
Julhandlar på 
hemmaplan

Ökad bevakning
i Lödöse Södra

Ale jublade 
högst i derbyt

Hemma hos Pernilla Slitebo i Ölanda finns detta fantastiska jullandskap som hon bygger upp lagom till första advent varje 
år. Till nästa år kommer hon att utveckla sitt bygge med ytterligare hus och tomtar.
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Säkra siffror till fast pris!

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23
Även vår manuella delikatess
Tel 0303-97500 ica.se/ale

Ale Torg

Se exempelkorgar i vår fruktavdelning,
du väljer själv innehåll och prisnivå
-Vi gör din korg

300ª
Från

Present- eller  
gåbortkorg!

Ring Susanne på
tel: 0303-975 07 
eller prata med 
oss i butiken!

ÖPPETTIDER JUL-NYÅR
Julafton   7-15
Juldagen  10-19
Nyårsafton 7-19
Nyårsdagen 10-19

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

BRIDGE-
BLANDNING

360 g

/st
Medtag kupong

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

20-70%
PÅ ALLT I 
BUTIKEN!

LAGER-
TÖMNING

Start fredag 26/12 kl 09.00
26-28/12 har vi öppet kl  09-16

Se annons på sid 3

Gäller ej klubb, presentkort och beställningsvaror. Gäller 26-28/12 2014.

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

på 
allt30%

julmaterial!
Gäller ej på slingor och reservlampor.

God jul & 
gott nytt år!
NYA ÖPPETTIDER I BUTIKEN 
FRÅN OCH MED JANUARI 2015:
Månd-fred kl 08.00-16.30ed 08ååå dd ed 08
Lördagar stängt



Puh, det gick undan. 
Hösten 2014 rivstartade 
med en intensiv valrö-

relse, följdes av ett totalt po-
litiskt vakuum och överrask-
ningarnas tid var inte slut där. 
I november meddelades att en 
helt ny politisk majoritet gjort 
upp om budget och verksam-
hetsplan för Ale. De rödgröna 
och Aledemokraterna har 
grävt ner stridsyxan och gör 
gemensam sak för Ales bästa. 
Direkt efter valet var det svårt 
att sia om vem eller vilka som 
skulle kunna leda kommunen. 
En handlingskraftig majoritet 
kändes då mycket avlägsen, 
men faktum är att resultatet 
blev något helt annat. De se-
naste voteringarna i kommun-
fullmäktige har slutat 31-18 
vilket visar på en stor enighet. 
De rödgröna fick med sig 
Aledemokraterna på vagnen 
och Sverigedemokraterna i 
släptåg. Att AD som från bör-
jan ingick en valteknisk sam-
verkan med SD nu har gjort 
upp med de rödgröna innebär 
inte att den tidigare partnern 
är förhindrad att rösta med. 
Slår man då ihop rösterna kan 
vi ändå konstatera att det för 
tillfället råder en stabil politisk 
övertygelse om vilken väg Ale 
ska gå. Det om något kan vara 
en summering värd att notera 
inför årets bokslut.

Det finns naturligtvis många 
händelser att tänka tillbaka 
på så här i elfte timmen, men 
kanske vore det klokare att 
reflektera över hur vårt bete-
ende utvecklas. Ett allt högre 

tempo och en utbredd digi-
talisering som gör både oss 
själva och samhället i övrigt 
uppkopplat 24 timmar om 
dygnet har ett pris. Tillgäng-
lighet i all ära, men när ska 
huvudet få vila? En teknisk 
utveckling går självklart inte 
att stoppa, men det är ändå vi 
själva som avgör i vilken grad 
vi ska låta den ta över vårt 
beteende. Vad blir det för ett 
samhälle om telefonen även 
fortsättningsvis är viktigare att 
hålla ögonen på än kompisen 
man stämt träff med för en 
kopp kaffe på fiket? Mobi-
len har – och det är bara att 
erkänna – kopplat ett bastant 
grepp om oss. Vi har den till 
allt. I allt större utsträckning 
umgås vi även genom den. 
Vi delar åsikter, bilder och 
händelser med hjälp av nallen. 
När vi shoppar, planerar job-
bet och vardagen är mobilen i 
centrum. Mycket är självklart 
positivt. Jag skulle inte klara 
mig utan den, men vi måste 
stanna upp och reflektera 
över om den alltid måste vara 
närvarande och dessutom sitta 
i främsta rummet. 

Jag blev för övrigt helt 
ställd, då jag en kväll i veckan 
upptäckte att mobiltelefonen 
blivit kvar på jobbet. För mig 
fungerar den även som väck-
arklocka och när jag nu febrilt 
började leta efter ett alternativ 
och förstod att något sådant 
inte fanns i mitt hushåll 
uppstod ett mindre mentalt 
kaos. Min enda väckarklocka 
har de senaste åren varit just 
telefonen. Paniken infann 

sig eftersom jag den följande 
morgonen var tvingad att vara 
uppe i tid. Plötsligt kunde 
jag inte ens gå och lägga mig 
utan telefonens närvaro. Det 
är ju sjukt, tänkte jag. Var 
kreativ nu! Det måste finnas 
en lösning och visst fann jag 
en sådan. Äggklockan i köket! 
Problemet var att den går 
bara att vrida upp en timme 
åt gången. Det blev en minst 
sagt hackig nattsömn...!

Fördelen med digitalise-
ringen är enkelheten att 
kommunicera och jag vill med 
anledning av det tacka för alla 
glada tillrop som redaktionen 
fått under året. Det är många 
som supportar vårt arbete och 
gläds över lokaltidningens 
existens. Ryggdunkningar-
na behövs på sena kvällar. 
Nu återstår bara för mig å 
hela redaktionens vägnar 
att tillönska alla er läsare en 
riktigt god jul och ett gott 
nytt år. Släpp mobilen en 
stund i mellandagarna – och 
koppla av!

Räddad av äggklockan!

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 

EXTRAÖPPET mån-fre 10-18, lör kl 11-15
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SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
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KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se
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info@alekuriren.se
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0303-33 37 36
emil@alekuriren.se
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REDAKTÖR GRAFISK FORM
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Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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

ia@alekuriren.se

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

Ale Klinik

POSTVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN
www.aleklinik.se / 0303-74 99 90

JULERBJUDANDE

Gäller t o m 30/12
50% PÅ HELA 

UTBUDET!
TA MED

KUPONG!

 God Jul &  
Gott Nytt År

ÖNSKAR

alfredssonsbygg.se / 0705-93 06 32
info@alfredssonsbygg.se

GOD JUL

GOTT NYTT ÅR!

Göteborgsvägen 78, Älvängen 0303-74 66 05

Ale Bilservice

Vi önskar  
 

kunder

God Jul  
& Gott  
Nytt År!

Älvängen 0303-74 87 85

GOD JUL 
& GOTT NYTT 

ÅR!
tillönskar vi alla företagare

och samarbetspartners
i Ale kommun

www.foretagarna.se/ale

Öppet: måndag 06-18, tisd-fred 09-18
GAMLA HOTELLET I ÄLVÄNGEN • TEL: 0730-810 779

VI FIXAR TELEFONEN!

Allt för häst, ryttare, hund & katt
Foder & strö • Uthyrning av hästtrailer

önskar

Vard 12 – 18   Lör 10 – 14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

Starrkärr 103, Älvängen

GOD JUL 

& Gott nytt år!
–  Kom gärna förbi  

i mellandagarna!



Puh, det gick undan. 
Hösten 2014 rivstartade 
med en intensiv valrö-

relse, följdes av ett totalt po-
litiskt vakuum och överrask-
ningarnas tid var inte slut där. 
I november meddelades att en 
helt ny politisk majoritet gjort 
upp om budget och verksam-
hetsplan för Ale. De rödgröna 
och Aledemokraterna har 
grävt ner stridsyxan och gör 
gemensam sak för Ales bästa. 
Direkt efter valet var det svårt 
att sia om vem eller vilka som 
skulle kunna leda kommunen. 
En handlingskraftig majoritet 
kändes då mycket avlägsen, 
men faktum är att resultatet 
blev något helt annat. De se-
naste voteringarna i kommun-
fullmäktige har slutat 31-18 
vilket visar på en stor enighet. 
De rödgröna fick med sig 
Aledemokraterna på vagnen 
och Sverigedemokraterna i 
släptåg. Att AD som från bör-
jan ingick en valteknisk sam-
verkan med SD nu har gjort 
upp med de rödgröna innebär 
inte att den tidigare partnern 
är förhindrad att rösta med. 
Slår man då ihop rösterna kan 
vi ändå konstatera att det för 
tillfället råder en stabil politisk 
övertygelse om vilken väg Ale 
ska gå. Det om något kan vara 
en summering värd att notera 
inför årets bokslut.

Det finns naturligtvis många 
händelser att tänka tillbaka 
på så här i elfte timmen, men 
kanske vore det klokare att 
reflektera över hur vårt bete-
ende utvecklas. Ett allt högre 

tempo och en utbredd digi-
talisering som gör både oss 
själva och samhället i övrigt 
uppkopplat 24 timmar om 
dygnet har ett pris. Tillgäng-
lighet i all ära, men när ska 
huvudet få vila? En teknisk 
utveckling går självklart inte 
att stoppa, men det är ändå vi 
själva som avgör i vilken grad 
vi ska låta den ta över vårt 
beteende. Vad blir det för ett 
samhälle om telefonen även 
fortsättningsvis är viktigare att 
hålla ögonen på än kompisen 
man stämt träff med för en 
kopp kaffe på fiket? Mobi-
len har – och det är bara att 
erkänna – kopplat ett bastant 
grepp om oss. Vi har den till 
allt. I allt större utsträckning 
umgås vi även genom den. 
Vi delar åsikter, bilder och 
händelser med hjälp av nallen. 
När vi shoppar, planerar job-
bet och vardagen är mobilen i 
centrum. Mycket är självklart 
positivt. Jag skulle inte klara 
mig utan den, men vi måste 
stanna upp och reflektera 
över om den alltid måste vara 
närvarande och dessutom sitta 
i främsta rummet. 

Jag blev för övrigt helt 
ställd, då jag en kväll i veckan 
upptäckte att mobiltelefonen 
blivit kvar på jobbet. För mig 
fungerar den även som väck-
arklocka och när jag nu febrilt 
började leta efter ett alternativ 
och förstod att något sådant 
inte fanns i mitt hushåll 
uppstod ett mindre mentalt 
kaos. Min enda väckarklocka 
har de senaste åren varit just 
telefonen. Paniken infann 

sig eftersom jag den följande 
morgonen var tvingad att vara 
uppe i tid. Plötsligt kunde 
jag inte ens gå och lägga mig 
utan telefonens närvaro. Det 
är ju sjukt, tänkte jag. Var 
kreativ nu! Det måste finnas 
en lösning och visst fann jag 
en sådan. Äggklockan i köket! 
Problemet var att den går 
bara att vrida upp en timme 
åt gången. Det blev en minst 
sagt hackig nattsömn...!

Fördelen med digitalise-
ringen är enkelheten att 
kommunicera och jag vill med 
anledning av det tacka för alla 
glada tillrop som redaktionen 
fått under året. Det är många 
som supportar vårt arbete och 
gläds över lokaltidningens 
existens. Ryggdunkningar-
na behövs på sena kvällar. 
Nu återstår bara för mig å 
hela redaktionens vägnar 
att tillönska alla er läsare en 
riktigt god jul och ett gott 
nytt år. Släpp mobilen en 
stund i mellandagarna – och 
koppla av!

Räddad av äggklockan!

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan
Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54 

EXTRAÖPPET mån-fre 10-18, lör kl 11-15

GOD JUL 
TILL ALLA KUNDER

50% PÅ ALLA 
JULARTIKLAR 
GÄLLER ÄVEN PÅ 
VÅRA UTGÅEENDE 
MODELLER 
GÄLLER FROM 27/12

VECKA 52         NUMMER 48|02 LEDARE

SOFIA HAGSTRÖM
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

SUSANNE ERIKSSON
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

GRAFISK FORM GRAFISK FORM

KENT HYLANDER
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

JONAS ANDERSSON
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

JESSICA LJUNGGREN
0303-33 37 31
jessica@alekuriren.se

ADAM ERIKSSON
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

BJÖRN AMNESKOG
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

ALLAN KARLSSON
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

EMIL LINDÉN
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

VDANSVARIG UTGIVARE

REDAKTÖR GRAFISK FORM

GRAFISK FORM FOTOGRAF
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Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se, www.alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17, manusstopp torsdag kl 12

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.
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www.aledemokraterna.se • info@aledemokraterna.se

VI ÖNSKAR 
ALLA EN GOD JUL 
OCH ETT GOTT  

NYTT ÅR!

VI ÖÖNSKAR 
ALLA EN GOD JUL

God Jul
&

Gott nytt år
tillönskas alla Alebor

www.ale.kristdemokraterna.se

Vänsterpartiet
i Ale

VI BEHÖVS
FÖR VÄLFÄRDEN

God jul
& gott
nytt år!

God Jul
&

Gott Nytt år
önskar

Liberalerna i Ale

0303-74 10 30

God Jul & 
Gott Nytt År

tillönskas alla
Alebor

Vår politik gör skillnad. 
Vi tänker fortsätta påverka 

Ale i rätt riktning.

www.sverigedemokraterna.se

ALAFORS. Svenska Elek-
trikerförbundet stämmer 
Ale Elförening för att ha 
avskedat elektrikern Peter 
Andersson utan giltiga skäl.

Skadeståndskravet är på 
totalt 750 000 kronor plus 
utebliven lön.

– Det är en enig företags-
ledning som har tagit beslu-
tet och vi har underlag för 
åtgärden. Ärendet får nu 
avgöras i Arbetsdomstolen, 
säger vd Stefan Brandt.

Det var den 2 oktober i år som 
Peter Andersson kallades in och 
fick besked om att ledningen för 
Ale El tagit beslut om att avskeda 
honom. Skälen som har angivits 
är att han systematiskt, helt eller 
delvis, ska ha lämnat felaktiga 
tidsrapporter. Detta i kombina-
tion med att han är deltidsbrand-
man på Bohus Räddningstjänst-
förbund medförde att han vid ett 
flertal tillfällen ska ha fått dubbel 
ersättning.

– Det har självklart skett miss-
tag, men i de flesta fall kan jag 

bevisa motsatsen. Det kan ibland 
vara svårt eftersom Räddnings-
tjänsten betalar för påbörjad tim-
me och loggar jag in på Ale El 
under samma timme blir det ett 
dilemma, men det är inget nytt. 
Jag har alltid jobbat in den tiden, 
det är en fråga om förtroende, 
säger han.

Tvisten handlar också om att 
Peter Andersson ska ha haft be-
talt för beredskapstid både hos 
Räddningstjänsten och Ale El 
under samma tidsperiod.

– Att du får dubbel beredskap-
sersättning kan absolut ske, men 
när det händer har vi alltid gjort 
så kallade kompis-byten. Jag kan 
ju omöjligt ha beredskap för två 
olika arbetsgivare. Det löser vi 
internt mellan varandra och det 
framgår tydligt av Räddnings-
tjänstens utryckningsrapporter 
om jag har varit med eller inte. 
Jag har också ett avvikelseavtal 
som ger mig rätt till 40 timmars 
frånvaro från Räddningstjänsten 
med bibehållen beredskapser-
sättning. Detta för att kunna vara 
Ale El till hjälp, förklarar Peter 
Andersson.

Den tidigare arbetsgivaren 
Ale Elförening är inte lika över-
tygad.

– Nej, vi har stämt av villkoren 
och de förutsättningar som råder 
genom flera samtal med Rädd-
ningstjänsten. Vi gör en helt an-
nan bedömning och hela ärendet 
har vi diskuterat med våra juris-
ter som ger oss stöd för vårt age-
rande, menar Stefan Brandt.

Peter Andersson hävdar att 
det främsta skälet till uppsäg-
ningen är hans fackliga engage-
mang. Sedan flera år tillbaka är 
han klubbordförande för Svens-
ka Elektrikerförbundet.

Haft duster
– Jag är helt säker på att det är 
roten till avskedet. Vi har haft 
våra duster och jag har fått fö-
reträda medlemmarna i många 
olika ekonomiska frågor. Jag har 
blivit obekväm eftersom jag ifrå-
gasätter när det krävs. Det är helt 
uppenbart att ledningen har vil-
jat bli av med just mig, säger han.

Ale El vill med respekt för in-
tegriteten och med hänsyn till att 
det är ett enskilt personalärende 

inte diskutera detaljer för avske-
det i media, men Stefan Brand 
understryker att de förmåner 
som personalen har är betydligt 
bättre än i branschen som helhet. 

– Att vi har 0% personalom-
sättning de tre senaste åren, 
undantaget pensionsavgångar, 
tyder på att vi är en bra arbetsgi-
vare. Avskedet har absolut ingen-
ting med den anställdes fackliga 
engagemang att göra. Vi har och 
har alltid haft en bra dialog med 
de fackliga företrädarna.

Under veckan som gick spe-
kulerades det flitigt på sociala 
medier, där många ifrågasatte 
Ale Elförenings agerande.

– Det är inte konstigt att en 
händelse som denna skapar ryk-
tesspridning, men det är olyck-
ligt och skapar en orolig arbets-
miljö hos oss. Nu hoppas jag 
att alla parter kan respektera att 
processen är igång och att Ar-
betsdomstolen kommer att prö-
va ärendet under nästa år. Vi tän-
ker inte presentera vår bevisning 
i media, det är fel forum, avslutar 
Stefan Brandt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Svenska Elektrikerförbundet 
stämmer Ale Elförening
– Kräver upprättelse för avskedad medlem

Ett ungdomens hus på ungdomarnas villkor
Gick förbi Resecentrum 

Älvängen förra veckan 
och blev förvånad när 

Pressbyrån hade stängt ner sin 
verksamhet. Det såg väldigt 
tomt och öde ut och jag tänkte 
på det som mina Handelselever 
gör nu i Entreprenörskursen 
och det som stod i förra veckans 
ledaren i Alekuriren.

Vi hade besök häromveckan 
på Lärlingsgymnasiet av Pia 
Areblad, Ales nya näringslivs-
chef, och Tage Lindström, Ale 
kommuns egen uppfinnare nu-
mera pensionär. Deras uppgift 
från mig var att inspirera klassen 
att komma på en rolig affärside.

Vi skall starta ett ”företag” 
i klassen som vi kunde jobba 
med under våren med logoty-
pe, hemsida, marknadsföring, 
försäljning, budgetering, bok-
föring, marknadsanalys, mål-
grupper för att lära oss att tänka 

entreprenöriellt. 
När det var dags för röstning 

ropade eleverna tillsammans 
att de vill ha ett allaktivitetshus 
i Älvängen för ungdomar. Vi 
började genast spåna vilken typ 
av verksamhet det skulle kunna 
vara där och vi utsåg olika av-
delningschefer som skall vida-
reutveckla sin verksamhet efter 
jullovet.

Intresse och entusiasm
Tänk om vår idé kan bli verk-
lighet. Att det faktiskt kan fin-
nas någonstans för ungdomarna 
att vara på ungdomarnas villkor 
och där man kan ta tillvara de-
ras intressen och entusiasm med 
engagerade påhittiga, kreativa 
och glada vuxna.

Jag håller tummarna för att 
det faktiskt kan bli verklighet 
och vill kommunen vara med 
och lyssna på vad vi kommer 

fram till är ni hjärtligt välkomna 
att besöka oss på Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen och vara med 
på resan.

Lena Wingbro
 Handelslärare Lärlingsgymnasiet

Verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Ale
Ledamot Kommunfullmäktige, Framtid i Ale

Öde och tomt. Lena Wingbro, lärare på Lärlingsgymnasiet och ledamot 
i kommunfullmäktige, skriver om sina tankar och kanske kan framtiden 
vara ett ungdomens hus? 
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VI ÖNSKAR 
ALLA EN GOD JUL 
OCH ETT GOTT  

NYTT ÅR!

VI ÖÖNSKAR 
ALLA EN GOD JUL

God Jul
&

Gott nytt år
tillönskas alla Alebor

www.ale.kristdemokraterna.se

Vänsterpartiet
i Ale

VI BEHÖVS
FÖR VÄLFÄRDEN

God jul
& gott
nytt år!

God Jul
&

Gott Nytt år
önskar

Liberalerna i Ale

0303-74 10 30

God Jul & 
Gott Nytt År

tillönskas alla
Alebor

Vår politik gör skillnad. 
Vi tänker fortsätta påverka 

Ale i rätt riktning.

www.sverigedemokraterna.se

ALAFORS. Svenska Elek-
trikerförbundet stämmer 
Ale Elförening för att ha 
avskedat elektrikern Peter 
Andersson utan giltiga skäl.

Skadeståndskravet är på 
totalt 750 000 kronor plus 
utebliven lön.

– Det är en enig företags-
ledning som har tagit beslu-
tet och vi har underlag för 
åtgärden. Ärendet får nu 
avgöras i Arbetsdomstolen, 
säger vd Stefan Brandt.

Det var den 2 oktober i år som 
Peter Andersson kallades in och 
fick besked om att ledningen för 
Ale El tagit beslut om att avskeda 
honom. Skälen som har angivits 
är att han systematiskt, helt eller 
delvis, ska ha lämnat felaktiga 
tidsrapporter. Detta i kombina-
tion med att han är deltidsbrand-
man på Bohus Räddningstjänst-
förbund medförde att han vid ett 
flertal tillfällen ska ha fått dubbel 
ersättning.

– Det har självklart skett miss-
tag, men i de flesta fall kan jag 

bevisa motsatsen. Det kan ibland 
vara svårt eftersom Räddnings-
tjänsten betalar för påbörjad tim-
me och loggar jag in på Ale El 
under samma timme blir det ett 
dilemma, men det är inget nytt. 
Jag har alltid jobbat in den tiden, 
det är en fråga om förtroende, 
säger han.
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som personalen har är betydligt 
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ting med den anställdes fackliga 
engagemang att göra. Vi har och 
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de fackliga företrädarna.

Under veckan som gick spe-
kulerades det flitigt på sociala 
medier, där många ifrågasatte 
Ale Elförenings agerande.

– Det är inte konstigt att en 
händelse som denna skapar ryk-
tesspridning, men det är olyck-
ligt och skapar en orolig arbets-
miljö hos oss. Nu hoppas jag 
att alla parter kan respektera att 
processen är igång och att Ar-
betsdomstolen kommer att prö-
va ärendet under nästa år. Vi tän-
ker inte presentera vår bevisning 
i media, det är fel forum, avslutar 
Stefan Brandt.
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tomt och öde ut och jag tänkte 
på det som mina Handelselever 
gör nu i Entreprenörskursen 
och det som stod i förra veckans 
ledaren i Alekuriren.

Vi hade besök häromveckan 
på Lärlingsgymnasiet av Pia 
Areblad, Ales nya näringslivs-
chef, och Tage Lindström, Ale 
kommuns egen uppfinnare nu-
mera pensionär. Deras uppgift 
från mig var att inspirera klassen 
att komma på en rolig affärside.

Vi skall starta ett ”företag” 
i klassen som vi kunde jobba 
med under våren med logoty-
pe, hemsida, marknadsföring, 
försäljning, budgetering, bok-
föring, marknadsanalys, mål-
grupper för att lära oss att tänka 

entreprenöriellt. 
När det var dags för röstning 

ropade eleverna tillsammans 
att de vill ha ett allaktivitetshus 
i Älvängen för ungdomar. Vi 
började genast spåna vilken typ 
av verksamhet det skulle kunna 
vara där och vi utsåg olika av-
delningschefer som skall vida-
reutveckla sin verksamhet efter 
jullovet.

Intresse och entusiasm
Tänk om vår idé kan bli verk-
lighet. Att det faktiskt kan fin-
nas någonstans för ungdomarna 
att vara på ungdomarnas villkor 
och där man kan ta tillvara de-
ras intressen och entusiasm med 
engagerade påhittiga, kreativa 
och glada vuxna.

Jag håller tummarna för att 
det faktiskt kan bli verklighet 
och vill kommunen vara med 
och lyssna på vad vi kommer 

fram till är ni hjärtligt välkomna 
att besöka oss på Lärlingsgym-
nasiet i Älvängen och vara med 
på resan.

Lena Wingbro
 Handelslärare Lärlingsgymnasiet

Verksamhetsansvarig Nyföretagarcentrum Ale
Ledamot Kommunfullmäktige, Framtid i Ale

Öde och tomt. Lena Wingbro, lärare på Lärlingsgymnasiet och ledamot 
i kommunfullmäktige, skriver om sina tankar och kanske kan framtiden 
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Fysisk aktivitet där eleverna 
når upp i 70 procent av sin 
maxpuls under minst 20 mi-
nuter ökar inlärningsförmå-
gan. Hela hjärnan syresätts 
och blir därmed mer mottag-
lig för den efterföljande inlär-
ningsprocessen.

Surteskolan hade nyligen 
besök av lärare från Valde-
marsvik, som i sin tur hämtat 
inspiration från USA. Pul-
sprojektet innebär att alla 
elever i klass 7A på Vammar-
skolan sedan en tid tillbaka 
ägnat sig åt 20-30 minuters 

schemalagd pulsträning fyra 
dagar i veckan. Grundtanken 
är att eleverna därigenom ska 
tillgodogöra sig undervis-
ningen bättre.

– Det är väldigt intressant. 
Vi kommer att tillämpa pul-
sträning på eleverna i årskurs 
6 från och med vårterminen, 
säger Leif Gardtman.

– Av gammal tradition 
så har vi redan lagt ut extra 
idrottstimmar. Nu är det inte 
i första hand fokus på själva 
idrotten utan istället på kopp-
lingen mellan rörelse och det 
teoretiska lärandet, fortsätter 
Gardtman.

I boken ”Spark: The Re-
volutionary New Science 
of Exercise and the Brain” 
redovisas tydliga samband 
mellan fysisk aktivitet och 
ökad hjärnkapacitet genom 
forskningsrön samt ett mång-
årigt pulsträningsprojekt 

med elever på Naperville 
Highschool i USA. Redan 
efter 10-15 veckor notera-
des de positiva effekterna av 
pulsträning, och resultaten 
man sett på lite längre sikt är 
häpnadsväckande. De elever 
som pulstränar uppvisar bätt-
re resultat i läsförståelse, har 
lättare att koncentrera sig på 
lektionerna och gör större in-
dividuella framsteg i de teo-
retiska ämnena, i en snabbare 
takt än övriga elever.

Lokaltidningen fanns på 
plats när Surteskolans elev-
er fick känna på pulsträning 
under ledning av Vammar-
skolans lärare. Hinderbana 
utgjorde den pulshöjande ak-
tiviteten. 

– Man kan inte bortse från 
forskningsresultaten utan 
måste våga pröva, avslutar 
Leif Gardtman.

JONAS ANDERSSON

Pulsträning på skolschemat blir verkighet för eleverna i årskurs 6. Syftet är att öka koncentra-
tionsförmågan och förbättra studieresultaten.

www.alesossarna.se

Pulsträning för
bättre studieresultat

– Surteskolan prövar nytt koncept
SURTE. Pulsträning som 
öppnar inlärningsfönst-
ret.

Nu testas konceptet 
på Surteskolan.

– Det är bra för alla 
och direkt nödvändigt 
för vissa elever, hävdar 
rektor Leif Gardtman.

www.ale.se 
0303-33 00 00

Minska risken att halka
Ta det lugnt och titta var du går när du 
är ute på gatorna. Var ute i god tid, ha 
ispikar eller broddar under skorna, om du 
använder käpp så kan du sätta en pik längst 
ner, sanda och salta utanför huset eller 

Den 28 februari kommer de bästa 
snowboardåkarna i världen till Ale för att 
göra upp om 20 000 USD i Snowboard Big 
Airtävlingen Ale Invite.
Tävlingen är kombinerad med en 
endagsfestival med kända svenska artister på 
scen, foodtrucks, öltält, mässområde samt 
barnbacke och snowboardskola för de minsta. 

 
Företagskväll den 25 februari
Ale Invite ska sätta Ale på kartan och bidra till 
att det lokala näringslivet och besöksnäringen 

Den 25 februari är du inbjuden till 
Företagskväll inför Ale Invite. Det blir mat och 
mingel med snowboardstjärnorna Kevin och 

Plats: Alebacken, tid kl 18.00-19.30. Obs 

jagkommer@ale.se.
 
Så kan ditt företag synas
Delta med ditt företag på mässan i samband 

företag och därför får du som Aleföretagare 
en rabatt på några av sponsorpaketen 
(Bronspaketet 25 procent, silverpaketet 10 
procent).
Ni kan också vara med i både tryckt, rörligt 
och digitalt material som hör till Ale Invite. 
Kontakta oss på e-post linus@aleinvite.
se för mer information och uppge att du är 
företagare i Ale.
 
Vi söker lokala matleverantörer
Eftersom vi vill ge en variation av 
matupplevelser för besökarna är tre matytor 
reserverade för lokala matleverantörer. Vill du 
vara med? Kontakta oss på e-post 
 lisa.esberg@ale.se för mer information.
 
Följ vad som händer kring Ale Invite:
 
www.aleinvite.se
Facebook: www.facebook.com/aleinv
Eventlänk: www.facebook.com/
events/395716517248694
Instagram: @aleinvite #aleinvite
instagram.com/aleinvite

Ordinarie  
hämtdag v 52

töms 21–26 
december

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie 
hämtdag v 1

töms 28 dec –2 jan

måndag söndag

tisdag söndag eller måndag

onsdag måndag eller tisdag

torsdag tisdag eller fredag

fredag fredag

Ordinarie 
hämtdag v 2

töms 5–9 januari

måndag måndag

tisdag tisdag

onsdag onsdag

torsdag torsdag

fredag fredag

Sopkörning under jul, nyår
och trettondagen 2014–2015

att vi tömmer sopkärlen andra dagar än vanligt. 
Kom ihåg att skotta och sanda så vi kan ta 
oss fram till kärlen. Tänk också på att säcken 

hämtningsdag. Läs i tabellen när vi i stället 
kommer under helgveckorna. 

Om två veckodagar står angivna tömmer 
vi så många kärl som möjligt den första 
dagen. Resten töms nästa angivna dag. OBS! 
Ställ ut kärlet senast kl 06.30 på angiven 
hämtningsdag och låt det stå tills det blivit 
tömt.

Öppettider Sörmossen

 Vecka 51 Vecka 1 Vecka 2

Mån 07–15.45 07–15.45 07–15.45

Tis 07–15.45 07–20.00 Stängt

Ons Stängt Stängt 07–15.45

Tor Stängt Stängt 07–15.45

Fre Stängt 07–15.45 07–15.45

Lör 09–16 09–16.00 09–16

Sön Stängt Stängt Stängt

ALE Invite - Sveriges  
största snowboardevent  
i Alebacken 28/2



ÄLVÄNGEN. Mikael 
Berglunds kalender är 
inte längre fullbokad.

Livet som opposi-
tionsråd skiljer sig 
radikalt mot tiden som 
Kommunstyrelsens 
ordförande.

Nu finns det till och 
med tid över för avan-
cerade pepparkakshus.

Efter fyra år som kommu-
nens politiska överhuvud 
upplever Mikael Berglund 
sin första jul som opposi-
tionsråd. Moderaternas för-
steman understryker direkt 

att han är långt ifrån glad 
över att ha behövt lämna 
ifrån sig makten, men han 
har ganska snabbt hittat för-
delar.

– Jag är fortfarande po-
litisk representant för Ale 
kommun, men det är ingen 
hemlighet att det är Kom-
munstyrelsens ordförande 
alla jagar. Min kalender har 
aldrig varit så ren som nu 
och det är klart att det öpp-
nar möjligheter för annat. 
Jag har helt andra förutsätt-
ningar än tidigare att för-
djupa mig i frågor, besöka 
verksamheter och bygga en 
ny politisk plattform tillsam-
mans med Allianspartierna 
och Framtid i Ale. Siktet är 
redan inställt på maktskifte 
2018, säger Mikael.

Inte sitta tyst
Därmed inte sagt att han 
tänker sitta tyst i fyra år.

– Vi har en bra dialog, 
Paula och jag. Vi kan ryka 
ihop i mötesrummet ena 
stunden för att i nästa ande-
tag gå och ta en kopp kaffe 
ihop. Att vi inte delar ideo-
logi är inget nytt. Det vet vi 
båda två. Hon tror på kollek-
tivet och jag på den enskilde 
individens möjlighet att själv 
bestämma väg. Jag kommer 

stötta Paula i den mån jag 
kan och delar uppfattning. 
Det är inte tal om annat, 
menar Mikael.

Med en betydligt renare 
kalender har konstruktören 
och byggherren vaknat till 
liv på allvar. Dubbelgaraget 
har han byggt själv, men inte 
för några bilar.

– Nej, de är byggda för att 
stå utomhus. Garaget är en 
hobbyverkstad och loftet ska 
förhoppningsvis bli ett roligt 
häng för ungarna. Där kan 
de göra som de vill.

Garagebygget gav honom 
smak på mer. När advent 
närmade sig började tan-
karna på ännu ett avancerat 
bygge – ett pepparkakshus i 
90 delar.

– Vi har faktiskt byggt ett 
nästan varje år, men nu var 
det dags för en större utma-
ning. Jag hittade en ritning 
på nätet och bestämde mig 
för att göra ett försök. Ung-
arna och jag satt i sex timmar 
första kvällen. Det är rätt 
trevligt och du hinner prata 
om ganska mycket under så 
lång tid. Den kvalitetstiden 
har jag saknat, berättar Mi-
kael.

När lokaltidningen hälsar 
på i julstöket är pepparkaks-
huset precis färdigt. Hela sex 

kilo pepparkaksdeg och två 
kilo florsocker krävdes för 
att färdigställa huset. Totalt 
tog bygget 18 timmar.

– Jag är faktiskt ganska 
nöjd. Det var mer pill med 

alla fönster än jag tänkt 
mig och jag har lärt mig en 
del nya saker om bakning. 
Ska du göra pepparkaksdeg 
för husbygge ska du uteslu-
ta bikarbonaten, då slipper 

du den värsta jäsprocessen, 
bitarna blir plattare och de-
taljer du skurit ut jäser inte 
igen. Innan jag skär ställer 
jag in degen i frysen, det 
hjälper mycket.
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För anmälan ring
0707-49 23 38 
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Kursstart v.4

Gå in på www.andrum.in 

och skriv ut höstens schema

Yoga för män
Yinyoga med meditation

•  Medicinsk yoga  
och Kundaliniyoga  
i flera nivåer

• Lugn yoga

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts

Nyheter
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GRATIS
Prova-på-vecka!
Vecka 3 enligt schema 

på hemsidan

Vi ger konsumentrådgivning  
till dig som bor i Ale kommun.

Har du koll på 
dina rättigheter?

Telefon 031-368 08 00

      Konsument Göteborg
   www.konsumentfragor.goteborg.se

Vi erbjuder även utbildning i
konsumenträtt till skolor, 
företag och föreningar.

Husbyggaren tar ny sats
– 6 kg deg och 90 delar senare var Mickes pepparkakshus färdigt

Oppositionsråd och husbyggare. Mikael Berglund har fått tid över till annat. Årets ståtliga peppar-
kakshus krävde sex kilo deg och två kilo florsocker. Byggtiden var 18 timmar.

