Louis Blues var det verk-
ligen ös i. Mer Abba, The 
winner takes it all samt den 
gemensamma favoriten Stevie 
Wonders Isn´t she lovely 
framfördes gemensamt med 
stor bravur.

Tyvärr gick denna härliga 
förmiddag alltför fort. Vill 
man höra mer ger David kon-
sert på Trappan den 20/9. 

Många nya medlemmar 
hade kommit och mycket info 
gavs. Anmälan till Skrivarcir-
kel kunde göras. Sofia från 
Träna berättade om deras 
aktiviteter för seniorer. Den 
9/9 kan man besöka Lars 
Lerins utställning. Anmälan 
till Barbro B. 

Bengt M påminde om 
Nostalgiresan och besöket på 
Maritimt museum. Barbro 
L. informerade om Historisk 
resa på Norde älv och Bengt 
B redogjorde för kommande 
resor. Ulf L slog ett slag för 
kursen i HLR vecka 42 och 
43. 

Jan Bertilsson från poli-
sen och Robert Andersson 
från kommunen ville genom 
information väcka tanken om 
införande av grannstödsbil 
i Kungälv. Ett projekt som 
verkar för trygghet och trivsel 
i våra bostadsområden. Nästa 
möte den 24/9 blir det sång 
och musik med Marie Artu-
rén och Göran Åhlfeldt. 

Inga Isaksson

Musikalisk 
höststart

Onsdagen 3 september var 
första gången vi träffades 
och lite undrande var vi om 
intresse för initiativet fanns. 
Flera personer, med både 
rullstolar och rullatorer, från 
servicehuset hade hörsammat 
inbjudan och infann sig för 
att få lyssna och prata bort 
en stund. Det kändes extra 
bra att få respons från dessa 
deltagare. Även från våra 
egna medlemmar visade sig 
intresset stort.

Ett musikkafé var tydligen 
något som saknats i vårt ut-
bud av aktiviteter. Mot slutet 
var det flera deltagare som 
undrade när nästa tillfälle 
ges.

Gemensamt kommer 
vi fortsättningsvis att välja 
teman för den musik som 
önskas framföras.

Nästa tillfälle blir onsda-
gen 17 september i Nödinges 
servicehus.                 Rune Dahl

Uppstart av 
musikkafé för 
PRO i Nödinge

SPF Skepplanda-Hålanda 
bjöd in till funktionärsträff 
fredagen den 22 augusti på 
Lökebergs Pensionat. Vi 
blev bjudna på en läcker 
lunchbuffé och vår ordföran-
de Laila Johansson började 
med att i sitt anförande tacka 
alla för det arbete de lagt 
ned under det gångna året. 
Ett speciellt tack framfördes 
till de som under sommaren 
lagt ned ett stort arbete på 
att göra i ordning klubbhu-
set vid den nya bouleplanen.

Med mätta magar bar det 
iväg till Guddehjälms Hem-
bygdsgård från 1800-talets 
början, där vi guidades runt 
av Sven Haraldsson och 
hans medhjälpare som berät-
tade om gårdens historia och 
om Tilda och drängen Max. 

Ett stort tack till de som 
ordnade denna trevliga dag.

Mona Svensson

Funktionärsträff 
på Lökeberg

Nyligen kom 45 nöjda 
medlemmar hem från en 
lyckad resa till Belgien. På 
måndagen var det stavgång 
på Dammekärr som 
vanligt.

Höstens första må-
nadsträff arrangerades på 
tisdagen av ortsombuden i 
Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
De kunde glädja sig åt en 
fullsatt lokal. Som under-
hållare hade de engagerat 
Kent och Torsten, som 
gladde publiken med bland 

annat med en Elvisimita-
tion.

På onsdagen ställde 
föreningen upp med ett 
lag i distriktets tävling i 
allmänbildning Hjärn-
koll. Den gick av stapeln 
i Ursand i Vänersborg. 
Laget som bestod av Åke 
Kronlid, Uno Pettersson 
och Daniel Höglund 
kom på en hedrande delad 
fjärdeplats med 11 rätt av 
16 möjliga. Vann gjorde 
SPF Götaälvdalsbygden 

från Lilla Edet.
I fredags gick 26 vand-

rare runt Delsjön i strålan-
de solsken och avslutade 
med fisksoppa vid Bertils-
sons stuga. Arne Boge 
höll i programmet med 
den äran. Denna vecka 
vandrar vi på Skändlaber-
get vid Tuve på Hisingen. 
Till västgötaresan till Hjo 
den 15 september finns 
bara ett fåtal platser kvar.

Lennart Mattsson

ALLA HETER ALLAN
EN PRISAD FÖRESTÄLLNING MED  
ULF DOHLSTEN OCH OLA HEDÉN

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
TORSDAG 2 OKT KL 19.00

skulle lika gärna kunna ha 
utspelat sig på midsommar-
afton i år. Det tycker jag är 
fascinerande, säger Åza Ryd-
berg.

Totalt kommer Teatervin-
den att ge tio föreställningar, 
samtliga i Ale Kulturrum. 
I maj nästa år kommer ”En 
midsommarnattsdröm” att 
ha nypremiär på Ljudaborgs 

utomhusscen i Lödöse.
– Biljetter till höstens fö-

reställningar kommer att fin-
nas till försäljning på biblio-

teket i Nödinge, avslutar 
Gunnar Bergevald.

JONAS ANDERSSON

”En midsommarnattsdröm” är en pjäs av Willia Shakespeare 
som behandlar ämnena kärlek, avundsjuka och sorg.

Aktiv vecka med SPF Alebygden

Onsdag 10 sept kl 19.00
Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 21 sept kl 18.00
Onsdag 24 sept kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SURTE. Ett knappt 60-tal vackra foto-
grafi er i färg och svartvitt fi nns nu att 
beskåda på Glasbruksmuseet.

Motiven är hämtade från Andalu-
sien.

– Det är ett fantastiskt landskap, 
säger Conny Nord, en av tre fotogra-
fer som bidrar med verk till utställ-
ningen.
Conny Nord, Bertil Björk och Sören Lind-
qvist är fotografer från Trollhättan och 
Lödöse som känner varandra sedan tidigare 
och som arbetat ihop i olika sammanhang. 
Utställningen på Glasbruksmuseet är dock 
deras första gemensamma arrangemang.

– Detta blir en vandringsutställning. Jag 
har klart med fyra andra platser. Som pricken 
över i hoppas vi få göra en utställning i An-
dalusien. Lokal har vi, men det återstår en del 
logistikproblem att lösa, säger Conny.

Fotografi erna visar på ett smått sagolikt 
landskap med alltifrån mandelblom och kor-
kekar till en uppsjö av olivträd.

– Samtliga bilder är tagna under vinterhal-

våret, berättar Conny.
– Jag själv var nere i tre månader och fi ck 

faktiskt uppleva blommande träd hela vägen 
hem till Sverige. Jag tog med mig våren hem.

Utställningen på Glasbruksmuseet pågår 
till och med den 28 september.

JONAS ANDERSSON

Conny Nord är en av tre fotografer som visar 
bilder i den pågående utställningen på Glas-
bruksmuseet i Surte.

Fotokonst på Glasbruksmuseet

ÄLVÄNGEN. Musikcafé 
står åter för dörren på 
Repslagarmuseet. 

Torsagen den 18 sep-
tember blir det visafton 
med Lennart Thorstens-
son och Axel Falk.

Kvällens tema är 
”Visafton – klassiska, 
litterära visor”.

Nästa torsdag är det dags 
för höstens första musikca-
fé. En oförglömlig visafton 
utlovas med artisten och es-
tradören Axel Falk ihop med 
Lennart Thorstensson. Det 
blir visor från bland andra 
Alf Pröysen, Bellman, Bir-
ger Sjöberg, Dan Anders-
son, Evert Taube, Nils Fer-
lin, Gustav Fröding, Lars 
Berghagen, Lasse Dahl-
quist och Povel Ramel.

Lennart Thorstensson har 
gästat Repslagarmuseet fl era 
gånger. Han är ursprungli-
gen från Älvängen, numera 
boende i Kungälv. Han är 
från sina olika visaftnar i 
både Ale och Kungälvs kom-
mun. Denna gång har han 
med sig Axel Falk.

Axel Falk debuterade som 
professionell visartist 1981. 
Han har utbildat sig på den

Individuella musikerlinjen 
vid musikhögskolan i Gö-
teborg. 1984-85 studerade 
Axel Falk den Elizabethans-
ka musik- och sångtradi-
tionen både i Sverige och i 
England. Under åtta år var 
han elev till Hovsångerskan 
Hjördis Schymberg.

Under sina år som artist 
har han hunnit göra hund-
ratals konserter samt radio- 
och tv-program i de fl esta 
nordiska länderna. Han har 
gett ut sex skivor, innehållan-
de repertoar av Birger Sjö-
berg, Carl Michael Bellman 
och Evert Taube. Vidare har 
han medverkat på ett fl ertal 
samlingsvolymer. Den senas-
te skivan “Ayres” innehåller 
sånger från 1600-talet. Falk 
har under många år samar-
betat med konsertgitarristen 
Bengt Magnusson.

Falk har bland annat er-
hållit fl ertal stipendier från 
Svenska Akademien och 
Musikaliska Akademin. 1992 
erhöll Axel Falk Taubestiftel-
sens Taubepris ur Evert Tau-
bes minnesfond med motive-
ringen: “För den breda och 
gedigna viskonst, som place-
rar honom bland de främsta 
vistolkarna”.

Torsdagen den 18 september 
blir det visafton på museet 
med Lennart Thorstensson 
(bilden) och Axel Falk.

Visafton på 
Repslagarmuseet
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Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 ½ 
priset

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ 
priset

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 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 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Ett stort tack till alla er som deltog i 
utlottningen av biljetter på Mat och- 

Kulturdagen. 5 st vann 2 biljetter var till 
”I Mumindalen” respektive ”Macbeth”. 

Vinnarna har meddelats per  
post och mail. Grattis!

SPONSOR

NÖDINGE. I fredags kompletterades det 
vackra sommarvädret av en fantastisk cir-
kusföreställning av Cirkus Skratt. Det var 
Socialdemokraterna i Ale som för sjätte året 
i rad ordnade cirkus. 

– Vi har erbjudit cirkus för 70 kronor 
per biljett istället för normala 250-300 kr i 
många år nu, säger Eva Eriksson, ordföran-
de för Socialdemokraterna i Ale.

– Det gör vi självklart för att fl er barn och 
vuxna ska få en möjlighet att gå på cirkus. 

Även Hyresgästföreningen hade delat ut 
ett antal gratisbiljetter till boende för att ge 
dem tillgång till cirkusupplevelsen.

Det blev en fartfylld föreställning med 
hästar, dansande elefanter och halsbrytan-
de akrobatik. Många glada skratt hördes i 
sommarkvällen och när barnen gick hemåt 
hade 400 av dem med sig en ballong från 
Socialdemokraterna som minne av kvällen. 

1100 besökare roades av cirkus
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NOL. Repetitionerna är i 
full gång.

Lördagen den 11 ok-
tober är det premiär för 
”En midsommarnatts-
dröm”.

– William Shakespeare 
är ständigt aktuell och i 
år firar vi även 450-års-
jubileet av hans födelse, 
säger Gunnar Bergevald. 

Efter att ha spelat ”Dansen 
på Furulund” i samband 
med Ahlafors IF:s 100-års-
jubileum i fjol kände med-
lemmarna i Teatervinden att 
nästa produktion skulle bli 
något färdigskrivet.

– Av Shakespeare finns 
mycket att välja på, men vi 
fastnade för ”En midsom-
marnattsdröm” som är en 
komedi innehållande vä-
sentliga ting som kärlek och 
lustar, förklarar Gunnar Ber-
gevald.

Åza Rydberg har utsetts 
att regissera föreställningen. 
Hon fanns med 2007 när 
”Fröken Ingeborg” visades 
på Folkets Hus i Älvängen.

– Vi började jobba tillsam-
mans med den här uppsätt-
ningen i februari. Det är en 
otroligt ambitiös grupp som 
jag har till mitt förfogande, 
säger Åza som har arbetat 
med både proffs och amatö-
rer under årens lopp.

– Min viktigaste roll som 
regissör är att bygga upp, 
att få skådespelarna att göra 
saker som de inte trodde var 
möjligt.

Repetitionerna äger rum i 
Teatervindens lokaler i Nol 
Företagscenter. 18 skåde-
spelare finns med på scenen 
där Gunnar Bergevald har en 
framträdande roll som Puck 
och Mia Sjöholm som ås-
nan.

– ”En midsommarnatts-
dröm” har över 400 år på 
nacken, men den är fortfa-
rande aktuell. Handlingen 

Lördagen den 11 oktober har 
Teatervinden premiär på fö-
reställningen ”En midsommar-
nattsdröm” i Ale Kulturrum.

Teatervinden är på gång igen
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Aktiva Seniorers första 
möte gick i musikens tecken. 
”Vår egen pianist” David 
Carbe och sångerskan Han-
na Boqvist stod för härlig 
underhållning. De bjöd på ett 
mycket omväxlande program 
med visor, schlager och givet-
vis booggie woogie. Hannas 
vackra röst kom väl till sin 
rätt i både Adolfssons Trubbel 
och Taubes Så skimrande var 
aldrig havet.

David hanterade både 
piano och flygel och bjöd för 
första gången på Abbas enda 
instrumentallåt Intermezzo. 
Booggie wooggie på Saint 
Louis Blues var det verk-
ligen ös i. Mer Abba, The 
winner takes it all samt den 
gemensamma favoriten Stevie 
Wonders Isn´t she lovely 
framfördes gemensamt med 
stor bravur.

Tyvärr gick denna härliga 
förmiddag alltför fort. Vill 
man höra mer ger David kon-
sert på Trappan den 20/9. 

Många nya medlemmar 
hade kommit och mycket info 
gavs. Anmälan till Skrivarcir-
kel kunde göras. Sofia från 
Träna berättade om deras 
aktiviteter för seniorer. Den 
9/9 kan man besöka Lars 
Lerins utställning. Anmälan 
till Barbro B. 

Bengt M påminde om 
Nostalgiresan och besöket på 
Maritimt museum. Barbro 
L. informerade om Historisk 
resa på Norde älv och Bengt 
B redogjorde för kommande 
resor. Ulf L slog ett slag för 
kursen i HLR vecka 42 och 
43. 

Jan Bertilsson från poli-
sen och Robert Andersson 
från kommunen ville genom 
information väcka tanken om 
införande av grannstödsbil 
i Kungälv. Ett projekt som 
verkar för trygghet och trivsel 
i våra bostadsområden. Nästa 
möte den 24/9 blir det sång 
och musik med Marie Artu-
rén och Göran Åhlfeldt. 

Inga Isaksson

Musikalisk 
höststart

Onsdagen 3 september var 
första gången vi träffades 
och lite undrande var vi om 
intresse för initiativet fanns. 
Flera personer, med både 
rullstolar och rullatorer, från 
servicehuset hade hörsammat 
inbjudan och infann sig för 
att få lyssna och prata bort 
en stund. Det kändes extra 
bra att få respons från dessa 
deltagare. Även från våra 
egna medlemmar visade sig 
intresset stort.

Ett musikkafé var tydligen 
något som saknats i vårt ut-
bud av aktiviteter. Mot slutet 
var det flera deltagare som 
undrade när nästa tillfälle 
ges.

Gemensamt kommer 
vi fortsättningsvis att välja 
teman för den musik som 
önskas framföras.

Nästa tillfälle blir onsda-
gen 17 september i Nödinges 
servicehus.                 Rune Dahl

Uppstart av 
musikkafé för 
PRO i Nödinge

SPF Skepplanda-Hålanda 
bjöd in till funktionärsträff 
fredagen den 22 augusti på 
Lökebergs Pensionat. Vi 
blev bjudna på en läcker 
lunchbuffé och vår ordföran-
de Laila Johansson började 
med att i sitt anförande tacka 
alla för det arbete de lagt 
ned under det gångna året. 
Ett speciellt tack framfördes 
till de som under sommaren 
lagt ned ett stort arbete på 
att göra i ordning klubbhu-
set vid den nya bouleplanen.

Med mätta magar bar det 
iväg till Guddehjälms Hem-
bygdsgård från 1800-talets 
början, där vi guidades runt 
av Sven Haraldsson och 
hans medhjälpare som berät-
tade om gårdens historia och 
om Tilda och drängen Max. 

Ett stort tack till de som 
ordnade denna trevliga dag.

Mona Svensson

Funktionärsträff 
på Lökeberg

Nyligen kom 45 nöjda 
medlemmar hem från en 
lyckad resa till Belgien. På 
måndagen var det stavgång 
på Dammekärr som 
vanligt.

Höstens första må-
nadsträff arrangerades på 
tisdagen av ortsombuden i 
Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
De kunde glädja sig åt en 
fullsatt lokal. Som under-
hållare hade de engagerat 
Kent och Torsten, som 
gladde publiken med bland 

annat med en Elvisimita-
tion.

På onsdagen ställde 
föreningen upp med ett 
lag i distriktets tävling i 
allmänbildning Hjärn-
koll. Den gick av stapeln 
i Ursand i Vänersborg. 
Laget som bestod av Åke 
Kronlid, Uno Pettersson 
och Daniel Höglund 
kom på en hedrande delad 
fjärdeplats med 11 rätt av 
16 möjliga. Vann gjorde 
SPF Götaälvdalsbygden 

från Lilla Edet.
I fredags gick 26 vand-

rare runt Delsjön i strålan-
de solsken och avslutade 
med fisksoppa vid Bertils-
sons stuga. Arne Boge 
höll i programmet med 
den äran. Denna vecka 
vandrar vi på Skändlaber-
get vid Tuve på Hisingen. 
Till västgötaresan till Hjo 
den 15 september finns 
bara ett fåtal platser kvar.

Lennart Mattsson

ALLA HETER ALLAN
EN PRISAD FÖRESTÄLLNING MED  
ULF DOHLSTEN OCH OLA HEDÉN

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE KULTURRUM
TORSDAG 2 OKT KL 19.00

skulle lika gärna kunna ha 
utspelat sig på midsommar-
afton i år. Det tycker jag är 
fascinerande, säger Åza Ryd-
berg.

Totalt kommer Teatervin-
den att ge tio föreställningar, 
samtliga i Ale Kulturrum. 
I maj nästa år kommer ”En 
midsommarnattsdröm” att 
ha nypremiär på Ljudaborgs 

utomhusscen i Lödöse.
– Biljetter till höstens fö-

reställningar kommer att fin-
nas till försäljning på biblio-

teket i Nödinge, avslutar 
Gunnar Bergevald.

JONAS ANDERSSON

”En midsommarnattsdröm” är en pjäs av Willia Shakespeare 
som behandlar ämnena kärlek, avundsjuka och sorg.

Aktiv vecka med SPF Alebygden

Onsdag 10 sept kl 19.00
Entré 80 kr  

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 21 sept kl 18.00
Onsdag 24 sept kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SURTE. Ett knappt 60-tal vackra foto-
grafi er i färg och svartvitt fi nns nu att 
beskåda på Glasbruksmuseet.

Motiven är hämtade från Andalu-
sien.

– Det är ett fantastiskt landskap, 
säger Conny Nord, en av tre fotogra-
fer som bidrar med verk till utställ-
ningen.
Conny Nord, Bertil Björk och Sören Lind-
qvist är fotografer från Trollhättan och 
Lödöse som känner varandra sedan tidigare 
och som arbetat ihop i olika sammanhang. 
Utställningen på Glasbruksmuseet är dock 
deras första gemensamma arrangemang.

– Detta blir en vandringsutställning. Jag 
har klart med fyra andra platser. Som pricken 
över i hoppas vi få göra en utställning i An-
dalusien. Lokal har vi, men det återstår en del 
logistikproblem att lösa, säger Conny.

Fotografi erna visar på ett smått sagolikt 
landskap med alltifrån mandelblom och kor-
kekar till en uppsjö av olivträd.

