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Välkommen till Ale Tandhälsa
Vi har fått fler glada patienter och  

därför utökar vi vår verksamhet med 
två nya medarbetare, Harun och Alice.

Nya och gamla patienter  
hälsas varmt välkomna!

Göteborgsvägen 89, 446 32 Älvängen,  
0303-74 60 51, aletandhalsa@telia.com

www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi utför all vanlig tandvård, hygienist-
behandling samt implantatbehandlingar!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Vi arbetar med implantat 
och protetik från

SURTE. Green Village, 
ett hållbart boende nära 
Göteborg city, har fått 
vänta på sitt förverkli-
gande.

Nu reser sig tre av de 
åtta femvåningshusen 
och skvallrar om en 
bedårande utsikt.

– Det kommer att gå 
undan, en våning var 
elfte dag, säger plats-
chef Jan Svensson.

Byggherren FO Peterson & 
Söner kan äntligen se sitt 
bostadsområde på höjden vid 
Keillers damm i södra Surte 
ta ordentlig form. Förutom 
att tre av punkthusen nu tar 
höjd har marken för de 21 
radhusen preparerats. Dis-
kussioner om en eventuell 
förskola har intensifierats.

– Som det ser ut just nu 
kommer 60 nya barn att flyt-
ta in i området. Medelåldern 
är 36,5 år, vilket vittnar om 
ett familjeboende. Det måste 
kommunen självklart förbe-
reda sig på och visst vore det 

en fantastisk plats att anlägga 
en förskola på, säger Lars 
Wååg, Green Village.

Projektet har redan från 
start haft en tydlig miljö-
stämpel och när byggnatio-
nen är full gång finns det 
mycket som sticker ut.

– Det här är den första 
byggarbetsplatsen som för-
sörjs med grön byggel och 
när bergvärmen tas i bruk 
kommer de boende att kun-
na skryta med att även vär-
mepumpen drivs med el från 
det egna vindkraftverket 
i Värmland, berättar Lars 
Wååg.

Punkthusen har kommit 
till våning två och lokaltid-
ningen får kliva ut på den 
blivande terrassen. Utsikten 
över älvdalen är imponeran-
de.

– Det här kommer ingen 
att kunna konkurrera med, 
synd att antalet med just den 
här utsikten är begränsade. 
Å andra sidan är det nästan 
lika fint åt alla håll. Keillers 

damm med sin omgivning 
är bedårande, menar Lars 
Wååg.

Det är Strömstadsföreta-
get Conform som levererar 
en färdigisolerad husstomme 
med fönster och för betong-
arna har väderleken varit 
toppen. Under rådande om-
ständigheter med rätt kom-
bination av fukt och värme 
härdar betongen som bäst. 
Fasaden på punkthusen blir 
av tegel.

I februari åker taken på 
och arbetet flyttar inomhus.

– Intresset är stort och 
flera av köparna är här var-
je veckoslut och följer hus-
bygget. 85% av dem är från 
Göteborg och de förbluffas 
fortfarande av att det bara 
tar drygt tio minuter från 
centrum till Surte.

Utsikten lär ingen i alla 
fall klaga på!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Jan Svensson, platschef och Alecsander Bengtsson visar upp utsikten från terrassen på våning två 
i Green Village.

Thomas Berggren, drogförebyggare i Ale.

– Green Village tar form i Surte
De första husen har tagit plats

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters- 

son förverkligar ett unikt 

boendekoncept i södra 

Surte vid natursköna Keil- 

lers damm. Hållbarhet och 

miljön har stått i centrum i 

valet av material och kon- 

struktion. Hushållen kom- 

mer att ha ursprungsgaran- 

terad el från vindkraftverk, 

bergvärme och varmvatt- 

net värms med solenergi. 

Green Village blev den 

första byggarbetsplatsen 

med grön byggel genom ett 

samarbete med Ale El. När 

området är färdigbyggt ska 

det finnas 91 lägenheter, 21 

radhus och 9 villor.

De tre första femvåningshusen reser sig nu i Green Village.
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VISBY. Det drogföre-
byggande arbetet i Ale 
genom Vakna-projektet 
agerar nu gott föredöme 
på Gotland.

I veckan som gick fö-
redrog drogförebyggare 
Thomas Berggren om 
vad som skett i Ale.

Bland åhörarna i 
Visby fanns regions-
tyrelsens ordförande, 
socialdirektören och 
polisen.

Det var 2004 som politiken 
i Ale reagerade på polisens 
larm om ett ökat drogmiss-
bruk bland unga i Ale. Tho-
mas Berggren rekryterades 
till projektledare och fick 
250 dagar på sig att göra 
skillnad.

– Det jag förstod var att 
det var bråttom. Poltiken 
ville se resultat. Vi inledde 
arbetet med att peka ut för-
äldrarna som målgrupp och 
involverade samtidigt ung-
domarna i jobbet med att be-
skriva hur det är att vara ung. 
Tommy Moberg, erkänd 
forskare, gav sin syn på all-
varet i en föreställning som 
lockade 1300 föräldrar. Sam-
tidigt var vi oerhört tydliga i 
vårt informationsarbete och 
ingen kunde undgå att Ale 
tog drogerna på största all-

var, säger Thomas Berggren.
Skyltar med texten ”Vak-

na – droger dödar” väckte 
uppmärksamhet och alebor 
började engagera sig. En 
konsert till minne av Elvis 
70-årsdag gav 25 000 kronor 
i intäkter som skänktes oav-
kortat till Vaknas arbete. Det 
blev grundplåten till det som 
idag kallas Vaknafonden och 
som förvaltar alla ekonomis-
ka bidrag från näringslivet.

– Vår samverkan mellan 
föreningsliv, näringsliv och 
kommun är unikt i Ale. Just 
på den punkten sticker vi 
ut. Det är runt detta som de 
flesta frågorna kretsar när 
jag föreläser för andra kom-
muner. Jag tror att många 
har mycket att lära av detta. 
En annan vanlig fråga är om 
vilka effekter Vakna har haft 
för Ale. Det är en svårare 
fråga att besvara, men frå-
gan är hur situationen hade 
varit om vi inte gjort något? 
Drogmissbruket är fortfa-
rande ett hot, men i Ale har 
vi i alla fall kommit så långt 
att vi har förstått att det inte 
enbart är en fråga för kom-
munen. Det är en gemensam 
angelägenhet som vi måste 
jobba med tillsammans, av-
slutar Thomas Berggren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ÄR DU SUGEN PÅ ATT VARA 
MED OCH SKAPA 2015 

ÅRS STÖRSTA UNGDOMS-
ARRANGEMANG I ALE?

ÄR DU FÖDD 2001-1995?
KOM DÅ TILL UPPSTARTSTRÄFF 

TISDAG 16/12 KL 17.30 
CAFETERIAN ALE KULTURRUM NÖDINGE

VÄNLIGA HÄLSNINGAR ALE FRITID 
& VAKNA TILLSAMMANS MOT DROGER

Gotland lär av Ale
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God jul&
Gott nytt år

Önska dina kunder

stora         julnummeott ny r
ssom distribueras

tisdag 23 decemb
23 decemberr!

Kent: 0704-38 52 58
Per-Anders: 0704-92 35 07

BOKA NU!

– lokaltidningen alla läser!


