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Rekord i 
Alebacken!
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Glädjen har 
kommit av sig
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24

Man ska ha husvagn...
Ännu en imponerande husflytt ägde rum i måndags när Nylundhs Specialentreprenad såg till att ”Olssonska villan” på Göte-
borgsvägen i Älvängen fick en ny adress i Skönningared. Många häpnade när de såg transporten av den cirka 350 ton tunga 
villan. Detta är andra gången som huset flyttas. Första gången var för 100 år sedan, då monterades timmerhuset ned i Pixbo 
och återuppbygdes i Älvängen.

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!

Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • aleveterinaren.se

ÖGONLYSNING
PÅ KLINIKEN

ONS 27 JAN
Boka tid på 0303-74 26 80

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
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n
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ÖPPNA SPÅR

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

RABATT
oavsett tidigare pris!
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ATOMIC VASA CLASSIC
Längdskida för motion/långloppsåkning
ORD. PRIS 1999:-
 
ATOMIC SPORT CLASSIC
Längdsko med bred läst.Pilotsula för ökad stabilitet
ORD. PRIS 999:-
 
ATOMIC PILOT SPORT
Längdbindning SNS Pilotsystem.
ORD. PRIS 499:-

FLER LÄNGDPAKET I BUTIKEN!

PRISER FRÅN 1699:-

ATOMIC LÄNGDPAKET

2499KR 
ORD PRIS 3647:-

Inklusive montering
(Värde 150:-)

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Det lönar sig!
Gäller v 2 • 13/1–17/1

Bra priser på ICAs egna varor.

Ale Torg

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

SPAGHETTI 
ICA. 1 kg.

/st10:-
TOMATER 

ICA. 390–500 g. Krossade. 
Passerade. Chili. Basilika. Vitlök. 

Finkrossade. Jfr. pris 
12:00–15:38/kg

/st6:-

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

LÄS
18

Ale-Jennylund 
– en möjlighet för alla



Nytt år nya möjlighe-
ter. Låter det som 
en klyscha? Det är i 

så fall rätt, för det är precis 
vad det är. Men vi behöver 
dem. Det är ju egentligen 
ingen skillnad på om det 
är 1 januari eller 1 juni. 
Möjligheterna och förut-
sättningarna är desamma 
ändå, fast vid varje årsskifte 
ger vi oss själva en ny chans 
att tänka och starta om. Det 
är också då vi ger oss själva 
chansen att reflektera och 
fundera på det vi gjort. Det 
är kanske minst lika viktigt 
som att staka ut den nya 
kursen.

När jag blickar tillbaka på 
2015 och bläddrar igenom 
våra alster kan jag konstatera 
att det trots allt var ett gan-
ska händelserikt år. Det är 
mycket på gång, stora frågor 
som vi äntligen har börjat 
ta på riktigt allvar. Hur ska 
kommunens två centralorter 
utvecklas? Arbetet med två 
fördjupade översiktsplaner, 
en för Nödinge och en för 
Älvängen är i full gång. I 
Nödinge har redan ett första 
samråd ägt rum. Dessutom 
har kommunen varit offensiv 
och förvärvat två strategiska 
fastigheter i centrum. Det 
har skapats förutsättningar 
för att ta nästa steg. Ett av 
dem blir att placera ut det 
nya kommunhuset. Valet av 
ort har en tydlig majoritet 

i fullmäktige pekat ut. Det 
blev Nödinge och nu är det 
dags att realisera beslutet.

Personligen minns jag 
bäst från 2015 det spon-
tana besöket av två unga 
författare. Redaktionen 
kontaktades av Herman 
Sjöholm och Erika Johans-
son, 11 år från Alvhem. De 
berättade att de skrivit över 
30 böcker och ville gärna 
visa upp sina verk. Det 
spreds en smittsamt härlig 
energi och särskilt roligt 
var att duon också skrivit en 
sång till boklanseringen. Ett 
ögonblick jag sent kommer 
att glömma. 

Allt är naturligtvis inte 
roligt. Yrkesvalet som är 
gjort medför att många 
möten blir av allvarlig 
karaktär. Någon är besviken 
över något och med hopp 
om att kunna få till stånd en 
förändring eller finna stöd 
hos liktänkande vänder sig 
många till lokaltidningen. I 
år var det tuffa samtal med 
oroliga föräldrar i Bohus, 
där kommunledning-
en har planer på ett 
motivationsboende för 
vuxna missbrukare. 
Det var också stor 
besvikelse hos alla 
som har vikingablod 
och som fick se ”sin” 
gård stängas i brist 
på resurser, men all-
ra värst har mötena 

varit med kommunal perso-
nal som säger sig ha blivit 
hotade med repressalier 
för att de inte delat chefens 
uppfattning. Det får bara 
inte vara sant och det har 
också kommunledningen 
lovat att gå till botten med. 
Tack för det!

Nya möjligheter

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

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

FOTOGRAF

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 2016. 
         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

WEBB & GRAFISK FORM WEBB & FILM

KAJSA THORSON
0303-33 37 37
kajsa@alekuriren.se

GRAFISK FORM

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

GRAFISK FORM

KRISTOFFER STILLER
0709-47 63 25
kristoffer@alekuriren.se

FRILANS

Ansvarig utgivare Alekuriren
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

VECKA 02         NUMMER 01||201602 LEDARE

www.ipatrol.se

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 26/1 kl 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Salong Nette
Älvängen

Efter alla dessa år är det 
dags för mig att stänga 

salongen och därför vill jag  

tacka alla 
mina kunder 
för åren som 

har gått!

Välkomna till en ny 
termin med jympa.  

Vi har startat med två  
prova-på-veckor v.2 och v.3 och 
vi håller på fram till 28 april.

Gå in på  
www.friskissvettis.se/ale  

eller ring 0702-902757 för info 
om schema, kort och priser.

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Nödinge församlingshem.

Öppet möte första onsdagen i varje månad.

Telefonsvarare 073-835 33 04

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto.
Behandling 380:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 
present- 

kort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

Vard 12-18, Lörd 10-14
www.aleridsport.se • 0303-74 28 30

 Starrkärr 103, Älvängen

100% HANDTVÄTT

Utvändig 
tvätt

139:-

0303-74 91 92

Vi fixar även båtar,  
husbilar & husvagnar

Öppet: mån-fre 9-18, lörd 9-15  
Sväng ner vid Jysk, Älvvägen

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Amandine, Gul 

mandel m.fl. KRAV-odlad Gala, Carolus. Svenska äpplen, 
morötter, lök, fodermorötter. Solrosfrö 20 kg 240:-. 

Även skalat solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 
jordgubbs- drottning- salmbärs- och tranbärssylt (60-

70% bärhalt). Säljes från lastbil  LÖRDAG 19/12: 
Kungälv Vikingagrillen vid St1 13, Nol intill Gulf (Tudor) 
13.30, Älvängen gamla busstorget 14, Lödöse P museet 
14.30, Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Nästa tur i januari.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se
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ÄLVÄNGEN. Redan 
över 30 skrivna böcker.

Barnboksförfattarna 
Erika Johansson och 
Herman Sjöholm, 11 år, 
har kommit långt med 
tanke på deras ringa 
ålder.

– I framtiden hoppas 
vi att böckerna ska bli 
både film och dataspel, 
säger skribenterna från 
Alvhem.

Hönorna Hermes och Erik 
samt tuppen Sebbe är böck-
ernas huvudfigurer. Karaktä-
rerna är skapade utifrån dem 
själva. Hermes är Herman, 
Erik är Erika och Sebbe är 
kompisen Sebastian.

– Vi har väldigt livlig fan-
tasi så det är inte svårt att 
hitta på nya äventyr. Ibland 
skriver vi tillsammans, men 
ofta var och en för sig. Se-
bastian är idéspruta fast det 
är vi som skriver, berättar 
Erika när de båda författar-
na besöker lokaltidningens 
redaktion.

De fyller snabbt bor-
det med mängder av alster. 
Böckerna om Super-Chick-

en har redan haft en egen 
utställning på biblioteket i 
Skepplanda och några går att 
låna hem.

– Allt började när vi bytte 
platser i klassrummet. När 
Erika och jag hamnade bred-
vid varandra hände något. 
Vi inspirerade varandra och 
gick från att leka med lego 
till att skriva böcker, säger 
Herman.

De flesta av böckerna är 
handgjorda och finns bara i 
ett exemplar. Det gör dem 
särskilt unika. Vad som gör 
dem läsvärda är enligt för-
fattarna det breda innehållet.

– Vi har med allt. Action, 
humor och gåtor!

Att allt inte är gramma-
tiskt rätt eller stavat enligt 
ordboken saknar betydelse.

– Så länge alla förstår spe-
lar det ingen roll. Det vikti-
gaste är att det är spännande 
att läsa. 

Som en krydda och för 
att marknadsföra böckerna 
har duon dessutom skrivit 
en egen sång som är tilläg-
nad boklanseringen av Su-
per-Chicken. Det är självaste 
”Stockholm i mitt hjärta” 
som fått en helt annan text.

– Vi älskar att uppträda 
och spela teater också, av-
slöjar Herman Sjöholm och 

Erika Johansson innan de 
lämnar redaktionen.
Lyssna till duons häftiga sång!

Massproducerar böcker
– Herman Sjöholm och Erika Johansson har redan skrivit över 30

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

Barnboksförfattare som barn. Erika Johansson och Herman Sjöholm från Alvhem, båda blott 11 år 
gamla, har redan medverkat till över 30 böcker.

ERIKA JOHANSSON

Ålder: 11 år
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Journalist och 
författare
Idol: Författaren Camilla 
Läckberg
Favoriträtt: Tacos
Favorit-tv: Disney channel
Favoritämne i skolan: Bild 
och rasterna…
Önskeklapp: Iphone

HERMAN SJÖHOLM

Ålder: 11
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Författare eller 
programmerare
Idol: Notch skaparen av 
Minecraft
Favoriträtt: Spaghetti och 
köttfärssås
Favorit-tv: Cartoon Network
Favoritämne i skolan: Bild, 
musik och rasterna…
Önskeklapp: Kickbike

GLÖGGKVÄLL
Tors 3/12 kl 19-21 mode-
visning och erbjudanden. 

Alla är välkomna!
Anmälan:pernillafager-
holm@hotmail.com

Vi ordnar julklappen 
till dina anställda.
Kontakta oss så  
hjälper vi till!

FÖRETAGS- 
JULKLAPP

JULKLAPPS- 
KVÄLL

Torsdag 17/12 19–21.
Finaste julgåvan  

finner du hos 
oss!

INREDNING | KLÄDER | DELIKATESS
SMYCKEN | KAFFE & TE | CHOKLAD

Välkommen till livsstilsbutiken  
på Ale Torg!

Decembers öppettider 
Mån-fredag: kl 10–19
Lördag: kl 10–15
Söndag 6:e,13:e, 20:e kl 11–15
Julveckan: kl 10–20 
Julafton:  kl 10–13

Kommunal Ale ser att 
vi har stora arbets-
miljöproblem i vår 

kommun. Det är delvis följ-
den av ett hårt sparbeting 
i sektor Arbete, trygghet 
och omsorg, där många 
medlemmar arbetar. Men 
problemet är inte bara av 
ekonomisk art, det handlar 
också om en hårdnad atti-
tyd från arbetsgivarens håll. 

Den plötsliga nödbrom-
sen i ekonomin slår på olika 
sätt inom olika verksam-
heter. Inom barnomsor-
gen blir konsekvensen att 
vikarier inte kallas in, vilket 
gör att kvaliteten inte kan 
säkras då det finns för få 
vuxna per barn. Personalen 
har inte möjlighet att ta ut 
sina raster och det är inte 
säkert att de kan gå hem 
efter avslutat arbetspass, 

då det inte finns tillräckligt 
med personal för att ge 
barnen en trygg omsorg. 
Barnen drabbas av att verk-
samheten går på lågvarv, 
de får färre utflykter och 
aktiviteter. 

Undersköterskorna som 
arbetar inom hemtjänst 
och på äldreboenden har 
det tuffare än någonsin då 
en redan slimmad per-
sonalstyrka har minskats 
ytterligare. Att bemanning-
en på nätterna är lägre än 
minimigränsen är mer en 
regel än ett undantag. Det 
ligger också på underskö-
terskorna själva att ansvara 
för att besparingarna görs. 

För att undvika att om-
sorgstagarna blir drabbade 
gör de sitt yttersta för att 
räcka till, priset för det är 
den egna hälsan. Sjuktalen 
stiger, personalen är både 
fysiskt och mentalt utmat-
tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga att 
många gamla inte får den 
goda omvårdnad som både 
deras anhöriga och perso-
nalen inom äldreomsorgen 
hade önskat dem. Vi befa-
rar också att Ale kommer 
att stå sig slätt i konkurren-
sen om undersköterskorna, 
en yrkesgrupp som hela 

Sverige (och Norge) inom 
kort kommer att skrika 
efter.

Vi, medlemmar i 
Kommunal Ale, upplever 
dessutom att vi sedan ett 
par år tillbaka har blivit 
allt tystare på våra arbets-
platser. Det klimat som 
råder gör att vi drar oss 
för att rikta kritik mot våra 
arbetsgivare. Vi har sett 
att arbetskamrater som ifrå-
gasatt och ställt krav, full 
rimliga sådana, har blivit 
motarbetade, omplacerade 
eller rent av uppsagda av 
personliga skäl. Intresset 
för att samarbeta med fack-
et är svalt och våra fackliga 
ombud respekteras inte sina 
roller. 

Det här är inte något 
som gäller en enskild 
arbetsplats eller en viss 
enhetschef, utan medlem-
mar från olika kommunala 
verksamheter vittnar om 
samma sak. Vi begär av 
Ales kommuns politiker att 
de ska ta sitt ansvar som 
arbetsgivare och vända den 
negativa utveckling som 
bara rullar på. Kommunals 
dörr står öppen för ett 
konstruktivt samarbete.  

Kommunal Ales styrelse 

Arbetsklimatet i Ale 
kommun har hårdnat

Sjuktalen stiger, 
personalen är 
både fysiskt och 
mentalt utmat-

tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga 
att många gamla inte får 
den goda omvårdnad 
som både deras anhöri-
ga och personalen inom 
äldreomsorgen hade 
önskat dem.
KOMMUNAL ALE

Roligaste mötet under 2015 var 
Herman Sjöholms och Erika Jo-
hanssons spontana besök på re-
daktionen.
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LILLA VIKEN BOHUS
www.auto-center.se

Tel 031-51 60 70

Nytt och begagnat
BILFÖRSÄLJNING

Fullservice 
 - alla märken

BILVERKSTAD

I samarbete med 
Alebacken Sk & Ale Fritid 

FREDAG 22 JANUARI KL 18 – 21

Hyr utrustning 
för 120 kr 

Boka på aleski.se 
märk med Vakna

Kom till Alebacken 22 Januari kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar upp till 20 år åka gratis i backen.

 • Cafeterian är öppen
 
Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller vakna.ale.se för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 
FÖR VAKNA ÅKARE!

ÄLVÄNGEN. Det gula 
karaktärsrika huset som 
utgjort ett tydligt land-
märke på Göteborgsvä-
gen i Älvängen har fått 
en ny adress.

Det är andra gången 
på 100 år som huset 
flyttas.

Första gången monte-
rades huset ned i Pixbo 
och återuppbygdes i 
Älvängen – i måndags 
valde man ett smidigare 
alternativ.

Flera älvängenbor och pas-
serande fick gnugga sig en 
extra gång i ögonen när 350 
ton hus flyttades från Göte-
borgsvägen till Skönning-
ared. En imponerad ägare, 
Bengt Bengtsson, tittade 
nöjt på.

– Tommy Nylundh är 
fantastiskt duktig. Det här 
känns helt otroligt och hu-
set kommer smälta in fint i 
Skönnigared.

Nylundhs specialentre-
prenad fick uppdraget att ge-
nomföra flytten. Uppdraget 

är inget unikt för företaget. 
Det var Nylundhs som stod 
för den uppmärksammade 
flytten av Alebyggens tidiga-
re hyreshus på Änggatan till 
Lödöse i samband med väg- 
och järnvägsutbyggnaden.

Grosshandlare Rudolf 
Olsson fick inte betalt för 
ett uträttat uppdrag i Pixbo 
och tog istället denna ståtliga 
timmerhus som likvid.  

– Huset monterades ned 
och sattes upp på nytt i Äl-
vängen. Det lär ha skett 
1915, alltså för nänstan exakt 
100 år sedan. Huset kallades 
länge Olssonska villan. Det 
kom sedan att ägas under 
en lång tid av familjen Björn 
Dahlmark, berättar bygde-
forskare Kjell-Åke Kjell-
berg. 

Där huset tidigare har 
stått ska det nu detaljplane-
ras för ett centralt äldrebo-
ende och servicelägenheter. 
I Skönningared har Bengt 
Bengtsson också storslagna 
planer.

– Jag vill komplettera 
den ståtliga villan med yt-
terligare ett par fastigheter, 
där jag hoppas kunna skapa 
lägenheter för seniorer och 
de som tröttnat på den stora 
tomten.

Flytten drog ut på tiden, 

då trafiktillståndet från Ale 
kommun inte hunnits utfär-
dats.

– Frustrerande när det är 
mer än 25 man som väntar 
på att köra igång. Nu löste 
det sig och tur var väl det, 
säger Bengt Bengtsson. 

Husflytten från Älvängen till Skönningared ägde rum på måndagseftermiddagen. Trafiktillståndet från 
Ale kommun drog ut på tiden, men till sist bar det av och nu har ”Olssonska villan” fått en helt ny 
adress.

Allt är möjligt!

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

– Olssonska villan fick ny 
adress i måndags

Huset montera-
des ned och sat-
tes upp på nytt 
i Älvängen. Det 

lär ha skett 1915, alltså 
för nänstan exakt 100 
år sedan. Huset kallades 
länge Olssonska villan.
KJELL-ÅKE KJELLBERG
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Granskning av detaljplan för bostäder och 
förskola inom Nol 2:288 m.fl. Ale kommun, 
Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns utställt för 
granskning från och med den 13 januari 2015, till och med den 4 februari 2016. 

Planområdet är cirka 7,0 hektar stort och ligger mellan Folketshusvägen och 
Mossvägen, Nol. Inom och i anslutning till planområdet finns befintlig bebyggelse 
i form av flerbostadshus, förskola, friliggande villor och verksamheter. Området är 
tidigare detaljplanelagt för i huvudsak bostäder. 

Detaljplanens syfte är att medge påbyggnad av befintliga flerbostadshus samt att 
möjliggöra för nya flerbostadshus, skola, vård och centrum inklusive parkering. 
Detaljplanen ska även säkerställa en god boendemiljö.

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 13/1 2016 till 4/2 2016.
på följande plats:

•  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00)

• Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre kl 08.00-16.00)

• Ale kommuns hemsidaww.ale.se > Planer på samråd/granskning 
www.ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplaner-och-program/
pagaende-planer/planer-pa-samrad-utstallning-.html

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Robin Pettersson 
0303- 33 01 86 robin.pettersson@ale.se. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 449 80 Alafors, eller 
till plan@ale.se ange ”granskning PLAN.2011.330” i ämnesraden, 
senast den 4 februari 2016. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÖRELSE

ALAFORS. Över 1 500 
sålda liftkort på lörda-
gen.

Det är rekord för Ale-
backen.

– Vi har haft fler besö-
kare under de här fem 
första dagarna än vad 
vi hade på hela förra 
året, säger John Stjerna 
i Alebackens SK.

Klockan tio på onsdagen 
startade liften och tog de 
första åkarna upp till Ale-
backens topp. Därefter har 
folk vallfärdat till skicentret 
i Alafors.

– En väldigt lyckad start 
på säsongen, konstaterar 
ordföranden Jan Rhodén.

Totalt såldes det cirka 6 
500 liftkort under premi-
ärveckan, vilket är rekord. 
Lägg därtill alla barn i pulka-
backen så förstår man vilket 
tryck det har varit.

– När det kommer så 
mycket folk är det ound-
vikligt att det bildas köer i 
liftarna och inne i caféet. 
Besökarna gnäller emeller-
tid inte utan hyllar istället 
Alebackens nedfarter. Det 
är naturligtvis jätteroligt att 
höra, säger John Stjerna.

Varifrån kommer gäs-
terna?

– Det är spridda skurar, en 
del alebor naturligtvis men 
också många besökare från 
Göteborgsområdet, Kungälv 
och Tjörn/Orust. Caféper-
sonalen vittnar också om att 
de servat danska turister.

Den här veckan håller 
Alebacken öppet på var-
dagskvällarna samt dagtid 
lördag-söndag. Prognosen 
skvallrar om att betydligt 
kallare väder ska dra in i mit-
ten och slutet av veckan.

– Då kommer vi att köra 
så mycket snö det bara går. 
Det gäller att skapa en bra 
grund till Ale Invite som 
äger rum den 13 februari, 
avslutar John Stjerna.

JONAS ANDERSSON

Rekorddag i Alebacken
– Vintern är äntligen här

Full fart i Alebacken. Säsongspremiären blev en fullträff och i lördags slogs rekord 
med över 1 500 sålda liftkort.

Numera kan man även träna sig 
på att åka lift i Alebacken.

Den stränga kylan hindrade inte de hängivna ski-
dentusiasterna. Det gäller dock att klä sig varmt när 
kvicksilvret går ner mot tio minusgrader.
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Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare Malin Nordin,  
tel: 0303-33 01 39, e-post: malin.nordin@ale.se eller
ring till exp. Gunilla Johansson 0303-330358.

www.ale.se

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen  t o m 22 januari

KOM
VUX



 

www.ale.se 
0303-33 00 00

På gång
BÄBISMYS
FREDAGAR KL 10.30-11.30 Ale bibliotek, 
Nödinge. Anmälan: tfn 0303 33 02 16, 
bibliotek@ale.se. Det finns ett begränsat antal 
platser och vi vill gärna att ni lämnar återbud 
om ni inte kan komma.

 
BOKCIRKEL
Start för bokcirkel för 
föräldralediga. Du och din bebis 
är varmt välkomna att vara 

med i vårens bokcirkel för föräldralediga. Vi 
bjuder på böcker, te och pratar om upplägget. 
Efter denna första träff ses vi fyra tisdagar kl 
10.00–11.00.

 
BÄBISTEATER
Bäbisteater med Sagoféen 
Isadora Hej trottoar!
En promenad där vi hör och ser 

många olika saker. Ibland högt uppe, ibland 
långt nere. En hund kommer springande. En 
sång hörs i fjärran. En mås, ett träd och där 
nere en trottoar. Hej trottoar!

 
BÄBISSAGOSTUND
Utforska magin med sagor och 
böcker tillsammans med ditt 
barn. Vi läser lite och ger tips på 
böcker som kan passa ditt barn.
 
BÄBISRYTMIK
Alla bäbisar älskar att röra på 
sig! Med lite musik och takter 
kan det bli riktigt svängigt.
Med Monica Norén.
 
 MAT FÖR SMÅ 
MUNNAR
Alla föräldrar vill ju att barnen 
ska äta, nyttigt och helst med 

glädje. Kommundietisten kommer och visar 
barnmat du lätt kan laga hemma och ger tips 
och inspiration. Smakprov utlovas!
Med dietist Jenny Sallander.

 
BARNOLYCKSFALL
En lättare genomgång om vad 
man ska tänka på i hemmet 
och vad man gör om olyckan är 
framme. Med Joanna Kölsch.
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Simhallens öppettider 
Vårterminen 2016
Onsdag 07.00 – 09.00 / 17.00 – 20.00.
Torsdag 17.00 – 21.00. (Varmbad).
Fredag 07.00 – 09.00 / 17.30 – 21.00.
Lördag 11.30 – 15.00, ej motionsimning 11.30 – 12.00.
Onsdag – fredag 20.00 – 21.00 från 16 år.
 
Vattengympa för allmänheten. Kom och prova på gratis!  
För alla, onsdag och torsdag vecka 2.
Onsdag 20.00 – 21.00.
Torsdag 16.00 – 17.00.
(Ej motionssimning under denna tid).
 
Hjärtligt Välkomna! /Skepplanda Simhall.

KOM OCH 

PROVA PÅ 
GRATIS!

Kontaktcenter i Ale
–Din väg in i kommunen
Kontaktcenter är din väg in i kommunen. Det är vi som 
svarar när du kontaktar kommunen. Oavsett om du väljer
att kontakta oss via telefon, e-post, brev, sociala medier eller 
genom ett personligt besök tar kommunvägledarna i Ale 
hand om dina frågor och ärenden. Vi ger dig effektiv och 
snabb hjälp med allt, från att handlägga enklare ärenden 
och besvara frågor som rör kommunens verksamhet till att 
koppla dig vidare till en specialist för mer komplicerade 
frågor. Bland annat jobbar vi med äldrefrågor, bistånd, 
frågor om funktionsnedsättning, försörjningsstöd, god man, 
barnomsorg, utbildning, kultur, bibliotek, fritid, ärenden 
inom park, gata, avfall, vatten och avlopp, färdtjänst samt 
bygg-, fastighets- och miljöfrågor.

Så här når du oss:
• Besök i Kommunhus Nödinge
• www.ale.se
• Telefon 0303-33 00 00
• E-post kommun@ale.se

Förändrad avgift i 
barnomsorgen
Från och med den 1 JANUARI 2016 ändras inkomsttaket 
för maxavgiften till 43 760 kr per månad (indexregleras). 
Det är viktigt att du kontrollerar att din rätta inkomst finns 
registrerad hos kommunen för att undvika att det blir fel 
avgift på räkningen. Via vår e-tjänst barnomsorglänk till 
annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du kontrollera 
och registrera dina uppgifter, du gör det med e-legitimation. 
Om hushållets inkomst är 43 760 kr eller mer går det bra att 
kryssa i rutan för max.

Jämförelse med deklarationsuppgifter hos skatteverket görs 
per inkomstår, eventuella avvikelser faktureras i efterskott  
per hushåll på särskild årsräkning.

Vill du arbeta inom äldreomsorg eller 
funktionshinder i sommar? Inom kort 
kan du göra din ansökan på ale.se!

Mötesplatsen för äldre
MÅNDAG 18 JANUARI KL 12.00 bakar vi kaffebröd på 
aktivitetshuset i Älvängen Carlmarksväg 4.

ONSDAG 20 JANUARI  KL 10.00 bakar vi kaffebröd, på Bohus 
servicehus Göteborgsvägen 217.

TORSDAG 21 JANUARI KL 10.00 bakar vi tunnbröd på 
aktivitetshuset i Älvängen Carlmarksväg 4.

Allt till självkostnadspris. Fika kostar 10:-
Vid frågor ring Carina Wallström 0704 320 772 



VECKA 02         NUMMER 01||201606

LEDIGA TJÄNSTER

Svensk Fastighetsförmedling Ale, Ale Torg 16, 449 31 Nödinge, Tel 0303-74 90 00
www.svenskfast.se/ale

Svensk Fastighetsförmedling i Ale 
söker nu ytterligare en villamäklare 

till vårt redan framgångsrika  
mäklarteam.  

Är du en etablerad eller nyutexaminerad mäklare 
och tycker detta låter intressant.

Kontakta butikschef Daniel Eriksson  
på telefon: 0722-091101 

Kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag är född i Varberg och 
flyttade till Älvängen för 41 
år sedan. Det var kärleken 
som förde mig hit. Jag arbe-
tade som dagmamma, har ett 
förflutet på Motell Göta Älv 
och jobbade på Axel Christi-
ernsson i Nol innan jag gick i 
pension fyra år i förtid.

Hur föddes intresset för 
handarbete?
– Det var min mamma som 
tyckte att jag skulle lära mig 
sy och väva, men man var 
inte direkt intresserad av det 
i 14-15-årsåldern. Intresset 

kom senare, när barnen hade 
fötts och jag började sy kläder 
till dem. Sedan har det hängt i.

Vad är roligast?
– Det är själva skapandet, att 
låta fantasin flöda och se vad 
det blir av det.

Det var vävning tidigare, vad 
sysslar du med nu för tiden?
– Nu går symaskinen varm, det 
är lappteknik som gäller. Det 
innebär att man syr ihop olika 
tyger i olika mönster. Det blir 
en hel del lapptäcken.

Största utmaningen?
– Det är att få det färdigt. Jag 

har en hel del ufon som ligger 
och som ska göras klara.
Vad är den mest tids-
krävande produktion du 
åstadkommit?
– Det sträcker sig långt tillbaka 
i tiden. Det var när jag fick en 
förfrågan om att väva två stora 
ranor som skulle till USA. Det 
var med växtfärgat garn minns 
jag. 

Du är en återkommande 
gäst på Älvängens aktivi-
tetshus, eller?
– Ja, det är en viktig mötes-
plats. Vi är ett troget gäng som 
träffas där en gång i veckan för 
att laga mat och umgås.

Till sist, vad blir ditt nästa 
projekt?
– Det blir att färdigställa ett 
bebistäcke som ett av mina ti-
digare dagbarn har beställt. På 
måndag drar dessutom Quilt-
föreningen Rutan igång sina 
träffar på Glasbruksmuseet 
igen vilket jag ser fram emot. 
Då är vi 15-20 personer som 
träffas och syr tillsammans.

Wanja är en 
hejare på att sy

När hon bodde i villa var det vävstol som gällde.
Numera har Wanja Dahlin sin självklara plats bakom symaskinen.

Många är de alster som hon skapat genom åren.

WANJA DAHLIN

Ålder: Fyller 81 i augusti.
Bor: Älvängen.
Stjärntecken: Lejon.
Intressen: Sömnad.
Favoritfärg: Svart och turkos.
Äter helst: Fisk.
Bästa med vintern: ”Det 
vet jag inte. Jag längtar till 

våren.”
Nyårslöfte: ”Nej, det är ingen 
idé. Du bryter det ändå den 5 
januari…”
Förväntningar på 2016: ”Att 
jag ska få förbli frisk och 
kunna klara mig själv.”

VECKANS PROFIL
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ALE. En majoritet av 
bankkontorscheferna 
tror på en starkare kon-
junkturutveckling under 
2016.

Den nedåtgående 
trenden som varit 
rådande sedan våren 
2015 har därmed bru-
tits. 

Det är positiva nyhe-
ter för företag i Ale.

 
Det är Almi Företagspartner 
som presenterar en under-
sökning bland 150 bankkon-
torschefer. Bankcheferna är 
betydligt mer optimistiska 
inför 2016 jämfört med mot-
svarande undersökning inför 
2015.

– Det känns som en myck-
et positiv framtid som står 
runt hörnet. Det går bra för 
företagen i Västsverige just 
nu och många väljer att satsa 
på att investera och utveckla. 

Det är positivt för framtida 
tillväxt och skapar nya jobb i 
såväl regionen som i Ale, sä-
ger Sara Wallin, vd på Almi 
Väst.

Inledningen på det nya 
året blir lite avvaktande, se-
dan tar konjunkturen fart 
ordentligt, i alla fall om 
bankcheferna får rätt. Under 
årets första kvartal förväntar 
sig 33 procent att konjunktu-
ren stärks. På ett års sikt tror 
så mycket som 60 procent på 
en fortsatt förstärkning av 
konjunkturen.

Samtidigt ökar utlåning-
en. Mer än hälften av bank-

kontoren uppger att utlå-
ningen till företag förväntas 
öka under årets första kvar-
tal.  På ett års sikt är ännu 
större andel positiva, då 77 
procent tror på en ökad ut-
låning.

