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ALAFORS. Sommarha-
gens Gårdsmejeri pre-
senterar en nykomling i 
sortimentet.

Det är en ost smaksatt 
med öl från en annan 
lokal producent – Ahla-
fors Bryggerier.

Mallige Malte är nam-
net.

Sommarhagens Gårdsmejeri 
i Ryd har upplevt en positiv 
utveckling sedan starten 2008. 
Produktionen av ost har ökat.

– Jag har inga mjölkdjur 
längre utan köper ko- och 
getmjölk från Björbäck. Det 
innebär att jag har mer mjölk 
att ysta på och mer ost att 
sälja, förklarar Cecilia Ferdi-
nand.

I närområdet är det Ica 
Kvantum på Ale Torg som 
tillhandahåller ostar från 
Sommarhagens Gårdsmejeri. 

– Det fi nns även butiker 
i Göteborg som saluför våra 
produkter. Dessutom har jag 
hjälp av en grossist som säljer 

ostarna till olika restauranger 
i Göteborg.

Glada Gudrun, en prisad 
getcamembert, är fl aggskep-
pet i sortimentet.

– Den har blivit något av 
ett signum för Sommarhagens 
Gårdsmejeri. Bästsäljaren är 
annars vår grönmögelost, sä-
ger Cecilia.

Nyligen var det premiär 
för Mallige Malte där Ahla-
fors Bryggerier har ett fi ng-
er med i spelet. Malte är en 
hård opastöriserad ost som är 
ganska tät i sin struktur. Man 
hyvlar inte denna ost utan 
skär stavar eller kuber med 
kniv. På Svenska Mästerska-
pet var Mallige Malte bara en 
halv poäng från prispallen och 
fi ck väldigt fi na omdömen av 
juryn.

– Jag tycker det är fantas-
tiskt roligt att två lokala pro-
ducenter kan samarbeta på 
det här sättet. Jag är stolt över 
att Ahle Ale fi nns med som 
smaksättare av Mallige Malte, 
säger Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Mallige Malte, en ost med smak av Ahle Ale från Ahlafors Bryg-
gerier. Ett framgångsrikt samarbete konstaterar Christer ”Cralle” 
Sundberg och Cecilia Ferdinand från Sommarhagens Gårdsmejeri. 
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ALE . TEL. SVENSKFAST.SE/ALE

Vill du veta vad  
din bostad är värd?

Flytta med Länsförsäkringar

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS GRANGÄRDESVÄGEN 17A, VÅN 1/3  BOAREA CA

62.5 M² / 2 ROK ACCEPTERAT PRIS 825 000 KR AVGIFT
2 912 KR/MÅN VISAS TO 13/11 17.00-18.00 BOKA TID

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE - SUPERFRÄSCH
Välkommen till denna helrenoverade lägenhet i en populär

bostadsrättsförening. Rymlig och välplanerad 2:a om 62,5

kvm på första våningen med balkong i västerläge.

BOAREA 101 & 120 M²  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

ENDAST 1 BR-VILLA 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/
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Lokala producenter 
samarbetar

ALE. Obligatoriska 
kuratorbesök, en ung-
domswebbplats och 
samarbetsdagar mellan 
skolor. 

Det är förslag som 
arbetats fram av åtta 
Aleungdomar och be-
skrivs i rapporten Fokus 
unga i Ale. 

Nu är det upp till po-
litikerna att göra idéer 
till verklighet. 

Under en vecka i augusti fi ck 
åtta Aleungdomar i uppdrag 
att utveckla kommunen ut-
ifrån ett ungdomsperspek-
tiv. Till underlag hade de 
resultaten från kommunens 
enkätundersökning Lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken (LUPP) och resul-
tatet av det senaste Påver-
kanstorgest. 

Initiativet kom från kom-
munalråden och tanken var 
att ungdomarna skulle ta 
fram de frågor som stack ut 
mest i LUPP-underökning-
en och fördjupa sig i dessa. 

För att få en tydligare bild 
kompletterade ungdomarna 
med ytterligare en enkät. 
Svaren tillsammans med 
ungdomarnas egna erfaren-
heter har sedan legat till 
grund för de beslutsförslag 
som beskrivs i den 36 sidor 

långa rapporten Fokus unga 
i Ale. 

Fritidsledare Andreas 
Holmgren och ungdomslots 
Sven Nielsen har lett pro-
jektet. För dem har det varit 
av stor betydelse att få fram 
så många ungdomars åsikter 
som möljigt.

– Det är otroligt viktigt 
att politikerna nu tar ung-
domarnas rapport på allvar, 
säger Andreas Holmgren. 

Om någon vet hur det är 
att vara ung i Ale, så är det 
ungdomarna själva. Genom 
rapporten framkommer 
bland annat att många kän-
ner otrygghet både i skolan 
och på fritiden, att den psy-
kiska ohälsan växer sig större 
och att det är svårt att hitta 
information om vilka aktivi-
teter som fi nns i kommunen. 

Som en åtgärd till före-
byggandet av den psykiska 
ohälsan föreslås att man i 
samband med den årliga häl-
sokontrollen ska införa ett 
obligatoriskt kuratorbesök.

– Detta är ett förslag som 
är lätt att genomföra efter-
som det redan fi nns skolku-
ratorer i kommunen. Vi an-
ser att den psykiska hälsan är 
minst lika viktig som den fy-
siska, säger Elin Johansson, 
en av projektets deltagare.  

För att enkelt kunna hit-
ta de event och aktiviteter 

som berör unga i kom-
munen föreslås en ung-
domswebbplast, alterna-
tivt att man gör om Ale 
kommuns hemsida.

– Idag är hemsidan 
svårnavigerad. Den 
skulle dessutom behöva 
en bättre och enklare 
layout, säger Gustav 
Häger, en av projektets 
deltagare. 

Införandet av sam-
arbetsdagar mellan 
klasser på olika skolor, 
föreslås som en del i 
att minska otryggheten 
som många ungdomar 
känner i skolan.

– För att minska otrygg-
heten på fritiden föreslår vi 
att man ska sätta upp bättre 
belysning, att det ska införas 
fl er mötesplatser för unga 
och att fl er vuxna ska röra sig 
ute i kommunen, säger Gus-
tav Häger. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S) är 
positiv till arbetet som ung-
domarna har gjort, men 
medger att hon inte granskat 
rapporten ingående. 

– Vi har inte kommit så 
långt med detta ännu, efter-
som vi haft fullt upp med val 
och en omfördelning av sty-
ret inom kommunen. Det är 
dock jätteviktigt att ungdo-
marnas idéer lyfts fram.  

Kommunalråd Mikael 
Berglund (M) hoppas att 
den nya politiska ledningen 
kommer ta till sig beslutsför-
slagen.

– Ungdomarna har gjort 
ett helt enastående arbe-
te. De har kommit fram till 
enkla och konkreta förslag 
på vilka åtgärder kommunen 
bör vidta. 

Förslagen är enligt Mi-
kael Berglund inte speciellt 
svåra att genomföra.

– Jag ser inte att det här 
skulle behöva ta så lång tid. 
Ärendet bör tas upp innan 
jul och sedan menar jag att 
de enklaste förslagen skulle 
kunna träda i kraft redan un-
der våren.  

MATILDA SÄDÅS

Fokus på unga i Ale
– Rapport ger förslag på förbättringar