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

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 41.
Yrke: Oppositionsråd.
Bäst med julen: Barnens 
förväntan och glädje.
Värst på julbordet: Syltan.
Bästa timmen på dygnet: 
Mellan kl 23-24, jag är en 
produktiv kvällsmänniska. 
Julklapp till Paula: ”Hon får 
en god bok. Hon behöver 
ladda batterierna”.

ÄLVÄNGEN. Alliansen 
får kritik för att inte 
vilja samarbeta.

Mikael Berglund (M) 
förklarar varför.

– Om vi bara skulle 
ägna oss åt att rös-
ta fram deras politik 
behövs vi inte om fyra 
år. Ale behöver en stark 
opposition och det tän-
ker vi vara.

Redan på valnatten medde-
lade Moderaterna i Ale att 
partiet går i opposition, men 
sedan tog spekulationerna 
fart.

– Mediadrevet var inte 
trevligt, särskilt inte ankla-
gelserna om att vi skulle ta 
makten med stöd av Sveri-

gedemokraterna och deras 
samarbetspartner Alede-
mokraterna. Det var ald-
rig aktuellt, därför blev jag 
oerhört förvånad när Paula 
Örn (S) plötsligt presente-
rar sitt majoritetsstyre be-
stående av just ett av dessa 
partier. Det var ju förbjudet, 

säger han.
Plötsligt blev opposi-

tionsrollen väldigt tydlig.
– Inte mig emot. Nu slip-

per vi sammankopplas med 
SD och AD. Det är istället 
Paulas huvudvärk, men hon 
verkar inte ha några pro-
blem med det. Självklart vill 

vi också ha inflytande och 
därför kommer vi att fort-
sätta kritisera, ifrågasätta 
och lägga kreativa motför-
slag. Den dagen vi slutar 
vara opposition och bara 
jamsar med, då har vi tagit 
ett första steg mot diktatur, 
säger Mikael Berglund dra-

matiskt och fortsätter:
– Det betyder inte att vi 

kommer att sitta på tvären 
i alla frågor. Jag tror vi är 
överens i minst 80% av frå-
gorna och vi har påbörjat en 
positiv resa med ett bättre 
näringslivsklimat och för-
bättrade resultat i skolan. 
Det är dock inget självspe-
lande piano. Vi måste fort-
sätta bevaka utvecklingen.

– Ale behöver en stark opposition

EN UNIK
BUTIK
Blommor, presenter,  
choklad, porslin, praliner, 
kaffe, te, oljor- och 
vinäger i lösvikt.
kkakk
viviviivivivvvvvv

CHOKLAD

JULGÅVOR

KAFFE & TE

0303-74 94 88 • ÄLVÄNGEN



ÄLVÄNGEN. Mikael 
Berglunds kalender är 
inte längre fullbokad.

Livet som opposi-
tionsråd skiljer sig 
radikalt mot tiden som 
Kommunstyrelsens 
ordförande.

Nu finns det till och 
med tid över för avan-
cerade pepparkakshus.

Efter fyra år som kommu-
nens politiska överhuvud 
upplever Mikael Berglund 
sin första jul som opposi-
tionsråd. Moderaternas för-
steman understryker direkt 

att han är långt ifrån glad 
över att ha behövt lämna 
ifrån sig makten, men han 
har ganska snabbt hittat för-
delar.

– Jag är fortfarande po-
litisk representant för Ale 
kommun, men det är ingen 
hemlighet att det är Kom-
munstyrelsens ordförande 
alla jagar. Min kalender har 
aldrig varit så ren som nu 
och det är klart att det öpp-
nar möjligheter för annat. 
Jag har helt andra förutsätt-
ningar än tidigare att för-
djupa mig i frågor, besöka 
verksamheter och bygga en 
ny politisk plattform tillsam-
mans med Allianspartierna 
och Framtid i Ale. Siktet är 
redan inställt på maktskifte 
2018, säger Mikael.

Inte sitta tyst
Därmed inte sagt att han 
tänker sitta tyst i fyra år.

– Vi har en bra dialog, 
Paula och jag. Vi kan ryka 
ihop i mötesrummet ena 
stunden för att i nästa ande-
tag gå och ta en kopp kaffe 
ihop. Att vi inte delar ideo-
logi är inget nytt. Det vet vi 
båda två. Hon tror på kollek-
tivet och jag på den enskilde 
individens möjlighet att själv 
bestämma väg. Jag kommer 

stötta Paula i den mån jag 
kan och delar uppfattning. 
Det är inte tal om annat, 
menar Mikael.

Med en betydligt renare 
kalender har konstruktören 
och byggherren vaknat till 
liv på allvar. Dubbelgaraget 
har han byggt själv, men inte 
för några bilar.

– Nej, de är byggda för att 
stå utomhus. Garaget är en 
hobbyverkstad och loftet ska 
förhoppningsvis bli ett roligt 
häng för ungarna. Där kan 
de göra som de vill.

Garagebygget gav honom 
smak på mer. När advent 
närmade sig började tan-
karna på ännu ett avancerat 
bygge – ett pepparkakshus i 
90 delar.

– Vi har faktiskt byggt ett 
nästan varje år, men nu var 
det dags för en större utma-
ning. Jag hittade en ritning 
på nätet och bestämde mig 
för att göra ett försök. Ung-
arna och jag satt i sex timmar 
första kvällen. Det är rätt 
trevligt och du hinner prata 
om ganska mycket under så 
lång tid. Den kvalitetstiden 
har jag saknat, berättar Mi-
kael.

När lokaltidningen hälsar 
på i julstöket är pepparkaks-
huset precis färdigt. Hela sex 

kilo pepparkaksdeg och två 
kilo florsocker krävdes för 
att färdigställa huset. Totalt 
tog bygget 18 timmar.

– Jag är faktiskt ganska 
nöjd. Det var mer pill med 

alla fönster än jag tänkt 
mig och jag har lärt mig en 
del nya saker om bakning. 
Ska du göra pepparkaksdeg 
för husbygge ska du uteslu-
ta bikarbonaten, då slipper 

du den värsta jäsprocessen, 
bitarna blir plattare och de-
taljer du skurit ut jäser inte 
igen. Innan jag skär ställer 
jag in degen i frysen, det 
hjälper mycket.
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och skriv ut höstens schema

Yoga för män
Yinyoga med meditation

•  Medicinsk yoga  
och Kundaliniyoga  
i flera nivåer

• Lugn yoga

Yoga
Träning för kropp & själ!

When you think that it’s possible  
- then the magic starts
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Julklapp till Paula: ”Hon får 
en god bok. Hon behöver 
ladda batterierna”.
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får kritik för att inte 
vilja samarbeta.

Mikael Berglund (M) 
förklarar varför.

– Om vi bara skulle 
ägna oss åt att rös-
ta fram deras politik 
behövs vi inte om fyra 
år. Ale behöver en stark 
opposition och det tän-
ker vi vara.

Redan på valnatten medde-
lade Moderaterna i Ale att 
partiet går i opposition, men 
sedan tog spekulationerna 
fart.

– Mediadrevet var inte 
trevligt, särskilt inte ankla-
gelserna om att vi skulle ta 
makten med stöd av Sveri-

gedemokraterna och deras 
samarbetspartner Alede-
mokraterna. Det var ald-
rig aktuellt, därför blev jag 
oerhört förvånad när Paula 
Örn (S) plötsligt presente-
rar sitt majoritetsstyre be-
stående av just ett av dessa 
partier. Det var ju förbjudet, 

säger han.
Plötsligt blev opposi-

tionsrollen väldigt tydlig.
– Inte mig emot. Nu slip-

per vi sammankopplas med 
SD och AD. Det är istället 
Paulas huvudvärk, men hon 
verkar inte ha några pro-
blem med det. Självklart vill 

vi också ha inflytande och 
därför kommer vi att fort-
sätta kritisera, ifrågasätta 
och lägga kreativa motför-
slag. Den dagen vi slutar 
vara opposition och bara 
jamsar med, då har vi tagit 
ett första steg mot diktatur, 
säger Mikael Berglund dra-
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gorna och vi har påbörjat en 
positiv resa med ett bättre 
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God jul & 
gott nytt år!

ÖNSKAR

www.ale.nu

ALE. Ale kommun fick 
en tidig julklapp från 
SIDA och ICLD.

Ansökan om nära 1,5 
miljon kronor för att 
utveckla medborgardi-
alogen i samarbete med 
Ghanzi district i Botswa-
na beviljades.

– Fantastiskt roligt 
och en spännande ut-
maning, säger Joachim 
Wever, utvecklingsstra-
teg i Ale.

Internationellt centrum för 
lokal demokrati, ICLD, har 
tidigare finansierat genom-
förandet av Ale kommuns 
entreprenörsutbildning, 
YEE, under 2013 och 2014 

i Botswana. Parallellt har 
kommunledningarna dri-
vit en förstudie kring an-
dra tänkbara projekt. Detta 
mynnade ut i en ansökan om 
att inleda ett omfattande de-
mokratipojekt med fokus på 
att utveckla medborgardialo-
gen både i Ghanzi och Ale. 
Denna har nu beviljats.

– Vi har båda samma be-
hov att utveckla medbor-
gardialogen, men förutsätt-
ningarna ser lite annorlunda 
ut. I Ale behöver vi slå fast 
principerna för hur dialo-
gen med kommuninvånarna 
ska fungera. Vilka frågor ska 
hanteras och i vilken grad 
ska medborgarna kunna 
påverka? När och på vilket 
sätt ska det ske? I Ghanzi 

genomför kommunen mö-
ten som påminner om våra 
ortsutvecklingsmöten, men 
utmaningen är språkproble-
matiken. Det talas en mängd 
olika språk ute i buschen, 
vilket försvårar dialogen. 
Det måste man hitta en lös-
ning på. Dessutom behöver 
Ghanzi utveckla möjligheten 
för byborna att vara med och 
påverka agendan för mötena, 
säger Joachim Wever.

Demokratiprojektet är 
treårigt och löper under åren 
2015-2017. Finansieringen, 
470 000 kronor/år, ska fram-
för allt täcka kostnaderna för 
två möten årligen, ett i Bot-
swana och ett i Ale.

 PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nöjd kommunledning. Björn Järbur, kommunchef, Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande 
och utvecklingsstrateg Joachim Wever gläds över nya miljoner från ICLD för ett fortsatt utbyte 
med Ghanzi i Botswana.

– ICLD beviljade 1,5 miljoner

Ale och Ghanzi utvecklar 
medborgardialogen

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörs-
förseningar • Priserna gäller t o m v. 52 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Ale Torg

Allt för 

FRYSTA KRÄFTOR
ICA och lobster, Jumbo Kina, 1kg.

Ord. pris 99-129/st
Så långt lagret räcker.

49ª/kg

årets fest 

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7–23 
Även vår manuella delikatess Tel 0303-97500 ica.se/ale

PRINSKORV
ICA. 480 g. Jfr pris 60:42/kg

Max 3 köp/hushåll.

29ª/st

PIZZA
ICA. 350-380 g. Fryst.

Jfr. pris 46:05-50:00/kg.

35ª
2 för

Perfekt efter 
nyårsfesten!

CHEDDAR, PRÄST, 
HERRGÅRD, 

GREVÉ, SVECIA
Kvibille. 500-1400 g. 17-32 %.

Lagrad 6-14 månader.

89ª/kg

POTATIS-, ROTFRUKTS-
GRATÄNG

ICA. 800 g. 
Jfr pris 18:75/kg.

15ª/st

Till nyårs-
festen!

God Jul & Gott nytt år 

önskar Mikael, Marianne  

och Ulf med personal!

ÖPPETTIDER JUL-NYÅR
Julafton  7-15
Juldagen 10-19
Nyårsafton 7-19
Nyårsdagen 10-19



för en gemensam skrivelse 
från hela Göteborgsregio-
nen (GR). Vi måste få frågan 
belyst i ett större perspektiv, 
menar Paula Örn som nu-
mera också titlueras 1:a vice 

ordförande i GR.
– Både jag och Mikael har 

fått fina regionala uppdrag, 
vilket jag hoppas ska bidra 
till att lyfta Ale ytterligare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VECKA 52         NUMMER 48|08

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors
www.kbror.se, E-post: info@kbror.se,
Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

God jul
& gott
nytt år

önskas alla gamla
som nya kunder!

Önskar alla elever och  
personal på Lärlingsgymnasiet

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

våra fantastiska 
hand ledare på våra 

värdföretag!

Nu är Örn i 
centrum
NÖDINGE. Paula Örns 
politiska karriär har 
tagit stora kliv under 
2014.

Hon är numera Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande i Ale, men också 
1:a vice ordförande i 
Göteborgsregionen.

– Det har varit ett 
år fyllt med både oro, 
ångest och glädje. Det 
parlamentariska läget 
gör att information till 
allt och alla blir ett av 
mina viktigaste upp-
drag, säger hon.

Jämställdheten är ett hon-
nörsord för Paula Örn (S). 
Hon berättar att Sverige är 
på rätt väg, likaså Ale, men 
att det återstår mycket.

– Av alla landets Kom-
munstyrelseordföranden är 
bara 30% kvinnor. Det är 
inte okej. I vår egen politiska 
organisation kan jag konsta-
tera att Samhällsbyggnads-
nämnden består av 11 män. 

Här bär vi alla ett ansvar 
för att förändra situationen, 
menar hon.

Hon har efter två månader 
som Ale kommuns politiska 
överhuvud redan blivit varm 
i kläderna och Paula erkän-
ner utan omsvep att det är en 
stor skillnad jämfört med att 
sitta i opposition.

– Framför allt får du en 
helt annan information. Du 
hamnar mitt i flödet och är 
ofta den som informationen 
är riktad till. Nu är det mig 
alla vill förankra saker hos 
och det blir en viktig avväg-
ning för mig att bedöma vad 
som rör politiken och vad 
som är en verksamhetsfråga.

Ingen egen majoritet
Efter valet rådde ett totalt 
vakuum. Resultatet gav inget 
av blocken egen majoritet, 
men de rödgröna var störst.

– Vårt mål var att försöka 
hitta en blocköverskridan-
de majoritet, men av någon 
anledning ville inte Allians-
partierna ha något inflytan-
de och vägrade samtala. Det 

var egentligen bara Jan A 
Pressfeldt (AD) som höll 
dörren öppen. Det som jag 
trodde skulle vara en omöj-
lighet visade sig hur enkelt 
som helst. Precis som för oss 
var Jannes linje att vi måste 
se till att ta tillvara på Ales 
unika läge, se till att det ver-
ligen händer något och att 
det syns. För att stötta vår 
budget ställde Aledemokra-
terna ett antal krav som var 
helt rimliga. Det handlade 
bland annat om att fortsät-
ta arbeta för ett kommunalt 
huvudmannaskap över väg-
arna i tätorterna samt en 
fortsatt satsning på Säkra 
ridvägar. När Janne sedan 
accepterade våra två motkrav 
att bryta samarbetet med 
Sverigedemokraterna och 
att ställa sig bakom ett soli-
dariskt flyktingmottagande 
fanns det ingen anledning 
att gnälla över det som tidi-
gare varit mellan partierna. 
Det är nuet som gäller och 
vi vill båda framåt, berättar 
Paula Örn om den ifrågasat-
ta budgetöverenskommelsen 
med AD.

Budgeten gick igenom, 
men även om Alliansen inte 
är med på tåget har Paula för 
avsikt att jobba brett.

– Mikael Berglund och 
jag har ett bra samtalsklimat. 
Mitt mål är självklart att få 
med så många som möjligt 
i de stora besluten. Vi har 
en tung fråga angående den 
framtida byggnationen i 
Götaälvdalen, där vi måste 
stå eniga i överläggningarna 

med Trafikverket och Läns-
styrelsen. Bullerproblema-
tiken måste lösas, men det 
måste också finnas någon 
som bär huvudansvaret när 
en så stor infrastrukturin-
vestering sker. Syftet med 
en ny väg och järnväg var 
att bana väg för tillväxt, inte 
att stoppa den. Vi har heller 
inte tid att vänta i tio år på 
en utredning, utan parallellt 
med ansvarsfrågan måste vi 
hitta en praktisk lösning som 
gör att byggnationen kan 
komma igång. Jag jobbar nu 

– Paula är Kommunstyrelsens ordförande 
i Ale och GR:s 1:a vice ordförande

PAULA ÖRN

Bor: Nödinge
Ålder: 36
Yrke: Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.
Bästa timmen på dygnet: 
”Mellan sju och åtta på kväll-
en när jag läser för barnen. 
Det är mysigt!”
Värst på julbordet: Syltan!
Bäst med julen: ”Julpyntet. 

Jag älskar det och allt har sin 
rätta plats, inte minst granen”.
Drivkraft: ”Att skapa ett bätt-
re samhälle för mina barn och 
deras vänner”.
Julklapp till Mikael Berglund: 
”Han får en stock portions-
snus, så vi blir av med allt 
kramande på mötena”.

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande, har för avsikt att sköta alla inköp inför julen på 
hemmaplan. I lördags bar det av till butikerna i Älvängen.

Personalen i fokus 
för de rödgröna
NÖDINGE. Nu är det 
den rödgröna led-
ningen som pekar ut 
färdriktningen.

Rätten till heltid, 
jämställda löner och 
en satsning på fritids-
området Jennylund är 
några av de prioritera-
de områdena nästa år.

– Vi har redan sett 
till att personalen 
inom barnomsorgen 
har fått arbetskläder. 
Det kändes väldigt bra, 
säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

Mycket av det som de 
rödgröna vill fokusera på 
handlar om personalpoli-
tik. Förutom arbetskläder 
till barnomsorgen och rätt-
en till heltid inom vården 
är det enligt den nya led-
ningen viktigt att komma 
igång med att jämställa 
lönerna. 

– Det är inget vi löser 
över en natt, men vi måste 
sätta fart. Förbättrade ar-
betsvillkor för personalen 
kommer att komma alebor-
na till gagn. En nöjd och 
motiverad personal höjer 

garanterat med automatik 
servicegraden, menar Pau-
la Örn.

En annan huvudfråga 
som blir viktig under 2015 
är centrumutvecklingen 
och förutom att jobba vi-
dare med centralorterna 
Älvängen och Nödinge har 
Kommunstyrelsens nya 
ordförande siktat in sig på 
Skepplanda.

– Här vill vi bygga nästa 
näridrottsplats och jag vill 
att när en sådan satsning 
görs ska det ske i dialog 
med ortsborna. Jag är över-
tygad om att de vet var den 
bäst placeras och vad den 
ska innehålla.

När det gäller centru-
mutvecklingen i Älvängen 
gäller det att lösa parke-
ringsfrågan.

– Det finns en del gamla 
synder att ta hand om. Be-
hovet av parkeringsplatser 
i centrum har hela tiden 
flyttats fram. Det håller 
inte längre. Nu får vi ta tag 
i problemet som troligt-
vis bara kan lösas med ett 
p-hus och för att komma 
till skott så måste kanske 
kommunen ta initiativet 
samt en del av kostnaden, 
säger Paula Örn.
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Tel: 0303-74 20 20, Fax: 0303-74 07 56

God jul
& gott
nytt år

önskas alla gamla
som nya kunder!

Önskar alla elever och  
personal på Lärlingsgymnasiet

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

våra fantastiska 
hand ledare på våra 

värdföretag!

Nu är Örn i 
centrum
NÖDINGE. Paula Örns 
politiska karriär har 
tagit stora kliv under 
2014.

Hon är numera Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande i Ale, men också 
1:a vice ordförande i 
Göteborgsregionen.

– Det har varit ett 
år fyllt med både oro, 
ångest och glädje. Det 
parlamentariska läget 
gör att information till 
allt och alla blir ett av 
mina viktigaste upp-
drag, säger hon.

Jämställdheten är ett hon-
nörsord för Paula Örn (S). 
Hon berättar att Sverige är 
på rätt väg, likaså Ale, men 
att det återstår mycket.

– Av alla landets Kom-
munstyrelseordföranden är 
bara 30% kvinnor. Det är 
inte okej. I vår egen politiska 
organisation kan jag konsta-
tera att Samhällsbyggnads-
nämnden består av 11 män. 

Här bär vi alla ett ansvar 
för att förändra situationen, 
menar hon.

Hon har efter två månader 
som Ale kommuns politiska 
överhuvud redan blivit varm 
i kläderna och Paula erkän-
ner utan omsvep att det är en 
stor skillnad jämfört med att 
sitta i opposition.

– Framför allt får du en 
helt annan information. Du 
hamnar mitt i flödet och är 
ofta den som informationen 
är riktad till. Nu är det mig 
alla vill förankra saker hos 
och det blir en viktig avväg-
ning för mig att bedöma vad 
som rör politiken och vad 
som är en verksamhetsfråga.

Ingen egen majoritet
Efter valet rådde ett totalt 
vakuum. Resultatet gav inget 
av blocken egen majoritet, 
men de rödgröna var störst.

– Vårt mål var att försöka 
hitta en blocköverskridan-
de majoritet, men av någon 
anledning ville inte Allians-
partierna ha något inflytan-
de och vägrade samtala. Det 

var egentligen bara Jan A 
Pressfeldt (AD) som höll 
dörren öppen. Det som jag 
trodde skulle vara en omöj-
lighet visade sig hur enkelt 
som helst. Precis som för oss 
var Jannes linje att vi måste 
se till att ta tillvara på Ales 
unika läge, se till att det ver-
ligen händer något och att 
det syns. För att stötta vår 
budget ställde Aledemokra-
terna ett antal krav som var 
helt rimliga. Det handlade 
bland annat om att fortsät-
ta arbeta för ett kommunalt 
huvudmannaskap över väg-
arna i tätorterna samt en 
fortsatt satsning på Säkra 
ridvägar. När Janne sedan 
accepterade våra två motkrav 
att bryta samarbetet med 
Sverigedemokraterna och 
att ställa sig bakom ett soli-
dariskt flyktingmottagande 
fanns det ingen anledning 
att gnälla över det som tidi-
gare varit mellan partierna. 
Det är nuet som gäller och 
vi vill båda framåt, berättar 
Paula Örn om den ifrågasat-
ta budgetöverenskommelsen 
med AD.

Budgeten gick igenom, 
men även om Alliansen inte 
är med på tåget har Paula för 
avsikt att jobba brett.

– Mikael Berglund och 
jag har ett bra samtalsklimat. 
Mitt mål är självklart att få 
med så många som möjligt 
i de stora besluten. Vi har 
en tung fråga angående den 
framtida byggnationen i 
Götaälvdalen, där vi måste 
stå eniga i överläggningarna 

med Trafikverket och Läns-
styrelsen. Bullerproblema-
tiken måste lösas, men det 
måste också finnas någon 
som bär huvudansvaret när 
en så stor infrastrukturin-
vestering sker. Syftet med 
en ny väg och järnväg var 
att bana väg för tillväxt, inte 
att stoppa den. Vi har heller 
inte tid att vänta i tio år på 
en utredning, utan parallellt 
med ansvarsfrågan måste vi 
hitta en praktisk lösning som 
gör att byggnationen kan 
komma igång. Jag jobbar nu 

– Paula är Kommunstyrelsens ordförande 
i Ale och GR:s 1:a vice ordförande

PAULA ÖRN

Bor: Nödinge
Ålder: 36
Yrke: Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.
Bästa timmen på dygnet: 
”Mellan sju och åtta på kväll-
en när jag läser för barnen. 
Det är mysigt!”
Värst på julbordet: Syltan!
Bäst med julen: ”Julpyntet. 

Jag älskar det och allt har sin 
rätta plats, inte minst granen”.
Drivkraft: ”Att skapa ett bätt-
re samhälle för mina barn och 
deras vänner”.
Julklapp till Mikael Berglund: 
”Han får en stock portions-
snus, så vi blir av med allt 
kramande på mötena”.

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande, har för avsikt att sköta alla inköp inför julen på 
hemmaplan. I lördags bar det av till butikerna i Älvängen.

Personalen i fokus 
för de rödgröna
NÖDINGE. Nu är det 
den rödgröna led-
ningen som pekar ut 
färdriktningen.

Rätten till heltid, 
jämställda löner och 
en satsning på fritids-
området Jennylund är 
några av de prioritera-
de områdena nästa år.

– Vi har redan sett 
till att personalen 
inom barnomsorgen 
har fått arbetskläder. 
Det kändes väldigt bra, 
säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

Mycket av det som de 
rödgröna vill fokusera på 
handlar om personalpoli-
tik. Förutom arbetskläder 
till barnomsorgen och rätt-
en till heltid inom vården 
är det enligt den nya led-
ningen viktigt att komma 
igång med att jämställa 
lönerna. 

– Det är inget vi löser 
över en natt, men vi måste 
sätta fart. Förbättrade ar-
betsvillkor för personalen 
kommer att komma alebor-
na till gagn. En nöjd och 
motiverad personal höjer 

garanterat med automatik 
servicegraden, menar Pau-
la Örn.

En annan huvudfråga 
som blir viktig under 2015 
är centrumutvecklingen 
och förutom att jobba vi-
dare med centralorterna 
Älvängen och Nödinge har 
Kommunstyrelsens nya 
ordförande siktat in sig på 
Skepplanda.

– Här vill vi bygga nästa 
näridrottsplats och jag vill 
att när en sådan satsning 
görs ska det ske i dialog 
med ortsborna. Jag är över-
tygad om att de vet var den 
bäst placeras och vad den 
ska innehålla.

När det gäller centru-
mutvecklingen i Älvängen 
gäller det att lösa parke-
ringsfrågan.

– Det finns en del gamla 
synder att ta hand om. Be-
hovet av parkeringsplatser 
i centrum har hela tiden 
flyttats fram. Det håller 
inte längre. Nu får vi ta tag 
i problemet som troligt-
vis bara kan lösas med ett 
p-hus och för att komma 
till skott så måste kanske 
kommunen ta initiativet 
samt en del av kostnaden, 
säger Paula Örn.
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Vi önskar alla 
våra kunder en

BOHUS. Sedan en tid 
tillbaka ståtar Bohus 
centrum med en ny 
kaféägare.

Verksamheten har 
dessutom bytt namn till 
Café Snackis.

– Det tar tid att få 
tillbaka kunderna, säger 
Saad ul-Hassan.

Utökade öppettider och 
till stora delar nytt sorti-
ment. Café Snackis i Bo-
hus centrum hoppas att det 
skamfilade ryktet ska kunna 

tvättas bort och att rörelsen 
ska återfå ett gott renommé 
bland ortsborna.

– Jag vet att många var 
besvikna tidigare, nu önskar 
jag att kunderna ska vända 
tillbaka. Hittills har jag fått 
en väldigt positiv respons, 
säger Saad.

Dagsfärskt bröd, bullar 
och wienerbröd utgör basen 
i sortimentet.

– Dessutom samarbetar 
jag med Jerkstrands som 
bistår med tårtor, berättar 
Saad.

Luncher erbjuds också i 

form av bland annat varma 
mackor, pajer och kyck-
lingspett.

– Det blir fler varma rätter 
efter nyår.

Utbudet av kaffesorter är 
imponerande. Saad, som är 
utbildad barrista, tillhanda-
håller alltifrån en slät kopp 
till den bästsäljande latten.

– Här finns potential. 
Läget är perfekt, nära pen-
delstationen där det rör sig 
mycket folk, avslutar Saad.

JONAS ANDERSSON

Saad ul-Hassan hälsar välkommen till Café Snackis i Bohus centrum.

Ny kaféägare i Bohus centrum

0303-74 88 93
Repslagarevägen 1, 446 37 Älvängen 

Vi önskar alla våra kunder en 
God Jul & 

ett Gott Nytt År 

Lödöse 0520-66 00 10

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

ÖPPET I J
• Julafton 9-
• Juldagen o

Annandagen 

Julafton 9-14
Juldagen 9-21
Annandag jul 9-21

Nyårsafton 8-17
Nyårsdagen 9-21

VÅRA ÖPPETTIDER I JUL

God Jul och 
Gott nytt år!

Önskar vi alla 
på Ica Matkassen
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Året som gick
ALE. Supervalåret som 
slutade med utlysningen 
av ett extra val är snart 
till ända.

Snart stänger vi böck-
erna för 2014.

Ett år som förutom 
ett politiskt maktskifte 
bland annat har inne-
hållit ett trendbrott för 
skolan, stigande hus-
priser och ett fortsatt 
förbättrat näringslivs-
klimat.

Att på en begränsad yta 
försöka sammanfatta ett år, 
är ett milt sagt svårt upp-
drag, särskilt under ett va-
lår. Mycket av det som sägs 
och får stora rubriker vet vi 
aldrig blir förverkligat. En 
valrörelse fungerar ju så. 
Vad vi vet är att Alliansstyret 
fick lämna ifrån sig klubbor-
na till Socialdemokraterna. 
Förutom att det var ett su-
pervalår var 2014 också året 
Ale kommun firade 40 år. 
Firade gjorde också närings-
livet som för andra året i rad 
klättrade raskt i Svenskt Nä-
ringslivs ranking över klima-
tet i landets kommuner. Ale 
parkerar nu på plats 61, en 
förbättring med 180 positio-
ner jämfört med bottenno-
teringen 2012. Som ett led i 
denna framgång arrangera-
des en näringslivsgala i Surte 
och där utsågs Klädkällarens 
Peter och Marie Lindberg 
till årets företagare.

Vakna, Ale kommuns 
drogförebyggande arbete, 
har också jubilerat som ti-
oåring under året. Numera 
får drogförebyggare Tho-
mas Berggren finnas sig i 
att landets kommuner gärna 
vill höra hur Ale arbetar. Ett 
gott betyg.

Förra årets tunga besked 
om att Ale gymnasium tving-
as lägga ned innebar i år att 
även Himlaskolan gick sam-
ma öde till mötes. Istället har 
Da Vinici skolan sett dagens 
ljus i det som numera kall-
las Ale Kulturrum. Här går 
högstadieelever från Alafors, 
Nol och Nödinge. Samtidigt 
har Kyrkbyskolan totalreno-
verats i Nödinge och är snart 
redo för nyinvigning.

Allt är inte guld som glim-
mar. En stark proteströrelse, 
Regional motström, har 
bildats för att stoppa Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning från Trollhättan 
till Stenkullen genom Ale. 
En ny ledningsgata är enligt 
dem oacceptabelt. I novem-
ber närvarade riksdagsleda-
möter från regionen på ett 
informationsmöte.

Det tidigare så utskällda 
Carlmarks industriområde 
har Ale kommun äntligen 
fått kontroll över, men däre-
mot har kommunledningen 

chockats över beskedet från 
Länsstyrelsen som stoppar 
alla detaljplaner avseende 
bostadsbyggnation i närhe-

ten av pendelstationerna. 
Bullernivåerna anses för 
höga. Ett första möte mellan 
Trafikverket, Länsstyrelsen 

och kommunledningen sker 
i början av januari. Vi får 
hoppas på en bra start på 
2015!

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

VECKA 23, 2014

VECKA 23, 2014

VECKA 17, 2014

VECKA 10, 2014

VECKA 4, 2014

VECKA 50, 2014
VECKA 46, 2014

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
delade Alebyggen 
ut nycklarna till sina 
hyresgäster i Kronogår-
den.

Första hyresgästen 
blev familjen Nylén från 
Skepplanda.

– Ett jättemysigt om-
råde med nära till precis 
allt, säger de jublande 
glada.

Christel Nordström och 
Dan Nylén med sin ettåriga 
dotter Novalie tvekade inte 
en sekund när Alebyggen 
presenterade sitt nya lägen-
hetsprojekt i Kronogården.

– Jag är ursprungligen 
från Älvängen och vet vilket 
suveränt ställe det är att växa 
upp på. Vi har tittat på Bo-
Klok tidigare och gillar de-
ras planlösning. Vi fi ck till 
sist det vi önskade, en fyra på 
81 kvm, berättar Christel för 
lokaltidningen.

Alebyggen köpte ett fast

till det kommunala bostads-
bolaget som nappade. De 36 
hyresrätterna gick snabbt att 
hyra ut.

Vi känner att Älvängen

Älvängen, säger Dan Nylén.
Kronogården är beläget i 

östra Älvängen på vägen till 
Starrkärr och har ett natur-
skönt läge

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

– Alebyggens 
hyresgäster 
har fl yttat in

Först ut eller in kanske man ska skriva… Familjen Nylén från 
Wetterströms Hage i Skepplanda flyttar nu till Alebyggens nya 
hyresrätter i Kronogården. 

Familjen Nylén blev
först i nya Kronogården

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 

li k då h l fl

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 

h li i ä d

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 
ill i d fö k Då

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-
l Th F b

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?

A d i k i k

– 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.

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

NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
p iti n d m r i d n här

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
h r ålt för dr t 1 6 milj n r

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
m t dr r” En m n t

The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring
10 år tillsammans mot droger

ALE. Framtid i Ale.
Det är namnet på den 

senaste partibildningen 
i Ale.

Bakom partiet står 
två tidigare tongivande 
socialdemokrater, Ty-
rone Hansson  och Rolf 
Engström.

Valtemperaturen steg plöts-
ligt ett antal grader i Ale 
då det sipprade ut att Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), tagit initiativ till ett 
nytt parti. Han har också 
meddelat samhällsbygg-
nadskontoret att han läm-
nar posten, men tänker sitta 
kvar i nämnden. Han tänker 
också lämna uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och Kommunstyrelsen. 
Att det skulle handla om en 
spricka hos Socialdemokra-
terna vill Tyrone däremot 
inte bekräfta.

– Jag kliver inte av nå-
got, jag tar ett steg framåt. 
Det måste hända något. Jag 
tror folk i allmänhet och jag 
i synnerhet är trött på all 
pajkastning. Jag tycker den 
politiska majoriteten i Ale 
har försökt, men minorite-
ten har mest suttit på tvären. 
Det köper inte jag Vårt hu-

komplett partiprogram och 
begå samma misstag som 
alla andra. Vi kommer sätta 
mål och visioner, sedan ska 
vi tala oss samman med de 
som vill utveckla Ale framåt 
om hur vi bäst infriar våra 
förväntningar. Det är naivt 
att tro att ett enskilt parti 
ensamt kan ha lösningen på 
alla problem, dessa måste vi 
lösa tillsammans och därför 
kommer vi inte att skriva 
något facit. Vi kommer bara 
att ha Ales bästa för ögonen, 
inga ideologiska hinder. De 
bästa idéerna, oavsett vem 
som kommer med förslagen, 
ska vi stötta, säger Tyrone 
Hansson.

Pressträff
Lokaltidningen är inbju-
den till en pressträff i nästa 
vecka, där några av partiets 
frontpersoner kommer att 
fi nnas med. Tyrone Hans-
son berättar att Framtid i Ale 
kommer att ha tre fokusom-
råden, barn- och unga, bo-
städer och företagande. 

Hur tror du Socialde-
mokraterna kommer att 
uppfatta det här initiati-
vet?

– Jag vet inte. Jag vet bara 
att jag vill göra något bra för 
Ale i samverkan med andra.

Kommunalråd Paula Örn

har hänt, men någon spricka 
i partiet fi nns det inte.