– Även inom Almi ser vi 
tydligt en ökad efterfrågan 
på tillväxtorienterade kre-
diter, det gäller särskilt det 
nya Tillväxtlånet som intro-
ducerades i början av 2015. 
Tillväxtlånet har gjort det 
möjligt för hundratals inn-
ovativa tillväxtföretag att 
fortsätta sin expansion, säger 
Sara Wallin.

FAKTA

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum 
för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner 
AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkon-
torschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är 
baserad på telefonintervjuer under perioden 30 november-14 
december 2015.

Positivt för Ale
– Bankchefer tror på stark konjunktur

ALE. Flera alebor har 
hört av sig till lokal-
tidningen i frustration 
över att julkort skickade 
med PostNord inte hann 
fram i tid.

Detta trots att försän-
delserna poststämpla-
des före den 16 decem-
ber.

– I de fall där vi inte 
har löst vårt uppdrag är 
det bara att be kun-
derna om ursäkt, säger 
Henrik Brättemark, 
regionchef på PostNord 
i Västsverige.

En julhälsning lagom till 
nyår? Så blev fallet för en del 
alebor vars julpost inte hann 
fram i tid.

– Vi har idag, den 30 de-
cember, fått ett flertal för-
sändelser av brev och julkort. 
Jag har också fått en faktura 
med posten, daterad den 14 
december. Detta bevisar att 
PostNord inte utfört sitt 
uppdrag på ett professionellt 
sätt, hävdar en av Alekuri-
rens läsare.

När lokaltidningen kon-
fronterar Henrik Brättemark 
med uppgifterna konstaterar 

han att PostNord brustit i 
några enstaka fall.

– Vi laddar alltid med en 
speciell organisation till jul. 
Vi riggar för att kunna han-
tera ett betydligt större flö-
de av försändelser och i det 
stora hela har vi klarat pro-
cessen riktigt bra. Tyvärr har 
det brustit på några ställen 
och det ber vi om ursäkt för.

Vad var orsaken till att 
en del julkort som lades 
på den röda så kallade 
julpostlådan inte hann 
fram i tid?

– Den exakta orsaken vet 
jag inte, det kan helt enkelt 

ha varit den mänskliga fak-
torn eller eventuellt sjuk-
frånvaro.

Har invånare i Ale varit 
särskilt drabbade?

– Nej, det vill jag inte på-
stå.

Henrik Brättemark kon-
staterar för övrigt att antalet 
skickade paket ökade rejält 
under den gångna månaden.

– Importen från Kina har 
exempelvis vuxit lavinartat. 
Vi hanterade stora volymer 
runt jul med ett väldigt gott 
resultat.

Julkort – var god dröj!
– PostNord ber kunder om ursäkt

En del julkort hann inte fram i tid vilket PostNord ber om ursäkt 
för.

FAKTA

Veckorna före jul skickas 
det miljontals paket och 
julhälsningar. 2015 skicka-
des det nästan 22 miljoner 
julkort och under natten till 
tisdagen den 22 december 
slog PostNord sitt tidigare 
paketrekord då nästan en 
halv miljon paket passerade 
genom paketterminalerna 
i Sverige under ett enskilt 
dygn.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & Ungdomskläder

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Damkläder
Cream • Object • Signature • Ted Nicol 

ZeZe • Triumph • Twist & Tango • Damella 
Tenson •  Cecil • Skovhuus

www.manufakturen.se

Herrkläder
Sebago • Dahlin • Oscar Jacobson  
Park Lane • Jack&Jones • Selected  

Henri Lloyd • Tenson

JEANS
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ÄLVÄNGEN. Ingen ska 
behöva känna sig ensam 
eller utanför.

Föreningen Ung Kraft 
vill inspirera ungdomar 
att våga ta steget och 
förverkliga sina dröm-
mar.

Under temat ”Det är 
gott att bry sig” arrang-
eras en helkväll med 
musik, teater, dans och 
utställningar.

Evenemanget sker fredag 
29 januari i Ale Kulturrum. 
Förutom föreningen Ung 
Kraft står Vakna, Ale Fritid 
och ABF bakom initiativet. 
Idén kläcktes dock av Robin 
Lillfors, 27, hobbymusiker 
från Älvängen.

– Tyvärr tillhör jag en ge-
neration som redan har fått 
se några kompisar tappa fot-
fästet och falla in i drogmiss-
bruk. En gick bort i sommar. 
Det räcker nu. Jag känner att 
vi måste sätta ner foten och 
visa upp alla goda alternativ. 
Jag gillar det Vakna står för 
och tog därför kontakt med 
Thomas Berggren. Vi hade 
ett möte direkt efter somma-
ren och han förde samman 
mig med Ung Kraft, där 
Qadir (Akbari) och Batoul 

(Raad) är två härliga eld-
själar. Tillsammans har vi 
jobbat fram ett koncept för 
en helkväll. Vi vill få fler att 
känna att det är gott att bry 
sig, berättar Robin Lillfors 
entusiastiskt.

Kvällen är indelad i tre 
akter. Den första kommer att 
innehålla den kända pjäsen 
”Don’t forget to kiss your 
mother goodbye”. En upp-
maning om missbruk, rela-
tioner och om att ta livet på 
allvar.

Kommer att kännas
– Det är en pjäs utan vanliga 
skådespelare, en teater som 
kommer att kännas, lovar 
Robin Lillfors.

Under mellanakten kom-
mer kortare föredag att hål-
las. Bland annat kommer 
föreningen Ung Kraft att 
presentera sig, Robin själv 
kommer att berätta om vad 
musiken har betytt för ho-
nom.

– Den räddade mig. Jag 
hade garanterat hamnat i 
missbruk om det inte varit 
för gitarren.

I den tredje akten är det 
just musiken som tar över. 
Josefine Sira, Elin Jensen, 
Robin Lillfors och från The 
Sympathy ansluter Mattias 
Salek samt Viktor Larsson.

– Det kommer att spelas 
musik för alla smaker, menar 
arrangören.

Det blir också utrymme 
för lite specialarrangemang, 
fika, fotoutställning och en 
dansuppvisning.

– Sabahudin Sabanis 
dansgrupp kommer att upp-
träda under kvällen. Vi vill 
verkligen att alla ska känna 
att det finns så många po-
sitiva alternativ i samhället. 
Ingen behöver sitta hemma 

ensam. Vi vill verkligen göra 
skillnad och hoppas på en 
fullsatt salong, säger Qadir.

265 biljetter
265 biljetter ligger nu ute 
för försäljning hos Allans  i 
Älvängen och på biblioteket 
i Nödinge. I biljetten ingår 
även fika. Allt fokus är nu in-
riktat på marknadsföring.

– Vi kommer att synas på 
sociala medier, i tidningar 
och på fritidsgårdar. Vi har 
också varit i kontakt med P4 
Göteborg och Pirate Rock 
som vi hoppas vill uppmärk-
samma vårt event, berättar 
Qadir.

Kvällens huvudsakliga 
målgrupp är självklart ung-
domar i åldern 13-25 år, 

men arrangören ser gärna att 
engagerade vuxna sluter upp.

– Jag tror många känner 
som oss. Att det är gott att 
bry sig och som sagt, tillsam-
mans kan vi göra skillnad, 
avslutar Robin Lillfors och 
Qadir Akbari.
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Inspirerande ungdomskväll

Initiativtagare Robin Lillfors (t h) har fått med sig Föreningen Ung Kraft där Qadir Akbari (t v) är en av eldsjälarna, i ett arrange-
mang som ska inspirera ungdomar att våga ta steget och förverkliga sina drömmar. Det blir en helkväll under rubriken ”Det är gott 
att bry sig”.

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

Flera år i rad har kören 
Opus -83 fyllt Surte kyrka 
med åhörare på julkonser-
terna. Så även i år! Biljetter-
na var slutsålda bara några 
dagar efter att annonsen 
kommit ut i lokaltidningen. 
Många av kyrkobesökarna 
säger, att inte det inte blir 
någon julstämning, utan att 
ha gått till kyrkan och lyss-
nat på julkonsert och deltagit 
i flera av julsångerna. 

Årets båda julkonser-
ter började med att Lucia i 
skepnad av Jennie Elonsson 
kom sjungande Luciasång-
en. Den följdes av ännu en 
solosång av henne. Därefter 
trädde körens konferencier, 
Inger Nyberg, fram och 
presenterade programmet på 
ett, som vanligt, trevligt och 
informativt sätt. Hon berät-
tade bland annat att förutom 
berättelsen om ett helgon 
från Syracusa, som ligger till 
grund för vårt luciafirande, 
finns det även beskrivet från 
1700-talets Sverige, berät-
telser om hur en vitklädd 
kvinna kom och ”lussade”.

Därpå sjöng kören Ad-
vent till ackompanjemang 
på orgel av den skicklige 
musikern Peter Wågsjö, 
vilken även ackompanjerade 
när församlingen sjöng med 
i några traditionella julsång-
er såsom: Nu tändas tusen 
juleljus, När juldagsmorgon 

glimmar med flera.
Konserten innehöll flera 

olika stilar som framfördes 
med innerlighet eller kraft 
beroende på stycket. Inne-
hållsmässigt speglade dock 
alla den kommande högti-
den Julen eller en önskan om 
fred på jorden. Flera julsång-
er såsom: Jul, jul strålande 
jul, När det lider mot jul, 
Stilla natt och O helga natt 
sjöngs a capella av kören. 
Ett par gospels fanns med 
på repertoaren, såsom Just 
a closer walk with thee och 
The lord is my shepherd där 
solisten Sören Renulf också 
medverkade. Här visar kö-
ren sin kunnighet genom att 
klara helt andra rytmer än i 
de traditionella julsångerna. 
Amazing Grace stod ock-
så på programmet. I denna 
sång skiftar rytmen tre eller 
var det fyra gånger. Fantas-
tiskt!

Det fanns också med två 
jazzinspirerade musikstyck-
en; A child is  born av Thad 
Jones samt Hymn to Free-
dom av Oscar Peterson. I 
den första av de två fick kö-
ren ännu en gång visa prov 
på sin skicklighet genom 
att vissa toner ligger så nära 
varandra att de nästan låter 
falskt tills de mynnar ut i ett 
harmoniskt ackord.

Kören har även två ”egna” 
solister Jennie Elonsson och 

Ingela Friberg som sjöng du-
ett i The Prayer. Deras fram-
förande var mycket professi-
onellt och deras röster går 
väldigt bra ihop, vilket utlös-
te kvällens längsta applåd.

Vad vore dock en julkon-
sert utan Den heliga staden 
med Jack Svantesson på 
trombon, med solister och 
med hela kören Opus -83. 

Det var mäktigt! 
Avslutningsvis vill jag lyf-

ta fram Jack Svantesson, som 
ännu en gång genomfört två 
julkonserter med entusias-
tiska körsångare som trots 
att de är amatörer vågar och 
lyckas bra framföra många 
krävande musikstycken.  
Han lyckas också få med 
duktiga sångsolister och 

ackompanjatörer, som höjer 
nivån ytterligare. På årets 
första julkonsert den 12 de-
cember ackompanjerade på 
flygel Mats Sköldberg, van-
ligtvis arbetar han som instu-
derare på Göteborgsoperan. 
Den 19 december ackom-
panjerade Simon Westman 
från Musikskolan i Kungälv. 

I år blev det 32 år som 

Jack Svantesson genomförde 
julkonsert. Det är så länge 
sedan han startade Opus -83. 
Under alla år har han utan 
att förtröttas genomfört vår- 
och höstkonserter dessutom. 
Vilken kulturgärning!

Krönikören

Opus -83 gjorde det igen

Opus -83 bjöd återigen på en minnesvärd julkonsert i Surte Kyrka.



DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN

DELIKATESSEN

Pssst!

Missa inte rabatten på förstasidan...

RÖKT BOGKUBBSKINKA

VÅR EGNA 
POTATISSALLAD GRILLADE 

KAMBEN

Endast avhämtning

NYHET 
I DELIKATESSEN 
VARM LUNCH
MELLAN KL 11-14
BRÖD INGÅR I LUNCHEN

 Pasta med köttfärssås.
Onsdag 9/12

Fisksoppa med ajvar.
Torsdag 10/12

 Bakpotatis med valfri 

röra.

Måndag 14/12

Moussaka.
Fredag 11/12

 Grillad lax, couscous och 

tzatziki. 

Tisdag 15/12

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar.
Priserna gäller onsdag–söndag v02 2016 • tel 010-74 70 700 • www.coopextra.se

ALLA DAGAR
06.00–23.00

49:-
KANONPRIS!

KYCKLINGFILÉ

3990
/ST

Max 3st/hushåll

EGENBAKATALLTID FÄRSKT

SKEPPIS & KODE SEMLOR
2-PACK

VECKANS
SHOPEXPRESSVARA
VECKANS
SHOPEXPRESSVARA

STORPACK

:-59
Max 1 paket/kund

/ST
ARVID 

NORDQVIST

500g

1990
/ST

19:-
/ST

2995

BREGOTT

2490
/ST

VALIO SMÖR

2490
/ST

500g

CHARKMÄSTER
PÅLÄGG

20:-
2 FÖR BLANDFÄRS 50/50

3990
/KG

FLÄSKKOTLETT

5990
/KG

Max 2st/hushåll

YOGHURT

10:-
/ST

Max 3st hushåll

FLYTANDE
MARGARIN

5:-
/ST

Max 2st/hushåll

FRYSTA BÄR

10:-
/ST

Medlemspris 
Max 3st/medlem

MORRÖTTTER

10:-
/ST

1290
/HG 890

/HG

4990
/KG

790
/KG
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-En kväll som känns & gör skillnad.
TEATERN ALE KULTURRUM

FREDAGEN 29/1-16  KL. 18-22

BILJETTER: 
BIBLIOTEKET NÖDINGE & ALLANS BOKHANDEL ÄLVÄNGEN

UPP TILL 13 ÅR I MÅLSMANS SÄLLSKAP

PRIS: 
20 KR UPP TILL 20 ÅR 

50 KR ÖVRIGA 
INKLUSIVE FIKA...

En kväll fylld av unga människors kraft. 
I form av teater, dans, musik, utställningar 

& mycket Kärlek.

VI UNGA

ABF
SYDVÄSTRA GÖTALAND

UNG
KRAFT

 I SAMARBETE MED 

ALAFORS. Fjolårets 
Vaknakväll regnade 
bort.

Den här gången finns 
emellertid ingen risk att 
arrangemanget behöver 
ställas in.

Fredagen den 22 
januari är datumet att 
boka in.

Sedan många år tillbaka sker 
ett samarbete mellan Ale-
backens SK, Ale Fritid och 
Vakna som innebär att alla 
kommunens barn och ung-
domar, upp till och med 20 
år, erbjuds gratis skidåkning 
för en kväll.

– Vi är naturligtvis oer-
hört glada för att det lokala 
föreningslivet vill engagera 
sig och möjliggöra en sådan 
här aktivitet. Vi vet att det är 
uppskattat av våra ungdomar 
och intresset har ökat för 
varje år. Det brukar komma 
en bra bit över 500 personer, 
säger kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren.

I fjol fick dessvärre ar-
rangören ställa in Vaknak-
vällen. Regn och blåst omöj-
liggjorde skidåkning i pisten.

– Fast nu är vi tillbaka 
med en bredsladd, skrattar 
Berggren som tillsammans 
med fritidsassistenter och 

Alebackens eldsjälar lade 
upp riktlinjerna vid ett möte 
i förra veckan.

– Prognosen ser bra ut 
och förhoppningsvis ska vi 
kunna ha en pist i absolut 
toppskick, säger Alebackens 
Jan Rhodén.

I samband med Vaknak-
vällen bjuds alla besökare på 
korv med bröd. Exklusivt för 
just detta arrangemang är 
också att Ale Ski erbjuder ett 
specialpris för uthyrning av 
skidutrustning.

– Självklart vill vi vara 
med och bidra på Vaknak-
vällen, säger Jonas Karlsson 
som står för uthyrningen.

Även om fokus ligger på 
barn och ungdomar så är 
även vuxna hjärtligt välkom-
na till Alebacken den 22 ja-
nuari.

– Jajamän! Det finns ingen 
åldersgräns utan ju fler desto 
bättre, säger Jan Rhodén.

– Många vuxna, från fri-
tidssektorn, Vakna och inte 
minst Alebackens SK, kom-
mer att finnas på plats den 
aktuella fredagen. Allt för att 
skapa en trygg och trivsam 
atmosfär, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON

Gratis skidåkning för ungdomar
– Vaknakväll i Alebacken

Laddar för Vaknakväll. Fredagen den 22 januari erbjuds barn och ungdomar, upp till och med 20 år, gratis liftkort i Alebacken. Arrange-
manget är ett samarbete mellan Alebackens SK, Ale Fritid och Vakna. Från vänster: Jan Rhodén, Annika Grund, David Andersson, Niklas 
Helin, Saman Fattah och Thomas Berggren.

TEL 0303-74 80 40      MÅN-LÖR 7 – 22   SÖN 9 – 22

ÅRETS FATTIGASTE 
MÅNAD FÖRTJÄNAR 
ÅRETS BÄSTA DEAL!
Vi vet att det kan vara lite knapert såhär efter de stora helgerna. 

Därför får ni här en chans att göra en riktigt bra deal. Vi tycker inte 

att man skall behöva tumma på kvalitet eller smak bara för att det 

inte riktigt finns utrymme i ekonomin, därför får ni här en kupong 

med riktigt bra rabatt där du väljer helt själv vilka varor du vill köpa!

100:- rabatt
Gäller vid köp över 500:-, 1 gång per hushåll, vecka 2. Medtag kupong.
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Kontaktcenter i Ale

– din väg in
i kommunen

Nu kör vi! Den 11 januari öppnar vi vårt Kontaktcenter. 
Hit kan du som invånare, företagare och besökare 
vända dig med alla dina frågor om kommunens service. 

Välkommen till oss! Du når oss i Kommunhus Nödinge,
på www.ale.se, på telefon 0303-33 00 00 och på e-post
kommun@ale.se

Kom in och besök oss! Under vecka 2 bjuder vi på �ka :-).

www.ale.se
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 5 januari
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från Adinahälsan i Nol. 
Någon har kastat in en sten 
genom rutan.

Torsdag 7 januari
Försök till stöld
Okända gärningsmän bryter 
upp två dörrar till Repsla-
garmuseet i Älvängen. Inget 
gods tillgripet.

Trafikolycka på Skepp-
landavägen. En person är 
misstänkt för vårdslöshet i 
trafik.

Fredag 8 januari
Trafikolycka
Två bilar kolliderar på 
Vikenvägen i Bohus. En av 
de inblandade förarna miss-
tänks för vårdslöshet i trafik.

Lördag 9 januari
Inbrott
Bostadsinbrott i Älvängen. 
Det är oklart vad som till-
gripits.

Lördag 10 januari
Personrån
Strax efter midnatt sker 
ett personrån i Nödinge. 
Målsägande är på väg hem 
från centrum när två okända 
gärningsmän knuffar omkull 
honom. Målsägande, som är 
född 1975 och hemmahö-
rande på orten, lämnar ifrån 
sig sin mobil. 

Skadegörelse genom bil-
brand på Dammekärrsvägen 
i Nödinge.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

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

GRATIS 
YOGA HELA 

VECKA 3
Drop in enligt schema

som du hittar på  

www.andrum.in
För anmälan ring 0708-62 20 08,  
0764-22 59 26 För mer info helena_hemma@hotmail.com

Torggatan, Älvängen

Kursstart vecka 4

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema

• Vinyasa flow yoga
• Yin yoga
• Kundaliniyoga
• Yoga 1, 2 och 3

Nyhet för i år!
Bubblande Fredags- 
After-Work-Yoga

TRÄNING
FÖR KROPP

& SJÄL!

Andrum
Yogastudio

Yoga
för alla nivåer

Vi har mottagningar i 
Lödöse och Lilla Edet.
-lista dig hos oss!

Vi tar hand om dig 
och din familj!
Vårdcentralen i Lilla Edet och Lödöse 
erbjuder stabil bemanning med mottagning.
Nu kan du även boka dina planerade besök 
i Lödöse. Under våren 2016 öppnar vi upp 
Rehab-mottagning med sjukgymnast och 
arbetsterapeut.

Lilla Edet 
vårdcentral 

0520-48 88 00

Nu kan du boka tid 
i centrala Lilla Edet 

eller Lödöse: 
Lilla Edet 

Järnvägsgatan 8

Lödöse
Långgatan 11 

www.medpro.se

NÖDINGE. Satsningen 
har slagit väl ut.

De två senaste sönda-
garna har Backa Säteri 
välkomnat besökarna 
med kaffe och våffla.

– En fantastisk re-
spons, förklarar Dan 
Sandkvist, ordförande i 
Backa Säteri IF.

När vintern gjorde sitt antå-
gande passade Backa Säteri 
IF på att öppna förenings-
café. Samtidigt har man haft 
receptionen öppen för att ge 
information om medlemskap 
och berätta om föreningens 
framtidsvisioner.

– Eftersom det inte finns 
någon krögare, så har vi tagit 
saken i egna händer. Det är 
roligt med aktivitet i huset, 
säger Dan Sandkvist.

Premiären var välbesökt, 
men överträffades av sönda-
gens öppethållande då ca-
fépersonalen serverade när-
mare 100 våfflor.

– Så länge det är vinter 
och går att åka pulka i om-
rådet håller vi söndagscaféet 
öppet. Det är väldigt upp-
skattat av folk i närområdet.

– Vi har en idé om att 
kunna utveckla konceptet till 
nästa år, göra platsen ännu 
mer attraktiv med en pulka-
backe. Planer finns också på 
att hitta ett samarbete med 
OK Alehof och kunna erbju-
da längdspår på golfbanan. 
Det är en tanke vi leker med, 
säger Dan Sandkvist.

Backa Säteri IF drivs på 
ideell basis av engagerade 
medlemmar, fördelade i oli-
ka arbetsgrupper.

– Det är många icke golfa-
re anslutna till BSIF och det 
uppskattar vi, avslutar Dan 
Sandkvist.

JONAS ANDERSSON

Vintercafé på Backa Säteri

Full fart i caféet på Backa Säteri. Nu på söndag är det dags igen då besökarna bland annat kan se fram emot kaffe och nygräddade våff-
lor.

En golfbana i vinterskrud där snögubbarna står på rad. 
Populär mötesplats på söndagsförmiddagen. Backa Säteri IF kan 
tack vare engagerade medlemmar hålla igång ett föreningscafé.

Val till fullmäktige för kommunerna  
Alingsås, Lerum, Vårgårda och Ale.

Tid: Tisdagen 2 februari, 18.00 - 21.00
Vi bjuder på lättare förtäring.

Plats: Nääs Fabriker, Tollered

Anmälan: Senast 28 januari till  
Ann Creutz, 0521-27 30 98 
ann.creutz@lansforsakringar.se

Välkommen!
Styrelsen

Gör d
in rös

t hörd!

Du som har sakförsäkring i  
Länsförsäkringar Älvsborg är välkommen till

Fullmäktigeval 2016  
– för region Mittenälvsborg

Spara eller slösa? Vår kapital- 
rådgivare Jan Beviz ger sina bästa 
tips om ekonomi.
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NÖDINGE. Ett led i att 
förbättra servicen och 
tillgängligheten.

I måndags morse 
invigde kommunen sitt 
nya Kontaktcenter.

– Målet är att levere-
ra en hög kvalitet till 
aleborna, säger Mari 
Schönenberg, chef för 
Kontaktcenter.

Det är inte varje måndags-
morgon som det serveras 
cider och snittar i kommun-
husets entré. Så var fallet i 
måndags när det bjöds in till 
invigningsfirande.

– Det känns jätteroligt att 
stå här idag. Nu förbättrar vi 
tillgängligheten och det lig-
ger helt i linje med vår vision 
– Lätt att leva. Ambitionen 
är att 70 procent av frågorna 
som kommer in ska kunna 
besvaras direkt av Kontakt-
center, förklarade kommun-
styrelsens ordförande Pau-
la Örn (S) som förrättade 
bandklippningen. 

Kontaktcenter är nam-
net på kommunens tidigare 
växel där sju engagerade väg-
ledarenu ska bistå invånare, 
företagare och besökare med 
snabb service.

– Tydligt fokus ligger på 
tillgänglighet, vi ska vara 
navet för aleborna men även 
inåt i organisationen, avslu-
tar Mari Schönenberg.

JONAS ANDERSSON

Kontaktcenter invigt
Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) klipper det blågula bandet och förklarar Kontaktcenter 
för invigt. På bilden ses också kommunvägledarna Sofia Ringborg och Madelene Hentilä.

Mingel i kommunhusets entré.

Oppositionsrådet Mikael Berglund (M) serveras räksnitt av kommu-
nikationsstrateg Karin Dickens.

Almi Väst letar efter både 
privatpersoner och företag 
i Ale som sitter inne med 
hållbara idéer. Spännande 
idéer som kan bli framtida 
hållbara tjänster och pro-
dukter. Tävlingen ”Pitcha 
din hållbara idé” kommer 
att bli som en Idoluttagning 
framför en jury. Dessutom 
utlyses en extra tävlings-
kategori där idéer som kan 
lösa samhällsutmaningen 
integration gör upp.

 Den 27 januari är håll-
bara idéer från hela Västra 
Götaland välkomna att tävla 
på Ekocentrum i Göteborg. 
Almi Väst vill ha anmälning-
arna senast 17 januari.

– Här får man möjlighet 
pitcha sin bästa hållbara idé 
för vår jury och vinna peng-
ar till att utveckla den, säger 
Marie Olsson, innovations-

rådgivare på Almi Väst och 
tävlingsledare.

Dagen till ära genomförs 
en extra tävlingskategori där 
Almi Väst söker idéer som 
löser en samhällsutmaning. 
Denna gång fokuserar vi på 
idéer som löser samhällsut-
maningen: integration.

– Vi letar efter både 
produkter, tjänster, proces-
ser och metoder som kan 
möta den mycket viktiga 
samhällsutmaningen som 
integration innebär, säger 
Marie Olsson.

Alebor med hållbar idé kan vinna pengar

FAKTA

• En jury kommer att gå igenom samtliga bidrag. Därefter 
plockas de idéer ut som få pitcha på tävlingsdagen.
• Juryn tittar på idéns nyhetsgrad, hur den tillfredsställer ett 
behov på marknaden och ger ökad kundnytta samt dess kom-
mersiella möjligheter på lång sikt.
• Juryn består av rådgivare inom Almi Företagspartner, Ekocen-
trum, GU Ventures som dagligen har erfarenhet av att hitta och 
stötta framtida affärsidéer.
• Vinnaren får 15 000 kronor, andrapristagaren vinner 8 000 
kronor medan tredjepristagaren får 5 000 kronor.
• I extratävlingen får en vinnare 5 000 kronor till sin idé och 
coachning, till ett värde av 3 000 kronor, från GU Ventures

NYÖPPNING!
 

Onsdag den 20/1 kl 11.00  
slår vi upp portarna igen efter vår 
totalrenovering på Ale Torg.

Ons 20/1 och lör 23/1 kl 11-13 

bjuder bagaren på 
nybakta bullar direkt 
från vår butiksugn!

Ale torg: 0303-966 77 • Älvängen: 0303-74 99 99 • www.cederleufssvenheimers.se

Erbjudandena gäller tom 31/1 2016 endast i vår butik på Ale Torg

Dagens lunch  
med kaffe och tårtbuffé  59:-
Fler fina erbjudanden på plats i butiken!

Semlor

Köp 2 
betala för 1
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MARKOMRÅDEN OCH 
TOMTER KÖPES!
Kontakta Håkan Engsfelt 

för mer information:
0705-64 89 54

hakan.engsfelt@a-hus.se

NÖDINGE. Akademiker 
med invandrarbakgrund 
har svårt att ta sig in 
på den svenska arbets-
marknaden.

Det vet inte minst ki-
rurgen, Antouan Kassis, 
men skam den som ger 
sig.

Efter sex månaders 
praktik på Nödinge 
vårdcentral är han nu 
stationerad på Östra 
Sjukhuset.

I mars förra året kunde Ale-
kuriren berätta om hur ki-
rurgen Antouan Kassis med 
familj flytt från kriget i Syri-
en. I Sverige väntade en ny 
tuff strid, att besegra arbets-
lösheten och ta sig in på den-
svenska arbetsmarknaden. 
Trots att Antouan hade över 
20 års erfarenhet som läkare 
i Syrien var intresset länge 
svalt för hans kunskaper. 
Alla papper var i sin ordning 
och kunskapen validerad, 
men för att få kvittera ut en 
läkarlegitimation i Sverige 
krävdes en sex månader lång 
praktik. Den ville ingen ge. 
Antouan vägrade ge sig och 
efter en tidningsartikel fick 
läkare Mikael Gronowitz 
på Nödinge vårdcentral upp 
ögonen för honom.

– Det är vårt uppdrag att 
i möjligaste mån erbjuda 
praktik och provtjänstgö-
ring. Att ta emot personer 
med annan bakgrund är en 
större utmaning, men An-
touan ville verkligen och 
det har gått väldigt bra. Den 
största problematiken är 
språket och handledningen 
är också tidskrävande. Sam-
tidigt är det givande och 
berikande, säger Gronowitz 
vars kontaktnät banat väg för 
Antouan att komma vidare.

Hans specialområde är 
kirurgi och från 4 januari 
får han nu chansen på Östra 
Sjukhuset.

Dubbla känslor
Det är med dubbla käns-
lor som Antouan lämnar 
sin praktikplats på Nödinge 
vårdcentral. Här har han fått 
nya vänner och inte minst 
återfått framtidstron.

– Det är en fantastisk ar-
betsplats med så skickliga 

läkare. Alla har varit positiva 
till mig och oerhört hjälp-
samma. Jag ser dem som min 
nya familj, men samtidigt 
måste jag gå vidare. Det är 
kirurgi som jag behärskar 
allra bäst och tack vare Mi-
kael Gronowitz har jag nu 
fått en ny chans att använda 
mina kunskaper, säger An-
touan.

Jean Altun, engagerad 
alebo som själv har invand-
rarbakgrund, har stöttat på 
alla sätt han kunnat för att få 
ut Antouan i yrkeslivet.

Självständig
– Vi måste se över systemet 
med att ta vara på all den 
kunskap och erfarenhet som 
finns hos Sveriges nyanlän-
da. Det borde gå snabbare att 
validera och ge fler, särskilt 
inom vården, praktikplats. 
Språkinlärningen går i en 
rasande takt bara vi släpper 
in dem på våra arbetsplatser. 

Antouan har på mycket kort 
tid blivit helt självständig. 
För ett halvår sedan fick jag 
översätta och tolka nästan 
allting. Nu klarar han sig bra 
själv, säger Jean Altun.

Att det krävs ett tydligt re-
gelverk och arbetssätt för att 

ta vara på yrkeskompetensen 
är Mikael Gronowitz noga 
med att understryka.

Validering
– Valideringen är viktig ef-
tersom det trots allt skiljer 
mycket mellan hur vi läkare 

jobbar. Allmäntjänstgöring-
en är unik i Norden. I till ex-
empel Syrien är läkarna mer 
specialiserade än här. Det 
skiljer också mycket när det 
gäller dokumentation och 
hur vi är datoriserade. Det 
är inget som är omöjligt att 

lära sig, men det måste fin-
nas en plan. Landstingen gör 
mycket, men resurserna bor-
de vara större. Vi behöver 
verkligen deras kompetens, 
avslutar Mikael Gronowitz.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Antouan hittade rätt
– Överlevde kriget i Syrien och vann kampen för ett jobb

ÄLVÄNGEN. K som i 
konst och kom.