– Samtliga bilder är tagna under vinterhal-

våret, berättar Conny.
– Jag själv var nere i tre månader och fi ck 

faktiskt uppleva blommande träd hela vägen 
hem till Sverige. Jag tog med mig våren hem.

Utställningen på Glasbruksmuseet pågår 
till och med den 28 september.

JONAS ANDERSSON

Conny Nord är en av tre fotografer som visar 
bilder i den pågående utställningen på Glas-
bruksmuseet i Surte.

Fotokonst på Glasbruksmuseet

ÄLVÄNGEN. Musikcafé 
står åter för dörren på 
Repslagarmuseet. 

Torsagen den 18 sep-
tember blir det visafton 
med Lennart Thorstens-
son och Axel Falk.

Kvällens tema är 
”Visafton – klassiska, 
litterära visor”.

Nästa torsdag är det dags 
för höstens första musikca-
fé. En oförglömlig visafton 
utlovas med artisten och es-
tradören Axel Falk ihop med 
Lennart Thorstensson. Det 
blir visor från bland andra 
Alf Pröysen, Bellman, Bir-
ger Sjöberg, Dan Anders-
son, Evert Taube, Nils Fer-
lin, Gustav Fröding, Lars 
Berghagen, Lasse Dahl-
quist och Povel Ramel.

Lennart Thorstensson har 
gästat Repslagarmuseet fl era 
gånger. Han är ursprungli-
gen från Älvängen, numera 
boende i Kungälv. Han är 
från sina olika visaftnar i 
både Ale och Kungälvs kom-
mun. Denna gång har han 
med sig Axel Falk.

Axel Falk debuterade som 
professionell visartist 1981. 
Han har utbildat sig på den

Individuella musikerlinjen 
vid musikhögskolan i Gö-
teborg. 1984-85 studerade 
Axel Falk den Elizabethans-
ka musik- och sångtradi-
tionen både i Sverige och i 
England. Under åtta år var 
han elev till Hovsångerskan 
Hjördis Schymberg.

Under sina år som artist 
har han hunnit göra hund-
ratals konserter samt radio- 
och tv-program i de fl esta 
nordiska länderna. Han har 
gett ut sex skivor, innehållan-
de repertoar av Birger Sjö-
berg, Carl Michael Bellman 
och Evert Taube. Vidare har 
han medverkat på ett fl ertal 
samlingsvolymer. Den senas-
te skivan “Ayres” innehåller 
sånger från 1600-talet. Falk 
har under många år samar-
betat med konsertgitarristen 
Bengt Magnusson.

Falk har bland annat er-
hållit fl ertal stipendier från 
Svenska Akademien och 
Musikaliska Akademin. 1992 
erhöll Axel Falk Taubestiftel-
sens Taubepris ur Evert Tau-
bes minnesfond med motive-
ringen: “För den breda och 
gedigna viskonst, som place-
rar honom bland de främsta 
vistolkarna”.

Torsdagen den 18 september 
blir det visafton på museet 
med Lennart Thorstensson 
(bilden) och Axel Falk.

Visafton på 
Repslagarmuseet
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Idylliska Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth ★★★ 
Besök Barth, den charmiga lilla 
staden belägen vid Östersjöns 
brusande vågor, med ett väl-
bevarat centrum från medel-
tiden och dessutom en trevlig 
hamnpromenad. Härifrån har 
du dessutom goda möjlighe-
ter för spännande utflykter till 
bl.a. hansastaden Stralsund 
(31 km), som har en välbeva-
rad stadsmur och som samti-
digt är porten till den populära 
semesterön Rügen med sin 
vackra och särpräglade natur, 
och här kan du också se Hitlers 
enorma semestertillhåll: Koloss 
von Prora (72 km).

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
7/9-28/12 2014.

 1.049:- 
1.849:- 

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 ½ 
priset

         Pommernhotel Barth

i Stralsund: 31 km. 
i S

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Den engelska korsvirkeskrogen
är från 1908 och ligger vid stranden och Nysted Nor med karaktäris-
tiska skorstenar, vita staket, öppen spis, äppleträd och trädgård.  

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: Onsdagar, tors-
dagar och fredagar t.o.m 12/12 
2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år gratis
2 barn 3-5 år á 399:- 
2 barn 6-14 år ½ priset
Max. 2 extrasängar

Mysigt hotell i Skåne

Upplev den lilla oasen Åkerbergs Hotell som ligger norr om 
Bosjökloster. Besök också Skånes Djurpark (3 km), missa heller 
inte en utflykt till den historiska universitetsstaden Lund (39 km).

Ankomst: Fredagar t.o.m. 19/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

3 dagar i Höör

449:- 

1 barn 0-5 år gratis
1 barn 6-14 ½ 
priset

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 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 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

Ett stort tack till alla er som deltog i 
utlottningen av biljetter på Mat och- 

Kulturdagen. 5 st vann 2 biljetter var till 
”I Mumindalen” respektive ”Macbeth”. 

Vinnarna har meddelats per  
post och mail. Grattis!

SPONSOR

NÖDINGE. I fredags kompletterades det 
vackra sommarvädret av en fantastisk cir-
kusföreställning av Cirkus Skratt. Det var 
Socialdemokraterna i Ale som för sjätte året 
i rad ordnade cirkus. 

– Vi har erbjudit cirkus för 70 kronor 
per biljett istället för normala 250-300 kr i 
många år nu, säger Eva Eriksson, ordföran-
de för Socialdemokraterna i Ale.

– Det gör vi självklart för att fl er barn och 
vuxna ska få en möjlighet att gå på cirkus. 

Även Hyresgästföreningen hade delat ut 
ett antal gratisbiljetter till boende för att ge 
dem tillgång till cirkusupplevelsen.

Det blev en fartfylld föreställning med 
hästar, dansande elefanter och halsbrytan-
de akrobatik. Många glada skratt hördes i 
sommarkvällen och när barnen gick hemåt 
hade 400 av dem med sig en ballong från 
Socialdemokraterna som minne av kvällen. 

1100 besökare roades av cirkus
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Uttalandet gjordes av 
Utbildningsminister 
Jan Björklund (FP) 

i TV:s partiledarutfrågning 
den 28 augusti. Han förtyd-
ligade också att han menade 
de lokala skolpolitikerna. 
Ett kvitto på hur rätt han 
har fi ck vi förra veckan i en 
insändare av ordföranden 
Elena Fridfelt (C) och 
vice ordföranden Dennis 
Ljunggren (S) i Utbild-
ningsnämnden tillsammans 
med gruppledarna för 
samliga Allianspartier och de 
rödgröna partierna i vilken 
Ale-demokraterna beskylls 
”för total okunskap både om 
vad som pågår varje dag i 
Ales skolor och om vad som 
krävs för att förbättra elever-
nas resultat”. Vårt ”program 
för skolan innehåller så 
många felaktigheter att man 

måste ställa sig frågan om 
ni (det vill säga AD) kan nå-
gonting om hur skolan fung-
erar?” Det var ord och inga 
visor från partföreträdare 
och ytterst ansvariga för att 
grundskolan i Ale placerar 
sig i det absoluta bottenskik-
tet av Sveriges grundskolor. 

I den senaste rankingen 
(där 14 kriterier mäts) av 
Lärarförbundet har Ales 
grundskolor sjunkit ytterli-
gare och ligger nu på plats 
nummer 257 av landets 290 
kommuner. När AD-Alli-
ansen tog över 2011, efter 
16 års vanstyre av (S) låg 
Ale på plats 240. Till och 
med Göteborg med sina 
stora integrationsproblem 
placerar sig nu bättre (plats 
234). Lilla Edet placerar 
sig näst sämst i Sverige 
(289) men med den här 

takten åt fel håll har Ale 
Sveriges sämsta skola redan 
2016. Trots att vi har ökat 
budgeten för grundskolan 
med 100 milj kr/år bland 
annat på bekostnad av 
äldreomsorgen, som har fått 
stryka på foten! 

I stället för att peka 
fi nger åt Ale-demokraterna, 
som lanserar idéer, borde 
inriktningen varit att se till 
att lärarkåren kontinuerligt 
kompetensutvecklas, att 
kunskapsuppföljning av 
eleverna verkligen görs, att 
noll-tolerans mot droger 
i skolan verkligen gäller. 
Inget av detta fungerar. Då 
hade inte Ales grundskolor 
presterat så erbarmligt dåligt 
och ca 25% av grundskolans 
elever hade inte behövt 
gå ur grundskolan utan 
full gymnasiekompetens. 

Nästan 40% av våra elever 
får underkänt i ett eller fl era 
ämnen medan snittet i Gö-
teborgsregionen är 20%.

Resultaten från den 
internationella studien PISA 
2012 bekräftar att svenska 
15-åringars kunskaper i 
matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap fortsätter att 
försämras. För första gången 
presterar svenska elever 
under OECD-genomsnittet: 
25 av 34 länders elever är 
bättre än Sveriges i matema-
tik och i naturvetenskap. En 
skrämmande utveckling för 
vårt land. ”Lärarnas oförmå-
ga att anpassa undervisning-
en efter eleverna är en av 
de viktigaste förklaringarna 
till att svenska elever lär sig 
allt mindre i skolan” säger 
Skolinspektionens general-
direktör Ann-Marie Begler 

i SVT:s Rakt På den 3 mars 
2014.

Med låga löner och låg 
yrkesstatus får man inte 
heller eliten att bli lära-
re! Lärarhögskolorna har 
dessutom de allra lägsta 
intagningskraven, nästan 
inga krav alls. Lärarkåren 
misslyckas kapitalt med det 
viktigaste: att lära eleverna 
läsa, skriva och räkna. Inom 
lärarkåren fi nns personer 
som absolut inte borde vara 
lärare och dessa borde för 
länge sedan avskedats eller 
omplacerats. Men det görs 
inte heller. Låt-gå-politiken 
gäller oavsett hur dåliga 
resultaten blir.

Varför diskuteras inte den 
”nya” skolpolitiken inför 
valet? 

Kommunchefen Björn 
Järbur, som chefar för 

tjänstemannaorganisationen, 
dyker däremot upp i Aleku-
riren och berättar att ”Vi har 
något riktigt bra på gång”. 
Men väljarna får inget veta, 
de får vänta till efter valet. 
Skolpolitiken, vår absolut 
viktigaste fråga sopas under 
mattan och får/skall inte 
diskuteras öppet, väljarna 
har inte med det att göra!

För att lyckas vända skol-
trenden i Ale kommun krävs 
oändligt mycket mer än att 
koka ner nuvarande ingredi-
enser i soppkitteln och veva 
runt några varv. Det krävs 
en total omorganisation av 
hela systemet. Uppifrån och 
ner.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Ingela Nordhall (AD)
Vice gruppledare

”Skolan har lämnats över till amatörer”

Nya stora möjlig-
heter väntar inom 
turismen. Men det 

krävs kloka och modiga 
politiker och entreprenörer 
samt en gemensam vilja. 
Utvecklingen av turismen 
som en framgångsrik näring 
i Ale- och Lilla Edets kom-
muner har en stor potentiell 
möjlighet. Idag pågår fl era 
projekt i båda kommunerna 
som visar på detta. Turismen 
kan inte fl yttas utan måste 

konsumeras på plats.  Därför 
är det viktigt att turismen 
får ett reellt fotfäste och blir 
permanent. Många ungdo-
mar får sitt första jobb inom 
turism. För företagarna 
handlar det om att få möj-
ligheter så att deras företag 
kan växa och utvecklas. I 
kommunerna fi nns en stor 
potential för aktiv semester, 
vilket på senare år har blivit 
mycket populärt.  Kultur-
turismen ökar kraftigt och 

vi anser att kultursponsring 
borde vara avdragsgill. 

Besöksnäringen/turismen 
är vår nya basnäring och 
framtidsbransch! 

Rose-Marie Fihn
Riksdags-, region- och kommun-

fullmäktigekandidat (Fp) Ale
Michelle Winkel

Region- och kommunfullmäktige-
kandidat (Fp) Lilla Edet

Sune Rydén (KD), styrelseordförande 
i AB Alebyggen, har missuppfattat 
Ale-demokraternas förslag hur vi vill 

använda likviden efter en försäljning av bo-
laget. Vi har varit mycket tydliga med att det 
är avkastningen på likviden vi vill använda 
till exempelvis skolan och äldreomsorgen. 
Med bra placering bör vi kunna få 10% över 
tid. Som upplysning: AP-fonderna (våra 
pensionsfonder) avkastade 13% förra året 
2013. En likvid om 500 milj kr ger då 65 milj 
kr/år att användas till vettigare ändamål än 
att låta en aktiepost i ett bolag vi inte längre 
behöver utgöra en död post i kommunens 
balansräkning.

Jan A. Pressfeldt (AD)

Nu får det vara nog! Vi i Aledemokra-
terna har en av den högsta närva-
roprocenten i nämnden, när vi för 

en gång skull endast kan delta i nämnden 
fram till lunch på grund av privata skäl väljer 
Ales ”ledande” politiker att skriva om detta i 
Alekuriren. Kanske inte så konstigt eftersom 
ni inte har några konstruktiva och konkreta 
åtgärder för att förbättra skolan att komma 
med. Hade du Elena Fridfelt (som nämn-
dens ordförande) klarat av att leda mötet och 
hålla dig till dagordningen hade vi deltagit i 
genomgången som enligt dagordningen skulle 
presenterats innan lunch. 

Ni säger att vi ljuger om varför inte vi 
deltar i majoritetsledningen. Jag förutsätter att 
du är läskunnig och kan läsa AD:s reservatio-

ner, vilka tydligt förklarar varför.
När det gäller betald kompetenshöjning 

för lärarna vet vi att det fi nns enligt avtal, 
men det innebär inte att lärarna fått eller 
kunnat utnyttja denna rättighet fullt ut. Det är 
Alliansens huvudlösa styrning av ekonomiska 
förutsättningar för skolan som är ett stort 
svart hål. Men detta vill vi möjliggöra genom 
öronmärkta pengar till skolan.

Uppföljning av kunskapsmålen och utveck-
lingssamtalen görs enligt er kontinuerligt. 
Ändå får föräldrar cirka 3 veckor innan betyg 
skall sättas veta att sitt barn är underkänt i ett 
eller fl era kärnämnen efter sex till nio års skol-
gång. Utvecklingssamtal skall göras två gånger 
per läsår, men ändå görs inte det. Ert stora 
problem är att ni lutar er tillbaka och tror att 
allt fungerar bara för att det är nedskrivet. Ni 
säger att vi lutar oss tillbaka och pekar fi nger, 
men det är väl bättre att tydligöra problemen 
istället för som ni: sticka huvudet i sanden. 

Det enda konkreta förslag som ni kommit 
med i er blocköverskridande överenskommel-
se är den nya budgetfördelningen för 2014. 

Ja, ni har helt rätt i att ni i fyra år suttit på 
kafferep och diskuterar skolan men ändå har 
ni inte kunnat presentera något konkret, med-
an vi har presenterat konstruktiva åtgärder 
i sak efter sak. För oss förefaller det som en 
röst på Alliansen i Ale är en röst på (S, V och 
MP):s urusla skolpolitik, något för väljarna att 
tänka på.

 Helene Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Folkpartiet satsar på turismen!

Förtydligande
av försäljning av
AB Alebyggen

Replik på: Aledemokraterna 
lämnade Utbildningsnämnden
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Uttalandet gjordes av 
Utbildningsminister 
Jan Björklund (FP) 

i TV:s partiledarutfrågning 
den 28 augusti. Han förtyd-
ligade också att han menade 
de lokala skolpolitikerna. 
Ett kvitto på hur rätt han 
har fi ck vi förra veckan i en 
insändare av ordföranden 
Elena Fridfelt (C) och 
vice ordföranden Dennis 
Ljunggren (S) i Utbild-
ningsnämnden tillsammans 
med gruppledarna för 
samliga Allianspartier och de 
rödgröna partierna i vilken 
Ale-demokraterna beskylls 
”för total okunskap både om 
vad som pågår varje dag i 
Ales skolor och om vad som 
krävs för att förbättra elever-
nas resultat”. Vårt ”program 
för skolan innehåller så 
många felaktigheter att man 

måste ställa sig frågan om 
ni (det vill säga AD) kan nå-
gonting om hur skolan fung-
erar?” Det var ord och inga 
visor från partföreträdare 
och ytterst ansvariga för att 
grundskolan i Ale placerar 
sig i det absoluta bottenskik-
tet av Sveriges grundskolor. 

I den senaste rankingen 
(där 14 kriterier mäts) av 
Lärarförbundet har Ales 
grundskolor sjunkit ytterli-
gare och ligger nu på plats 
nummer 257 av landets 290 
kommuner. När AD-Alli-
ansen tog över 2011, efter 
16 års vanstyre av (S) låg 
Ale på plats 240. Till och 
med Göteborg med sina 
stora integrationsproblem 
placerar sig nu bättre (plats 
234). Lilla Edet placerar 
sig näst sämst i Sverige 
(289) men med den här 

takten åt fel håll har Ale 
Sveriges sämsta skola redan 
2016. Trots att vi har ökat 
budgeten för grundskolan 
med 100 milj kr/år bland 
annat på bekostnad av 
äldreomsorgen, som har fått 
stryka på foten! 

I stället för att peka 
fi nger åt Ale-demokraterna, 
som lanserar idéer, borde 
inriktningen varit att se till 
att lärarkåren kontinuerligt 
kompetensutvecklas, att 
kunskapsuppföljning av 
eleverna verkligen görs, att 
noll-tolerans mot droger 
i skolan verkligen gäller. 
Inget av detta fungerar. Då 
hade inte Ales grundskolor 
presterat så erbarmligt dåligt 
och ca 25% av grundskolans 
elever hade inte behövt 
gå ur grundskolan utan 
full gymnasiekompetens. 

Nästan 40% av våra elever 
får underkänt i ett eller fl era 
ämnen medan snittet i Gö-
teborgsregionen är 20%.

Resultaten från den 
internationella studien PISA 
2012 bekräftar att svenska 
15-åringars kunskaper i 
matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap fortsätter att 
försämras. För första gången 
presterar svenska elever 
under OECD-genomsnittet: 
25 av 34 länders elever är 
bättre än Sveriges i matema-
tik och i naturvetenskap. En 
skrämmande utveckling för 
vårt land. ”Lärarnas oförmå-
ga att anpassa undervisning-
en efter eleverna är en av 
de viktigaste förklaringarna 
till att svenska elever lär sig 
allt mindre i skolan” säger 
Skolinspektionens general-
direktör Ann-Marie Begler 

i SVT:s Rakt På den 3 mars 
2014.

Med låga löner och låg 
yrkesstatus får man inte 
heller eliten att bli lära-
re! Lärarhögskolorna har 
dessutom de allra lägsta 
intagningskraven, nästan 
inga krav alls. Lärarkåren 
misslyckas kapitalt med det 
viktigaste: att lära eleverna 
läsa, skriva och räkna. Inom 
lärarkåren fi nns personer 
som absolut inte borde vara 
lärare och dessa borde för 
länge sedan avskedats eller 
omplacerats. Men det görs 
inte heller. Låt-gå-politiken 
gäller oavsett hur dåliga 
resultaten blir.

Varför diskuteras inte den 
”nya” skolpolitiken inför 
valet? 

Kommunchefen Björn 
Järbur, som chefar för 

tjänstemannaorganisationen, 
dyker däremot upp i Aleku-
riren och berättar att ”Vi har 
något riktigt bra på gång”. 
Men väljarna får inget veta, 
de får vänta till efter valet. 
Skolpolitiken, vår absolut 
viktigaste fråga sopas under 
mattan och får/skall inte 
diskuteras öppet, väljarna 
har inte med det att göra!