– Nej, en person utgör 
ju knappast en spricka och 
faktum är att han fortfaran-
de inte har lämnat Socialde-
mokraterna och gör han det 

bör han också lämna samtli-
ga uppdrag. Han är vald och 
sitter på ett socialdemokra-
tiskt mandat, menar Paula 
Örn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Framtid i Ale

Jan A Press-
feldt (AD)
– Jag är inte 
förvånad. 
Det politiska 
ledarskapet hos 
S tillåter inte 
den samsyn som till exempel 
jag och Tyrone har haft i Sam-
hällsbyggnadsnämnden, där vi 
nästan kommit överens om allt. 
Socialdemokraterna förlorar en 
bra person och en skicklig poli-
tiker. Det här kan bli intressant.

Tyrone Hansson är frontfigur i det nybildade partiet Framtid i 
Ale.

Hur ser ni på att ett 
nytt parti har bildats?
Paula Örn (S)
– Svårt att se 
vilken roll det 
ska fylla. Jag 
hörde något 
om samver-
kan, men det 
är ju inget nytt. Vi samverkar 
brett politiskt i skolfrågan 
och när det gäller det kraftigt 
förbättrade näringslivsklimatet 
säger företagare att det främst 
beror på att det fi nns en po-
litisk enighet om att förbättra 
dialogen. Så samverkansrollen 
verkar redan vara upptagen.

Mikael 
Berglund (M)
– Svårt att 
tänka och 
tycka om nå-
got jag vet så 
lite om. Målet 
ska tydligen 
vara att verka för samverkan 
och just på den punkten tycker 
jag att vi redan har tagit ett 
stort steg framåt under man-
datperioden. Vi är överens om 
skolan, vi är överens om och 
med näringslivet, så de får nog 
komma med något mer. 

– Tongivande socialdemokrater har startat nytt 
parti med samverkan som ambition

BOHUS. På andra vå-
ningen i Bohus centrum 
inryms sedan i torsdags 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

Hit är alla föräldrar 
med barn upp till sex år 
välkomna.

– Vi har samlat olika 
kompetens och resurser 
under ett och samma 
tak, säger förskollärare 
Marie Albinsson, tillika 
samordnare för verk-
samheten.

Den officiella invigning-
en äger förvisso rum nu på 
torsdag, men redan i förra 
veckan öppnades dörren till 
Älvbarnens Familjecentral.

– Det är politiska beslut 
i såväl hälso- och sjukvårds-
nämnd som kommunen som 
ligger till grund för den här 
satsningen. Det ska finnas 
minst en familjecentral i 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras område, där Ale är en 
av fem kommuner. Familje-
centralstankarna fanns med 
redan för tre-fyra år sedan då 
Ale deltog i projektet ”För-
äldrastöd från A till Ö” och 
det är med stor glädje vi ser 
att det nu har blivit verklig-
het, säger folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén.
En familjecentral är ett 

bevisat bra samverkansar-
bete och det krävs att man 
har en öppen förskola och 
deltagande av förskollärare, 
familjebehandlare och per-
sonal från såväl MVC som 
BVC för att få kallas famil-
jecentral. 

– Det har skapats en mö-
tesplats för föräldrar och 
barn. Vi som jobbar på Älv-
barnens Familjecentral har 
olika yrkeskompetens för att 
på bästa sätt kunna bemöta 
de behov och frågor föräld-
rar har kring sina barn och 
livssituation, säger Marie Al-
binsson.

Den öppna förskolan ska 
fungera som en träffpunkt 
och kommer att vara till-
gänglig två dagar i veckan, 
måndag och torsdag. Därut-
över kommer det att erbju-
das ett babycafé (0-1 år) på 
torsdagsförmiddagar.

– Det blir en lugnare sam-
varo med möjlighet att knyta 
föräldrakontakter. Bibliote-
ket kommer att förlägga bä-
bissagostunder hos oss, säger 
Marie Albinsson och låter 
hälsa att även dietist Jenny 
Sallander kommer att dyka 
upp för samtal om barn och 
mat. 

– Dessutom ges föräld-
rarna möjlighet att låna hem 
bokpåsar till sina barn. Vi 
har samlat bra litteratur för 

såväl yngre som lite äldre 
barn, inflikar bibliotekarie 
Sara Dahl.

När lokaltidningen besö-
ker Älvbarnens Familjecen-
tral på öppningsdagen är vi 
inte ensamma. Ryktet om 
den öppna förskolan har re-
dan spridit sig bland föräld-
rarna, bland annat genom 
informationsbladet Balan-
sen.

– Vi är relativt nyinflytta-
de i Bohus. När vi flyttade 
hit från Göteborg önska-
de vi kunna ägna mer tid åt 

barnen. Familjecentralen 
och personalen som jobbar 
här tillgodoser vårt behov 
på ett väldigt bra sätt. Det 
är en unik möjlighet som er-
bjuds på hemmaplan, säger 
en mamma som Alekuriren 
pratar med.

Nu laddar personalen för 
torsdagens invigningsfiran-
de. Föräldrar och barn hälsas 
hjärtligt välkomna.

– Någon bandklippning 
blir det inte, däremot ska 
vi knyta band. Det är ju det 
som vår verksamhet handlar 

om. På Älvbarnens Familje-
central knyts kontakter och 

nätverk byggs, avslutar Ma-
rie Albinsson.

Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med barn upp till 
sex år välkomna. Öppna förskolan smygstartade i förra veckan, 
men den officiella invigningen äger rum nu på torsdag.

Hälsar välkommen till Älvbarnens Familjecentral i Bohus centrum 
gör Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Sara Dahl, biblioteka-
rie, Marie Albinsson, förskollärare, Eva Gundahl, socionom, Jenny 
Sallander, dietist, och Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– En efterlängtad satsning

Ales första Familjecentral har öppnat 
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ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

NDÖINGE. Bullret från 
framför allt järnvägen 
stoppar all planerad 
central byggnation i Ale.

Nu kallar kommunled-
ningen i Ale till krismö-
te.

Företrädare för Göte-
borgsregionens 13 kom-
muner bjuds in till en 
träff med Håkan Wen-
nerström, Trafi kverkets 
generaldirektör, för att 
diskutera den uppkom-
na situationen.

Länsstyrelsen anser att bul-
lernivån är för hög för att 
tillåta bostadsbyggnation i 
Ales stationssamhällen. Det-
ta trots att väg och järnvägs-

utbyggnaden är baserad på 
en bullerutredning som sa 
att nivån skulle sänkas radi-
kalt.

– Det var på Trafi kverkets 
bullerutredningar som vi 
tog beslut och släppte fram 
väg- och järnvägsplanerna. 
Nu när vi sitter här med facit 
och kall fakta om att buller-
nivåerna efter utbyggnaden 
blivit något helt annat krä-
ver vi svar från Trafi kverket 
hur detta kan vara möjligt. 
Dessutom är det rimligt att 
vi ställer krav på åtgärder. 
Frågan bör enligt mig inte 
bara ha högsta prioritet i Ale, 
utan i hela GR, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Paula Örn (S).

Hon har givit kommun-
chef, Björn Järbur, i upp-
drag att sammankalla ett 
möte med Trafi kverkets 
högsta ledning och hoppas få 

med sig representanter från 
samtliga GR-kommuner.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Vi har 
investerat miljarder i en ny 
infrastruktur som ska främja 
klimatmålen. Tanken är att 
vi ska åka mer tåg och min-
dre bil i framtiden. För att 
bidra till detta är planen att 
bygga pendeltågsnära bo-
städer och det var detta som 
var ett av huvudmålen med 
BanaVäg i Väst. Hållbarhe-
ten är överordnad och nu får 
vi snabbt se till att hitta en 
lösning på bullerfrågan. Det 
är utan tvekan Trafi kverket 
som bär ansvaret för detta, 
säger Paula Örn.

Trafi kverket har en helt 
annan uppfattning och men-
ar att de vidtagit de åtgärder 
som var nödvändiga för den 
befi ntliga bebyggelsen. 

Inget ansvar
– För kommuens framtida 
exploatering har vi inget an-

svar. De som exploaterar och 
vill bygga centralt i Ale får 
vidta de åtgärder som krävs 
för att skydda sig mot ljudet 
från väg- och järnväg, sä-

ger Jörgen Ryding på Tra-
fi kverket.

I samband med större in-
frastrukturprojekt diskuteras 
alltid vilka åtgärder som är 
samhällsekonomiskt lönsam-
ma. I detta fall var det buller-
skydd vid vägen som gällde.

– Att vi skulle ha byggt för 
att skydda framtida exploate-
ringar är inte rimligt, menar 
Jörgen Ryding som hävdar 
att de mätningar som gjorts i 

efterhand vid vägen visar att 
önskad effekt är uppnådd.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) blir inte im-
ponerad när han får höra vad 
Trafi kverket anser i frågan.

– Jag hoppas att de snart 
inser allvaret i frågan. De fi ck 
uppdraget att bygga en ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan för 
att regionen behöver växa. 
Syftet var att ge Ale kommun 
möjlighet till tillväxt med en 
attraktiv pendeltågtrafi k. Nu 
är den på plats och då får vi 
plötsligt inte bygga, vilket 

också känns horribelt ef-
tersom samma Länsstyrelse 
som stoppar oss godkänner 
byggnation i Göteborg tätt 
intill både väg och järnväg. 

Det som skrämmer mest 
är att en eventuell ansvars-
diskussion är tidsödande. 

– Vi har inte tid att vänta. 
Vi är och ska förbli en tillväxt-
kommun. Att lägga ansvaret 
för väg- och järnvägsbuller 
på framtida exploatörer i Ale 
är respektlöst. Det omöj-
liggör bostadsbyggnation 
centralt i Ale, menar Mikael 
Berglund.

Ale kallar till krismöte
– Hoppas på stöd från hela GR

Nya miljoner tillAle kommun planerar att uppföra fristående

KUNGÖRELSE

ALE. BanaVäg i Väst 
skulle minska buller och 
vibrationer i Götaälv-
dalen.

Istället blev det tvärt-
om.

Bullernivåerna är nu 
så höga att Länsstyrel-
sen inte kommer att 
godkänna detaljplaner-
na för två högaktuella 
bostadsprojekt i Äl-
vängen.

Göteborgsregionen har pla-
nerat för tillväxt och Ale 
kommun är en av kommu-
nerna där bostadsutbygg-
naden ska öka mest. Med 
hjälp av ny motorväg och 
pendeltåg har attraktions-
kraften stärkts och intresset 
för pendeltågsnära bostäder 
är stort. I Älvängen är två 
detaljplaner för nya centrala 
lägenheter nära antagande. 
Det gäller Alebyggens 70 
lägenheter på Änggatan och 
30 nya lägenheter vid Gula 
Villan på Göteborgsvägen. 
Nu ställs allt på sin spets när

– Det är en katastrof för 
Göteborgsregionen i all-
mänhet och Ale i synnerhet. 
Det är också en stor skam 
att Trafi kverket misslyckats 
så brutalt med sitt uppdrag. 
Ett av huvudsyftena med Ba-
naVäg i Väst var att minska 
bullernivåerna. Istället har 
det blivit tvärtom. Det är 
främst järnvägen som or-
sakar de förhöjda nivåerna. 
Det beror troligtvis på att 
banvallen är för hög i för-
hållande till bullerskyddet, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD).

Han riktar skarp kritik till 
både Länsstyrelsen och Tra-
fi kverket. Pressfeldt menar 
att de gemensamt bär ansva-
ret för att Ale kommun nu 
inte kan förverkliga sin bo-
stadsutbyggnad. Trafi kver-
ket var ansvarigt för de bulle-
rutredningar som godkändes 
av Länsstyrelsen, vilket i sin 
tur gjorde att Ale kommuns 
antagande av detaljplanerna 
för den nya väg och järnvä-

ra en ljudnivå som möjliggör 
centrala bostäder i våra or-
ter, säger Pressfeldt.

Bengt Bengtssons projekt 
med fl yglar på Gula Villan 
på Göteborgsvägen var mer 
eller mindre klart när beske-
det från Länsstyrelsen kom. 
Nu står projektet helt still. 

– Kommunen har dessut-
om löst in ett antal fastighe-
ter i centrala Älvängen för att 
kunna planera för ytterligare 
bostäder. Allt detta riske-
rar att frysa inne. Det är ett 
oerhört hårt slag och därför 
måste vi nu agera med kraft, 
avslutar Jan A Pressfeldt.

Färska bullermätningar 
i både Surte och Älvängen 
visar att de beräkningar som 
Trafi kverket gjorde avseende 
de framtida bullernivåerna 
inte stämmer. Länsstyrelsen 
har nu i de aktuella detaljpla-
nerna påpekat att bullret är 
för högt och att det krävs 
åtgärder för att godkänna 
byggnation av nya bostäder. 
Åtgärder som kan ta mycket 
lång tid att få genomförda

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i 
Ale, anklagar Trafikverket för att ha vilselett kommunen och gör 
dem ansvariga för att den planerade byggnationen i pendelnära 
lägen riskerar gå i stöpet.          Arkivbild.

Buller stoppar bostäder i Ale
FAKSIMIL: VECKA 45, 2014

Vi har inves-
terat miljarder 
i en ny infra-
struktur som 

ska främja klimatmålen. 
Tanken är att vi ska åka 
mer tåg och mindre bil i 
framtiden.
PAULA ÖRN

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

I juni flyttade de första hyresgästerna in i Alebyggens lägenheter i 
Kronogården, Älvängens senaste och hittills största bostadsområde.

Natten till 3 juni sköts en 41-åring till döds på öppen gata i Ala-
fors. Omständigheterna kring skottlossningen har polisen inte varit 
särskilt detaljerad kring. Åklagaren som utförde en internutredning 
om eventuellt tjänstefel friade polismännen och undersökningen 
lades ner.

VECKA 7, 2014

ALAFORS. Oro och frus-
tration.

Protesterna är starka 
mot den nya kraft-
ledning som planeras 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen och som i så 
fall kommer att skära 
genom Ale kommun.

– Det är en tuff si-
tuation, säger Tommy 
Carlsson, ordförande i 
den aktionsgrupp som 
har bildats i Ale.

I onsdags kallade Svenska 
Kraftnät till ett andra sam-

rådsmöte i Medborgarhuset 
med anledning av att infor-
mera om projektet och sam-
tidigt få in synpunkter på 
de utredningsområden som 
finns för den planerade luft-
ledningen genom fem väst-
svenska kommuner.

– Stamnätet för el be-
höver förstärkas. Det är en 
viktig ledning, säger Olof 
Klingvall, pressekreterare 
på Svenska Kraftnät.

Tittar brett
På tisdagen genomfördes ett 
liknande samrådsmöte i Le-
rum och på torsdagen var det 
invånarna i Lilla Edet som 
fick säga sitt.

– Vi vill få in ett så bra 
underlag som möjligt från 

markägare, föreningar och 
andra organisationer som 
verkar i området. Vårt mål är 
att bygga en ledning som är 
bäst ur så många perspektiv 
som möjligt. Därför tittar 

vi brett. Det är invånarna 
som bor här som känner till 
de lokala förutsättningarna. 
Vi sammanställer alla syn-
punkter som kommer in. 
Synpunkterna ska vara oss 
tillhanda senast den 21 mars, 
säger Olof Klingvall och till-
lägger:

– Nästa steg blir att ta 
fram en miljökonsekvensbe-
skrivning och därefter göra 
en ansökan till Energimark-
nadsinspektionen om att få 
bygga en ledning.

Motståndarna till en ny 
luftburen kraftledning är 
många. Ale kommun har 
tagit ställning i frågan och 
anser att befintlig lednings-
gata ska användas alternativt 
att den nya ledningen blir en 
jordkabel. Den idén avfärdar 
dock Svenska Kraftnät.

M d ä l ö k

övriga i aktionsgruppen är 
glada för det stöd som kom-
munen ger uttryck för. Hu-

ruvida motståndet hjälper 
när riksintressen ska ställas 
mot enskilda kommuners 
särintressen återstår att se.

– Naturligtvis känner vi 
en viss förtvivlan, men vi ger 
definitivt inte upp vår kamp. 
De experter som vi har ta-
l d l i

Tommy Carlsson från Sannum leder den aktionsgrupp som har bildats i Ale med anled-
ning av den planerade kraftledningen. Här i samspråk med LRF-konsult Erik Einarsson 
och Birgit Jönsson från LRF Västra Sverige.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Svenska Kraftnät bjöd in till nytt samrådsmöte

Starka protester 
mot ny kraftledning

Olof Klingvall, pressekrete-
rare på Svenska Kraftnät.

Någonstans 
mellan 50 och 
100 fastigheter 
berörs av den 

nu utmålade lednings-
korridoren. Alla kommer 
givetvis inte att bli före-
mål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne 
med en kraftledning?
TOMMY CARLSSON

Oroliga mark- och husägare har 
organiserat sina protester mot 
Svenska Kraftnäts planerade 
dragning av en ny 400 kV-led-
ning mellan Trollhättan och 
Stenkullen genom Ale.

Vakna - tillsammans mot 
droger, firade 10 år. Ale kom-
muns drogförebyggande arbete 
har rönt stor uppmärksamhet 
för sitt unika samarbete med 
näringsliv och föreningsliv.

VECKA 18, 2014

SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se

En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.
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Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 

En första näringslivsgala arrang-
erades i Surte. I samband med 
denna fick Klädkällarens Peter 
och Marie Lindberg ta emot FR:s 
pris ”Årets företagare”

Tyrone Hansson och Rolf Eng-
ström, tidigare tongivande po-
litiker hos Socialdemokraterna 
i Ale, meddelade i mars att de 
bildar eget parti. Framtid i Ale 
skulle bland annat verka för en 
blocköverskridande samver-
kanspolitik. I valet fick de två 
mandat, men valde då inte att 
medverka till en rödgrön ma-
joritet utan anslöt sig till Alli-
ansen.

VECKA 50, 2014

Gunilla Johansson sätter ljuskronan på huvudet som förkunnar att Josefin Thorbjörnson från Alafors blivit Ale Lucia 2014.

Josefin Ale Lucia 2014

2

Josefin Thorbjörnson från Ala-
fors utsågs till Ale Lucia 2014, 
nummer 62 i ordningen.

VECKA 51, 2014

VECKA 51, 2014

I måndags invigdes den efterlängtade elbussen som ska mata resenärer från Madenområdet till pendelstationen i Älvängen. 
Kommunalråd Paula Örn (S) och Kollektivtrafiksnämndens ordförande Ulrika Frick (MP) klippte bandet.
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Glad och grön invigning

NÖDINGE. Dagen före som driver Hälsoteket, hör- kunder i butiken, berättar

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage
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Så var då äntligen Elbussen 
på plats i Älvängen. Syftet är 
att få fler att välja pendeltå-
get genom att på ett enkelt sätt 
köra resenärerna från hemmet i 
Madenområdet till resecentrum.

Torbjörn Svahn på Hälsoteket 
i Nödinge blev stor hjälte när 
han övermannade en drogpå-
verkad rånare i grannbutiken, 
Smycka, på Ale Torg.

VECKA 20, 2014

ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön

VECKA 20         NUMMER 19|06

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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ALES KOMMUNALRÅD
1974-77  Arne Adiels (S)

1978-86 Evald Malm (S)

1987-91  Sven Pettersson (S)

1992-94  Jan Skog (M)

1995-98  Sven Pettersson (S)

1998-06  Inga-Lill Andersson (S)

2007-10  Jarl Karlsson (S)

2010- Mikael Berglund (M)

Ale kommun firade 40 år 2014. 
Lokaltidningen intervjuade alla 
som suttit vid makten. Arne 
Adiels var först ut.

VECKA 44, 2014

ÄNTLIGEN!

ALAFORS. Dramatiken 
uteblev när socialdemo-
kraten Paula Örn valdes 
till Kommunstyrelsens 
ordförande.

Aledemokraterna 
föreslog att Mikael 
Berglund skulle behålla 
uppdraget, men Mo-
deraternas försteman 
avböjde.

– En stor eloge till 
hur Alliansen valde att 
agera och att vi slapp 
en omröstning, sa Paula 
Örn efteråt.

Den osäkerhet och drama-
tik som har varit kring hur 
Ales politiska ledning ska 
utformas för den komman-
de mandatperioden stillades 
redan förra veckan då kom-
munalråd Mikael Berglund 
meddelade att han inte kan-
diderar till uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det blev därför en 
väntad utgång av måndagens 
fullmäktigesammanträde.

Ålderspresident, Jan 
A Pressfeldt (AD), fi ck i 
egenskap av äldst i försam-
lingen förrätta valet av ett 
nytt presidium i Ale kom-
munfullmäktige. Inga-Lill 
Andersson (S) valdes utan 

omröstning. Sverigedemo-
kraterna föreslog förvisso 
Jan Skog (M), men han val-
de omgående att avsäga sig 
kandidaturen fast tog istället 
uppdraget som vice ordfö-
rande. Efter detta var Press-
feldts uppdrag avslutat.

– Det gick snabbt och 
effektivt, nu hälsar jag Inga-
Lill Andersson välkommen 
tillbaka, sa ålderspresiden-
ten.

Han var inte lika len i 
rösten när fullmäktige skul-
le välja kommunstyrelse och 
dess presidium. Valbered-
ningens förslag var som vän-
tat Paula Örn (S) som ordfö-
rande, Mikael Berglund som 
vice ordförande och Björn 
Norberg till andre vice ord-
förande.

Märklig situation
– Det blir en mycket märk-
lig situation. Jag har inget 
emot Paula Örn som person, 
möjligen som politiker, men 
problemet är att hon bara 
representerar en minoritet 
med 23 mandat. Hon har 26 
mandat emot sig. Det fi nns 
däremot en majoritet här 
för Mikael Berglund och jag 
är besviken på att han inte 
vill åta sig uppdraget. Paula 
kommer att bli vingklippt, 
menade Jan A Pressfeldt 
som dock betonade att det 
för kommunens bästa nu är 
att söka breda överenskom-
melser.

Det var en lättad Paula 
Örn som lokaltidningen fi ck 
tag på efter fullmäktigesam-
manträdet.

– För det första är upp-

mig. Jag får det eftersom jag 
representerar den största mi-
noriteten, men det är ingen 
majoritet varför det nu gäl-
ler att vara ödmjuk. Det har 
varit besvärliga veckor fram 
till idag och det kommer att 
bli tufft även fram över. Ut-
maningen att försöka skapa 
majoritet kring en budget 
kommer att bli krävande. 
Om alla parter bara delar 
uppfattningen att vi ska för-
söka komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog att vi ska 
hitta en väg framåt, sa Paula 
Örn sent på måndagskvällen.

Inte via media
Hon betonade att det nu 
vore bra om partierna börjar 
kommunicera med varandra 
och inte via media.

– Alliansen har bett om en 
bred inbjudan och det kom-
mer att komma en sådan. 
Vår förhoppning är att få 
med oss alla på tåget och vi 
börjar jobbet med det redan 
imorgon, informerade Paula 
Örn.

Inom kort ska arbetet med 
skolöverenskommelsen som 
samtliga partier förutom 
Framtid i Ale, Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna ingår i, ta nästa steg.

– Att den positiva samver-
kan som fi nns kring att vända 
resultattrenden i Ales skolor 
fortsätter är jätteviktigt, un-
derströk Kommunstyrelsens 
nya ordförande.

Förutom ett antal val till 
fastställdes också utdebite-
ringen av kommunalskatten. 
Den förblir oförändrad, det 
vill säga 21:87 kronor.

Ingen dramatik när Örn valdes
– Mikael Berglund (M) avböjde omröstning
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Om alla parter 
bara delar upp-
fattningen att 
vi ska försöka 

komma överens för Ales 
bä å j

Paula Örn (S) valdes till Kommunstyrelsens ordförande i måndags. Aledemokraterna föreslog att 
Mikael Berglund (M) skulle fortsätta, men det blev inte ens någon omröstning i fullmäktige efter-
som Berglund själv valde att avstå.

Trots ett oklart parlamenta-
riskt läge i Ale kommun ute-
blev dramatiken när Paula Örn 
(S) valdes till ny ordförande 
för Kommunstyrelsen. Sittan-
de Mikael Berglund (M) avböjde 
förslaget från Aledemokraterna.

I Bohus öppnade Ale i januari 
sin första familjecentral.

Ales årskurs tre är bättre än 
rikssnittet i såväl matte som 
svenska. Det visade resultaten 
i de nationella proven. Ett oer-
hört efterlängtat trendbrott.
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ÄLVÄNGEN. Tuffa för-
handlingar som nu är 
avslutade.

Ale kommun över-
tar Carlmarksområdet 
genom en fastighetsreg-
lering.

– Äntligen kan skam-
fläcken jämnas med 
marken, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Efter över 20 års förfall 
av Carlmarksområdet kan 
byggnaderna jämnas marken 
och saneras.

– De flesta byggnaderna 
är så förfallna att området de 
senaste åren varit farligt att 
vistas på, säger Jan A Press-
feldt och fortsätter:

– Sedan 2009 har jag käm-
pat inom det kommunala 
systemet för ett kommunalt 
övertagande men först efter 
tre mordbränder i oktober 
2011, då jag utnyttjade min 
rätt som ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om förbud för 
användning av byggnaderna 
och att området omedelbart 
skulle stängslas in, så förstod 
alla allvaret.

– Det är glädjande att vi 
genom en rad kloka beslut 
och diskussioner nu kom-

mit fram till nästa kapitel 
för detta område. Samhälls-
byggnadsnämnden har le-
vererat en total samsyn som 
möjliggjort denna framgång, 
en politik som Ale behö-
ver, säger Tyrone Hansson 

(FIA), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förhandlingar har pågått 
under lång tid mellan fastig-
hetsägaren Hawk Proporites 
LTD, genom ombudet och 
tillika advokaten Lars-Erik 

Olsson.
– Det är en glädjens 

dag att kunna meddela Äl-
vängenborna att så snart ju-
ridiken är klar under våren 
2015, så kan och kommer 
Samhällsbyggnadsnämnden 

att fatta beslut om en rivning 
av hela området för sane-
ring och utveckling. Kanske 
min vision om en rekrea-
tionsplats med en marina 
och gästhamn, ställplats för 
husbilar, café, handel och 

service, kanske en hantverks-
by och en strandpromenad 
med fiskemöjligheter utmed 
Göta Älv så småningom kan 
bli verklighet, säger Jan A 
Pressfeldt.

Parterna träffades på ons-
dagsmorgonen för att skaka 
hand och förkunna att upp-
görelsen är i hamn.

– Min uppgift har va-
rit att sälja av fastigheterna 
och bli av med ett problem. 
Vad man glömmer lätt är att 
Carlmarksområdet utgjorts 
av gemensamhetsanlägg-
ning, men att Hawk Propo-
rites LTD fått klä skott för 
all negativ publicitet. Det 
har varit lite trist i det av-
seendet. Nu hoppas jag att 
Ale kommun kan göra något 
vettigt av detta område. Det 
är skönt att vi är i mål. Jag 
tycker att dialogen med Jan 
A Pressfeldt fungerat bra, sä-
ger Lars-Erik Olsson.

Pressfeldt kunde inte hålla 
tillbaka sin glädje efter avslu-
tade förhandlingar. 

– Detta är min största po-
litiska triumf, konstaterade 
Pressfeldt för att sedan vän-
da sig mot Lars-Erik Olsson.

– Jag lovar att bjuda in dig 
när vi ska inviga gästhamnen 
som ska ligga här!

JONAS ANDERSSON

”Min största politiska triumf”
Jan A Pressfeldt (AD) efter fastighetsregleringen:

Historiskt ögonblick. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och advokat Lars-Erik Olsson skakar hand. Ale 
kommun övertar Carlmarksområdet genom en fastighetsreglering vilket innebär att nuvarande byggnader kan jämnas med marken.
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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

...varför inte dig självÄGARBYTE
Carlmarks industriområde kont-
rolleras nu av Ale kommun 
sedan en fastighetsreglering 
äntligen äg rum. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), såg händel-
sen som hans största politiska 
framgång.

Länsstyrelsen släpper inte fram 
några detaljplaner för bostä-
der, då bullerutredningar visar 
på för höga nivåer. Trafikver-
kets planerade godstågstra-
fik är skälet till de höjda bul-
lernivåerna. Detta riskerar att 
stoppa all central bostadsbygg-
nation i Ale.

Det saknades en klar majoritet efter 
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015.

Det saknades en klar majoritet efter
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015

Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 
Ale. Jag hoppas att fler 
vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
id ä ä i ä

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
b l ö ill

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 

d få å

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
M d 30 ilj k

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mk d i i

NÖDINGE. Alliansens 
företrädare Mikael 
Berglund (M) gratu-
lerar de rödgröna 
till uppgörelsen med 
Aledemokraterna.

– Jag önskar dem 
lycka till. Det är bra 
att det finns en poli-
tisk majoritet, men vi 
ska visa att det också 
finns en tydlig oppo-
sition.

Intresset för att vara 
med på ”festen” ver-
kar fortfarande svalt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S) gör 
ingen hemlighet av att hon 
helst önskat göra upp med 
något av Allianspartierna 
och eller Framtid i Ale. Att 
det nu istället blev Alede-
mokraterna innebär inte 
att dörren är stängd.

– Vår inställning om 
breda överenskommelser 
ligger fast. Jag tror att det 
är det bästa för Ale och det 
parlamentariska läget är 
sådant att vi måste försöka 
samverka, men det är svårt 
om vissa vägrar samtala, 
menar Paula Örn.

För att bjuda in allian-
sen i budgetsamarbetet 
kommer de rödgröna och 
Aledemokraterna att lägga 
ett antal tilläggs rkanden

Alliansen 
önskar 
lycka till!

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).
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Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 
ingår i företagsgruppen 
Creciente AB med etable-
rade företag som Bilab och 
Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-

Planerna på ännu en handelsplats på Svenstorpsområdet i Älväng-
en presenterades. Byggstart är planerat till 2015. Vilka hyresgäs-
terna är har inte framkommit. Klart är att Kungälvs Trä kommer att 
etablera sig på området, liksom Hardesjö Bilverkstad.
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Året som gick
ALE. Supervalåret som 
slutade med utlysningen 
av ett extra val är snart 
till ända.

Snart stänger vi böck-
erna för 2014.

Ett år som förutom 
ett politiskt maktskifte 
bland annat har inne-
hållit ett trendbrott för 
skolan, stigande hus-
priser och ett fortsatt 
förbättrat näringslivs-
klimat.

Att på en begränsad yta 
försöka sammanfatta ett år, 
är ett milt sagt svårt upp-
drag, särskilt under ett va-
lår. Mycket av det som sägs 
och får stora rubriker vet vi 
aldrig blir förverkligat. En 
valrörelse fungerar ju så. 
Vad vi vet är att Alliansstyret 
fick lämna ifrån sig klubbor-
na till Socialdemokraterna. 
Förutom att det var ett su-
pervalår var 2014 också året 
Ale kommun firade 40 år. 
Firade gjorde också närings-
livet som för andra året i rad 
klättrade raskt i Svenskt Nä-
ringslivs ranking över klima-
tet i landets kommuner. Ale 
parkerar nu på plats 61, en 
förbättring med 180 positio-
ner jämfört med bottenno-
teringen 2012. Som ett led i 
denna framgång arrangera-
des en näringslivsgala i Surte 
och där utsågs Klädkällarens 
Peter och Marie Lindberg 
till årets företagare.

Vakna, Ale kommuns 
drogförebyggande arbete, 
har också jubilerat som ti-
oåring under året. Numera 
får drogförebyggare Tho-
mas Berggren finnas sig i 
att landets kommuner gärna 
vill höra hur Ale arbetar. Ett 
gott betyg.

Förra årets tunga besked 
om att Ale gymnasium tving-
as lägga ned innebar i år att 
även Himlaskolan gick sam-
ma öde till mötes. Istället har 
Da Vinici skolan sett dagens 
ljus i det som numera kall-
las Ale Kulturrum. Här går 
högstadieelever från Alafors, 
Nol och Nödinge. Samtidigt 
har Kyrkbyskolan totalreno-
verats i Nödinge och är snart 
redo för nyinvigning.

Allt är inte guld som glim-
mar. En stark proteströrelse, 
Regional motström, har 
bildats för att stoppa Svens-
ka Kraftnäts planerade 400 
kV-ledning från Trollhättan 
till Stenkullen genom Ale. 
En ny ledningsgata är enligt 
dem oacceptabelt. I novem-
ber närvarade riksdagsleda-
möter från regionen på ett 
informationsmöte.

Det tidigare så utskällda 
Carlmarks industriområde 
har Ale kommun äntligen 
fått kontroll över, men däre-
mot har kommunledningen 

chockats över beskedet från 
Länsstyrelsen som stoppar 
alla detaljplaner avseende 
bostadsbyggnation i närhe-

ten av pendelstationerna. 
Bullernivåerna anses för 
höga. Ett första möte mellan 
Trafikverket, Länsstyrelsen 

och kommunledningen sker 
i början av januari. Vi får 
hoppas på en bra start på 
2015!
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
delade Alebyggen 
ut nycklarna till sina 
hyresgäster i Kronogår-
den.

Första hyresgästen 
blev familjen Nylén från 
Skepplanda.

– Ett jättemysigt om-
råde med nära till precis 
allt, säger de jublande 
glada.

Christel Nordström och 
Dan Nylén med sin ettåriga 
dotter Novalie tvekade inte 
en sekund när Alebyggen 
presenterade sitt nya lägen-
hetsprojekt i Kronogården.

– Jag är ursprungligen 
från Älvängen och vet vilket 
suveränt ställe det är att växa 
upp på. Vi har tittat på Bo-
Klok tidigare och gillar de-
ras planlösning. Vi fi ck till 
sist det vi önskade, en fyra på 
81 kvm, berättar Christel för 
lokaltidningen.

Alebyggen köpte ett fast

till det kommunala bostads-
bolaget som nappade. De 36 
hyresrätterna gick snabbt att 
hyra ut.

Vi känner att Älvängen

Älvängen, säger Dan Nylén.
Kronogården är beläget i 

östra Älvängen på vägen till 
Starrkärr och har ett natur-
skönt läge
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– Alebyggens 
hyresgäster 
har fl yttat in

Först ut eller in kanske man ska skriva… Familjen Nylén från 
Wetterströms Hage i Skepplanda flyttar nu till Alebyggens nya 
hyresrätter i Kronogården. 

Familjen Nylén blev
först i nya Kronogården

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 

li k då h l fl

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 

h li i ä d

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 
ill i d fö k Då

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-
l Th F b

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?

A d i k i k

– 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.
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NÖDINGE. Med ungdom-
lig entusiasm på scen 
och en festlunch firade 
Ale kommuns drog-
förebyggande arbete, 
Vakna, tio år.

Nyckelpersoner, 
politiker och samarbets-
partners fanns alla på 
plats.

– Det känns jättekul 
att kunna få göra detta 
som ett bevis för att 
det drogförebyggande 
arbetet är något vi utför 
tillsammans i Ale, sa 
Vaknas ledare, Thomas 
Berggren.