På söndag bjuds det 
in till vernissage på 
Repslagarmuseet.

Då presenteras en 
utställning av och 
med Aroseniusskolans 
elever.

 
Vad står bokstaven k för? 
Enligt elever på Arosenius-
skolan länkar k:et ihop en del 
med konst, konstnär, konst-
verk, kommande stjärnor 

och kom.
– Kom och titta på våra 

finna tavlor, gott folk, säger 
de. 

– Vi går efter våra känslor 
och vi målar efter det som vi 
tycker om.

Utställningen är en del av 
deras arbete i bild på skolan. 
De visar något från varje 
uppgift de genomfört – må-
leri, teckningar och egna 
projekt. Ni kan följa deras 
arbete och idéer. Kom och 
titta på konst!

Repslagarmuseet har i 

många år uppmuntrat elever 
i Ale kommun att teckna och 
måla, bland annat genom 
den årliga teckningstävling-
en där Älvängens mest kända 
konstnär Ivar Arosenius har 
stått för inspirationen. I år 
blir det ingen teckningstäv-
ling, istället bjuder Arose-
niusskolans elever på denna 
utställning.

Målandet, skapandet och 
kreativiteten står i centrum 
– allt under ledning av bild-
läraren Yana Westberg.

Utställningen pågår till 
och med den 21 februari.

Årets första utställning på Repslagarmuseet

I årets första konstutställning på Repslagarmuseet visas verk ska-
pade av Aroseniusskolans elever.

Antouan Kassis fick ett lyckligt slut på 2015. Det tog tid innan han fick chansen att använda sina kunskaper som kirurg, men efter en sex månader lång och lyckad praktikt 
hos Praktiker tjänst i Nödinge väntar nu Östra Sjukhuset. Arbetslösa akademiker med invandrarbakgrund måste tas tillvara bättre anser Jean Altun.



BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Vårt mål är att 
bygga vackra, funktionella bostäder som så många som möjligt 
har råd med. Titta gärna in på boklok.se så får du veta mer!

Vill du veta mer? Ring Carina Berntsson på 010-448 27 87, mejla
carina.berntsson@boklok.se eller titta in på boklok.se/alvdansen.

PRISVÄRT
BOENDE TILL ALLA!

VÄLKOMMEN 
TILL BOKLOK 
ÄLVDANSEN!
Snart kan du bo så här. Vad din 
totala månadskostnad blir beror 
på hur stor kontantinsats du kan 
betala, vad räntorna ligger på
just nu och hur du väljer att
lägga upp dina lån.

4 rum, 108 kvm 1 795 000 kr

Kontantinsats (15%) 269 250 kr

Lån (85%) 1 525 750 kr

Ränta efter skatte-
avdrag/mån   1 934 kr

Driftskostnad   1 600 kr

Månadsavgift till
föreningen   4 548 kr

Boendekostn/mån   8 082 kr

Snart:
8 parhus och
16 villor i Älvängen.

SÄLJSTART

Kom den 6 FEB 

kl 10-12 till

IKEA Bäckebol
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Kommunhuset byggs i Nödinge
NÖDINGE. På torsdag 
ställer sig en klar majo-
ritet bakom förslaget att 
bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge.

Höstens politiska 
överläggningar har gått 
i mål.

– Det känns fantas-
tiskt att vi äntligen kan 
ta ett beslut och komma 
vidare i frågan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S).

Den politiska dragkampen 
om var ett nytt kommunhus 
bäst placeras är över. Det 
finns nu en majoirtet för 
Nödinge, men Älvängen går 
inte lottlös ur ”striden”. När 
Kommunstyrelsen klubbar 
ärendet på torsdag kommer 
det också att innehålla flera 
positiva satsningar för just 
Älvängen.

– Vi tar beslut om att 
etablera ett seniorcentrum i 
Älvängen. Det placeras vid 
”Gula Villan” som kommer 
att flyttas. Här ska beredas 
plats för äldreboende, ser-
vice- och trygghetslägenhe-
ter. Hyresförhandlingarna 
med en byggherre är inne 
i ett slutskede och vi hopp-
as snart ha spaden i jorden. 
Dessutom ger vi förvaltning-
en i uppdrag att utarbeta en 
markstrategi för att förvärva 
central mark i Älvängen för 
att möjliggöra byggandet av 
en attraktiv småstad, säger 
Paula Örn.

Under hösten har Kom-
munstyrelsens ordförande 
bjudit in representanter 
från samtliga partier till in-

formella diskussioner om 
hur kommunhusfrågan ska 
behandlas. Oppositionsråd 
Mikael Berglund (M) som 
talat sig varm för Älvängen 
är ändå nöjd med hur samta-
len har hanterats.

– Det har varit en öppen 
och ärlig diskussion som 
Paula har skött väldigt bra. 
Varje parti har sedan haft sin 
enskilda process och när vi 
nu har berättat var vi står i 
respektive parti finns det en 
klar majoritet för Nödinge. 
Från Alliansens sida kom-
mer vi att respektera beslutet 
och inte riva upp det vid ett 
eventuellt maktskifte. Mark-
naden måste kunna lita på 
politiken i Ale, säger han.

Socialdemokraterna har 
sedan länge varit tydliga 
med att kommunhuset bör 
placeras i Nödinge. Det har 
varit mer osäkert bland Al-
lianspartierna. Oppositions-
råd, Mikael Berglund (M), 
bekräftar.

Fri röstning
– På vår sida finns det före-
språkare för både Nödinge 
och Älvängen, varför vi i 
Moderaterna kommer att 
släppa röstningen helt fri. Vi 
har också stämt av med övri-
ga partier, där flera har sam-
ma situation och då råder det 
ingen tvekan om att det finns 
en majoritet för Nödinge.

 Beslutet innebär att för-
valtningen får i uppdrag att 
med en extern hyresvärd 
utarbeta förslag till ett nytt 
kommunhus i Nödinge. 
Kommunalråden är överens 
om att kommunen ska hyra 
och inte äga byggnaden själv.

– Vi vill inte binda vårt ka-
pital i ett kommunhus när vi 
redan står inför enormt stora 
investeringsbehov. Genom 

att hyra blir vi också mer 
flexibla, säger Paula Örn.

Innan avtal med en hyres-
värd och entreprenör skrivs 
ska ärendet tillbaka till po-
litiken.

Kan gå vidare
– Beslutet vi nu tar gör att 
projekteringen kan ta fart. Vi 
ska bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge, men inte till 
vilket pris som helst. För-
valtningen ska återraportera 
med svar på frågor om kost-
nader, utformning, storlek 
och exakt placering på tor-
get, säger Paula Örn.

Redan inför torsdagens 
beslut har Kommunstyrelsen 
givits en ekonomisk kalkyl. 
Ett nytt kommunhus kom-
mer att öka lokalkostnaderna 

med cirka 5 miljoner kronor, 
men besparingen på färre 
rekryteringar, mindre trans-
porter och andra synnergier 
gör att kostnaderna totalt 
sett inte kommer att öka.

– Jag vågar inte säga att vi 
kommer att tjäna pengar på 
ett nytt kommunhus, men 
det kommer av allt att döma 

inte att kosta mer än idag. 
Däremot finns det mängder 
av andra positiva effekter 
med att samla all kompetens 
under ett tak, avslutar Paula 
Örn.

Detaljpanearbetet är se-
dan en tid tillbaka igång för 
området som sträcker sig 
från Börjessons Mekaniska, 

över Ale Torg syd och upp 
till Ale kulturrum. Här nå-
gonstans ska det nya kom-
munhuset placeras och för-
hoppningen är att bygget ska 
kunna starta senast under 
2018.

Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare Malin Nordin,  
tel: 0303-33 01 39, e-post: malin.nordin@ale.se eller
ring till exp. Gunilla Johansson 0303-330358.

www.ale.se

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

KOM
VUX

Kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) konstaterar att det nu finns en majoritet bakom förslaget att bygga ett nytt 
kommunhus i Nödinge. Kommunstyrelsen tar beslut på torsdag.

– Klar majoritet för förslaget

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

Svar till undersköterskor, Ale kommun:

Jag förstår era tankar 
kring chefsdagarna den 
10 och 11 september 

och vet att er situation 
inom sektor arbete, trygg-
het och omsorg är svår. 
Dock är det så att ibland 
uppstår konflikter när man 
måste välja vilken fråga som 
är viktigast – allvarliga men 
kortsiktiga budgetproblem 
eller kommunens långsikti-
ga arbete med att höja det 
värde som vi levererar till 
våra brukare och kunder.

För Ale kommun är det 
långsiktiga perspektivet all-
ra viktigast för att organi-
sationen ska komma ur den 
situation som sektor arbete, 
trygghet och omsorg nu be-
finner sig i. I framtiden mås-
te vi hitta andra modeller 
att hålla budgeten och för-
hoppningsvis kunna levere-
ra ännu mer värde till våra 

brukare. För att undvika att 
någon av kommunens verk-
samheter hamnar i budget-
mässiga problem behöver vi 
hitta former för att arbeta 
gränsöverskridande. Orga-
nisationen Ale kommuns 
historia präglas väldigt tyd-
ligt av att var och en arbetar 
inom sitt eget stuprör. Ett 
sätt att ändra detta är att 
utveckla kommunens chefer 
genom att vi lär oss mer om 
varandra och lär av varandra 
på tio chefsmöten och två 
chefsdagar. Detta motsvarar 
mindre än en vecka av årets 
44 arbetsveckor. Alla chefer 
behöver vara med under ar-
betet för att vi ska kunna nå 
våra mål.

Vi använde tiden på 
chefsdagarna till att ge-
mensamt arbeta med hur 
vi inom respektive sektor 
och som organisation i 

stort uppfattar vår situation 
i dag och hur vi vill att det 
ska vara i framtiden, alltså 
kommunens gemensamma 
varumärke.

Konferensen har funnits 
med i planerna och budge-
ten under hela 2015, vilket 
innebär att verksamheter-
na bör ha planerat för att 
cheferna skulle vara borta 
under dessa dagar. Arbetet 
med den egna budgeten 
borde inte påverkas av att 
kommunens gemensamma 
långsiktiga arbete tar de två 
dagarna i anspråk. Att avstå 
med kort varsel innebar hel-
ler inga sparade pengar.

 Jag träffar er gärna och 
berättar mer om hur och 
varför jag tänker som jag 
gör.

 
Björn Järbur

Kommunchef, Ale kommun

”Långsiktighet viktigast”
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031–733 20 00 | bjurfors.se

brf backa lycka 
Säljstart av bostadsrättsradhus i familjevänliga Nödinge!

den 15:e april startar vi försäljningen av 18 stycken välplanerade och prisvärda bostadsrättsradhus om 110 kvm i Nödinge. Med 
naturen runt hörnet och gångavstånd till skola finns här det mesta för den moderna familjen. Anmäl dig till säljstart via bjurfors.
se/backalycka eller kontakta ansvariga mäklare.

anmäl dig till säljstart via www.bjurfors.se/backalycka

pris: 1.940.444 – 1.990.444:- avg: 4.423:-/mån (drift tillkommer) boyta: 110 kvm    antal rum: 4 varav 3 sovrum
preliminär inflyttning: kvartal 2, 2016 
bjurfors göteborg: Adam Andreasson, 031-733 20 13, adam.andreasson@bjurfors.se
Marcus Cyrillus, 031-733 20 29, marcus.cyrillus@bjurfors.se

i samarbete med:

ALAFORS. I onsdags var 
det äntligen dags för 
inflyttning i Alebyggens 
24 nya hyresrätter i 
Furulund, Alafors.

– Det har varit en lång 
resa, men som området 
ser ut idag har det varit 
mödan värt, säger vd 
Lars-Ove Hellman nöjt.

Till sommaren kom-
mer också 15 bostads-
rätter, enplanshus, att 
stå färdiga.

För att skapa bättre ekonomi 
i att bygga nya hyresrätter 
testade Alebyggen en idé 
med kooperativa hyresrät-
ter. Ett av områdena som 
var tänkt att förverkligas var 
Furulund i Alafors. En grupp 
intresserade ortsbor hade 
hittat en plats som ansågs 
mycket lämplig, projektet 
gick i stå och både markna-
den och bankerna visade sig 
skeptiska till den kooperativa 
hyresrätten. Det blev till att 
tänka om. 

– Vår riksorganisation 
SABO har jobbat hårt med 
att få fram ett koncept som 
ska göra det billigare att 
bytta nytt. Genom en ram-
upphandling skapade SABO 

något som kallas Kombohus 
som påminner lite om Skan-
skas Bo-Klok. Ett standard-
hus av fasta betongmoduler, 
där lägenheterna präglas av 
effektiva ytor och få valmöj-
ligheter. Det gör att pris-
lappen att bygga dem blir 
rimlig, berättar Lars-Ove 
Hellman.

Alebyggen satsade på 
SABOs Kombohus, 12 tre-
or och 12 tvåor. Bergvärme 
utgör värmekälla och ener-
ginormerna klaras utan pro-
blem. Den billigaste tvåan 
landar på en månadshyra om 
6400 kronor och motsvaran-
de trea kostar 8400 kronor.

– Är man två i hushållet så 
är det en mycket rimlig hyra. 
Det är trots allt nyproduk-
tion, säger Alebyggens ord-
förande, Stina-Kajsa Melin 
(S).

Några svårigheter att hyra 
ut lägenheterna hade inte 
Alebyggen.

– Nej, totalt sett var in-
tresset stort från början till 
slut. Det råder en brist på 
hyresrätter i kommunen och 
det finns en stabil efterfrå-
gan, svarar Hellman.

Redan i sommar kom-
mer 15 enplanshus att vara 
inflyttningsklara. Det fanns 

en tidig förhoppning om att 
även dessa skulle kunna vara 
hyresrätter, men hyresnivån 
bedömdes bli för hög. Dessa 
har därför sålts som bostads-
rätter.

– Jag tycker ändå att vi ska 
vara nöjda över att ha tillfört 
Ale 60 nya hyresrätter på ett 
år, Kronogården i Älvängen 

och nu här i Furulund. Kan 
vi bara komma loss på Äng-
gatan i Älvängen centrum 
så ser det bra ut, säger Sune 
Rydén (KD), vice ordföran-
de i Alebyggen.

För den om gör ett besök 
i det nya bostadsområdet 
ska nämnas att betonghusen 
kommer att målas i en röd 

nyans inom kort. Miljön i 
Furulund är svårslagen. När 
naturens kraft slår ut i full 
blom om någon månad lär 
hyresgästerna inte få svårt att 
njuta av att vara hemma. Ett 
av husen ligger på en höjd 

med fin utsikt över Alafors 
och området kan mycket väl 
bli ett av Alebyggens mest 
attraktiva på sikt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– 24 nya hyresrätter i 
ett magnifikt läge

Inflyttat och klart i Furulund

Alebyggens trojka på besök när hyresgästerna äntligen fick 
flytta in i Furulund, Alafors. Vd Lars-Ove Hellman, ordförande 
Stina-Kajsa Melin (S) och Sune Rydén (KD).

Ett av husen med 12 lägenheter ligger med en fin utsikt över 
Alafors. Alebyggen har byggt en egen gräddhylla.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS IDROTTSVÄGEN 13A, VÅN 1/3 BOAREA CA 54 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 890 000 KR AVGIFT 2 300
KR/MÅN VISAS TI 3/3 17.00-18.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE
Nu kan vi erbjuda denna trevliga och inflyttningsklara
lägenhet i norra Surte. Nyrenoverat kök från 2010 och
helkaklat badrum från 2013. Välkomna på visning!

BOAREA CA 101 & 120 M² PRIS FRÅN 1 980 000 KR
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BOSTADSRÄTTSVILLOR - ÄLVÄNGEN
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett
kvarter med välplanerade bostadsrättsvillor i två storlekar;
101 och 120 kvm. Inflyttning hösten 2016.
Få mer information om projektet på Veidekkes hemsida:
http://veidekkebostad.se/skogsglantan

NYPRODUK-
TION

ALE. Det har skett ett 
ordförandeskifte i Nä-
ringslivsrådet.

Stefan Brandt träder 
tillbaka och Helena 
Björklund tar vid.

Det formella över-
lämnandet skedde vid 
Näringslivsrådets möte 
i Nödinge kommunhus i 
tisdags.

Näringslivsrådet började sitt 
arbete 2012, men först i slu-
tet av 2013 beslutades i kom-
munfullmäktige att rådet 
formellt skulle instiftas.

– Näringslivsrådet är en 
remissinstans för frågor som 
rör näringsliv och företagan-
de. Näringslivsrådet är tänkt 
som en kommunikationslänk 
mellan företagare och kom-
munen och syftar till att öka 
företagares möjlighet till 
inflytande över sin vardag. 
Rådet ska även fungera som 
inspiration och rådgivare för 
politiska beslut, säger Pia 
Areblad, näringslivschef.

Tre övergripande strate-
giska mål har tagits fram för 
näringslivsarbetet i kommu-

nen under 2015:
•  Stärka och utveckla de fö-

retag som finns i Ale idag
•  Skapa förutsättningar för 

fler företagsetableringar
•  Öka antalet nya företag i 

Ale.
– Vi kommer att starta ar-

betet med formandet av en 
vision för näringslivet på ett 
arbetsmöte i slutet av mars. 
Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och Närings-
livsrådet kommer arbeta 
fram detta tillsammans, sä-
ger Pia Areblad.

Näringslivsrådet håller 
också på att ta fram en folder 
som ska rikta sig mot företag 
som vill etablera sig i kom-
munen. 

Näringslivsrådet för 2015 
har följande utseende: Hele-
na Björklund (ordförande), 
Christian Kjellberg, Dick 
Sporre, Göran Tilly, Kent 
Hylander, Bengt Borg-
ström, Lenny Berglund, 
Lisa Esberg, Pernilla Fa-
gerholm, Stefan Brandt, 
Tobias Håkansson.

JONAS ANDERSSON

Ordförandeskifte i Näringslivsrådet
– Björklund tar över 
efter Brandt

Näringslivschef Pia Areblad avtackar Stefan Brandt och välkomnar Helena Björklund till ny ordförande i Näringslivsrådet.
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i Ale 2015

Marie och Peter Lindberg på Klädkällaren utsågs 
2014 till Årets Företagare i Ale - nu vill vi ha er 

hjälp att fi nna årets kandidater!

VEM ÄR 
ÅRETS FÖRETAGARE 

I ALE 2015?
Och vem eller vilka tycker ni 

ska utses till årets nyföretagare?

Maila ditt förslag senast den 10 mars till
ericson.barbro@gmail.com

ALE. Strömavbrott, 
nedfallna träd och över-
svämningar.

Stormen Egon gick 
inte obemärkt förbi.

På toppen av Aleback-
en uppmättes under 
natten vindbyar på över 
37 m/s.

Många blev strömlösa un-
der natten till söndag, värst 
drabbade blev ett hundratal 
abonnenter i Skepplanda 
som inte fick tillbaka ström-
men förrän under söndagen. 
Stor dramatik var det också 
för boende kring det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
i Älvängen. Tre långtradare 
med frigolit anlände i fre-
dags, men materialet som 
skulle användas till den kom-
mande byggnationen spreds 
istället över nejden med 
stormen. Frigoliten krossade 
växthus, yrde över trädgår-
dar och hus på Hövägen. En 
familj kunde precis få upp 
dörren som mer eller mindre 
blockerats av stora frigolit-
flak. Nu väntar ett omfattan-
de städarbete för ansvariga.

Vattennivån i Göta älv 
steg kraftigt och orsakade 
som vanligt översvämning-

ar i närliggande fastigheter. 
Stora vägskyltar längs E45 
föll också i den starka vin-
den.

Räddningstjänsten slapp 
trots stormen att rapportera 
om några allvarligare hän-
delser.

– En relativt lugn helg 
med tanke på väderleken. Vi 
hade ett par incidenter i Ale 
med nedfallna träd över hus, 
men inga personskador. Det 
var få störningar till följd av 
de höga vattenmassorna, sä-
ger Anders Frankenberg 
på Bohus Räddningstjänst-
förbund.

Stormen Egon drog in 
över Ale på lördagseftermid-
dagen och i samband med 
det drabbades flera av Ale 
Els kunder av strömavbrott, 
främst på grund av omkull-
fallna träd.

Det första avbrottet rap-
porterades 17:27 och berör-
de Kilanda, Kollanda, Ölan-
da och Älebräcke med flera. 
Strax därpå drabbades även 
Sannum, Björkbäck, Ryd 
och landsbygden utanför 
Nödinge av strömavbrott. 
Ale El försökte vid flera 
tillfällen att koppla tillbaka 
strömmen, men elnätet höll 

bara korta perioder.
Under natten till söndag 

drabbades även Nödinge 
samhälle av strömavbrott 
då en högspänningskabel 
gick sönder inne i samhäl-
let. Denna kabel kunde dock 
kopplas ifrån och samhället 
fick strömmen tillbaka igen 
strax efter klockan 02:00.

Kl 00:33 brann en hög-
spänningsledning av utanför 
Skepplanda i Uddetorp på 
grund av ett nedfallet träd. 
De kraftiga vindarna gjor-
de att reparation inte kunde 
påbörjas förrän på söndag 
morgon, många kunder var 
därför strömlösa fram till 
söndag lunch.

Under hela söndagen la-
gade Ale El lågspännings-
ledningar som gått sönder på 
grund av trädpåfall. Arbetet 
pågick fram till sent på sön-
dag kväll och kommer fortgå 
under veckan. 

– Vi vill tacka alla kunder 
för visad förståelse samt rikta 
ett stort tack till all personal 
som kämpade på under hel-
gens svåra arbete, säger Ale 
Els driftchef, Mikael Hans-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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En bra vardag  
för alla  
göteborgare

Enhetschef 
hemtjänst 
SDF Norra Hisingen 

Vår ledningsgrupp söker  
ytterligare en kollega! Vi är ett 
gäng som brinner för vår upp-
gift – att leda och utveckla 
hemtjänsten.  
 
Vill du vara med?  

Sök jobbet på: 
goteborg.se/ledigajobb 

Inte ens de stora vägskyltarna stod upp för stormen Egon.

Exploatören borde nog ha uppmärksammat väderprogno-
sen bättre. 

Förödande konsekvenser när vattnet stiger i Göta älv. 

Hövägen i Älvängen fick oväntat besök på lördagsnatten. 

Göta älv breddades i samband med stormen Egon. 
Bilden är tagen från trafikplatsen i Nödinge. 

Ingen vacker syn! 

Högt vatten i Stora Viken.

Boende på Hövägen i Älvängen fick sin ingång blockerad och 
var nära att spärras in av frigoliten från Kronogårdens bygg-
arbetsplats.

Frigoliten yrde 
när Egon härjade
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LEDIGA TJÄNSTER

– Och har redan utsetts till Årets företagare i Ale

Söker CNC-Operatör
med inriktning mot svarvning
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen
Tel 0303-74 93 90 • aiab.nu

ÄIAB, Älvängens Installationsbyrå, startade 1948. 
Sedan 2011 ingår Älvängens Installationsbyrå, ÄIAB, som ett 

systerföretag till Jio Eltjänst. Verksamheten är inriktad på under-
håll, reparation och nyinstallation inom industrin. Behovet av våra 

tjänster är stort och vi söker nu...

INDUSTRI-
ELEKTRIKER
Med egen servicebil och stort kundansvar får du 

ett spännande och självständigt arbete.
Tjänsten ställer krav på god PLC-kunskap och 

social kompetens. Vi ser gärna kvinnliga sökande.

Tillträde enligt överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 30 juni.

Mejla: info@aiab.nu

JiO Eltjänst startade 1990 och vi är idag 23 medarbetare.  
Vi är verksamma i Götaälvdalen och Göteborgsområdet. Service, 

entreprenad samt styr & regler är våra verksamhetsområden.
ÄIAB är ett systerföretag inom industriell installation.
Vår positiva utveckling fortsätter och nu söker vi...

Ditt huvudsakliga arbetsområde blir service och 
underhåll av fastigheter. Vi sätter stort värde på 

social kompetens, då jobbet kräver mycket 
kundkontakt. Servicebil ingår i jobbet. 
Några års yrkeserfarenhet är ett plus. 

Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Din ansökan vill vi ha senast 30 juni.

Mejla: info@jio.se

ELEKTRIKER

Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen
Tel 0303-74 93 90 • jio.se

ÄLVÄNGEN. I höst firar 
JiO Eltjänst 25 år.

Lagom till jubileet 
utsågs ägarna Jan Olofs-
son och Mikael Holm-
qvist till Årets Företaga-
re i Ale.

Bakom framgången 
ligger en lojal personal 
och gemenskap som fått 
namnet JiO-andan.

Jan Olofsson jobbade hos 
Elbröderna i Göteborg när 
han bestämde sig för att star-
ta eget. Tanken var en min-
dre firma med lite ”huselek-
trikertjänster”. Han var noga 
med att inte konkurrera med 
sin tidigare arbetsgivare och 
valde därför att utgå från Äl-
vängen. Knappt två år hade 
gått när Patrik Olsson blev 
förste anställd och 23 år se-
nare är han fortfarande kvar.

– Det är definitivt en av 

nycklarna till framgången. 
Vi har haft en lojal personal, 
men samtidigt har vi alltid 
värnat om våra anställda. 
Under alla år, utom ett när 
vi åkte till London, har vi 
genomfört en traditionsenlig 
skidresa. Gemenskapen har 
haft hög prioritet och faktum 
är att vi aldrig har varslat nå-
gon. Den kamratskap som 
finns här kallar vi JiO-andan, 
säger Jan Olofsson stolt.

Delägare
1995 anställdes en tred-
je medarbetare, Mikael 
Holmqvist, och han lär 
också bli kvar. 2009 köpte 
”Honken” som han kallas i 
folkmun in sig i firman. Ett 
beslut de båda hyllar varan-
dra för.

– Vi kompletterar var-
andra väldigt väl och det är 
skönt att vara två när det drar 
ihop sig. Om man skulle vara 
borta är det skönt att det all-
tid finns någon här som kan 

ta beslut, säger Janne.
Om personalen som idag 

består av 23 anställda har 
varit en viktig förutsättning 
för att driva företaget framåt 
gäller samma sak med trogna 
kunder och den listan är lång 
hos JiO.

– Ja, vi har många som har 
varit med från början. Svens-
ka Stenhus med Emris Ols-
son i spetsen har varit fan-
tastisk att jobba ihop med. 
PEAB har vi också haft med 
från starten och sedan får vi 
inte glömma Ale kommun 
som vi servat och varit enga-
gerad av under många år. Att 
de är trogna beror förhopp-
ningsvis på att det finns ett 
förtroende för oss och att vi 
levererar det som är överens-
kommet samt att vi är bra att 
ha att göra med, säger Janne.

JiO Eltjänst har också valt 
att vara hemmamarknaden 
trogen. Några större utsväv-
ningar har det inte blivit. 
Jobben hämtas inom det som 
JiO kallar ”ägget”.

– Det är Trollhättan i 
norr, Alingsås i öster, Ste-
nungsund i väster och ner till 
Mölndal i söder. Göta älvda-
len är självklart vårt stora 
fokus, men vi är noga med 
att inte ta oss vatten över 
huvudet. De riktigt stora en-
treprenaderna avstår vi från. 
Kronogårdsskolan tackade 
vi nej till. Vi vill inte riske-
ra att inte kunna hjälpa våra 
befintliga kunder genom att 
låsa upp tio man på en stor 
entreprenad, säger Mikael 
Holmqvist.

Framtiden ser ljus ut. Det 
pyr i både Ale och Lilla Edet, 
mycket är på gång.

– Förhoppningsvis får vi 
vara med när Alebyggen drar 
igång i Älvängen, likaså har 
Svenska Stenhus fler lägen-
heter på väg. Det känns ro-
ligt just nu, säger Janne.

Företagsförvärv
2011 tog JiO Eltjänst över 
Älvängens Installationsbyrå. 
Ett anrikt företag som va-
rit verksamt på orten sedan 
1948.

– ÄIAB är ett starkt va-
rumärke som vi har valt att 
bevara. Vi har helt enkelt 
införlivat deras kompetens 

inom industriinstallationer. 
Det gör att vi idag har ett 
renodlat industriben. Killar-
na på ÄIAB jobbar helt själv-
ständigt, berättar Mikael.

Framöver väntar en stör-
re ombyggnation. Huset på 
Hålstensvägen 22 ska få en 
våning till.

– Vi behöver större och 
bättre kontor- och perso-
nalutrymmen, men det blir 
också plats för hyresgäster. 
Det kommer att bli lokaler 
med fin utsikt.

I höst blir det 25-årsjubi-
leum på gården och kanske 

kommer Janne då att berätta 
om vem som lärde honom 
räkna hem det första ”stora” 
jobbet.

– Det var Emris Olsson. 
Han ringde och frågade om 
jag kunde lämna pris på två 
parhus i Alafors. ”Det vet jag 
inte. Jag är elektriker” sva-
rade jag. Några timmar se-
nare satt vi tillsammans och 
räknade. Så är det inte alla 
kunder som gör med sina le-
verantörer, säger Janne och 
skrattar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

JiO 25-årsjubilerar

JAN OLOFSSON

Bor: Villa i Älvängen
Ålder: 50
Familj: Sambo, två egna och 
två bonusbarn.
Utbildning: Elektriker
På fritiden: Båten och resor. 
”När jag var yngre tågluffa-
de jag en hel del”.
Viktigaste yrkeskunskapen: 
”Ordning och reda, särskilt 
på ekonomin”.
Viktigaste ägodelen: Båten.
Viktigaste beslutet: ”Att låta 
Mikael gå in som delägare”.
Bäst med Mikael: ”Han är 
motsatsen till mig i mycket 
och tekniskt kompetent”.

MIKAEL ”HONKEN” 
HOLMQVIST

Bor: Villa i Hålanda
Ålder: 43
Familj: Sambo och två barn.
Utbildad: Elektriker
På fritiden: ”Då är det 
husvagnen som gäller, men 
vi har också fått smak på 
Thailand”.
Viktigaste yrkeskunskapen: 
Erfarenheten
Viktigaste ägodelen: Huset
Viktigaste beslutet: ”Att jag 
köpte in mig i JiO Eltjänst”.
Bäst med Janne: ”Han stäl-
ler alltid upp!”

JiO Eltjänst firar 25 år 2015. Ett jubileum är att vänta i höst, men redan i vår fick Jan Olofsson 
och Mikael Holmqvist ta emot utmärkelsen Årets Företagare av organisationen Företagarna.
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ÄLVÄNGEN. Andelen 
ensamkommande flyk-
tingbarn som söker asyl 
i Sverige blir allt fler.

I Ale kommun behövs 
fler platser.

– Vi kommer därför 
att bygga om delar av 
Vikadamm och hoppas 
ha klart med det senast 
den 1 juli, säger boen-
dechef Kristina Hallams.

För ett år sedan invigdes ett 
boende för ensamkomman-
de flyktingbarn/ungdomar i 
Alafors gamla spinnerifabrik.

– I Alafors inryms just nu 
17 barn vilket är taket för 
hur många som kan bo här, 
säger Kristina Hallams.

Ale kommun har ett avtal 
med Migrationsverket som 
reglerar hur många asylsö-
kande som ska beredas plats.