För att lyckas vända skol-
trenden i Ale kommun krävs 
oändligt mycket mer än att 
koka ner nuvarande ingredi-
enser i soppkitteln och veva 
runt några varv. Det krävs 
en total omorganisation av 
hela systemet. Uppifrån och 
ner.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Ingela Nordhall (AD)
Vice gruppledare

”Skolan har lämnats över till amatörer”

Nya stora möjlig-
heter väntar inom 
turismen. Men det 

krävs kloka och modiga 
politiker och entreprenörer 
samt en gemensam vilja. 
Utvecklingen av turismen 
som en framgångsrik näring 
i Ale- och Lilla Edets kom-
muner har en stor potentiell 
möjlighet. Idag pågår fl era 
projekt i båda kommunerna 
som visar på detta. Turismen 
kan inte fl yttas utan måste 

konsumeras på plats.  Därför 
är det viktigt att turismen 
får ett reellt fotfäste och blir 
permanent. Många ungdo-
mar får sitt första jobb inom 
turism. För företagarna 
handlar det om att få möj-
ligheter så att deras företag 
kan växa och utvecklas. I 
kommunerna fi nns en stor 
potential för aktiv semester, 
vilket på senare år har blivit 
mycket populärt.  Kultur-
turismen ökar kraftigt och 

vi anser att kultursponsring 
borde vara avdragsgill. 

Besöksnäringen/turismen 
är vår nya basnäring och 
framtidsbransch! 

Rose-Marie Fihn
Riksdags-, region- och kommun-

fullmäktigekandidat (Fp) Ale
Michelle Winkel

Region- och kommunfullmäktige-
kandidat (Fp) Lilla Edet

Sune Rydén (KD), styrelseordförande 
i AB Alebyggen, har missuppfattat 
Ale-demokraternas förslag hur vi vill 

använda likviden efter en försäljning av bo-
laget. Vi har varit mycket tydliga med att det 
är avkastningen på likviden vi vill använda 
till exempelvis skolan och äldreomsorgen. 
Med bra placering bör vi kunna få 10% över 
tid. Som upplysning: AP-fonderna (våra 
pensionsfonder) avkastade 13% förra året 
2013. En likvid om 500 milj kr ger då 65 milj 
kr/år att användas till vettigare ändamål än 
att låta en aktiepost i ett bolag vi inte längre 
behöver utgöra en död post i kommunens 
balansräkning.

Jan A. Pressfeldt (AD)

Nu får det vara nog! Vi i Aledemokra-
terna har en av den högsta närva-
roprocenten i nämnden, när vi för 

en gång skull endast kan delta i nämnden 
fram till lunch på grund av privata skäl väljer 
Ales ”ledande” politiker att skriva om detta i 
Alekuriren. Kanske inte så konstigt eftersom 
ni inte har några konstruktiva och konkreta 
åtgärder för att förbättra skolan att komma 
med. Hade du Elena Fridfelt (som nämn-
dens ordförande) klarat av att leda mötet och 
hålla dig till dagordningen hade vi deltagit i 
genomgången som enligt dagordningen skulle 
presenterats innan lunch. 

Ni säger att vi ljuger om varför inte vi 
deltar i majoritetsledningen. Jag förutsätter att 
du är läskunnig och kan läsa AD:s reservatio-

ner, vilka tydligt förklarar varför.
När det gäller betald kompetenshöjning 

för lärarna vet vi att det fi nns enligt avtal, 
men det innebär inte att lärarna fått eller 
kunnat utnyttja denna rättighet fullt ut. Det är 
Alliansens huvudlösa styrning av ekonomiska 
förutsättningar för skolan som är ett stort 
svart hål. Men detta vill vi möjliggöra genom 
öronmärkta pengar till skolan.

Uppföljning av kunskapsmålen och utveck-
lingssamtalen görs enligt er kontinuerligt. 
Ändå får föräldrar cirka 3 veckor innan betyg 
skall sättas veta att sitt barn är underkänt i ett 
eller fl era kärnämnen efter sex till nio års skol-
gång. Utvecklingssamtal skall göras två gånger 
per läsår, men ändå görs inte det. Ert stora 
problem är att ni lutar er tillbaka och tror att 
allt fungerar bara för att det är nedskrivet. Ni 
säger att vi lutar oss tillbaka och pekar fi nger, 
men det är väl bättre att tydligöra problemen 
istället för som ni: sticka huvudet i sanden. 

Det enda konkreta förslag som ni kommit 
med i er blocköverskridande överenskommel-
se är den nya budgetfördelningen för 2014. 

Ja, ni har helt rätt i att ni i fyra år suttit på 
kafferep och diskuterar skolan men ändå har 
ni inte kunnat presentera något konkret, med-
an vi har presenterat konstruktiva åtgärder 
i sak efter sak. För oss förefaller det som en 
röst på Alliansen i Ale är en röst på (S, V och 
MP):s urusla skolpolitik, något för väljarna att 
tänka på.

 Helene Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Folkpartiet satsar på turismen!

Förtydligande
av försäljning av
AB Alebyggen
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TILLSAM-
MANS FÖR-

BÄTTRAR
VI ALE

Vi ber om 
ert förtroende!

1
Mikael Berglund
42 år, Älvängen

2
Isabell Korn
22 år, Bohus

3
 Carina Zito Averstedt

44 år, Nol

4
Jan Skog

60 år, Älvängen

5
Maj Holmström
68 år, Nödinge

6
Ida Löfgren

22 år, Nödinge

7
Kajsa Nilsson
72 år, Nödinge

8
Christian Forsäng

70 år, Alvhem

0001 08197

28 Lars Kopp, 68 år Pensionär Hålanda

29 Mona Gunlycke, 63 år Tandsköterska Nödinge

30 Bengt Lewin, 77 år Pensionär Bohus

31 Göran Åkerlund, 75 år Pensionär Bohus

32 Inge Nilsson, 82 år Ingenjör Bohus

33 Annelie Lund, 66 år Förvaltare Nol

34 Johan Olofsson, 31 år Montör Älvängen

35 Maria Berglund, 37 år Sjuksköterska Älvängen

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ALE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 
helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 
någon annan kandidat än de som står nedan.

0001 08197

1 Mikael Berglund, 42 år Försäljningsingenjör Älvängen
2 Isabell Korn, 22 år Juridikstuderande Bohus
3 Carina Zito Averstedt, 44 år Skolkurator Nol
4 Jan Skog, 60 år Egenföretagare Älvängen
5 Maj Holmström, 68 år Egenföretagare Nödinge
6 Ida Löfgren, 22 år Sjuksköterskestuderande Nödinge
7 Kajsa Nilson, 72 år Leg.sjuksköterska Nödinge
8 Christian Forsäng, 70 år Flyginstruktör Alvhem
9 Dan Björk, 54 år Tekniker Alafors

10 Erik Karlsson, 41 år Webbutvecklare Uspastorp
11 Fredrik Johansson, 31 år Svetsare Skepplanda
12 Daniel Mörner, 26 år Ekonomistuderande Bohus
13 Lennarth Nilsson, 76 år Ingenjör Nödinge
14 Åke Johansson, 82 år Ämneslärare Bohus
15 Ewa Johansson, 58 år Polisinspektör Skepplanda
16 Susanna Mouvitz, 41 år Produktledare Starkärr
17 Henrik Fogelklou, 44 år Arkitekt/Landskapsarkitekt Nödinge
18 Peter Kornesjö, 44 år Banktjänsteman Nödinge
19 Bent Nissen, 64 år Utbildningsledare Älvängen
20 Thomas Olesen, 38 år Egenföretagare Starkärr
21 Angelica Hasanovic, 29 år Undersköterska Nödinge
22 Johan Bankel, 54 år Civilingenjör Nödinge
23 Kent Kjessler Mattsson, 47 år Tekniker Skepplanda
24 Cassandra Furberg, 26 år Hudterapeut Skepplanda
25 Jessica Sjöberg, 25 år Studerande Nödinge
26 Raymond Magnusson, 45 år Egenföretagare Alafors
27 Dennis Larsen, 31 år Lärare Alvhem

vänd Den 14 september 
väljer du om Ale ska få 

fortsätta utvecklas!

ALE



Aledemokraternas 
huvudnummer i 
årets valrörelse tycks 

vara försäljning av hela AB 
Alebyggen och härigenom 
skulle sesam öppna sig för 
den kommunala verksam-
heten.

Sune Rydén (KD) har i 
förra veckans Alekuriren på 
ett förtjänstfullt sätt beskri-
vit hur ekonomiskt kort-
siktigt detta synsätt är och 
vilken viktig roll Alebyggen 
kan spela som ett kommu-
nägt verktyg i den samhälls-
utveckling som nu är på 
gång i Ale. Det är inte heller 
tillåtet att sälja tillgångar 
och använda pengarna för 
driften varje år, man måste 
klara sig på varje års skatte-
intäkter i en kommun. 

Aledemokraterna tycks 
dessutom inte vara insatta 
i den sociala betydelse som 
ett kommunägt bostadsfö-
retag som Alebyggen har 
i den dagliga kommunala 
verksamheten.

I Alebyggens direktiv 
från kommunen står att 
bolaget skall ta ett tydligt 

socialt ansvar och arbeta 
med trygghet, trivsel och 
social sammanhållning och 
Alebyggen har ett i det 
närmaste dagligt socialt 
samarbete med kommunen. 
Motsvarande samarbete 
fi nns inte med en enda pri-
vat fastighetsägare i Ale.

Hur kan Aledemokrater-
na tillse att en privat köpare 
av Alebyggen fortsätter det 
viktiga arbetet med:

genheter

arbete.

Kommunen har genom 
sina ägardirektiv också 
angivit att lägenheter skall 
fördelas till bostadssökande 
”utan ekonomisk och/eller 
social rangordning”

– Hur kan Aledemokra-
terna förhindra att en privat 
ägare av Alebyggen inte 
väljer att välja hyresgäster 
rangordnade efter inkomst? 
Högst inkomst=först i kön.

(Det är vanligare på den 
privata bostadsmarknaden 
än vad de fl esta vet)

Aledemokraterna har 
ofta enkla och kategoriska 

skulle man spara 40 miljoner 
i den kommunala admi-
nistrationen, mest genom 
minskning av antalet chefer. 
Några sådana besparingar 
har självklart inte skett när 
Aledemokraterna nu styr. 
Mest för att kommunen 
knappt lägger 40 miljoner 
på administration. 

Aleborna har även i 
bostadsfrågan anledning att 
vara skeptiska till Alede-
mokraternas förenklade 
verklighetsbild och förenk-
lade syn på konsekvenserna 
av deras förslag.

Stina-Kajsa Melin (S)
Vice ordförande i Alebyggen

Aledemokraterna
svamlar om Alebyggen Är du trött på alla 

vallöften? Låt mig 
återkomma till det 

lite längre fram.

välfärd bygger väldigt myck-
et på tanken att ett samhälle 
där alla har det ganska bra är 
ett gott samhälle för alla att 
bo i. Om den som har det 
sämst ställt trots allt har ett 
bra skyddsnät att falla tillba-
ka på så håller vi kriminalitet 
och fattigdom i någorlunda 
schack. Dessutom bygger vi 
ett varmare och mänskligare 

detta behöver vi självklart 
aktiva och framgångsrika fö-
retag, som i sin tur behöver 
välutbildade och välmående 
anställda. 

genom åren varit bra på att 
balansera marknadskrafter 
och socialt ansvarstagande 
på grund av att hela idén 
bygger på att ingen ska 
glömmas bort. Denna kultur 
sitter i ryggmärgen hos 
socialdemokratiska politiker 
och fi nns alltid i bakgrunden 
när beslut ska fattas. 

A-kassan. Där skiljer sig 

fundamentalt från Modera-

ternas, som inte vill se höjt 
tak i A-kassan. Deras idé är 
att pressa människor hårdare 
för att anstränga sig mer att 
hitta ett arbete. Arbetslinjen 
kallar de det för och tycks 
bygga på tron att människor 
helst inte vill arbeta. Men 
A-kassan är inte en inkomst 
för en längre tid. Den är en 
försäkring som skyddar dig 
från att behöva sälja ditt hus 
eller fl ytta till en billigare 
lägenhet om du råkar bli 
arbetslös en period. Känner 
du dig trygg när det börjar 
pratas om neddragningar 
eller sjunkande kundunder-

tvingas sälja ditt hus för att 
du under en period inte har 
jobb?

I Ale lovar vi socialdemo-
krater att alla ungdomar ska 
få sommarjobb. Alliansen 
tycker att det i huvudsak 
är näringslivets sak att 
lösa detta. Och visst är det 
underbart med företag som 
anställer ungdomar under 

Men om dessa jobb inte 
räcker till alla måste vi som 
kommun ordna feriejobb. 

erfarenheten av att stiga upp 
i ottan, dra på sig arbetsklä-
der, lära sig hur det fungerar 
på en arbetsplats och få en 
löneutbetalning i slutet av 
månaden. Arbetslivserfaren-

vallöften och tänker att det 
inte skiljer så mycket mellan 
olika partier bör du tänka 
på följande; I alla små beslut 
ligger en underton av hur vi 
ser på samhället och männ-

demokraternas idé är att vi 
vill bygga ett samhälle som 
håller ihop och där investe-
ringar som leder till arbete 
och välfärd är långt mycket 
viktigare än skattesänkning-
ar för lånade pengar.

cialdemokraterna på söndag 
viktig för att vända välfärds-

Stefan Hagman
Socialdemokraterna

 Bakom alla vallöften… 

i socialdemokrater 
är stolta över vår 
blocköverskridande 

majoritet i Utbildnings-

att få fortsätta arbetet med 
att förverkliga de förslag 
som personalen och tjänste-
männen nu arbetar fram.

presenterat en budget där 
det tydligt framgår för alla 
alebor hur vi prioriterar 
pengar och att 30 miljoner, 
utöver löneökningar, för-
stärker Utbildningsnämn-
den nästa år. Det har tyvärr 

inte Moderaterna eller 

man idag styr kommunen 
har man inte lyckats ta fram 
en budget där man kan visa 
hur eventuella satsningar ska 

Istället låtsas man att man 
under nuvarande mandat-
period har satsat på skolan. 
65 miljoner. Det låter ju 
bra tänker säkert ni alebor. 
Problemet är att man inte 
redovisar vad pengarna har 
gått till. 

Löneökningarna under 
samma period är ca 40 mil-

joner kronor, det vi betalar 
för elever som går i andra 
skolor än kommunens har 
ökat med 20 miljoner och 
lokalkostnaderna har ökat 
med ca 2,3 miljoner. 

65-40-20-2,5= 2,7 miljo-
ner. Det bidde inte ens en 
tumme till fl er lärare eller 

brett i Utbildningsnämnden 
men vi ska också se till att 
nämnden har pengar för 
att kunna genomföra de 
förbättringar som vi tillsam-
mans över blockgränserna 

väljer att prioritera. Det 
är socialdemokraterna en 
förutsättning för. 

Rösta på socialdemokra-
terna så att skolan får de 

Dennis Ljunggren (S)
Kandidat till gruppledare

i Utbildningsnämnden

Moderaternas ”satsning” gick 
från 65 miljoner till 2,7 miljoner

Många Alebor 
säger att de är 
bekymrade över 

ungdomsgängen som håller 
till vid pendelstationerna, 
klotter och busliv och även 

mar är oroliga för att råka 
ut för något i skolan eller på 
bussar och tåg. Det är inte 
acceptabelt. Kommunen 
måste sätta till resurser för 
att stoppa detta och göra det 
gemensamt med polis och 
andra myndigheter. 

Kommunen inriktar 
mycket av det brottsfö-
rebyggande arbetet på 
ungdomar och det är bra. 

att också satsa på en bra 
missbruksvård eftersom 
missbruk av alkohol och 
droger ligger bakom en 
stor del av de brott som är 
vanliga i Ale. Missbruksvård 
är kostsamt och därför vill 
jag hålla kvar kommunens 

satsningar på missbruksvård 
på ungefär samma nivå som 
i dag. Att minska pengarna 

mkr från i år till nästa år 

innebära en minskning med 
mer än hälften. Det är helt 
orealistiskt och visar på en 
förskräcklig okunskap om 
kommunens arbete med 
missbrukare.

att förstöra missbruksvården 
i Ale. Den behövs för att 
minska langning av alkohol 
och droger till våra ungdo-

som står för en fortsatt sats-
ning mot missbruk i Ale.

Boel Holgersson (C)

Trygghet kräver resurser

Mycket viktigt 
att behovet av 
närpolis och 

stationerad polis i Ale blev 
valfråga. Partiet fram-
tid i Ale kände tidigt att 
otryggheten har fått fäste 

att alla partier skulle göra 
gemensam sak och jobba 
för att få hit fl er poliser, 
stationerad i Ale med när-

Ale är jätteglada för att fl er 
partier har dragit samma 
slutsats och vill öka trygg-

jobba över blockgränserna 
för att få ökad polisverk-

för att kunna göra detta 
ser ljust ut i samverkan. 

kommentarer som vi fått. 
Det har hjälpt oss att 
spetsa våra idéer.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Polisen blev valfråga!

Jsig, och protesterar 
mot att de styrande i 

bygga en lågbro över Göta 

förutspår att godsmängden 
på älven kommer att öka 

3 miljoner ton gods fram 
till 2030. Gods som idag 

kommer med en sådan bro 
att hindra sjöfarten på älven 
så kraftigt då den kommer 
att vara stängd 6 timmar 
om dagen för att bland 
annat kollektivtrafi ken skall 
fungera.

Broöppningarna som 
idag är cirka tre om dagen 

man har en lågbro, enligt 
beräkningar som är gjorda 
tar det 45 minuter innan 
fördröjning i trafi ken över 
bron lösts upp.

Minskar sjöfarten fi nns 
det inget intresse av att 

hättan, som har en livslängd 
som sträcker sig fram till 

på älven passerar det även 3 
000 fritidsbåtar i farleden 

Den mängd gods som 
idag går på älven motsvarar 

500 tåg per år, som kommer 
att passera genom bland 
annat Ale kommun 

Är det verkligen värt att 
bygga en lågbro i Göteborg 
som kommer att påverka Ale 
och många andra kommuner 
så negativt med ökad trafi k 
på vägarna, bara för att man 
vill frigöra mer mark att 
bygga på i Göteborg?

 

Lasse Bengtsson
Centerpartiet

Vem bryr sig om lågbro i Göteborg?

Det är uppseen-
deväckande att 
många partier idag 

de s.k. välfärdsföretagens 
rovdrift på våra skat-
tepengar. Det är också 
uppseendeväckande att 

som varor på en marknad, 
där det gäller att vara så 
lönsam som möjligt. 

inte ta emot vissa elever, 
därför att de har särskilda 
behov eller från en dag 
till en annan stänger igen 
p.g.a. konkurs; vårdgivare 
som f år betalt för antalet 
diagnoser de ger; förskolor 
som serverar barnen vatten 

vinsten – ja, listan kan 
tyvärr göras hur lång som 
helst. 

välfärden blir bättre om 

den styrs av omtanke och 
solidaritet, och inte av jakt 

na som vi har betalat in till 
vård, skola och omsorg ska 
gå till just detta. Det fi nns, 
och har länge funnits, al-
ternativ till offentlig sektor 
som bedriver vård, skola 
och omsorg utan vinstin-

personalkooperativ. 
Det stämmer alltså inte 

att om vi förbjuder vinster 
i välfärden, så tar vi bort 
möjligheten att välja skola 
eller vårdgivare. Det vi tar 
bort är möjligheten för 
företag att sko sig på våra 

set är inte en förutsättning 
för valfrihet och leder inte 
heller till bättre kvalitet. 

Lisa Gustafsson (V)
Tommy Gustafsson (V)

Vinstintresse är inte en 
förutsättning för valfrihet
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Aledemokraternas 
huvudnummer i 
årets valrörelse tycks 

vara försäljning av hela AB 
Alebyggen och härigenom 
skulle sesam öppna sig för 
den kommunala verksam-
heten.