Sabahudin Sabani var bara nio 
år när han kontaktade Vakna 
första gången. Ett år senare 
ansökte han om 800 kronor 
ur Vaknafonden till en rökma-
skin för att kunna skapa rätt 
effekter till sin första riktiga 
musikal i Nödinge. Vem kun-
de bättre agera konferencier 
när Vakna bjöd in till en jubi-
leumslunch i Ale gymnasium 
tio år senare? Tillsammans 
med ett tiotal dansanta vän-
ner bjöd han också på ett en-
ergirikt smakprov av vad som 
komma skall när Vaknas jubi-
leumsföreställning har premi-
är senare i maj. På scen stod 
också det populära Alebandet 
The Sympathy med Viktor 
Larsson, Mattias Salek och 
sångaren Anders Ahlbom. 
De levererade i vanlig ord-
ning och är också ett gäng 
grabbar som alltid ställt upp i 
olika Vakna-sammanhang.

– Vi har så otroligt många 
p iti n d m r i d n här

kommunen och det är genom 
att stimulera dessa som vi 
inspirerar fler att välja deras 
alternativ, istället för miss-
bruk och andra destruktiva 
handlingar, menar Thomas 
Berggren.

Det var 2004 som polisen 
varnade för ett ökat drog-
missbruk bland ungdomar i 
Ale. Politikerna vilade inte 
på hanen, utan tog snabbt 
beslut om att kraftsamla. 
Thomas Berggren utsågs till 
projektledare för att ta fram 
en handlingsplan. Projektet 
fick namnet Vakna. Det blev 
en hård lansering som gick 
ut på att väcka allmänheten, 
näringslivet och föreningsli-
vet om att ”droger dödar”. En 
bred informationskampanj till 
föräldrar samtidigt som äldre 
ungdomar engagerades i en 
föreställning som senare an-
vändes för att nå de blivande 
tonåringarna.

Positivt fokus
– Vår idé har hela tiden varit 
att försöka lyfta de positiva 
krafterna och inte fokusera 
för mycket på själva drogpro-
blemet. Det har vi redan ett 
system för, istället gäller det 
att jobba förebyggande med 
de som inte redan har hamnat 
snett. Tonåringar behöver fö-
rebilder och positiva alterna-
tiv. Det är detta vi jobbar med 
att försöka visa upp så alla ska 
kunna hitta sin plats i samhäl-
let, säger Thomas Berggren.

Vakna blev snabbt en an-
gelägenhet även för närings-
livet. ICA Kvantum tog fram 
en påse redan 2005 och denna 
h r ålt för dr t 1 6 milj n r

kronor. Pengar som oavkortat 
har gått till nya aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Eka Che-
micals avsatte 2011 delar av 
sina julklappspengar till för-
mån för Vaknafonden. Svensk 
Fastighetsförmedling lämnar 
en provision till fonden för 
varje sålt objekt i Ale. Listan 
kan göras lång.

– Det är därför vi numera 
säger ”Vakna – tillsammans 
m t dr r” En m n t

The Sympathy med Viktor Larsson, Anders Ahlbom och Mattias Salek bjöd på finstämd musikunderhållning.

– Vakna bjöd på jubileumslunch med ungdomlig fägring
10 år tillsammans mot droger

ALE. Framtid i Ale.
Det är namnet på den 

senaste partibildningen 
i Ale.

Bakom partiet står 
två tidigare tongivande 
socialdemokrater, Ty-
rone Hansson  och Rolf 
Engström.

Valtemperaturen steg plöts-
ligt ett antal grader i Ale 
då det sipprade ut att Sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande, Tyrone Hans-
son (S), tagit initiativ till ett 
nytt parti. Han har också 
meddelat samhällsbygg-
nadskontoret att han läm-
nar posten, men tänker sitta 
kvar i nämnden. Han tänker 
också lämna uppdragen som 
ersättare i kommunfullmäk-
tige och Kommunstyrelsen. 
Att det skulle handla om en 
spricka hos Socialdemokra-
terna vill Tyrone däremot 
inte bekräfta.

– Jag kliver inte av nå-
got, jag tar ett steg framåt. 
Det måste hända något. Jag 
tror folk i allmänhet och jag 
i synnerhet är trött på all 
pajkastning. Jag tycker den 
politiska majoriteten i Ale 
har försökt, men minorite-
ten har mest suttit på tvären. 
Det köper inte jag Vårt hu-

komplett partiprogram och 
begå samma misstag som 
alla andra. Vi kommer sätta 
mål och visioner, sedan ska 
vi tala oss samman med de 
som vill utveckla Ale framåt 
om hur vi bäst infriar våra 
förväntningar. Det är naivt 
att tro att ett enskilt parti 
ensamt kan ha lösningen på 
alla problem, dessa måste vi 
lösa tillsammans och därför 
kommer vi inte att skriva 
något facit. Vi kommer bara 
att ha Ales bästa för ögonen, 
inga ideologiska hinder. De 
bästa idéerna, oavsett vem 
som kommer med förslagen, 
ska vi stötta, säger Tyrone 
Hansson.

Pressträff
Lokaltidningen är inbju-
den till en pressträff i nästa 
vecka, där några av partiets 
frontpersoner kommer att 
fi nnas med. Tyrone Hans-
son berättar att Framtid i Ale 
kommer att ha tre fokusom-
råden, barn- och unga, bo-
städer och företagande. 

Hur tror du Socialde-
mokraterna kommer att 
uppfatta det här initiati-
vet?

– Jag vet inte. Jag vet bara 
att jag vill göra något bra för 
Ale i samverkan med andra.

Kommunalråd Paula Örn

har hänt, men någon spricka 
i partiet fi nns det inte.

– Nej, en person utgör 
ju knappast en spricka och 
faktum är att han fortfaran-
de inte har lämnat Socialde-
mokraterna och gör han det 

bör han också lämna samtli-
ga uppdrag. Han är vald och 
sitter på ett socialdemokra-
tiskt mandat, menar Paula 
Örn.
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Framtid i Ale

Jan A Press-
feldt (AD)
– Jag är inte 
förvånad. 
Det politiska 
ledarskapet hos 
S tillåter inte 
den samsyn som till exempel 
jag och Tyrone har haft i Sam-
hällsbyggnadsnämnden, där vi 
nästan kommit överens om allt. 
Socialdemokraterna förlorar en 
bra person och en skicklig poli-
tiker. Det här kan bli intressant.

Tyrone Hansson är frontfigur i det nybildade partiet Framtid i 
Ale.

Hur ser ni på att ett 
nytt parti har bildats?
Paula Örn (S)
– Svårt att se 
vilken roll det 
ska fylla. Jag 
hörde något 
om samver-
kan, men det 
är ju inget nytt. Vi samverkar 
brett politiskt i skolfrågan 
och när det gäller det kraftigt 
förbättrade näringslivsklimatet 
säger företagare att det främst 
beror på att det fi nns en po-
litisk enighet om att förbättra 
dialogen. Så samverkansrollen 
verkar redan vara upptagen.

Mikael 
Berglund (M)
– Svårt att 
tänka och 
tycka om nå-
got jag vet så 
lite om. Målet 
ska tydligen 
vara att verka för samverkan 
och just på den punkten tycker 
jag att vi redan har tagit ett 
stort steg framåt under man-
datperioden. Vi är överens om 
skolan, vi är överens om och 
med näringslivet, så de får nog 
komma med något mer. 

– Tongivande socialdemokrater har startat nytt 
parti med samverkan som ambition

BOHUS. På andra vå-
ningen i Bohus centrum 
inryms sedan i torsdags 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

Hit är alla föräldrar 
med barn upp till sex år 
välkomna.

– Vi har samlat olika 
kompetens och resurser 
under ett och samma 
tak, säger förskollärare 
Marie Albinsson, tillika 
samordnare för verk-
samheten.

Den officiella invigning-
en äger förvisso rum nu på 
torsdag, men redan i förra 
veckan öppnades dörren till 
Älvbarnens Familjecentral.

– Det är politiska beslut 
i såväl hälso- och sjukvårds-
nämnd som kommunen som 
ligger till grund för den här 
satsningen. Det ska finnas 
minst en familjecentral i 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras område, där Ale är en 
av fem kommuner. Familje-
centralstankarna fanns med 
redan för tre-fyra år sedan då 
Ale deltog i projektet ”För-
äldrastöd från A till Ö” och 
det är med stor glädje vi ser 
att det nu har blivit verklig-
het, säger folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén.
En familjecentral är ett 

bevisat bra samverkansar-
bete och det krävs att man 
har en öppen förskola och 
deltagande av förskollärare, 
familjebehandlare och per-
sonal från såväl MVC som 
BVC för att få kallas famil-
jecentral. 

– Det har skapats en mö-
tesplats för föräldrar och 
barn. Vi som jobbar på Älv-
barnens Familjecentral har 
olika yrkeskompetens för att 
på bästa sätt kunna bemöta 
de behov och frågor föräld-
rar har kring sina barn och 
livssituation, säger Marie Al-
binsson.

Den öppna förskolan ska 
fungera som en träffpunkt 
och kommer att vara till-
gänglig två dagar i veckan, 
måndag och torsdag. Därut-
över kommer det att erbju-
das ett babycafé (0-1 år) på 
torsdagsförmiddagar.

– Det blir en lugnare sam-
varo med möjlighet att knyta 
föräldrakontakter. Bibliote-
ket kommer att förlägga bä-
bissagostunder hos oss, säger 
Marie Albinsson och låter 
hälsa att även dietist Jenny 
Sallander kommer att dyka 
upp för samtal om barn och 
mat. 

– Dessutom ges föräld-
rarna möjlighet att låna hem 
bokpåsar till sina barn. Vi 
har samlat bra litteratur för 

såväl yngre som lite äldre 
barn, inflikar bibliotekarie 
Sara Dahl.

När lokaltidningen besö-
ker Älvbarnens Familjecen-
tral på öppningsdagen är vi 
inte ensamma. Ryktet om 
den öppna förskolan har re-
dan spridit sig bland föräld-
rarna, bland annat genom 
informationsbladet Balan-
sen.

– Vi är relativt nyinflytta-
de i Bohus. När vi flyttade 
hit från Göteborg önska-
de vi kunna ägna mer tid åt 

barnen. Familjecentralen 
och personalen som jobbar 
här tillgodoser vårt behov 
på ett väldigt bra sätt. Det 
är en unik möjlighet som er-
bjuds på hemmaplan, säger 
en mamma som Alekuriren 
pratar med.

Nu laddar personalen för 
torsdagens invigningsfiran-
de. Föräldrar och barn hälsas 
hjärtligt välkomna.

– Någon bandklippning 
blir det inte, däremot ska 
vi knyta band. Det är ju det 
som vår verksamhet handlar 

om. På Älvbarnens Familje-
central knyts kontakter och 

nätverk byggs, avslutar Ma-
rie Albinsson.

Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med barn upp till 
sex år välkomna. Öppna förskolan smygstartade i förra veckan, 
men den officiella invigningen äger rum nu på torsdag.

Hälsar välkommen till Älvbarnens Familjecentral i Bohus centrum 
gör Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Sara Dahl, biblioteka-
rie, Marie Albinsson, förskollärare, Eva Gundahl, socionom, Jenny 
Sallander, dietist, och Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC.
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– En efterlängtad satsning

Ales första Familjecentral har öppnat 
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ALE. Resultatet av de 
nationella proven i 
årskurs tre visar att 
Ales skolor är bättre än 
rikssnittet.

Ett positivt trendbrott 
som välkomnas.

– All heder till våra 
duktiga pedagoger. Det 
är i mötet med elever-
na som de avgörande 
insatserna sker, säger 
verksamhetschef Joa-
kim Östling.

Ales skolor har under många 
år fått utstå kraftfull kritik, 
men en bred politisk över-
enskommelse över block-
gränserna har gjutit nytt 
mod i organisationen. När 
resultaten från årets na-
tionella prov i svenska och 
matte i årskurs tre landar 
förstärks den positiva vågen. 
I både ämnena och för båda 
könen visar Ales skolor ett 
resultat som är klart bättre 
än snittet för riket.

– Det är självfallet oerhört 
glädjande och ger hela sek-

torn arbetsro. Vi vet att sko-
lan är ett komplext system 
och allt förändringsarbete 
måste vara långsiktigt. Det 
tar tid att nå resultat, men nu 

ser vi att vi är på rätt väg och 
det gör resan betydligt lätt-
are, menar Joakim Östling.

Rektorerna jobbar med 
tre övergripande utveck-

– Årskurs tre bättre än snittet i riket

Positivt trendbrott
för Ales skolor

Verksamhetschef Joakim Östling berättar stolt om de kraftigt förbättrade resultaten för årskurs 
tre i svenska och matte. De senaste nationella proven visar att Ales skolor är bättre än rikssnittet.
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lingsområden. Systematiskt 
långsiktigt kvalitetsarbete i 
klassrummet, pedagogiskt 
ledarskap och arbete med att 
öka elevernas lust att lära.

– Det är elevernas inre 
lust och vilja att lära sig mer 
som vi behöver arbeta med, 
bland annat handlar det om 
att lärandet ska ske i en so-
cial miljö istället för på egen 
hand.  Det handlar också om 

LILLA EDETS KOMMUN SÖKER

NDÖINGE. Bullret från 
framför allt järnvägen 
stoppar all planerad 
central byggnation i Ale.

Nu kallar kommunled-
ningen i Ale till krismö-
te.

Företrädare för Göte-
borgsregionens 13 kom-
muner bjuds in till en 
träff med Håkan Wen-
nerström, Trafi kverkets 
generaldirektör, för att 
diskutera den uppkom-
na situationen.

Länsstyrelsen anser att bul-
lernivån är för hög för att 
tillåta bostadsbyggnation i 
Ales stationssamhällen. Det-
ta trots att väg och järnvägs-

utbyggnaden är baserad på 
en bullerutredning som sa 
att nivån skulle sänkas radi-
kalt.

– Det var på Trafi kverkets 
bullerutredningar som vi 
tog beslut och släppte fram 
väg- och järnvägsplanerna. 
Nu när vi sitter här med facit 
och kall fakta om att buller-
nivåerna efter utbyggnaden 
blivit något helt annat krä-
ver vi svar från Trafi kverket 
hur detta kan vara möjligt. 
Dessutom är det rimligt att 
vi ställer krav på åtgärder. 
Frågan bör enligt mig inte 
bara ha högsta prioritet i Ale, 
utan i hela GR, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Paula Örn (S).

Hon har givit kommun-
chef, Björn Järbur, i upp-
drag att sammankalla ett 
möte med Trafi kverkets 
högsta ledning och hoppas få 

med sig representanter från 
samtliga GR-kommuner.

– Det här är en ytterst 
allvarlig situation. Vi har 
investerat miljarder i en ny 
infrastruktur som ska främja 
klimatmålen. Tanken är att 
vi ska åka mer tåg och min-
dre bil i framtiden. För att 
bidra till detta är planen att 
bygga pendeltågsnära bo-
städer och det var detta som 
var ett av huvudmålen med 
BanaVäg i Väst. Hållbarhe-
ten är överordnad och nu får 
vi snabbt se till att hitta en 
lösning på bullerfrågan. Det 
är utan tvekan Trafi kverket 
som bär ansvaret för detta, 
säger Paula Örn.

Trafi kverket har en helt 
annan uppfattning och men-
ar att de vidtagit de åtgärder 
som var nödvändiga för den 
befi ntliga bebyggelsen. 

Inget ansvar
– För kommuens framtida 
exploatering har vi inget an-

svar. De som exploaterar och 
vill bygga centralt i Ale får 
vidta de åtgärder som krävs 
för att skydda sig mot ljudet 
från väg- och järnväg, sä-

ger Jörgen Ryding på Tra-
fi kverket.

I samband med större in-
frastrukturprojekt diskuteras 
alltid vilka åtgärder som är 
samhällsekonomiskt lönsam-
ma. I detta fall var det buller-
skydd vid vägen som gällde.

– Att vi skulle ha byggt för 
att skydda framtida exploate-
ringar är inte rimligt, menar 
Jörgen Ryding som hävdar 
att de mätningar som gjorts i 

efterhand vid vägen visar att 
önskad effekt är uppnådd.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund (M) blir inte im-
ponerad när han får höra vad 
Trafi kverket anser i frågan.

– Jag hoppas att de snart 
inser allvaret i frågan. De fi ck 
uppdraget att bygga en ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan för 
att regionen behöver växa. 
Syftet var att ge Ale kommun 
möjlighet till tillväxt med en 
attraktiv pendeltågtrafi k. Nu 
är den på plats och då får vi 
plötsligt inte bygga, vilket 

också känns horribelt ef-
tersom samma Länsstyrelse 
som stoppar oss godkänner 
byggnation i Göteborg tätt 
intill både väg och järnväg. 

Det som skrämmer mest 
är att en eventuell ansvars-
diskussion är tidsödande. 

– Vi har inte tid att vänta. 
Vi är och ska förbli en tillväxt-
kommun. Att lägga ansvaret 
för väg- och järnvägsbuller 
på framtida exploatörer i Ale 
är respektlöst. Det omöj-
liggör bostadsbyggnation 
centralt i Ale, menar Mikael 
Berglund.

Ale kallar till krismöte
– Hoppas på stöd från hela GR

Nya miljoner tillAle kommun planerar att uppföra fristående

KUNGÖRELSE

ALE. BanaVäg i Väst 
skulle minska buller och 
vibrationer i Götaälv-
dalen.

Istället blev det tvärt-
om.

Bullernivåerna är nu 
så höga att Länsstyrel-
sen inte kommer att 
godkänna detaljplaner-
na för två högaktuella 
bostadsprojekt i Äl-
vängen.

Göteborgsregionen har pla-
nerat för tillväxt och Ale 
kommun är en av kommu-
nerna där bostadsutbygg-
naden ska öka mest. Med 
hjälp av ny motorväg och 
pendeltåg har attraktions-
kraften stärkts och intresset 
för pendeltågsnära bostäder 
är stort. I Älvängen är två 
detaljplaner för nya centrala 
lägenheter nära antagande. 
Det gäller Alebyggens 70 
lägenheter på Änggatan och 
30 nya lägenheter vid Gula 
Villan på Göteborgsvägen. 
Nu ställs allt på sin spets när

– Det är en katastrof för 
Göteborgsregionen i all-
mänhet och Ale i synnerhet. 
Det är också en stor skam 
att Trafi kverket misslyckats 
så brutalt med sitt uppdrag. 
Ett av huvudsyftena med Ba-
naVäg i Väst var att minska 
bullernivåerna. Istället har 
det blivit tvärtom. Det är 
främst järnvägen som or-
sakar de förhöjda nivåerna. 
Det beror troligtvis på att 
banvallen är för hög i för-
hållande till bullerskyddet, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD).

Han riktar skarp kritik till 
både Länsstyrelsen och Tra-
fi kverket. Pressfeldt menar 
att de gemensamt bär ansva-
ret för att Ale kommun nu 
inte kan förverkliga sin bo-
stadsutbyggnad. Trafi kver-
ket var ansvarigt för de bulle-
rutredningar som godkändes 
av Länsstyrelsen, vilket i sin 
tur gjorde att Ale kommuns 
antagande av detaljplanerna 
för den nya väg och järnvä-

ra en ljudnivå som möjliggör 
centrala bostäder i våra or-
ter, säger Pressfeldt.

Bengt Bengtssons projekt 
med fl yglar på Gula Villan 
på Göteborgsvägen var mer 
eller mindre klart när beske-
det från Länsstyrelsen kom. 
Nu står projektet helt still. 

– Kommunen har dessut-
om löst in ett antal fastighe-
ter i centrala Älvängen för att 
kunna planera för ytterligare 
bostäder. Allt detta riske-
rar att frysa inne. Det är ett 
oerhört hårt slag och därför 
måste vi nu agera med kraft, 
avslutar Jan A Pressfeldt.

Färska bullermätningar 
i både Surte och Älvängen 
visar att de beräkningar som 
Trafi kverket gjorde avseende 
de framtida bullernivåerna 
inte stämmer. Länsstyrelsen 
har nu i de aktuella detaljpla-
nerna påpekat att bullret är 
för högt och att det krävs 
åtgärder för att godkänna 
byggnation av nya bostäder. 
Åtgärder som kan ta mycket 
lång tid att få genomförda

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i 
Ale, anklagar Trafikverket för att ha vilselett kommunen och gör 
dem ansvariga för att den planerade byggnationen i pendelnära 
lägen riskerar gå i stöpet.          Arkivbild.

Buller stoppar bostäder i Ale
FAKSIMIL: VECKA 45, 2014

Vi har inves-
terat miljarder 
i en ny infra-
struktur som 

ska främja klimatmålen. 
Tanken är att vi ska åka 
mer tåg och mindre bil i 
framtiden.
PAULA ÖRN
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I juni flyttade de första hyresgästerna in i Alebyggens lägenheter i 
Kronogården, Älvängens senaste och hittills största bostadsområde.

Natten till 3 juni sköts en 41-åring till döds på öppen gata i Ala-
fors. Omständigheterna kring skottlossningen har polisen inte varit 
särskilt detaljerad kring. Åklagaren som utförde en internutredning 
om eventuellt tjänstefel friade polismännen och undersökningen 
lades ner.

VECKA 7, 2014

ALAFORS. Oro och frus-
tration.

Protesterna är starka 
mot den nya kraft-
ledning som planeras 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen och som i så 
fall kommer att skära 
genom Ale kommun.

– Det är en tuff si-
tuation, säger Tommy 
Carlsson, ordförande i 
den aktionsgrupp som 
har bildats i Ale.

I onsdags kallade Svenska 
Kraftnät till ett andra sam-

rådsmöte i Medborgarhuset 
med anledning av att infor-
mera om projektet och sam-
tidigt få in synpunkter på 
de utredningsområden som 
finns för den planerade luft-
ledningen genom fem väst-
svenska kommuner.

– Stamnätet för el be-
höver förstärkas. Det är en 
viktig ledning, säger Olof 
Klingvall, pressekreterare 
på Svenska Kraftnät.

Tittar brett
På tisdagen genomfördes ett 
liknande samrådsmöte i Le-
rum och på torsdagen var det 
invånarna i Lilla Edet som 
fick säga sitt.

– Vi vill få in ett så bra 
underlag som möjligt från 

markägare, föreningar och 
andra organisationer som 
verkar i området. Vårt mål är 
att bygga en ledning som är 
bäst ur så många perspektiv 
som möjligt. Därför tittar 

vi brett. Det är invånarna 
som bor här som känner till 
de lokala förutsättningarna. 
Vi sammanställer alla syn-
punkter som kommer in. 
Synpunkterna ska vara oss 
tillhanda senast den 21 mars, 
säger Olof Klingvall och till-
lägger:

– Nästa steg blir att ta 
fram en miljökonsekvensbe-
skrivning och därefter göra 
en ansökan till Energimark-
nadsinspektionen om att få 
bygga en ledning.

Motståndarna till en ny 
luftburen kraftledning är 
många. Ale kommun har 
tagit ställning i frågan och 
anser att befintlig lednings-
gata ska användas alternativt 
att den nya ledningen blir en 
jordkabel. Den idén avfärdar 
dock Svenska Kraftnät.

M d ä l ö k

övriga i aktionsgruppen är 
glada för det stöd som kom-
munen ger uttryck för. Hu-

ruvida motståndet hjälper 
när riksintressen ska ställas 
mot enskilda kommuners 
särintressen återstår att se.

– Naturligtvis känner vi 
en viss förtvivlan, men vi ger 
definitivt inte upp vår kamp. 
De experter som vi har ta-
l d l i

Tommy Carlsson från Sannum leder den aktionsgrupp som har bildats i Ale med anled-
ning av den planerade kraftledningen. Här i samspråk med LRF-konsult Erik Einarsson 
och Birgit Jönsson från LRF Västra Sverige.
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– Svenska Kraftnät bjöd in till nytt samrådsmöte

Starka protester 
mot ny kraftledning

Olof Klingvall, pressekrete-
rare på Svenska Kraftnät.

Någonstans 
mellan 50 och 
100 fastigheter 
berörs av den 

nu utmålade lednings-
korridoren. Alla kommer 
givetvis inte att bli före-
mål för inlösen, men hur 
känns det att bli granne 
med en kraftledning?
TOMMY CARLSSON

Oroliga mark- och husägare har 
organiserat sina protester mot 
Svenska Kraftnäts planerade 
dragning av en ny 400 kV-led-
ning mellan Trollhättan och 
Stenkullen genom Ale.

Vakna - tillsammans mot 
droger, firade 10 år. Ale kom-
muns drogförebyggande arbete 
har rönt stor uppmärksamhet 
för sitt unika samarbete med 
näringsliv och föreningsliv.

VECKA 18, 2014

SURTE. Ale kommun och 
Företagarna arrangera-
de i torsdags en första 
näringslivsgala.

Av besökarna att 
döma var det förhopp-
ningsvis inledningen på 
en ny tradition.

Mest glänste avgåen-
de näringslivschefen, 
Jannike Åhlgren.

Det var både början på nå-
got nytt och ett känslosamt 
farväl för Jannike Åhlgren 
som i måndags avslutade sin 
tjänstgöring i Ale kommun. 
Hon avtackades och hyllades 
av de drygt 130 närvarande 
i Surte Lagerservice lokaler 
som kvällen till ära förvand-
lats till festplats. Helena 
Urdal och hennes 16 kolle-
gor i näringslivsrådet över-
lämnade en personlig mugg 
med varje enskilt namn in-
ristat.

– Den energi som du har 
bidragit med är ovärderlig. 
Egentligen vill vi inte inse 
att resan är över nu och det 
är den inte heller, men det 
är självklart tråkigt att vi 
inte får fortsätta tillsammans 

med dig. Samtidigt unnar 
vi dig den utmaning du nu 
har åtagit dig i Varberg. All 
lycka, Jannike, sa Urdal i ett 
välformulerat tal.

Kvällen inleddes med 
bubbel och fotografering 
till toner av musikartisterna 
Michael Bäck och Fridha 
Lundell. Sedan väntade en 
trerätters galamiddag sig-
nerad kockarna Daniel och 
Henrik som normalt huse-
rar i köket hos Klädkällaren. 
Något som passade särskilt 
bra denna afton, då Företa-
garna Ale utnämnde Marie 
och Peter Lindberg – ägar-
na till succévaruhuset i Stora 
Viken – till årets företagare.

– En stor ära, men priset 
ska tillägnas alla som gjort 
vår framgång möjlig. Leve-
rantörer, lojala kunder och 
inte minst Ale kommun som 
har tagit emot oss på ett helt 
fantastiskt sätt, tackade pris-
tagarna.

Kvällen avslutades med 
styrdans till The Flashmen.

– En magisk kväll. Jag 
hoppas detta blir en tradi-
tion. Alla verkar åtminstone 
oerhört nöjda, summerade 
Företagarnas Barbro Erics-
son sina intryck.
Fler bilder på alekuriren.se

En första glänsande gala
– Marie och Peter Lindberg Årets företagare

För Jannike Åhlgren, avgåen-
de näringslivschef i Ale, blev 
näringslivsgalan en avskeds-
föreställning och i ett oväntat 
scenframträdande sjöng hon 
The Final countdown.

Fridha Lundell och Michael 
Bäck stod för den professio-
nella underhållningen.

Kenneth Olsson och Barbro Ericsson njöt 
som övriga gäster av den gastronomis-
ka matupplevelsen. Det bjöds på förrätt, en  
buffé av bästa sort och en söt dessert.

Årets företagare, Marie och Peter Lindberg, Klädkällaren AB. Företagarnas motivering löd bland 
annat: ”Marie och Peter har verkligen satt Ale på kartan och bidraget med ytterligare dragkraft till 
kommunen. De har också visat medkänsla på ett bra sätt till kund och en smart marknadsföring, 
samt skapat vinnande attityder genom sitt sätt att arbeta”.
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Männen bakom maten. Kock-
arna Daniel och Henrik driver 

En första näringslivsgala arrang-
erades i Surte. I samband med 
denna fick Klädkällarens Peter 
och Marie Lindberg ta emot FR:s 
pris ”Årets företagare”

Tyrone Hansson och Rolf Eng-
ström, tidigare tongivande po-
litiker hos Socialdemokraterna 
i Ale, meddelade i mars att de 
bildar eget parti. Framtid i Ale 
skulle bland annat verka för en 
blocköverskridande samver-
kanspolitik. I valet fick de två 
mandat, men valde då inte att 
medverka till en rödgrön ma-
joritet utan anslöt sig till Alli-
ansen.

VECKA 50, 2014

Gunilla Johansson sätter ljuskronan på huvudet som förkunnar att Josefin Thorbjörnson från Alafors blivit Ale Lucia 2014.

Josefin Ale Lucia 2014

2

Josefin Thorbjörnson från Ala-
fors utsågs till Ale Lucia 2014, 
nummer 62 i ordningen.

VECKA 51, 2014

VECKA 51, 2014

I måndags invigdes den efterlängtade elbussen som ska mata resenärer från Madenområdet till pendelstationen i Älvängen. 
Kommunalråd Paula Örn (S) och Kollektivtrafiksnämndens ordförande Ulrika Frick (MP) klippte bandet.
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Glad och grön invigning

NÖDINGE. Dagen före som driver Hälsoteket, hör- kunder i butiken, berättar

Smycka på Ale Torg utsattes för ett rånförsök på torsdagsförmiddagen. En maskerad man kom in i bu-
tiken och slog sönder en glasmonter innan han överbemannades av Torbjörn Svahn, som driver Häl-
soteket.

– Övermannade rånare på Smycka
Torbjörn visade civilkurage

FO
TO

: J
O

N
A

S 
A

N
D

E
R

SS
O

N

Så var då äntligen Elbussen 
på plats i Älvängen. Syftet är 
att få fler att välja pendeltå-
get genom att på ett enkelt sätt 
köra resenärerna från hemmet i 
Madenområdet till resecentrum.

Torbjörn Svahn på Hälsoteket 
i Nödinge blev stor hjälte när 
han övermannade en drogpå-
verkad rånare i grannbutiken, 
Smycka, på Ale Torg.

VECKA 20, 2014

ALAFORS. Med ett års-
arvode på 500 kronor 
om året tog Arne Adiels 
uppdraget som Ales 
första kommunalråd.

Dagens Ale blev bätt-
re än dåtidens visioner.

– Ja, att vi har fått 
pendeltåg och motorväg 
till Göteborg känns som 
en saga, säger han.

Det var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale 
kommun bildades efter en 
sammanslagning av Skepp-
landa, Starrkärr och Nö-
dinge kommuner. Lokaltid-
ningen speglar detta genom 
intervjuer med de som sving-
at klubban som Kommun-
styrelsens ordförande. Först 
att anta uppdraget var social-
demokraten Arne Adiels, ti-
digare engagerad i Starrkärr 
kommun.

– Det var självklart mycket 
taktik bakom detta. De före-
slog mig för att inte Skepp-
landa skulle kunna få gehör 
för en borgerlig kandidat. 
Vi tackade genom att före-
slå Erik Alexandersson till 
kommunfullmäktiges ord-
förande. Det var lite spänt 
i början eftersom de södra 
delarna önskade att namnet 
Surte kommunblock skulle 
behållas. Vi gick emot det 
och stöttade Einar Thors-

dess, men minnesbilden är 
tydlig och skarp från de för-
sta åren.

– Så här i efterhand kan 
man le åt hur en del saker 
kom till. Det gällde ju att 
göra slut på pengarna innan

vängen ansågs ligga för långt 
norrut och Bohus för långt 
söderut. Dessutom hade vi i 
Starrkärr kommun byggt ett 
nytt kommunhus i Alafors. 
Därför hamnade administra-
tionen för Ale där

pendeltåg i älvdalen, berättar 
Arne Adiels.

Överst på agendan stod 
emellertid utbyggnad av 
skolor, förskolor och fri-
tidsverksamhet.

– Aroseniusskolan i Äl-

Adiels tackade för sig 
1978 och blev istället lands-
tingsråd under åtta år.

Han har under nästan alla 
år varit bosatt i Ale kommun. 
Familjen Adiels är ursprung-
ligen från Nol och har en

som lever fattigt idag också 
så fi nns det också en helt an-
nan hjälp att få.

97 år ung har han inga 
problem att få dagarna att gå. 
Är han inte hemma är han 
i sommarstugan på Instön

VECKA 20         NUMMER 19|06

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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ALES KOMMUNALRÅD
1974-77  Arne Adiels (S)

1978-86 Evald Malm (S)

1987-91  Sven Pettersson (S)

1992-94  Jan Skog (M)

1995-98  Sven Pettersson (S)

1998-06  Inga-Lill Andersson (S)

2007-10  Jarl Karlsson (S)

2010- Mikael Berglund (M)

Ale kommun firade 40 år 2014. 
Lokaltidningen intervjuade alla 
som suttit vid makten. Arne 
Adiels var först ut.

VECKA 44, 2014

ÄNTLIGEN!

ALAFORS. Dramatiken 
uteblev när socialdemo-
kraten Paula Örn valdes 
till Kommunstyrelsens 
ordförande.

Aledemokraterna 
föreslog att Mikael 
Berglund skulle behålla 
uppdraget, men Mo-
deraternas försteman 
avböjde.

– En stor eloge till 
hur Alliansen valde att 
agera och att vi slapp 
en omröstning, sa Paula 
Örn efteråt.

Den osäkerhet och drama-
tik som har varit kring hur 
Ales politiska ledning ska 
utformas för den komman-
de mandatperioden stillades 
redan förra veckan då kom-
munalråd Mikael Berglund 
meddelade att han inte kan-
diderar till uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det blev därför en 
väntad utgång av måndagens 
fullmäktigesammanträde.

Ålderspresident, Jan 
A Pressfeldt (AD), fi ck i 
egenskap av äldst i försam-
lingen förrätta valet av ett 
nytt presidium i Ale kom-
munfullmäktige. Inga-Lill 
Andersson (S) valdes utan 

omröstning. Sverigedemo-
kraterna föreslog förvisso 
Jan Skog (M), men han val-
de omgående att avsäga sig 
kandidaturen fast tog istället 
uppdraget som vice ordfö-
rande. Efter detta var Press-
feldts uppdrag avslutat.

– Det gick snabbt och 
effektivt, nu hälsar jag Inga-
Lill Andersson välkommen 
tillbaka, sa ålderspresiden-
ten.

Han var inte lika len i 
rösten när fullmäktige skul-
le välja kommunstyrelse och 
dess presidium. Valbered-
ningens förslag var som vän-
tat Paula Örn (S) som ordfö-
rande, Mikael Berglund som 
vice ordförande och Björn 
Norberg till andre vice ord-
förande.

Märklig situation
– Det blir en mycket märk-
lig situation. Jag har inget 
emot Paula Örn som person, 
möjligen som politiker, men 
problemet är att hon bara 
representerar en minoritet 
med 23 mandat. Hon har 26 
mandat emot sig. Det fi nns 
däremot en majoritet här 
för Mikael Berglund och jag 
är besviken på att han inte 
vill åta sig uppdraget. Paula 
kommer att bli vingklippt, 
menade Jan A Pressfeldt 
som dock betonade att det 
för kommunens bästa nu är 
att söka breda överenskom-
melser.

Det var en lättad Paula 
Örn som lokaltidningen fi ck 
tag på efter fullmäktigesam-
manträdet.