– Trycket på boendeplat-
ser påverkas av de krig och 
konflikter som är i världen. 
Huvuddelen av de asylsö-
kande kommer från Syrien, 

Somalia, Eritrea och Afgha-
nistan.

Det nya boendet i Älväng-
en ska ha plats för 13 barn. 
Delen som kommer att byg-
gas om har tidigare utgjort 
kontor. Befintlig verksamhet 
som riktar sig till äldre och 
funktionshindrade blir kvar.

– Tillsammans med fast-
ighetsavdelningen tittade vi 
på möjliga lokaler och insåg 
att Vikadamm passade bra 
för ändamålet. En stor fördel 
är den korta handläggnings-
tiden. 

Vad gör Vikadamm till 
en bra plats?

– Vi vill skapa ett boende 
mitt i samhället, integrera 
barnen som kommer hit med 
den skola, de arbetsplatser, 
bostäder och föreningsliv 
som finns på orten. Vi vill 
att dessa barn ska känna sig 
som alebor så fort det bara 
går. Så har skett i Alafors och 
vi vill göra på precis samma 
sätt i Älvängen, säger Kristi-
na Hallams.

Andra erfarenheter 
från Alafors som ni kan 
dra nytta av när det nya 
boendet på Vikadamm 
projekteras?

– Vi har lärt oss en hel del, 
praktiska saker som att få 
möbler och köksutrustning 
på plats, att matleveranser 
ska fungera, personalen med 
sitt schema och så vidare, sä-
ger Kristina Hallams.

Har någon information 
om den nya verksamheten 
gått ut?

– Ett informationsbrev 
gick ut för ett par veckor 
sedan till samtliga hushåll 
inom ett visst geografiskt 
närområde. När vi kommer 
närmare invigningen så tän-
ker vi bjuda in allmänhet-

en till öppet hus, precis på 
samma sätt som vi gjorde i 
Alafors. Arbetet med att väl-
komna flyktingbarnen kan 
vi inte göra själva utan alla 
måste hjälpas åt. Vi behöver 
involvera boende i närom-
rådet, föreningslivet och så 
vidare.

Blir det aktuellt med 
nyanställningar?

– Ja, senare i vår kommer 
rekrytering av ny personal 
att påbörjas. Jag kan tro att 
det blir cirka tio tjänster. Bo-
endet kommer att vara be-
mannat dygnet runt.

– Vikadamm blir dess hemvist
Fler ensamkommande flyktingbarn till Ale

www.pensionarspoolen.se • peter@pensionarspoolen.se

Vi söker fler 

medarbetare!

EXTRAHJÄLP
för din familj, ditt hem, ditt företag

Städ | Hantverk | Trädgård | Måleri
samt mycket mer...

Ring Peter Näslund 0735-20 27 35

Visste du att nio av tio företag som startas i Ale kommun i samverkan med arbetsförmed-
lingen lever vidare efter två år? Bär du på en idé du tror att du kan förverkliga  genom att 
starta företag? Här finns de resurser som du behöver för att ta nästa steg.

Välkommen till starta eget-mingel med Nyföretagarcentrum, Almi, Ale kommuns närings-
livsenhet, arbetsförmedlingen samt lokala entreprenörer och banker.

Uppfyll dina drömmar

När?
5 mars, kl 17.30–20.00

 

Var?
Arbetsförmedlingen Ale 
torg, Nödinge

Anmälan
E-post jagkommer@ale.se

Nu har Lilla Edet en 
egen bilbesiktning

 

Välkommen på
öppet hus 

lördag 7 mars drop-in 10.00-15.00 
250 kr för personbil hela dagen

Bäckvägen 60 i Lilla Edet 

Boka tid övriga dagar på 
www.clearcar.se eller 0771-299 299

(Priset gäller endast 7 mars 2015)

Kristina Hallams, boendechef.

En tidigare kontorsavdelning på Vikadamm i Älvängen ska byggas om till boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 25 februari
Grov olovlig körning
Polisen stopper en bil i 
Bohus. Föraren, en man född 
1995 och hemmahörande 
i Kungsbacka, misstänks 
för grov olovlig körning. 
Senare samma natt stoppas 
ytterligare en bil i Bohus. På 
Göteborgsvägen gör sig en 
23-årig man skyldig till grov 
olovlig körning.

Bostadsinbrott i Bohus. 
Tjuven krossar en ruta och 
tar sig in i villan. Kontanter, 
smycken samt en kamera 
och en laptop tillgrips.

Grov skadegörelse i Nol. 
22 bullerskydd krossas.

Torsdag 26 februari
Lägenhetsinbrott
Två lägenhetsinbrott rappor-
teras från Nol.

Fredag 27 februari
Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Köks-
fönstret bryts upp. Oklart om 
något tillgripits.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55
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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 
           Inger Öberg finns att köpa på plats
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 
avlägga provet för certifikat.
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
avg:    fri entré och fika

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

VÅ
RE

N
 2

01
5

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
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Succé för 
Ale Invite!
Läs om folkfesten, hoppfesten 
och världselitens tack till Ale!  
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Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

Mån – Fre 11 – 14.30 
Lör – Sön 11 – 15

7000 kvm lågprisvaruhus
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

nummer 03         vecka 05| 03

www.aledjurklinik.se

ALE
DJURKLINIK

ALE
DJURKLINIK

Den personliga kliniken 
med stora resurser.

Vi hjälper dig och ditt djur med 
allt från foder till operation.

Kloklippning 100kr/gång 

eller 10-kort 900kr

Välkommen till smådjursteamet på 
Ale Djurklinik! Karin, Kristina och Jan

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Max 10 paket per kund
Reservation för slutförsäljning

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se Öppet Mån – tors 9 – 19 • Fre 9 – 18 • Lör – Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

5 st 100:-
eller 25:-/st

JUST
NU!

8-pack
3-skikts

TOAPAPPER

Vi hälsar  
Sandra 
Alvenby 
hjärtligt 
välkommen
till oss på  
Studio Shape  
i Sävedalen

Välkomna önskar vi på Studio Shape! 
Göteborgsvägen 33, Sävedalen 

031-26 54 00  www.studioshape.se

Klipp ur och ta med annonsen  
så får du en produkt från  
gorgeous LONDON Ten in one

Minimässa för 
Kropp & Själ

Lördag 31 jan kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 

Utställningar, föredrag, försäljning,
demonstrationer, ”prova på aktiviteter”,

20 föreläsningar & Caféverksamhet.
Ca 65 utställare, 5 Workshop. Fri Entré

 Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Ale Jaktvårdskrets kallar till

ÅRSMÖTE 
Tisdag 3 februari kl 19.00 
i Älvängens Folkets hus

Hanna Ståhl kommer  
och pratar etik

Ale Jaktvårdskrets 
hälsar er 

välkomna!

Jakt & Samverkansområde 
på våra Vildsvin 

Välkommen till vår första träff,  där vi skall diskutera möjligheten hur 
vi kan starta upp  ett gemensamt större samverkansområde. 

Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow från Svenska Jägareförbundet 
kommer att berätta om sina erfarenheter runt detta.

Ahlafors 
Medborgarhusets Aula

16/6  kl 18.30

Ale Jaktvårds Krets och LRF 
Hälsar Er välkomna 

Henrik Barnekow

Hur skall vi gemensamt hantera detta växande vilt

Thomas Persson

Jakt & Samverkansområde 
på våra Vildsvin 

Välkommen till vår första träff,  där vi skall diskutera möjligheten hur 
vi kan starta upp  ett gemensamt större samverkansområde. 

Jaktvårdskonsulent Henrik Barnekow från Svenska Jägareförbundet 
kommer att berätta om sina erfarenheter runt detta.

Ahlafors 
Medborgarhusets Aula

16/6  kl 18.30

Ale Jaktvårds Krets och LRF 
Hälsar Er välkomna 

Henrik Barnekow

Hur skall vi gemensamt hantera detta växande vilt

Thomas Persson

NÖDINGE. Visst kan 
politiska motståndare 
samarbeta.

När Ale kommun som 
en av tre kommuner 
berättar om sin närings-
livspolitiska framgång 
ges flera bevis på detta.

Då kommer Kommun-
styrelsens ordförande 
Paula Örn (S) att presen-
tera oppositionsråd Mi-
kael Berglund (M) som 
ansvarig för näringslivs-
frågorna i Ale kommun.

I samband med Svenskt Nä-
ringslivs nationella konfe-
rens i Göteborg med kom-
munpolitiker har Ale fått 
chansen att berätta om sin 
klättring på rankinglistan 
över näringslivsklimatet i 
Sveriges kommuner. Resan 
från plats 227 till dagens 61 
under de senaste åren har 
gjort Ale till ”Årets klättra-
re” 2013 och 2014. Därför 
får nu den politiska ledning-
en, kommunalråd Paula Örn 
och oppositionsråd Mikael 
Berglund, chansen att berät-
ta om vad som har skett.

– Framför allt ska vi beto-
na att näringslivspolitik inte 
bör vara en politisk stridsfrå-
ga. I Ale krokade vi arm och 
på Mikael Berglunds initiativ 
öppnade vi upp för en bred 
dialog med lokala företagare. 
Det mynnade sedan ut i bil-
dandet av ett näringslivsråd. 
Här har näringslivsrepresen-
tanterna sedan arbetat fram 
ett antal mål och visioner. Vi 
får ofta frågan om vilka be-

slut Kommunstyrelsen tog 
för att vända trenden. Svaret 
är inga. Det är företagarna 
själva som har bestämt hur vi 
ska gå vidare för att utveck-
la klimatet, säger Paula Örn 
och Mikael Berglund är inte 
sen att fylla i:

– Vi har verkligen visat att 
det går att lämna över ansvar 
och företagarna har å sin sida 
visat att de är beredda att 
hjälpa till. Det bästa exem-
plet är rekryteringen av två 
nya näringslivschefer. Vid 
båda tillfällena har närings-
livsrådet haft en avgörande 
röst och det har gått fantas-

tiskt bra.
På konferensen kommer 

Paula Örn som ledande 
kommunalråd att i praktisk 
handling visa att närings-
livsarbetet inte är en politisk 
skiljefråga i Ale. Hon har 
föreslagit att oppositionsråd 
Mikael Berglund får uppdra-
get att ansvara för närings-
livsfrågorna.

– Mikael har byggt upp en 
bra relation till näringslivet 
och genom att ge honom 
uppdraget visar vi tydligt 
att även vi i majoriteten har 
förtroende och att vi delar 
synen på näringslivet. Dessa 

frågor kräver både engage-
mang och tid, vilket dessvär-
re är en bristvara som Kom-
munstyrelsens ordförande. 
Kan vi fördela uppdragen 
lite tror jag alla parter vin-
ner på det. Det här betyder 
inte att jag är mindre intres-
serad av näringslivsfrågorna, 
utan snarare tvärtom, att jag 
verkligen är mån om att de 
prioriteras och att någon tar 
ett särskilt politiskt ansvar 
för dem. Jag är tacksam över 
att Mikael accepterade upp-
draget och vad det innebär 
kommer vi att reglera i ett 
avtal. Det här är på riktigt 

och jag menar allvar, därför 
tycker jag att det är bra om 
Kommunstyrelsen klubbar 
överenskommelsen, säger 
Paula Örn bestämt.

Steg i rätt riktning
Mikael Berglund känner 
sig stolt över uppdraget 
och tycker att tanken med 
blocköverskridande samar-
beten i frågor där det råder 
enighet kan vara ett steg i 
rätt riktning.

– Jag vet hur krävande 
uppdraget som Kommun-
styrelsens ordförande är. Det 
här kan definitivt vara ett sätt 

att avlasta och det ställer ju 
också krav på oppositionen 
att ta ansvar för Ale även om 
vi inte sitter i majoritet. Jag 
tror också att det är bra för 
näringslivet att veta att jag 
har majoritetens förtroende 
att fortsätta föra dialogen. 
Sedan är det självklart Paula 
Örn som har makten, säger 
Mikael Berglund.

Trots att Ale har utsetts 
till årets klättrare två år i rad 
av Svenskt Näringsliv åter-
står det mycket att göra.

– Nyföretagandet är fort-
farande svagt och det kvinn-
liga företagandet måste bli 
bättre, menar han.

Antalet företagsbesök 
kommer att bli fler under de 
kommande åren. Närings-
livschef Pia Areblad har till-
sammans med näringslivsrå-
det jobbat fram en struktur.

– Då kommer naturligtvis 
båda kommunalråden, kom-
munchefen och näringslivs-
chefen att vara med. Jag vill 
också poängtera att känner 
man som företagare att det 
vore lämpligt med ett be-
sök från kommunledningen 
är det bara att kontakta nå-
gon av oss. Är det angeläget 
kommer vi att prioritera om 
våra besök, säger Paula Örn.

På onsdag kommer kom-
munpolitiker från övriga 
Sverige att få ta del av Ales 
näringslivspolitiska åtgärder. 
Det lär bli inspirerande.

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

– Mikael Berglund (M) får ansvar för näringslivsfrågorna
Tar i hand för näringslivet

Kommunstyrelsens ordförande, Paula Örn (S), ger oppositionsrådet Mikael Berglund (M) uppdraget att vara Alepolitikens röst mot 
näringslivet. ”Näringslivet är ingen politisk stridsfråga, här är det bättre att vi fortsätter kroka arm”, säger de.

Framför allt ska 
vi betona att 
näringslivspoli-
tik inte bör vara 

en politisk stridsfråga.
PAULA ÖRN (S)
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NOL. Ales skolor är på 
rätt väg igen.

Samverkan, samsyn 
och delaktighet har 
givit resultat.

Resultaten i de natio-
nella proven för årskurs 
3 och 6 är nu bättre än 
rikets snitt.

Flera år av bottennoteringar 
och låga placeringar i öppna 
jämförelser med landets sko-
lor ledde fram till en politisk 
skolöverenskommelse i Ale 
2013. Syftet var att dels åter-
vinna ett förtroende för poli-
tiken dels skapa en långsiktig-
het i besluten för skolan.

– Personalen måste veta 
att det vi bestämmer oss för 
att göra verkligen håller och 
inte förändras om den poli-
tiska majoriteten ändrar färg 
i kommunen. Jag är oerhört 
stolt över att vi numera löser 
skolans bekymmer tillsam-
mans i Ale. Självklart är vi 
inte alltid överens politiskt, 
men vi har slutat bråka och 
fokuserar istället på att hitta 
lösningar, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Den-
nis Ljunggren (S) och vice 
ordförande Elena Fridfeldt 
(C) nickar instämmande och 
säger:

– Jag tror de känner ett 

större förtroende för oss po-
litiker idag och att vi verkli-
gen tar det här uppdraget på 
största allvar.

Tillsammans med 250 pe-

dagoger och skolledare ana-
lyserades situationen. Hand-
lingsplanen blev tydlig och 
alla var överens om vad som 
måste göras. Politiken  slog 

efter detta fast att den psy-
kosociala arbetsmiljön för lä-
rarna måste förbättras, rekto-
rernas uppdrag renodlas och 
elevernas lust att lära måste 

stärkas. Redan nu visar en 
nyligen genomförd medar-
betarenkät bland lärare i Ale 
kommuns grundskolor att det 
har skett en markant förbätt-
ring av arbetsmiljön. Stressen 
har minskat och färre säger 
att de behöver ta med sig ar-
betet hem.

Höga betyg
– Vi kan också se tydliga för-
ändringar när det gäller för-
troendet för kommunen och 
utbildningssektorn. Lärarna 
ger dessutom mycket höga 
ledarskapsbetyg till sina rek-
torer, säger verksamhetschef 
Joakim Östling och tilläg-
ger:

– Det som jag är mest stolt 
över är att alla pilar pekar 
uppåt. Skolresultaten, ar-
betsmiljön och ledarskapet 
har förbättrats under en och 
samma period. Det är häftigt.

Redan förra läsåret visade 
resultaten från de nationella 
proven i årskurs 3 ett högre 
kunskapsresultat än riket, 
samtidigt som årskurs 6 låg 
på samma nivå som snittet. 
Det var ingen tillfällighet. 
Nu visar årskurs 3 samma 
höga nivå, men betygen i 
årskurs 6 har förbättrats kraf-
tigt. Andelen elever i årskurs 
6 med godkända betyg i alla 
ämnen har gått från 72,3% 
till 80,5%. Snittet i riket förra 
året var 79,5%.

I årskurs 9 däremot har 
den stora kunskapsförbätt-

ringen inte nått fram.
– Där ser vi fortfarande att 

vi måste fortsätta jobba hårt, 
men vi noterar också att an-
delen elever med fullständigt 
godkända betyg ökar från 
59% till 65%. Redan i våras 
upptäckte vi problem på Aro-
seniusskolan och har därför 
agerat. Vi gör en riktad insats 
och pedagogerna sitter nu i 
förarsätet med ett intensivt 
analysarbete för att komma 
till rätta med situationen, sä-
ger Joakim Östling.

Det pedagogiska ledarska-
pet har varit i fokus ett tag 
och bland annat har rekto-
rerna fått administrativ av-
lastning. Det är något som 
Lärarnas riksförbund i Ale 
tacksamt konstaterat.

På rätt väg
– Vi är på rätt väg. Att rek-
torerna har fått möjlighet att 
vara mer pedagogiska ledare 
ser vi självklart väldigt posi-
tivt på, men nu är det också 
viktigt att satsningen inte 
stannar upp. Det finns mer 
att göra, mer att förbättra. 
Vi skulle gärna se att lärarnas 
uppdrag också renodlas från 
onödig administration, säger 
Marcello Milli, fackligt om-
bud.

U t b i l d n i n g s n ä m n d e n 
kommer fortsätta verka för 
en bättre dialog mellan po-
litiken och skolan. Rektorer 
och förskolechefer bjuds in 
för att berätta om hur de job-
bar med att utveckla lusten 
att lära hos eleverna.

– Tidigare var det inte 
självklart att tacka ja, men nu 
råder en helt annan inställ-
ning. Jag tror alla känner att 
det är viktigt att vi verkar för 
att skapa en arena där politi-
ker, pedagoger och skolleda-
re kan mötas för att diskutera 
dessa frågor, säger Joakim 
Östling.

Hur ska ni bibehålla 
denna positiva trend som 
Ales grundskolor är inne i?

– Vi ska följa vår huvud-
strategi och fortsätta fokusera 
på elevernas lust att lära, pe-
dagogernas arbetsmiljö och 
ledarskapet, svarar Östling 
bestämt.

Dennis Ljunggren och 
Elena Fridfeldt delar den 
uppfattningen.

– Vi ska inte titta på vår 
omgivning, utan vår inställ-
ning är att ständigt bli bättre 
i förhållande till oss själva. På 
sikt leder det till att Ales sko-
lor kommer att stå sig bra i 
jämförelse med övriga landet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LEDIGA TJÄNSTER

Söker CNC-Operatör
med inriktning mot svarvning
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

LärLingsgymnasiet

 » Matematik
 » Svenska
 » Engelska
 » Naturkunskap
 » Fordon & Transport,  
inriktning transport

 » Handel och Service

Vi behöver utöka vår lärarstab 
med engagerade pedagoger.

Omfattning;  
Hel eller deltid  
beroende på  
kombination.

Ansök  
senast  
5 Juli

Frågor: Malin Luukinen (rektor)  
0768-712027 eller malin.luuki-

nen@larlingsgymnasiet.se

Läs mer på vår hemsida  
www.larlingsgymnasiet.se
Maila din ansökan till malin.

luukinen@larlingsgymnasiet.se 
senast 5 Juli.

Glädjande siffror 
för Ales skolor
– Kraftigt förbättrade kunskapsresultat i årskurs 3 och 6

Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 fortsätter att stiga. Det firades med tårta i personalrummen och Elena Frid-
feldt (C), Utbildningsnämndens vice ordförande, Joakim Östling, verksamhetschef, och Dennis Ljunggren ordförande i Utbildnings-
nämnden gläds oerhört åt förbättringen. 

BOHUS.Närmare 400 
namnunderskrifter har 
samlats in under en 
vecka.

Bohusborna är myck-
et kritiska till kommun-
ledningens beslut om 
och hanteringen av ett 
motivationsboende för 
vuxna missbrukare.
– Bristerna är många 
både när det gäller 
beslutsunderlaget och 
informationen till oss 
som berörs, säger An-
ders Lövgärd.

Efter det närmast turbulen-
ta informationsmötet i Ale 
Kulturrum, där både ledan-
de ansvariga tjänstemän och 
ledande politiker försökte 
motivera beslutet att place-
ra ett motivationsboende på 
Bohushöjd, träffade lokalti-
dingen fyra engagerade bo-
husbor. Alla är överens om 
att frågan om var ett motiva-
tionsboende bäst placeras är 
svårt och just därför krävs ett 
bra beslutsunderlag.

– Något sådant existerar 
inte överhuvudtaget. De ver-

kar ha löst det mesta munt-
ligt. Vi saknar en riskbedöm-
ning, en miljöprövning och 
framför allt en dialog. Innan 
vi läste tidningsartikeln om 
Ale kommuns planer visste 
vi ingenting, berättar Chris-
ter Elenbrant, alebo sedan 
1976.

Tisdagens informations-
möte trodde de skulle bli ett 
bra tillfälle att få många frå-
gor besvarade.

– Men mötet verkade inte 
ha varit för oss, utan mer 
för dem själva. Det blev en 
kamp för att överhuvudtaget 
få komma till tals. Sedan var 
det inte alla som uppträdde 
korrekt i publiken heller, 
men om vi var irriterade inn-
an blev det inte bättre av hur 
de lagt upp mötet. Att börja 
med att säga att mötet inte 
var ämnat för en dialog låter 
ju inte direkt demokratiskt, 
menar Anders Lövgärd.

Samfällighetsföreningen 
har informerat sina med-
lemmar om planerna på ett 
motivationsboende och 28 
överklaganden har skickats 
till Förvaltningsrätten.

– Det är mest en mar-
kering. Vi vet att beslutet 

i sig inte går att överklaga, 
utan vad vi måste bevaka 
nu är bygglovsprocessen. 
Där kommer några att vara 
sakägare. Vi måste se till att 
det görs en korrekt miljöp-
rövning, eftersom vi vet att 
marken innehåller schakt-
massor med bland annat bly 
och kvicksilver från Eka. 
Området var sagt att ritas in 
som park, då det inte lämpar 
sig för byggnation, säger An-
ders Lövgärd.

Markens beskaffenhet i 
sig är de tveksamma till lik-
som till placeringen i sig.

– Någonstans i en sex mil 
lång kommun måste det fin-
nas en plats som är bättre 
lämpad för detta ändamål än 
granne med ett bostadsom-
råde och kommunens största 
aktivitetsområde för barn, 
frågar sig Mats Sandberg.

De har själva tänkt till när 
det gäller förslag på annan 
lokalisering av ett motiva-
tionsboende för vuxna miss-
brukare.

– Bohus servicehus nere i 
centrum skulle till exempel 
vara mer lämpligt. Nära till 
kollektivtrafik för både bo-
ende och personal samt en 

form av allmän övervakning, 
eftersom det är många vux-
na i omlopp under dygnets 
alla timmar. Här uppe är ju 
mest barn och ungdomar på 
eftermiddagar. Det känns 
inte alls bra, menar Christer 
Elenbrant.

En referensgrupp med 
bohusbor kommer att få vara 
med i planeringen av nästa 
möte. Ett initiativ som de 
mottog tacksamt.

– Det var nog det bästa 
som sades under hela kväll-
en. Nu kan vi se till att rätt 

frågor kommer upp på agen-
dan. När de väl är besvarade 
tror jag inte beslutet kom-
mer att ligga fast, slår alla 
fyra fast runt bordet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Många obesvarade frågor

Anders Lövgärd, Christer Elenbrant, Mats Sandberg och Lisa Setterlund är några av de oroliga bo-
husborna. 

NÖDINGE. Ett hundratal 
bohusbor uttryckte sitt 
missnöje över Ale kom-
muns beslut att placera 
ett motivationsboende 
för vuxna missbrukare i 
Bohus.

Tomten anses ligga för 
nära barnfamiljer, fri-
tidsområdet Jennylund 
och kan också vara 
olämplig ur miljösyn-
punkt.

Kommunledningens 
försök att lugna och 
stilla oron misslyckades 
totalt.

Ale kommun köper idag bo-
ende för ett tiotal hemlösa 
missbrukare av kranskom-
munerna. Genom att öppna 
ett eget motivationsboende 
skulle kostnaden sjunka och 
personerna kan också ges ett 
bättre stöd för att normali-
sera sina liv. Behovet av ett 
boende konstaterades redan 
2012 och i slutet av 2013 
presenterade mark- och ex-
ploateringsavdelningen tre 
alternativa tomter i Skepp-
landa, Ledet och Bohus. 

– Skepplanda ansågs vara 
det mest lämpliga, men vi 
missade att förankra försla-
get i politiken. Därför tving-
ades vi backa hem och under 
valrörelsen var det inte läge 
att försöka få igenom något 
nytt, bekräftar kommunchef 
Björn Järbur. 

När efterdyningarna av 
valet lagt sig lyftes frågan på 
nytt och en enig kommun-

styrelse klubbade i januari 
igenom förslaget att placera 
ett motivationsboende på 
en granntomt till bostads-
området Bohushöjd, i nära 
anslutning till fritidsområdet 
Jennylund. Beslutet grunda-
des främst på tre argument. 
Marken var kommunal, låg 
nära allmänna kommunika-
tioner och har tillgång till 
el-, vatten och avlopp.

– Det var våra tre huvud-
kriterier som tagits fram för 
att hitta en lämplig tomt, sä-
ger Björn Järbur.

Många av åhörarna i Ale 
Kulturrum var småbarnsfö-
räldrar och undrade om inte 
barnperspektivet var befogat 
att ta ställning till.

Inte nära skola
– Vår bedömning är att bo-
endet inte bör ligga nära 
skola och förskola, men an-
nars kan det i princip pla-
ceras var som helst. De som 
ska bo här är helt ofarliga. 
Det handlar om motivera-
de människor som behöver 
stöd för att komma tillbaka 
och på sikt få en egen bostad, 
svarade Järbur men fick pro-
blem när publiken påminde 
honom om att kommunen 
ändå påtalat att motivations-
boendet kräver bevakning av 
ronderande vaktbolag.

– Vi är helt överens med 
er om att det behövs ett bo-
ende för dessa människor, 
men det måste finnas en 
plats som är mer lämplig än i 
navet av ett bostads- och fri-
tidsområde. Ni kommer ald-
rig kunna stilla vår oro och 
de som eventuellt flyttar in i 
detta boende kommer aldrig 
att bli accepterade. Det blir 

inte bra för någon, det mås-
te ni förstå, menade en av 
mötesbesökarna med sansad 
stämma.

Placeringen på en tomt 
där det tidigare har före-
kommit föroreningar som 
sedan länge är övertäckta 
väckte också frågor.

– Om och när kommunen 
eventuellt ansöker om ett 
bygglov kommer vi att titta 
närmare på vilka geotekniska 
undersökningar som behö-
ver genomföras. Det kan vi 
inte göra förrän vi vet hur 
paviljongerna ska placeras, 
men visst finns det en his-
toria i marken som vi måste 
utreda såsom man alltid gör, 
svarade Dragan Danilovic 
från sektor samhällsbygg-
nad.

Påtaglig oro
Oron var påtaglig och kri-
tiken frän mot hur kom-
munledningen till exempel 
hanterat informationen i 
ärendet.

– Att prata om medbor-
gardialog, samtidigt som vi 
får reda på att det här beslu-
tet som rör vår omedelbara 
boendemiljö kan vi inte på-
verka, är ett hån. Att infor-
mera oss som bor i området 
efter att beslutet är taget kan 

ni omöjligt försvara, dund-
rade en av många upprörda 
bohusbor.

Björn Järbur förklarade 
tillvägagångssättet med att 
det finns frågor en kommun 
inte kan ha en medborgardi-
alog om. En del verksamhe-
ter måste kommunen erbjuda 
och med en enig kommun-
styrelse bakom sig kände han 
sig trygg i beslutet. Den upp-
fattningen delades inte av 
bohusborna eftersom ingen 
ledamot i kommunstyrelsen 
är från orten.

– Det är sant, men vi som 
sitter för respektive parti i 
KS har förankrat beslutet 
i våra partier och där finns 
medlemmar från Bohus. Åt-
minstone hos Socialdemo-
kraterna, underströk kom-
munalråd, Paula Örn (S). 

Hon bemötte också kritiken 
angående att Ale kommun 
inte satsar på de södra orter-
na.

– Fakta i målet är att vi ge-
nomför vår största politiska 
satsning i just Bohus. Vi in-
vesterar både i ridhuset och 
en ny friidrottsanläggning. 
För inte så länge sedan in-
vigde vi Bohushallen. 

– Då måste det kännas 
som ett rejält nederlag när 
många på Bohushöjd nu fun-
derar på att sälja sina hus och 
lämna Ale kommun, efter-
som tryggheten för våra barn 
är raserad, kontrade en arg 
röst på läktaren.

Att det fanns ett utbrett 
missnöje hos bohusborna 
var kommunledningen in-
förstådd med sedan länge. 
Många frågor har besvarats 

på kommunens hemsida, 
men det var också uppenbart 
att skärpan i kritiken över-
raskade. Mycket riktades 
inte mot de som ska erbjudas 
plats på boendet, utan mot 
den svans av personer som 
riskerar att följa efter.

Alla frågor varken kunde 
eller hanns med att besvaras 
under tisdagskvällens möte. 
Därför kommer ett nytt in-
formationsmöte att hållas 
inom en snar närtid. Hur 
detta ska se ut ska en refe-
rensgrupp med bohusbor få 
vara med och planera.

Mats Sandberg, boende 
på Bohushöjd, överlämnade 
cirka 300 namnunderskrifter 
till Paula Örn, ett arbete som 
fortfarande pågår, och kom-
mer att sluta med betydligt 
många fler när det är färdigt. 

Bohusborna övertygades inte

De som ska  
bo här är helt 
ofarliga. Det 
handlar om  

motiverade människor 
som behöver stöd för 
att komma tillbaka  
och på sikt få en  
egen bostad.
BJÖRN JÄRBUR

Kommunchef Björn Järbur hamnade i skottgluggen när bohusborna krävde svar på sina frågor.
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Besök vår hemsida www.ale.se/
komvux för att få information
om utbildningar och kontakt-
uppgifter. 

Är du intresserad av 
yrkesutbildningar besök 
www.grvux.se

www.ale.se

KOMVUX

Det finns 
fortfarande 
platser kvar 

till vårens 
kurser.

ANSÖK NU!
Webbansökan är öppen t o m 13 februari

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Reseförsäkring som gäller 
för hela familjen både i  
Sverige och utomlands
Utökat Reseskydd kan alla teckna som har 
hemförsäkring hos oss. Ring mig så berättar 
jag mer. 

Karin Larsson,  0303-24 56 41 
kundrådgivare bank och försäkring

Trots mycket dåligt väder 
med snöglopp och halka 
hade cirka 150 personer 
sökt sig till Skepplanda 
Bygdegård för årsmöte och 
redovisning av verksamhets-
året 2014 för SPF Seniorerna 
Skepplanda–Hålanda.

Föreningens ordförande 
Laila Johansso n hälsade 
den talrika publiken hjärtligt 
välkommen, och förklara-
de mötet öppnat. Därefter 
vidtog parentation över de 
17 medlemmar som avlidit 
under året. Till att leda års-
mötesförhandlingarna valdes 
Bo Björklund.