Sune Rydén (KD) har i 
förra veckans Alekuriren på 
ett förtjänstfullt sätt beskri-
vit hur ekonomiskt kort-
siktigt detta synsätt är och 
vilken viktig roll Alebyggen 
kan spela som ett kommu-
nägt verktyg i den samhälls-
utveckling som nu är på 
gång i Ale. Det är inte heller 
tillåtet att sälja tillgångar 
och använda pengarna för 
driften varje år, man måste 
klara sig på varje års skatte-
intäkter i en kommun. 

Aledemokraterna tycks 
dessutom inte vara insatta 
i den sociala betydelse som 
ett kommunägt bostadsfö-
retag som Alebyggen har 
i den dagliga kommunala 
verksamheten.

I Alebyggens direktiv 
från kommunen står att 
bolaget skall ta ett tydligt 

socialt ansvar och arbeta 
med trygghet, trivsel och 
social sammanhållning och 
Alebyggen har ett i det 
närmaste dagligt socialt 
samarbete med kommunen. 
Motsvarande samarbete 
fi nns inte med en enda pri-
vat fastighetsägare i Ale.

Hur kan Aledemokrater-
na tillse att en privat köpare 
av Alebyggen fortsätter det 
viktiga arbetet med:

genheter

arbete.

Kommunen har genom 
sina ägardirektiv också 
angivit att lägenheter skall 
fördelas till bostadssökande 
”utan ekonomisk och/eller 
social rangordning”

– Hur kan Aledemokra-
terna förhindra att en privat 
ägare av Alebyggen inte 
väljer att välja hyresgäster 
rangordnade efter inkomst? 
Högst inkomst=först i kön.

(Det är vanligare på den 
privata bostadsmarknaden 
än vad de fl esta vet)

Aledemokraterna har 
ofta enkla och kategoriska 

skulle man spara 40 miljoner 
i den kommunala admi-
nistrationen, mest genom 
minskning av antalet chefer. 
Några sådana besparingar 
har självklart inte skett när 
Aledemokraterna nu styr. 
Mest för att kommunen 
knappt lägger 40 miljoner 
på administration. 

Aleborna har även i 
bostadsfrågan anledning att 
vara skeptiska till Alede-
mokraternas förenklade 
verklighetsbild och förenk-
lade syn på konsekvenserna 
av deras förslag.

Stina-Kajsa Melin (S)
Vice ordförande i Alebyggen

Aledemokraterna
svamlar om Alebyggen Är du trött på alla 

vallöften? Låt mig 
återkomma till det 

lite längre fram.

välfärd bygger väldigt myck-
et på tanken att ett samhälle 
där alla har det ganska bra är 
ett gott samhälle för alla att 
bo i. Om den som har det 
sämst ställt trots allt har ett 
bra skyddsnät att falla tillba-
ka på så håller vi kriminalitet 
och fattigdom i någorlunda 
schack. Dessutom bygger vi 
ett varmare och mänskligare 

detta behöver vi självklart 
aktiva och framgångsrika fö-
retag, som i sin tur behöver 
välutbildade och välmående 
anställda. 

genom åren varit bra på att 
balansera marknadskrafter 
och socialt ansvarstagande 
på grund av att hela idén 
bygger på att ingen ska 
glömmas bort. Denna kultur 
sitter i ryggmärgen hos 
socialdemokratiska politiker 
och fi nns alltid i bakgrunden 
när beslut ska fattas. 

A-kassan. Där skiljer sig 

fundamentalt från Modera-

ternas, som inte vill se höjt 
tak i A-kassan. Deras idé är 
att pressa människor hårdare 
för att anstränga sig mer att 
hitta ett arbete. Arbetslinjen 
kallar de det för och tycks 
bygga på tron att människor 
helst inte vill arbeta. Men 
A-kassan är inte en inkomst 
för en längre tid. Den är en 
försäkring som skyddar dig 
från att behöva sälja ditt hus 
eller fl ytta till en billigare 
lägenhet om du råkar bli 
arbetslös en period. Känner 
du dig trygg när det börjar 
pratas om neddragningar 
eller sjunkande kundunder-

tvingas sälja ditt hus för att 
du under en period inte har 
jobb?

I Ale lovar vi socialdemo-
krater att alla ungdomar ska 
få sommarjobb. Alliansen 
tycker att det i huvudsak 
är näringslivets sak att 
lösa detta. Och visst är det 
underbart med företag som 
anställer ungdomar under 

Men om dessa jobb inte 
räcker till alla måste vi som 
kommun ordna feriejobb. 

erfarenheten av att stiga upp 
i ottan, dra på sig arbetsklä-
der, lära sig hur det fungerar 
på en arbetsplats och få en 
löneutbetalning i slutet av 
månaden. Arbetslivserfaren-

vallöften och tänker att det 
inte skiljer så mycket mellan 
olika partier bör du tänka 
på följande; I alla små beslut 
ligger en underton av hur vi 
ser på samhället och männ-

demokraternas idé är att vi 
vill bygga ett samhälle som 
håller ihop och där investe-
ringar som leder till arbete 
och välfärd är långt mycket 
viktigare än skattesänkning-
ar för lånade pengar.

cialdemokraterna på söndag 
viktig för att vända välfärds-

Stefan Hagman
Socialdemokraterna

 Bakom alla vallöften… 

i socialdemokrater 
är stolta över vår 
blocköverskridande 

majoritet i Utbildnings-

att få fortsätta arbetet med 
att förverkliga de förslag 
som personalen och tjänste-
männen nu arbetar fram.

presenterat en budget där 
det tydligt framgår för alla 
alebor hur vi prioriterar 
pengar och att 30 miljoner, 
utöver löneökningar, för-
stärker Utbildningsnämn-
den nästa år. Det har tyvärr 

inte Moderaterna eller 

man idag styr kommunen 
har man inte lyckats ta fram 
en budget där man kan visa 
hur eventuella satsningar ska 

Istället låtsas man att man 
under nuvarande mandat-
period har satsat på skolan. 
65 miljoner. Det låter ju 
bra tänker säkert ni alebor. 
Problemet är att man inte 
redovisar vad pengarna har 
gått till. 

Löneökningarna under 
samma period är ca 40 mil-

joner kronor, det vi betalar 
för elever som går i andra 
skolor än kommunens har 
ökat med 20 miljoner och 
lokalkostnaderna har ökat 
med ca 2,3 miljoner. 

65-40-20-2,5= 2,7 miljo-
ner. Det bidde inte ens en 
tumme till fl er lärare eller 

brett i Utbildningsnämnden 
men vi ska också se till att 
nämnden har pengar för 
att kunna genomföra de 
förbättringar som vi tillsam-
mans över blockgränserna 

väljer att prioritera. Det 
är socialdemokraterna en 
förutsättning för. 

Rösta på socialdemokra-
terna så att skolan får de 

Dennis Ljunggren (S)
Kandidat till gruppledare

i Utbildningsnämnden

Moderaternas ”satsning” gick 
från 65 miljoner till 2,7 miljoner

Många Alebor 
säger att de är 
bekymrade över 

ungdomsgängen som håller 
till vid pendelstationerna, 
klotter och busliv och även 

mar är oroliga för att råka 
ut för något i skolan eller på 
bussar och tåg. Det är inte 
acceptabelt. Kommunen 
måste sätta till resurser för 
att stoppa detta och göra det 
gemensamt med polis och 
andra myndigheter. 

Kommunen inriktar 
mycket av det brottsfö-
rebyggande arbetet på 
ungdomar och det är bra. 

att också satsa på en bra 
missbruksvård eftersom 
missbruk av alkohol och 
droger ligger bakom en 
stor del av de brott som är 
vanliga i Ale. Missbruksvård 
är kostsamt och därför vill 
jag hålla kvar kommunens 

satsningar på missbruksvård 
på ungefär samma nivå som 
i dag. Att minska pengarna 

mkr från i år till nästa år 

innebära en minskning med 
mer än hälften. Det är helt 
orealistiskt och visar på en 
förskräcklig okunskap om 
kommunens arbete med 
missbrukare.

att förstöra missbruksvården 
i Ale. Den behövs för att 
minska langning av alkohol 
och droger till våra ungdo-

som står för en fortsatt sats-
ning mot missbruk i Ale.

Boel Holgersson (C)

Trygghet kräver resurser

Mycket viktigt 
att behovet av 
närpolis och 

stationerad polis i Ale blev 
valfråga. Partiet fram-
tid i Ale kände tidigt att 
otryggheten har fått fäste 

att alla partier skulle göra 
gemensam sak och jobba 
för att få hit fl er poliser, 
stationerad i Ale med när-

Ale är jätteglada för att fl er 
partier har dragit samma 
slutsats och vill öka trygg-

jobba över blockgränserna 
för att få ökad polisverk-

för att kunna göra detta 
ser ljust ut i samverkan. 

kommentarer som vi fått. 
Det har hjälpt oss att 
spetsa våra idéer.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Polisen blev valfråga!

Jsig, och protesterar 
mot att de styrande i 

bygga en lågbro över Göta 

förutspår att godsmängden 
på älven kommer att öka 

3 miljoner ton gods fram 
till 2030. Gods som idag 

kommer med en sådan bro 
att hindra sjöfarten på älven 
så kraftigt då den kommer 
att vara stängd 6 timmar 
om dagen för att bland 
annat kollektivtrafi ken skall 
fungera.

Broöppningarna som 
idag är cirka tre om dagen 

man har en lågbro, enligt 
beräkningar som är gjorda 
tar det 45 minuter innan 
fördröjning i trafi ken över 
bron lösts upp.

Minskar sjöfarten fi nns 
det inget intresse av att 

hättan, som har en livslängd 
som sträcker sig fram till 

på älven passerar det även 3 
000 fritidsbåtar i farleden 

Den mängd gods som 
idag går på älven motsvarar 

500 tåg per år, som kommer 
att passera genom bland 
annat Ale kommun 

Är det verkligen värt att 
bygga en lågbro i Göteborg 
som kommer att påverka Ale 
och många andra kommuner 
så negativt med ökad trafi k 
på vägarna, bara för att man 
vill frigöra mer mark att 
bygga på i Göteborg?

 

Lasse Bengtsson
Centerpartiet

Vem bryr sig om lågbro i Göteborg?

Det är uppseen-
deväckande att 
många partier idag 

de s.k. välfärdsföretagens 
rovdrift på våra skat-
tepengar. Det är också 
uppseendeväckande att 

som varor på en marknad, 
där det gäller att vara så 
lönsam som möjligt. 

inte ta emot vissa elever, 
därför att de har särskilda 
behov eller från en dag 
till en annan stänger igen 
p.g.a. konkurs; vårdgivare 
som f år betalt för antalet 
diagnoser de ger; förskolor 
som serverar barnen vatten 

vinsten – ja, listan kan 
tyvärr göras hur lång som 
helst. 

välfärden blir bättre om 

den styrs av omtanke och 
solidaritet, och inte av jakt 

na som vi har betalat in till 
vård, skola och omsorg ska 
gå till just detta. Det fi nns, 
och har länge funnits, al-
ternativ till offentlig sektor 
som bedriver vård, skola 
och omsorg utan vinstin-

personalkooperativ. 
Det stämmer alltså inte 

att om vi förbjuder vinster 
i välfärden, så tar vi bort 
möjligheten att välja skola 
eller vårdgivare. Det vi tar 
bort är möjligheten för 
företag att sko sig på våra 

set är inte en förutsättning 
för valfrihet och leder inte 
heller till bättre kvalitet. 

Lisa Gustafsson (V)
Tommy Gustafsson (V)

Vinstintresse är inte en 
förutsättning för valfrihet
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denna typ av politiker vi tror 
kan leverera det bästa för oss 
och Ale kommun? Jag vet 
att ni vet bättre än så och att 
ni önskar er själva, era vän-
ner, er familj, er släkt och 
era grannar, politiker som 
kan ge det som vi är värda! 

Den 14 september går 
vi och röstar och är du 
människa nog att skicka till-
baka människor till tortyr, 
våldtäkt och död? Varsågod, 
men rösta så då om du nu 
kan leva med det! Om du 
inte är den människan som 
kan det så fi nns det helt 

andra alternativ, från vänster 
till höger,  som kan leda 
vår kommun och vårt land 
utan att spela ut människors 
ursprung mot varandra! 

Tänk en gång till! Det är 
endast tillsammans vi kan 
förbättra vår kommun, vårt 
land och världen!

Carina Zito Averstedt
Stolt Alebo

Runt om ibland annat 
Ale kommun kan vi 
se valaffi scher från 

Sverigedemokraterna med 
budskap om att straffskatten 
på pensionärer ska bort. Det 
som är intressant är att det 
är just Sverigedemokraterna, 
tillsammans med övriga hö-
gerpartier I regeringen som 
genom jobbskatteavdrag 1, 
2, 3, 4 och 5 skapat klyftan. 
Sverigedemokraterna har i 
riksdagen röstat för förslag 
om att pension ska beskattas 
hårdare än lön. Sverigede-
mokraterna har under de 
sista fyra åren bland annat 
röstat emot:

visstidsanställningar.

dödsolyckor i arbetslivet

större sanktionsmöjligheter

forskning

ställd arbetsskadeförsäkring  

medlemskap i fackförening
Rätten till heltid är en 

fråga som Sverigedemokra-
terna sedan sommaren 2013 
menar att de driver. Något 
som snabbt ska visa sig vara 
en ren lögn då partiet precis 
innan detta uttalande röstat 
nej till rätten till heltid. 
Valpropaganda som inte har 
någon förankring i sanning-
en. Tomma ord, för att få 
kvinnor att rösta på partiet.

De har även röstat emot:

kiatrisk vård tillgodoses

barnfattigdomen

habilitering för sjukskrivna

läxhjälp

beskattas hårdare än andra 
boendeformer.

ta ut olika avgifter
I samtliga förslag som 

jag ovan listat har alltså 
Sverigedemokraterna röstat 
emot. Tillsammans med 

Centerpartiet och Kristde-
mokraterna.

Jag vill genom denna in-
sändare informera aleborna 
om att Sverigedemokraterna 
varken är ett parti som slåss 
för oss löntagare eller för 
pensionärerna.

Vi inom Industrifacket 
Metall vill ha ett reger-
ingsskifte, med vår förre 
ordförande Stefan Löfvén 
som statsminister, det kräver 
att Socialdemokraterna får 
ett så stort stöd som möjligt. 
Vi tycker att det räcker 
med antifackligpolitik som 
genomförs med hjälp av 

vår uppmaning och rösta för 
ett regeringsskifte.

Källor: Tiden Rapport 1 2014 oc h 
riksdagen.se

Dennis Ljunggren
Socialdemokrat och Valledare
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Antifackliga Sverigedemokraterna
Sällan blir skillnaden 

mellan höger och vän-
ster så tydlig som när 

det gäller vinster i välfärden. 
Kanske är det därför som 
frågan om aktiebolag skall 
tillåtas att tjäna pengar på 
vård, skola och omsorg blivit 

oss i Vänsterpartiet är det 
väldigt enkelt. Vi har inget 
emot valfrihet men tänker 
aldrig att acceptera att skat-
temedel som skall användas 
för att skapa ett bra samhälle 
för alla Alebor, via skatte-
planering och koncernredo-
visning hamnar på ett konto 
i ett skatteparadis. Nej, vi 
tycker inte att det är fult att 
tjäna pengar. Nej, vi försö-
ker inte att aktivt motarbeta 
företag. Men, vi anser inte 
att det är bra för kvalitén i 
vård skola och omsorg att 
stora välfärdskoncerner 
utarmar vår gemensamma 
välfärd genom att belägga en 
redan hårt pressad verksam-
het med hårda vinstkrav. 

Vi anser att alla pengar vi 
betalar i skatt ska gå till våra 
verksamheter. Med andra 
ord de gamla i vår omsorg, 
barnen i våra skolor, de som 
är sjuka och behöver vård. 
Dessa människor skall aldrig 
behöva undra om de får det 
de har rätt till eller om det 
blir bort rationaliserat pga. 
ett girigt vinstintresse hos 
en ägare som skickar våra 
skattepengar till skattepa-
radis för att på bästa sätt 
undervika att bidra till vårt 
gemensamma samhälle.

Vi har inget emot al-
ternativa utförare, som till 
exempel ett kooperativ som 
tar över sitt äldreboende. 
Där alla pengar stannar i 
verksamheten, hos brukare 
och personal. Eller en skola 
där föräldrar och lärare 
gemensamt styr skolan i en 
kommunal friskola. 

Det fi nns bara ett parti 
som tydligt tar avstånd från 
vinster i välfärden. På natio-
nell, regional och kommunal 

nivå säger vi ja till valfrihet 
men nej till aktiebolag med 
vinstkrav. Som enda land i 
världen öppnar Sverige upp 
för aktiebolag att tjäna skat-
tepengar på barns skolgång. 
Som enda parti i Sverige 
tycker vi att det är helt fel 
sätt att utveckla skolan och 
står för ett förbud mot vinst-
drivande skolor. Detsamma 
gäller vården och omsorgen 
av våra äldre medborgare. 
Den som levt ett långt liv 
och behöver hjälp är värd 
100 procent vård, inte 93 
procent vård och 7 procent 
vinst.    

En röst på Vänsterpar-
tiet är en röst på en annat 
Sverige. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Nej till Vinster i välfärden

Om några dagar går 
vi till vallokalerna 
och röstar. Den 

senaste tiden har jag och 
många med mig diskuterat 
mycket politik runt om i vår 
kommun och snackat om 
de frågor som är viktiga att 
prioritera inför de komman-
de fyra åren. Något som det 
pratas om väldigt mycket 
just nu är invandringen? 
Jag hör många påståenden 
från såväl gammal som ung. 
Många påståenden som gör 
mig jäkligt arg och förban-
nad. Jag har full respekt för 
människors upplevelser och 
tyckanden, men det betyder 
ju inte att jag måste accep-
tera den propaganda som nu 
sprids i vårt land och i vår 
fi na kommun. 

Det här gör nu att jag 
fullständigt faktiskt skiter i 

att vara politiskt korrekt och 
jag vill betona att jag skriver 
det här som privatperson, ja 
som vilken kommuninvåna-
re som helst. Jag måste fak-
tiskt kommentera ett annat 
parti och deras företrädare. 
Ja, jag pratar naturligtvis 
om Sverigedemokraterna. 
När jag hör er som nu ska 
rösta, som vanligtvis är 
empatiska, snälla och goa 
människor att ni vill lägga 
er röst på ett rasistiskt parti, 
trots att ni själva säger ”Jag 
är inte rasist, men…” så gör 
det mig orolig, ledsen, arg 

att ni inte är rasister. Jag 
vet att ni är goa människor 
som vill andra väl! Jag vet 
att ni är omtänksamma och 
givmilda! Trevliga normala 
kommuninvånare! Ändå 
tänker ni lägga er röst på ett 

rasistiskt parti med rasistiska 

den briljante och slipade 
Jimmie Åkesson säger om 
SDs politik så säger hans 
företrädare mer… 

Det går inte en dag utan 
att vi får till oss vilka före-
trädarna för SD är. Kom-
munala partitoppar som på 
fest klär sig i armbindel med 
det nazistiska hakkorset på, 
uttrycker sin beundran för 
SS-soldater, är dömda för 
ett eller fl era brott så som 
grov rattfylla, narkotika-
brott, vapenbrott med mera, 
vem minns inte järnrörs-
skandalen? 

Ja… listan kan göras lång!  

under den senaste tiden 
uppmärksammats att en 
lokalpolitiker på SDs lista 
kallar en ung tjej för(ursäkta 

språket men det var så hon 
skrev) arabfi tta på sociala 
medel och undrar om man 
inte längre får ”strypa en 
neger” och hotar människor 
med både det ena och det 
andra. En annan ung tjej 
skrev en låt om Jimmie 

sociala medier. Man skrev 
att man hoppades att hon 
skulle bli gängvåldtagen. 
Detta gillades av andre vice 

säger senare att han råkade 
trycka på ”gillaknappen” 

SD-toppen är att han ut-
tryckt sig mer eller mindre 
hotfullt på fl er ställen och 
gillat fl er uttalanden med 
rasistiska förtecken (fi nns 
massor att läsa på facebook!)