– För det första är upp-

mig. Jag får det eftersom jag 
representerar den största mi-
noriteten, men det är ingen 
majoritet varför det nu gäl-
ler att vara ödmjuk. Det har 
varit besvärliga veckor fram 
till idag och det kommer att 
bli tufft även fram över. Ut-
maningen att försöka skapa 
majoritet kring en budget 
kommer att bli krävande. 
Om alla parter bara delar 
uppfattningen att vi ska för-
söka komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog att vi ska 
hitta en väg framåt, sa Paula 
Örn sent på måndagskvällen.

Inte via media
Hon betonade att det nu 
vore bra om partierna börjar 
kommunicera med varandra 
och inte via media.

– Alliansen har bett om en 
bred inbjudan och det kom-
mer att komma en sådan. 
Vår förhoppning är att få 
med oss alla på tåget och vi 
börjar jobbet med det redan 
imorgon, informerade Paula 
Örn.

Inom kort ska arbetet med 
skolöverenskommelsen som 
samtliga partier förutom 
Framtid i Ale, Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna ingår i, ta nästa steg.

– Att den positiva samver-
kan som fi nns kring att vända 
resultattrenden i Ales skolor 
fortsätter är jätteviktigt, un-
derströk Kommunstyrelsens 
nya ordförande.

Förutom ett antal val till 
fastställdes också utdebite-
ringen av kommunalskatten. 
Den förblir oförändrad, det 
vill säga 21:87 kronor.

Ingen dramatik när Örn valdes
– Mikael Berglund (M) avböjde omröstning

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Om alla parter 
bara delar upp-
fattningen att 
vi ska försöka 

komma överens för Ales 
bä å j

Paula Örn (S) valdes till Kommunstyrelsens ordförande i måndags. Aledemokraterna föreslog att 
Mikael Berglund (M) skulle fortsätta, men det blev inte ens någon omröstning i fullmäktige efter-
som Berglund själv valde att avstå.

Trots ett oklart parlamenta-
riskt läge i Ale kommun ute-
blev dramatiken när Paula Örn 
(S) valdes till ny ordförande 
för Kommunstyrelsen. Sittan-
de Mikael Berglund (M) avböjde 
förslaget från Aledemokraterna.

I Bohus öppnade Ale i januari 
sin första familjecentral.

Ales årskurs tre är bättre än 
rikssnittet i såväl matte som 
svenska. Det visade resultaten 
i de nationella proven. Ett oer-
hört efterlängtat trendbrott.
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ÄLVÄNGEN. Tuffa för-
handlingar som nu är 
avslutade.

Ale kommun över-
tar Carlmarksområdet 
genom en fastighetsreg-
lering.

– Äntligen kan skam-
fläcken jämnas med 
marken, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Efter över 20 års förfall 
av Carlmarksområdet kan 
byggnaderna jämnas marken 
och saneras.

– De flesta byggnaderna 
är så förfallna att området de 
senaste åren varit farligt att 
vistas på, säger Jan A Press-
feldt och fortsätter:

– Sedan 2009 har jag käm-
pat inom det kommunala 
systemet för ett kommunalt 
övertagande men först efter 
tre mordbränder i oktober 
2011, då jag utnyttjade min 
rätt som ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden att 
fatta beslut om förbud för 
användning av byggnaderna 
och att området omedelbart 
skulle stängslas in, så förstod 
alla allvaret.

– Det är glädjande att vi 
genom en rad kloka beslut 
och diskussioner nu kom-

mit fram till nästa kapitel 
för detta område. Samhälls-
byggnadsnämnden har le-
vererat en total samsyn som 
möjliggjort denna framgång, 
en politik som Ale behö-
ver, säger Tyrone Hansson 

(FIA), vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förhandlingar har pågått 
under lång tid mellan fastig-
hetsägaren Hawk Proporites 
LTD, genom ombudet och 
tillika advokaten Lars-Erik 

Olsson.
– Det är en glädjens 

dag att kunna meddela Äl-
vängenborna att så snart ju-
ridiken är klar under våren 
2015, så kan och kommer 
Samhällsbyggnadsnämnden 

att fatta beslut om en rivning 
av hela området för sane-
ring och utveckling. Kanske 
min vision om en rekrea-
tionsplats med en marina 
och gästhamn, ställplats för 
husbilar, café, handel och 

service, kanske en hantverks-
by och en strandpromenad 
med fiskemöjligheter utmed 
Göta Älv så småningom kan 
bli verklighet, säger Jan A 
Pressfeldt.

Parterna träffades på ons-
dagsmorgonen för att skaka 
hand och förkunna att upp-
görelsen är i hamn.

– Min uppgift har va-
rit att sälja av fastigheterna 
och bli av med ett problem. 
Vad man glömmer lätt är att 
Carlmarksområdet utgjorts 
av gemensamhetsanlägg-
ning, men att Hawk Propo-
rites LTD fått klä skott för 
all negativ publicitet. Det 
har varit lite trist i det av-
seendet. Nu hoppas jag att 
Ale kommun kan göra något 
vettigt av detta område. Det 
är skönt att vi är i mål. Jag 
tycker att dialogen med Jan 
A Pressfeldt fungerat bra, sä-
ger Lars-Erik Olsson.

Pressfeldt kunde inte hålla 
tillbaka sin glädje efter avslu-
tade förhandlingar. 

– Detta är min största po-
litiska triumf, konstaterade 
Pressfeldt för att sedan vän-
da sig mot Lars-Erik Olsson.

– Jag lovar att bjuda in dig 
när vi ska inviga gästhamnen 
som ska ligga här!

JONAS ANDERSSON

”Min största politiska triumf”
Jan A Pressfeldt (AD) efter fastighetsregleringen:

Historiskt ögonblick. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) och advokat Lars-Erik Olsson skakar hand. Ale 
kommun övertar Carlmarksområdet genom en fastighetsreglering vilket innebär att nuvarande byggnader kan jämnas med marken.
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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

...varför inte dig självÄGARBYTE
Carlmarks industriområde kont-
rolleras nu av Ale kommun 
sedan en fastighetsreglering 
äntligen äg rum. Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, Jan 
A Pressfeldt (AD), såg händel-
sen som hans största politiska 
framgång.

Länsstyrelsen släpper inte fram 
några detaljplaner för bostä-
der, då bullerutredningar visar 
på för höga nivåer. Trafikver-
kets planerade godstågstra-
fik är skälet till de höjda bul-
lernivåerna. Detta riskerar att 
stoppa all central bostadsbygg-
nation i Ale.

Det saknades en klar majoritet efter 
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015.

Det saknades en klar majoritet efter
valet i september. En överenskommelse 

mellan de rödgröna och Aledemokraterna rädda-
de budgeten för 2015

Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 
Ale. Jag hoppas att fler 
vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
id ä ä i ä

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
b l ö ill

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 

d få å

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
M d 30 ilj k

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mk d i i

NÖDINGE. Alliansens 
företrädare Mikael 
Berglund (M) gratu-
lerar de rödgröna 
till uppgörelsen med 
Aledemokraterna.

– Jag önskar dem 
lycka till. Det är bra 
att det finns en poli-
tisk majoritet, men vi 
ska visa att det också 
finns en tydlig oppo-
sition.

Intresset för att vara 
med på ”festen” ver-
kar fortfarande svalt.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S) gör 
ingen hemlighet av att hon 
helst önskat göra upp med 
något av Allianspartierna 
och eller Framtid i Ale. Att 
det nu istället blev Alede-
mokraterna innebär inte 
att dörren är stängd.

– Vår inställning om 
breda överenskommelser 
ligger fast. Jag tror att det 
är det bästa för Ale och det 
parlamentariska läget är 
sådant att vi måste försöka 
samverka, men det är svårt 
om vissa vägrar samtala, 
menar Paula Örn.

För att bjuda in allian-
sen i budgetsamarbetet 
kommer de rödgröna och 
Aledemokraterna att lägga 
ett antal tilläggs rkanden

Alliansen 
önskar 
lycka till!

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).

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

VECKA 48, 2014VECKA 25, 2014

Älvhem – ännu en
handelsplats i Älvängen

HANDELSPLATS 
ÄLVHEM

Ägare: Älvhem AB som 
ingår i företagsgruppen 
Creciente AB med etable-
rade företag som Bilab och 
Kungälvs Trä.
Storlek: 8500 kvm.
Antal p-platser: 340.
Inriktning: Livsmedel och en 
betoning på volymhandel.
Byggstart: Våren 2015.

Handelsplats Älvhem i Svenstorp, ett stenkast från Coop Extra, ska komplettera den befintliga handelsplatsen med åtta till tio nya butiker samt en större livsmed-

Planerna på ännu en handelsplats på Svenstorpsområdet i Älväng-
en presenterades. Byggstart är planerat till 2015. Vilka hyresgäs-
terna är har inte framkommit. Klart är att Kungälvs Trä kommer att 
etablera sig på området, liksom Hardesjö Bilverkstad.
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NÖDINGE. Nödinge SK 
fick en tidig julklapp av 
Länsförsäkringar.

Eller vad sägs om ett 
stipendium om 10 000 
kronor?

– Vi känner oss hedra-
de, säger ordförande 
Kenneth Wallbert.

Länsförsäkringar delar varje 
år ut tio stipendier till lovan-
de förebilder i Västra Göta-
landsregionen. Det är främst 
riktat till ideella föreningar 
med en utvecklad ungdom-
sverksamhet. I år föll valet på 
Nödinge SK.

– Syftet är att stötta fören-
ingar som bidrar till att öka 
livskvalitén och motverka ut-
anförskapet. Ett annat mål är 
att verka drogförebyggande, 
vilket i princip all ungdom-
sverksamhet gör. Det hand-
lar ju om att visa ungdomar 
att det finns positiva alterna-
tiv, säger Susanne Karlsson, 
kontorschef i Ale.

Hans Ulriksson och 
Kenneth Wallbert repre-
senterade Nödinge SK när 
Länsförsäkringar överläm-
nade diplom och en värde-
check om 10 000 kronor. Att 
det finns många hål att stop-
pa pengarna i råder det ing-
en tvekan om, men det finns 
en självklar prioritering.

– Vi fortsätter vår satsning 
på ledarutbildning. Ledarna 
är grunden i verksamheten 
och vi kommer i samarbete 
med SISU att genomföra en 

särskild satsning på åldersan-
passad fysisk träning. Den 
kör vi på hemmaplan och på 
så vis ska fler kunna delta, 
säger Ulriksson och berättar 
att klubben idag har drygt 
300 aktiva barn.

Få med tjejerna
Av alla aktiva är bara 80 tje-
jer, vilket är en utmaning för 
framtiden.

– Ja, vi måste fokusera 

ännu mer på att få med tje-
jerna, men det är inte lätt. 
Det är mycket som konkur-
rerar om deras intresse. Vi 
ska se vad vi kan göra fram 
över, helt klart har vi något 
att jobba med på den punk-
ten, erkänner Ulriksson.

Under 2015 hoppas Nö-
dinge SK att en konstgräs-
plan ska förverkligas. Kom-
munledningen har dock 
meddelat att idén om att läg-

ga en fullstor konstgräsplan 
på Boboplan centralt inte är 
aktuellt.

– De anser att marken 
bättre används till bostäder 
och har föreslagit en annan 
lösning uppe vid Vimmer-
vi. Det viktigaste för oss är 
att vi får till stånd en plan. 
Behovet är jättestort och vi 
utgår från att kommunen vä-
ger in allt i ett klokt beslut. 
Att vi har förespråkat ett 

centralt läge är ingen hem-
lighet. Vi ser stora fördelar 
med närheten till skolan och 
alla boende. Oavsett behövs 
en säker gång- och cykelled 
från centrum till Vimmervi. 
Bygger vi en konstgräsplan 
vid sjön kanske det skyndar 
på den processen, avslutar 
Ulriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nödinge SK:s kassör Hans Ulriksson och ordförande Kenneth Wallbert hade äran att ta emot Länsförsäkringars stipendium ”Lovan-
de förebilder” av kontorschef Susanne Karlsson. Överlämningen skedde på Ale Torg i fredags.

Nödinge SK – Länsförsäkringars förebild
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Vi önskar dig  
en riktigt god jul

STUDIO RUBB & STUBB 
Långgatan 13, 463 71 Lödöse, Telefon: 0520-66 00 05

GOD JUL 
ÖNSKAR VI 
ALLA VÅRA 
KUNDER!

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal

Älvängen

Vi vill önska alla våra kunder  

och vänner en riktigt

God Jul &  
Gott Nytt År

Älvvägen 13 • Älvängen, Telefon 0303-74 92 18

God jul  &
gott nytt år!

Välkomna till oss! Tel 0303-74 51 69

Hela 16 SPF-medlem-
mar kunde slita sig från 
julstöket för fredagsvand-
ringen. Vi tog oss till 
Alafors per buss eller till 
fots. I strålande sol gick 
vi Älebräckevägen upp 
till Torp. Under Gösta 
Mårdborgs ledning tog 
vi oss till Madenområdets 
grillplats för kafferast. Vi 
nuddade det nya Krono-
gårdsområdet. Tyvärr går 
inte den nya elbussen mitt 
på dagen. Å andra sidan 
är vi ute för att få motion. 
Vid Älvängens resecen-
trum väntade en hygglig 
busschaufför på oss.

Nästa fredagsvandring 
är den 9 januari. Titta 
i Gästboken på SPF 
Alebygdens hemsida. 
Här finns också uppgif-
ter om stavgången på 
Dammekärr. Till resan till 
Portugal 27/4 – 4/5 finns 
det fyra platser kvar. I maj 
åker vi turen Gårdarna 
kring sjön. I juni gör vi en 
utflykt i skärgården. En 
cykelutflykt är planerad 
till i maj-juni och Österlen 
besöker vi i början av 
oktober. En långresa med 
buss är på programmet i 
början av oktober.

Lennart Mattsson

Från Alafors 
till Älvängen 
med SPF 
Alebygden

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

 

Surte och Älvängen

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2014
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2015.
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Högtid att sälja.
 

 
 

10-11/1

Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.

ALE SVENSKFAST.SE/ALE

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!

22/12 - 6/1 HAR VI STÄNGT

Bilverkstad

Rydéns Bil
GRÖNNÄSSKEPPLANDA

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda

BOHUS. De kommer i 
olika storlekar, en del 
kryper, andra hoppar 
och vissa krälar – några 
är saftiga och andra 
krispiga. 

Gemensamt är att de 
kan vara människans 
enda hopp för en ekolo-
giskt hållbar framtid. 

Insekter ses oftast av 
oss svenskar som något 
oaptitligt, men den sy-
nen kan vara på väg att 
förändras för alltid.

Ale kommun har ännu inte 
tagit ställning till om insekter 
är rätt väg att gå för att möta 
framtidens matbehov. Däre-
mot vet man att någonting 

måste göras. Andreas Kjäll-
gren som är utredningsse-
kreterare i kommunen säger 
att Ale jobbar aktivt med att 
minska sin miljöpåverkan 

bland annat genom att öka 
andelen ekologiska produk-
ter. Ett mål är öka andelen 
eko-produkter till 40 procent 
till år 2018. I dagsläget ligger 

kommunen på ungefär 20 
procent.

– I Ale jobbar vi också bra 
med säsongsanpassning av 
produkter. Dessutom finns 
det alltid ett vegetariskt al-
ternativ på skolorna i kom-
munen och några gånger per 
termin serveras bara vegeta-
risk mat.

Köttfri måndag
Nästan en femtedel av jor-
dens totala utsläpp av växt-
husgaser kommer från kött-
produktionen. Flera insatser 
pågår för att stoppa de ökade 
utsläppen. Köttfri måndag 
har slagit igenom stort, fle-
ra matbutiker försöker locka 
sina kunder till att äta mer 
grönt och i FN:s klimatrap-
port framförs en vilja att för-

ändra våra mat och levnads-
vanor så snabbt som möjligt. 

– Om resten av jorden åt 
som oss i Sverige skulle vi be-
höva tre jordklot 2050, säger 
Ellen Gellerbrant.

Hon och Emma Asphol-
mer började intressera sig 
för insekter för ungefär ett 
och ett halvt år sedan efter att 
ha läst FN:s rapport där just 
dessa beskrevs som en möj-
lig räddning för naturen och 
jordens växande befolkning. 
De två vännerna studerade 
på Göteborgs universitet och 
tanken var att insekter skulle 
bli deras avhandling när de 
slutgjorde sin utbildning till 
kostvetare, men intresset för 
råvaran växte och det blev 
mycket mer än så. Idag driver 
de både bloggen Insects for 
starters och det nystartade 
företaget Hakuna mat som 
säljer just insekter.

– Vi hade aldrig tänkt på 
insekter som mat innan, men 
vi tyckte att det var intres-
sant, säger Emma Aspholmer.

Hög proteinhalt
Två miljarder människor jor-
den runt äter redan insekter 
regelbundet. Många insekter 
har en mycket hög protein-
halt och innehåller viktiga 
mineraler, dessutom är de 
kallblodiga och bidrar där-
för inte med några växhus-
gaser. Det kan jämföras med 
kor som bidrar med enorma 
mängder metangas. För att 

producera ett kilo nötkött 
skapas till exempel samma 
mängd växthusgaser som 25 
mils bilkörning, enligt initia-
tivet Köttfri måndag.

– Det är inte äckligt att äta 
insekter, det är bara ovant. 
Insekter smakar inte som nå-
gonting. Superworm smakar 
liksom som Superworm, till 
exempel. Vissa smakar min-
dre och andra mer, nån har en 
nötig ton. Det är en ny smak 
att vänja sig vid bara, säger 

Mats Svensson, Alafors:

– Som det är nu kan jag inte 
tänka mig det, med framöver 
kanske. Det låter ju inte så gott 
med insekter men kan ju vänja 
sig vid allt.

Camilla Pedersen, Nödinge:

– Jag vet inte. Kanske. Jag har 
aldrig testat så jag vet ju inte 
om det är gott eller inte.

Isac Laudon, Skepplanda:

– Nej! Det låter äckligt.

Annika Olsson, Nödinge:

Nej, då äter jag hellre mer 
grönsaker. Jag tycker inte om 
insekter över huvud taget, jag 
är rädd för såndana små kryp. 
Det är ju inte nåt man är van 
vid att äta men man kan väl 
vänja sig vid allt.

Insekter – en hållbar meny

Insekter som en råvara i de svenska hushållen? Det kan bli ett 
måste i framtiden, om målet om det hållbara samhället ska pri-
oriteras. 
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vastsvenskapaketet.se

Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar
Ger plats för längre tåg 
och fler resenärer.

Västlänken
Tågtunnel under Göteborg 
som gör det möjligt att utöka 
tågtrafiken och skapa 
direktresor i regionen.  
Tre stationer ger Göteborg 
nya förutsättningar att skapa 
framtidens stad.

Busskörfält
Gör kollektivtrafiken 
punktligare och mer 
tillförlitlig.

Hisingsbron
Ersätter den utslitna Götaälvbron. 
Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 
cykeltrafik och ny bebyggelse nära 
vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden
Ett nytt resecentrum byggs 
som en del av en växande 
stadsdel.

Marieholmstunneln
En vägtunnel under Göta älv som 
avlastar Tingstadstunneln och 
förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 
i Göteborg efter ett beslut som togs  
i riksdagen 2011. Det innebär en 
höjning med 1, 3, eller 4 kronor 
beroende på när du passerar. 
Det maximala beloppet per dag och 
fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 
www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp
06:00 – 06:29  ............. 9 kr
06:30 – 06:59  ..........  16 kr
07:00 – 07:59  ...........  22 kr
08:00 – 08:29  ..........  16 kr
08:30 – 14:59  .............. 9 kr
15:00 – 15:29  ............  16 kr
15:30 – 16:59  ............  22 kr
17:00 – 17:59  ............  16 kr
18:00 – 18:29  .............. 9 kr
18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 
folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 
har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 
Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85
 Mån-fre 07–18 Lör 10–14

Gäller på alla våra tapeter i lager

Ellen Gellerbrant.
– Vi har gått från att tycka 

det var äckligt och läskigt att 
ta på dem till att vi leker med 
dem och sedan glatt äter en, 
säger Emma Aspholmer.

– Nu blir vi nästan arga när 
nån säger att det är äckligt 
utan att verkligen ha testat.

Jenny Sallander som är 
kommundietist i Ale kom-
mun tycker att det är bra 
att man mer och mer börjar 
koppla samman hälsa och 

miljö. Däremot tror hon inte 
att insekter kommer att ham-
na på alebornas tallrikar inom 
det närmsta.

– Det ligger långt fram i ti-
den! Vi människor är så obe-
nägna att ändra våra vanor 
att det är svårt att genomföra 
stora förändringar. Det kan 
kännas personligt när någon 
säger till om vad man får äta.  
Hon tror också att det ligger 
långt ifrån oss kulturellt. 

– Insekter skiljer sig så 

mycket från den maten vi är 
vana vid. Det är möjligt att 
de skulle accepteras lättare i 
mald form.

Anledningen till att vi inte 
äter insekter i Europa beror 
enligt Ellen Gellerbrant och 
Emma Aspholmer på att det 
historiskt sett inte funnits så 
mycket insekter att äta här 
och att de är svåra att förva-
ra. I varmare länder finns det 
ett större urval och tillgången 
har funnits året runt. 

Skadedjur
– För oss var det mer naturligt 
att börja med jordbruk. Då 
kunde man odla stora mäng-
der så att det räckte i ett år. 
När vi odlade blev insekten 
till något negativt. Den blev 
ett hot mot våra grödor och 
började ses som ett skadedjur, 
säger Ellen Gellerbrant.

Än så länge är insekter en 
dyr råvara, men Emma Asp-
holmer och Ellen Geller-
brant tror att allt eftersom 
efterfrågan ökar och produk-
tionen kan dra igång på allvar 
kommer priset att sänkas.

– Kött kommer att vara en 
lyxvara i framtiden. Experter 
säger att det kommer att vara 
lika exklusivt som kaviar är 
idag, säger Ellen Gellerbrant.

I Ale kommun anser man 
inte att insekter är något att 
fundera allt för mycket på i 
nuläget, men man följer man 
utvecklingen.

– Det finns mycket att göra 
redan nu. Vi får börja med 
det, säger Andreas Kjällgren.

SOFIA KARLSSON
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Högtid att sälja.
 

 
 

10-11/1

Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.

ALE SVENSKFAST.SE/ALE

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
FRÅN OSS ALLA 
TILL ER ALLA!

22/12 - 6/1 HAR VI STÄNGT

Bilverkstad

Rydéns Bil
GRÖNNÄSSKEPPLANDA

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda

BOHUS. De kommer i 
olika storlekar, en del 
kryper, andra hoppar 
och vissa krälar – några 
är saftiga och andra 
krispiga. 

Gemensamt är att de 
kan vara människans 
enda hopp för en ekolo-
giskt hållbar framtid. 

Insekter ses oftast av 
oss svenskar som något 
oaptitligt, men den sy-
nen kan vara på väg att 
förändras för alltid.

Ale kommun har ännu inte 
tagit ställning till om insekter 
är rätt väg att gå för att möta 
framtidens matbehov. Däre-
mot vet man att någonting 

måste göras. Andreas Kjäll-
gren som är utredningsse-
kreterare i kommunen säger 
att Ale jobbar aktivt med att 
minska sin miljöpåverkan 

bland annat genom att öka 
andelen ekologiska produk-
ter. Ett mål är öka andelen 
eko-produkter till 40 procent 
till år 2018. I dagsläget ligger 

kommunen på ungefär 20 
procent.

– I Ale jobbar vi också bra 
med säsongsanpassning av 
produkter. Dessutom finns 
det alltid ett vegetariskt al-
ternativ på skolorna i kom-
munen och några gånger per 
termin serveras bara vegeta-
risk mat.

Köttfri måndag
Nästan en femtedel av jor-
dens totala utsläpp av växt-
husgaser kommer från kött-
produktionen. Flera insatser 
pågår för att stoppa de ökade 
utsläppen. Köttfri måndag 
har slagit igenom stort, fle-
ra matbutiker försöker locka 
sina kunder till att äta mer 
grönt och i FN:s klimatrap-
port framförs en vilja att för-

ändra våra mat och levnads-
vanor så snabbt som möjligt. 

– Om resten av jorden åt 
som oss i Sverige skulle vi be-
höva tre jordklot 2050, säger 
Ellen Gellerbrant.

Hon och Emma Asphol-
mer började intressera sig 
för insekter för ungefär ett 
och ett halvt år sedan efter att 
ha läst FN:s rapport där just 
dessa beskrevs som en möj-
lig räddning för naturen och 
jordens växande befolkning. 
De två vännerna studerade 
på Göteborgs universitet och 
tanken var att insekter skulle 
bli deras avhandling när de 
slutgjorde sin utbildning till 
kostvetare, men intresset för 
råvaran växte och det blev 
mycket mer än så. Idag driver 
de både bloggen Insects for 
starters och det nystartade 
företaget Hakuna mat som 
säljer just insekter.

– Vi hade aldrig tänkt på 
insekter som mat innan, men 
vi tyckte att det var intres-
sant, säger Emma Aspholmer.

Hög proteinhalt
Två miljarder människor jor-
den runt äter redan insekter 
regelbundet. Många insekter 
har en mycket hög protein-
halt och innehåller viktiga 
mineraler, dessutom är de 
kallblodiga och bidrar där-
för inte med några växhus-
gaser. Det kan jämföras med 
kor som bidrar med enorma 
mängder metangas. För att 

producera ett kilo nötkött 
skapas till exempel samma 
mängd växthusgaser som 25 
mils bilkörning, enligt initia-
tivet Köttfri måndag.

– Det är inte äckligt att äta 
insekter, det är bara ovant. 
Insekter smakar inte som nå-
gonting. Superworm smakar 
liksom som Superworm, till 
exempel. Vissa smakar min-
dre och andra mer, nån har en 
nötig ton. Det är en ny smak 
att vänja sig vid bara, säger 

Mats Svensson, Alafors:

– Som det är nu kan jag inte 
tänka mig det, med framöver 
kanske. Det låter ju inte så gott 
med insekter men kan ju vänja 
sig vid allt.

Camilla Pedersen, Nödinge:

– Jag vet inte. Kanske. Jag har 
aldrig testat så jag vet ju inte 
om det är gott eller inte.

Isac Laudon, Skepplanda:

– Nej! Det låter äckligt.

Annika Olsson, Nödinge:

Nej, då äter jag hellre mer 
grönsaker. Jag tycker inte om 
insekter över huvud taget, jag 
är rädd för såndana små kryp. 
Det är ju inte nåt man är van 
vid att äta men man kan väl 
vänja sig vid allt.

Insekter – en hållbar meny

Insekter som en råvara i de svenska hushållen? Det kan bli ett 
måste i framtiden, om målet om det hållbara samhället ska pri-
oriteras. 
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vastsvenskapaketet.se

Trängselskatten* är en del av Västsvenska paketet och har tre 

syften. Den skapar en bättre miljö med friskare luft, minskar 

trängseln och är med och finansierar Västsvenska paketet. 

Det är en av de största satsningar som görs på vägar, järn  -

vägar, kollektivtrafik och cykelbanor i Västsverige. Paketet 

beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). 

När möjligheterna att resa förbättras, blir det enklare att bo 

där man trivs och samtidigt nå jobb eller skola inom rimlig 

tid. Det blir också lättare att ta sig till skog, hav, stad, nöjen 

och allt som bidrar till ett gott liv.

Trängselskatten höjs den 1 januari 2015

I Västsvenska paketet ingår även pendelparkeringar, cykelbanor, bullerskydd med mera.

Perrongförlängningar
Ger plats för längre tåg 
och fler resenärer.

Västlänken
Tågtunnel under Göteborg 
som gör det möjligt att utöka 
tågtrafiken och skapa 
direktresor i regionen.  
Tre stationer ger Göteborg 
nya förutsättningar att skapa 
framtidens stad.

Busskörfält
Gör kollektivtrafiken 
punktligare och mer 
tillförlitlig.

Hisingsbron
Ersätter den utslitna Götaälvbron. 
Ger mer plats för kollektiv-, gång-, 
cykeltrafik och ny bebyggelse nära 
vattnet på både sidor av älven.

Gamlestaden
Ett nytt resecentrum byggs 
som en del av en växande 
stadsdel.

Marieholmstunneln
En vägtunnel under Göta älv som 
avlastar Tingstadstunneln och 
förbättrar framkomligheten.

Höjd trängselskatt

Från 1 januari 2015 gäller nya belopp 
i Göteborg efter ett beslut som togs  
i riksdagen 2011. Det innebär en 
höjning med 1, 3, eller 4 kronor 
beroende på när du passerar. 
Det maximala beloppet per dag och 
fordon är fortfarande 60 kronor.

För mer info: 
www.transportstyrelsen.se

Tider Belopp
06:00 – 06:29  ............. 9 kr
06:30 – 06:59  ..........  16 kr
07:00 – 07:59  ...........  22 kr
08:00 – 08:29  ..........  16 kr
08:30 – 14:59  .............. 9 kr
15:00 – 15:29  ............  16 kr
15:30 – 16:59  ............  22 kr
17:00 – 17:59  ............  16 kr
18:00 – 18:29  .............. 9 kr
18:30 – 05:59  .............  0 kr

*  I samband med riksdagsvalet 2014 genomförde Göteborg en rådgivande 
folkomröstning om trängselskatt. Göteborgs Stad är en av de fem parter som 
har tecknat avtal om Västsvenska paketet, där trängselskatten är en del. 
Förändringar av trängselskatten kräver beslut i riksdagen.

ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88 Tel 0303-74 60 85
 Mån-fre 07–18 Lör 10–14

Gäller på alla våra tapeter i lager

Ellen Gellerbrant.
– Vi har gått från att tycka 

det var äckligt och läskigt att 
ta på dem till att vi leker med 
dem och sedan glatt äter en, 
säger Emma Aspholmer.

– Nu blir vi nästan arga när 
nån säger att det är äckligt 
utan att verkligen ha testat.

Jenny Sallander som är 
kommundietist i Ale kom-
mun tycker att det är bra 
att man mer och mer börjar 
koppla samman hälsa och 

miljö. Däremot tror hon inte 
att insekter kommer att ham-
na på alebornas tallrikar inom 
det närmsta.

– Det ligger långt fram i ti-
den! Vi människor är så obe-
nägna att ändra våra vanor 
att det är svårt att genomföra 
stora förändringar. Det kan 
kännas personligt när någon 
säger till om vad man får äta.  
Hon tror också att det ligger 
långt ifrån oss kulturellt. 

– Insekter skiljer sig så 

mycket från den maten vi är 
vana vid. Det är möjligt att 
de skulle accepteras lättare i 
mald form.

Anledningen till att vi inte 
äter insekter i Europa beror 
enligt Ellen Gellerbrant och 
Emma Aspholmer på att det 
historiskt sett inte funnits så 
mycket insekter att äta här 
och att de är svåra att förva-
ra. I varmare länder finns det 
ett större urval och tillgången 
har funnits året runt. 

Skadedjur
– För oss var det mer naturligt 
att börja med jordbruk. Då 
kunde man odla stora mäng-
der så att det räckte i ett år. 
När vi odlade blev insekten 
till något negativt. Den blev 
ett hot mot våra grödor och 
började ses som ett skadedjur, 
säger Ellen Gellerbrant.

Än så länge är insekter en 
dyr råvara, men Emma Asp-
holmer och Ellen Geller-
brant tror att allt eftersom 
efterfrågan ökar och produk-
tionen kan dra igång på allvar 
kommer priset att sänkas.

– Kött kommer att vara en 
lyxvara i framtiden. Experter 
säger att det kommer att vara 
lika exklusivt som kaviar är 
idag, säger Ellen Gellerbrant.

I Ale kommun anser man 
inte att insekter är något att 
fundera allt för mycket på i 
nuläget, men man följer man 
utvecklingen.

– Det finns mycket att göra 
redan nu. Vi får börja med 
det, säger Andreas Kjällgren.

SOFIA KARLSSON
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www.nyapassat.se

 
Pris från 298 000 kr.   

Nya Passat. Utmanar det förväntade.

Utrustad med bland annat:
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 1 896 

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden 

är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

LÖDÖSE. Allmänhetens 
reaktioner fick kom-
munledningen att agera.

Åtgärder har nu vidta-
gits på parkeringen vid 
stationsområdet Lödöse 
Södra.

– Statistiken talar sitt 
tydliga språk och något 
måste göras, säger 
poliskommissarie Jack 
Lennartsson.

En namninsamling med när-
mare 900 underskrifter och 
reaktioner i samband med 
höstens ortsutvecklingsmö-
ten medförde att politikerna 
lyssnade på inkomna syn-
punkter. 

– Insatser efterlystes och 
därför tog vi en diskussion 
med polisen om vad vi ge-
mensamt kunde göra åt sa-
ken, säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Ett önskemål från pend-
larna var kameraövervakning 
för att få bukt med de bilre-
laterade brotten. 

– Det krävs olika steg 
och insatser för att få till 
stånd en kameraövervak-
ning. Det som vi har gjort 
nu inledningsvis är att vi har 

förbättrat belysningen på 
parkeringen samt att vi även 
arbetar på att förbättra syn-
ligheten i området, förklarar 
Ottosson och fortsätter:

– Att låta räddningstjäns-
ten ta en runda hit eller att 
få bolaget som sköter par-
keringsbevakningen i Lilla 
Edet att också dyka upp här 
med jämna mellanrum är 
funderingar som lyfts. Beslut 
kommer att fattas inom kort.

Töm bilen själva
Skyltar har satts upp som 
uppmärksammar pendlarna 
om att Lödöse Södra är ett 
utsatt ställe vad det gäller 
tillgreppsbrott. ”Töm bilen 
själv – kvarlämna ej värdesa-
ker” står det på skyltarna.

– Låt inte GPS:en sitta 
kvar, ingen mobil eller väska 
i sätet, säger Jack Lennarts-
son.

Under perioden 1 novem-
ber-17 december anmäldes 
24 bilrelaterade brott i Lilla 
Edets kommun. Nio av dem 
i Lödöse Södra.

– Procentuellt sett en väl-
digt hög siffra varför det inte 
råder några som helst tvivel 
om att stationsområdet är 
extra utsatt. Vad gör då po-

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 16 december
Cigarettjuv
Stöld på Netto i Bohus. En 
okänd man smyger in på 
lagret och tillgriper ciga-
retter. Spaningstips finns i 
ärendet.
Vid ett-tiden på natten är det 
en kvinnlig bilist som kör i 
diket i Starrkärr. 

Tisdag 17 december
Trafikolycka
På E45, strax norr om Lödö-
semotet, är det en kvinnlig 
bilist som kör av vägen strax 
innan klockan tio på morgo-
nen. Kvinnan förs till Kung-
älvs sjukhus med smärtor i 
nacke och huvud.

Torsdag 18 december
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Någon 
tar sig in i villan via ett föns-
ter i källaren. Det är oklart 
vad som saknas. En polispa-
trull åker till platsen för att 
ta uppgifter för en anmälan 
samt eventuellt säkra spår.

– Ökad synlighet på
stationsområdet

Åtgärder vidtas i Lödöse

lisen? Tidigt i söndags mor-
se grep vi två personer i en 
stulen bil, alldeles i närheten 
av stationen, säger Jack Len-
nartsson.

– Vi kommer att öka vår 
bevakning i den här delen 
av kommunen och då främst 
på kvällar och helger. Det 
kommer att ske med målade 

polisbilar, men även civilt. 
Förhoppningsvis ska det få 
effekt.