Verksamhetsberättelse och 
resultat- och balansräkning 
redovisades, och enligt revi-
sorernas förslag, beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året.

Vad som i övrigt beslu-
tades kan nämnas: Styrel-
semedlemmar erhåller 100 
kronor vid närvaro på styrel-
semöte.  Årsavgiften för 2016 
är oförändrad, 170 kronor. 
Laila Johansson omvaldes 
enhälligt till ordförande för 
föreningen. Samtliga styrel-
semedlemmar omvaldes.

Valberedningen, som be-
stått av Lalla Jonasson, hade 
gjort ett mycket gott arbete, 
och sett till att det fanns 
full besättning i samtliga 
kommittéer.

Ordförande Laila Johans-
son lämnade information om 
namnbytet som i framtiden 
skall vara SPF Seniorerna 
Skepplanda-Hålanda.

Mötet uppdrog åt sty-
relsen att bjuda in distrik-
tets ordförande och tillika 
medlemmen i förbundssty-
relsen, Kjell Hansson, till ett 
kommande månadsmöte, och 
då lämna en information om 
ekonomin inom förbundet. 

Efter avslutade förhand-
lingar intogs scenen av en 
grupp damer iklädda röda 
hattar och lila kläder, samt 
ett fyrsträngat instrument, 
vid namn ukulele. De bjöd på 
ett antal trevliga sånger och 
några historier. Det var ett 
mycket uppskattat inslag.

Efter kaffe med smörgåsar 
och sedvanliga lotterier, var 
det så dags för besökarna på 
årsmötet att vända hemåt 
igen efter ett mycket trevligt 
årsmöte.

Gerhard Andersson

Årsmöte med 
SPF Seniorerna 
Skepplanda– 
Hålanda

Frustration över framtida buller
ALE. En ny fyrfältsväg 
och dubbelspår med 
pendeltåg ska göra Ale 
till en kraftfull tillväxt-
kommun.

Attraktiva lägenheter 
i stationsnära lägen är 
en vision som delas av 
både exploatörer och 
Ale kommuns företrä-
dare.

Idag hänger visionen 
på konsulternas för-
måga att hitta buller-
dämpande åtgärder för 
järnvägstrafiken.

Sektor samhällsbyggnad i 
Ale kommun och aktiva ex-
ploatörer präglas nu främst 
av en påtaglig frustration. 
Aktuella detaljplaner i Äl-
vängen har stoppats av Läns-
styrelsen med hänvisning till 
beräknade bullernivåer om 
20 år. Dagens ljudnivå är ac-
ceptabel, men när Trafikver-
ket följer den politiska viljan 
om en ökad spårbunden tra-
fik kommer bullernivån att 
stiga i samma takt. Länssty-
relsen bedömer att det krävs 
bullerdämpande åtgärder re-
dan idag om det ska byggas 
nya lägenheter.

–  Så fungerar all bostads-
planering. Vi måste titta 
20 år fram i tiden och när 
Länsstyrelsen ska godkänna 
detaljplaner för byggnation 
av stationsnära lägenheter 
tillfrågar de självklart Tra-
fikverket om den framtida 

trafikmängden, då framkom-
mer att bullernivån kommer 
att stiga eftersom målet är 
att öka både gods- och per-
sontrafiken fram över, säger 
sektorchef, Carita Sandros.

Juridiskt låter det dock 

märkligt att kommunen 
godkänner en järnvägsplan, 
där Trafikverket uppger en 
trafikmängd och en beräk-
nad bullernivå för att sedan 
meddela att den kommer att 
bli betydligt större. Det på-

verkar då i sin tur hela den 
kommunala bostadsplane-
ringen.

– Ja, det är lite frustreran-
de, men en enskild kommun 
kan inte stoppa samhällsut-
vecklingen som nu tydligt 
anger att järnvägen ska prio-
riteras i framtiden. Den sto-
ra frustrationen är ändå att 
vi måste hitta ett sätt att lösa 
de framtida bullernivåerna 
redan idag, innan problemet 
ens har uppstått för att få till 
stånd en byggnation, säger 
Carita Sandros.

Konsultuppdrag
Sektor samhällsbyggnad 
lämnar nu ut ett konsultupp-
drag med uppgiften att hitta 
alternativa bullerdämpande 
åtgärder. Till nästa möte 
med Trafikverket ska kom-
munen presentera konkreta 
förslag på vad som kan göras.

– Det handlar främst om 
att se de tekniska möjlighe-
terna. Ekonomi och genom-
förande får vi diskutera i näs-
ta skede. Nu är frågan hur vi 
kan dämpa det framtida bull-
ret från järnvägen så effektivt 

som möjligt, berättar Carita.
Men bullret från järn-

vägen måste väl vara Tra-
fikverkets ansvar?

– När bullernivåerna upp-
står, det vill säga om 20 år, 
är det Trafikverkets ansvar 
att vidta åtgärder för den 
befintliga bebyggelsen. Det 
som är svårt i vår situation 
är att vi vill bygga nu och för 
att få igenom detaljplanerna 
vill Länsstyrelsen se vilka 
bulleråtgärder som planeras. 
När dessa måste vara på plats 
täker vi diskutera med myn-
digheten. Det är komplext, 
men först måste vi ta reda 
på vad som är möjligt att ge-
nomföra och självklart få en 
indikation på kostnaden.

Vem som ska ta notan vill 
Carita Sandros inte spekule-
ra i, men det finns bara tre 
parter. Trafikverket, kom-
munen och exploatörerna. 
Hamnar den i knät på bygg-
herrarna lär intresset för att 
förverkliga samhällena med 
de stationsnära lägenheterna 
stanna vid en vision.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Frustration. För lite mer än två år sedan invigdes Alependeln. De kraftigt förbättrade kommunikationerna mellan Ale och såväl Gö-
teborg som Trollhättan har höjt attraktionskraften. Tanken var att kunna erbjuda stationsnära lägenheter, men Länsstyrelsen har 
stoppat tre aktuella detaljplaner med hänvisning till att bullernivån från järnvägen kommer bli för hög – om 20 år. 
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun slår i år rekord i 
antalet sommarjobb.

504 ungdomar, varav 
211 i det privata nä-
ringslivet är sysselsatta.

– En bra möjlighet 
att få prova på arbets-
livet, förstå skrivna 
och oskrivna regler på 
arbetsplatser samt att 
få känna sig behövd och 
få göra nya saker, säger 
Lillie Östlund, arbets-
marknadsenheten i Ale.

Lillie har jobbat med kom-
munala feriejobb i Ale kom-
mun de senaste tre åren. Ett 
uppdrag som fick ett nytt 
innehåll i år. För första gång-
en är det privata näringslivet 
med och hjälper kommunen 
att sysselsätta sommarjob-
bare. Det gör att sökande 
har haft möjlighet att önska 

sommarjobb både i kommu-
nen och ute hos företag.

– Jämfört med i fjol har 
vi nära på fördubblat antalet 
sommarjobb. 

Hela processen med att 
hitta arbetsplatser har i år 
varit lite annorlunda då pri-
vata företag är med. De har 
bland annat fått knacka dörr 
hos privatföretagare i Ale, 
för att se om de var villiga att 
ställa upp. 

– Jobbet tycker jag är skit-
kul! Det är så varierande, sä-
ger Lillie.

Blandade åldrar
De startade året med att söka 
arbetsplatser, både kommu-
nala och privata. Därefter 
följer de upp ungdomarnas 
arbeten på vissa av platser för 
att se hur det fungerar.

Det är även bra för arbets-
platserna att få in unga som 
arbetar så att åldersgrupper-
na blandas lite. Några få fö-

retagare var skeptiska till att 
ha feriearbetare hos sig, på 
grund av tidsbrist med mera. 
De allra flesta har varit po-
sitiva till att erbjuda platser.

Matchningen viktig
Det är också bra om det 
finns lediga platser över ifall 
det inte fungerar på någon 
arbetsplats.

Det finns några ungdo-
mar som inte är i de angiv-
na åldrarna för sommarjobb 
som IFO (individ och famil-
jeomsorgen) har hjälpt till att 
hitta platser för. Även några 
som ansökte väldigt sent har 
kunnat beredas plats. Målet 
har varit att matchningen 
ska vara så bra som möjligt 
mellan arbetsplats och ung-
dom. Men det har funnits en 
möjlighet att byta.

Lillie upplever att många 
har sett en stor fördel med 
att jobba i det privata nä-
ringslivet, då chansen att få 

jobba vidare efter sommar-
jobbet är större än hos kom-
muen. 

– Vissa privata företag har 
sagt att de kan ta in ungdo-
mar efter sommarjobbet och 
om de vill förlänga arbetspe-
rioden så får företaget stå för 
kostnaden, säger Lillie. 

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI

ÄLVÄNGEN. Emilia är en 
av de som hittat precis 
det rätta sommarjobbet. 

Hon lever drömmen 
på Café Magnolia.

—Jag vill ha ett liknan-
de jobb i framtiden! 

– Jobbet på Café Magnolia 
fick jag genom kommunens 
erbjudande om feriejobb. 
Att jobba på caféet var högst 
på listan av mina önskemål. 
Till stor del på grund av att 
jag går på Ester Mosessons 
gymnasium med inriktning 
bageri och konditori. Att 
ha ett eget konditori/café 
i framtiden är en av mina 
största drömmar. Det är bra 
med denna erfarenheten då 
eftersom jag får det på mitt 
CV, vilket kan ge mig större 
chanser att få ett liknande 
jobb framöver. 

– Det jag gör på arbetet är 
till exempel, fylla på grejer, 

såsom grönsaker i salladsdis-
ken, kaffetillbehör, bestick 
och även förbereda olika rät-
ter samt diska och servera. 

– Det bästa med jobbet 
är att man får möjligheter 
till att få ett liknande jobb i 
framtiden samt att man får 
lön. För lönen kommer jag 
väl antagligen shoppa lite, 
spara och sedan har jag väl 
inga speciella planer. 

– Det är skönt att ha något 
att göra på dagarna och veta 
att det lönar sig. Eloge till 
kommunen som fixar som-
marjobb!

– Personalen på Café 
Magnolia har tagit emot mig 
hur bra som helst! Alla är 
otroligt trevliga och välkom-
nande mot såväl ny personal 
som kunder. De förklarar 
arbetet bra och vägleder. Se-
dan får jag även bra tips på 
vägen mot mitt eget café, sä-
ger Emilia entusiastiskt.

SKEPPLANDA. Abdul-
kader Alyoussef verkar 
trivas som fisken i vatt-
net på sitt sommarjobb.

Han älskar att simma 
och att lära andra.

—Jag har simmat se-
dan jag var sju år.

– Jobbet på simhallen valde 
jag själv då simning är ett 
av mina stora intressen. Jag 
tycker det är roligt att lära 
barn att simma, säger Abdul-
kader.

– Jag är från Syrien och 
har bott här i Sverige i sex 
månader och studerar på Ale 
gymnasium i Älvängen.

– Jag lärde mig simma på 
simskola under en sommar 
när jag var sju år och fast-
nade för det. I framtiden 
vill jag inte jobba med det-
ta utan drömmer om att bli 
pilot. Mina arbetsuppgifter 
här i simhallen är att städa 
och hjälpa till med att lära 
barn simma. Jobbet är bra 
för jag tjänar pengar och 
får något att sysselsätta mig 
med nu när jag ändå är ledig. 
Med pengarna ska jag kanske 
köpa en ny dator eller resa 
till Spanien, eller någon an-
nanstans. Personalen har ta-
git emot mig jättebra. De är 
snälla och trevliga.

Rekord i sommarjobb!

Många ungdomar i Ale kommun har Lillie Östlund att tacka för 
deras jobb.

SOMMARJOBB

Antal: 504, varav 211 i 
privat sektor
Vilka: Aleungdomar födda 
1998 och 1999
Lön: ungefär 5679 kr (ca 
75 kr/h)
Antal timmar: 75 timmar 
arbete som kommunen 
finansierar.
Feriejobb har funnits i Ale 
sedan: Mitten av 90-talet.

Emilia Bengtsson kunde inte fått ett mer passande jobb.

Jennie Kornesjö blir glad av att få hjälpa kunder.

Abdulkader Alyoussef tycker det är spännande att barn att 
simma.

Ålder: 16 år
Ort: Älvängen
Sommarjobb: Café Magnolia

Ålder: 17 år
Ort: Bohus
Sommarjobb: Skepplanda Simhall

Ålder: 16 år
Ort: Nödinge
Sommarjobb: Ica Kvantum, Nödinge

Tre som trivs på jobbet

Äter helst: Kött och ris
Favoritsport: Simning

EMILIA (MILIS) BENGTSSON ABDULKADER ALYOUSSEF

Äter helst: Tacos eller 
lasagne 
Dricker helst: Coca-cola

Dricker helst: Coca-cola
Mest besökta mataffär: 
ICA

JENNIE KORNESJÖ

Jennie har fått ett jobb 
med många sysslor.

Det är bra då hon all-
tid har något att göra.

— Jag älskar att hjälpa 
kunderna!

– Sommarjobbet på Ica 
Kvantum i Nödinge fick jag 
av kommunen. Vi jobbar 
mellan klockan 12.00 till 
17.30. Jag skulle kunna tänka 
mig att fortsätta jobba här, 
säger Jennie och skrattar. 

– Det bästa med jobbet 
är att hjälpa kunder, det är 
så kul att prata med dem. 
Eftersom man jobbar själv 
på sin ”station”, jag jobbar 
till exempel med frukt, så 
blir det lite ensamt. Det jag 
får göra är att hjälpa kunder, 

sedan dela massa saker, me-
lon, sallad, med mera. Jag får 
även plocka upp varor och 
fixa smakprover. 

– Anledningen till att jag 
sommarjobbar är för att jag 
ska få arbetslivserfarenhet 
och lite pengar att leva på 
under sommaren. Jag har 
dock inga speciella planer 
om vad jag ska använda 
pengarna till. Blir förmodli-
gen att spara. 

– Personalen här på Ica 
har tagit emot oss alla väldigt 
bra. De har visat och väglett 
oss i våra arbetsuppgifter 
och man kan alltid fråga de 
om det är något man undrar 
över.

ALEXANDRA SÖDERLIND
MOHAMMAD HAJ ALI

Ronja och Oliver 
tog över

Emelie Lindh uppskattar 
praktiken på Klädkällaren

Musikal i 
väntans tider

Kultur- och fritidsnämnden har öppnat upp för att stänga Ale Vikingagård. Ett första steg togs på nämndens mars möte, då 
sektorn gavs i uppdrag att förbereda för att verksamheten kan komma att läggas ned. Enda hoppet står till en utredning om 
möjligheten att anlägga en närliggande campingplats. Utsikterna för detta ser dock mycket små ut.

Öppnar för stängning
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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DET 
KLIMATSMARTA 
VALET!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Skärtorsdag 10-19 • Långfredag 11-15 • Påskafton 10-15

Påskdagen STÄNGT • Annandag påsk 11-15

Reservation för slutförsäljning

PÅSKSMÄLL
BAGHEERA TRACK 
Stl 23-35
Ord.pris 299:-

NU 199:

NU 299:

NU 299:

BAGHEERA VISION
Damstl 36-41. 

Finns även Lila
Ord.pris 399:-

BAGHEERA VISION
Herrstl 41-47.
Finns även Blå
Ord.pris 399:-

Lödöse 0520-66 00 10

VECKANS VARA

CLOETTA

PÅSKÄGG

10kr
rabatt

Ale Torg

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

För mer info och 
fullständiga regler

följ oss på Facebook
och håll utkik i butiken.

För att fler skall kunna vinna så  
gäller max 1 ägg per familj.

*innehåller presentkort på 500 kr att 
handla för på ICA Kvantum Ale Torg.

Vår egen påskkärring kommer att 
gömma 7 ägg i butiken på torsdag, 
fredag och lördag, alltså totalt 21 ägg.
De flesta innehåller godsaker men 
några är riktiga ”guldägg*”.

önskar vi på ICA Kvantum Ale Torg!
GLAD PÅSK

Gäller v 14 • 2/4–4/4

Ledetv. 3, Alafors • Tel 0303-74 26 80 • www.aleveterinaren.se

PRESENT  

TILL ALLA 
HILL’S- 

KUNDER!

20%
RABATT
på foder från Hill’s

Handla frisk- och sjukfoder
från Hill’s under påskafton lördag 4/4

kl 9-14 och få:

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

nummer 05         vecka 07| 03

126 glasade bullerskydd förstördes under två nätter, torsdag till lördag. Polisen efterlyser mer tips från allmänheten. Brottet är ett allvarligt sabotage och notan för skattebetalarna landar på nära 3 miljoner 
kronor. 

NOL. 141 glasade bul-
lerskydd har krossats 
från Nödinge till Nol.

Notan landar på näs-
tan 3 miljoner kronor.

Kommunledningen 
samlades i måndags för 
ett krismöte.

Det glasade bullerskyddet 
längs E45 är inte Ale kom-
muns ansvar. Trafikverket 
får ensam ta notan, men 
problemet med skadegörel-
sen kvarstår och drabbar alla 
alebor.

– Det är helt oacceptabelt 
att människor agerar på det 
här sättet. Vem som betalar 
är sekundärt, i sista änden 

är det ändå vi skattebetalare 
som på ett eller annat sätt 
finansierar skadegörelsen, 
säger en upprörd Paula Örn 
(S), Kommunstyrelsens ord-
förande.

Det var under natten till 
fredag som 67 bullerskydd 
krossades, men det var bara 
början. På lördagsförmid-
dagen kunde konstateras att  
totalt 126 glasrutor förstörts 
mellan Nödinge och Nol. 
Lägg därtill ytterligare 15 i 
södra Nödinge. 141 glasade 
bullerskydd till en kostnad av 
20 000 kronor vardera ger en 
nota om 2 820 000 kronor.

– Vi måste ta upp frågan 
med Trafikverket om det åt-
minstone på några platser är 

möjligt med kamerabevak-
ning eller om det finns ett 
annat mer hållbart material 
att använda. Det ser förfär-
ligt ut idag, menar Paula 
Örn.

Ingen samstämmig bild 
har kunnat återge exakt vad 
som har hänt, vilket lämnat 
spelrum för fria spekulatio-
ner. Allt från konstruktions-
fel till stenskott från snöplo-
gen som inte ens fanns på 
vägen de aktuella nätterna 
har nämnts.

Lokaltidningen har nu 
varit i kontakt med flera tro-
värdiga vittnen som ger en 
tydlig bild.

– Vi såg tre bilar på lokal-
vägen. En mörk Volvo, en 

mindre röd bil med tonade 
rutor och en vit Volvo kom-
bi. Plötsligt hörde vi skott, 
det lät som från en kolsy-
repistol. Flera av rutorna ra-
sade ner och bilarna fortsatte 
söderut. Det här var vid ett 
på lördagsnatten, säger ett 
vittne till lokaltidningen.

Den vita Volvon sätts inte 
bara i samband med skade-
görelsen. För två veckor se-
dan sågs också en vit Volvo 
vid ett intrång på en bygg-
arbetsplats i Alafors.  Den 
dök sedan upp på nytt, några 
nätter senare. Polien har i 
detta fall erhållit registre-
ringsnummer.

– Vi har återupptagit 
ärendet om skadegörelsen 

längs E45. 
Den är nu 
rubricerad 
som grov 
s k a d e g ö -
relse och vi 
har fått in 
många bra 
tips från 
allmänhet-
en. Är det 
fler som 
sitter med 
v ä s e n t l i g 
information är vi självklart 
tacksamma. Det här är ett 
brott som får mycket kost-
samma konsekvenser, säger 
Caroline Holmkvist, utre-
dare för Polisen i Nordost.

Redaktionen har också er-

hållit bildbevis på att rutorna 
”beskjutits” av något form av 
vapen (se bild).

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

3 miljoner!
– Bildbevis på att de glasade bullerskydden skjutits sönder

ATT BETALA: 

Keillers damm i Surte - Hållbart Boende - Nära City

För mer information kontakta Stefan Hansson på m2, 031-10 78 04
www.green-village.com
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Detta hände 2015
ALE. Skolans positiva 
trendbrott med en klar 
resultatförbättring för 
de ynsta eleverna minns 
vi bäst från 2015.
Tyngst väger dock 
beslutet om att ett nytt 
kommunhus ska byggas 
i Nödinge.
Annars är det väl mest 
det faktum att det inte 
byggdes såsom förvän-
tats under året som 
gick.

Länsstyrelsen stoppade ett 
antal tunga detaljplaner som 
om de gått igenom kunde 
inneburit byggstart för två 
större exploateringar i cen-
trala Älvängen. Problemati-
ken handlar om buller från 
järnvägen och hur exploa-
törerna ska förhålla sig till 
detta för att få igång bygg-
nationen i Ale måste vara en 
högt prioriterad fråga. Ale-
pendeln har skapat ett stort 
intresse för kommunen, men 
om bostadsproduktionen 
inte skjuter fart blir det svårt 
att dra nytta av göteborgar-
nas vilja att flytta utanför 
storstaden. Ändå nådde Ale 

nästan befolkningstillväxten 
på 1,5%. Kronogården i Äl-
vängen har varit lättsålt, men 
nu gäller det att få fart på fler 
projekt.

Ett beslut som kan väga 
tungt för samhällsutveck-
lingen i Nödinge är kom-
munhuset. Kommunstyrel-
sens ordförande, Paula Örn 
(S), vann sin största politiska 
triumf när hon lyckades ska-
pa en klar majoritet i full-
mäktige för att placera en 
samlad kommunadministra-
tion till Nödinge. Nu gäller 
det att komma vidare och 
konkretisera planerna.

Ale Vikingagård
Allt var inte lika triumferan-
de för den politiska ledning-
en som fick utstå mycket kri-
tik för nedläggningen av Ale 
Vikingagård samt förslaget 
att bygga ett nytt motiva-
tionsboende för vuxna miss-
brukare några hundra meter 
från aktivitetsområdet Jen-
nylund. Huruvida det kom-
mer att bli förverkligat eller 
ej får vi se.

Ale utsattes för en grov 
skadegörelse när flera hundra 
glasade bullerskydd förstör-
des. Ett skickligt polisarbete 
medförde att gärningsmän-
nen till sist kunde dömas för 
delar av sabotaget. Yngling-

arna var hemmahörande i 
Lilla Edet.  

Mer positiva var tongång-
arna när snowboardeliten 
bjöds in till Alebacken i fe-
bruari. Trots en akut snö-
brist som en konsekvens av 
det milda vädret lyckades 
arrangören genomföra ar-
rangemanget som blev en 
stor publik framgång med 
över 9000 besökare. Version 
två står nu för dörren den 13 
februari.

Näringslivsklimatet fort-
satte sin förbättringsresa 
under året. Dialogen mellan 
tjänstemän, politiker och 
företagare är bättre än nå-
gonsin. Svenskt Näringsliv 
lyfter Ale som ett gott ex-
empel på en kommun som 
tog problemet på allvar och 
målmedvetet jobbade för ett 
trendbrott.

Lika mörka siffror som 
näringslivsklimatet en gång 
hade i olika mätningar har 
grundskolan i Ale tvingats 
leva med. Ett gemensamt 
krafttag från hela sektorn 
med stöd av en politisk 
skolöverenskommelse bana-
de 2015 väg för ett tydligt 
trendbrott. Nu är resultaten 
för elever i årskurs tre och 
sex bättre än snittet i riket.

Återstår att se vad 2016 
har att erbjuda.

– Skolans trendbrott och näringslivsklimatets positiva utveckling mest minnesvärt

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Stormen Egon drog fram i början 
av januari och drabbade Älvängen 
hårt. Frigolit från byggarbetsplat-
sen vid Kronogården förstörde 
bland annat växthus. Vindstyrkan 
mättes till 37 m/sekund.

Den nya rödgröna majoriteten 
i Ale utsåg överraskande det 
moderata oppositionsrådet, 
Mikael Berglund till ansvarig för 
näringslivsfrågorna.

IP-Only har startat utbyggnad av 
fibernätet i Ale. I projektet ingick 
köpet av kommunens eget nät.

I den flyktingström från främst 
Syrien och Afghanistan som 
följde under året tog Ale ett stort 
ansvar. Ett nytt boende, Vallmon, 
öppnade i Älvängen. Ale har 
främst tagit emot ensamkomman-
de flyktingbarn.

De framtida beräknade bullernivå-
erna från järnvägen stoppade un-
der året flera aktuella detaljplaner 
för en omfattande bostadsutbygg-
nad. Dialogen med Länsstyrelsen 
fortsätter.

De glasade bullerskydden längs 
E45 mellan Nol och Nödinge 
utsattes för ett stort sabotage 
när de sköts sönder. Totalt fick 
330 rutor bytas under året till en 
kostand som översteg 5 miljoner. 
Två 20-åringar hemmahörande i 
Lilla Edet kunde senare dömas för 
delar av brottet.

Helena Björklund, vd AleVeteri-
nären, tog över som ordförande 
för näringslivsrådet i Ale. Hon 
ersatte Stefan Brandt.

Arrangören hade alla odds emot 
sig när Ale Invite, snowboard-
festen med hela världseliten på 
plats, arrangerades. En hjältein-
sats som innehöll snötransporter 
från närliggande ishallar och 
Landvetter flygplats räddade 
eventet som blev en stor publik 
framgång. Över 9000 personer 
besökte Alebacken och ännu fler 
följde sändningarna via nätet.

Kommunledningens förslag om 
att upprätta ett motivationsboen-
de i Bohus för vuxna missbrukare 
möttes av starka protester. Något 
boende byggdes aldrig under året 
och det är oklart vad som händer.

Ale Vikingagård stängdes. Kultur- 
och fritidsnämnden fick inte in 
verksamheten i budgeten. Under 
året har förhandlingar mellan eld-
själar i Ale Byalag och kommunen 
ägt rum och en öppning i ideell 
regi kan vara möjlig 2016.

I april kunde äntligen de första 
hyresgästerna flytta in i Aleby-
gens nya lägenheter på Furu-
lundsområdet i Alafors.

JiO Eltjänst firade 25 år och ut-
sågs till Årets företagare i Ale.

Ale kommun erbjöd rekordmånga 
ungdomar sommarjobb. Totalt 
504, varav 211 i det privata 
näringslivet.

FAKSIMIL: VECKA 07, 2015
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KROKHOLMEN. Ale 
kommun genomförde 
i veckan som gick en-
treprenörsutbildningen 
YEE för 15:e året.

Deltagare från åtta 
olika länder stimulerade 
den kreativa hjärnhalv-
an och formulerade 
affärsidéer.

– Som vanligt ett 
imponerande resultat 
och återigen visade 
gruppen som helhet ett 
stort intresse för det 
sociala entreprenörska-
pet. De bryr sig om de 
stora världsproblemen 
som fattigdom, hunger 
och miljö, säger lärare 
Dennis Larsen.

28 deltagare från Sverige, 
Polen, Ryssland, Moldavien, 
Tyskland, England, Egyp-
ten och för första gången 
Spanien i åldern 17-28 år, 
tillbringade sex dagar till-
sammans på Krokholmen i 
utbildningen YEE (Young 
entrepreneurs in new Eu-
rope). Uppdraget var att 
i projektgrupper hitta en 
kreativ lösning på något av 
världsproblemen fattigdom, 
arbetslöshet, miljö, hunger, 
drogmissbruk eller liknande. 
Som avslutning på kursen 
genomförs en presentation 
av idéerna med tillhörande 
affärs- och marknadsplan. 
Under veckan får deltagar-
na ett stort antal verktyg av 
lärarna i entreprenörskap, 
Dennis Larsen (NTI gym-
nasiet) och Nicolette Mi-
chels (Oxford Brookes Uni-
versity). YEE är ingen kurs i 
att starta eget, utan målet är 
att ge deltagarna värdeful-
la insikter om möjligheter 
att hitta lösningar, att våga 
tänka annorlunda och att ut-
veckla sin samarbetsförmåga 
med vänner från andra kul-
turer.

– Det är processen som 
är det viktiga, inte resulta-
tet eller presentationen av 
själva affärsidén. Det är alla 
delar tillsammans som gör 
utbildningen unik och inget 
år är det andra likt. Den här 

gången fanns det en otrolig 
värme i hela gruppen, alla 
tog hand om varandra och 
empatin var påtaglig. Det 
var en fantastiskt god stäm-
ning på ön och naturligtvis 
ett tårfyllt farväl på lördagen, 
säger Dennis Larsen.

Fantastisk utbildning
Två av Ales deltagare kom 
från Spinneriets ungdoms-
boende. Najibullah Zahedi, 
17, som flydde från Afgha-
nistan, har bara varit i Sveri-
ge i ett drygt år.

– Det här är en fantastisk 
utbildning för mig. Jag får 
dels lära mig om entrepre-
nörskap dels träffa många 
nya vänner från hela Europa. 
Här blir det inte samma fo-
kus på mina språkkunskaper, 
eftersom nästan alla måste 
anstränga sig lite extra för att 
prata engelska. Jag får en bra 
träning när vi pratar samma 
språk, säger Najibullah och 
som redan efter halva utbild-
ningen visste vad han gillade 
mest.

– Att man alltid ska försö-
ka se till möjligheterna, att 
de positiva ska övervinna de 
negativa tankarna.

Felix Mader, 21, från 
Tyskland hyllade också ut-
bildningen.

– Det här är ett helt nytt 
sätt att lära ut saker på, inte 
likt det som sker i ett vanligt 
klassrum. Bara det faktum 
att vi är på en ö är ju krea-
tivt. Framför allt har jag lärt 

mig vikten av att samarbeta 
för att komma framåt. Det 
är inte lätt eftersom vi ofta 
tänker olika, men när man 
väl har fått diskuterat frågan 
är skillnaderna inte alltid så 
stora.

Att deltagarna får job-
ba i internationellt mixade 
grupper skapar goda förut-
sättningar för utbyte och er-
farenheter kulturer emellan. 
Mariia Pastukhova, 21, från 
Ryssland reflekterade myck-
et över skillnaderna mellan 
öst och väst.

– I den ryska skolan finns 
det bara ett svar som är rätt 
och vi får lära oss att hålla oss 
inom en given ram. Här får 
vi tänka fritt och får beröm 
om vi vågar tänka annor-
lunda. De kreativa tankarna 
premieras. Det är jag inte 
van vid. Européerna är arti-
ga och även om de inte håller 
med mig säger de aldrig att 
jag har fel, utan säger istället 
att ”jag förstår hur du tänker, 
men det blir nog bättre om 
vi gör så här”. Jag har ock-
så blivit övertygad om att 
verkligen försöka förverkliga 
mina drömmar, att det inte 
alls behöver vara omöjligt, 
säger Mariia Pastukhova.

Engagemang
Alla deltagare som lokaltid-
ningen har pratat med är 
positiva och inte minst får 
lärarna mycket beröm.

– De kompletterar var-
andra på ett väldigt bra sätt. 

Deras engagemang att vi ska 
lära oss och verkligen förstå 
vad de menar är jättestort. 
De bryr sig och det känns 
väldigt annorlunda. Dessut-
om har de förstått att man 
kan kombinera nytta med 
nöje. Att de låter tokige 
Mats (Berggren) ha en be-
tydande roll sätter en extra 
krydda på utbildningen, sä-
ger Maximilian Wastag, 18, 
från Polen.