Är det dessa politiker vi 
vill företräder oss? Är det 

Vill du att rasister ska företräda din röst?

I vårt Ale fi nns inte rasism 
eller utanförskap. Inte 
i mitt Ale. Inte i min 

värld. Inte i min dröm. 
Defi nitivt inte i min framtid 
här.

Verkligheten ser tyvärr 
lite annorlunda ut och i vårt 
Ale fi nns rasism på äckligt 
nära håll. Den yttrar sig som 
en infekterad och varig böld 
och sprider sin illaluktande 
sörja både i verkligheten 
men kanske främst i sociala 
medier och i synnerhet 
bland statusuppdateringar 

När människor börjar 
en statusuppdatering med 
”Jag är inte rasist MEN” 
då vet man att inledningen 
kommer att efterföljas av 
en rapande rasistisk harang. 

inte vara rasist när man 
yttrar rasistiska åsikter?

Det är ändå inte det 
värsta. Det värsta är inte 
de onda människorna – det 

är de goda människornas 
tystnad som skrämmer mig. 
Ni vet de goda som inte 
visar civilkurage, ifrågasätter 
eller sätter ner foten. De 
som tolererar och accepterar 
ren rasism eller människof-
ientlighet utan att ens rycka 
på axlarna.

Vi har väl alla sett affi -
scher med texten: Mindre 
invandring här, mer hjälp 
till fl yktingar där”.Texten  
krockar med deklarationen 
om de mänskliga rättig-
heterna, allas lika rätt till 
skydd och liv. Att sverigede-
mokrater och liberaler är 
varandras motsats när det 
gäller synen på människor 
generellt och synen på 
asyl- och fl yktingsökande 
speciellt är ingen nyhet.

Dagens rasister har inte 
bombarjackor, kängor och 
rakade skallar. Dagens ra-

ta i Kållered. Och de härjar 

fritt och ostört i fi nrummen 
och i sociala medier. Vi kan 
överbevisa dem med rätt 
fakta och med kunskaper 
som heter duga. 

I veckan blev jag rejält 
”uppdaterad” av en testos-
tironstinn herre i 55-årsål-
dern. ”Döööh, vi är 900.000 
i det här landet som bara vill 
få ut skräpet som Ullenhag 
har släpat hit. På grund av 
patrasket får våra gamla 
urusel vård och undermålig 
mat!”

Kunskap är makt! Och 
lite research innan man 
sprider hittepå-åsikter är ett 
ansvar.

Under åren 2009-2012 
fi ck över 10.000 dataspeci-
alister uppehållstillstånd i 
Sverige. 25% av universi-
tetslärarna, 30% av läkarna, 
25% av tandläkarna, 20% 
av de som arbetar inom vård 
och omsorg och 13% av 
småföretagarna i Sverige är 
utrikesfödda. Utan invand-

rare skulle sjukvården inte 
fungera.

visar att det blir fl er och fl er 
äldre som ska försörjas av 
allt färre i arbetsför ålder. 
På sikt kommer det att leda 
till en tilltagande brist på 
arbetskraft.

Vi ska inte blunda för 
problemen men istället fo-
kusera på humana lösningar. 
Och om vi gör det tillsam-
mans – i sann demokratisk 
anda – så är jag övertygad 
om att vårt Ale kan bli en 
ännu bättre plats att leva sitt 
liv på.

Den dagen jag inte visar 
civilkurage, den dagen jag 
tystnar i kam-
pen mot rasism 
– den dagen 
fi nns inte.

Kryssa mig!

Rose-Marie Fihn (fp)
Kandidat till riksdag, region-

och kommunfullmäktige

I mitt Ale fi nns inte plats för rasism! Det fi nns forskning 
som visar på att ju 
större klyftorna är i 

ett samhälle, desto större är 
de sociala problem. Under 
de åtta år som Alliansen 
har varit vid makten har de 
fört en mycket omfattande 
skattesänkarpolitik, som har 
ökat klyftorna i vårt samhäl-
le. En skattesänkarpolitik 
som kostar mellan 130-140 
miljarder årligen.

I riksdagens omröst-
ningsprotokoll från den 20 
november 2013 visar att SD 
röstade med den borgerliga 
regeringen, för införandet 
av femte jobbskatteavdraget. 
Samma dag avstod SD även 
från att stödja oppositionen 
med Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vän-
sterpartiets gemensama 
reservation med kravet att 
pension inte skulle beskattas 
hårdare än lön. Tack vare 
oppositionen röst gick inte 
jobbskatteavdraget igenom. 
I en rapport som riksdagens 
utredningstjänst, RUT, 
har sammanställt visar att 
när SD varit vågmästare, 
det vill säga när SD:s röst 

varit avgörandet i omröst-

2013/2014 röstat 114 av 132 
omröstningar med Alliansen 
i riskdagen (86,4 procent). 
De ökade klyftorna beror till 
största grad på att Sveriges 
regering beslutat att göra 
det offentliga fattigare och 
det privata rikare med hjälp 
av SD som stödparti. 

Vänsterpartiets politiska 
ideologi handlar om solida-
ritet, att stå upp för de utsat-
ta i samhället. Ett samhälle 
med minskade inkomstskill-
nader innebär ett tryggare 
och bättre samhälle för alla. 
Vänsterpartiets ideologi 
bygger inte på en önskan på 
att alla ska vara lika, tvärt 
om. Mångfald och olikheter 
gör vårt samhälle bättre att 
leva i. Vill du att dina barn 
och barnbarn ska leva i ett 
samhälle som bygger på 
jämlikhet, solidaritet och 
jämställdhet? en röst på SD 
är en röst för ett ojämlikt 
och ojämställt samhälle. Vill 
du verkligen det?

Lisa Gustafsson
Patrick Pizarro

Vänsterpartiet Ale

Vakna upp Ale – en röst på Sverige-
demokraterna är en röst för ett
ojämlikt och ojämställt samhälle!
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Det har inte undgått 
någon att otrygg-
heten ökat i våra 

tätorter och i synnerhet runt 
våra pendelstationer. Detta 
måste vi göra någonting 
åt nu! Brottsförebyggande 
arbete delas upp i två områ-
den. Social brottsprevention 
innebär åtgärder som påver-
kar en persons benägenhet 
att begå brott. Exempel 
på sådan verksamhet kan 
vara att motverka skolk i 
skolan. Situationsanpassad 
brottsprevention innefattar 
mer åtgärder som syftar till 
att minska antalet situa-
tioner som kan resultera i 
brottslighet genom att göra 
brotten svårare att utföra, 
öka risken för upptäckt 
eller att minska vinsten av 
brottet. Exempel på sådan 
verksamhet kan vara att 
införa kameraövervakning 
eller patrullerande ord-
ningsvakter på brottsutsatta 
platser. Vår uppfattning är 
att båda angreppssätten är 
helt nödvändiga, men att 
den situationsanpassade 
brottspreventionen i dags-
läget är mest eftersatt och 
därför kräver mest resurser i 
form av nysatsningar.

Vi noterar nu att Modera-
terna valt att ansluta sig till 
vår linje om ökad kamera-
övervakning i kommunen. 
Det är något som behövs för 
Ales invånare. På kort sikt 
måste kommunen gå in och 
anlita väktare som garante-
rar våra invånares säkerhet. 

Vi kan inte acceptera fl er 
våldsdåd i kommunen.

De senaste veckorna har 
vi pratat med hundratals och 
åter hundratals väljare. Vi 
möts av att allt fl er pratar 
öppet om ökade otrygghe-
ten som många härleder till 
den växande segregationen 
i Ale. Många pratar om att 
man inte längre känner igen 
sig i sin egen hemkommun. 
Detta är invånarnas egna be-
rättelser. Vi för en ansvars-
full invandringspolitik med 
stopp för ökad segregation 
i vår kommun. Den enskilt 
viktigaste åtgärden är att 
införa en invandringspaus i 
kommunen. Att genomföra 
en anpassningspolitik där 
de som kommer hit måste 
uppvisa viljan att anpassa sig 
till svenska förhållanden och 
genomgå en samhällsutbild-
ning.

Det är underligt att soci-
aldemokraterna helt verkar 
lämna walk-over i trygghets-
frågan för Ales invånare. Vi 
ser inga tecken på viljan till 
konkreta förslag. Det hade 
ändå varit klädsamt om man 
på allvar vill göra anspråk på 
att styra kommunen.

Valet handlar om mer 
trygghet, fl er poliser på ga-
tor och torg  eller en fortsatt 
massinvandring!

Robert Jansson (SD)

Sverigedemokraterna är 
ett trygghetsparti. Vi 
lägger nu fullt fokus 

på att invånarna i Ale ska 
känna sig trygga i såväl det 
offentliga rummet som i den 
kommunala servicen. Hela 
verksamheten ska genom-
syras av trygghet. Skolan 
i Ale har genom många år 
kantats av dåliga kunskaps-
resultat och orsakerna till 
detta är många. Det ska inte 
vara så att studieron sätts 
ur spel. Det ska inte vara 
så att elever går ur nionde 
klass utan godkända betyg. 
Det ska heller inte vara 
så att elever känner sig 
otrygga i skolmiljön. Den 21 
augusti presenterade Sveri-
gedemokraterna sitt lokala 
valmanifest som omfattar 
kommunens samtliga an-
svarsområden. Vi presente-
rade där bland annat en rad 
åtgärder för att förbättra 
skolan i Ale.

 Vi Sverigedemokrater 
vill öka vuxennärvaron i 
skolan. Klassernas storlek 
ska hållas till maximalt 25 
elever per klass. Mobbande, 
trakasserande och störande 
elever är de som 
ska förfl yttas till 

en jourenhet. Vi ser det 
som en självklarhet att 
det är mobbaren som ska 
fl yttas och inte den som blir 
utsatt. För att långsiktigt 
motverka otrygga och 
opersonliga skolmiljöer vill 
vi möjliggöra ett småskaligt 
skolsystem med mindre 
klasser och små skolor som 
sätter tryggheten och 
kunskapen främst. Genom 
små klasser blir det lättare 
för läraren att se till varje 
enskild elevs behov och 
skolan kan då i ett tidigt 
skede erbjuda stöd för att 
uppnå kunskapsmålen. På 
så sätt kan även elever som 
har lätt för sig bli sedda 
och understödjas i sin 
studievilja. Detta är några av 
skälen till att vi motsatte 
oss nedläggningen av 
Himlaskolan. Skolan i Ale 
ska utvecklas, inte läggas 
ned.

 För barn i grundskolan 
är repetition väldigt viktigt i 
inlärningsprocessen. Det är 
ingen självklarhet att få hjälp 
med skolarbeten och läxor i 
hemmet. Idag erbjuds inte 
läxhjälp på alla skolor fullt 
ut. Vi vill därför tillföra mer 
resurser så att läxhjälp kan 

erbjudas på alla skolor i hela 
kommunen. Det ska inte få 
vara en klassfråga huruvida 
barnen kan få hjälp med 
läxor eller ej.

 En trygg ålderdom är 
lika viktig som en trygg 
skolgång. Våra äldre har 
rätt till en värdig ålderdom i 
Ale. Våra äldre ska kunna kä
nna förtroende för omsorge
n. Våra äldre ska kunna lita 
på att få en god och trygg 
vård. För att kunna leverera 
detta till invånarna krävs en 
rejäl förändring i politiken.

En av våra viktigaste 
satsningar är att slopa 
biståndsbedömningen för 
att erhålla plats på särskilt 
boende efter 85 års ålder. 
Det ska vara valfritt att 
få en boendeplats i Ales 
äldreomsorg efter 85 år. 
Kvarboendeprincipen får 
inte bli ett kvarboendetvång. 
Större hänsyn måste tas till 
det psykiska lidande som 
ensamhet och otrygghet 
skapar.

 Ökad trygghet når 
vi bland annat genom att 
minimera antalet 
vårdpersonal som besöker 
de äldre med hemtjänst. Det 
fi nns exempel på andra 

kommuner där antalet 
är betydligt färre än 
i Ale. Ytterligare en 
organisatorisk åtgärd som 
vi vill genomföra är att i 
förväg delge de äldre ett 
tjänstgöringsschema så att 
de vet vem som kommer 
och vårdar dem.

 Personalens trivsel och 
välmående spelar en stor 
roll i vårdens kvalitet. Vi 
vill erbjuda all vårdpersonal 
rätt till heltidsanställning 
för att bidra till ökad 
kontinuitet. Som ett led 
i detta vill vi avskaffa 
delade turer i syfte att 
förbättra personalens 
villkor. Vi vill även satsa 
på kompetensutveckling 
för personalen inom 
specialistområden. För att 
säkerställa en god kvalitet i 
vården ska all vårdpersonal 
tala god svenska.

 I vårt Ale ska trygghet 
vara en självklarhet för alla 
invånare!

 
Robert Jansson (SD)

Ordförande SD Ale
Hanna Tjusling (SD) 

Student och kandidat till KF
Rune Karlsson (SD)

Pensionär och Gruppledare

Vi sätter tryggheten främst

Tack vare sänkningen 
av restaurangmom-
sen 1 januari 2012, 

från 25 till 12 procent, har 
omsättningen i branschen 
ökat snabbt, vilket genererat 
mer än 7000 helårsarbeten. 
I Västra Götaland hand-
lar det om 1549 nya jobb 
och fl era av dem i Ale. De 
sänkta trösklarna har främst 
gett unga och nyanlända 
en chans att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Socialdemokraterna tän-
ker höja restaurangmomsen 
om de vinner valet den 14 
september. Att motsätta sig 

en framgångsrik reform som 
skapar jobb anser vi vara 
mycket märkligt.

Folkpartiet liberalerna vill 
på många olika sätt bekämpa 
arbetslösheten, framförallt 
genom att lyfta skola och 
utbildning - inklusive lär-
lings- och yrkesutbildningar. 
Vi har också stort fokus på 
företagarfrågor och vill se 
en bibehållen sänkt arbetsgi-
varavgift för unga.

Skattereduktion för 
arbete i hemmet - ROT 
och RUT - har också varit 
en viktig reform, både för 
jämställdheten och för att 

skapa nya jobb.
Sammanlagt har RUT 

och ROT skapat 22 000 nya 
arbeten sedan de infördes 
2007 och 2008. Många av 
dessa jobb har gått till unga 
och utrikes födda som an-
nars har svårare att komma 
in på arbetsmarknaden.

Skattereduktionen har till 
stora delar betalat sig självt 
genom att den förvandlat 
svarta jobb till vita. Perso-
ner som arbetar med dessa 
tjänster får därmed rätt 
till pension, sjukersättning 
och annan social trygghet. 
RUT-systemet har också 

gjort det lättare för barn-
familjer att få vardagen 
att gå ihop och orka med 
yrkesarbete och familjeliv. 
Detta har utan tvekan stärkt 
jämställdheten.

En av de grupper som 
också använder RUT-avdrag 
är äldre. Ofta är tjänster 
köpta med 
RUT-avdrag 
billigare än 
hemtjänsten. 

Kryssa mig!

Rose-Marie Fihn (fp)
Kandidat till riksdag, region-

och kommunfullmäktige

Mer än 7000 skäl att rösta på Folkpartiet!

”Gamla Konsum” i Surte 
står tom.

Ale kommun betalar 
hyra för de tomma lokalerna 
mellan 300 000 och 400 000 
kr. per år Hyresavtalet löper 
ytterligare fl era år. Surte har 
genom åren ”berövats” bl. a. 
vårdcentral, försäkringskassa.

Biblioteket var ju på väg 
bort för några år sedan, men 
blev stoppat av Surteborna 
och rakryggade politiker.

Väg- och järnvägsbygget 
”stängde av” Surte under fl e-
ra år och näringsidkarna fi ck 
ta stora förluster genom ett 
avsevärt minskat kundunder-
lag med kraftigt försämrad 
omsättning som följd.

Stor risk för nedläggning 
av butiker och verksamheter.

Ale kommun lovade guld 
och gröna skogar så snart 

byggtiden var över.
Har det hänt något?
Södra kommundelen fi nns 

inte på Alekartan.
Framtid i Ale vill att hela 

Ale skall leva.
I stället för att låta 

”Gamla Konsum” stå tom 
vill vi i Framtid i Ale erbjuda 
exempelvis Praktikertjänst, 
som ju förtjänstfullt driver 
Bohuspraktiken, att få ett 
antal hyresfria år för att 
etablera en ”fi lial” i Surte.

Lokalerna skulle säkert 
räcka till några tandläkar-
stolar så att en del från 
Folktandvården skulle kunna 
följa med.

 Vi vill att hela Ale skall 
leva.

 Framtid i Ale
Lena-Marie Forsman

Rolf Engström 

Vårdcentral
i Surte?

I år är det valår och 
oavsett valutgången 
har Kommunalarbe-

tareförbundet i Ale stora 
förväntningar på de som 
fortsättningsvis ska styra i 
kommunen.

Politiken talar ofta om att 
förbättra vardagen för kom-
muninvånarna, om mindre 
barngrupper, om bättre mat 
till äldre och så vidare, och 
vi hoppas att politiken också 
vill förbättra förutsättningar-
na för de människor som tar 
hand om våra barn, som vår-

dar våra äldre och funktions-
hindrade, som underhåller 
våra parker, ja, alla de som 
får vårt samhälle att fungera. 
Utan dem stannar Ale.

En bra början för de sty-
rande att visa sin uppskatt-
ning är att prioritera och 
verka för at tillsvidareanställ-
ning på heltid och arbetsklä-
der skall vara en norm för de 
yrkesgrupper som vi organi-
serar.

Lycka till i valet!
Svenska Kommunalarbetare-

förbundet i Ale kommun 

Glöm inte löntagarperspektivet i valet

Trygg i Ale!

Barn och ungdomar 
är vår framtid och vi 
måste med kraft ta 

tag i ungdomsarbetslöshe-
ten. Miljöpartiet vill se ett 
mänskligare och tryggare 
Ale. Vi vill minska klyftorna 
i samhället, minska utanför-
skapet, minska skillnaderna 
mellan män och kvinnors 
villkor. Vi vill exempelvis se 
en kvinno- och mansjour i 
Ale.

Med ett mänskligare Ale 
där ungdomar har en me-
ningsfull sysselsättning och 
där alla är välkomna behövs 
ingen kameraövervakning 
och kommunala väktare som 
den moderatledda ledningen 
vill införa.

Många äldre anser att 
det är ett alltför stort glapp 
mellan bostaden i det ordi-
nära boendet och vård- och 

omsorgsboendet. Vi ser att 
det behövs en alternativ 
boendeform där bostaden 
och dess omgivning är 
tillgänglig, där det är nära 
till service och där det fi nns 
möjligheter till meningsfull 
tillvaro i gemenskap med 
andra. Vi vill att det ska fi n-
nas ett eller fl era trygghets-
boenden ska i Ale. 

Funktionshinder ska inte 
vara ett hinder. Vi vill ge 
tillgänglighetsfrågorna stör-
re vikt i samhällsplaneringen 
och byggprocessen. Det 
ska vara möjligt att använda 
färdtjänst på rimliga villkor 
för livets olika resbehov. Ale 
ska vara tillgängligt för alla.

Alfrida Johansson (MP)
Sonny Landerberg (MP)

Mänskligare
och tryggare Ale

Det är dags att på 
allvar föra in miljö- 
och klimatfrågan på 

den politiska dagordning-
en. 19 augusti tog jordens 
ekologiska resurser för i år 
slut. Overshoot Day, dagen 
när jordens ekologiska 
resurser för året tar slut, har 
aldrig tidigare inträffat så 
här tidigt. 

Miljöpartiet lade tillsam-
mans med Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet i 
Ale fram vår gemensamma 
budget och planering för 
2015 redan i somras. Vi ser 
vilka intäkter och kostnader 
vi har. Vi har talat om vad vi 
vill och vi kan visa hur det 
ska göras.