Att använda pendelpar-
keringen som en långtids-
parkering avråder Jack Len-
nartsson bestämt ifrån. 

– Det är tråkigt att säga, 
men risken att det händer 
något med bilen är uppenbar.

Sist men inte minst upp-
manar ordningsmakten all-
mänheten att anmäla alla 
brott, stora som små.

– Statistiken är en hjälp 
när vi ser vilka insatser som 
måste till på olika platser, av-
slutar Jack Lennartsson.

JONAS ANDERSSON

Poliskommissarie Jack Lennartsson och Lilla Edets kommunalråd Ingemar Ottosson på plats i 
Lödöse Södra där åtgärder vidtagits för att komma till bukt med skadegörelse och bilinbrott.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

God Jul
& Gott Nytt År

Vi är tillbaka 
på redaktionen 
onsdag 7 januari.

Du når oss även på 
journummer 

0704-92 35 07

GOD JUL!
& GOTT NYTT ÅR

e
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Stängt 22/12 - 6/1

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Vi på Hardesjö  Bilverkstad önskar  alla

23/12 stänger vi kl 13.00.
29/12 & 30/12 har vi öppet  som vanligt.  

2/1 & 5/1 har vi stängt.

God Jul  &  
Gott Nytt År

/Niclas med personal

0303-74 61 79 • www.hardesjobil.se

Vi på Stendahls Bil vill tacka våra kunder, vänner och 
medarbetare för året som har gått och önskar er alla ett 
fantastiskt gott slut. I år har vi valt att skänka en julgåva 
till förmån för Barncancerfonden. På det sättet kan vi 
hjälpa fler människor att få en god jul. Var med och 
hjälp till i kampen mot cancer ni också!

God Jul
Våra öppettider under helgen hittar ni på: 

& GOTT NYTT ÅR!

EN GOD JUL
ÖNSKAR VI

TIL
L VÅRA KUNDER

VI TACKAR FÖR 2014!

Skepplanda  
Åkeri AB

Önskar alla en 
God Jul och 

ett Gott Nytt År!

Mekonomen
i Nödinge

Tel: 0303-35 09 90
Öppettider:

Vardagar 7-18
Lördagar 10-14

e Södra

SKYDDA DIG MOT INBROTT

Majoriteten av alla bilstölder är tillfällig-
hetsbrott, det vill säga tjuven styrs mer av 
tillfället än ett planlagt handlande. Lämna 
inte värdesaker synligt i bilen.
En enkel men viktig åtgärd är att komma 
ihåg att låsa bilen. Det stoppar oftast 
tillfällestjuven.  
Minska risken – bilstölder 
• Varje gång du parkerar ditt fordon bör 
du välja plats med brottsförebyggande 
ögon. Välj inte den mörkaste delen på 
p-platsen om det finns en plats som är 
upplyst och har god insyn.
• Lämna inte datorer, mobiltelefoner och 
andra värdesaker synligt i bilen. Tänk på 
att även en tom väska eller kartong kan 
locka någon att göra inbrott i din bil.
• Se till att din bilstereo har stöldskydds-
kod eller löstagbar front som du tar med 
när du lämnar bilen.

Källa: www.polisen.se
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BRA UTBUD AV BEGAGNADE BILAR • FULLSERVICEVERKSTAD 
AC SERVICE & REPARATION • DÄCKVERKSTAD 
4-HJULSINSTÄLLNING • DÄCKHOTELL • GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil
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Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 90

– Vi ses 2015!
Dominik med personal
– VVii ses 22001155!!
Dominik med personal

God jul & 
gott nytt år!

Öppnar igen 7 januari
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www.nyapassat.se

 
Pris från 298 000 kr.   

Nya Passat. Utmanar det förväntade.

Utrustad med bland annat:
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 1 896 

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. CO
2
-utsläpp 120 g/km. Bilens tillvalsutrustning påverkar bilens bränsleförbrukning och CO

2
-utsläpp. *Indikativt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden 

är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

LÖDÖSE. Allmänhetens 
reaktioner fick kom-
munledningen att agera.

Åtgärder har nu vidta-
gits på parkeringen vid 
stationsområdet Lödöse 
Södra.

– Statistiken talar sitt 
tydliga språk och något 
måste göras, säger 
poliskommissarie Jack 
Lennartsson.

En namninsamling med när-
mare 900 underskrifter och 
reaktioner i samband med 
höstens ortsutvecklingsmö-
ten medförde att politikerna 
lyssnade på inkomna syn-
punkter. 

– Insatser efterlystes och 
därför tog vi en diskussion 
med polisen om vad vi ge-
mensamt kunde göra åt sa-
ken, säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

Ett önskemål från pend-
larna var kameraövervakning 
för att få bukt med de bilre-
laterade brotten. 

– Det krävs olika steg 
och insatser för att få till 
stånd en kameraövervak-
ning. Det som vi har gjort 
nu inledningsvis är att vi har 

förbättrat belysningen på 
parkeringen samt att vi även 
arbetar på att förbättra syn-
ligheten i området, förklarar 
Ottosson och fortsätter:

– Att låta räddningstjäns-
ten ta en runda hit eller att 
få bolaget som sköter par-
keringsbevakningen i Lilla 
Edet att också dyka upp här 
med jämna mellanrum är 
funderingar som lyfts. Beslut 
kommer att fattas inom kort.

Töm bilen själva
Skyltar har satts upp som 
uppmärksammar pendlarna 
om att Lödöse Södra är ett 
utsatt ställe vad det gäller 
tillgreppsbrott. ”Töm bilen 
själv – kvarlämna ej värdesa-
ker” står det på skyltarna.

– Låt inte GPS:en sitta 
kvar, ingen mobil eller väska 
i sätet, säger Jack Lennarts-
son.

Under perioden 1 novem-
ber-17 december anmäldes 
24 bilrelaterade brott i Lilla 
Edets kommun. Nio av dem 
i Lödöse Södra.

– Procentuellt sett en väl-
digt hög siffra varför det inte 
råder några som helst tvivel 
om att stationsområdet är 
extra utsatt. Vad gör då po-

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Måndag 16 december
Cigarettjuv
Stöld på Netto i Bohus. En 
okänd man smyger in på 
lagret och tillgriper ciga-
retter. Spaningstips finns i 
ärendet.
Vid ett-tiden på natten är det 
en kvinnlig bilist som kör i 
diket i Starrkärr. 

Tisdag 17 december
Trafikolycka
På E45, strax norr om Lödö-
semotet, är det en kvinnlig 
bilist som kör av vägen strax 
innan klockan tio på morgo-
nen. Kvinnan förs till Kung-
älvs sjukhus med smärtor i 
nacke och huvud.

Torsdag 18 december
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Någon 
tar sig in i villan via ett föns-
ter i källaren. Det är oklart 
vad som saknas. En polispa-
trull åker till platsen för att 
ta uppgifter för en anmälan 
samt eventuellt säkra spår.

– Ökad synlighet på
stationsområdet

Åtgärder vidtas i Lödöse

lisen? Tidigt i söndags mor-
se grep vi två personer i en 
stulen bil, alldeles i närheten 
av stationen, säger Jack Len-
nartsson.

– Vi kommer att öka vår 
bevakning i den här delen 
av kommunen och då främst 
på kvällar och helger. Det 
kommer att ske med målade 

polisbilar, men även civilt. 
Förhoppningsvis ska det få 
effekt.

Att använda pendelpar-
keringen som en långtids-
parkering avråder Jack Len-
nartsson bestämt ifrån. 

– Det är tråkigt att säga, 
men risken att det händer 
något med bilen är uppenbar.

Sist men inte minst upp-
manar ordningsmakten all-
mänheten att anmäla alla 
brott, stora som små.

– Statistiken är en hjälp 
när vi ser vilka insatser som 
måste till på olika platser, av-
slutar Jack Lennartsson.

JONAS ANDERSSON

Poliskommissarie Jack Lennartsson och Lilla Edets kommunalråd Ingemar Ottosson på plats i 
Lödöse Södra där åtgärder vidtagits för att komma till bukt med skadegörelse och bilinbrott.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

www.kungalvssolskydd.se

God Jul
& Gott Nytt År

Vi är tillbaka 
på redaktionen 
onsdag 7 januari.

Du når oss även på 
journummer 

0704-92 35 07

GOD JUL!
& GOTT NYTT ÅR

e
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Stängt 22/12 - 6/1

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Vi på Hardesjö  Bilverkstad önskar  alla

23/12 stänger vi kl 13.00.
29/12 & 30/12 har vi öppet  som vanligt.  

2/1 & 5/1 har vi stängt.

God Jul  &  
Gott Nytt År

/Niclas med personal

0303-74 61 79 • www.hardesjobil.se

Vi på Stendahls Bil vill tacka våra kunder, vänner och 
medarbetare för året som har gått och önskar er alla ett 
fantastiskt gott slut. I år har vi valt att skänka en julgåva 
till förmån för Barncancerfonden. På det sättet kan vi 
hjälpa fler människor att få en god jul. Var med och 
hjälp till i kampen mot cancer ni också!

God Jul
Våra öppettider under helgen hittar ni på: 

& GOTT NYTT ÅR!

EN GOD JUL
ÖNSKAR VI

TIL
L VÅRA KUNDER

VI TACKAR FÖR 2014!

Skepplanda  
Åkeri AB

Önskar alla en 
God Jul och 

ett Gott Nytt År!

Mekonomen
i Nödinge

Tel: 0303-35 09 90
Öppettider:

Vardagar 7-18
Lördagar 10-14

e Södra

SKYDDA DIG MOT INBROTT

Majoriteten av alla bilstölder är tillfällig-
hetsbrott, det vill säga tjuven styrs mer av 
tillfället än ett planlagt handlande. Lämna 
inte värdesaker synligt i bilen.
En enkel men viktig åtgärd är att komma 
ihåg att låsa bilen. Det stoppar oftast 
tillfällestjuven.  
Minska risken – bilstölder 
• Varje gång du parkerar ditt fordon bör 
du välja plats med brottsförebyggande 
ögon. Välj inte den mörkaste delen på 
p-platsen om det finns en plats som är 
upplyst och har god insyn.
• Lämna inte datorer, mobiltelefoner och 
andra värdesaker synligt i bilen. Tänk på 
att även en tom väska eller kartong kan 
locka någon att göra inbrott i din bil.
• Se till att din bilstereo har stöldskydds-
kod eller löstagbar front som du tar med 
när du lämnar bilen.

Källa: www.polisen.se
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BRA UTBUD AV BEGAGNADE BILAR • FULLSERVICEVERKSTAD 
AC SERVICE & REPARATION • DÄCKVERKSTAD 
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Nödingevägen 2 • Tel 0303-960 90

– Vi ses 2015!
Dominik med personal
– VVii ses 22001155!!
Dominik med personal

God jul & 
gott nytt år!

Öppnar igen 7 januari
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STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VVEECCKK
SSHOPEHOPE

S

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

89/KG
:-

FÄRSK  
LAXFILÉ

ALLA  SILL-
INLÄGGNINGAR

990
/HG

VÅR EGNA
RÖDBETSSALLAD

APELSINER

790
/HG 790

/KG

NÖTFÄRS

59/KG
90

Max 2kg/kund

ALADDIN / 
 PARADIS

KAFFE
GEVALIA

/ST1990
Max 2 st/medlem

Medlemspris

VISPGRÄDDE

18:-
2 FÖR 59/KG

90

29/ST
90

PRINSKORV
CHARKMÄSTER

82% kötthalt

LAX I 
SKIVOR

/ST2990
Välj mellan rökt och 

gravad 39/ST
90

SCAN
KÖTTBULLAR

Max 2st/kund

ABBA SILL

25:-
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Max 1 köp/kund
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COOPPPPPPPPP
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SCANSCANNAN
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90 49/ST
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JULMUST
NYGÅRDA
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JULLÄNGD

:-10/ST

VÖRTBRÖD
MED ELLER UTAN 

RUSSIN

Max 1st/kund

ÖPPETTIDER JUL 

JULAFTON............... KL 6–14

JULDAGEN .............. KL 8–20

ANNANDAG JUL ..... KL 6–23
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OCH ETT RIKTIGT
GOTT NYTT ÅR!

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST

VECK
SHOPE

S

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

99/ST
:-

15/ST
:-1/ST

:-

FÄRSK  
HUMMER

CITRONER
OCH LIME

CHIPS LÄSK
KYCKLINGFILÉ

BRÄNNVIN ELLER 
WHISKEYOST 31%  

EXTRALAGRAD

FRYST  
HUMMER

POTATIS-
GRATÄNG

LÖSVIKTSGODIS
KARAMELLKUNGEN

OXFILÉ

49/ST
90

32:-
2 FÖR

GREKISKT LANTBRÖD 
OCHBARKIS

MOUSSE-
BAKELSER

2-PACK:-10/ST

MO
BA:-29

Max 2st/kund 199:-/KG
Max 2st/kund

49/ST
:-

FRYSTA RÄKOR

Max 2st/kundMax 2st/kund
Max 10st/sort/

kund

EXTRALAGRAD

49/KG
90

Läsk 200 cl Coca-cola
Välj mellan olika sorter.

5 FÖR

75:-Plus pant 49/ST
90

Max 2st/kund

Medlemspris

89/KG
:-

ÖPPETTIDER NYÅR

NYÅRSAFTON ..... KL 6–18

NYÅRSDAGEN .... KL 8–20
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GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!

www.brogrenindustries.com

Vi önskar alla alebor

ÖLANDA. Ett jullandskap 
med oräkneliga tomtar.

Hemma hos Pernilla 
Slitebo skapas en speciell 
atmosfär lagom till första 
advent varje år.

– Mitt bygge väcker upp-
märksamhet runt om i värl-
den, konstaterar Pernilla.

Det började för knappt 20 år 
sedan med en kyrka, ett antal 
småfigurer, bomull och lite glit-
ter. Därefter har landskapet, växt 
och växt.

– Först utökade jag landskapet 
med fyra hus, sedan hittade jag 
mer och mer saker som jag ville 
ha. Jag har investerat några tu-
senlappar i detta projekt, skrattar 
Pernilla.

Kreativitet och fingerfärdig-
het är egenskaper som krävs för 
att få jullandskapet på plats. Det 
tar två-tre veckor innan allt är på 
plats, ljuskablar dragna och så 
vidare.

– Det gäller att det blir sy-
metriskt rätt. Landskapet skiftar 
karaktär från år till år. Nu har 
jag dessutom köpt 25 nya hus 
på Tradera samt 60 småfigu-
rer, tomtar och människor, som 
kommer att få plats nästa jul, be-
rättar Pernilla.

Pernilla Slitebos jullandskap 
finns att beskåda på Youtube och 
på en amerikansk julsida. Kom-
mentarerna strömmar in från 
Australien, Thailand, Mexico – 
ja, från i stort sett hela världen.

– Det går hem överallt. Det 
finns ingen krubba eller sådant 
utan är rätt och slätt ett julland-
skap utan något kristet budskap.

– Den bästa kommentaren jag 
har fått lyder: ”Det känns som att 
gå på en gammaldags julmark-
nad”. Det är precis så som jag vill 
att mitt bygge ska uppfattas.

Du gillar julen?
– Jag älskar julen! Det är den 

enda högtid som vi firar. Det är 
så mysigt med allt pynt, ljusen 
och glädjen förstås. 

Vad kan du inte vara utan 
på jul?

– Det skulle vara granen i så 
fall.

God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

GRÖNNÄS
AUTOSERVICE AB

Älvängen • tel. 0303-33 83 36

Pernilla Slitebo vid sitt jullandskap.

Loke, 11 år, går i mammas fotspår och har byggt upp ett litet 
vinterland även han.

– Ett landskap som väcker uppmärksamhet
Gammaldags julmarknad i Ölanda

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes ÅkeriSURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

God Jul
& Gott
Nytt År!

Vi önskar alla våra kunder en riktigt

God Jul och
Gott Nytt År

ALE

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
Bengt: 0705-33 49 11, Brasse: 0705-33 10 08 

Vi önskar alla 
en god jul och ett 

gott nytt år!

PPernilllla.a.

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se
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ALAFORS. Utsättning is-
tället för det traditionella 
första spadtaget.

Det var vad som skedde 
i Furulundsområdet i förra 
veckan.

Till sommaren ska det 
vara klart för inflyttning i 
15 nybyggda bostadsrätter.

I april är det inflyttningsklart i 
de 24 hyreslägenheter som utgör 
den första etappen i Alebyggens 
exploatering i Furulundsområ-
det, på nya Eklidsvägen.

– Arbetet har flutit på väldigt 
bra och faktum är att det blir in-
flyttning fyra månader tidigare 
än beräknat, förklarar projektle-
dare Sven Burgren.

Det blir tre tvåplanshus med 
hiss som rymmer fyra tvåor och 
fyra treor vardera. Tvårumslä-
genheterna kommer att få en 
hyra på cirka 7 700 kronor och 
treorna drygt 9 000 kronor.

Nu har även arbetet med bo-
stadsrätterna kommit igång. Tio 
av de femton bostäderna är re-
dan tingade. 

– Det kommer att bli extremt 
låga energikostnader. Energibe-
räkningen är 41 kilowattimmar 
per kvadratmeter. Det är nästan 
i paritet med passivhus. En vär-
mepump kommer att sitta i var-
je hus, säger Sven Burgren och 
berättar vidare att bostadsrätt-
sinnehavarna kan se fram emot 

golvvärme, parkett i alla rum och 
helkaklat badrum.

– Som pricken över i:et får alla 
uteplatser i söderläge med utsikt 
över Alaforsdalen. Det blir ett 
väldigt fint boende.

Roger Olsson samt paret 
Per-Ove Jönsson och Britt 
Mattsson fanns med vid den 
symboliska utsättningen i tis-
dags. Trion kommer att ingå i 
den nybildade styrelsen – BRF 
Furulund Ahlafors.

– Som gammal Alaforsbo 
känns det roligt att projektet 
äntligen blir verklighet. De för-
sta planerna kom till redan 2004 
och då var tanken att det skulle 
bli en kooperativ hyresrätt. För 
vår del kommer detta att bli ett 
toppenboende, säger Roger Ols-
son.

Per-Ove Jönsson och Britt 
Mattsson har precis sålt sitt hus 
och kommer att flytta in som 
första hyresgäster till semestern.

– Fram till dess blir det att bo 
i husbilen. Efter julhelgen drar 
vi till Spanien, berättar Per-Ove.

Insatsen för en trerummare 
(77 kvm) uppgår till 1 535 000 
kronor med en månadsavgift på 
5 000 kronor. Motsvarande in-
sats för en fyrarumslägenhet (93 
kvm) blir 1 850 000 kronor med 
tillhörande månadsavgift på 6 
000 kronor.

JONAS ANDERSSON

VI ÖNSKAR
ALLA KUNDER 

GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR!

www.kollandagrus.se
0706-22 22 66
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Vi önskar alla våra kunder en 

God 
Jul 

& Ett Gott Nytt År!

God Jul 
& Gott Nytt år önskar vi på

Signalgatan 10A, Kungälv • 0733-577 571 • info@peekab.nu • www.peekab.nu

Roger Olsson, Per-Ove Jönsson och Britt Mattsson från BRF Furulund Ahlafors, tillsammans med Alebyggens 
Sven Burgren, symboliserar utsättningen av de 15 bostadsrätter som ska uppföras i Furulundsområdet. In-
flyttning sker till sommaren. 

Bostadsrätter byggs i Furulund
– Inflyttningsklart till sommaren
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VI ÖNSKAR ALLA VÅRA 
KUNDER EN 

God Jul och Ett 
Gott Nytt År

Skaggata 615, 446 96 Hålanda
 Tel 0707-31 52 85



Försäljning och repara-
tioner av cyklar
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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

Inspektion av avlopp med kamera - Högtrycksspolning - Farligt avfall  
Kärltvätt - Containerservice - Slamsugning - Sekretesspapper
Försäljning av säckställ, kärl, säckar m m. Bultgatan 8, Kungälv, 0303-24 58 60

f.d Kungälvs Transporttjänst

Din partner inom renhållning och återvinning

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

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

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

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

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

Vill du synas med oss?
0303-22 98 83

Från alla oss till alla er

Nu gör vi uppehåll 
över Jul och Nyår. 

Välkomna tillbaks 
2015.
Gå in på www.laget.
se/nskfotboll och 
sök upp din ålders-
grupp så ser du när 
vi startar upp igen.
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NUMMER 48         VECKA 52| 21SPORT

Vid höstens sista partävling 
i Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson        79
2.  Lilly Karlbom/Curt Nilsson              77
     Tomas Ståhl/Kent Johansson 
4. Eva Nyman/Håkan Nyman                74
    Eiron Andersson/Marcus Sandberg 
6. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg         70
    Marie-Louise Björklund/ 
    Karl-Eric Nilsson                               70

BRIDGE

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Surte BK – IF BolticGöta 4-5 (1-0)
Mål SBK: Olle Hultqvist 2, Magnus 
Karlsson, Mattias Timan. Matchens 
kurrar: Olle Hultqvist 3, Anton Lööf 2, 
Jonas Trysberg 1.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-0 
(2-0, 2-0, 2-0)
Mål SIS: Jonna Leek, Linda Karlsson, 
Sofie Karlsson, Elina Svensson, Therese 
Lamberg, Cecilia Isberg. Matchens 
kurrar: Jonna Leek 3, Lisa Persson 2, 
Sofie Karlsson 1. 

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 4-10 
(3-1, 0-3, 1-6)
Mål SIS: Niklas Pettersson 2, Daniel 
Dahlman 2. Mål Ale: Christian Hansson 
3, Fredrik Herlogsson 2, Andreas 
Jonasson, Alexander Sörensen, Tobias 
Hellman, Mattias Hansson. Matchens 
kurrar SIS: Oliver Engström 3, Daniel 
Antonsson 2, Niklas Pettersson 1. Match-
ens kurrar Ale: Christian Hansson 3, 
Fredrik Herlogsson 2, Hampus Sahlback 
Nilsson 1.

Älvstranden 10  39 26
Burås IK 10  36 25
Ale IBF 10  13 22
Surte IS IBK 10   6 17
IBK Walkesborg 9   9 15
Myggenäs IBK 10   4 15
Herrestads AIF 9  11 14
FBC Lerum  9 -11 11
Pixbo Wallenstam 9   3 9
Partille IBS 10 -28 8
Västra Frölunda 9 -44 1
IBF Göteborg 9 -38 0

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – OLDRIK 27-24 (15-14)
Mål Ale: Simon Liljeblad 7, Niklas 
Ericsson 6, Joakim Samuelsson 6, 
Fredrik Johansson 3, Per Johannesson 
2, Michael Strigelius, Henrik Tallheden 
och Jonatan Franzén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Hampus Eskilsson 2, 
Simon Liljeblad 1.

Ale vann slaget!

Surtes damer rycker i toppen
BOHUS. Sex målskyttar 
och en målvakt som 
håller tätt.

 Mot Kärra visade 
Surte IS IBK:s damer sin 
styrka.

Bredden har gjort 
dem mer eller mindre 
oslagbara.

Det har varit en långt ifrån 
smärtfri höstsäsong för Sur-
tes innebandydamer. Skadan 
på lagkaptenen Carolina 
Björkner är ett stort av-
bräck, men istället har an-
dra klivit fram. Mot Kärra i 
lördags fick blott 13 år gam-
la Emma Sandgren göra 
A-lagsdeut, då även senaste 
nyförvärvet Jessica Ljung-
gren insjuknat.

– Hon gör det jättebra! 
Jag är helt övertygad om att 
vi har en blivande storcenter 
där. Vi får ta det försiktigt 
bara och slussa in dem lång-
samt, berömmer lagkapten 
Sofie Karlsson och fortsät-
ter:

– Julvilan kommer lägligt. 
Vi är slitna och behöver lad-
da om. Det är kul att vi har 
fått in lite nya spelare som 
till exempel Jessica Ljung-
gren och nu är även Annika 
Korsbo tillbaka. Förhopp-
ningsvis ska Carro kunna 
börja spela igen efter nyår. 
Det gör dock att vi behöver 
spela oss samman och hitta 

energin igen.
Det sistnämnda är värt att 

understryka. Surte IS IBK 
har de senaste matcherna 
gått fram som en maskin 
som gör jobbet på halvfart 
och där intrycket ibland blir 
att de känns omotiverade. 
Vinner gör de ändå. Åtta 
segrar och bara två förluster 
är ett imponerande facit.

– Det har varit lite upp 
och ner, men avslutningen 
tycker jag har varit väldigt 
stark. Idag gör vi en stabil 
insats och ger dem aldrig 
chansen att störa oss, menar 
Sofie Karlsson.

Den analysen är det bara 
att skriva under på. Jonna 

Leek, planens stora domi-
nant, och Linda Karlsson 
målade i första perioden, 
Sofie Karlsson och Elina 
Svensson fyllde på i andra. 
Kärra hade några halvchan-
ser, men när Lisa Persson 
bestämt sig för att hålla tätt i 
buren räcker inte det. Istället 
gjorde Therese Lamberg 
och Cecilia Isberg Surtes 
femte och sjätte mål.

Kliver fram
– Det är många som kliver 
fram när oturen med skad-
or fortsätter att förfölja oss. 
Nu gick Malin Bernhards-
son sönder och kan bli borta 
en tid. Katja Kontio är på 

väg tillbaka, likaså Caroli-
na Björkner, men Jennifer 
Corneliusson är borta hela 
säsongen. Cecilia Isberg 
försvinner efter nyår och 
även Linda Karlsson missar 
ett par matcher, dock ej på 
grund av skada, redogör trä-
nare Tommi Pasanen.

Han konstaterade att Sur-
te inledde trevande och att 
spelet haltade betänkligt.

– 2-0 efter första var inte 
rättvist, men successivt tar 
vi över matchen och i sista 
perioden är det inget snack. 
Det blev en bra avslutning 
på en säsong som egentligen 
bara har innehållit en rejäl 
plump och det är bortamat-

chen mot Lindome, summe-
rar Pasanen.

Surte parkerar som klar 
tvåa i serien. Nu väntar re-
hab och vila. Vårsäsongen 
drar igång med bortamatch 
mot Lindås 11 januari.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bredden regerar. När Surte IS IBK:s damer vann över Kärra med klara 6-0 fanns det sex olika mål-
skyttar och en målvakt som höll nollan. Det är grunden i Surtes framgång. 

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Kärra IBK 6-0

INNEBANDY

Div 3 Göteborg
Surte IS IBK – Ale IBF 4-10

INNEBANDY
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– Men i Bohushallen fanns inga förlorare
BOHUS. Det var match-
en ingen ville förlora.

Ale IBF vann till 
sist det första derbyt 
mot Surte IS IBK, men 
matchen hade bara 
vinnare.

Folkfesten i Bohushal-
len innehöll allt.

Surte IS IBK:s herrar är på 
frammarsch och spelar i år för 
första gången i samma serie 
som Ale IBF. Efter en trög 
inledning har Surte tagit re-
vansch på sig själva och kunde 
i händelse av seger över Ale 
passera lokalkonkurrenten. 
Den drömmen får vänta. När 
allt kom till sin spets visade 
storebror klassen, men segern 
satt länge hårt inne.

Inför fullsatta läktare med 
ivriga supportrar till båda la-

gen gav Niklas Pettersson 
hemmalaget ledningen. Bo-
hushallen exploderade. Några 
minuter senare kvitterade Ale 
genom Alexander Sörensen 
och temperaturen närmade 
sig kokpunkten. Det här var 
uppenbart matchen inget av 
lagen tänkte förlora. Surtes 
blixtsnabba omställningar 
skapade stora bekymmer för 
Ale och gästernas framgångs-
rika förstakedja tvingades ka-
pitulera vid tre tillfällen under 
den första perioden.

– Vi hängde inte med och 
Surte gjorde det riktigt bra. I 
periodpausen snackade vi oss 
samman och tog tag i taktpin-
nen, säger Ales matchvinnare 
och skyttekung Fredrik Her-
logsson som bevakades hårt 
hela matchen.

–  Vi vet vad han kan. Han 
är enormt skicklig och hatten 
av när han trots allt gör två 
mål på oss, summerar Surte-
tränaren Tobbe Engström.

Med Herlogssons två mål 
i mittperioden visade han Ale 
vägen och inför tredje perio-
den var gästerna i ledningen 
med 4-3.

– Det kändes som att 
matchen vände när vi fick 
övertag. Jag vet inte, men vi 
har väl lite mer rutin och ett 
större lugn när vi kommer 

i underläge. Det här var en 
stenhård match och Surte var 
mycket bättre än jag förväntat 
mig. De satte allt på ett kort 
för att komma ikapp i slutet av 
matchen och då rann siffrorna 
iväg. Resultatet speglar inte 
matchen. Det här var en rik-
tig kamp och självklart känns 
det väldigt skönt att stå här 
som segrare, avslutar Fredrik 
Herlogsson.

Det var deppigt i Surtes 
läger, men med lite distans 
till händelserna konstaterade 
Tobbe Engström att allt blev 
som han föreställt sig – dra-
matiken, underhållningen, 
folkfesten – det var bara re-
sultatet som avvek från dröm-
föreställningen.

– Men vi möts snart igen 
och då ska vi genom dem en 
helt annan match.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Fredrik Herlogsson, två måls-
skytt, trots hårdbevakning.

Alexander Sörensen och hela Ales förstakedja spelade upp sig 
i det kokheta derbyt mot Surte. Kvitteringen från Sörensen var 
viktig, men det tog tid innan Ale kopplade grepp om matchen.

Niklas Pettersson inledde målskyttet i derbyt och 
Surte ledde med 3-1 efter en period.



NÖDINGE. Magnus 
Wislander, 50, röstades 
fram till millenniets bäs-
te handbollsspelare.

Numera spelar den 
forne världsspelaren 
med slocknade stjärnor 
i division fyra.

Där bjuder han fortfa-
rande på handbollsgo-
dis, men oslagbara Ale 
HF gick inte att rå på.

OLDRIK är mesta mästar-
klubben Redbergslids IK:s 
C-lag och har en trupp fylld 
av meriterade spelare. De 
flesta har under karriärens 
glansdagar spelat elitserie-
handboll och en av dem har 
spelat på den yttersta världs-
nivån. Magnus ”Slangen” 
Wislander behöver egentli-
gen ingen närmare beskriv-
ning. När millenniets störste 
skulle utses för snart 15 år 
sedan enades handbollex-
pertisen om Sveriges forne 
landslagsankare. Han ingår 
idag i Redbergslids tränar-
stab, men kan inte låta bli 
att spela lite själv – fast nu-
mera på en helt annan nivå. 
I onsdags gästades Ale Kul-
turrum av OLDRIK som 
för alla handbollssupportrar 

uppfattas som ett cirkus-
sällskap. Tillsammans har 
de driver med SM-guld och 
ansiktena är bekanta, fysiken 
däremot känner ingen igen. 
Det är numera gå-handboll 
som gäller och mot ett ungt 
satsande Ale HF räckte inte 
cirkuskonsterna till poäng.

– När domaren väl blåser 
igång matchen är det fortfa-
rande lika kul och självklart 
vill man vinna, men det går 
lite för fort och all kropps-
kontakt gör dessutom väl-
digt ont nuförtiden, säger 
Wislander när han pustar ut 
efter förlusten.

Målmässigt jämn
Slangen själv kunde vara 
nöjd med sin insats. Tio mål 
och ett stort antal fina fram-
spelningar till Karlo Pulic, 
tränarkollegan i RIK, gjorde 
den forne världsstjärnan till 
planens främste. Imponera-
de gjorde också målvakten 
Bengt Westphal, även om 
han överglänstes i andra 
halvlek av Ale HF:s Hampus 
Eskilsson.

– Vi hänger med bra, men 
det finns ett par lag i årets se-
rie som är lite för snabba. Ef-
tersom vi aldrig tränar är det 
inte mer än rätt att de som 
satsar också vinner, vilket de 
ofta gör även om vi ger dem 
en match, säger Westphal.

Matchen var målmässigt 
jämn och lagen följdes länge 
åt. I paus skiljde bara ett mål.

– Det är ett fantastiskt be-
gåvat lag vi möter och jag var 
rädd för att vi skulle sjunka 
ner i deras tempo, men vi 
lyckades till och från att få 
upp farten, vilket räddade 
oss. Vår insats är inget att 
skriva hem om. Flera spela-
re underpresterade idag och 
vi hämmades av att Urban 
Tallheden som varit suve-
rän både framåt och bakåt 
på linjen saknades. Michael 
Strigelius försökte, men det 
är inte lätt mot så rutinerat 
motstånd, särskilt inte om 

man är ovan på positionen, 
summerar Aletränaren Jan-
ne Franzén sina intryck.

Efter paus lyckades Ale 
HF skaffa sig ett litet ryck 
tack vare några magiska 
målvaktsparader som gene-
rerade ett antal målgivande 
kontringar.

– Det är så du måste 
knäcka dem. De är svåra att 
spela sig förbi, men med ett 
rappt kontringsspel är de 
trots allt mycket sårbara. Lö-
per vi, vinner vi, så enkelt är 
det faktiskt, menar Franzén.

Matchen blev försenad, 
då domare saknades. Tobias 
Larsson, Ale HF:s mång-

– Wislanders OLDRIK 
fick ge sig mot Ale HF

MAGNUS WISLANDER

Ålder: 50
Klubbar som spelare: 
Redbergslids IK, THW Kiel 
(1990-2002), Redbergslids 
IK 2002-2005.
Landskamper: 384.
Meriter: Tre OS-silver (1992, 
1996, 2000), två VM-guld 
(1990, 1999), två VM-silver 
(1997, 2001), två VM-brons 
(1993, 1995), fyra EM-guld 
(1994, 1998, 2000, 2002), 
fem SM-guld med Redberg-
slid.
Idag: Ingår i RIK:s tränar-
stab.

Den störste 

Den gamle kan än! Magnus 
Wislander visade god klass 
och gjorde tio mål när Ale HF 
tog emot OLDRIK.

Lördagen den 27 december avgörs Alecupen i inomhusfotboll i Ale Kulturrum. På bilden ses en duell mellan 
Nol IK:s Bojan Illic som avgjorde fjolårets final med sina två mål mot Christian Rönkkös Skepplanda BTK.

VECKA 52         NUMMER 48|22 SPORT

VS LIDKÖPING

VILDKATTERNA VS KAREBY

SURTE BK VS OTTERBÄCKEN

ALE ARENA 
MÅNDAG 29/12

KL 19.00

FREDAG 26/12 KL 13.15

TISDAG 6/1 KL 14.00

DIV 1

ALLSVENSK BANDY

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

BOHUS. Surte BK hade 
greppet om BolticGöta.

Det slutade ändå med 
förlust i Ale Arena.

Nu väntar ett spän-
nande dubbelmöte med 
Lidköping och nu är po-
äng inte bara en brist-
vara, utan något väldigt 
nödvändigt.