Idéer
Under fredagen presente-
rade sju grupper sina idéer 
för speciellt inbjudna i Ale 
Kulturrum. De fick ta del av 
redovisningar om hur hem-
lösa hundar kunde vara en 
möjlighet för missbrukare 
att hitta en väg tillbaka, hur 
arbetslösa akademiker kan 
lotsas ut i internationella 
storföretag, hur handikappa-
de kan bryta sin isolering ge-
nom att hitta likasinnade på 
en unik digital plattform, hur 
mobbing kan motverkas, hur 
frukt som slängs för att de 
har fel form kan tas tillvara 
och hur gamla fabrikslokaler 
kan bli framtida bostäder för 
studenter och hemlösa.

– Jag gillade alla idéer, 
men tycker att gruppen som 
presenterade en idé för hur 
fattiga ensamstående mam-
mor ska kunna få åka på se-
mester med sina barn grep 
tag i mig. I London bor 25% 
av barnen med ensamståen-
de föräldrar så det målgrup-

pen är stor för affärsidén. 
Sedan är tanken att skapa ett 
motivationsboende för miss-
brukare, där rehabiliteringen 
bland annat består av att ta 
hand om hemlösa djur ge-
nialisk. Genom att få bry sig 
om någon och göra skillnad 
är ett bra sätt bryta den ne-
gativa spiralen, säger Dennis 
Larsen.

Under veckan på Krok-
holmen gästades deltagarna 
av föreläsare Paal Evjenth 
som inspirerade deltagarna 
med ett föredrag om attity-
der, positivt tänkande och 
det faktum att han anser att 

alla är födda som vinnare. 
Han hade med sig entrepre-
nören, Peter Tifeldt, som 
numera också är ordförande 
för Företagarna Ale. Till-
sammans gav de respons på 
gruppernas affärsidéer och 
hjälpte dem att analysera 
möjligheterna.

– Jag är enormt impo-
nerad av hur de tänker och 
märker att det finns ett tyd-
ligt engagemang i sociala 
frågor. De bryr sig mycket 
om sin omvärld och sina 
medmänniskor. Det finns 
hopp för framtiden, sa Paal 
Evjenth.

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

– YEE:s kursdeltagare visar stort intresse för socialt entreprenörskap

Hopp för framtiden!

...och Dennis Larsen, NTI gymnasiet, uppskattas för sitt engage-
rade och mångsidiga ledarskap.

Teambildande aktiviteter frigör mycket energi och bidrar till att deltagarna skapar starka relatio-
ner under bara en veckas tid.

Grupparbete i internationellt mixade grupper är grunden i en-
treprenörsutbildningen YEE.

Tillsammans formar de hållbara affärsidéer och kommer över-
ens om lämpliga strategier för ett genomförande.

På Krokholmens lägergård arrangeras YEE.

Paal Evjenth föreläste om attityder, positivt tänkande och det 
faktum att alla är födda vinnare.

Får beröm. YEE:s lärare Nicolette Michels från Oxford Brookes 
University...
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Kommunhuset byggs i Nödinge
NÖDINGE. På torsdag 
ställer sig en klar majo-
ritet bakom förslaget att 
bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge.

Höstens politiska 
överläggningar har gått 
i mål.

– Det känns fantas-
tiskt att vi äntligen kan 
ta ett beslut och komma 
vidare i frågan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn (S).

Den politiska dragkampen 
om var ett nytt kommunhus 
bäst placeras är över. Det 
finns nu en majoirtet för 
Nödinge, men Älvängen går 
inte lottlös ur ”striden”. När 
Kommunstyrelsen klubbar 
ärendet på torsdag kommer 
det också att innehålla flera 
positiva satsningar för just 
Älvängen.

– Vi tar beslut om att 
etablera ett seniorcentrum i 
Älvängen. Det placeras vid 
”Gula Villan” som kommer 
att flyttas. Här ska beredas 
plats för äldreboende, ser-
vice- och trygghetslägenhe-
ter. Hyresförhandlingarna 
med en byggherre är inne 
i ett slutskede och vi hopp-
as snart ha spaden i jorden. 
Dessutom ger vi förvaltning-
en i uppdrag att utarbeta en 
markstrategi för att förvärva 
central mark i Älvängen för 
att möjliggöra byggandet av 
en attraktiv småstad, säger 
Paula Örn.

Under hösten har Kom-
munstyrelsens ordförande 
bjudit in representanter 
från samtliga partier till in-

formella diskussioner om 
hur kommunhusfrågan ska 
behandlas. Oppositionsråd 
Mikael Berglund (M) som 
talat sig varm för Älvängen 
är ändå nöjd med hur samta-
len har hanterats.

– Det har varit en öppen 
och ärlig diskussion som 
Paula har skött väldigt bra. 
Varje parti har sedan haft sin 
enskilda process och när vi 
nu har berättat var vi står i 
respektive parti finns det en 
klar majoritet för Nödinge. 
Från Alliansens sida kom-
mer vi att respektera beslutet 
och inte riva upp det vid ett 
eventuellt maktskifte. Mark-
naden måste kunna lita på 
politiken i Ale, säger han.

Socialdemokraterna har 
sedan länge varit tydliga 
med att kommunhuset bör 
placeras i Nödinge. Det har 
varit mer osäkert bland Al-
lianspartierna. Oppositions-
råd, Mikael Berglund (M), 
bekräftar.

Fri röstning
– På vår sida finns det före-
språkare för både Nödinge 
och Älvängen, varför vi i 
Moderaterna kommer att 
släppa röstningen helt fri. Vi 
har också stämt av med övri-
ga partier, där flera har sam-
ma situation och då råder det 
ingen tvekan om att det finns 
en majoritet för Nödinge.

 Beslutet innebär att för-
valtningen får i uppdrag att 
med en extern hyresvärd 
utarbeta förslag till ett nytt 
kommunhus i Nödinge. 
Kommunalråden är överens 
om att kommunen ska hyra 
och inte äga byggnaden själv.

– Vi vill inte binda vårt ka-
pital i ett kommunhus när vi 
redan står inför enormt stora 
investeringsbehov. Genom 

att hyra blir vi också mer 
flexibla, säger Paula Örn.

Innan avtal med en hyres-
värd och entreprenör skrivs 
ska ärendet tillbaka till po-
litiken.

Kan gå vidare
– Beslutet vi nu tar gör att 
projekteringen kan ta fart. Vi 
ska bygga ett nytt kommun-
hus i Nödinge, men inte till 
vilket pris som helst. För-
valtningen ska återraportera 
med svar på frågor om kost-
nader, utformning, storlek 
och exakt placering på tor-
get, säger Paula Örn.

Redan inför torsdagens 
beslut har Kommunstyrelsen 
givits en ekonomisk kalkyl. 
Ett nytt kommunhus kom-
mer att öka lokalkostnaderna 

med cirka 5 miljoner kronor, 
men besparingen på färre 
rekryteringar, mindre trans-
porter och andra synnergier 
gör att kostnaderna totalt 
sett inte kommer att öka.

– Jag vågar inte säga att vi 
kommer att tjäna pengar på 
ett nytt kommunhus, men 
det kommer av allt att döma 

inte att kosta mer än idag. 
Däremot finns det mängder 
av andra positiva effekter 
med att samla all kompetens 
under ett tak, avslutar Paula 
Örn.

Detaljpanearbetet är se-
dan en tid tillbaka igång för 
området som sträcker sig 
från Börjessons Mekaniska, 

över Ale Torg syd och upp 
till Ale kulturrum. Här nå-
gonstans ska det nya kom-
munhuset placeras och för-
hoppningen är att bygget ska 
kunna starta senast under 
2018.

Besök vår hemsida  
www.ale.se/komvux för information eller kontakta 
studie- och yrkesvägledare Malin Nordin,  
tel: 0303-33 01 39, e-post: malin.nordin@ale.se eller
ring till exp. Gunilla Johansson 0303-330358.

www.ale.se

ANSÖK NU!
Webbansökan till Komvux är öppen.

KOM
VUX

Kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) konstaterar att det nu finns en majoritet bakom förslaget att bygga ett nytt 
kommunhus i Nödinge. Kommunstyrelsen tar beslut på torsdag.

– Klar majoritet för förslaget

TEXT & BILD
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perra@alekuriren.se

Svar till undersköterskor, Ale kommun:

Jag förstår era tankar 
kring chefsdagarna den 
10 och 11 september 

och vet att er situation 
inom sektor arbete, trygg-
het och omsorg är svår. 
Dock är det så att ibland 
uppstår konflikter när man 
måste välja vilken fråga som 
är viktigast – allvarliga men 
kortsiktiga budgetproblem 
eller kommunens långsikti-
ga arbete med att höja det 
värde som vi levererar till 
våra brukare och kunder.

För Ale kommun är det 
långsiktiga perspektivet all-
ra viktigast för att organi-
sationen ska komma ur den 
situation som sektor arbete, 
trygghet och omsorg nu be-
finner sig i. I framtiden mås-
te vi hitta andra modeller 
att hålla budgeten och för-
hoppningsvis kunna levere-
ra ännu mer värde till våra 

brukare. För att undvika att 
någon av kommunens verk-
samheter hamnar i budget-
mässiga problem behöver vi 
hitta former för att arbeta 
gränsöverskridande. Orga-
nisationen Ale kommuns 
historia präglas väldigt tyd-
ligt av att var och en arbetar 
inom sitt eget stuprör. Ett 
sätt att ändra detta är att 
utveckla kommunens chefer 
genom att vi lär oss mer om 
varandra och lär av varandra 
på tio chefsmöten och två 
chefsdagar. Detta motsvarar 
mindre än en vecka av årets 
44 arbetsveckor. Alla chefer 
behöver vara med under ar-
betet för att vi ska kunna nå 
våra mål.

Vi använde tiden på 
chefsdagarna till att ge-
mensamt arbeta med hur 
vi inom respektive sektor 
och som organisation i 

stort uppfattar vår situation 
i dag och hur vi vill att det 
ska vara i framtiden, alltså 
kommunens gemensamma 
varumärke.

Konferensen har funnits 
med i planerna och budge-
ten under hela 2015, vilket 
innebär att verksamheter-
na bör ha planerat för att 
cheferna skulle vara borta 
under dessa dagar. Arbetet 
med den egna budgeten 
borde inte påverkas av att 
kommunens gemensamma 
långsiktiga arbete tar de två 
dagarna i anspråk. Att avstå 
med kort varsel innebar hel-
ler inga sparade pengar.

 Jag träffar er gärna och 
berättar mer om hur och 
varför jag tänker som jag 
gör.

 
Björn Järbur

Kommunchef, Ale kommun

”Långsiktighet viktigast”
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KUNGÄLV. Det är den 
största statliga re-
formen på 50 år när 
polisen genomför sin 
omorgansiation och blir 
en myndighet.

Teodor Smedius är 
utsedd till chef för det 
nya lokalpolisområdet 
Kungälv/Ale.

– Huvudsyftet med 
den här reformen är att 
vi ska komma närmare 
invånarna och lyssna 
på vad medborgarna 
tycker, säger Teodor till 
Alekuriren.

Ale, som de senaste åren 
tillhört lokalpolisområde 
Nordost, kommer från och 
med den 1 januari 2016 att 
sammanfogas med Kungälv. 

– Kungälv/Ale kommer att 
hamna under Storgöteborg 
där Erik Nord sitter som 

chef. Jag kommer att ha en 
dialog med Erik under hösten 
där vi bland annat ska disku-
tera personalbiten. Jag förut-
sätter att jag får de resurser 
som krävs för att vi ska klara 
det uppdrag som ligger fram-
för oss.

Teodor Smedius firade 20 
år som polis i höstas. Han har 
tidigare jobbat som ordnings-
polis, spanare, men även inom 
underrättelseverksamheten.

– Närmast kommer jag från 
Nordost där jag varit biträ-
dande chef till Håkan Frank.

Om du skulle beskriva 
dig själv som chef?

– Precis sådan jag är som 
person är jag som chef. Jag 
är tydlig, vetgirig, engagerad 
och brinner för polisarbetet. 
Jag vill att vi inom polisen gör 
bra saker för medborgarna, att 
vårt arbete får effekt.

Vad är signifikativt för 
bra polisverksamhet?

– Det är att vi både orkar 
med att arbeta brottsbekäm-
pande, lagföra och gripa, men 
också att vi arbetar trygghets-
skapande och brottsförebyg-
gande på lång sikt.

Största fördelen med den 
nya organisationen?

– Att vi får en helhetssyn 
inom polisen, det har spretat 
tidigare. Nu får vi ett enhetligt 
synsätt som kommer att ligga 
till grund för polisens arbete. 
På ett strukturerat sätt ska vi 
komma närmare invånarna, 
samarbetet med respektive 
kommun eller stadsdel ska 
förbättras. Lägesbilden ska bli 
så komplett som möjligt innan 
vi bestämmer vad vi ska göra. 
Så har det inte riktigt fungerat 
historiskt sett.

Hur ska polisarbetet 
fungera rent operativt i vårt 
område?

– Poliserna i lokalpoli-
sområdena utgör hjärtat i 
verksamheten, det är själva 
grundtanken med den nya 
organisationen. De ska fin-
nas närmare medborgarna 
och där har rikspolischef Dan 
Eliasson varit väldigt tydlig i 
sina direktiv.

Hur kommer aleborna 
att märka skillnaden?

– Jag kan inte lova mer re-
surser per den förste januari, 
men Ale kommer att få myck-
et mer uppmärksamhet och 
engagemang. Mitt huvud-

uppdrag är att öka tryggheten 
och minska brottsligheten. I 
det nya polisområdet blir Ale 
delad etta med Kungälv. I 
Nordost finns det stadsdelar 
som kräver väldigt stora re-
surser.

Vilken problembild ser 
du i Ale?

– Vi måste bli bättre på att 
ta hand om ungdomar som är 
på glid. Ungdomsbrottslig-
heten och de individer som 
befinner sig i riskzonen är po-
lisens viktigaste uppdrag. Det 
klarar vi inte själva utan här 
måste det till samverkan.

Var kommer stationen 
att placeras?

– Vi har en station i Kung-
älv och det finns inga andra 
planer än att vi kommer utgå 
därifrån. Öppettiderna är en 
viktig fråga i sammanhanget. 
Som det är nu är stationen 
öppen en dag i veckan. Ambi-
tionen är att vi i framtiden ska 
kunna utöka öppettiderna. 

Det är trygghetsskapande 
och därför en fråga att prio-
ritera, det är min personliga 
uppfattning.

Sist men inte minst, vad 
har du för semesterplaner?

– Vi ska åka till Dalarna där 
vi har släktingar. Sedan blir 
det till att vara hemma och 
greja med huset. Förhopp-
ningsvis blir det en del sol och 
bad också.

JONAS ANDERSSON

Teodor Smedius, lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale:
”Vi ska komma närmare invånarna”

Teodor Smedius, chef för det nya lokalpolisområdet Kungälv/
Ale.

TEODOR SMEDIUS 

Ålder: 43.
Bor: Villa i södra Göteborg.
Familj: Sambo och en dotter 
på två och ett halvt år.
Intressen: ”Huset med allt vad 
det innebär, älskar att läsa. 
Sedan gillar jag att umgås 
med familj och vänner”.
Om jag inte varit polis: ”Då 
hade jag nog jobbat inom vår-

den. Jag har haft en hemlig 
dröm om att bli läkare”.
Kan jag inte vara utan på 
sommaren: ”Då svarar jag 
grillen”.
Sommarpratare du gärna 
hade lyssnat på: ”Det vore 
intressant att höra vad Olof 
Palme hade att säga”.
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Behövs det en
ny simhall i Ale?

Laila Johansson, Älvängen
– Nej, för att de kan reno-
vera och bygga om den 
som finns. Jag värnar om 
Skepplanda.  

Marica Svensson, Älvängen
– Ja, framförallt behövs 
det en större simhall, och 
helst lite roligare för små 
barn. Den kan ligga på 
samma plats.

 Thomas Carlsson, Lilla Edet
– Ja, för att den som finns 
idag ligger ganska långt 
bort. Ale kommun är lång 
och då är det synd om 
folk i Surte. Jag vill helst 
ha den i Älvängen eller 
Nödinge.

Rozha Mustafa och Melinda 
Ankel, Nödinge
– Ja, med mer roliga 
saker. Till exempel fler 
rutschkanor. Man kan 
göra lite större omkläd-
ningsrum och fräscha upp 
lokalerna lite. Men den 
ligger på ett bra ställe.

Niklas Kjärhus, Skepplanda
– Nej, det funkar bra som 
det är. Jag vill ha kvar 
den i Skepplanda.

 Robert Solving, Skepplanda
– Ja, det låter bra. Den har 
haft läckor och sånt tror 
jag, men vill jag ha kvar 
den i Skepplanda annars 
åker ingen dit.

5 RAKA SVAR

SKEPPLANDA. Skepp-
landa simhall är i gott 
skick, men med snart 
43 år på nacken är dess 
framtid hotad. En ut-
redning ska nu ge svar 
på var en eventuellt ny 
simhall bäst placeras.

– Än så länge fungerar 
anläggningen bra, men 
ju längre tiden går desto 
svårare blir det att 
hitta reservdelar, säger 
fritidsintendent Klas 
Arvidsson.

Ales enda simhall ligger i 
Skepplanda. Den har servat 
kommuninvånarna sedan 
1972 och en lojal personal 
har vårdat den ömt. Nu finns 
det dock en överhängande 
risk att om viktiga delar i 
maskineriet går sönder kan 

det bli svårt att reparera an-
läggningen. Därför har Ale 
Fritid och Klas Arvidsson 
fått i uppdrag av kommun-
ledningen att utreda simhal-
lens framtid i Ale. 

– Utredningen ska besvara 
frågan om var en eventuellt 
ny simhall bäst placeras. Det 
handlar inte om vad den ska 
kosta eller vad den ska inne-
hålla. Det sker först i nästa 
skede, säger Klas Arvidsson.

Om Ale kommun beslutar 
sig för att bygga en ny sim-
hall uppstår många andra 
frågor som ska besvaras. En 

huvudfråga är om kommu-
nen ska bygga och äga själv, 
eller om ett företag ska stå 
för investeringen med kom-
munen som hyresgäst.

– Det är många företag 
som tar kontakt och erbjuder 
sig att bygga en simhall som 
kommunen sedan hyr. Det 
är ett vanligt upplägg, säger 
Arvidsson.

Simhallens innehåll och 
utförande är två andra an-
gelägna frågor att diskutera. 
Om detta vet Klas Arvidsson 
inget idag, men betonar att 
den måste tilltala simklub-

bar, motionssimmare, handi-
kappade och fungera bra för 
rehab.

– En simhall måste vara 
tillgänglig för alla och den 
måste självklart vara anpas-
sad för olika kulturella be-

hov, säger han.
Utredningen förväntas 

vara klar inom ett år.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Simning är en livförsäkring, 
därför måste alla barn kun-
na simma. Ale ligger väldigt 
högt när det gäller statistik 
på simkunnighet bland ung-
domar. Redan från femte 
klass måste alla barn kunna 
simma minst 200 meter för 
att kunna få godkänt i idrott.

Statistik för elever i års-
kurs fem under vårterminen 
visar att av de totalt 383 elev-
er finns det bara nio elever 
som inte kan simma. Med 
andra ord är simkunnighe-
ten bland alla femteklassare 
98%, vilket är en mycket bra 
siffra.

Ale erbjuder simskola för 
alla som inte är simkunniga. 
Det året barnet fyller sex år 

får de anmäla sig, men kö-
tiden på sexåringar brukar 
vara ett till ett och ett halvt 
år. Det beror på att äldre 
barn går före när det gäller 
att lära sig simma.

I den kommunala sim-
skolan får barnen lektioner 
måndagar och fredagar vid 
15 tillfällen. Lektionerna är 
30 minuter långa och för-
äldrarna får bara vistas i bas-
sängdelen de sista fem minu-
terna. 

Personalen i simskolan är 
utbildade simlärare hos SLS 
(Svenska Livräddningssälsk-
apet). Inom kursen tränar de 
på vattenvana, säkerhet och 
att förebygga olyckor i och 
kring vatten. De lär ut tradi-

tionellt rygg- och bröstsim.
Varje grupp innehåller två 

simlärare och cirka tio barn. 
Hur långt tid det tar att 

lära sig simma är olika för 
olika individer. Simning är 
en färdighet som kräver trä-
ning. Hur långt tid det tar 
för just ditt barn att lära sig 
simma beror på ålder, mog-
nad, vattenvana och hur ofta 
ni tränar barnet. Att vara 
simkunnig innebär att kunna 
falla från kanten och få hu-
vudet under vattnet, kunna 
ta sig till ytan och därefter 
simma 200 meter varav 50 
meter på rygg.

LINA ALMASHHADI
CARL CHRISTENSEN

Klas Arvidsson, fritidsintendent i Ale, leder utredningen som ska 
ge svar på var en eventuell ny simhall bäst placeras.

Skepplanda simhall är Ales enda. Med 43 år på nacken börjar det 
bli aktuellt att diskutera var framtidens simhall bäst placeras.

Simhallens framtid i Ale

SKEPPLANDA SIMHALL

Invigd: 1972.
Antal besökare: Mellan 4500 
- 5000 (beroende på väder).
Kostnad: Ca fem miljoner per år.
Öppet: Onsdag till Lördag, 
öppnar igen 31 augusti.

Hög simkunnighet i Ale
Ale har en hög simkunnighet. 98% av eleverna i årskurs fem kan simma.

CARL

Ålder: 17 i november.
Bor: Skepplanda.
Gör: Går estetiska linjen på 
NTI Mediegymnasiet.
Drömyrke: Filmregissör.
Favoritintresse: Jag gillar 
datorer.
Drömresa: Hollywood.
Favoritmat: Banan.
Kul i sommar: Jag var i 
London.
Förebild: Jag har nog ingen.

Nya sommar- 
reportrar på plats
Alekuriren är ett av Ales 
många företag som tar emot 
kommunala sommarjobbare 
i år. Fyra sommarreportrar 
har under sex veckor fått i 
uppdrag att fylla en sida med 
intressant läsning. I juni var 
Alexandra Söderlind och 
Mohammad Haj Ali på plats 
och nu i augusti kommer 
Lina Almashhadi och Carl 
Christensen att förmedla ny-
heter i ord och bild.

Totalt sysselsätter Ale 
kommun och det privata 
näringslivet 504 ungdomar i 
åldern 16-17 år.

På redaktionen har Lina 
och Carl inledningsvis ägnat 
tid åt att planera och diskute-
ra angelägna ämnen. I veck-
ans nummer fokuserar de på 
Skepplanda simhall och dess 
framtid. Nästa vecka väntar 
ett tuffare ämne – nedskräp-
ningen på Ales återvinnings-
stationer.

LINA

Ålder: 16.
Bor: Bohus.
Gör: Ska börja gymnasiet.
Drömyrket: Jag har inte 
bestämt mig ännu.
Favoritintresse: Karate.
Drömresa: Japan.
Favoritmat: Jag gillar 
starka rätter.
Kul i sommar: Sommar-
jobbet.
Förebild: Min storasyster.

Vill du komma
i kontakt med
våra reportrar?
praktik@alekuriren.se
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Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdag 25 juni Rock Circus & Örjan

Torsdag 2 juli  Duo Jag

Torsdag 9 juli  Nightlive

Torsdag 16 juli  Stisse & Soundmachine

Torsdag 23 juli  Rock Circus

Torsdag 30 juli Nightlive

Torsdag 6 aug  Moderna Tider 
  (Gyllene Tider kväll)

Torsdag 13 aug  Arvingarna

Fredag 28 aug Bryggfi nal 
  Haaks & Örjan

Missa inte sommarens roliga!
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

Boka vår trubadurbu� é för att försäkra dig om de bästa 
platserna vid älvkanten! Entré 100 kr.

Spara sommarens 
höjdpunkter så att du 

inte missar något.

DJ: Tompa

Åldersgräns: 18 år

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 BilNödingevägen 2 • Tel 0303-960 90

Tvättar du också bilen 
med rent samvete?

Ströms sluss i Lilla Edet kantades av nyfikna människor. Alla ville se Ostindiefararen göra slussde-
but på sin resa mot Vänern.

Folket mötte 
Götheborg
GÖTA ÄLV. Ostindiefara-
ren Götheborg gör i år 
sin första Vänerseglats.

Resan startade tis-
dagen den 30 juni och 
lockade många nyfikna 
till Göta älv –och inte 
minst till Ströms sluss i 
Lilla Edet.

Sista stoppet på 
Vänernturnén sker i 
Åmål söndag 19 juli och 
då är repslagarna från 
Älvängen på plats.
Ostindiefararen Götheborg 
har varit mer eller mindre 
jorden runt under sina tio 
år.  Vänern och Göta Älv har 
dock fått vänta. I sommar blev 
det full valuta. Under tiden 
3-21 juli är Götheborg på tur-
né och stannar i Vänersborg, 
Kristinehamn, Lidköping, 
Karlstad och Åmål.

Resan upp till Vänern kun-
de många följa på nära håll. 
Det var en mäktig syn och 
särskilt i Älvängen blev mötet 
speciellt. Här har allt tågvir-
ke till riggen slagits och Os-
tinidefararen hade inte glömt 
repslagarnas insats och sköt 
fyra praktfulla salutskott. I 
Ströms sluss var det en mer 
eller mindre folkfest när 
Götheborg seglade in.

Salut! Ostindiefararen Götheborg har en särskild koppling till Äl-
vängen, där repslagarna slagit allt tågvirke till skeppet.

Folkfest. Götheborgs ankomst till slussen i Lilla Edet uppmärk-
sammades av tusentals intresserade. Med kameror i högst hugg 
trängdes de för att få se Ostindiefararen på nära håll.
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ALE. Efter en tid av oro 
på både stationer och 
pendeltåg satsade Ale 
kommun på trygghets-
värdar.

Trots en positiv effekt 
avslutas nu insatsen.

Arbetsmarknadsenhe-
ten saknar pengar till en 
fortsättning.

Det råder spartider i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden i Ale kommun. 
Flera åtgärder vidtas nu för 
att få budgeten i balans. Det 
kommer kommuninvånarna 
att märka. Trygghetsvärdar-
na som skapat ett större lugn 
på såväl pendeltåg som sta-
tionerna i Ale har gjort sin 
sista arbetsdag.

– Tyvärr klarar vi inte av 
att stå för kostnaden som 
ändå är kraftigt reducerad 
tack vare stöd från Arbets-
förmedlingen. Jag kan bara 
beklaga det, men för att få 
budgeten i balans kunde 
projektet inte fortsätta. Min 
bedömning är att satsningen 
på trygghetsvärdar har varit 
lyckosam. Vi har haft idéer 
om att utveckla uppdraget 
och låta trygghetsvärdar ver-

ka även runtom i våra sam-
hällen, men än så länge har 
vi inte fått något politiskt 
gehör för dessa förslag. Det 
är en prioritering som måste 
ligga under Kommunstyrel-
sen i så fall. Då talar vi om 
permanenta tjänster, säger 
Jörgen Östman, arbets-
marknadschef i Ale.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden har en-
ligt ordföranden, Monica 
Samuelsson (S), aldrig tagit 
ett enskilt politiskt beslut om 
trygghetsvärdarna. Däremot 
har arbetsmarknadsenheten 
tvingats vidta åtgärder för att 
balansera budgeten. I de för-
ändringarna drabbas även en 
del arbetsmarknadsprojekt.

Inte politiskt
– Att trygghetsvärdarna upp-
hör fick jag till mig idag. Det 
är alltså inget specifikt poli-
tiskt beslut. Jag vågar därför 
inte uttala mig om vad jag 
tycker för det vet jag inte. 
Satsningen på trygghetsvär-
dar måste självfallet utvärde-
ras. Hur ser resultatet ut? I 
förlängningen är det en stra-
tegisk fråga för kommun-
ledningen. Hur skapar vi ett 
tryggare samhälle? Trygg-

hetsvärdar är kanske ett sätt, 
finns det fler? Jag välkomnar 
en utredning, säger Monica 
Samuelsson. 

Trygghetsvärdarna har 
varit ett så kallat arbetsmark-
nadsprojekt med förstärkt 
anställningsstöd, där Arbets-
förmedlingen har stått för 
den största kostnaden. För 
Ale kommun har notan lan-
dat på cirka 40 000 kronor 
i månaden inklusive soci-

ala avgifter för fyra perso-
ner. De har jobbat i par alla 
kvällar i veckan. Brott- och 
säkerhetshandläggare i Ale, 
Charlott Klug, har sin bild 
klar.

Svår bevisning
– Det kommer bli svårt att 
bevisa vilka exakta effekter 
som trygghetsvärdarna har 
haft, men vi kan konstatera 
att det har blivit betydligt 

lugnare på våra pendelsta-
tioner. Statistiken för den 
allmänna skadegörelsen visar 
på en minskning. Personli-
gen tror jag att satsningen 
har varit helt rätt. Ju fler 
vuxna som visar sig ute och 
möter våra ungdomar desto 
bättre. Jag vet att trygghets-
värdarna har lyckats skapa 
en bra relation med ungdo-
marna och det är klart att 
det är positivt. Jag vill ock-

så passa på att förtydliga att 
trygghetsvärdarna inte har 
jobbat på Alependeln, utan 
deras arbetsplats har varit 
på pendelstationerna. Däre-
mot har de transporterat sig 
med tåget och kunnat stötta 
tågvärdarna när behoven har 
uppstått.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. De har av-
brutit slagsmål, pratat 
ungdomar till rätta, 
hjälpt oroliga äldre och 
bidragit till ett  lugn inte 
bara på Alependeln, 
utan också på statio-
nerna.

Nu är det slut på det.
Projektet är avslutat 

och trygghetsvärdarna 
hemskickade.

Det var i april 2013 som Ale 
kommun inledde ett försök 
med trygghetsvärdar på Ale-
pendeln och dess stationer. 
Två år senare fick Petra 
Olsson, Michael Lauricel-
la, Marcus Thörnblom och 
Ulla Mattsson besked om 
att satsningen avslutas.

– Det var inte helt oväntat. 
Vi har fått förnyat förtroen-
de fyra månader i stöten och 
visste att det här kunde hän-
da. Samtidigt har det känts 
som att vårt arbete har varit 
uppskattat, inte minst bland 
aleborna. Vi har också kun-
nat se hur skadegörelsen har 
minskat och tryggheten har 
återvänt. Det gjorde att vi 
ändå kanske trodde att kom-
munen ville behålla funktio-
nen, säger Michael Lauricel-
la.

De är rörande överens om 
att de har gjort skillnad och 

ser fram mot att få delta i en 
utvärdering.

– Det går inte att jäm-
föra med hur det var när vi 
började och hur det är idag. 
Det är mycket lugnare och 
vi kanske inte kan ta åt oss 
hela äran, men känslan är att 
vi har bidragit. Vi har fått en 

bra kontakt med både ung-
domar och andra resenärer, 
menar Petra Olsson.

Trygghetsvärdarna har 
jobbat kvällstid alla dagar i 
veckan klockan 18-24, någon 
timme längre på fredag och 
lördag. De har åkt med Ale-
pendeln in till Göteborg, kli-

vit av vid pendelstationerna 
när det har känts angeläget. 
Mycket av arbetet har hand-
lat om att synas som vuxen, 
att prata med ungdomar och 
att skapa trygghet även för 
de äldre som ibland kan kän-
na sig utsatta.

