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BIODLING                          (31028)
följ ett bisamhälle under sommaren 
start:  måndag i maj  kl 18:30-21:00 
plats: Bigården Vadbacka Skepplanda
pris:  10 ggr - 700 kr 
ledare:  Bernt Johansson

HÖNS I TRÄDGÅRD          (30603)
En grundkurs om höns - hur gör man?  
start:  tors 9 april  kl 18:00-20:15 
plats: SV, Göteborgsv 94, Älvängen 
pris:  3 ggr - 350 kr 
ledare:  Hanna Nyqvist

EN LÖRDAG OM HÖNS     (30599)
- hur gör man? 
Vad du behöver veta för att våga skaffa höns  
lör 28 mars kl 10:00-15:00
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     350 kr
ledare: Hanna Nyqvist

KERAMIK - handformning av lera
Helgkurs för nyb eller erfaren        (27520)
21-22 feb kl 10-16 + glasering 15 mars
pris:  2000 kronor + lera 40:-/kg, glasyr  
         och bränning samt lunch ingår
Helgkurs med Rakubränning          (29665)
7 mars kl 10-16 + rakubränning 29 mars
pris:  1100 kronor + lera 40:-/kg, glasyr  
         och bränning samt lunch ingår
lokal: Maries Keramik, Bärs Lid 2 Skepplanda
ledare:  Marie Sundegren

MÖNSTERKONSTRUKTION 
Barnkläder                       (28341)
För dig som har sytt en del och som vill 
kunna göra egna mönster, 86 - 140 cl
start:   ons 4 mars kl 18-20:30       
plats:   Strandskolan, Vikingag 6 i Kungälv
avg:     4 ggr - 850 kr  boken “Mönster och
           konstruktioner för barnkläder” av 

ledare: Inger Öberg, Eva Danielsson

SKRIVARCIRKEL               (31014) 
Alla har vi något att berätta - Vad har du? 
start:      tors 24 sep kl 13-15:30 
plats:      SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:        5 ggr – 550 kr 
ledare:    Kerstin Olsson

NAVIGATION-FÖRARINTYG
(23254)
start:    ons 11 mars kl 18-20:30
plats:   Hos ledaren i Kareby
avg:     2050 kr - 10 ggr (inkl mtrl)
            tillk 450 kr för examination 
ledare:  Stig Wihlney

VHF-SCR Radiotelefoni   (23256)
Radiokommunikation på VHF-bandet.
Efter avslutad kurs ges du möjlighet att 

start:   lör 9 maj kl 09:00-16:00   
plats:   Hos ledaren i Kareby
avg:     3 ggr 1700 kr + 450 kr exam 
ledare: Stig Wihlney

MINDFULNESS                       (28854)                 
Ett sätt att förhålla sig till livet som mot-
verkar oro och stress samt gör oss mer 
närvarande i nuet. Tisdagar varannan vecka 
start:     tis 17 feb 18:30-20         
lokal:     SV, Göteborgsv 94, Älvängen
avg:       6 ggr - 480 kr + 150 kr litteratur
ledare:   Ann Franzén

GOD MAN-FÖRVALTARE   (30811)
Redovisn, förteckn och årsräkn mm
Litt “Godman / förvaltare” K Fälldin
start:   ons 4 mars kl 18:30-21:00  
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     4 ggr - 1200 kr (inkl material)
ledare: Boel Holgersson

DECOUPAGE nybörjare      (30994)
Du tar med dig egna föremål som du vill 
dekorera ex blomkruka, bricka barnstol etc
start:    ons 4 mars kl 18-20:45 
plats:    Skepplanda bibliotek, Albotorget
avg:      3 ggr – 390 kr (lim, lack ingår) 
ledare:  Kristina Lundgren

STYRELSEUTBILDNING
Vad gör man i en ideell förening och hur?    

tors 26 mars kl 18:00-20:15         (31016)
plats:   SV, Göteborgsv 94, Älvängen 
tis 24 mars kl 18.00-20.15           (31015)
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:    100 kr / 1 tillfälle 

kontakta oss 0 1 0 - 3 3  0 0  9 0 0             w w w . s v . s e / v a s t           v a s t @ s v . s e                     