Surte BK vs BolticGöta 
är ett klassist bandymöte. 
Hemmalaget kunde gå till 
halvtidsvila med 1-0 efter 
mål av Olle Hultqvist, men 
under loppet av fyra minu-
ter i inledningen av andra 
halvlek kopplade gästerna 
greppet. Tavlan visade plöts-
ligt 1-3. Hemmalaget tog ti-
me-out och repliken lät inte 
vänta på sig. 2-3 pangade 
ånyo Olle Hultqvist in och 
kvitteringen satte Mattias 
Timan efter en snygg hörn-

variant. Surte hade 
vind i seglet, men 
den skulle bedarra. 
– Jag vet faktiskt 
inte vad som är fel, 
men något är det 
ju. Här får vi en jät-
techans att komma 
in i matchen och 
istället så släpper vi 
initiativet. Förlus-
ten beror helt på oss 
själva. De lyckades 
ta tillvara på våra 
misstag och det är 
bara att gratulera, 
säger Surtetränaren, Johnny 
Samuelsson besviket. 

BolticGöta tog ett snabbt 
frislag och Ted Wiklund 
satte 3-4. Strax därefter kom 
även 3-5. Magnus Karlsson 
reducerade till 4-5 på straff, 
men gästerna kunde reda ut 
den anstormning som följde 
och resa hem till Karlstad 
med samtliga poäng.

För Surtes del väntar nu 
Lidköping i ett spännande 
dubbelmöte. Det börjar bor-

ta på Annandag jul och retu-
ren går måndag 29 januari i 
Ale Arena.

– Vi kör ett pass till innan 
jul, sen tar vi ledigt och kom-
mer förhoppningsvis tillbaka 
med laddade batterier. Det 
finns egentligen så mycket 
kunskap, men nu måste vi få 
fram det. Vi får snacka ihop 
oss ordentligt och försöka 
lösa upp knutarna. Det är nåt 
som inte stämmer.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Robin Wang och Surte BK åkte på en smärtsam förlust hemma mot BolticGöta.

BolticGöta fick Surte på fall
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Allsvenskan södra
Surte BK – BolticGöta 4-5 (1-0)

BANDY

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – OLDRIK 27-24

HANDBOLL

Jublet som kom av sig. Johan Janebrink 
och Jens Samuelsson kände vittring när 
laget kvitterade till 3-3, men BolticGöta 
var det för dagen starkaste laget.



NÖDINGE. Magnus 
Wislander, 50, röstades 
fram till millenniets bäs-
te handbollsspelare.

Numera spelar den 
forne världsspelaren 
med slocknade stjärnor 
i division fyra.

Där bjuder han fortfa-
rande på handbollsgo-
dis, men oslagbara Ale 
HF gick inte att rå på.
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Wislander behöver egentli-
gen ingen närmare beskriv-
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idag i Redbergslids tränar-
stab, men kan inte låta bli 
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I onsdags gästades Ale Kul-
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för alla handbollssupportrar 
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reducerade till 4-5 på straff, 
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och resa hem till Karlstad 
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Lidköping i ett spännande 
dubbelmöte. Det börjar bor-

ta på Annandag jul och retu-
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Ale Arena.

– Vi kör ett pass till innan 
jul, sen tar vi ledigt och kom-
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med laddade batterier. Det 
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kunskap, men nu måste vi få 
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Allsvenskan södra
Surte BK – BolticGöta 4-5 (1-0)

BANDY

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – OLDRIK 27-24

HANDBOLL

Jublet som kom av sig. Johan Janebrink 
och Jens Samuelsson kände vittring när 
laget kvitterade till 3-3, men BolticGöta 
var det för dagen starkaste laget.

sysslare, anmälde sitt intres-
se av att döma matchen. OL-
DRIK accepterade förslaget 
och Larsson fick gratulatio-

ner efteråt.
– Han var bäst på plan, 

berömde Bengt Westphal.
Juluppehållet kommer 

lägligt för Ale HF som har 
åtta raka segrar och är obe-
segrat hittills. Kantspecialis-
ten och en av lagets nyckel-
spelare, Per Johannesson, 

sträckte baksidan och kan 
behöva vila…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

inte stor nog

Per Johannesson eller ”morfar” som han kallas i laget hänger 
fortfarande med.

Jonatan Franzén är 32 år yngre än Wislander och hade 
kanske onödigt stor respekt för den forne världsartisten.
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ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL 

Juniorer,  Damer  & Herrar

Entré 20:- 
Arr: Alealliansen Välkomna!

Ale Kulturrum, 
Nödinge

Lördag 27 dec 
kl 8.00-16.00

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Önskar vi alla spelare, tränare, ledare, 
medlemmar, sponsorer och alla andra 

som är en del av vår förening!

NÖDINGE. Alecupen sät-
ter punkt för fotbolls-
året 2014.

En del anser snarare 
att det utgör start-
skottet för kommande 
säsong.

Nu på lördag avgörs 
hur som helst den tradi-
tionella inomhusturne-
ringen i Ale Kulturrum.

Nol IK har dubbla cupguld 
att försvara eftersom det blev 
seger såväl på herr- som ju-
niorsidan i fjol. På damsidan 
segrade Skepplanda BTK.

Efter många års dominans 
av Ahlafors IF blev det tron-

skifte i herrklassen när Nol 
IK och Skepplanda BTK 
möttes i finalen. NIK vann 
en tät drabbning med 2-0, 
där bolltrollaren Bojan Illic 
noterades för båda fullträf-
farna. Bojan som senare upp-
levde en fantastisk säsong i 
den blåvita tröjan och hade 
stor del i lagets avancemang 
till division 5.

Återstår att se om NIK 
kan upprepa fjolårets bedrift. 
I gruppen ställs man mot 
Ahlafors IF och Älvängens 
IK.

I den andra gruppen spe-
lar Alvhems IK, Nödinge 
SK, Skepplanda BTK och 
Surte IS. Två lag från res-

pektive grupp går vidare till 
semifinal.

Juniorerna, som inleder 
fotbollsfesten på lördags-
morgonen, är fem lag till 
antalet som möts i en enkel-
serie. Ahlafors IF, Nol IK, 
Skepplanda BTK, Surte IS 
och Älvängens IK gör upp 
om den åtråvärda segerpo-
kalen.

Damerna spelar också 
en enkelserie där gruppvin-
naren står som slutsegrare. 
Titelförsvararna, och tillika 
det nyblivna division 1-laget, 
Skepplanda BTK utmanas av 
Ahlafors, Nol och Älvängen.

JONAS ANDERSSON

Fotboll i Ale Kulturrum
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.   

Behandling 350:- 

VÄLKOMMEN!

Friskvårdspengen gäller här!

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR

GE BORT EN SKÖN
JULKLAPP! KÖP ETT

PRESENTKORT!

Ö

www.skepplanda.se

God Jul &
Gott Nytt År

Skepplanda BTK...
...önskar alla medlemmar, 

spelare, ledare, samarbets-
partners,  sponsorer 

och supportrar
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NÖDINGE. Julspel av Nöding-
eskolans elever har blivit en 
tradition.

I torsdags morse intog de 
Kyrkbyskolans öppna scen för att 
framföra ”Olles skidfärd”.

Elsa Beskows klassiska saga 
gestaltades på ett enastående 
sätt.

Eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 3 
(rosa) på Nödingeskolan hade repeterat 
i en vecka. På onsdagen skedde general-
repetitionen inför en förskoleklass, men 

på torsdagsmorgonen var det dags för 
den riktiga premiären.

– Lite nervöst. Mitt hjärta slog hår-
dare än normalt, konstaterade Matilda 
Janz som hade iklätt sig rollen som Far-
bror Rimfrost.

Max Billing och Elin Ekman age-
rar berättare och lotsar publiken genom 
föreställningen på ett föredömligt sätt. 
Trots att regnet öser ner utomhus är 
det en påtaglig vinterkänsla på och runt 
scenen. Tomtar, renar och annat som 
hör julen till är självklara inslag.

Olle, som fick ett par skidor när han 
fyllde 6 år, drömmer om en riktig vin-

ter. Några veckor 
före jul kommer 
äntligen snön. På 

sina nya skidor ger sig Olle ut på en 
spännande tur genom vinterlandska-
pet, där han bland annat träffar Farbror 
Rimfrost, Gumman Tö och Kung Vin-
ter.

Ett roligt inslag i föreställningen är 
när Herr Andersson, Tanten och Gul-
lan plötsligt dyker upp och ger åskå-
darna en liten minnesbild av fjolårets 
julspel – Bageriet Lussekatten.

– Alla elever har tagit sig an uppgif-
ten med bravur. Man kan inte annat än 
imponeras, säger lärare Kristina Hell-
ström.

Imponerade var också publiken som 
förärade aktörerna välförtjänta och rik-
liga applåder.  

JONAS ANDERSSON

Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.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.

Glada änkan
Lördag 17 januari

 kl 19.00

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

Tisdag 6 jan kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 28 dec kl 15 

 Entré 80 kr

Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
Tisdag 30 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Unbro
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God Jul & 
Gott Nytt År!

Olle, spelad av Erik Anders-
son Kildén, får nya skridskor 
i julklapp.

Sång och dans bjuds i Nöding-
eskolans julspel – ”Olles skid-
färd”.

– Nödingeskolans elever intog scenen  
Klassisk saga blev julspel

VACKER
INREDNING
& DESIGNMÖBLER
ONLINE!

 www.gracyhome.se

GGGG
MMMMMMMMMMMMMMÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

wwwwww

DEN 14 FEBRUARI 
SLÅR VI  REKORD…

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

www.miascatering.se

Vi önskar alla kunder
och vänner en riktigtg

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ÅR!

ALAFORS. Julen är se-
dan gammalt en biopre-
miärhelg.

Två svenska filmer 
som lär locka storpublik 
till Medborgarhuset 
är Sune i fjällen samt 
Micke & Veronica.

Utöver det visas ett 
par omtalade matinéer.

Det har varit en ganska sval 
filmhöst med undantag av 
någon enstaka publiksuccé. 
”Tusen bitar”, dokumen-

tären om Björn Afzelius, 
skapade rusning till Medbor-
garhuset.

– Vi visade den filmen vid 
tre tillfällen, berättar Folkets 
Hus-föreståndaren Marita 
Holmgren.

Lagom till jul- och nyårs-
helgen kommer några starka 
titlar som förhoppningsvis 
ska attrahera Aleborna. Den 
21 och 28 december visas 
Sune i fjällen, en svensk fa-
miljekomedi. Den handlar 
om familjen Andersson som 
åker på skidsemester.

Micke & Veronica kom-
mer också att visas två gång-

er, 28 och 30 december. I 
huvudrollen som snickaren 
Micke ser vi David Hel-
lenius. Den andra huvud-
rollen, som överklasstjejen 
Veronica, spelas av Izabella 
Scorupco. I övriga ledande 
roller syns bland andra Su-
zanne Reuter och Philip 
Zandén. 

– Svenska filmer går av 

tradition väldigt bra här i 
Medborgarhuset, förklarar 
Marita Holmgren och re-
laterar bland annat till den 
största succén någonsin – 
Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann.

Matinéerna Tingeling, 
som vänder sig till lite yngre 
barn, går upp 21 december 

och 6 januari och Pingvinen 
i Madagaskar kan ses den 4 
januari.

– Därutöver visar vi Exo-
dus Gods and Kings, ett dra-
ma av Ridley Scott. 4 och 
7 januari är speldatum för 
denna film, avslutar Marita 
Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Sune i fjällen och Micke & Veronica är två av de filmer som visas i Medborgarhuset under jul- och 
nyårshelgen.

– Biopubliken välkomnas 
till Medborgarhuset

Premiär för 
svenska 
storfilmer

Sommar i Österrike
8 dagar i Rauris, Salzburgerland
Hotel Ferienwelt Kristall  
★★★★

Den lilla alplandsorten Rauris vid 
foten av nationalparken Hohe 
Tauern, i den 30 km långa dalen 
med samma namn är ett möte 
med det autentiska Österrike, 
genomsyrat av traditioner och 
sommaridyll. Ditt hotell är en 
stor del av den unika upplev-
elsen – charmigt inrett i rustik 
alpstil och beläget mitt i natu-
rens vackraste kuliss. Här får din 
semester också ett skimmer av 
rosa lyx: Stora rum med balkong 
och inte minst pool både inom-
hus och utomhus. Besök t.ex. 
Zell am See (26 km).

Kuravgift EUR 1,10 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-                          
Pris utan reskod 3.849:- 

 Söndagar i peri-
oden 21/6-13/9 2015. 

 

Hotel Ferienwelt Kristall
1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-15 år ½ priset 

Semester i Nordtyskland
4 dagar i Sterdebüll, Schles wig-Holstein

Landhaus Sterdebüll ★★★

Trevligt hotell i Nordtyskland nära Nordsjön, Sylt och mysiga 
städer. Besök t.ex. kanalstaden Friedrichstadt (41 km) och ham-
nstaden Husum (22 km).

 Valfri i perioderna 16/2-22/4 och 6/10-20/12 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Landhaus Sterdebüll

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Denna mysiga korsvirkeskrog bjuder på öppen 
spis, ursprungliga träpaneler på väggarna och 
gamla, knotiga äppleträd i trädgården. Kör du 
hit från Malmö, är du här på under två timmar.  

1.449:-

 Ons-, tors- och fre-
dag 11/3-26/6 och 19/8-11/12 
2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år 399:- .
2 barn 3-5 år 599:- per 
barn.
2 barn 6-14 år ½ priset.

Inkluderar slutstädning. 

Sommarsemester

Se mera på 
www.happydays.nu

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med
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ÄLVÄNGEN. Pyspunka 
må vara namnet på 
teatergruppen och den 
kommande revyupp-
sättningen, men att 
luften skulle ha gått ur 
ensemblen innan den 
knappt hunnit starta 
stämmer inte.

Det rullar på med öv-
ningar och repetitioner 
varje vecka.

– Vilket härligt gäng, 
strålar Christel Ols-
son-Lindstrand.
Christel Olsson-Lindstrand 
är ett känt ansikte i teater-
kretsar. Många är de upp-
sättningar som hon förfat-
tat eller regisserat. Nu har 
Christel kastat sig in i ett 
nytt projekt.

– Jag har startat en tea-
tergrupp inom Ale DHR (en 
organisation för personer 
med nedsatt rörelseförmåga) 
och vi har som mål att sätta 
upp en revy nästa år, berättar 
Christel.

En grupp om åtta perso-

ner träffas varje måndag i 
Älvängens aktivitetshus och 
har så gjort under hela hös-
ten.

– Christel lär oss hur vi ska 
uttrycka oss. Det råder ingen 
tvekan om att vår självkänsla 
har stärkts med hjälp av de 
övningar som vi genomfört 
tillsammans, säger Rolf Jo-
hansson, en av deltagarna.

Något färdigt manus finns 
inte, det skapar teatergäng-
et tillsammans vid sina öv-

ningstillfällen. 
– Vi hjärnstormar när vi 

träffas och skriver ner vissa 
nummer, berättar Christel.

– Det kommer att bli en 
revy med vassa nålstick, in-
flikar Rolf.

Tanken är att revyn speg-
la vardagslivet för en rörel-
sehindrad medborgare. Att 
sitta i rullstol kan ibland ha 
sina sidor.

– Mycket humor och 
glädje ska det bli, betonar 

Gunilla Wallengren.
Spelplats?
– Ale Kulturrum vore väl 

inte så dumt någon gång till 
sommaren nästa år, avslutar 
Christel Olsson-Lindstrand.

JONAS ANDERSSON

– Ny teatergrupp 
har bildats

Revy med vassa nålstick

Kenneth och Liz Svenfors, Gunilla Wallgren samt Rolf Johansson 
vid ett övningstillfälle i Älvängens aktivitetshus.

Övningsledare Christel Ols-
son-Lindstrand.
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BOHUS. I över 40 år 
drev Leif Samuelsson 
Leifs Salong i Bohus.

I höstas lade han sax-
en på hyllan.

Nu har emellertid en 
ny frisör flyttat in – 
Hannah Bamroat.

Hannah fick tillgång till lo-

kalen i Bohus centrum den 1 
oktober. Sedan dess har hon 
lagt ned åtskilliga timmar på 
att renovera salongen. 

– Jag är inte riktigt färdig 
ännu, det återstår detaljer, 
förklarar hon när lokaltid-
ningen kommer på besök.

Salong Desire har hållit 
öppet i två veckor och kun-
derna strömmar till. Hannah 

Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

Hanna Bamroat har öppnat Desire Salong i Bohus centrum.

Salong i ny skepnad
erbjuder klippning för alla – 
barn, damer och herrar.

– Jag har tidigare drivit 
salong ibland annat Majorna 
och i Lerum, berättar Han-
nah.

Hennes mamma, pappa 
och bror bor i Bohus. Hon 
visste att Leifs Salong skul-
le klappa igen och såg då en 
möjlighet att fylla den lucka 
som uppstod.

– Det bor väldigt många 
människor i Bohus och de 
ska inte behöva åka någon 

annanstans för att få en 
klipptid.

Salongen går i rokokostil 
och frisörstolarna har gul-
daktig färg. 

– Nu har jag satt min egen 
prägel på den här salongen. 
Lokalen ska utstråla värme. 
Harmoni är viktigt för mig 
och kunderna ska känna sig 
nöjda och tillfreds när de 
går härifrån, avslutar Hanna 
Bamroat.

JONAS ANDERSSON
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NÖDINGE. Julspel av Nöding-
eskolans elever har blivit en 
tradition.

I torsdags morse intog de 
Kyrkbyskolans öppna scen för att 
framföra ”Olles skidfärd”.

Elsa Beskows klassiska saga 
gestaltades på ett enastående 
sätt.

Eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 3 
(rosa) på Nödingeskolan hade repeterat 
i en vecka. På onsdagen skedde general-
repetitionen inför en förskoleklass, men 

på torsdagsmorgonen var det dags för 
den riktiga premiären.

– Lite nervöst. Mitt hjärta slog hår-
dare än normalt, konstaterade Matilda 
Janz som hade iklätt sig rollen som Far-
bror Rimfrost.

Max Billing och Elin Ekman age-
rar berättare och lotsar publiken genom 
föreställningen på ett föredömligt sätt. 
Trots att regnet öser ner utomhus är 
det en påtaglig vinterkänsla på och runt 
scenen. Tomtar, renar och annat som 
hör julen till är självklara inslag.

Olle, som fick ett par skidor när han 
fyllde 6 år, drömmer om en riktig vin-

ter. Några veckor 
före jul kommer 
äntligen snön. På 

sina nya skidor ger sig Olle ut på en 
spännande tur genom vinterlandska-
pet, där han bland annat träffar Farbror 
Rimfrost, Gumman Tö och Kung Vin-
ter.

Ett roligt inslag i föreställningen är 
när Herr Andersson, Tanten och Gul-
lan plötsligt dyker upp och ger åskå-
darna en liten minnesbild av fjolårets 
julspel – Bageriet Lussekatten.

– Alla elever har tagit sig an uppgif-
ten med bravur. Man kan inte annat än 
imponeras, säger lärare Kristina Hell-
ström.

Imponerade var också publiken som 
förärade aktörerna välförtjänta och rik-
liga applåder.  

JONAS ANDERSSON

Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.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.

Glada änkan
Lördag 17 januari

 kl 19.00

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

Tisdag 6 jan kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 28 dec kl 15 

 Entré 80 kr

Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
Tisdag 30 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Unbro
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God Jul & 
Gott Nytt År!

Olle, spelad av Erik Anders-
son Kildén, får nya skridskor 
i julklapp.

Sång och dans bjuds i Nöding-
eskolans julspel – ”Olles skid-
färd”.

– Nödingeskolans elever intog scenen  
Klassisk saga blev julspel

VACKER
INREDNING
& DESIGNMÖBLER
ONLINE!

 www.gracyhome.se

GGGG
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DEN 14 FEBRUARI 
SLÅR VI  REKORD…

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95, 070-57 58 703

www.miascatering.se

Vi önskar alla kunder
och vänner en riktigtg

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ÅR!

ALAFORS. Julen är se-
dan gammalt en biopre-
miärhelg.

Två svenska filmer 
som lär locka storpublik 
till Medborgarhuset 
är Sune i fjällen samt 
Micke & Veronica.

Utöver det visas ett 
par omtalade matinéer.

Det har varit en ganska sval 
filmhöst med undantag av 
någon enstaka publiksuccé. 
”Tusen bitar”, dokumen-

tären om Björn Afzelius, 
skapade rusning till Medbor-
garhuset.

– Vi visade den filmen vid 
tre tillfällen, berättar Folkets 
Hus-föreståndaren Marita 
Holmgren.

Lagom till jul- och nyårs-
helgen kommer några starka 
titlar som förhoppningsvis 
ska attrahera Aleborna. Den 
21 och 28 december visas 
Sune i fjällen, en svensk fa-
miljekomedi. Den handlar 
om familjen Andersson som 
åker på skidsemester.

Micke & Veronica kom-
mer också att visas två gång-

er, 28 och 30 december. I 
huvudrollen som snickaren 
Micke ser vi David Hel-
lenius. Den andra huvud-
rollen, som överklasstjejen 
Veronica, spelas av Izabella 
Scorupco. I övriga ledande 
roller syns bland andra Su-
zanne Reuter och Philip 
Zandén. 

– Svenska filmer går av 

tradition väldigt bra här i 
Medborgarhuset, förklarar 
Marita Holmgren och re-
laterar bland annat till den 
största succén någonsin – 
Hundraåringen som klev 
ut genom fönstret och för-
svann.

Matinéerna Tingeling, 
som vänder sig till lite yngre 
barn, går upp 21 december 

och 6 januari och Pingvinen 
i Madagaskar kan ses den 4 
januari.

– Därutöver visar vi Exo-
dus Gods and Kings, ett dra-
ma av Ridley Scott. 4 och 
7 januari är speldatum för 
denna film, avslutar Marita 
Holmgren.

JONAS ANDERSSON

Sune i fjällen och Micke & Veronica är två av de filmer som visas i Medborgarhuset under jul- och 
nyårshelgen.

– Biopubliken välkomnas 
till Medborgarhuset

Premiär för 
svenska 
storfilmer

Sommar i Österrike
8 dagar i Rauris, Salzburgerland
Hotel Ferienwelt Kristall  
★★★★

Den lilla alplandsorten Rauris vid 
foten av nationalparken Hohe 
Tauern, i den 30 km långa dalen 
med samma namn är ett möte 
med det autentiska Österrike, 
genomsyrat av traditioner och 
sommaridyll. Ditt hotell är en 
stor del av den unika upplev-
elsen – charmigt inrett i rustik 
alpstil och beläget mitt i natu-
rens vackraste kuliss. Här får din 
semester också ett skimmer av 
rosa lyx: Stora rum med balkong 
och inte minst pool både inom-
hus och utomhus. Besök t.ex. 
Zell am See (26 km).

Kuravgift EUR 1,10 per person och dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-                          
Pris utan reskod 3.849:- 

 Söndagar i peri-
oden 21/6-13/9 2015. 

 

Hotel Ferienwelt Kristall
1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-15 år ½ priset 

Semester i Nordtyskland
4 dagar i Sterdebüll, Schles wig-Holstein

Landhaus Sterdebüll ★★★

Trevligt hotell i Nordtyskland nära Nordsjön, Sylt och mysiga 
städer. Besök t.ex. kanalstaden Friedrichstadt (41 km) och ham-
nstaden Husum (22 km).

 Valfri i perioderna 16/2-22/4 och 6/10-20/12 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Landhaus Sterdebüll

1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

Krogsemester i Danmark
3 dagar på korsvirkeskrog i Nysted

★★★  
Denna mysiga korsvirkeskrog bjuder på öppen 
spis, ursprungliga träpaneler på väggarna och 
gamla, knotiga äppleträd i trädgården. Kör du 
hit från Malmö, är du här på under två timmar.  

1.449:-

 Ons-, tors- och fre-
dag 11/3-26/6 och 19/8-11/12 
2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1 barn 0-2 år 399:- .
2 barn 3-5 år 599:- per 
barn.
2 barn 6-14 år ½ priset.

Inkluderar slutstädning. 

Sommarsemester

Se mera på 
www.happydays.nu

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med
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ÄLVÄNGEN. Pyspunka 
må vara namnet på 
teatergruppen och den 
kommande revyupp-
sättningen, men att 
luften skulle ha gått ur 
ensemblen innan den 
knappt hunnit starta 
stämmer inte.

Det rullar på med öv-
ningar och repetitioner 
varje vecka.

– Vilket härligt gäng, 
strålar Christel Ols-
son-Lindstrand.
Christel Olsson-Lindstrand 
är ett känt ansikte i teater-
kretsar. Många är de upp-
sättningar som hon förfat-
tat eller regisserat. Nu har 
Christel kastat sig in i ett 
nytt projekt.

– Jag har startat en tea-
tergrupp inom Ale DHR (en 
organisation för personer 
med nedsatt rörelseförmåga) 
och vi har som mål att sätta 
upp en revy nästa år, berättar 
Christel.

En grupp om åtta perso-

ner träffas varje måndag i 
Älvängens aktivitetshus och 
har så gjort under hela hös-
ten.

– Christel lär oss hur vi ska 
uttrycka oss. Det råder ingen 
tvekan om att vår självkänsla 
har stärkts med hjälp av de 
övningar som vi genomfört 
tillsammans, säger Rolf Jo-
hansson, en av deltagarna.

Något färdigt manus finns 
inte, det skapar teatergäng-
et tillsammans vid sina öv-

ningstillfällen. 
– Vi hjärnstormar när vi 

träffas och skriver ner vissa 
nummer, berättar Christel.

– Det kommer att bli en 
revy med vassa nålstick, in-
flikar Rolf.

Tanken är att revyn speg-
la vardagslivet för en rörel-
sehindrad medborgare. Att 
sitta i rullstol kan ibland ha 
sina sidor.

– Mycket humor och 
glädje ska det bli, betonar 

Gunilla Wallengren.
Spelplats?
– Ale Kulturrum vore väl 

inte så dumt någon gång till 
sommaren nästa år, avslutar 
Christel Olsson-Lindstrand.

JONAS ANDERSSON

– Ny teatergrupp 
har bildats

Revy med vassa nålstick

Kenneth och Liz Svenfors, Gunilla Wallgren samt Rolf Johansson 
vid ett övningstillfälle i Älvängens aktivitetshus.

Övningsledare Christel Ols-
son-Lindstrand.
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BOHUS. I över 40 år 
drev Leif Samuelsson 
Leifs Salong i Bohus.

I höstas lade han sax-
en på hyllan.

Nu har emellertid en 
ny frisör flyttat in – 
Hannah Bamroat.

Hannah fick tillgång till lo-

kalen i Bohus centrum den 1 
oktober. Sedan dess har hon 
lagt ned åtskilliga timmar på 
att renovera salongen. 

– Jag är inte riktigt färdig 
ännu, det återstår detaljer, 
förklarar hon när lokaltid-
ningen kommer på besök.

Salong Desire har hållit 
öppet i två veckor och kun-
derna strömmar till. Hannah 

Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

Hanna Bamroat har öppnat Desire Salong i Bohus centrum.

Salong i ny skepnad
erbjuder klippning för alla – 
barn, damer och herrar.

– Jag har tidigare drivit 
salong ibland annat Majorna 
och i Lerum, berättar Han-
nah.

Hennes mamma, pappa 
och bror bor i Bohus. Hon 
visste att Leifs Salong skul-
le klappa igen och såg då en 
möjlighet att fylla den lucka 
som uppstod.

– Det bor väldigt många 
människor i Bohus och de 
ska inte behöva åka någon 

annanstans för att få en 
klipptid.

Salongen går i rokokostil 
och frisörstolarna har gul-
daktig färg. 

– Nu har jag satt min egen 
prägel på den här salongen. 
Lokalen ska utstråla värme. 
Harmoni är viktigt för mig 
och kunderna ska känna sig 
nöjda och tillfreds när de 
går härifrån, avslutar Hanna 
Bamroat.

JONAS ANDERSSON



Sverigedemokraternas 
främsta ambition vad 
gäller grundskolan är 

att i så hög utsträckning som 
möjligt kunna erbjuda våra 
elever en kunskapsinriktad 
och framför allt en trygg 
skolgång. Trygghet och 
kunskap går hand i hand 
och för att nå ett önskat 
resultat så bör man ha båda 
i åtanke när man genom 
olika beslut avgör i vilken 
riktning skolorna ska gå. En 
otrygg skolmiljö försämrar 
kapaciteten för eleverna 
att koncentrera sig och 
utvecklas.   
 
En rimlig ambition för 
att öka såväl trygghetskäns-
lan, samt för att underlätta 
för inlärning är att öka 
närvaron av tillgängliga 
vuxna i skolmiljön. Av den 
anledningen så lämnade 
Sverigedemokraterna i Ale, 
vid kommunfullmäktiges 

möte den 15 december, 
in denna mandatperiods 
första motion som handlar 
om att införa det populära 
klassmorfar/klassmor-
mor-systemet i kommunens 
grundskolor.  Att möjliggöra 
ett klassmorfarsystem för de 
klasser som önskar införa 
detta skulle kunna göra 
stor skillnad utan att utgöra 
några större ekonomiska 
kostnader. Det fina med att 
införa klassmorfar/klass-
mormor-systemet är att det 
oförnekligen är ett vinnande 
koncept för alla inblandade 
parter.  
 
Eleverna som tar del 
av detta får en potentiellt 
ökad trygghetskänsla då det 
blir fler vuxna närvarande 
som kan se till varje enskild 
individ, som kan ha extra 
uppsikt utifall någon ham-
nar utanför eller om någon 
skulle utsättas för mobbning 

eller andra former av kränk-
ningar.

Sedan har vi våra i många 
fall tidspressade lärare och 
pedagoger som i och med 
detta skulle få en hjälpande 
hand. Man skulle få en viss 
avlastning genom att ytter-
ligare en vuxen närvarar och 
hjälper till att hålla ordning, 
samt efter förmåga kunna 
bistå med stöd vid skolar-
beten och andra former av 
inlärningsmoment. Detta 
system möjliggör för en 
bättre ekonomi för de äldre 
invånare i vår kommun som 
väljer att söka en sådan 
tjänst samt även en me-
ningsfull och stimulerande 
sysselsättning några dagar i 
veckan. Projekt som dessa 
knyter även an gemen-
skapskänslan på det lokala 
planet då man möjliggör 
möten mellan generations-
gränserna.   
 

Arbetet med Klassmorfar/
Klassmormor-system star-
tade 1996 i Stockholms län. 
Idag finns verksamheten i 
stora delar av landet bland 
annat i Skåne, Halland, 
Skaraborg och Stockholm. 
Resultatet har visat sig vara 
mycket positivt. 

Klassmorfar/Klassmor-
mor har bidragit till ett 
bättre pedagogiskt klimat 
och samtidigt varit ett stort 
stöd och bra förebilder för 
barnen.  Därför ligger det i 
alla medborgares intresse att 
motionen, när den senare 
ska behandlas, också bifalls 
eftersom den möjliggör 
för ett tryggare och mer 
välmående klimat i våra 
grundskolor. 

 

Hanna Tjusling (SD) 
Ledamot kommunfullmäktige  

och Utbildningsnämnden

Mandatperiodens första motion inlämnad 
– inför klassmorfarsystem i Ale kommun! 
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God jul &
gott nytt år
Tack för 2014, nästa år kör vi ännu hårdare!

Vi tar julledigt måndag 22 december och är tillbaka på redaktionen onsdag 7 januari.
Nästa tidning utkommer vecka 3, onsdag 14 januari.

tillönskas alla alebor, annonsörer             och samarbetspartners

Politiskt fanns det en 
viss oro i Ale efter 
hösten valresultat. 

Alliansen fick inte tillräck-
ligt med röster för att bilda 
en majoritet med hjälp av 
Aledemokraterna. Samtidigt 
blev samarbete ett begrepp 
från Socialdemokraterna, 
men vad innebär det för 
Socialdemokraterna att 
samarbeta? 

Jag kan uppleva att (S) vill 
samarbeta om det innebär 
att man stödjer en S-politik. 
Man får inte så mycket till-
baka. Ett samarbete kan vara 
som det Alliansen hade förra 
mandatperioden, att alla 
partier som ingår i samarbe-
tet fick en ordförande post i 
en nämnd. Vi kan nu se att 
i det nya samarbetet mellan 
de socialistiska partierna och 
Aledemokraterna, så har So-
cialdemokraterna besatt alla 
ordförandeposter i nämn-
derna. Stödpartierna får inga 
ordförandeposter. Tydligen 
är dessa partier nöjda med 
detta magra utfall. 

Människosyn
Här finns en fundamental 
skillnad i samhälls- och 
människosyn mellan Kristde-
mokraterna och de rödgröna. 
De bygger samhället ovan-
ifrån; vi vill att samhället 
ska byggas från grunden. Vi 
ser människor som kompe-
tenta att fatta beslut om sin 
vardag. Vänsterpartierna vill 
att någon minister eller ett 
kommunalråd ska lägga ditt 

liv tillrätta. 
Fram träder då bilden av 

svensken som uppfostrings-
objekt, fram träder bilden av 
ett samhälle där politiker ska 
agera välvilliga förmyndare 
åt medborgare som inte vet 
sitt eget bästa. De fruktar 
att några medborgare ska 
passera bron i fel riktning, gå 
mot strömmen.

Opposition behövs
Politisk behöver man inte 
vara orolig längre i Ale. De 
fem socialistiska partierna 
i Ale (S), (V), (MP), (AD), 
(SD) har nu majoritet och 
röstar nu alla på majoritetens 
förslag varje gång och får då 
31 röster. Alliansen (KD), 
(M), (C), (FP) och (FIA) får 
samtidigt 18 röster.

Samhället är – och måste 
få vara – större än staten. 
Det är i familjerna, folkrö-
relserna, de ideella organi-
sationerna, kooperativen, 
med mera som vi odlar vår 
grundläggande etik, vår 
identitet och våra demokra-
tiska traditioner.

För Kristdemokraternas 
del är ett samarbete möjligt, 
först när det finns en möjlig-
het att vända på pyramiden, 
se människan!

Frågan är visste AD och 
SD:s väljare om att partierna 
aktivt eller passivt skulle 
stödja socialisterna efter 
valet?

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Så här i juletid är Ale-
bornas och svenskarnas 
önskan om att hjälpa 

andra som störst.
 Tack vare gåvoskatteav-

draget fick de ideella organi-
sationerna ett extra tillskott 
på 1,3 miljarder kronor förra 
året. Pengar som gör skill-
nad för människor både här 
och i andra länder. Givandet 
är ett bevis på att människor 
ser andra människors behov 
och vill hjälpa till.

Detta vill den nya reger-
ingen sätta stopp för. Deras 
budgetförslag är glasklart – 
avdragsrätten ska bort 2016.

Kristdemokraterna 

arbetar för ett samhälle 
där människor bryr sig om 
varandra.

Ett samhälle där ideella 
organisationer och frivilliga 
insatser erkänns och främjas. 
Stefan Löfven och Åsa 
Romson har visat att man 
vill göra tvärtom.