Den moderatledda led-
ningen i Ale har fortfarande 
inte, ens några dagar före 
valet, presenterat någon 

budget eller planering. De 
lovar väldigt mycket och 
vill låta kommunen kon-
kurrera med privata företag 
såväl som ta över polisiära 
uppgifter när de vill anställa 
kommunala väktare. 

Kollektivtrafi k, sjukvård 
och kultur beslutas till stor 
del på regionnivå. Här 
står valet mellan att höja 
biljettpriserna mycket eller 
att hålla nere priserna för att 
göra kollektivtrafi kresandet 
 mer fördelaktigt. Modera-
terna är tydliga med att de 
vill höja biljettpriserna hos 
Västtrafi k kraftigt, medan 
Miljöpartiet med stöd av 
Socialdemokraterna arbetar 
för hålla priserna på en så 
låg nivå som möjligt.

Carlos Trischler (MP)
Peter Rosengren (MP)

Vår plan är klar!

VECKA 37         NUMMER 33|46 INSÄNT



Det har inte undgått 
någon att otrygg-
heten ökat i våra 

tätorter och i synnerhet runt 
våra pendelstationer. Detta 
måste vi göra någonting 
åt nu! Brottsförebyggande 
arbete delas upp i två områ-
den. Social brottsprevention 
innebär åtgärder som påver-
kar en persons benägenhet 
att begå brott. Exempel 
på sådan verksamhet kan 
vara att motverka skolk i 
skolan. Situationsanpassad 
brottsprevention innefattar 
mer åtgärder som syftar till 
att minska antalet situa-
tioner som kan resultera i 
brottslighet genom att göra 
brotten svårare att utföra, 
öka risken för upptäckt 
eller att minska vinsten av 
brottet. Exempel på sådan 
verksamhet kan vara att 
införa kameraövervakning 
eller patrullerande ord-
ningsvakter på brottsutsatta 
platser. Vår uppfattning är 
att båda angreppssätten är 
helt nödvändiga, men att 
den situationsanpassade 
brottspreventionen i dags-
läget är mest eftersatt och 
därför kräver mest resurser i 
form av nysatsningar.

Vi noterar nu att Modera-
terna valt att ansluta sig till 
vår linje om ökad kamera-
övervakning i kommunen. 
Det är något som behövs för 
Ales invånare. På kort sikt 
måste kommunen gå in och 
anlita väktare som garante-
rar våra invånares säkerhet. 

Vi kan inte acceptera fl er 
våldsdåd i kommunen.

De senaste veckorna har 
vi pratat med hundratals och 
åter hundratals väljare. Vi 
möts av att allt fl er pratar 
öppet om ökade otrygghe-
ten som många härleder till 
den växande segregationen 
i Ale. Många pratar om att 
man inte längre känner igen 
sig i sin egen hemkommun. 
Detta är invånarnas egna be-
rättelser. Vi för en ansvars-
full invandringspolitik med 
stopp för ökad segregation 
i vår kommun. Den enskilt 
viktigaste åtgärden är att 
införa en invandringspaus i 
kommunen. Att genomföra 
en anpassningspolitik där 
de som kommer hit måste 
uppvisa viljan att anpassa sig 
till svenska förhållanden och 
genomgå en samhällsutbild-
ning.

Det är underligt att soci-
aldemokraterna helt verkar 
lämna walk-over i trygghets-
frågan för Ales invånare. Vi 
ser inga tecken på viljan till 
konkreta förslag. Det hade 
ändå varit klädsamt om man 
på allvar vill göra anspråk på 
att styra kommunen.

Valet handlar om mer 
trygghet, fl er poliser på ga-
tor och torg  eller en fortsatt 
massinvandring!

Robert Jansson (SD)

Sverigedemokraterna är 
ett trygghetsparti. Vi 
lägger nu fullt fokus 

på att invånarna i Ale ska 
känna sig trygga i såväl det 
offentliga rummet som i den 
kommunala servicen. Hela 
verksamheten ska genom-
syras av trygghet. Skolan 
i Ale har genom många år 
kantats av dåliga kunskaps-
resultat och orsakerna till 
detta är många. Det ska inte 
vara så att studieron sätts 
ur spel. Det ska inte vara 
så att elever går ur nionde 
klass utan godkända betyg. 
Det ska heller inte vara 
så att elever känner sig 
otrygga i skolmiljön. Den 21 
augusti presenterade Sveri-
gedemokraterna sitt lokala 
valmanifest som omfattar 
kommunens samtliga an-
svarsområden. Vi presente-
rade där bland annat en rad 
åtgärder för att förbättra 
skolan i Ale.

 Vi Sverigedemokrater 
vill öka vuxennärvaron i 
skolan. Klassernas storlek 
ska hållas till maximalt 25 
elever per klass. Mobbande, 
trakasserande och störande 
elever är de som 
ska förfl yttas till 

en jourenhet. Vi ser det 
som en självklarhet att 
det är mobbaren som ska 
fl yttas och inte den som blir 
utsatt. För att långsiktigt 
motverka otrygga och 
opersonliga skolmiljöer vill 
vi möjliggöra ett småskaligt 
skolsystem med mindre 
klasser och små skolor som 
sätter tryggheten och 
kunskapen främst. Genom 
små klasser blir det lättare 
för läraren att se till varje 
enskild elevs behov och 
skolan kan då i ett tidigt 
skede erbjuda stöd för att 
uppnå kunskapsmålen. På 
så sätt kan även elever som 
har lätt för sig bli sedda 
och understödjas i sin 
studievilja. Detta är några av 
skälen till att vi motsatte 
oss nedläggningen av 
Himlaskolan. Skolan i Ale 
ska utvecklas, inte läggas 
ned.

 För barn i grundskolan 
är repetition väldigt viktigt i 
inlärningsprocessen. Det är 
ingen självklarhet att få hjälp 
med skolarbeten och läxor i 
hemmet. Idag erbjuds inte 
läxhjälp på alla skolor fullt 
ut. Vi vill därför tillföra mer 
resurser så att läxhjälp kan 

erbjudas på alla skolor i hela 
kommunen. Det ska inte få 
vara en klassfråga huruvida 
barnen kan få hjälp med 
läxor eller ej.

 En trygg ålderdom är 
lika viktig som en trygg 
skolgång. Våra äldre har 
rätt till en värdig ålderdom i 
Ale. Våra äldre ska kunna kä
nna förtroende för omsorge
n. Våra äldre ska kunna lita 
på att få en god och trygg 
vård. För att kunna leverera 
detta till invånarna krävs en 
rejäl förändring i politiken.

En av våra viktigaste 
satsningar är att slopa 
biståndsbedömningen för 
att erhålla plats på särskilt 
boende efter 85 års ålder. 
Det ska vara valfritt att 
få en boendeplats i Ales 
äldreomsorg efter 85 år. 
Kvarboendeprincipen får 
inte bli ett kvarboendetvång. 
Större hänsyn måste tas till 
det psykiska lidande som 
ensamhet och otrygghet 
skapar.

 Ökad trygghet når 
vi bland annat genom att 
minimera antalet 
vårdpersonal som besöker 
de äldre med hemtjänst. Det 
fi nns exempel på andra 

kommuner där antalet 
är betydligt färre än 
i Ale. Ytterligare en 
organisatorisk åtgärd som 
vi vill genomföra är att i 
förväg delge de äldre ett 
tjänstgöringsschema så att 
de vet vem som kommer 
och vårdar dem.

 Personalens trivsel och 
välmående spelar en stor 
roll i vårdens kvalitet. Vi 
vill erbjuda all vårdpersonal 
rätt till heltidsanställning 
för att bidra till ökad 
kontinuitet. Som ett led 
i detta vill vi avskaffa 
delade turer i syfte att 
förbättra personalens 
villkor. Vi vill även satsa 
på kompetensutveckling 
för personalen inom 
specialistområden. För att 
säkerställa en god kvalitet i 
vården ska all vårdpersonal 
tala god svenska.

 I vårt Ale ska trygghet 
vara en självklarhet för alla 
invånare!

 
Robert Jansson (SD)

Ordförande SD Ale
Hanna Tjusling (SD) 

Student och kandidat till KF
Rune Karlsson (SD)

Pensionär och Gruppledare

Vi sätter tryggheten främst

Tack vare sänkningen 
av restaurangmom-
sen 1 januari 2012, 

från 25 till 12 procent, har 
omsättningen i branschen 
ökat snabbt, vilket genererat 
mer än 7000 helårsarbeten. 
I Västra Götaland hand-
lar det om 1549 nya jobb 
och fl era av dem i Ale. De 
sänkta trösklarna har främst 
gett unga och nyanlända 
en chans att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Socialdemokraterna tän-
ker höja restaurangmomsen 
om de vinner valet den 14 
september. Att motsätta sig 

en framgångsrik reform som 
skapar jobb anser vi vara 
mycket märkligt.

Folkpartiet liberalerna vill 
på många olika sätt bekämpa 
arbetslösheten, framförallt 
genom att lyfta skola och 
utbildning - inklusive lär-
lings- och yrkesutbildningar. 
Vi har också stort fokus på 
företagarfrågor och vill se 
en bibehållen sänkt arbetsgi-
varavgift för unga.

Skattereduktion för 
arbete i hemmet - ROT 
och RUT - har också varit 
en viktig reform, både för 
jämställdheten och för att 

skapa nya jobb.
Sammanlagt har RUT 

och ROT skapat 22 000 nya 
arbeten sedan de infördes 
2007 och 2008. Många av 
dessa jobb har gått till unga 
och utrikes födda som an-
nars har svårare att komma 
in på arbetsmarknaden.

Skattereduktionen har till 
stora delar betalat sig självt 
genom att den förvandlat 
svarta jobb till vita. Perso-
ner som arbetar med dessa 
tjänster får därmed rätt 
till pension, sjukersättning 
och annan social trygghet. 
RUT-systemet har också 

gjort det lättare för barn-
familjer att få vardagen 
att gå ihop och orka med 
yrkesarbete och familjeliv. 
Detta har utan tvekan stärkt 
jämställdheten.

En av de grupper som 
också använder RUT-avdrag 
är äldre. Ofta är tjänster 
köpta med 
RUT-avdrag 
billigare än 
hemtjänsten. 

Kryssa mig!

Rose-Marie Fihn (fp)
Kandidat till riksdag, region-

och kommunfullmäktige

Mer än 7000 skäl att rösta på Folkpartiet!

”Gamla Konsum” i Surte 
står tom.

Ale kommun betalar 
hyra för de tomma lokalerna 
mellan 300 000 och 400 000 
kr. per år Hyresavtalet löper 
ytterligare fl era år. Surte har 
genom åren ”berövats” bl. a. 
vårdcentral, försäkringskassa.

Biblioteket var ju på väg 
bort för några år sedan, men 
blev stoppat av Surteborna 
och rakryggade politiker.

Väg- och järnvägsbygget 
”stängde av” Surte under fl e-
ra år och näringsidkarna fi ck 
ta stora förluster genom ett 
avsevärt minskat kundunder-
lag med kraftigt försämrad 
omsättning som följd.

Stor risk för nedläggning 
av butiker och verksamheter.

Ale kommun lovade guld 
och gröna skogar så snart 

byggtiden var över.
Har det hänt något?
Södra kommundelen fi nns 

inte på Alekartan.
Framtid i Ale vill att hela 

Ale skall leva.
I stället för att låta 

”Gamla Konsum” stå tom 
vill vi i Framtid i Ale erbjuda 
exempelvis Praktikertjänst, 
som ju förtjänstfullt driver 
Bohuspraktiken, att få ett 
antal hyresfria år för att 
etablera en ”fi lial” i Surte.

Lokalerna skulle säkert 
räcka till några tandläkar-
stolar så att en del från 
Folktandvården skulle kunna 
följa med.

 Vi vill att hela Ale skall 
leva.

 Framtid i Ale
Lena-Marie Forsman

Rolf Engström 

Vårdcentral
i Surte?

I år är det valår och 
oavsett valutgången 
har Kommunalarbe-

tareförbundet i Ale stora 
förväntningar på de som 
fortsättningsvis ska styra i 
kommunen.

Politiken talar ofta om att 
förbättra vardagen för kom-
muninvånarna, om mindre 
barngrupper, om bättre mat 
till äldre och så vidare, och 
vi hoppas att politiken också 
vill förbättra förutsättningar-
na för de människor som tar 
hand om våra barn, som vår-

dar våra äldre och funktions-
hindrade, som underhåller 
våra parker, ja, alla de som 
får vårt samhälle att fungera. 
Utan dem stannar Ale.

En bra början för de sty-
rande att visa sin uppskatt-
ning är att prioritera och 
verka för at tillsvidareanställ-
ning på heltid och arbetsklä-
der skall vara en norm för de 
yrkesgrupper som vi organi-
serar.

Lycka till i valet!
Svenska Kommunalarbetare-

förbundet i Ale kommun 

Glöm inte löntagarperspektivet i valet

Trygg i Ale!

Barn och ungdomar 
är vår framtid och vi 
måste med kraft ta 

tag i ungdomsarbetslöshe-
ten. Miljöpartiet vill se ett 
mänskligare och tryggare 
Ale. Vi vill minska klyftorna 
i samhället, minska utanför-
skapet, minska skillnaderna 
mellan män och kvinnors 
villkor. Vi vill exempelvis se 
en kvinno- och mansjour i 
Ale.

Med ett mänskligare Ale 
där ungdomar har en me-
ningsfull sysselsättning och 
där alla är välkomna behövs 
ingen kameraövervakning 
och kommunala väktare som 
den moderatledda ledningen 
vill införa.

Många äldre anser att 
det är ett alltför stort glapp 
mellan bostaden i det ordi-
nära boendet och vård- och 

omsorgsboendet. Vi ser att 
det behövs en alternativ 
boendeform där bostaden 
och dess omgivning är 
tillgänglig, där det är nära 
till service och där det fi nns 
möjligheter till meningsfull 
tillvaro i gemenskap med 
andra. Vi vill att det ska fi n-
nas ett eller fl era trygghets-
boenden ska i Ale. 

Funktionshinder ska inte 
vara ett hinder. Vi vill ge 
tillgänglighetsfrågorna stör-
re vikt i samhällsplaneringen 
och byggprocessen. Det 
ska vara möjligt att använda 
färdtjänst på rimliga villkor 
för livets olika resbehov. Ale 
ska vara tillgängligt för alla.

Alfrida Johansson (MP)
Sonny Landerberg (MP)

Mänskligare
och tryggare Ale

Det är dags att på 
allvar föra in miljö- 
och klimatfrågan på 

den politiska dagordning-
en. 19 augusti tog jordens 
ekologiska resurser för i år 
slut. Overshoot Day, dagen 
när jordens ekologiska 
resurser för året tar slut, har 
aldrig tidigare inträffat så 
här tidigt. 

Miljöpartiet lade tillsam-
mans med Socialdemokra-
terna och Vänsterpartiet i 
Ale fram vår gemensamma 
budget och planering för 
2015 redan i somras. Vi ser 
vilka intäkter och kostnader 
vi har. Vi har talat om vad vi 
vill och vi kan visa hur det 
ska göras.

Den moderatledda led-
ningen i Ale har fortfarande 
inte, ens några dagar före 
valet, presenterat någon 

budget eller planering. De 
lovar väldigt mycket och 
vill låta kommunen kon-
kurrera med privata företag 
såväl som ta över polisiära 
uppgifter när de vill anställa 
kommunala väktare. 

Kollektivtrafi k, sjukvård 
och kultur beslutas till stor 
del på regionnivå. Här 
står valet mellan att höja 
biljettpriserna mycket eller 
att hålla nere priserna för att 
göra kollektivtrafi kresandet 
 mer fördelaktigt. Modera-
terna är tydliga med att de 
vill höja biljettpriserna hos 
Västtrafi k kraftigt, medan 
Miljöpartiet med stöd av 
Socialdemokraterna arbetar 
för hålla priserna på en så 
låg nivå som möjligt.

Carlos Trischler (MP)
Peter Rosengren (MP)

Vår plan är klar!
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Jag vill uppmärksamma 
den brutala nedskräp-
ningen som pågår i 

kommunen. Det sätts upp 
en massa skyltar om valet 
som kommer på söndag, 
men kommer dessa skyltar 
att tas ned i samma utsträck-
ning? Jag tycker inte att det 
får gå till på det här viset.

Sedan är trafi ken påver-
kad. Ta rondellen vid OK/
Q8-macken vid Ale Torg där 
vägstolpar nedlusats av skyl-
tar som skymmer sikten för 
trafi kanten. Man måste öka 
tiden som man tittar efter 
medtrafi kanter och det ökar 
risken för kollisioner, vilket 
jag nyligen såg ett tillbud på. 
Den främre bilen åkte sakta 
och den bakomvarande satt 
och ansträngde sig för att se 

andra bilister. Han missa-
de då att den främre bilen 
stannat och lämnat företräde 
för bil i rondellen och en 
tvärbromsning till följd för 
att undvika kontakt mellan 
bilarna. Flertalet bakomva-
rande bilar fi ck bromsa hårt 
för att rädda situationen.

Jag börjar bli trött på 
all slapphet och ”se genom 
fi ngrarna-mentalitet”. Om 
ett företag på Ale Torg satt 
upp denna mängd reklam-
skyltar för att visa deras 
senaste REA-priser så hade 
det företaget fått bekosta 
nedtagningen samma dag 
och sedan påföljande böter. 
Men det är väl ”skillnad” nu 
förstår jag, era kompisar/
kollegor är ju på skyltarna...

Boende i Ale kommun

Brutal nedskräpning i kommunen

Golf är ”världens 
sjukaste friskvårds-
fråga”. Vi är idag 475 

000 aktiva golfspelare. Dessa 
människor är diskriminera-
de av våra riksdagspolitiker 
alltsedan friskvårdsavdraget 
infördes år 1988. Boxning 
till exempel är godkänt som 
friskvårdsaktivitet men inte 
golf. Det är i högsta grad an-
märkningsvärt att golfspor-
ten ännu inte godkänts som 
friskvård. Så många andra 
motionsformer mm har pas-
serat och godkänts av riksdag 
och Skatteverk för företags 
gynnande av sina anställdas 
friskvårdsaktiviteter. Det är 

i högsta grad rimligt att se 
över regelverket och ome-
delbart godkänna golf som 
friskvård.

 Det handlar om friskvård 
och folkhälsa.

Partierna i riksdagen har 
olika inställningar i frågan.  
Kristdemokraterna och Folk-
partiet har utan förbehåll 
uttalat att de snarast vill ut-
vidga friskvårdsavdraget till 
att omfatta även golfsporten. 
Nu har vi möjlighet att avgö-
ra frågan genom att rösta på 
de partierna i riksdagsvalet.

 Jan-Erik Olsson
Pensionär med god hälsa
och som spelar golf ofta

Val, vallöften och 
valfrihet att välja. 
Trött på alla val? Du 

vet säkert hur du vill ha det 
men har svårt att se vilket 
parti som kan ge dig det. Ta 
ett steg tillbaka. Antagligen 
känner du om det lutar åt 
höger eller vänster och vilka 
partier du absolut inte vill 
rösta på. Valet gäller fyra 
år framåt. Då är partiernas 
grundtankar kanske vikti-
gare än vem som lovar vad i 
enskilda frågor idag. 

Miljöparitet står för med-
mänsklighet och långsiktig 
hållbarhet framför kortsik-

tiga vinster. Klimatfrågan, 
skola och jobb är våra 
största frågor. Jämställdhet 
och omställning till ett mer 
socialt hållbart samhälle är 
viktigt för oss.

Leta upp röstkortet och 
stoppa det i fi ckan. Då kan 
du rösta så fort du ser en 
skylt om förtidsröstning. 
Du kan förtidsrösta i vilken 
röstningslokal du vill. Du 
kan även förtidsrösta utan 
röstkort men det blir lite 
omständligare. På söndag är 
sista dagen att rösta. 