– Responsen har varit fan-

tastisk. Både ungdomar och 
äldre har spontant uttryckt 
att det känns skönt när vi dy-
ker upp. När stora ungdoms-
gäng hänger vid stationerna 
har äldre personer uppskat-
tat att vi följt med dem. En 
bättre närvaro av vuxna i 
samhället bidrar automa-

tiskt till ett större lugn, säger 
Marcus Thörnblom.

Trygghetsvärdarna har 
inte haft något mandat att 
gripa in när det har uppstått 
tumult, utan de har agerat 
som föredömliga vuxna och 
larmat polis. Erfarenheter-
na är många och särskilt en 
händelse har etsat sig fast. 
Det var när trygghetsvärdar-
na hittade en knivskuren kil-
le på perrongen i Älvängen.

– Jag hävdar att vår insats 
då kan ha räddat pojkens liv, 
berättar Michael.

Anställningsformen har 
varit ett arbetsmarknads-
projekt med särskilt anställ-
ningsstöd och dessa är tids-
begränsade. Nu var tiden ute 
för trygghetsvärdarna, men 
alternativet att permanenta 
ett antal tjänster hade natur-
ligtvis varit möjligt.

– De kommer säkert att 
försöka lyfta den frågan, men 
då måste den upp på en högre 
nivå. Vi har diskuterat hur 
uppdraget som trygghets-
värd skulle kunna utvecklas. 
Vi tror att de kanske hade 
varit bra att även vara bilbur-
na så det även blir möjligt att 
patrullera andra områden i 
samhällena. Hur som helst 
har uppdraget givit oss en 
bra arbetslivserfarenhet och 
många positiva minnen, an-
ser Ulla Mattsson.

Tågvärdarna på Alepen-
deln beklagar också beslutet 
att dra in trygghetsvärdarna. 

Ingen fortsättning med trygghetsvärdar
– Ale kommun anser 
sig inte ha råd

Trygghetsvärdarna som har skapat trygghet på pendelstationerna i Ale upphör. Arbetsmarknadsenheten har inte råd.

”Responsen har varit fantastisk”
Trygghetsvärdarna:

Tillbaka till otryggheten som arbetslös igen. Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom, Petra Olsson och Michael Lauricella får inte fortsätta 
som trygghetsvärdar. Arbetsmarknadsprojektet avslutades i mitten av augusti.

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

Första Europatiteln
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Ale mot nya 
höjder

Julia och Lasse i 
filmen om demens

Dramat fortsätter 
för SBTK
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28 år gammal slog golfaren Rikard Karlberg 
från Älvängen till. 
På söndagen bärgade han första trofén på 
Europatouren.
Nu hyllas han av hela Golfsverige och inte 
minst av hemmaklubben Ale GK.

Ledetv. 3, Alafors • 0303-74 26 80 • aleveterinaren.se

ÖGONLYSNING
PÅ KLINIKEN

MÅN 19 OKT
Boka tid på 0303-74 26 80

Ale Torg

Välkommen till
vår aktivitetsdag!

Rödis & Gulis från  

Papricaklubben  
hälsar på! 

På lördag 26/9 har vi bjudit in  
fotbollsklubbarna Nol IK, Ahlafors IF  
och Nödinge SK på en aktivitetsdag 
utanför butiken. Roliga aktiviteter, 
korvgrillning och Papricaklubben 
är på plats. Läs mer på sid 24…

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

(999:-)

North Bend So What Overall
North Bend vadderad overall i vind- och 
vattentätt rct-material som andas. Tejpade 
sömmar, förstärkningar och reflexer.  
Miniorstorlekar 80-134.

Ladda med  
värme!

599:

SPARA
400:

Vard: 10 – 19 | Lör: 10 – 15  |  Sön: se hemsida 
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar  |  www.aletorg.se

GÖR DET ENKELT, 
HANDLA PÅ 

HEMMAPLAN!

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

För dig som handlar med

G
äller o

n
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n
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Rikard Karlberg vann den rekordjämna tävlingen i Italien efter särspel mot tyske världsstjärnan Martin Kaymer. Triumfen är 
Karlbergs första på Europatouren och Sveriges 99:e. Tar han även nummer 100?

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!

mEd lillA EdEt-EXtrA
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Säger nej till bostäder på golfbanan
– Kräver att kommunen bevarar området
NÖDINGE. Det var när-
heten till naturen och 
golfen som förde dem 
till Nödinge.

Nu riskerar allt gå 
förlorat och nästan alla 
i Backa Säteris ”golfby” 
har signerat en namn-
insamling mot planerad 
bostadsbyggnation på 
golfbanan.

– De tar bort alla mer-
värden som gör Nödinge 
unikt, men innan vi flyt-
tar tänker vi åtminstone 
tala om vad vi tycker, 
säger Linda Örtlund.

Den fördjupade översikts-
planen (FÖP) för Nödinge 
till år 2030 både berör och 
upprör de boende.

– Grundidén med att ut-
veckla Nödinge centrum 
och området nära pendelsta-
tionen är jättebra, men det 
finns också hårresande inslag 
med ökad trafik i bostadsom-
råden och försämrade rekre-
ationsområden. Vi känner 
att många av de argument 
som vi hade när vi valde att 
flytta till Backa Säteri nu ris-
kerar att raderas. Jag hopp-
as att beslutsfattarna tar sitt 
förnuft till fånga och inser 
att framtidens Nödinge inte 
måste förverkligas på bekost-
nad av oss som bor här idag, 
säger Patrik Lundgren.

Han tillhör de som för 
några år sedan föll för Backa 
Säteris lockelse med ”golf-
hål” i trädgården. Efter de 
senaste årens turbulens där 
den ideella golfklubben, 

Nödigne GK, gick skilda 
vägar med banans ägare Ulf 
Runmarker, har aktieägar-
na kallats till bolagsstämma. 
Det är uppenbart att Run-
marker inte ensam tänker 
finansiera en fortsatt verk-
samhet på golfbanan. Därför 
föreslås en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna upp till 
12 800 kronor/år.

– Det skulle ge en intäkt 
på 2,1 miljoner kronor, 
vilket han anser krävs för 
att driva verksamheten 
vidare. Det ifrågasätter vi 

starkt. Vi tror istället att 
han försöker hitta alla skäl 
till att lägga ner golfbanan 
för att istället kunna bygga 
bostäder på marken. Det 
tjänar han mer pengar på, 
men i detaljplanen står det 
tydligt att det är ett golf- och 
rekreationsområde. Det är 
kommunens skyldighet att 
utreda förutsättningarna för 
detta och inte bara gå på vad 
en entreprenör säger. Det 
kanske är han som inte kan, 
menar Lundgren.

I samband med samråden 

har boende i Backa Säteri 
lyft frågan om golfbanans 
framtid. Ulf Runmarker har 
fått planbesked för att de-
taljplanera en bostadsbygg-
naion på nuvarande driving 
range samt en bebyggelse vid 
hål fem och sex. 

Lurade
– Det är klart att vi känner 
oss lurade. Vi gjorde en 
grundlig research när vi val-
de boende. Mycket utgick 
från närheten till naturen, 
barnens trygghet och själv-

klart golfbanan. Det var det 
öppna landskapet i söder 
som förde oss hit. Försvin-
ner det finns det inget som 
gör Nödinge till något extra, 
säger Linda Örtlund kri-
tiskt och tillägger:

– Förslaget om bostäder, 
upp till fyra våningar, strider 
mot idén med låg villabe-
byggelse vilket var det som 
attrahterade många av oss att 
investera här. En fastighetsä-
gares ambition att öka värdet 
på sin fastighet ska inte ske 
på bekostnad av oss andra.

Flera av de boende som 
lokaltidningen träffar har 
engagerat sig i närdemokra-
tin och gästat såväl samråd 
som ortsmöten under ett 
antal år. De upplever inte 
att deras synpunkter har nått 
fram.

Ingen lyssnar
– När jag läste igenom hela 
materialet till FÖP:en kände 
jag inte igen mig. Jag vet att 
våra åsikter delas av väldigt 
många i Nödinge, men det 
känns inte som att någon vill 
lyssna. Planerarna kör sitt 
eget race. Det var likadant på 
det senaste ortsmötet. Det 
gavs mer eller mindre ingen 
tid för frågor och diskussion 
med de som är ansvariga, sä-
ger Charlotta Orrbeck. 

Nu vill de kraftfullt mar-
kera missnöjet bland boende 
i Backa Säteri och har därför 
knackat dörr med en namn-
insamling.

– I princip alla som har 
öppnat har skrivit under. 
Det är en knapp handfull 
som inte bryr sig, annars är 
alla inne på vår linje att be-
vara småskaligheten, naturen 
och alla egenskaper som gör 
det här till ett familjevänligt 
boende. Det finns ju en an-
ledning till varför många väl-
jer att flytta från storstaden, 
men nu verkar de vilja bygga 
en här också. Det är inte vad 
vi vill. Vi valde bort staden, 
säger Marcus Andersson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Upprörda nödingebor protesterar mot den planerade byggnationen på golfbanan i Nödinge. Bara en handfull fastighetsägare har 
valt att inte skriva under namninsamlingen som inom kort ska överlämnas till kommunledningen. Linda Örtlund, Isabell Ljusberg, 
Marcus Andersson, Charlotta Orrbeck och Patrik Lundgren.

VANTAR FRÅN 1490

MÖSSOR FRÅN 4990

Vikenvägen 295, Bohus • Kör E45. Vi ligger mellan Jordfallsbron och Ale Torg • info@kladkallaren.se • Mån – tors 9 – 19, Fre 9 – 18, Lör  10 – 17, Sön 11 – 17  • Tel 031- 46 29 00 • www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LUNCHÖPPETTIDER
Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

Golfbanan i Nödinge hotad

Ödesmättad bolagsstämma stundar
NÖDINGE. Under flera 
års tid har Ulf Runmar-
ker finansierat golfverk-
samheten i Nödinge.

Nu är det slut på det.
– Vi har kallat till bo-

lagsstämma och hoppas 
på ett kreativt möte, där 
vi gemensamt hittar en 
bra lösning för alla par-
ter, säger Runmarker.

På torsdag träffas aktieä-
garna i Backa Säteri Golf 
AB. Bolagsstämman blir ett 
ödesmöte. Huvudägaren Ulf 
Runmarker har tydligt sig-
nalerat att de samlade förlus-
terna på 12 miljoner kronor 
sedan övertagandet 2007 är 
tillräckligt. Årets underskott 

stannade vid 1 miljon.
Från säsongen 2016 krävs 

att Backa Säteri Golf AB 
står på egna ben. Runmar-
ker tänker inte täcka upp de 
löpande underskotten. För 
att bolaget ska kunna driva 
vidare verksamheten krävs 
således en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna. Enligt 
Runmarker krävs intäkter på 
2,1 miljoner kronor. Detta 
fördelat på 164 aktieägare 
innebär en årsavgift om 12 
800 kronor.

– Jag tänker inte kom-
mentera dessa uppgifter. Det 
är att föregå bolagsstämman 
och det känns inte rätt. Jag 
hoppas att vi tillsammans 
ska kunna diskutera olika 
lösningar och ha högt i tak, 

säger Ulf Runmarker till lo-
kaltidningen.

Det finns en lindrigare 
variant om de cirka 100 års-
medlemmarna även fortsätt-
ningsvis bidrar med 4000 kr/
år. Då stannar aktieägarnas 
avgift vid 10 300 kr/år.

Om stämman inte kan 
enas om en strategi för det 
kommande årets avgifter är 
nästa säsongs golfspel ett 
minne blott.

– Det är ett allvarlig 
läge, men inget är bestämt. 
Förhoppningsvis finns det 
många bra idéer kring fram-
tiden och jag upplever att 
medlemmarna har en positiv 
tro på banan, säger Ulf Run-
marker.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ulf Runmarker, huvudägare till Backa Säteri Golf AB, hoppas på ett kreativt möte med aktieägar-
na på torsdag. Sedan 2007 har verksamheten backat 12 miljoner kronor. Nu vill han inte fortsätta 
täcka upp underskotten och en rejäl avgiftshöjning väntar därför aktieägarna för att rädda verk-
samheten. 
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Älvängens Frisörteam • Kapellvägen 3 • alvangensfrisorteam.se

0303-74 64 71

PROCORTEXX
Revolutionerande frisörprodukt
Oavsett hur skonsam färg eller 
permanent du använder, skadar 
alltid en kemisk process håret. 
När hårets bindningar bryts, 
blir det torrare, skörare och 
försvagat.

Skydd och fantastiskt resultat
ProCortexx skapar nya 
bindningar i hårstråt, stärker 
befintliga samt adderar 
mer elasticitet, styrka och 
smidighet. Effekten blir ett 
glansigt, lättkammat och 
motståndskraftigt hår.

Värmeskydd
ProCortexx innehåller även 
extremt högt värmeskydd som 
reducerar skador på håret, 
reparerar och förenklar arbete 
med fön och stylingverktyg 
efter behandlingen.

Gilla oss
på Facebook

Vi bjuder på en helt unik 
ProCortexx-behandling 
vid klippning+färgning

Gäller endast t o m 5/12 2015

Automower® 

950:-
Rider/traktor 

1250:-
Gräsklippare 

690:-

BOKA DIN SERVICE IDAG! 
Redo för våren? Gör en ordentlig vårservice redan nu så kan du vara säker på att din 
gräsklippare kommer att vara i absolut toppform när det är dags att börja klippa.  
Boka tid idag så får du en komplett service till vinterpris! Priserna gäller vid bokning av 
service under oktober/november 2014.

Vinterpris på vårservice!

Ring 0303-74 86 11  eller besök oss på Göteborgsvägen 94 Älvängen

NÖDINGE. Rekordlåg 
arbetslöshet.

Statstiken för sista 
oktober är en glädjande 
läsning.

– Arbetsmarknadssi-
tuationen i Göteborgsre-
gionen är den bästa på 
20 år, säger Bernt Käll-
gren på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Andelen öppet arbetslösa 
och sökande i program i ak-
tivitetsstöd är nere på 4,5% 
i Ale kommun, att jämföra 
med 5,4% motsvarande pe-
riod förra året.

– Procentsatsen för riket 
är 7,8% och för Västra Gö-
talands län 7,1%. Vi upple-
ver en rekordlåg arbetslöshet 
i Ale vilket är fantastiskt ro-
ligt, säger Bernt Källgren.

I Lilla Edet är 6,4% öppet 
arbetslösa, en nedgång med 
en procentenhet jämfört 
med i fjol.

– Vad det gäller arbets-
lösheten bland ungdomar, 
18-24 år, så har den minskat 
kraftigt i Ale. Förra året vid 
den här tidpunkten var den 
13,9% och nu är den 8,9%. 
I Lilla Edet är situationen 
aningen mer bekymmersam. 
Andelen arbetslösa ungdo-
mar uppgår till 15,1% vilket 
är knappt två procentenheter 

högre än riket, säger Käll-
gren.

En grupp som har svårt 
att ta sig in på arbetsmarkna-
den är utomeuropeiskt födda 
medborgare. Det är en fråga 
att ta på allvar.

– Gapet tenderar att öka.
Arbetsförmedlingen me-

tod med så kallade instegs-
jobb kan vara ett sätt att få 
fler nyanlända invånare i sys-
selsättning.

– Med instegsjobb men-
as arbete kombinerat med 
undervisning i svenska för 
invandrare (SFI). Om delta-

garen arbetar 50 procent och 
studerar på 50 procent kan 
arbetsgivaren få upp till 80% 
i bidrag.

Med färre arbetssökan-
de på Arbetsförmedling-
ens kontor, hur använder 
ni era resurser nu?

– Vår viktigaste roll är 
att hjälpa företagen att hitta 
rätt kompetens. Vi erbjuder 
bland annat rekryterings-
träffar. Bara den närmaste 
framtiden har vi fem träffar 
inbokade, säger Reimond 
Ardner som är Arbetsför-
medlingens representant 

för Jobbsökarna i Ale, Lilla 
Edet, Kungälv, Tjörn, Orust 
och Stenungsund.

– Jobbsökarna är ett sam-
arbete mellan Företagarna 
och Arbetsförmedlingen och 
hjälper företaget med allt 
som rör rekryteringsproces-
sen, som bland annat löne-
stöd, anställningsformer, att 
formulera rekryteringsan-
nons och att hitta lämpliga 
kandidater, avslutar Rei-
mond Ardner.

JONAS ANDERSSON

Bernt Källgren och Reimond Ardner på Arbetsförmedlingen kan konstatera att det är tummen upp på 
arbetsmarknaden i Göteborgsregionen och att arbetslösheten fortsätter att sjunka i Ale och Lilla Edet.

Rekordlåg arbetslöshet
– Positiva tongångar även för 2016

SURTE. Förra helgen 
hölls en starta eget-kurs 
i Webfabs lokaler.

Fem deltagare från Ale 
kommun medverkade.

– Mycket intressant 
och givande, säger 
Solveig Olausson från 
Alafors.

Solveig Olausson har ny-
ligen startat upp Solveigs 
Klipperi vars affärsidé 
grundar sig på att besöka 
olika äldreboenden och 
erbjuda klippning och hår-
vård.

– Det var med anledning 
av mitt nybildade företag 
som jag bestämde mig för 
att gå den här kursen.

Ingrid Alestig, inhyrd 
konsult på uppdrag av Busi-
ness Region Göteborg, var 
kursledare.

– Vi går igenom grun-
derna, vad man bör tänka 
på som egen företagare. 
Det handlar om att kunna 
specificera sin affärsidé, vi 

går igenom marknadsfö-
ring och försäljning. Na-
turligtvis tittar vi också på 
ekonomi och olika typer 
av bolagsformer, förklarar 
Ingrid Alestig.

Vad upplever delta-
garna vara det största 
hindret när det gäller att 
starta eget företag?

– Många är rädda för 
ekonomin, skatter och la-
gar. Jag brukar dock hävda 
att det behöver man lära sig 
en gång, sedan är det klart. 
Det som är det stora kruxet 
är ofta försäljningen. Det 
gäller att få in tillräckligt 
med pengar så att verksam-
heten bär sig.

Utbildningen varade i 
två dagar med många gi-
vande diskussioner som 
följd.

– Bland annat upplystes 
vi om de olika nätverk som 
finns i Ale. Jag kan verkli-
gen rekommendera den 
här kursen, avslutar Solveig 
Olausson.

JONAS ANDERSSON

Starta eget-kurs i Surte
Ingrid Alestig ledde starta eget-kursen i Webfabs lokaler i Surte.
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Flytta med Länsförsäkringar

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

Flytta med Länsförsäkringar

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /
5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN
VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i
Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt
uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött
område med djur och natur inpå husknuten.

Gediget suterränghus byggt 
1970 om 132 kvm boyta 
och 74 kvm biyta. Huset är 
perfekt för familjen då det 
finns hela 5 sovrum. Mycket 
är gjort vilket gör det mer 
bekvämt för en köpare att 
flytta in. Bl.a. så har stora 
delar av huset dränerats 
om under 2015 och ett 
påkostat kök samt bergvärme 
installerats under 2004. 
Tomten har ett av de soligaste 
lägena i området och gatan är 
en av Nols mest omtyckta.

ADRESS OLJOBERGSVÄGEN 5 BOYTA 132 KVM/ 5 ROK BIYTA 74 KVM TOMTYTA 889 KVM
ACC. PRIS 3 100 000 KR VISAS SÖ 23/8 RING/MEJLA FÖR BOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

FRILIGGANDE VILLA - NOL

I populära Surte kan vi nu 
erbjuda en rymlig trea om 
drygt 77 kvm. Högt, bra 
läge med fantastisk utikt 
över området. Rymligt 
vardagsrum och kök med 
vacker utsikt, två sovrum 
samt ett fräscht, nyrenoverat 
badrum. Centralt läge, mycket 
nära pendelstation som på 
ett bekvämt sätt tar dig till 
centrala Göteborg på 14 min

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97B, SURTE BOYTA 77,7 KVM/ 3 ROK VÅNING 5/6 HISS FINNS
AVGIFT 4 834 KR/MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV ACC. PRIS 1 185 000 KR
VISAS MÅN 24/8 RING/MEJLA FÖR BOKNING MÄKLARE LASSE KNAVING   
TELEFON: 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - SURTE - VACKER UTSIKT 

Med ett mycket bra, centralt 
läge i Nol kan vi nu erbjuda en 
bostadsrätt om två rum och 
kök. Bostadsrätten är i mycket 
gott skick med fina ytskikt och 
ett helkaklat badrum. Detta 
tillsammans med läget längst 
upp i fastigheten med vackra 
snedtak och balkong skapas 
ett boende utöver det vanliga. 
Nära centrum med butiker och 
service. Skall du till Göteborg 
finns här pendeln som tar dig 
dit på cirka 20 minuter. Mycket 
låg månadsavgift.

ADRESS STOREGÅRDSVÄGEN 3F, NOL BOYTA 49 KVM/ 2 ROK VÅNING 3/3 AVGIFT 1 907 KR/
MÅN INKL. VÄRME, VATTEN, KABEL-TV ACC. PRIS  1 195 000 KR VISAS TO 20/8, RING/MEJLA 
FÖR BOKNING MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - NOL - GOTT SKICK

Nu erbjuder vi detta trevliga 
och välplanerade radhus i 
två plan. Huset har ett bra 
ytterläge med uteplatsen 
samt trädgården i väster. Fritt 
läge med kvällssol. Mycket 
är renoverat och lämnar lite 
att göra för dig som köpare. 
Omtyckt och barnvänligt 
område med närhet till skolor 
samt kommunikationer. 
Mycket hus för pengarna.

ADRESS KÄRRVÄGEN 23 BOYTA 108 KVM/ 6 ROK TOMTYTA 199 KVM   
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52 LÄNSDEKLARERAT: JA

RADHUS - NOL

SÅLD

MARKSTEN DEKORSTEN
FONTÄNER m.m.MURAR

Varmt välkomna på ett besök!

Tel 0303-74 98 70 • V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • www.blatunga.se
Öppet: mån-fre 07-18, Lör 09-13

NÖDINGE. Efter att ett 
30-tal personer anmält 
sig misstänkt matför-
giftade på McDonalds i 
Nödinge stängde restau-
rangen på torsdagen. 

I söndags öppnade 
den på nytt – med in-
hyrd personal. 

– Nu ligger fokus på 
att hitta orsaken. All 
personal har lämnat 
prover och vi väntar 
svar på dessa i början 
av veckan, säger restau-
rangens ägare, Jörgen 
Hansson.

Gemensamt för de som 
drabbats är att de besökte 
McDonalds i Nödinge under 
förra måndagen. Ett dygn 
senare började problemen. 
Kräkningar, diarréer, yrsel 
och feber har kännetecknat 
offrena. Anmälningarna har 
strömmade in till miljö- och 
hälsa i Ale kommun. Det 
handlar om ett 30-tal anmäl-
ningar, men lokaltidningen 

har också pratat med flera 
som drabbats som inte har 
valt att kontakta kommunen. 
Det har inte varit en enskild 
hamburgare, utan personer-
na i fråga har ätit helt olika 
rätter.

För Jörgen Hansson som 
ytterst ansvarig var det ing-
et svårt beslut att ta. Det 
var absolut nödvändigt att 
stänga.

– Det var det enda rätta. 
Om så många har insjuknat 
är det något som är fel. All 
personal har fått lämna pro-

ver och samtidigt tar vi till-
fället i akt att grovstäda hela 
restaurangen. Det mest san-
nolika är att det finns någon 
i personalen som är sjuk och 
bär på något, utan att veta om 
det. Vi får se vad provsvaren 
säger. Jag lider enormt med 
de som drabbats.

McDonalds Ale Torg var 
helt stängt under fredag och 
lördag. På söndagen öppna-
de restaurangen på nytt efter 
dialog med Ale kommun. 
Den ordinarie personalstyr-
kan om 28 anställda får dock 
avvakta provsvaren innan de 
får gå tillbaka i tjänst.

Kvällstidningen GT har 
under helgen rapporterat 
om vittnesuppgifter från ti-
digare anställda som larmat 
om dåliga arbetsförhållan-
den och brister i hygienen. 
Jörgen Hansson har svarat 
att han ser allvarligt på kri-
tiken, men att det var ny 
information för honom. Ett 
stormöte med personalen är 
nu planerat.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

McDonald’s tog tillfället i akt när restaurangen ändå var stängd att grovsanera hela lokalen.

Restaurangen höll stängt från 
torsdag kväll till söndag.

– Ett 30-tal kunder anmälde sig 
sjuka efter restaurangbesök

McDonalds Ale 
Torg fick stänga

ÄLVÄNGEN. Sven Rydén 
har varit  med i Alede-
mokraterna sedan 
starten.

Efter 15 år hoppar han 
av och riktar skarp kritik 
till partiets frontman, 
Jan A Pressfeldt.

– All trovärdighet 
försvann efter katastrof-
valet i höstas. Sedan dess 
har det inte handlat om 
vad som är bäst för Ale, 
utan vad som är bäst för 
honom, säger Rydén.

Det lokala partiet Alede-
mokraterna som grundades 
1998 har drabbats av en in-
tern kris. Partiet gjorde sitt 
sämsta val 2014 och förlo-
rade  hälften av sina mandat. 
Ändå kom Aledemokraterna 
att spela en avgörande roll 
när den politiska kartan ri-
tades om. Först ingicks en 
valteknisk samverkan med 
Sverigedemokraterna för att 
få fler platser i nämnder och 
styrelser, sedan gav partiet 
sitt stöd åt Socialdemokra-
terna för att skapa en politisk 
majoritet i budgetarbetet.

Sven Rydén och flera med 
honom hade svårt att hänga 
med i turerna som sköttes av 
partiets grundare och listet-
ta,  Jan A Pressfeldt.

– Vi övertygades att ac-
ceptera beslutet att stötta de 
rödgröna. Jag har hela tiden 
varit kritisk till detta, men 
Janne är verbalt skicklig och 
vi köpte idén.  I efterhand 
har jag förstått att det fanns 
delar i överenskommelsen 
som han personligen hade 
stor glädje av. Ett sådant ful-
spel accepterar jag inte, sä-
ger Sven Rydén som nu har 
lämnat partiet efter 17 år.

Tråkigt slut
– Det blev ett tråkigt slut, 
men jag tycker att Aledemo-
kraterna – och även Janne – 
har gjort mycket bra för Ale, 
så jag ångrar inget. Det gick 
bara för långt. All trovärdig-
het försvann när vi gapade i 
valrörelsen om att inte ”släp-
pa in dem igen” och sedan 
var det vi som såg till att det 
blev en rödgrön majoritet i 
Ale igen.

Det var också den skarpa 
kritiken mot S i valrörelsen 
som blev inledningen på 
Sven Rydéns missnöje. Han 
tyckte det gick för långt.

– Vi hade ingen inblick i 

valstrategin och en annons 
om Socialdemokraternas 
alla misslyckanden, utfor-
mad som en dödsannons, 
var ett överdrivet tilltag. Li-
kaså upprörde förslaget om 
att sälja Alebyggen väldigt 
många. Det utspelet hade vi 
inte en aning om, utan något 
som han bara kastade ur sig 
två veckor före valet. Det var 
ogenomtänkt och definitivt 
något som borde ha diskute-
rats i partiet, säger han.

Helen Ahlberg är ord-
förande i partiet och hon 
bekräftar att Sven Rydén har 
lämnat partiet och lämnat 
en detaljerad förklaring till 
varför.

– Ja, vi vet exakt vad Sven 
tycker och det är med stor 
sorg vi konstaterar att ett av 
våra starkaste namn lämnar 
oss.

Krismöte
På torsdagskvällen kallade 
hon till ett krismöte i parti-
lokalen. Det var högt i tak 
och enligt en källa till tid-
ningen kan flera nu komma 
att lämna partiet.

– Det finns en tydlig kritik 
mot hur partiet sköts, säger 
Helen Ahlberg.

Jan A Pressfeldt är på se-
mester, men hälsar i ett sms 
till tidningen att han inte 
vill kommentera uppgifter-
na. Han understryker dock 
att alla beslut som är tagna 
i och för partiet har gjorts 
enhälligt på protokollförda 
möten.

– Om nu någon som har 
varit med på besluten har 
ändrat sig, som det verkar, så 
är det enbart beklagligt. Men 
när krubban är tom bits häs-
tarna, skriver han.

Sven Rydén är idag ersät-
tare i kommunfullmäktige 
och även i Samhällsbygg-
nadsnämnden. Uppdragen 
behåller han, men partibe-
teckningen stryks.
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Behöver vi 
trygghets-
värdar på 
pendel-

stationerna?

Jan-Eric Ericsson, Skepplanda

Gunilla Johansson, Torp

Jan-Inge Andersson, Alvhem

Pirjo Lehtimäki, Älvängen

– Ja, absolut! Jag vill 
att mina barnbarn 
ska känna sig trygga 
när de åker pendeln. 
Trygghetsvärdar främ-
jar oroligheter och de 
verkar som goda före-
dömen.

– Ja, det tycker jag 
definitivt!

– Jag åker själv inte 
pendeln. Jag vet 
emellertid många 
som tycker det känns 
olustigt, framförallt på 
kvällar och helger. 

– Ja, det tycker jag. 
Folk ska kunna känna 
sig trygga när de ska 
åka pendeln.

Daniel Höglund, Älvängen
– Ja, det anser jag. De 
har skapat en känsla 
av trygghet och nu 
uppstår en oro när de 
försvinner.

5 RAKA SVAR

LEDIGA TJÄNSTER

Stödfamiljer och 
kontaktpersoner sökes!!
Vill du göra skillnad? Är du intresserad av andra 
människor? Har du en stabil livssituation och kraft över? 
Då kanske du kan tänka dig ett uppdrag som stödfamilj 
eller kontaktperson. 

Att vara stödfamilj till ett barn med en funktionsned-
sättning är en spännande utmaning som kan vara väldigt 
berikande. Som stödfamilj tar ni emot barnet i ert hem, 
vanligtvis en helg i månaden. Just nu behöver vi stöd-
familjer till barn i åldrarna 7–16 år.

Att vara kontaktperson handlar ofta om att ge tid till 
den behövande, stimulera till fritidsaktiviteter och social 
gemenskap samt ge råd och stöd som medmänniska och 
vän. Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa 
en relation som varar under en längre tid. Vi strävar 
efter att tillmötesgå önskemål och just nu ser vi gärna 
manliga sökande.

För mer information och/eller anmälan av intresse 
kontakta Andrea Strömme 0303-23 95 24,  
andrea.stromme@kungalv.se

ARBETSLIV OCH STÖD

RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL  
I BEREDSKAP

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

För mer information och ansökan se  
www.bohusräddningstjänstförbund.se/jobb

söker

till stationerna vid Kode,  
Marstrand, Surte och Nol

 RÖRMONTÖR 

Sökes
K-B Rör AB har varit verksam i Ale kommun sedan 1967 med allt inom 
branschen förekommande rörarbeten, samt energieffektiviseringar genom 
försäljning och montering av värmepumpar.
Under åren har vi samlat på oss mycket erfarenhet för att lösa våra kunders 
akuta och långsiktiga behov.
Därför behöver våra nuvarande 21 anställda hjälp av ytterligare en 
medarbetare. 
Vill du jobba i ett sammansatt gäng där du som person kan påverka hur ditt 
arbete och arbetsdag ser ut.

Rörmontör entreprenad:
Vi söker en rörmontör med 5-10 års erfarenhet och vvs- certifikat. För att 
kunna jobba självständigt med entreprenad samt montage av värmepumpar.