GLADA MUSIK- & MÅLARKURSER
Cecilia Karle:    0706 67 07 03 
w w w . m a l a r l y c k a . s e
 

OPERA OPERA!                    (29481)
Vi lyssnar på opera, talar om opera, dricker 
kaffe och har det gemytligt
start:    tis 17 feb kl 10-12:15
plats:    SV Göteborgsv 94 i Älvängen
ledare:  Carina Wendt-Andersson 

KORSORDSCAFÉ   
start:    mån 2 feb kl 14-16:15
plats:    Biblioteket i Skepplanda
ledare:  Ingvor Hansson 

SENIORYOGA  Älvängen
MAMMAGYMPA  Älvängen
KNOPAR & SJÖMANSARBETE Kungälv
SY SEKELSKIFTESKLÄDER 

RÖRELSEGLÄDJE         (31030)
gympa och dans för dig med psykisk eller 
fysisk funktionsnedsättning 
start:   ons 25 feb kl 18:40-19:25  
plats:   SV Göteborgsv 94 i Älvängen
avg:    10 ggr - 900 kr 
ledare: Gina Bält Ahntman

SPORTLOVSAKTIVITETER 
för barn 7-9 år med Ale slöjdare
PROVA PÅ TOVNING  
mån 9 feb kl 10-12
PROVA PÅ METALLSLÖJD  
mån 9 feb kl 10-12
plats:   Trastvägen 1 i Nol
avg:    40 kr per tillfälle
Anmälan till Eva Thorén 0703-89 99 15

LÄXHJÄLPARE sökes i Alafors
kontakta: hanna.nyqvist@sv.se

SLÖJDCAFÉ med  Inlands Hemslöjd
måndagar jämna veckor kl 18:00-21:00 med 
start 2 feb på SV, Rådmansg 30 i Kungälv

ETT SAMTAL OM ADHD
Jenny Ahto delar med sig av sin historia både 
som förälder till barn med ADHD och sin egen 
diagnos.
mån 23 feb kl 18:00
plats:   Ale Kulturrum, Nödinge
avg:    Fri entré

AFTER WORK PÅ BIBBLAN
varva ner efter jobbet och låt dig inspireras
torsdagar kl 17:00  t o m 21 maj 
plats:   Mimers Hus, Entréplan, Kungälv
avg:    Fri entré

NÄR MALLEN INTE STÄMMER
Föreläsning med Kenth Hedevåg  om 
diagnoser, skola och svårigheter
tis 14 april kl 18:30-21:00
plats:  Missionskyrkan i Kungälv

PERSONLIG UTVECKLING
Få verktygen att må bra - Infoträff om NLP
tors 26 feb kl 18:00)
plats:   SV, Rådmansg 30, Kungälv
avg:     fri entré
Anmälan till hanna.nyqvist@sv.se

FÖRFATTARBESÖK
Maj-Gull Axelsson
mån 9 mars kl 19.00
plats:   Ale Kulturrum, Nödinge 
avg:    100 kr - förköp ale.se

Kontakta oss:      vast@sv.se     kundtjänst  010 33 00 900     eller läs mer på  sv.se/vast
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NÖDINGE. IP-Only mil-
jardinvesterar i utbygg-
naden av fiber runt om 
i landet.

Nu har turen kommit 
till Ale.

I en tänkt första ut-
byggnadsetapp upp-
skattas investeringens 
storlek till 47 miljoner 
kronor.

I samband med en pressträff 
på Backa Säteri presentera-
de infrastrukturoperatören 
IP-Only sina planer för fibe-
rutbyggnad i Ale. Medver-
kade på mötet gjorde även 
representanter från Ale kom-
mun; kommunchef Björn 
Järbur, IT-chef Christina 
Larsson och bredbandssam-
ordnare Per Persson.

– Genom vårt lokala stads-
nätsföretag Ale Stadsnät gör 
vi en bred satsning i kommu-
nen för att bygga ut ett öppet 
och neutralt fibernät för vil-
lor, flerbostadshus och andra 
fastigheter. Utbyggnaden 

kommer att starta i Alafors, 
Nödinge, Nol och Älvängen, 
förklarar Malin Karlzén, re-
gionchef för IP-Only Väst.