Carlos Trischler (MP)
Jenny Sandkvist (MP)

Till dig som inte bryr dig om valet

Golf är friskvård

Köper du pizza ibland? 
Det gör jag. Inte så 
nyttigt men ganska 

gott.  Jag besöker ofta Nols 
Pizzeria, ibland Bella Mia 
i Nödinge eller Da Mille i 
Älvängen. Har du tänkt på 
att det ofta jobbar ganska 
många på pizzeriorna och 
att antalet pizzerior är gan-
ska många?

 Nu är så att du har ett 
val att göra. De rödgröna 
partierna vill höja momsen 
på restaurangmat från 12 till 
25% och höja arbetsgivar-
avgiften för de som är under 
26 år. En pizza blir därmed 
omedelbart cirka en tia dy-

rare. Att höja priset på något 
minskar efterfrågan. 

Mindre efterfrågan leder 
till mindre arbete och där-
med minskar behovet av att 
ha anställda. Om du som jag 
tycker att den politik som 
förs ska leda till fl er riktiga 
jobb, inte färre, så rösta på 
Sveriges arbetarparti, Mode-
raterna.

Erik Karlsson (M)
Företagare

Vill du betala mer 
för pizzan?

Vi  står inför ett vägval. 
Den 14 september ska 
Ales framtid avgöras.

   Ale är en fantastisk 
kommun som har gjort en 
spännande resa de senaste 
åren. Vägen och järnvägen 
har blivit färdig och allt fl er 
kommer till Ale och upptäck-
er vår kommuns fi na sidor. 
Man kan promenera från 
pendeltågsstationen med en 
picknick-korg på armen och 
sätta sig på en äng bara 500 m 
bort. Man kan vandra bland 
våra fjäll, fi ska i våra sjöar och 
promenera i vår urskog. Det-
ta är vår storhet. Allt fl er vill 
fl ytta till Ale och bli en del av 
oss, bli Alebor. Det möjliggör 
ökad handel, mer varierad 
byggnation, liv och rörelse 
och större investeringar i våra 
skolor, äldreboenden och vårt 
kulturliv. 

  Trots att rörligheten 
mellan Göteborg och Ale är 
positiv på många sätt fi nns 

det baksidor vi inte får blunda 
för. Det är nu lika lätt att ta 
sig från Ale till Göteborg, 
som för göteborgarna att ta 
sig till Ale. Skadegörelse, 
misshandelsfall och drogerna 
fi nns även i vår kommun och 
det kan vi inte blunda för. Vi 
måste rikta strålkastarlampan 
mot de mörka skuggor som 
lurar i vårt samhälle och göra 
insatser för att öka trygghe-
ten. Vi måste jobba för att 
polisen ska öka sin närvaro 
här i Ale, sätta in mer väktar-
resurser, ha kameraövervak-
ning i otrygga områden men 
framförallt tänka smart när vi 
förtätar våra orter. Vi måste 
bygga så att liv och rörel-
se, trivsel och glädje, fi nns 
dygnet runt  så att tryggheten 
alltid fi nns där. Genom att 
arbeta med olika verktyg och 
skapa meningsfulla syssel-
sättningar kan vi minska 
otryggheten. I det ligger våra 
förslag med skatepark, fl er 

näridrottsplatser och ett rikt 
kulturliv.

   Vi har visat under fyra 
år att vi är kapabla att styra 
kommunen. Att leda kom-
munen mot en positiv och 
ljus framtid. Vi har ökat vår 
befolkning, vi har byggnation 
som aldrig förr, vi har ett 
näringslivsklimat som rusar i 
höjden, ett stärkt förenings-
liv, breddat kulturliv och en 
äldreomsorg som får oerhört 
goda kvalitetsstämplar i 
mätningar. Vi är samspelta 
i alliansen, har tagit ansvar 
för Ale och är överens om 
politiken. Det står mot ett 
alternativ som splittrats till 
följd av interna strider, som 
inte är överens om en gemen-
sam politik och som med bara 
nya företrädare aldrig tidigare 
suttit i majoritet tillsammans.

   Vi är bekymrade över 
konsekvenserna av hur det 
skulle bli om oppositionen 
fi ck förtroendet i valet. Vi 

vill att människor ska få 
bestämma över sina egna liv. 
Vi vill att man ska få bosätta 
sig på landsbygden och att 
fi berutbyggnaden ska komma 
alla till del. Vi är nydanande, 
modiga och vill att Ale ska 
fortsätta utvecklas, så som 
när vi byggde näridrottsplat-
ser och införde meröppna 
bibliotek. 

   Vi är måna om vår kom-
mun. En del av oss har fl yttat 
hit, en del av oss är födda och 
uppvuxna här. Oavsett vart vi 
kommer ifrån vill vi att Ale 
ska må bra även i framtiden.  
Jag vill att vi tillsammans 
förbättrar, och tar Ale in i 
framtiden. 
Du gör va-
let den 14 
september.  

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Låt oss fortsätta förbättra!

Vill du ge våra ungdomar en 
chans till en bra framtid?
Ungdomsarbetslös-

heten har minskat 
med mer än 27% i 

Ale kommun sedan 2011. 
Bara det senaste året har den 
minskat med 13,4%! Detta 
är något som vi är fantastiskt 
glada över men vi är inte 
nöjda än.

Ett stort problem idag är 
att våra ungdomar inte alltid 
har så stor kännedom om de 
olika arbetena som fi nns när 
de ska välja gymnasieinrikt-
ning eller universitetsutbild-
ning. Dilemmat blir då att 
våra ungdomar inte utbildar 
sig till något konkret, eller 
inte alls, och att de därmed 
får svårt att hitta jobb. Utan 
motivation och inspiration är 

det lätt att fastna i arbetslös-
het. Vi ser att en av lösning-
arna på det här problemet är 
obligatorisk prao.

När man praoar får man 
kontakt med arbetsplatser 
och branscher. Man får inspi-
ration och motivation till vad 
man själv vill göra i framti-
den. Man upplever skillnaden 
mellan jobb och skola och får 
testa på något annorlunda. 
Det fi nns ingenting som slår 
prao när det gäller kontakter 
med arbetslivet eftersom 
ungdomarna får en chans att 
vistas på en arbetsplats och 
vara en del av ett lag. Det 
ligger ju även i näringslivets 
intresse att få kontakt med 
ungdomar och skapa en po-

sitiv upplevelse kring just det 
yrket. Det säkrar företagens 
fortlevnad.

För att prao ska fungera 
på ett bra sätt krävs det att vi 
gör vissa satsningar. Vi vill 
stärka studie- och yrkesväg-
ledarna så att de har mer 
tid att vägleda ungdomarna 
rätt. Skolan ska ha ett tydligt 
samarbete med näringsli-
vet, för att en variation av 
praoplatser ska fi nnas som 
eleven sedan kan välja ifrån. 
Vi vill också se mer prao än 
vad som varit tidigare, samt 
att den ska vara obligatorisk. 
Man ska inte kunna välja att 
istället sitta i skolan. Det är 
tillsammans med skolan och 
näringslivet vi kan råda bot 

på ungdomsarbetslösheten.
Vi har de senaste veckor-

na lagt många olika förslag 
kring hur ungdomsarbetslös-
heten kan bli lägre. Förslagen 
från oppositionen uteblir. 
Moderaterna är dessutom 
det parti som de senaste 8 
åren skapat förutsättningar 
för fl er än 300 000 nya jobb i 
Sverige. Vill du också att ar-
betslösheten ska minska och 
att alla våra ungdomar ska få 
en chans till en bra framtid, 
rösta på Moderaterna den 
14 september. Tillsammans 
förbättrar vi Ale!

Mikael Berglund (M)
Kommunalråd

Daniel Mörner (M)
Ekonomistuderande

Vi i Moderaterna 
gillar valfrihet. Vi 
vill att alla ska ha 

möjligheten att välja vilken 
vårdcentral som de vill gå 
till, även efter valet. Valfrihet 
är inte bara att få välja vilken 
vårdcentral man vill gå till. 
Valfrihet är också att välja 
bort det som man inte är 
nöjd med och som inte 
fungerar. Tänk om man 
var missnöjd med kvalitén, 

bemötandet och väntetiderna 
på vårdcentralen och inte 
hade något annat alternativ 
utan vara tvungen att stå ut. 
Så vill vi inte ha det. Vill du? 
Eftersom Vänsterpartiet vill 
ta bort de privata alternati-
ven helt, och Socialdemo-
kraterna samt Miljöpartiet 
vill begränsa vinst i verksam-
heten, är vi rädda att 3 av 
våra 4 vårdcentraler i Ale att 
försvinna. Adinahälsan i Nol, 
Bohuspraktiken i Bohus och 
vårdcentralen i Nödinge är 
nämligen privata.

   Vi bjuder här på ett litet 
tankeexperiment: Redan idag 
får man ofta till svar att det 
är fullbokat i läkarnas kalen-
drar fl era månader framåt 
när man som patient ringer 
till vårdcentralen. Vill man 
träffa en läkare så får man 

gå på drop-in istället. Lägg 
där till att vi är en ökande 
befolkning i Ale, alltså ännu 
fl er personer som då och då 
behöver besöka vårdcen-
tralen. Dessutom har vi en 
åldrande befolkning som allt 
oftare behöver hjälp av läka-
re. Under dessa omständig-
heter ska alltså tre av fyra 
vårdcentraler försvinna från 
Ale? Vi förstår om du inte får 
ihop detta som logiskt, för 
det får inte vi heller.

   Dessa uppskattade vård-
centraler är privata alternativ 
som verkar i kommunen i 
liten skala, och som varje 
år investerar en del av årets 
överskott i sina verksamheter 
för att förbättra kvalitén för 
patienterna. Vi är stolta över 
våra tre privata vårdcentraler 
och vill att de även i fortsätt-

ningen ska få ta hand om oss 
alla i Ale.  

  Genom att rösta på 
Moderaterna, i kommunen, 
regionen och i riksdagen, 
garanterar vi att din vård-
central får fi nnas kvar. Vi vill 
att alla Alebor ska få välja 
vart de ska få sin vård. Med 
tydliga regler och uppfölj-
ning ser vi att möjligheten 
att välja leder till högre och 
jämnare kvalitét, men också 
ökad tillgänglighet. Det 
gynnar patienten i slutändan. 
Tillsammans förbättrar vi 
sjukvården!

Ida Löfgren (M)
Regionkandidat

Erik Karlsson (M)
Regionkandidat

Vill du ha kvar din 
vårdcentral efter valet?
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Tänk om man 
var missnöjd 
med kvalitén, 
bemötandet och 

väntetiderna på vård-
centralen och inte hade 
något annat alternativ 
utan vara tvungen att 
stå ut. Så vill vi inte ha 
det. Vill du?
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NYTT & BEGAGNAT
VI ÄNDRAR VÅRT SORTIMENT, 

50% RABATT
PÅ FÖLJANDE ARTIKLAR:

Tvättmedel, sköljmedel, ljus, hårvårdsprodukter, 
hygienartiklar, rengöringsmedel, aluminiumformar, 

bakpapper, fryspåsar, tvål samt Barnängens 
produkter. Innebandyklubbor, skridskor, 

hjälmar m.m.

LÖRDAG 13/9 
KL 10.00-14.00

Ta av vid Lödösemotet och kör mot Nygård ca 2 km. 
Sväng av vid skylten NYTT & BEGAGNAT. 

Tel 0520-66 20 41

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Sjung i kör!
Terminen har startat 

– välkommen du också till

Nols kyrka
gNola – för barn som går i klass 1-3, övar 
på onsdagar 15.30-16.00

Juniorkören – för barn som går i
klass 4-6, övar på onsdagar 16.15-17.00

MagNoliakören – för vuxna, 
övar på onsdagar 19.00-21.00

Inga förkunskapskrav ställs 
i någon av körerna. 

Körledare är kantor Tomas Mellås 
i Nols kyrka, 0303-444 013

tomas.mellas@svenskakyrkan.se. 

Till barnkörerna gäller att förälder 
anmäler sitt barn till körledaren!

Nu har du möjlighet att utforska livets mening. 
Församlingen startar en ny Alpha-kurs vilken 
är en grundkurs i kristen tro. 

Kursen börjar den 11 september
kl 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.
Mer information och anmälan 
finns/görs på mittiale.se eller 

till församlingsexpeditionen 0303-444 000.
Anmälan senast 9 september!
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Är du nyfiken 
på vem Jesus är?  Finns Gud – ja, nej, kanske!

Nyfiken 
på orgeln? 

Sabina Nilsson visar och berättar om läktar-
orgeln i Starrkärrs kyrka i samband med kyrk-
fikat efter mässan söndag 14 september  
kl. 12.30-13.30. 

Pilgrimsvandring 
från Starrkärr till Kilanda 

Lördag 13 september 

En vandring som är 6 km 
och tar ca 3 timmar. Vi 
startar kl. 10.00 från 
Starrkärr. 
Medtag matsäck och 
kläder efter väder!

REPSLAGARDAGEN
Lördag 20 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Trolleri- & Reptrick med Mr Junior - Teatervinden

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Line dance

14.00 Visning av tjärverket

KONSTHANTVERKS- 
LOTTERI

REPSLAGNING PÅ GAMMALT VIS

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       R

 

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

Onsdag 17 september kl 13-15 i Nödinge församlingshem

PRO-kören från Surte Bohus underhåller. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Världen har krympt ihop och 
ligger bara ett knapptryck 
ifrån oss på datorn, mo-

bilen, eller TV:n. Det dröjer inte 
länge förrän vi får veta om det som 
händer i Gaza, Ukraina eller Irak. 
Vi behöver inte vänta på morgon-
tidningen nästa morgon eller nästa 
nyhetssändning på radio eller TV.

Är det något stort och allvarligt 
som har hänt, så går det att läsa 
om på internet, bara en kort stund 
efter att det har ägt rum. Så nog 
har vi hört om det som händer och 
sker på Västbanken, i Syrien och 
i Mosul. Sällan har man väl hört 
så mycket djävulskap på en och 
samma gång.

En artikel som har fastnat i 
mitt huvud är barnen som närmast 
obekymrat spelade fotboll medan 
deras pappa ordnade med sina 
fi skenät på en havsstrand i Gaza, 
men så plötsligt kom krigsfl ygen 
och släppte sina bomber - och de 
fanns inte mer.

Vi läser om det fruktansvärda 
som händer i Irak, allvarliga och 
horribla övergrepp av IS. Det 
handlar om avrättningar, påtvinga-
de konverteringar, kidnappningar, 
slaveri, våldtäkter, förstörelse av 
religiösa platser och belägring av 
städer. Det handlar om att konver-
tera eller avrättas. Allt detta sker 
framför våra ögon, inte längre bort 
än ett knapptryck. Bluesartisten 
Roffe Wikström sjunger, ”hela jor-
den är ett dårhus, som galningarna 
styr” och det är lätt att hålla med.

Men världens ondska fi nns inte 
bara på skärmar utan vi märker av 

den också här. Bara genom att gå 
och handla så möter vi ofta någon 
rom som sitter och tigger. I början 
kändes det obehagligt, men nu så 
har vi vant oss, det närmast ingår 
i stadsbilden. Det handlar om 
människor som har blivit fråntagna 
alla sina rättigheter och möjligheter 
till en mänsklig och dräglig tillvaro 
i Rumänien. Därför lönar det sig 
att resa hit och tigga ihop några 
kronor, kronor som går till att 
försörja anhöriga och bygga upp en 
by i deras hemland. EU:s fria rör-
lighet har öppnat en möjlighet för 
dem att komma hit, tre månader åt 
gången. Så visst är det en sjuk värld 
vi lever i. Vi känner oss så maktlösa, 
kan vi göra något överhuvudtaget?

Just nu befi nner vi oss i valtider, 
då politiska partier allt för ofta 
klagar på varandra, men de nämner 
också olika förslag på hur vi skulle 
kunna forma ett bättre samhälle 
och hur vår solidaritet skulle kunna 
se ut i Sverige och runt om i värl-
den. Men vem skall jag lyssna till, 
eller som Hoola Bandoola Band 
sjöng på sin tid, Vem i hela världen 
kan man lita på?

En politiker blev ombedd att 
sätta sig själv i en fl yktings situa-
tion, om han själv fl ytt med sin son 
från krig, där familjemedlemmar 
dödats framför deras ögon, skulle 
de inte då hellre vilja komma till 
ett tryggt land än att stanna i ett 
överbefolkat tältläger i 40-gradig 
hetta? Efter en viss tvekan svarar 
denne: – Det är inte det vi samtalar 
om här. Men när vi lyssnar på Jesus 
i söndagens text så är det just det 

TILL MINNE

BETRAKTELSE

Till Minne
av min älskade Make 

Vår fantastiske 
och underbare Pappa

Torbjörn Sjöberg
Ett år har gått 

och det ofattbara 
förblir ofattbart.

Låt dina trollslände- 
vingar bära dig dit du vill 

För det tröstar oss 
Och vi ska le igen 

Och du ska inte lida mer 
Och aldrig ska du dö igen

Karin 
David 
Cecilia

Bara ett knapptryck bort…
som det handlar om, att sätta sig in 
i den andres situation. Först då kan 
vi ana vad den andre går igenom. 
För där säger Jesus; Allt vad ni vill 
att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem.

Det är först när vi ser på varan-
dra som våra medmänniskor, att vi 
är syskon av samma kött och blod. 
Det är då något börjar hända med 
oss, gränser mellan vi och dom bör-
jar lösas upp. För världens lidande 
är också mitt och ditt lidande. 
Samtidigt skall sägas att vi inte kan 
göra allt, men som Stig Dagerman 
sa i en av sina dikter; ”Jorden kan 
du inte göra om. Stilla din häftiga 
själ. Endast en sak kan du göra: en 
annan människa väl. Men detta är 
redan så mycket att själva stjärnor-
na ler. En hungrande människa 
mindre betyder en broder mer.”

Så vilken röst kan du och jag lita 
på och hur skall vi rösta i valet? När 
det gäller valet så rekommenderar 
jag dig att tänka på bibelordet, Allt 
vad ni vill att människorna skall 
göra för er… och så röstar du på 
det som är bra för din medmän-
niska, bra för tiggaren utanför 
Konsum, bra för fi skaren i Gaza 
och bra för fl yktingen från Mosul, 
för det är också bra för dig och 
mig och världen. Så bygger vi en 
bättre värld, men det börjar alltid i 
det lilla och i det lilla så fi nns Jesus 
med, för i gemenskap med Jesus 
så förändras vi mer och mer och 
världen med oss.

Gud välsigne dig!
Per Kjellberg

Pastor i Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan
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kläder efter väder!

REPSLAGARDAGEN
Lördag 20 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Trolleri- & Reptrick med Mr Junior - Teatervinden

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Line dance

14.00 Visning av tjärverket

KONSTHANTVERKS- 
LOTTERI

REPSLAGNING PÅ GAMMALT VIS

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       R

 

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

Onsdag 17 september kl 13-15 i Nödinge församlingshem

PRO-kören från Surte Bohus underhåller. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Världen har krympt ihop och 
ligger bara ett knapptryck 
ifrån oss på datorn, mo-

bilen, eller TV:n. Det dröjer inte 
länge förrän vi får veta om det som 
händer i Gaza, Ukraina eller Irak. 
Vi behöver inte vänta på morgon-
tidningen nästa morgon eller nästa 
nyhetssändning på radio eller TV.

Är det något stort och allvarligt 
som har hänt, så går det att läsa 
om på internet, bara en kort stund 
efter att det har ägt rum. Så nog 
har vi hört om det som händer och 
sker på Västbanken, i Syrien och 
i Mosul. Sällan har man väl hört 
så mycket djävulskap på en och 
samma gång.

En artikel som har fastnat i 
mitt huvud är barnen som närmast 
obekymrat spelade fotboll medan 
deras pappa ordnade med sina 
fi skenät på en havsstrand i Gaza, 
men så plötsligt kom krigsfl ygen 
och släppte sina bomber - och de 
fanns inte mer.

