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Nu startar vi Ale Stadsnät!
Nu har startskottet gått för fiberanslutning av fastigheter i Ale 
kommun. Ale Stadsnät bygger i samråd med kommunen ut fiber 
till villor, flerbostadshus och andra fastigheter och ansluter dem till 
IP-Onlys öppna och neutrala nät. Vi inleder i tätortorterna Alafors, 
Nol, Nödinge och Älvängen. Redan den 9:e februari börjar vi med 
ett informationsmöte i Medborgarhuset i Alafors!

Ale Stadsnät har ett brett utbud av tjänsteleverantörer: Viasat,  
Tele2, Boxer, Bredband2, T3, Bahnhof, AllTele, Tyfon, Universal  
Telecom och Net at Once. I vår kommer även Bredbandsbolaget, 
Canal digital och Ownit att erbjuda tjänster i Ale Stadsnät.

Kom på  
infomöte!

Plats: Medborgarhuset,
Ledetvägen 6, Alafors

Tid: 9:e februari, kl 19.00

www.alestadsnat.se

E-post: kundtjanst@alestadsnat.se. 
Telefon: 0303-25 02 00

ÅRS 
MÖTE

Gäst på årsmötet:

Jan A Pressfeldt
Vi serverar kaffe och smörgås.

Onsdag 18 februari kl 17.00
Vikadamm, lokal Älven

Välkomna! /Styrelsen

SPONSORER:

Som medlem får du 10% rabatt på ord. 
priser hos Drömhuset och Blomsterriket på 

Ale Torg. Medlemskort uppvisas.

Ale Permobilklubb är en ideéll förening 
som vill bryta den isolering man lätt  

hamnar i och få en trevlig gemenskap 
med andra.

SBAB har frågat 221 
fastighetsmäklare verksam-
ma i Stockholm, Malmö 
och Göteborg hur stor 
risken för ett prisfall är på 
den svenska bostadsmark-
naden i år. Den så kallade 
mäklarbarometern visar att 
sannolikheten för ett prisfall 
på svenska bostadsrätter är 
cirka 20 procent. Risken 
bedöms som något högre i 
Göteborg (21 procent) men 
lägre i Malmö (18 pro-

cent). I Stockholm bedöms 
risknivån till 19 procent. 
När det gäller villapriserna 
är sannolikheten för prisfall 
lägre. I Göteborg är risken 
11 procent, i Malmö 17 
procent och i Stockholm 19 
procent, enligt mäklarbaro-
metern.

– Personligen skulle jag 
nog sätta risken något hö-
gre. Det som däremot för-
vånar mig är att nästan var 
tredje mäklare helt förkastar 

möjligheten att priserna 
skulle falla. Det tyder på 
att ganska många har lite 
orimliga prisförväntningar, 
säger SBAB:s chefsekonom 
Tor Borg via ett pressmed-
delande.

Snittpriserna på en 
svensk bostadsrätt ökade 
med nästan 16 procent till 
30 371 kronor under 2014. 
Villapriserna ökade under 
samma period med drygt 17 
procent i snitt till 2,5 mil-

joner kronor, enligt siffror 
från Mäklarstatistik.

Bland svenskarna tror 61 
procent på stigande priser 
under året, 20 procent att de 
ligger still och 19 procent 
att de faller. Det visar en 
enkät som SBAB gjorde i 
mitten av december i fjol, 
där 1 045 personer i åldrar-
na 18-80 år medverkade.

Låg risk för prisfall

Varg i Skepplanda

Vargspåren är alltid tydliga och även om denna bild ej är från 
Fors i Skepplanda är kan det vara bra att lägga på minnet hur 
avtrycken ser ut, för enligt Anne-Marie Björkling råder det inga 
tvivel om att det fnns varg i området.

FORS. Vargen har kom-
mit till Skepplanda.

Anne-Marie Björkling, 
79, i Fors är säker på sin 
sak.

Hon stod öga mot öga 
med vargen natten till 
måndag.

Hon kunde inte sova och 
började fundera på om det 
fanns bröd i trädgårdens få-
gelbod. Anne-Marie bestäm-
de sig för att kolla efter.

– Jag hade precis kommit 
ut när jag fick syn på vargen. 
Vi tittade på varandra en 
stund. Jag har sett varg förut 
och blev inte själv rädd, men 
jag känner att det är viktigt 
att berätta det för så många 

som möjligt, säger hon till 
lokaltidningen.

Det är som sagt inte för-
sta gången som Anne-Marie 
träffar på varg i Fors.

– Jag tror att de kanske 
söker sig hit när det blir kall-
lare. I forsen finns det vatten 
som lockar, funderar hon.

Hur känner du just nu?
– Jag tänker mest på mina 

katter och hoppas att de 
kommer undan!

Snöandet gjorde det svårt 
att spåra dagen efter.

– Men för några år sedan 
kom det en vargexpert från 
Göteborg och han slog fast 
att det var varg. Det finns 
inga skäl att tvivla.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