IP-Only äger och driver 
ett fiberstamnät i Norden 
och ett snabbt växande antal 
regionala nät. Med koncep-
tet Smart Fiberstad har man 
skapat en modell för hela 
den fiberuppkopplade kom-
munen, från stad till lands-
bygd.

– Vi finns idag i femton 
svenska kommuner, närmast 
är Härryda. Där har vårt 
koncept fått väldigt stor ge-
nomslagskraft, säger affärs-
utvecklare Martin Anders-
son.

Två brev har gått ut till 
berörda invånare på res-
pektive orter där fastighets-
ägarna bland annat blivit 
upplysta om det informa-
tionsmöte som kommer att 
hållas i Medborgarhuset, Al-
afors, nu på måndag.

– Då kommer vi berätta 
om de olika stegen i pro-
cessen och vilka möjligheter 

som ett fibernät innebär, sä-
ger Malin Karlzén.

Varför Ale kommun?
– Här finns en stor po-

tential. Vi är inte här för att 
plocka russinen ur kakan och 
sedan åka hem. Vi vill vara 
med och utveckla hela Ale 
kommun. Den lokala för-
ankringen är viktig, därav 
namnet Ale Stadsnät och att 
vi har telefonnummer och 
mejladress som är specifikt 
för kunderna i detta område.

När kan fiberutbyggna-
den ta sin början?

– Under det här året 
hoppas vi. Det är naturligtvis 
avhängt hur stort intresset 
blir. 

Ale kommun kommer att 
vara en aktiv samarbetspart 
till IP-Only. Christina Lars-
son ser många fördelar i den 
infrastruktursatsning som 
står för dörren.

– Tillgång till bra bred-
band är inte längre en 
IT-fråga utan en samhälls-
fråga. Ett utbyggt fibernät är 
ett måste för att vi ska kun-

na utveckla Ale på det sätt 
vi vill. Ta vårdsektorn som 
ett exempel, där vi har våra 
trygghetslarm. Med fiberut-
byggnad ges vi oanade möj-
ligheter.

Kommunchef Björn Jär-

bur är inne på samma linje.
– Vi har en vision som ly-

der: I Ale är det lätt att leva! 
Denna satsning innebär en 
helt ny dimension för oss. 
Vad kan vara mer tillfreds-
ställande än att med bra upp-

koppling kunna skapa bättre 
förutsättningar för våra in-
vånare och företag? IP-Only 
hälsas varmt välkomna till 
Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Utbyggnad av fibernätet

Samverkar för en stor infrastruktursatsning i Ale. IP-Only, här representerade av affärsutvecklare 
Martin Andersson och regionchef Malin Karlzén, kommer genom sitt lokala stadsnätsföretag Ale 
Stadsnät bygga ut ett öppet och neutralt fibernät. Kommunchef Björn Järbur, bredbandssamord-
nare Per Persson och IT-chef Christina Larsson välkomnar initiativet.

I valrörelsen lovade vi aleborna 
 ett antal saker om vi skulle få 

förtroendet att fortsätta leda  
kommunen. Nu när vi  

tvingades in i oppositionsrollen 
försöker vi fortfarande genomdriva 
våra löften och vara en stark 
opposition, precis som vi lovat.
ISABELL KORN (M)
Läs hela insändaren på sid 23

Till skillnad från andra partier, vill vi jaga 
avgaserna och inte bilisterna! Vi vill ha 100% 
förnybart och det gäller inte bara

 elproduktionen utan
även andra områden, till
exempel transportsektorn.
ÅKE NIKLASSON
ELENA FRIDFELT
CENTERPARTIET I ALE
Läs hela insändaren på sid 23

Vi tycker att det är tråkigt att man från oppo- 
sitionen väljer en så aggressiv ton. Det är också 
lite märkligt att anklaga den nya politiska 
ledningen för bristande handlingskraft hela 28 

dagar efter det att vi tog över ansvaret från Alliansen.
MONICA SAMUELSSON (S)
INGELA NORDHALL (AD)
SONNY LANDERBERG (MP)
CHRISTER PÅLSSON (V)
Läs hela insändaren på sid 23