Vi läser om det fruktansvärda 
som händer i Irak, allvarliga och 
horribla övergrepp av IS. Det 
handlar om avrättningar, påtvinga-
de konverteringar, kidnappningar, 
slaveri, våldtäkter, förstörelse av 
religiösa platser och belägring av 
städer. Det handlar om att konver-
tera eller avrättas. Allt detta sker 
framför våra ögon, inte längre bort 
än ett knapptryck. Bluesartisten 
Roffe Wikström sjunger, ”hela jor-
den är ett dårhus, som galningarna 
styr” och det är lätt att hålla med.

Men världens ondska fi nns inte 
bara på skärmar utan vi märker av 

den också här. Bara genom att gå 
och handla så möter vi ofta någon 
rom som sitter och tigger. I början 
kändes det obehagligt, men nu så 
har vi vant oss, det närmast ingår 
i stadsbilden. Det handlar om 
människor som har blivit fråntagna 
alla sina rättigheter och möjligheter 
till en mänsklig och dräglig tillvaro 
i Rumänien. Därför lönar det sig 
att resa hit och tigga ihop några 
kronor, kronor som går till att 
försörja anhöriga och bygga upp en 
by i deras hemland. EU:s fria rör-
lighet har öppnat en möjlighet för 
dem att komma hit, tre månader åt 
gången. Så visst är det en sjuk värld 
vi lever i. Vi känner oss så maktlösa, 
kan vi göra något överhuvudtaget?

Just nu befi nner vi oss i valtider, 
då politiska partier allt för ofta 
klagar på varandra, men de nämner 
också olika förslag på hur vi skulle 
kunna forma ett bättre samhälle 
och hur vår solidaritet skulle kunna 
se ut i Sverige och runt om i värl-
den. Men vem skall jag lyssna till, 
eller som Hoola Bandoola Band 
sjöng på sin tid, Vem i hela världen 
kan man lita på?

En politiker blev ombedd att 
sätta sig själv i en fl yktings situa-
tion, om han själv fl ytt med sin son 
från krig, där familjemedlemmar 
dödats framför deras ögon, skulle 
de inte då hellre vilja komma till 
ett tryggt land än att stanna i ett 
överbefolkat tältläger i 40-gradig 
hetta? Efter en viss tvekan svarar 
denne: – Det är inte det vi samtalar 
om här. Men när vi lyssnar på Jesus 
i söndagens text så är det just det 

TILL MINNE

BETRAKTELSE

Till Minne
av min älskade Make 

Vår fantastiske 
och underbare Pappa

Torbjörn Sjöberg
Ett år har gått 

och det ofattbara 
förblir ofattbart.

Låt dina trollslände- 
vingar bära dig dit du vill 

För det tröstar oss 
Och vi ska le igen 

Och du ska inte lida mer 
Och aldrig ska du dö igen

Karin 
David 
Cecilia

Bara ett knapptryck bort…
som det handlar om, att sätta sig in 
i den andres situation. Först då kan 
vi ana vad den andre går igenom. 
För där säger Jesus; Allt vad ni vill 
att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem.

Det är först när vi ser på varan-
dra som våra medmänniskor, att vi 
är syskon av samma kött och blod. 
Det är då något börjar hända med 
oss, gränser mellan vi och dom bör-
jar lösas upp. För världens lidande 
är också mitt och ditt lidande. 
Samtidigt skall sägas att vi inte kan 
göra allt, men som Stig Dagerman 
sa i en av sina dikter; ”Jorden kan 
du inte göra om. Stilla din häftiga 
själ. Endast en sak kan du göra: en 
annan människa väl. Men detta är 
redan så mycket att själva stjärnor-
na ler. En hungrande människa 
mindre betyder en broder mer.”

Så vilken röst kan du och jag lita 
på och hur skall vi rösta i valet? När 
det gäller valet så rekommenderar 
jag dig att tänka på bibelordet, Allt 
vad ni vill att människorna skall 
göra för er… och så röstar du på 
det som är bra för din medmän-
niska, bra för tiggaren utanför 
Konsum, bra för fi skaren i Gaza 
och bra för fl yktingen från Mosul, 
för det är också bra för dig och 
mig och världen. Så bygger vi en 
bättre värld, men det börjar alltid i 
det lilla och i det lilla så fi nns Jesus 
med, för i gemenskap med Jesus 
så förändras vi mer och mer och 
världen med oss.

Gud välsigne dig!
Per Kjellberg

Pastor i Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan

Agneta Lernbrink. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 5 
september begravningsguds-
tjänst för Agneta Lernbrink, 
Älvängen. Officiant var 
Mikael Nordblom.

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

DÖDA

Jordfästningar

Rolf Larsson, Nol har avlidit. 
Född 1936 och efterlämnar 
makan Anita samt söner med 
familjer som närmast sörjande.

Irma Wickström, Bohus 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Lars-Åke 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Astrid Persson, Gurentorp, 
Alafors har avlidit. Född 1916 
och efterlämnar barn med 
familjer som närmast sörjande.

Götha Lööf, Alafors har avli-
dit. Född 1929 och efterläm-
nar söner med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 14/9 kl 
10, Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sönd 14/9 kl 12, 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sönd 14/9 kl 10, Mässa V 
Wetterling. Tisd 16/9 kl 
18, Mässa och Inspirations-
kväll. Ale-Skövde, se övriga. 
Tunge sönd 14/9 kl 12, 
Gudstjänst V Wetterling.

Bohus pingstkyrka
Sönd 14/9 kl 11, Gudstjänst. 
Onsd 17/9 kl 19, Sång bibel-
läsnig och bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 10/9 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa, Holm-
gren-Martinsson. Sönd 
14/9 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 12.30, Orgel-
visning med Sabina Nilsson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 18, Förbönsmässa, 
Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 10/9 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout. Sönd 14/9 
kl 16, GUDSTJÄNST Sång 
av Paus Predikan AnneMa-
rie Svenninghed. Onsd 17/9 
kl 18.30, Spårar - Upptäck-
arScout.

Nödinge församling
Sön 14/9 kl 11 i Nödinge 
kyrka: Söndagsmässa, Reine 
Bäck. Kl 13 i Surte kyrka: 
Fisk mässa, Maija Edler. 
Kl 17 i Surte kyrka: Sön-
dagsgudstjänst, Reine Bäck. 
Ons 17/9 kl 13 i Nödinge 
församlingshem: Onsdags-

träff, PRO-kören från Surte 
Bohus underhåller.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 10/9 18:30. Tonår; 
Kalle Kaos. Onsd 10/9 
21:00. Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Lörd 
13/9 10:00. Arbetsdag i och 
runt kyrkan. Välkommen 
att hjälpa till! Sönd 14/9 
11:00. Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fika. Månd 15/9 19:00. 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 17/9 15:00. Onsdags-
träff; Kungar och tiggare i 
Henry Kindbloms vänkrets. 
Onsd 17/9 18:30. Tonår; 
”Dubbel fruktsallad”. Onsd 
17/9 19:00. Gemensam bön 
i Surte missionskyrka. Onsd 
17/9 21:00. Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Det 
kan bli ändringar i detta pro-
gram, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program. 19-21/9 är 
vi iväg på Tillsammansläger. 
Du är väl anmäld?

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i förs hem, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Equmeniakyrkan 
Älvängen
Sönd 14/9 kl 11, Gudstjänst  
Malte Jansson  Söndagssko-
lan startar Servering. Tisd 
16/9 kl 10, Tisdagsbön. Kl 
10-13, Stickcafé och målar-
hörna. Fika för alla kl 11.

Vår kära

Gerd Ivarsson

* 25 juli 1926

har i dag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad.

Älvängen 26 augusti 2014

Monica

Bernt och Hilda

Barnbarnen
Barnbarnsbarnen

Vår Mamma hade något i
sig som ingen annan har

Hon gav oss all sin omsorg
försökte att förstå

I alla livets skeden var hon
att lita på.

Så därför kära Mamma om
frågan ställdes nu;

Vem var den bästa
mamman

blir svaret tveklöst DU.

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredag 19
september kl. 12.00 i
Västerlanda kyrka. Efter
akten inbjudes till minnes-
stund på Stora Bränna.
Svar om deltagande
önskas till Lilla Edets
Begravningsbyrå telefon
0520-65 01 39, senast
tisdag 16 september.

TACK

TACK

Ett varmt tack till Er alla
för visad omtanke och
varmt deltagande vid

bortgången av vår
älskade

Bengt Tilly
Tack för alla brev,

telefonsamtal, blommor
och minnesgåvor till

Cancerfonden.
Vi vill även tacka Ale

Älvdalens Begravnings-
byrå, Kock Malin,

Bergendahls blommor,
komminister Per-Martin
Andersson, kantor Karin

Fruxelius samt till
Johan Ekstedt, Gunilla
Hansson och Gunnar
Cato för sången och

musiken som
tillsammans med Er

närvaro gjorde
begravningen och denna

dag till en oerhört fin
och rörande stund för

oss alla.

INGRID
GÖRAN och LISBETH

EVA och STEFAN
ARNE och LINDA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

min älskade

Laila Wikman
vid hennes bortgång, för
blommor, brev, telefon-

samtal, alla minnes-
gåvor och Er närvaro i

kapellet, vill jag
framföra mitt varma och

innerliga tack.

ANDERS

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Svärmor, Mormor
Farmor och

Gammelmormor

Irma Wickström
* 5 januari 1940

har efter en kort tids
sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad

Bohus
28 augusti 2014

LARS-ÅKE
MICAEL och ANNA

Jennifer, Julia
ANGELA och ROBERT

Therese och Andreas
Lotus

Mimmi
Margot med familj
Släkt och vänner

Det känns som solens

ljus för oss gått ner

Ty ingen såsom

    Du har kärlek givit

Din plats kan aldrig

fyllas mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 19
september kl. 11.00

i Surte kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Hedra gärna Irmas
minne med en gåva till

Cancerfonden på
gåvotelefon 020-59 59 59.

VECKANS ROS

Hela famnen full av röda 
rosor vill jag sända till alla 
på IVA, avd 7 och ambulans 
på Kungälvs sjukhus. Ni är 
mina änglar. Sänder också 
massor av röda rosor till 
personalen på Adina Hälsan 
i Nol som tack för all hjälp 
och stöd.
Gudrun Schough

Veckans rosor till tre gent-
lemän. Bengt Bengtsson 
värme & sanitet, Krister 
Lindh Lindhs Elteknik och 
sist men inte minst Anders 
Bryngelsson Hardesjö Bil-
verkstad. Tack för all hjälp.
Y. Dahlmark

5 år av saknad.

Tack för vad du givit,
tack för var du var,

tack för ljusa stunder
som du lämnat kvar.

Ulla
Claes med familj

Fredrik med familj
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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 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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

Gamla vykort köpes. Skrivna 
och oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

ELVERK. 2000W bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W die-
selelverk 1-fas Nordström, 
3000:-.
tel. 0303-35 03 35

Dubbfria vinterdäck på 
Alu-fälgar. Passar KIA Ceed 
185/65/15. 1500:-
tel. 0735-40 90 22

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

2 rum och kök med balkong. 
45 kvm i Lilla Edet ev. garage.

tel. 0760-75 88 80

Mekarställe, hobbylokal att 
hyra i Bohus. 70kvm, gara-
geport, pentry, el, vatten, 
värme, TC.
tel. 031-22 73 27

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis lördag den 20/9 - Fol-
kets hus Älvängen. Fynda 
allt från barn-dam-herrklä-
der, verktyg, husgeråd, gardi-
ner, leksaker, cyklar, hembakta 
kakor, gamla plåburkar. Öppet 
mellan 10.00-15.00. 
Välkomna!

Loppis i Kilanda skola sön 5 
okt kl 11-14. Hyra bord inne 

50:-, ute 30:-. Anmäl dig till 
ingela.tom@gmail.com
Välkomna! Kilanda Byalag

Fullmånemeditationer kl 20.00 
- 20.30. Datum 9/9, 8/10, 
6/11, 6/12. För info:
moderjordnatverket@gmail.
com

Dygnet runt matte finns i Slit-
torp. Till max 3 hundar. Är 
nyinflyttad, har 30 års erfa-
renhet, ref finns. Hundarna 
lever med mig i hemmiljö och 
lämnas aldrig ensamna. Pro-
menader och soffmys har 
vi. Billigt. Lätt att hämta och 
lämna. Ring Catharina
tel. 0766-23 97 93
el. 0303-22 98 69

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
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 
rotavdraget. 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 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

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 
standar 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, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se

Flexi Assistans Göteborg AB
Erbjuder er Alebor personlig 
assistans/hemtjänst med 
kvalitet. Vi säkrar personal 
som passar Just Dig och 
Dina behov. Tveka inte att 
ta kontakt. Godkänd av Ale 
kommun.
tel. 031-789 09 90 
el. 0735-04 18 40

J.O Hantverk
Mattläggare
Golv & Mattläggning
Vi fixar Rotavdraget, F-skatt
tel. 0707-232778
jo.olsson1@gmail.com

Städ på era villkor.
Fönsterputs och städ
Det är vi som utför städ,
flyttstäd, fönsterputs
mm. i Ale med omnejd.
Ansvarsförsäkring samt
kollektivavtal. Innehar
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Hundpensionat  hemmamiljö
Hundrastning, inackordering, 
hunddagis i södra Ale & 
Kungälv. Kontakta Stina på 
kontakt@doggiedog.se &
tel. 0709-56 26 56

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta
vad du kan och vill eller 
behöver i Facebookgruppen
Ale jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
trädgård, företag. Rut och Rot
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

TACK

Jag vill tacka alla mina kunder för fina presenter, blommor, 
spa och goda drycker som jag fick när jag slutade efter 45 
år i Bohus. Vänliga hälsningar

Leif Samuelsson (Leifs Salong)

Ett hjärtligt tack för den stora uppvaktningen på min 
högtidsdag.                                        Else-Lill Alexandersson

Vår lilla prinsessa
Isabell

fyller 4 år den 8/9.
Grattis till Isabells pappa 

som fyller 45 år den 14/9. 
Många pussar & kramar 
från Benjamin, Deniz och 

Mamma Leyla

Grattis våra stumpor
Malva Ingemarsson

6 år den 5/9 
Maria Ingemarsson

12 år den 10/9
Vi älskar er!

Kram från mamma pappa
och alla syskon med familjer

Ett stort grattis
Dahlia

på 2-årsdagen den 15/9
Puss & Kram

Farmor & Farfar

Hip hip hurra för det är
Ewelinas

12-årsdag. Grattis från
Mamma, Pappa och Axel

Grattis
Elias Svalin
5 år 11/9

Många grattiskramar från
Mormor, Morfar,

Farmor och Farfar

Grattis
Sofia

på 11 årsdagen den 14/9 
önskar familjen

Många grattiskramar
till kära

Linus
som fyller 3 år

den 10/9 önskar
Mormor, Morfar, Emma

och gammelmorfar

GRATTIS

BORTSPRUNGEN

Katten ”Minuz” försvunnen 
ifrån Vallered i Alvhem!
Hon är en kastrerad och 
hemmakär 7-åring, som 
förmodas blivit mycket 
skrämd av ett jaktskott i 
närheten av sitt hem den 
12/6. Bär svart halsband 
med silvertråd (om ej tap-
pats). Ögon är bärnstens-
färgade/gyllenbruna. Vita 
tassar och ½ bakben. Om 
Du sett eller vet något – 
snälla hör av Dig! All info är 
av stor vikt! 
Ring: 0303-233040 eller 
0735-284888. Hittelön!
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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 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

Bilar och husvagnar köpes fr 
500-50000 kr. Allt av intresse. 
Även defekt. Hämtas kont.
tel. 0737-61 44 78

Gamla vykort köpes. Skrivna 
och oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES
Björkved. Blandved, även 
säckar. Sågspån och täckbark.
Försäsongs-rabatt
tel. 0730-28 65 54

ELVERK. 2000W bensinelverk 
Homework, 750:-. 4500W die-
selelverk 1-fas Nordström, 
3000:-.
tel. 0303-35 03 35

Dubbfria vinterdäck på 
Alu-fälgar. Passar KIA Ceed 
185/65/15. 1500:-
tel. 0735-40 90 22

UTHYRES
Lägenhet i Nol uthyres. Ett 
rum och kök. Ledig from 1 
juni. Ring för mer info.
tel. 0763-15 99 90

2 rum och kök med balkong. 
45 kvm i Lilla Edet ev. garage.

tel. 0760-75 88 80

Mekarställe, hobbylokal att 
hyra i Bohus. 70kvm, gara-
geport, pentry, el, vatten, 
värme, TC.
tel. 031-22 73 27

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser.
Även målning och tapetsering 
utföres. Pensionärsrabatt.
tel. 0761-74 30 99

Loppis lördag den 20/9 - Fol-
kets hus Älvängen. Fynda 
allt från barn-dam-herrklä-
der, verktyg, husgeråd, gardi-
ner, leksaker, cyklar, hembakta 
kakor, gamla plåburkar. Öppet 
mellan 10.00-15.00. 
Välkomna!

Loppis i Kilanda skola sön 5 
okt kl 11-14. Hyra bord inne 

50:-, ute 30:-. Anmäl dig till 
ingela.tom@gmail.com
Välkomna! Kilanda Byalag

Fullmånemeditationer kl 20.00 
- 20.30. Datum 9/9, 8/10, 
6/11, 6/12. För info:
moderjordnatverket@gmail.
com

Dygnet runt matte finns i Slit-
torp. Till max 3 hundar. Är 
nyinflyttad, har 30 års erfa-
renhet, ref finns. Hundarna 
lever med mig i hemmiljö och 
lämnas aldrig ensamna. Pro-
menader och soffmys har 
vi. Billigt. Lätt att hämta och 
lämna. Ring Catharina
tel. 0766-23 97 93
el. 0303-22 98 69

KÖP & SÄLJ ANNONSERA FÖR ENDAST 40 KRONOR

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

Hyr65plus AB - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & 
trädgård. Anlita en senior hos 
oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet. 
F-skatt + rutavdrag.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
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 
rotavdraget. 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 
fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor 
inklusive moms. För mer 
information besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon / e-post.

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 
standar 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, 
snickerier, målning, 
bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, 
Flyttstäd och förekommande, 
sysslor i hemmet. RUT tar 
halva kostnaden. F-skatt 
finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

Elit fönsterputs
Rut-avdrag och F-skatt
tel. 0735-06 02 50
www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se
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PROVTRÄNA
Just nu kan du 

provträna hos oss. 
Kontakta din STC-klubb 

för mer info.BEGRÄNSAT
ANTAL KORT!
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ALLA KLUBBAR

ALLA AKTIVITETER

299
KR/MÅN 12 MÅN AUTOGIRO

KOM IGÅNG
PÅ RIKTIGT!
JUST NU INGÅR SEX TILLFÄLLEN I PT SMALL GROUP, 
DEN PERFEKTA STARTEN FÖR DIG SOM SNABBT 
VILL NÅ RESULTAT.

JUST NU INGÅR
 » PT SMALL GROUP VÄRDE 795 KR 
Träna med en personlig tränare i grupp om 
8�–�10 personer vid sex olika tillfällen. 

 » RESPASS VÄRDE 500 KR 
Med respasset får du träna på över 
140 klubbar runt om i landet. 

 » SOL- & RELAXKORT VÄRDE 1�000 KR 
Laddat med 1000 kr sol och/eller massage. 

 » 3 VECKOKORT ATT GE BORT VÄRDE 750 KR 
Bjud familj eller vänner på provträning hos oss.

Gym / Kondition / Gruppträning
Sol & Relax / Kidz Club / Barndans
Rehab / Kostrådgivning / Seniorklubb
Personlig träning / Företagshälsovård

VÄRDE

3 045
KR

STC NOL 0303-74 16 50 FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
STC NÖDINGE 0303-979 00 ALE TORG 10, NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN 0303-74 66 60 FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

www.stc.se