Statsministern har avise-
rat att det blir ett extraval 
den 22 mars. Då får svenska 
folket en ny chans att välja. 
Vi kristdemokrater kommer 
att fortsätta bygga ett starka-
re civilsamhälle och utveckla 
avdragsrätten.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

– Vi vill hjälpa dig att hjälpa!
Rädda gåvoskatteavdraget

Alliansen 
behövs i Ale

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren



Sverigedemokraternas 
främsta ambition vad 
gäller grundskolan är 

att i så hög utsträckning som 
möjligt kunna erbjuda våra 
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närvaron av tillgängliga 
vuxna i skolmiljön. Av den 
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Julgrans
plundring

Söndagen den 11 januari, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Carina med partner

Idag har jag varit och tänt ett ljus 
på min pappas grav. Han har 
varit död i tre år och jag saknar 

honom mycket. Han var en pappa 
som inte gjorde så mycket väsen av 
sig, bara allt flöt på i det vardagliga 
lunket, så var han nöjd.

Enda gången på året som han 
blev orolig och inte var sig själv 
riktigt, var strax innan jul.

Då brukade, min lugna pappa, ta 
sig ton och säga, (med lite darr på 
rösten) att inte ens tio vilda hästar 
kunde få honom att lämna hemmets 
lugna vrå denna jul.

Mamma brukade svara, att det 
hade hon uppfattat eftersom han 
inte pratat om annat sedan tredje-
dag jul förra året.

Förra året, ja det började redan 
i november då mamma frågade om 
det inte skulle vara trevligt att fira 
jul hos min mormor i Danmark. 
De första åren sa pappa aldrig nej, 
utan gjorde snällt som mamma 
ville. Men på senare år brukade han 
bli något blek om nosen när detta 
kom på tal, för hur mycket han än 
tyckte om de danska släktingarna, 
så menade han att de var lite för 

levnadsglada.
Lugn och ro var alltid hans 

motto, och i Danmark hos mina 
släktingar hände och händer det 
fortfarande mycket kring jul. Det är 
deras motto.

”Jaha,” sa mamma lite surt,  ”det 
är bara för att det är min släkt.” 
Och så började hon att rabbla upp 
allt hon gjort för pappas släkt. Men 
när hon var mitt uppe i en skildring 
om hur opassande hans mamma 
betett sig vid det och det tillfället, 
och måste ta en paus för att andas, 
så sköt pappa in orden som han 
trodde skulle lägga sordin på hela 
den tröttande diskussionen.

”Men det är inte för din släkt 
som 
jag inte 
vill 
åka till 
Jylland 
över 
julen, 
hur 
kan 
du tro 
något 
sådant? 

Nej det är för att jag inte vill ligga 
och köra på vägarna.”

”För tänk”, sa han ”det kan bli 
både isgata och snöstorm och halva 
Danmarks befolkning kommer att 
var ute på vägarna och på båtfärjan.”

Ett par dagar senar vid frukosten 
fick mamma revansch. Hon lade 
fram ett kuvert på köksbordet.

”Vad är det?” sa vi undrande. 
”Platsbiljetter till expresståget 

dagen före julafton och biljetter 
hem på tredjedag jul,” sa mamma 
stolt.

”Nu slipper du köra ”sa hon, 
med ett strålan-
de leende. ”Nu 
reser vi till Kolding 

och firar en riktig jul.”
Jag glömmer aldrig pappas blick 

den gången. Den var tom.
Min bror sa att inget kunde 

tvinga honom att följa med. Han 
skulle minsann gå ut med sin 
flickvän och andra ungdomar och 
protestera mot julen, som är, som 
han sa, kapitalisternas och affärs-
männens påhitt.

Själv tänkte jag att julen inte är så 
dum, för hur skulle annars en ung 
flicka få allt som hon behöver. 

Vid den tiden hände det sig att…
Det jag minns med värme från 

barndomens jular i Danmark , är 
inte julklapparna, inte pappas ovilja 
att åka, eller min brors protester. 

Det jag minns är julstämningen 
som infann sig på juleaften när 
prästen läste julevangeliet, när 
granen tändes och doften av skinka 
spred sig i rummet på gården hos 
min mormor. Och jag minns att hon 
alltid bad med orden:

 ”Gud hjälp mig att vara till 
glädje för någon annan.”

God Jul! 
Vivianne Wetterling

Kyrkoherde Skepplanda pastorat

BETRAKTELSE

Vid den tiden hände det sig att…

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

GUDSTJÄNST I NYÅRSTID
Torsdag 1 jan kl 11 i Surte kyrka
Nyårsgudstjänst, Åke Andreasson,  
musikmedverkan. Nyårsdagen. 

Söndag 11 jan kl 17 i Surte kyrka
”I stjärnans tecken” - ett sång och  
musikprogram i ljus, ljud och toner. Anders 
Lundin – sång, Dahn Hector – klaviatur, 
Lennart Johansson - trummor, Mikael 
Björck – gitarr och Sören Backman – bas. 
Präst: Åke Andreasson.

Söndag 28 dec kl 11 i Surte kyrka
Mässa i juletid ”Våra vackraste jul-
psalmer och sånger”, Henny Forsberg, 
vuxenkör, Hanna Bendz, cello. 
Susanna Myrberg, piano och orgel. 
Ida Andersson, sång. 

Onsdag 31 dec kl 18  
i Nödinge kyrka
Nyårsbön, Åke Andreasson.  
Ing-Marie Juliusson, sång. Nyårsafton.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikgudstjänst
”I natt ska undret ske”

Trettondedag jul 6/1 
Nols kyrka kl. 17.00

Medverkande:  
Magnoliakören med solister och 

instrumentalister

Välkommen!

Glasbruksmuseet surte, www.glasbruksmuseet.nu, Telefon: 0303-33 01 06

GLASBRUKSMUSEET
MINNENAS SURTE
En fotografisk kulturskatt

Ett urval bland tusentals bilder från Glasbruksmuseet och 
Kulturföreningen Bruksongars stora fotoarkiv visas på 
Glasbruksmuseet Surte från den 11 januarit t o m den 1 mars.  

Start med vernissage söndag 11 januari kl 12.00.

Arrangörer:  
Kulturföreningen Bruksongar  
och Glasbruksmuseet

VÄLKOMNA!

Hjälper stora och små företag med  
bokföring, moms, löner, arbetsgivaravgifter, 
deklarationer, avstämningar  och bokslut.

Nu med kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Välkommen! Önskar Anneli

Nyponrosen

Mobil 0706 35 13 31  www.nyponrosen.se

vgifter,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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0303-444 000 – mittiale.se

God Jul och Gott Nytt år!

Onsdag 24/12, Julafton
NOLS KYRKA 
10.30 Samling vid krubban, Nordblom 
23.00 Julnattsmässa, Nordblom
ÄLVÄNGENS KYRKA 
10.30 Samling vid krubban,Andersson 
STARRKÄRRS KYRKA 
16.00 Julbön, Holmgren Martinsson 
KILANDA KYRKA 
17.00 Julbön, Holmgren Martinsson 

Torsdag 25/12, Juldagen
KILANDA KYRKA 
06.00 Julotta, Nilsson 
STARRKÄRRS KYRKA 
07.30 Julotta, Nilsson 
ÄLVÄNGENS KYRKA 
11.00 Mässa, Andersson 

Fredag 26/12, Annandagen
NOLS KYRKA 
11.00 Mässa, Holmgren Martinsson 

Söndag 28/12, Söndagen e jul 
ÄLVÄNGENS KYRKA 
11.00 Mässa, Nordblom 
NOLS KYRKA 
17.00 Förbönsgudstjänst, Nordblom 

Onsdag 31/12, Nyårsafton
STARRKÄRRS KYRKA 
16.00, Nyårsbön Holmgren Martinsson 
KILANDA KYRKA 
17.00, Nyårsbön Holmgren Martinsson 

Torsdag 1/1, Nyårsdagen
ÄLVÄNGENS KYRKA 
18.00 Musikgudstjänst, Andersson 

Söndag 4/1, Söndagen e nyår 
ÄLVÄNGENS KYRKA
11.00 Mässa, Nordblom 
KILANDA KYRKA 
18.00 Kvällsmässa, Nordblom 

Tisdag 6/1, Trettondedagen 
NOLS KYRKA 
17.00 Musikgudstjänst, Nilsson 
Magnoliakören med flera Nilsson 

Jul och Nyår
Välkommen till gudstjänst!

 Starrkärr-Kilanda församling

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

Gemenskap, program  
och fika för daglediga
Kontaktperson: Ann-Christine  
Grosshög, 0303-972 37

Onsdagsträffar Start ons 14 jan kl 14 
i Surte församlingshem och ons 21 jan 
kl 13 i Nödinge församlingshem

Körer för alla åldrar
Kontaktperson Nödinge: Johanna 
Werder, 0303-972 48
Kontaktperson Surte: Ida Andersson, 
031-98 16 91

The Rookies (förskoleklass)
Tors kl 14 i Nödinge församlingshem

Singing Kids (årskurs 1-2)
Tors kl 14.30 i Nödinge församlingshem

Popkören (årskurs 3–4)
Tors kl 15 i Nödinge församlingshem

Young Voices (från årskurs 5)
Tors kl 15.30 i Nödinge församlingshem

Singing Angels (årskurs 7-9)
Tors kl 16.15 i Nödinge församlingshem

Blue ’n Joy Gospel (vuxna)
Tors kl 19-21 i Nödinge församlings-
hem. Start 22 jan.

Peacedrums och  
fortsättningskören (årskurs 0-4)
Mån kl 14.15 i Surte församlingshem

Blandad kyrkokör (vuxen)
Tis kl 19-20.30 i Surte församlingshem

Barn och familj, ungdomar
Kontaktperson: Marie-Anne Lyckman 
031-98 11 06

Vuxen-barn (barn med förälder)
Mån kl 10-12 i Nödinge församlingshem
Ons kl 10-12 i Nödinge församlingshem
Mån kl 10-12 i Surte församlingshem
Fre kl 9.30-11.30 i Bohus, Kyrkans Hus

Miniorer (årskurs 0-6)
Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans Hus

Öppet hus för skolbarn  
(årskurs 0-6) Tors 14-17.30  
i Nödinge församlingshem

Minior-junior (årskurs 0-6)
Mån kl 14.15-18.00 i Surte  
församlingshem

Ungdomsverksamhet
Kontaktperson: Henny Forsberg,  
031-98 00 67

NÖDINGE FÖRSAMLING
Nödinge församling önskar en FRIDFULL JUL och ett GOTT NYTT ÅR
Vårterminen startar vecka 3. Läs mer om våra verksamheter på 
www.svenskakyrkan.se/nodinge

JULHELGEN I VÅRA KYRKOR
JULAFTON
Hålanda  10.00 Samling vid  

krubban, Hålanda 
Kyrkokör, Wilma 
Gustafsson, sång. I 
Olenius

S:t Peder    9.30 Julmys i kyrkan, vi 
bjuder på glögg,  
pepparkakor m.m.

  11.30 Samling vid  
krubban I Olenius

Ale-Skövde  15.30 Julbön  
V Wetterling

Skepplanda  17.00 Julbön, 
Skepplanda kyrkokör,  
V Wetterling

Hålanda  23.00 
Midnattsgudstjänst, 
Ellenor Lorentsson, 
sång. I Olenius

JULDAGEN
Tunge   6.00 Julotta M Auvinen
Skepplanda  7.30 Julotta  

Skepplanda Kyrkokör,  
M Auvinen

S:t Peder  11.00 Mässa M Auvinen

ANNANDAG JUL
Hålanda   11.00 Mässa  

V Wetterling

SÖNDAG e JUL 28 december
Ale-Skövde 11.00 Mässa  M Auvinen

NYÅRSAFTON
S:t Peder  15.30 Nyårsbön  

V Wetterling
Skepplanda  17.00 Nyårsbön  

V Wetterling

NYÅRSDAGEN
Hålanda  11.00 Mässa  

L Ingvarsson

SÖNDAG e NYÅR 4 januari
S:t Peder  11.00 Gudstjänst  

V Wetterling

TRETTONDAG JUL 6 januari
Skepplanda 10.00 Mässa I Olenius
S:t Peder  17.00 Musikgudstjänst - 

Lödöse Kyrkokör, instru-
mentalister. I Olenius

www.svenskakyrkan.se/skepplandaVälkomna!

Vår partivän 
Lars-Helge Johans-
son har avlidit i en 

ålder av 73 år, efter en längre 
tids sjukdom. Trots sin sjuk-
dom var han aktiv, engagerad 
och idérik in i det sista. 

Lars-Helge föddes i Surte 
1941, där han började skolan 
och hans utbildning fortsatte 
på Schillerska gymnasiet i 
Göteborg samt med sam-
hällsvetenskapliga studier på 
Göteborgs Universitet.  

Efter studietiden började 
Lars-Helge Johansson på So-
cialförvaltningen i Göteborg. 
Sedan blev han chef för 
Bostadsförmedlingen och 
startade upp Konsumentkon-
toret, vilket vi idag har god 
användning av i Ale. 

Politiken kom tidigt in i 
Lars-Helge Johanssons liv 
med flera aktiva SSU-år. 
I mitten på1960-talet, var 
han i dåvarande Nödinge 
kommun, Sveriges yngste 
ordförande i kommunful-
lmäktige. Lars-Helge har 
varit ordförande i flera 
kommunala nämnder i Ale 

kommun bland annat social-
nämnden och i skolstyrelsen 
under olika tidsperioder.  

Lars-Helge var en verklig 
visionär, som med stor 
kreativitet och många idéer - 
om vad som borde göras för 
ett bättre samhälle för alla. 
Många är vi partimedlemmar 
som från Lars-Helge fått 
idéer och medan vi tänkte 
på den - så fick vi ytterligare 
en idé att fundera på - hans 
idéer stärkte politiken och 
samhällsutvecklingen. 

Samhällsbyggare
Det politiska arbete som 
låg närmast Lars-Helges 
Johanssons hjärta var bost-
adsbyggande och i egenskap 
av mångårig styrelseord-
förande i AB Alebyggen (38 
år i styrelsen), har han starkt 
bidragit till en omfattande 
nybyggnation i hela Ale. 

Bohus servicehus och 
Bohus Centrum är också ett 
resultat av hans ambitioner 
att driva utvecklingen framåt. 

Lars-Helge var den 
drivande kraften bakom 

bildandet av Ale Exploater-
ing AB, detta har ju resulter-
at i ett  omfattande bostads-
byggande på Backa-området 
i Nödinge samt starten av 
byggandet av Ale Torg. Han 
var också noggrann med att 
det allmännyttiga bostadsbo-
laget byggde bostäder över 
hela kommunen.

Med sin stora kreativitet, 
ville partimedlemmarna att 
han också engagerade sig i 
kommunens näringslivsverk-
samhet, till exempel är köpet 
av den nedlagda lampfabrik-
en i Bohus en utmärkt idé. 
Idag kan vi se området som 
en attraktiv handelsplats för 
aleborna och många i hela 
Göteborgsregionen. 

Under många år var Lars-
Helge sekreterare i styrelsen 
för Socialdemokraterna i 
Ale och också i denna roll 
var han en god medspelare 
i samhällsutvecklingen för 
alebornas bästa. 

Tack för alla goda idéer!

SOCIALDEMOKRATERNA I ALE

Till minne av Lars-Helge Johansson



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

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

PREDIKOTURERDÖDA

Starrkärr-Kilanda 
församling
Ons 24/12 Älvängens kyrka 
kl 10.30 Samling vid krubban, 
Andersson. Nols kyrka kl 10.30 
Samling vid krubban, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 16 
Julbön, Holmgren Martinsson 
Kilanda kyrka kl 17 Julbön, 
Holmgren Martinsson. Nols 
kyrka kl 23 Julnattsmässa, 
Nordblom. Tors 25/12 Kilanda 
kyrka kl 06 Julotta, Nilsson 
Starrkärrs kyrka kl 07.30 
Julotta, Nilsson. Älvängens 
kyrka 11.00 Mässa, Andersson 
Fredag 26/12 Nols kyrka kl 11 
Mässa, Holmgren Martinsson 
Sön 28/12 Älvängens kyrka kl 
11 Mässa, Nordblom. Nols 
kyrka kl 17 Förbönsgudstjänst, 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Julafton kl 17 Julbön Wetter-
ling. Juldagen kl 7.30 Julotta 
Auvinen. Nyårsafton 17 Nyårs-
bön Wetterling. Trettond jul 
6/1 kl 10 Mässa Olenius
Hålanda Julafton kl 10 Krubb-
gjt Olenius. Julafton kl 23 Mid-
nattsgtj Olenius. Annand jul kl 
11 Mässa Wetterling. Nyårsda-
gen kl 11 Mässa Ingvarsson.
S:t Peder Julafton kl 9.30 
Julmys i kyrkan. Vi bjuder på 
glögg, pepparkakor m.m. Julaf-
ton kl 11.30 Krubbgtj Olenius.
Juldagen kl 11 Mässa Auvinen.
Nyårsafton kl 15.30 Nyårsbön 
Wetterling S 4/1 kl 11 Guds-
tjänst Wetterling. Ale-Skövde
Julafton kl 15.30 Julbön Wet-
terling S kl 11 Mässa Auvinen
Tunge Juldagen kl 6 Julotta 
Auvinen.

Smyrnakyrkan Älvängen
Ons 24/12 kl 23 Julnattsguds-
tjänst i Equmeniakyrkan. Sön 
28/12 kl 10.30 Bön inför guds-
tjänsten kl 11 Gudstjänst. Sig-
vard Svärd predikar. Kyrkkaffe.
Sön 4/12 kl 10.30 Bön inför 
gudstjänsten kl 11 Gudstjänst. 
Elias Berg predikar. Kyrkkaffe.
Lör 17/1 kl 15 Januarifest med 
Thomas och Anita Granath, 
anmälan till Lis-Marie Ohlsson 
senast 14/1, tfn 0303-749 651, 
mobil 073-586 49 79.

Nödinge Församling
Julafton, ons 24/12 kl 12 i 
Nödinge kyrka: Samling vid 
krubban. Johanna Werder, 
sång. Kl 17 i Surte kyrka: 
Julbön, Reine Bäck. Mari 
Åkerblom och Ida Andersson, 
sång. Kl 23.30 i Nödinge 
kyrka: Midnattsgudstjänst, 
Reine Bäck. Kören Blue’n Joy. 

Juldagen, tors 25/12 kl 07 i 
Nödinge kyrka: Julotta, Henny 
Forsberg. Ing-Marie Julius-
son, sång. Kl 07 i Surte kyrka: 
Julotta, Åke Andreasson, Lina 
Tovar och Ida Andersson, sång. 
Trumpetsolist. Kl 11 i Surte 
kyrka: Finsk julgudstjänst, Lisa 
Sorvoja. Annandag jul 26/12 
kl 11 i Nödinge kyrka: Mässa i 
juletid Reine Bäck. Sön 28/12 
kl 11 i Surte kyrka: Mässa i jule-
tid ”Våra vackraste julpsalmer 
och sånger”, Henny Forsberg, 
vuxenkör, Hanna Bendz, cello. 
Susanna Myrberg, piano och 
orgel. Ida Andersson, sång. 
Nyårsafton ons 31/12 kl 18 i 
Nödinge kyrka: Nyårsbön, Åke 
Andreasson. Ing-Marie Julius-
son, sång. Nyårsdagen tors 1 
jan kl 11 i Surte kyrka: Nyårs-
gudstjänst, Åke Andreasson, 
musikmedverkan. Sön 4 jan kl 
11 i Surte kyrka: Gudstjänst, 
Reine Bäck. Trettondedag jul, 
tis 6 jan kl 11 i Nödinge kyrka: 
Gudstjänst, Reine Bäck. Sön 
11/1 kl 11 i Nödinge kyrka: 
Söndagsgudstjänst, Åke Andre-
asson.  Kl 17 i Surte kyrka: ”I 
stjärnans tecken” - ett sång och 
musikprogram i ljus, ljud och 
toner. Anders Lundin – sång, 
Dahn Hector – klaviatur, 
Lennart Johansson - trummor, 
Mikael  Björck – gitarr och 
Sören Backman – bas. Präst: 
Åke Andreasson.

Surte missionsförsamling,  
en del av Equmeniakyrkan
Ons 24/12 kl 11 Julbön. Per 
Kjellberg m.fl. Sön 28/12 kl 11 
Gudstjänst. Ragne Fransson. 
Lisa Hylén. Missionsoffer.
Tors 1/1 kl 11Nyårsandakt. 
Ylva Hagman. Sven Karlsson 
spelar orgelmusik.
Tis 6/1 kl 15 Fest. Trettondag 
jul. Per Kjellberg. Missionsof-
fer. Servering. Sön 11/1 kl 11 
Missionsgudstjänst i Kungälvs 
missionskyrka. Gunilla Ikpon-
mwosa, Leif Jöngren, Ulla 
Brattö, Per Kjellberg, körsång. 
Nattvard. Missionsoffer.
Mån 12/1 kl 19 Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic Band, 
övar. Ons 14/1 kl 21 Innebandy 
i Surteskolan. Välkommen!

Equmeniakyrkan Älvängen
Julafton kl 23 Midnattsguds-
tjänst i Equmeniakyrkan Elias 
Berg, Leif Jöngren, Dhan 
Hector, Mattias och Filip 
Larsson, Elin Henricsson 
Gemensam med Smyrnakyrkan 
Annandag Jul kl 11 Missions-
gudstjänst Leif Jöngren,  Kör-
grupp. Insamling till  Equme-

TACK

TILL MINNE

Den 17 december 
skulle vår mamma 

Anna-Lisa 
Hamnegård, 
Hamnens Gård, 

Älvängen fyllt 100 år.
Vi minns henne alla med 

stor glädje.

Ingela, Tore, Annica 
och Carl-Hugo

niakyrkans internationella arbe-
te:”Tänd ett ljus” Nyårsafton 
kl 17 Nyårsbön Leif Jöngren 
sång: Marianne Collvin 2015 v1
Sön 4/12 kl 16 ”Sång i juletid”  
Gillstad-kören, Lidköping, Leif 
Jöngren  Servering.

Bohus pingstkyrka
Ons 17/12 kl 19 Bibelläsning 
och bön. Sön 28/12 kl 11
Gudstjänst. Nyårsdagen 1/1 
kl 18 Nyårsbön.
Sön 4/1 kl 11 Lennart 
Ekström HHN. Ons7/1 kl 
19 Bibelläsning och bön. 
Sön 11/1 kl 11 Leif Karls-
son. Ons 14/1 kl 19 Bibelläs-
ning och bön.

Lilla Edets Pastorat
Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling. Tis 23/12 kl 09 Mässa i 
förs. hem, Westergaard
Ons 24/12 kl 11 Krubbguds-
tjänst, Westergaard.
Ons 24/12 kl 23 Midnatts-
mässa, Isacson. Tors 25/12 kl 
10 Högmässa, Westergaard.
Tors 25/12 14 Juolukirkko, 
Olenius. Fre 26/12 kl 10 
Högmässa, Nordblom. 
Sön 28/12 kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Sön 28/12 kl 
17 Musikgudstjänst, Nya 
Motettensemblen, Wes-
tergaard. Tis 30/12 kl 09 
Mässa i förs hem, Isacson. 
Tors 1/1 kl 10.00 Högmässa, 
Westergaard. Sön 4/1 kl 10 
Högmässa, Kristensson. 
Åsbräcka kyrka Tors 25/12 kl 
08 Julotta, Westergaard.
Ons 31/12 kl 16 Nyårsbön, 
Kristensson. 

Guntorps Missionskyrka
Trettondagen 6 /1 kl 11 Med 
Lars Gunther och Ung-
domsstyrelsen sammanträde 
efter gudstjänsten. Tors 8/1 
kl 18.45 Församlingens sty-
relsemöte.

Stig Persson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 17 
december begravnings-
gudstjänst för Stig Persson, 
Älvängen. Officiant var kommi-
nister Per-Martin Andersson.

Ingegärd Blomqvist. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 17 
december begravningsguds-
tjänst för Ingegärd Blomqvist, 
Björkliden. Officiant var kyr-
koherde Björn Nilsson.

Stellan Johansson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls ons-
dagen 17 december begrav-
ningsakt för Stellan Johansson, 
Älvängen. Officiant var Anders 
Johansson.

Gladys Holmberg. I Surte 
kapell hölls fredagen 19 decem-
ber begravningsgudstjänst för 
Gladys Holmberg, Bohus. Offi-
ciant var komminister Reine 
Bäck. 

Märta Hansson, Älvängen har 
avlidit. Född 1939 och efter-
lämnar maken Lennart samt 
barn med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Ett varmt tack till alla 
Er som på olika sätt
hedrade minnet av

vår Käre

Bengt
Andersson

vid hans bortgång, för
telefonsamtal och alla
vackra blommor samt

för Er personliga
närvaro i kyrkan.

Ett särskilt tack till
officianten Catarina och
organisten Sabina som
gjorde  begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och fint minne.

ULLA
Ann-Christin, Anders
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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

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

UTHYRES
Lägenhet uthyres 3 km norr 
om Skepplanda mot Hålanda, 

lght är på 35 kvm.  
Ring 0704-15 55 33

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 
för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

BORTTAPPAT
Borttappat ”Silverhänge” 
i Nödinge centrym.  
Har du hittat det. 
Ring mig 0303-74 91 98

SÖKES
Dagmatte. Pensionär sökes till 
cockerspanielflicka, glad och 
snäll. Mot ersättning några 
dagar i veckan i Älvängen 
med omnejd. 
Tel. 0303-74 70 12, 
0737-73 12 88

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:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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
tel. 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 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, företag. Rut 
och Rot.
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Stort grattis till Linda
som fyller 40 år den 23/12.

Hipp hipp hurra!
Stor kram från familjen

GRATTIS

Katten Minuz fortfarande 
försvunnen från Alvhem, 
efter jaktskott den 12/6. 
Ögonvittnen till händelsen 
finns.

Färg: Tigrerad från svart till 
beige. Vit nos, bröst o beige/
vita partier på magen. Ålder: 
7 år. Kastrerad hona. Ögon-
färg: bärnsten/ljus brun. Vita 
tassar och ½ bakben. Små svarta tofsar på öronspetsarna.
Ovissheten gör, att det inte går att sluta leta - precis som 
hoppet! Och tack vare alla er som hört av sig till mig, och 
som engagerar sig i sökandet efter vår lilla kattflicka - så 
finns detta hoppet kvar. Tack för alla bilder från er mobil-
kamera, det har underlättat sökandet något fantastiskt! 
Jag vill säga ett riktigt varmt tack - och önska er alla en 
riktigt fin juletid, och ett Gott Nytt 2015.

Med värme, Minuz matte. 
Om ni ser henne igen, eller vet något,

-snälla ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGEN

UNDANBEDES TACK

FÖDDA

Den 30/10 gjorde 
Jennifer våra liv 

ännu mer underbart.
 Lyckliga föräldrar 
Joel och Josefine

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Kurt Gerke
Skepplanda

VECKANS ROS

Veckans ros till Nödinge 
vårdcentral. Ett stort tack 
för vänligt bemötande (35 
ggr). Ni är underbara. 

God jul o Gott nytt år 
Ingegerd Gerke

Ja mon hon leva
sjunger vi till vår goa Eva!

Av gratulanter kommer
det att krylla

när Du på julafton
65 ska fylla!

Vi önskar Dig en God Jul 
och att födelsedagen 

blir riktigt kul!

Grattis 
Ingegerd Ludvigsen

Efter 42 år som lärare
i Göteborgs stad
är nu tiden inne, 

arbete är blott ett minne.
Din Familj

Ett varmt tack till Ann, Len-
nart, Rebecka och Athra 
på Älvängens Öppna För-
skola för ert trevliga bemö-
tande och fantastiska enga-
gemang. 

Charlize, Noelle 
och Marielle

Till den underbara perso-
nalen på Backaviks äldre-
boende! Och tack för ett 
mysigt Luciafirande, Önskar 
er alla en riktigt God Jul!

Aina med anhöriga

Jag tänker skicka en jul 
hälsning till Alekuriren för 
att dom gjorde ett bra jobb 
och jag skulle gärna önska 
er alla Ett riktigt god jul och 
gott nytt år!
Önskar Hanna Eriksson 

och Sebastian Sädås

ÖVRIGT

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Eva Margaretha Rhodén
Alafors

FÖDDA

En glad skit redan på BB!
Vår fina Sigge kom till 

världen torsdagen 11/12.
Lyckliga och stolta 

föräldrar Ann-Sofie Lindberg 
och Peter Dahlgren
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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. Företag annonsera under Övriga Tjänster 120 kronor. 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. 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

Bil köpes från årsmodell 
98-13. Allt av intresse. 
Tel. 0762-09 77 31

Presentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum. 
Ring 0735-01 45 63

UTHYRES
Lägenhet uthyres 3 km norr 
om Skepplanda mot Hålanda, 

lght är på 35 kvm.  
Ring 0704-15 55 33

ÖVRIGT
Sprutmålning köksluckor 
och mindre möbler m.m. 
Till kanonpriser.
Tel. 0761-74 30 99

Julerbjudande, 30% på sprut-
ning av kök, även på nytill-
verkning av köksluckor, ring 
för fria hembesök och kost-
nads förslag, F-skatt finns. 
Tel. 0760-74 86 95

BORTTAPPAT
Borttappat ”Silverhänge” 
i Nödinge centrym.  
Har du hittat det. 
Ring mig 0303-74 91 98

SÖKES
Dagmatte. Pensionär sökes till 
cockerspanielflicka, glad och 
snäll. Mot ersättning några 
dagar i veckan i Älvängen 
med omnejd. 
Tel. 0303-74 70 12, 
0737-73 12 88

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:  
Alekuriren, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen senast onsdag 
veckan innan publicering.

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
tel. 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 
m.m. tel. 0303-103 60
Kent Nilde

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
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

Veteranpoolen AB
Ale och Kungälv. Din hjälp i 
vardagen. Hemmet, hantverk, 
snöskottning, företag. Rut 
och Rot.
tel. 0303-587 20
veteranpoolen.se

Bygglovsritningar och 
kontrollansvarig 
tel. 0739-25 83 14

Trött på pappersarbete?
Jag hjälper dig!
Bokföring, momsredovisning, 
avstämningar, deklarationer, 
bokslut, budgettering & 
ekonomisk rådgivning.
Välkommen att kontakta mig 
för mer information!
Agneta Lajpold Ekonomi-  
och redovisningskonsult.
tel. 0702-29 44 88
jodka@telia.com
Innehar F-skatt.

Steffes båt & trailerservice.
Släpkärror köpes och 
säljes. Nya och begagnade. 
Reperationer, reservdelar 
alla märken, besiktningar, 
däckservice.
tel. 0303-939 66
www.steffes.se

Se på ditt hem med nya ögon
Feng shui ger glädje och 
inspiration. Kontakta 
Monica Nylén, auktoriserad 
feng shui-konsult, för en 
konsultation eller föreläsning 
om hur du med enkla medel 
kan skapa harmoni och 
balans i ditt hem. 
www. maximafengshui.se
Tel: 0705-40 60 01

Hundar & Nyårsraketer
Glöm inte att boka in er hund 
på Nyårsafton, så den slipper 
alla raketer. Ring Stina på 
0709-562656, www.
doggiedog.se

Antikmålning av möbler
Ny butik måleri i Göta 
Granv,1 (vid Veterinärsta-
tion ). Boka målning före nyår 
och få 25% rabatt. Rådgiv-
ning inom heminteriör/sty-
ling, köper, värderar, tömmer, 
städar.
Kontakta Kerstin 
0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se

Stort grattis till Linda
som fyller 40 år den 23/12.

Hipp hipp hurra!
Stor kram från familjen

GRATTIS

Katten Minuz fortfarande 
försvunnen från Alvhem, 
efter jaktskott den 12/6. 
Ögonvittnen till händelsen 
finns.

Färg: Tigrerad från svart till 
beige. Vit nos, bröst o beige/
vita partier på magen. Ålder: 
7 år. Kastrerad hona. Ögon-
färg: bärnsten/ljus brun. Vita 
tassar och ½ bakben. Små svarta tofsar på öronspetsarna.
Ovissheten gör, att det inte går att sluta leta - precis som 
hoppet! Och tack vare alla er som hört av sig till mig, och 
som engagerar sig i sökandet efter vår lilla kattflicka - så 
finns detta hoppet kvar. Tack för alla bilder från er mobil-
kamera, det har underlättat sökandet något fantastiskt! 
Jag vill säga ett riktigt varmt tack - och önska er alla en 
riktigt fin juletid, och ett Gott Nytt 2015.

Med värme, Minuz matte. 
Om ni ser henne igen, eller vet något,

-snälla ring: 0303-23 30 40 eller 0735-28 48 88.

BORTSPRUNGEN

UNDANBEDES TACK

FÖDDA

Den 30/10 gjorde 
Jennifer våra liv 

ännu mer underbart.
 Lyckliga föräldrar 
Joel och Josefine

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Kurt Gerke
Skepplanda

VECKANS ROS

Veckans ros till Nödinge 
vårdcentral. Ett stort tack 
för vänligt bemötande (35 
ggr). Ni är underbara. 

God jul o Gott nytt år 
Ingegerd Gerke

Ja mon hon leva
sjunger vi till vår goa Eva!

Av gratulanter kommer
det att krylla

när Du på julafton
65 ska fylla!

Vi önskar Dig en God Jul 
och att födelsedagen 

blir riktigt kul!

Grattis 
Ingegerd Ludvigsen

Efter 42 år som lärare
i Göteborgs stad
är nu tiden inne, 

arbete är blott ett minne.
Din Familj

Ett varmt tack till Ann, Len-
nart, Rebecka och Athra 
på Älvängens Öppna För-
skola för ert trevliga bemö-
tande och fantastiska enga-
gemang. 

Charlize, Noelle 
och Marielle

Till den underbara perso-
nalen på Backaviks äldre-
boende! Och tack för ett 
mysigt Luciafirande, Önskar 
er alla en riktigt God Jul!

Aina med anhöriga

Jag tänker skicka en jul 
hälsning till Alekuriren för 
att dom gjorde ett bra jobb 
och jag skulle gärna önska 
er alla Ett riktigt god jul och 
gott nytt år!
Önskar Hanna Eriksson 

och Sebastian Sädås

ÖVRIGT

All eventuell uppvaktning i 
samband med min födelse-
dag undanbedes vänligen.

Eva Margaretha Rhodén
Alafors

FÖDDA

En glad skit redan på BB!
Vår fina Sigge kom till 

världen torsdagen 11/12.
Lyckliga och stolta 

föräldrar Ann-Sofie Lindberg 
och Peter Dahlgren
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FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

Må-fre kl 10-19  
lörd kl 11-19

24/12–28/12 stängt
31/12–6/1 Stängt Vid beställning 

0708-22 35 46 0707-53 63 21

VÄLKOMMEN TILL
GRILLEN I ÄLVÄNGEN

Kapellvägen, Älvängen

FINN SEX FEL

Kurre
klurigt!
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ÅRETS
JULKLAPP

www.stc.se

VI ÖNSKAR ER ALLA
EN RIKTIGT GOD JUL!

KR

KR

450
10-KORT

KRORD. PRIS 900KR / MAX 3 PER KUND

HELÅRSKORT

ORD. PRIS 4788KR 2990

ORD. PRIS 2500KR

HALVÅRSKORT

1990

ANVÄND  

FRISKVÅRDSPENGEN  

INNAN ÅRSSKIFTET!

Kontakta oss för mer 

information 

KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER PÅ ALLA  
STC-KLUBBAR I HELA SVERIGE!

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520-65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, 463 30 LILLA EDET
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


