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Ring Nol Företagscenter 

där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

ÄLVÄNGEN. Ledets 
Fiskeförening har fiskat 
i Ales vatten sedan 
1978. 

Verksamheten har 
expanderat och därför 
kommer man flytta 
från klubblokalen i 
Alafors och istället 
bedriva verksamheten 
i Älvängen. 

Niklas Gabrielsson 
är ledare för ungdom-
sverksamheten och 
har många planer för 
framtiden.

Fiske är en populär fritids-
syssla i kommunen. En som 
har märkt av det stora in-
tresset är Niklas Gabriels-
son.

– Lokalen i Alafors blev 
för liten eftersom vi växte 
och fick fler medlemmar. 
Nu har vi fått ta över några 
baracker som tidigare till-
hörde Surteskolan. Dessa 
ska vi flytta till hamnen i Äl-
vängen, säger Niklas.

I de nya barackerna kom-
mer man även samarbeta 
med kommunens andra fis-
keföreningar och bilda ett 
”Ale Fiskecentrum”.

– Där vill vi samla alla 
fem fiskeföreningar som 
finns här i Ale, vilket vore 
bra för oss alla. Det kom-
mer troligtvis bli klart efter 
sommaren, säger Niklas

Ledet Fiskeförening har 
sökt bidrag av kommunen 
för att kunna finansiera sin 
verksamhet. Pengar som 
bland annat kommer att 

användas för att dra igång 
”Klassdraget” som är fören-
ingens senaste idé.

– Det är meningen att 
vi ska låta skolungdomar få 
komma ut och prova på fis-
ke, säger Niklas.

Föreningen är aktiv året 
om, även om sommarmå-
naderna är populärast bland 
medlemmarna. Då arrange-

rar de årligen ett sommar-
läger.

– Vi arrangerar ett som-
marläger som går över en 
helg. Där får ungdomar 
prova på bland annat flug-
fiske vilket de inte gör an-
nars. Det brukar vara väl-
digt populärt, säger Niklas.

VIKTOR KARLSSON

ÖPPET HUS på Green Village  i helgen
Välkomna till  

Keillers damm i Surte  
Lördag och söndag  

kl 12:00-14:00

Vi visar våra radhus på 159 kvm, 
våra 4:or på 105 kvm och  
3:or på 88 kvm alla med  
terrasser på 30-34 kvm.

Kontakta gärna vår mäklare  
Ulla Andersson på m2 för personlig 

visning. 072-309 31 00.

Här ska fisken nappa i Ale

Niklas Gabrielsson är positiv till framtiden och längtar till fiskeklubbens nya lokaler är på plats.

NÖDINGE. Uppmärk-
samhetsveckan ”Med 
hjärtat i Ale” är avslutad 
för den här gången.

Det innebar ett späck-
at program med många 
aktiviteter både för 
allmänheten och inom 
kommunens särskilda 
verksamheter.

– Vi är jätteglada att 
budskapet spridit sig på 
bred front, säger folk-
hälsoplanerare Caroline 
Forssbaeck.

Projektgruppen, med repre-
sentanter från biblioteket, 
kulturen, fritid, äldreomsor-
gen, Ale Matservice, och 
folkhälsan, lyckades åstad-

komma ett digert program-
utbud för uppmärksamhets-
veckan kring hjärtat.

– Generellt känner vi att 
vi lyckats väcka ett intresse 
för frågan om hälsa och väl-
mående, och med särskilt fo-
kus på hjärtat. Höjdpunkter 
under veckan var ju självklart 
invigningen av naturlekplat-
sen i Nödinge och Carl-Ei-
nar Häckners besök i Ale 
Kulturrum, säger Caroline 
Forssbaeck.

– Vidare märker vi att det 
väckts många tankar och 
frågor gällande bland annat 
Hjärt- lungräddningsutbild-
ningar och hjärtstartare. Det 
är ett viktigt ämne som vi be-
höver lyfta och belysa genom 
att visa på olika aktörers an-
svar i frågan. Där tror vi att 
man tillsammans kan göra 
mycket för att sprida kun-
skap och kanske i slutändan 

rädda fler liv.
Lokaltidningen fanns 

på plats i Ale Kulturrum 
i fredags eftermiddag där 
föreningar erbjöds Hjärt- 
lungräddningsutbildning 
under Jonny Jacobssons 
ledning.

– Att visa på och prata om 
olika aspekter av det fysiska 
hjärtat väcker både känslor 
och nyfikenhet. Målet är att 
nå ännu fler av kommunens 
medborgare och anordna 
aktiviteter i flera av orterna. 
Helt klart satsar vi på att an-
ordna en ny uppmärksam-
hetsvecka även nästa år, av-
slutar Caroline Forssbaeck.

Uppmärksamhetsvecka som återkommer

I samband med uppmärksamhetsveckan ”Med hjärtat i Ale” erbjöds föreningar gratis HLR-utbildning.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Nyfikenheten har ökat king hjärtat 