Då våra kunder finns i Ale kommun med omnejd, värdesätter vi  att du är 
bosatt i närområdet och har god lokalkännedom samt körkort minst klass B

Ansökan önskar vi senast 30 september
Antingen via e-mail info@kbror.se eller post märkt ”platsansökan”.

Frågor kring tjänsten besvaras av Daniel Karlsson  
daniel@kbror.se, 0303-331667

Rydéns avhopp hotas av fler
– Aledemokraterna på väg att falla samman

Sven Rydén, 78, lämnar 
Aledemokraterna och blir poli-
tisk vilde mandatperioden ut.

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Aledemokraterna riskerar att spricka när flera etablerade med-
lemmar antingen har lämnat eller avser att göra det inom kort.
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GÖTEBORG. Näringslivs-
klimatet fortsätter sin 
positiva resa i Ale.

På svenskt Näringslivs 
ranking över klimatet i 
landets kommuner pla-
cerar sig Ale på plats 43 
– den bästa placeringen 
någonsin.

– Överväldigande att 
vi lyckas klättra i år 
igen. Ett otroligt hårt 
arbete att inte tappa en 
enda boll och att alla 
fortsätter att alltid vara 
lösningsorienterade, 
säger en stolt närings-
livschef, Pia Areblad.

Sedan bottennoteringarna 
2011-2012 har kommunled-
ningen i Ale arbetat intensivt 
med att förbättra närings-
livsklimatet. Resultatet har 
inte låtit vänta på sig. Från 
plats 241 för tre år sedan 
till 43 på den ranking som 
svenskt Näringsliv presente-
rade på tisdagen. Det är en 
förbättring med nästan 200 
placeringar på fyra år och 
18 placeringar från fjolårets 
toppnotering. Ale är nu till 
och med bäst i klassen på två 
områden, vägnätet och me-
dias attityder. Framför allt är 
det kring attitydfrågor som 

Ale har gått starkt framåt.
– Det är särskilt roligt ef-

tersom just attityder har varit 
ett av näringslivsrådets foku-
sområden. Nu ser vi att hårt 
arbete ger 
r e s u l t a t . 
Närings-
livsrådets 
i n s a t s e r 
m å s t e 
f ramhål-
las en dag 
som den-
na. De 
engagera-
de företagarna är fantastiska 
ambassadörer för kommu-
nen och med sin inställning 
att alltid fokusera på målet 
och inte problemen är be-
undransvärd, säger Pia Are-
blad och fortsätter:

– Som industrikommun 
belastas vi tungt av en kultur 
med svag entreprenörsanda 
och med hänsyn till detta är 

vår rankingplacering en ännu 
större bragd. Vidare har Ale 
en hög kommunalskatt som 
också sänker betyget, men 
det är en fråga som inte vi 
kan påverka. Däremot försö-
ker vi hitta nya sätt att jobba 
på när det gäller tillämpning 
av lagar och regler där vi 

också ligger lågt. 
Solna kommun toppar 

precis som förra året rank-
ningen med en hög andel 
företagande och ett impo-
nerande nyföretagande. Två 
områden där Ale fortfarande 
har mycket att hämta hem. 
Kranskommunerna Lilla 
Edet och Kungälv återfinns 
längre ner på rankingen, 
men båda klättrar uppåt. 
Kungälv med 32 placeringar 
till plats 150 och Lilla Edet 
23 placeringar till plats 232. 
I Göteborgsregionen är 
Härryda den kommun som 
placerar sig högst på plats 
14. Förutom Härryda är det 
bara Partille kommun som 
hamnar före på årets ranking 
och Ales positiva utveckling 
har inte undgått någon.

Hårt arbete
– Det ligger ett hårt arbete 
under många år bakom den 
här resan. I det arbetet har 
både företagare, politiker 
och tjänstemän varit involve-
rade. Jag tycker att Ale är ett 
gott exempel på att det går 
att förändra, säger svenskt 
näringslivs regionchef Elisa-
beth Sandberg.

Mikael Berglund (M), 
kommunalråd med ansvar 
för näringslivsfrågor i Ale, 
blev minst sagt glad när han 
ö p p n a d e 
mejlboxen 
på tisda-
gen och 
såg med-
de l ande t 
om resul-
tatet av 
n ä r i n g s -
l i v s r a n -
kingen.

– Vi satt 
på ett möte med Kommun-
styrelsen när beskedet kom. 
Det gick ett positivt sus ge-
nom lokalen. Idag ska vi säga 
grattis till alla. Det här arbe-
tet har vi utfört – och utför 
fortfarande – tillsammans. 
Med total politisk enighet 

visade vi vägen och gav frå-
gan prioritet. Det har givit 
resultat. Till skillnad från 
Lerum som efter sitt byte av 
politisk majoritet tappat 70 
placeringar har den positiva 
trenden i Ale också överlevt 
ett maktskifte. Vi fortsätter 
att öka tack vare att detta är 
en fråga som vi är överens 
om. Sedan får vi inte glöm-
ma det enorma engagemang 
som både företagare och 
tjänstemän i kommunen har 
visat för att ta tag i proble-
men, säger Berglund.

Hur går ni vidare?
– De fantastiska siffrorna 

till trots, det finns fortfaran-
de mycket att jobba med. 
När det gäller andelen före-
tagande och framför allt ny-
företagande kan vi förbättra 
oss avsevärt. Vi ser att det 
kvinnliga företagandet är 
förhållandevis lågt i Ale och 
därför är nätverk som Fema-
le ett bra initiativ. Vi behöver 
troligtvis göra ännu mer för 
att skjuta fart ordentligt, sva-
rar Berglund.

Närngslivsrådet i Ale som 
skapades 2012 för att öka di-

alogen mellan kommun och 
företagare nämns ofta som 
en huvudorsakerna till det 
förbättrade klimatet.

– Det är bara en del. Det 
finns många fler faktorer 
som spelar roll. Framför allt 
är det attityden hos kom-
m u n e n s 
t j ä n s t e -
män som 
ligger till 
grund för 
resultatet. 
Idag vill 
de verkli-
gen hjälpa 
till, ser-
vicenivån 
är toppen och de har en bra 
känsla för företagarnas be-
hov. Numera drar vi nästan 
jämt åt samma håll och då 
går allt så mycket lättare, 
säger näringslivsrådets ord-
förande Helena Björklund, 
VD Aleveterinären.

Svenskt Näringslivs ran-
king av kommunernas före-
tagsklimat baseras främst på 
de betyg som drygt 31 000 
företagare från hela landet 
har satt på sin hemkommuns 
företagsklimat. Betygen gäl-
ler bland annat attityder till 
företagande, konkurrens 
från kommunala verksamhe-
ter, kommunens service till 
företagen samt tillgången på 
medarbetare med relevant 
kompetens.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALES STARKASTE SIDOR

Vägnät, tåg- och flygförbindelser (1)
Medias attityder till företagande (1)
Skolans attityder   (23)
Tillgång till kompetens  (33)
Marknadsförsörjning  (42)

(Placering inom vissa områden på rankingen över landets 290 
kommuner)

RANKING 2015

1, Solna
2, Sollentuna
3, Vellinge
3, Danderyd
4, Trosa
43, Ale
150, Kungälv
232, Lilla Edet

Alé – här kommer Ale!
– Klättrar till plats 43 på Svenskt Näringslivs ranking
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Läs mer på vitadagar.se

i samarbete med Mini Mili, Fritid, Folkhälsan, Team Sportia, STC,
Nordic Wellness, Life, Frukt- och Grönsakshuset

Mikael Berglund 
(M).

Helena Björk-
lund.

Pia Areblad, nä-
ringslivschef i Ale.

Ett målmedvetet arbete med att stärka och förbättra näringslivsklimatet i Ale har givit resultat. Från plats 241 på Svenskt Närings-
livs ranking över klimatet i landets 290 kommuner till plats 43 på bara tre år. Det går att förändra om man vill. 

Idag vill de 
verkligen hjälpa 
till, serviceni-
vån är toppen 

och de har en bra känsla 
för företagarnas behov. 
Numera drar vi nästan 
jämt åt samma håll och 
då går allt så mycket 
lättare.

HELENA BJÖRKLUND
Ordförande Näringslivsrådet

ÄLVÄNGEN. Kronogår-
den växer i rasande 
fart.

Innan oktober månads 
slut sker inflyttning i 
Veidekkes första etapp 
bestående av 28 fristå-
ende villor.

Den andra etappen är 
redan slutsåld och för-
säljningen av ett tredje 
område tar sin början 
första kvartalet 2016.

Intresset för Kronogården 
har överträffat exploatörer-
nas förväntningar. Magnus 
Thölén är säljansvarig på 
Veidekke.

– Den andra etappen om 
35 villor sålde slut på bara 

några månader. Försäljning-
en startade i februari och la-
gom till midsommar var alla 
hus tingade.

– Vår primära målgrupp 
är barnfamiljer, men även 
par med utflugna barn som 
är sugna på något nytt. In-
satsen för en villa här är ofta 
lägre än för en tvårumslä-
genhet i Göteborg, säger 
Magnus Thölén.

De fristående villorna 
finns i två olika utföranden 
som mäter 101 kvadratmeter 
alternativt 120 kvadratmeter.

– Vi märker en aning-
en större efterfrågan på det 
större huset, säger Thölén.

Varifrån kommer kun-
derna?

– Det är ungefär fifty-fifty 
vad det gäller göteborgare 
och alebor. Vi har även lite 
strökunder från Bohuslän 
och andra delar av Västs-

verige, förklarar projektleda-
re Annika Levinsson.

Vad är framgångsrecep-
tet som gör att folk väljer 
att flytta till Kronogården?

– Framförallt så är det ett 

väldigt naturskönt område. 
Det är en fin uppväxtmiljö 
för barnen. Om vi ser spe-
cifikt till våra hus så har vi 
fått till en väldigt tilltalande 
planlösning, yteffektiva bo-

städer där kunden får mycket 
för pengarna, säger Annika 
Levinsson.

Insatserna börjar på drygt 
två miljoner kronor med en 
månadsavgift på knappt 5 

000 kronor.
– Andra plusfaktorer för 

detta område är satsningen 
på en ny skola i Krongården 
och naturligtvis tillkomsten 
av motorvägen och pendel-
tåget. Den nya infrastruktu-
ren innebär att Göteborgar-
na har fått upp ögonen för 
Ale, säger Annika Levinsson.

Tunga argument
– Att kunna få vardagslo-
gistiken att fungera på ett 
smidigt sätt är ett argument 
som väger tungt när famil-
jer bestämmer sig för en 
ny bostad, inflikar Magnus 
Thölén.

Veidekke planerar för to-
talt sex etapper vilket mot-
svarar cirka 200 byggrätter. 
Företaget beräknar vara 
verksamma i området fram 
till 2020.

– Det är väldigt inspire-
rande att få arbeta med ett 
område där alla krafter drar 
åt samma håll, det märks 
inte minst på att samarbetet 
med alla inblandade från Ale 
kommun har fungerat väl-
digt smidigt, avslutar Annika 
Levinsson.
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LEDIGA TJÄNSTER & KUNGÖRELSER

Ansökan om bygglov för industribyggnader 
har inkommit från företaget Göteborgs 
Fyrverkerifabrik till Ale kommun. Byggnation är 
ansökt till plats i östra Bohus ca 300 m norr om 
Rördalsvägen och ca 450 m öster om Jennylunds 
Ridklubb.
 
Handlingar och annan information i ärendet 
(bland annat säkerhetszoner, ritningar 
och beskrivning av verksamheten) finns 
tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, plan 3 
kommunhuset Alafors.
 
Synpunkter skall vara skriftligt inlämnade 
senast 2015-11-19 till adressen: Sektor 
Samhällsbyggnad Plan och bygg, 
Ale kommun, 449 80 Alafors

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan om bygglov för industri 
på  Jennylund 1:4 (del av)

KUNGÖRELSE

KUNGÖRELSE
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund 
sammanträder på Kungälvs brandstation  
tisdagen den 10 november 2015 kl. 14.00 –17.00.

Direktionen kommer bland annat att behandla följande 
ärende:

•  Budget 2016

Handlingarna finns tillgängliga på Kungälvs brandstation 
från och med 2 november 2015.

VÄLKOMMEN

Catharina Eliasson Mona Jarehammar  
Ordförande Sekreterare

Lättsålda hus i Kronogården
– Intresset har överträffat förväntningarna

Magnus Thölén och Annika Levinsson på Veidekke Bostad AB upplever ett stort tryck på företagets fristående villor. Nu sker inflytt-
ning i den andra av totalt sex planerade etapper.

Glad, kreativ, 
utåtriktad och 
självständig…

En frisörkollega 
fattas oss…

Anställning eller hyrstol.

Fysioterapeut Lödöse 
- det kan vara dig vi söker!
Är Du fysioterapeut med �erårig 

erfarenhet inom primärvårdsrehab 
och vill vara med och bygga upp 

en ny rehabverksamhet i 
nybyggda �na lokaler i Lödöse?

1 februari 2016 planerar 
Backa Läkarhus att öppna ny 

vårdcentral och rehabenhet i Lödöse.

Är du ny�ken på att få veta mer om oss, tveka inte 
att ta kontakt, Karin Svensson Stolt, 070- 176 12 33

karin.svenssonstolt@blhg.se eller besök www.blhg.se 
för mer information.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

SÖKES 
BYGGNADSARBETARE

Inför vår fortsatta nybyggnation  
av bland annat ca 50 nya 

hyreslägenheter  
i Alafors, söker vi ytterligare  

medarbetare. 
För ytterligare information ring 

0303-74 06 00
Fråga efter Bengt eller Emris

Lunnavägen 4, Alafors • www.svenskastenhus.se

Söker CNC-Operatör
med inriktning mot svarvning
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.
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Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
www.nolforetagscenter.se

Just nu!

Ring idag!

Vi har lediga kontorslokaler på 
gångavstånd till pendeln i Nol.
I vårt företagscenter finns bredband, 
konferensmöjligheter och många 
andra inspirerande hyresgäster.

Första månads-
hyran gratis!

ÄLVÄNGEN. I tisdags 
fyllde Älvängenskolan 
100 år.

Det blev ett värdigt 
firande av jubilaren.

Dåtid, nutid och fram-
tid sammanflätades på 
ett pedagogiskt sätt.

Jubileumsdagen liknade en 
skoldag för 100 år sedan. Äl-
vängenskolan byggdes 1915 
och det celebrerades med 
öppet hus.

– Både personal och elev-
er var tidsenligt klädda da-
gen till ära och lektionerna 
var annorlunda än en vanlig 
dag, berättar rektor Maria 
Lorentzson.

Skoldagen inleddes med 
att alla elever fick ställa upp 
utanför sina respektive klass-
rum och hälsa på sin lärare. 
I varje klassrum bedrevs 
undervisning såsom för 100 

år sedan. Välskrivning, räk-
nelära, geografi och kristen-
domskunskap – allt utifrån 
tidsenliga planscher. 

På eftermiddagen var det 
öppet hus för nära och kära. 
Det var olika aktiviteter i 
skolans alla hus. I det gamla 
trähuset fick man prova på 
att ha en gammaldags lektion 
med psalmsång och skolför-
hör samt vika godisstrutar 
fyllda med hembakt kola. 
På skolgården fick man pro-
va på lekar från förr såsom 
ringdans, leka med kulor och 
styltgång. I paviljongen var 
det försäljning av gamla ting.

I idrottshallen kunde be-
sökarna lyssna till Madelei-
ne Nordenknekt, arkitekt 
från Liljewall. Hon berät-
tade om bygget av den nya 
skolan, som ska står klar i 
Kronogården hösten 2016. 

Det erbjöds även poängpro-
menad för de som ville och 
det gick att njuta av hembak-
ta kolakakor, saft och kaffe.

Dagen avslutades med en 
liten auktion i idrottshallen, 
vilken leddes med bravur av 
Björn Sundelid.

– Vi hade en helt fantastisk 

dag med massor av besökare. 
Försäljningen resulterade i 
att 13 000 kronor kommer 
att gå till roliga aktiviteter 
för barnen på Älvängensko-
lan, avslutar Maria Lorentz-
son.

Gammaldags skoldag
– Älvängenskolan fyllde 100 år

Personalen samlade utanför Älvängenskolan som fyllde 100 år i tisdags.

I samband med öppet hus-firandet regisserades en gammaldags 
skoldag.

Styltgång blev en populär ak-
tivitet på rasten.

SKEPPLANDA. Först 
Nödinge och sedan 
Älvängen.

Nu är det Skepplandas 
tur att berikas med en 
näridrottsplats, på om-
rådet mellan simhallen 
och Alboskolan.

Invigning beräknas 
ske någon gång i april-
maj nästa år.
Nödinge var först ut 2013 
och året därpå färdigställdes 
nästa näridrottsplats i kom-
munen, då i Älvängen. Den 
tredje i ordningen placeras i 
Skepplanda.

– Anledningen att det har 
dragit ut på tiden är att vi 
var tvungna att ta hänsyn till 
Utbildningsnämnden och 
deras framtidstankar kring 
Alboskolan. Nu har vi emel-
lertid fått grönt ljus från alla 
håll vilket innebär att bygget 
kan ta sin början efter nyår. 
Till våren ska det vara klart 
för invigning, säger Anders 
Rollings (S), ledamot i Kul-
tur- och frtidsnämnden.

Klas Arvidsson, som ar-
betar med förenings- och 
anläggningsfrågor i Ale 
kommun, vet näridrottsplat-

sens betydelse i samhället.
– Vi kan se i Nödinge och 

Älvängen där näridrottsplat-
serna numera utgör sam-
lingsplatser för folk i alla åld-
rar. Det har blivit en enorm 
succé. Det handlar om att 
placera näridrottsplatserna 
strategiskt rätt där mycket 
folk rör sig, säger Arvidsson.

– Näridrottsplatserna in-
bjuder till spontana möten 
och spontan idrott. Det är 
precis så vill att det ska vara, 
inflikar Anders Rollings.

Forsvallens idrottsplats 
diskuterades också som en 
alternativ plats, men till slut 
föll valet på norra delen av 
Albotorget mellan simhallen 
och skolan.

– Närheten till Albosko-
lan väger tungt. Det inne-
bär att eleverna kan nyttja 
näridrottsplatsen på raster 
och så vidare, säger Anders 
Rollings. 

Ingen näridrottsplats är 
den andra lik utan de utfor-
mas tillsammans med fören-
ingslivet och ungdomarna på 
respektive ort.

– Här har vi haft en dialog 
med Skepplandaföreningen 
och Skepplanda BTK. Vi 

bjöd dessutom in ett 25-tal 
ungdomar, som ofta rör sig 
i detta område, och förhörde 
oss om deras önskemål. Del-
aktighet är a och o, betonar 
Klas Arvidsson.

Ytan kommer att förses 
med konstgräs och inkludera 
såväl fotbollsmål som bas-
ketkorgar. 

– Det som blir unikt för 
den här näridrottsplatsen är 
att vi ska valla in den, så att 
det går att åka skridskor på 
vintern. Det blir häftigt, sä-
ger Klas Arvidsson.

Noterbart i övrigt är att 
området, på ungdomarnas 
vädjan, kommer att lysas 
upp. På gräsytan där det tidi-
gare låg en minigolfbana ska 
det placeras ut bänkar.

– Vi binder ihop nä-
ridrottsplatsen med det ny-
ligen upprustade elljusspåret 
och tennisbanan som ideella 
krafter väckt nytt liv i, säger 
Anders Rollings.

1,3 miljoner kronor är av-
satt för projektet.

JONAS ANDERSSON

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Anders Rollings, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, tillsam-
mans med Klas Arvidsson, ansvarig för förenings- och anlägg-
ningsfrågor i Ale kommun.

Grönt ljus för näridrottsplats
– Invigning i Skepplanda till våren

POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Tisdag 3 november
Grov olovlig körning
I samband med ett fordons-
stopp på Ale Torg i Nödinge 
rapporteras en man, född 
1992 från Göteborg, för grov 
olovlig körning.

En man, född 1962 och 
bosatt i Nol, grips misstänkt 
för narkotikabrott och brott 
mot vapenlagen.

En lägenhetsinnehavare 
på Södra Klöverstigen i 
Nödinge lämnar bostadsdör-
ren olåst för en kort stund 
varpå en okänd gärningsman 
tillgriper målsägandes jacka.

Fredag 6 november
Grovt rattfylleri
En 73-årig kvinna från 
Skepplanda gör sig skyldig 
till grovt rattfylleri och grov 
olovlig körning. Kvinnan 
grips i samband med en 
dikeskörning på Skepplanda-
vägen.

Söndag 8 november
Narkotikabrott
En 20-årig kvinna från Nol 
hittas på en bänk i centrala 
Nödinge. Kvinnan är påver-
kad av okända substanser 
och förs till Kungälvs sjuk-
hus. Brottsrubriceringen 
lyder narkotikabrott, eget 
bruk.

Dikeskörning i Drängeda-
len. Föraren, en man född 
1981 och bosatt i Alingås, 
är misstänkt för grovt ratt-
fylleri.

Polisen stoppar en 
EU-moped i Bohus. Föraren, 
en yngling född 1999 från 
Göteborg, saknar behörighet 
och gör sig därför skyldig till 
olovlig körning.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

SURTE. Nedräkningen 
har börjat.

Den 1 september 
flyttar de första boende 
in i punkthusen i Green 
Village.

– Vilken resa det har 
varit, men det känns 
helt fantastiskt att vi 
nu går i mål. Det är ett 
unikt bostadsområde 
som vi är oerhört stolta 
över, säger byggherren 
Jonas Steen, vd för F O 
Peterson & Söner.

Under sommaren 2011 in-
leddes en intensiv marknads-
föring av Green Village, ett 
hållbart boende vid Keillers 
Damm i Surte. Mitt i natu-
ren, men bara tio minuter 
från centrala Göteborg. De 
som tecknade först skulle 
dessutom få en Volvo C30, 
elbil, på köpet. Intresset var 
stort, men affärerna drog ut 
på tiden. Dessutom höjdes 
kraven från bankerna, men 
den 14 juli förra året passe-
rade Green Village gränsen 
med över 70% tecknade lä-
genheter. Den 1 september 
inleds inflyttningen i bo-
stadsrätterna.

– Jag tror alla är lika tag-
gade. Våra tankar kring 
hur området skulle se ut 
och kundernas förväntan 
kommer att mötas. Det tog 
längre tid än beräknat, men 
det är ett projekt som inte 
påminner om något annat, 
säger Jonas Steen som nyli-
gen fick mottaga Boverkets 
utmärkelse Miljöklass Guld 
för samtliga boendeformer i 
Green Village. 

– Vi är först i Sverige att 
klara kraven för hela bo-
stadsområdet.

Robert Lönn har varit 
projektledare under byggti-
den i Surte och han medger 
att uppdragets stränga miljö-
krav har varit en utmaning.

– Det gäller att tänka på 

allt. Stommen, val av isole-
ring, material, maskiner med 
minimalt utsläpp och så vi-
dare. Alla förare på området 
har till exempel utbildats i 
ECO-driving och vi var ock-
så först ut med grön byggel.

Storslagen utsikt
Från lägenheterna som vet-
ter ut mot Göta älv är utsik-
ten storslagen. Bohus fäst-
ning tecknar sig fint, älven 
ringlar fram och Surte sam-
hälle är både nära och långt 
bort.

– Det är bättre än på Nor-
ra Älvstranden. Det är bara 
att njuta, säger Jonas Steen.

Av de som flyttar in är en 
betydande del från Göteborg 
och de flesta är i färd med att 
bilda familj eller har precis 
fått barn.

– Behovet av barnomsorg 
kommer bli påtagligt, men 
det är en fråga för Ale kom-
mun, säger Jonas Steen.

Den tydliga miljöprofilen 
ger Green Village hög status, 
men det finns mer som im-
ponerar. Tekniken är topp-
modern.

–  Om du vill kan du styra 
hela lägenheten från telefo-
nen. Det är fantastisk teknik 
som saknar begränsningar, 
säger Robert Lönn. 

Redan i sommar har några 
av radhusen lite längre ner 
i området haft en första in-
flyttning. Nu kommer snart 
flyttlassen till de första lä-
genheterna.

– Green Village är det 
bostadsprojekt som sticker 
ut mest av allt vi gjort och 
eftersom många har tviv-
lat känns det extra skönt att 
lyckas, avslutar Jonas Steen.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Ale/Lilla Edet 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Ale/Lilla Edet 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Pris 3.300.000:- som utgångspris. 
Visas 27/8. Hea Gränd 1
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.980.000:- som utgångspris
Visas 1 sept. Tingbergsvägen 17.
Henrik Kjellberg 0727-316 360,  
henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.495.000:- som utgångspris.  
Visas 3/9 & 5/9.
Gunnar Carlström 0723 618 618, 
gunnar@axelssonsfast.se

Med hög 
klass och 
kvalitet. 

Vi har nu förmånen att 
få erbjuda ett boende 
utöver det vanliga på 
gräddhyllan i Lödöse. 
Ett enplanshus byggt 
2006 med generösa 
utrymmen och med de bästa materialvalen. Öppen 
planlösning och vardagsrum i anslutning till matplats och 
kök några steg upp. Härlig utemiljö med pool, altan och 
soldäck. 155 kvm. 

Mycket 
välskött med 
fin trädgård!. 

Det är med glädje 
vi kan presentera 
ett av Lödöses 
mest välskötta hus! 
Trivsam och praktisk 
planlösning. Hel källare 
med gott om plats för förvaring/hobby. En underbar 
utemiljö med flera uteplatser och trädgård i etage. Gång/
cykelavstånd till pendeln mot Gbg som extra plus. En 
familjevilla som måste ses på plats!  104+104 kvm. 

Rymligt 
hus med 
fantastisk 
utsikt över 
Göta Älv. 

Trevlig trädgård med 
staket för både barn 
och djur. Öppen 
planlösning mellan kök och vardagsrum och med utgång 
till stor altan i sydväst med utsikt över Göta älv. 3 sovrum 
och plats för olika verksamheter i nedre plan. Garage och 
parkeringsplats på tomten. 92 kvm.

Lödöse
Lödöse

Göta

Nu går flyttlasset till Green Village

Projektledning för Green Village. Therese Håkansson, Robert Lönn och F O Peterson & Söners vd 
Jonas Steen njuter av utsikten från en av topplägenheterna.

Jonas Steen fick mottaga Bo-
verkets utmärkelse Miljöklass 
Guld för samtliga boendefor-
mer i Green Village.

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

GREEN VILLAGE

Byggföretaget FO Peters-
son förverkligar ett unikt 
boendekoncept i södra 
Surte vid natursköna Keil-
lers damm. Hållbarhet och 
miljön har stått i centrum i 
valet av material och kon-
struktion. Hushållen kom-
mer att ha ursprungsgaran-
terad el från vindkraftverk, 
bergvärme och varmvatt-
net värms med solenergi. 
Green Village blev den 
första byggarbetsplatsen 
med grön byggel genom ett 
samarbete med Ale El. När 
området är färdigbyggt ska 
det finnas 94 lägenheter, 
21 radhus och 9 villor.

– Det unika området har redan vunnit guld

Imponerande terrasser har 
lockat köparna.
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NÖDINGE. Från Ale 
Kulturrum, Börjessons 
Mekaniska och ner till 
motorvägen.

Där har Ale Torg sitt 
framtida expansionsut-
rymme.

– Vi får plats med en 
ICA Maxi och mer där-
till, säger stadsarkitekt 
Magnus Blombergsson 
nöjt.

Kommunstyrelsen har gi-
vit sektor samhällsbyggnad 
i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för Ale Torg syd, 
området från pendelstatio-
nen upp till Ale Kulturrum 
inklusive tomten för Bör-
jessons Mekaniska. Ett kon-
sortium bestående av Balder, 
Alebyggen, Ale kommun och 
PEAB har bildats och fått i 
uppdrag att förtydliga sina 
önskemål för den kommande 
detaljplanen. Den fördjupa-

de översiktsplanen vill förut-
om handel och kontor också 
bereda plats för 300 nya lä-
genheter i stationsnära läge.

Hur löser ni bullerpro-
blematiken?

– Det gör vi genom att 
bygga längs vägen. Det kan 
till exempel handla om ett 
parkeringshus eller en kon-
torsbyggnad som inte har 
samma bullerkrav. Denna 
byggnation fungerar sedan 
som en barriär för den övri-
ga bebyggelsen. Merparten 
av de nya husen i centrum 
föreslås vara mellan tre och 
fem våningar på höjden med 
handel och service i mark-
plan, säger Blombergsson.

Just parkeringsplatserna 
är en stötesten och det finns 
bara en lösning. Den gäller 
för både Nödinge och Äl-
vängen.

– Det handlar om att 
bygga parkeringshus. Vi har 

inget val. Ska centralorter-
na utvecklas och bebyggas 
måste vi frigöra yta och då är 
parkeringar på höjden enda 
alternativet, säger Rolf Gus-
tafsson (S), Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande.

Vidare blir trafikflödet ge-
nom och förbi Nödinge cen-
trum en viktig fråga. Dagens 
lösning med två rondeller i 
den södra delen av torget är 
inte optimal.

– Vi skulle gärna se att lo-
kalvägen fortsätter fram ned-
anför Börjessons Mekaniska 
och att avfarten från E45 
flyttas några hundra meter 
söderut, säger Magnus Löv-
dahl.

Den centrala detaljplanen 
beräknas ta minst tre år att 
färdigställa.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Så ska Ale Torg utvecklas

NÖDINGE. En sta-
tionsnära bebyggelse, 
attraktiva mötesplatser, 
en sammanhängande 
grönstruktur – och gär-
na en stadspark.

Det är tre av sex hu-
vudprinciper som ligger 
till grund för den fördju-
pade översiktsplanen i 
Nödinge centrum.

– Målet är att utveck-
las från förort till en 
attraktiv småstad, säger 
stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson.

Trygghet, identitet och när-
het. Det är nyckelorden för 
den fördjupade översiktspla-
nen över Nödinge centrum 
som nu är redo att ställas 
ut. Samrådet kommer att 
pågå under minst sex veckor 
och ha sin utgångspunkt vid 
kommunens modell i Svensk 
Fastighetsförmedlings lo-
kaler på Ale Torg. Vid två 
tillfällen kommer sektor 
samhällsbyggnad att finnas 
på plats för att besvara all-
mänhetens frågor. Stadsarki-
tekt Magnus Blombergsson 
kommer också att föredra 
förslaget på ortsutvecklings-

mötet i Nödinge i oktober.
– Det kommer att finnas 

många chanser att diskutera 
våra tankar och visioner om 
Nödinge. Vad vi vill att ale-
borna främst funderar kring 
är runt våra huvudprinciper. 
Exakt var husen kommer att 
placeras och innehålla är inte 
relevant just nu, säger Blom-
bergsson.

Den fördjupade över-
siktsplanen för Nödinge 
ska ligga till grund för den 
fortsatta utvecklingen av 
centralorten. Planen anger 
kommunens intentioner och 
kommer att vara vägledande 
för de kommande detaljpla-
nerna, men först ska allmän-
heten och myndigheter som 
Trafikverket och Länsstyrel-
sen tycka till.

– Det här är den första 
moderna översiktsplanen 
som görs i Ale. Den är helt 
inriktad på tillväxt och hur 
förorten ska kunna utveck-
las till en attraktiv småstad. 
Syftet är också att minska 
biltrafiken och säkerställa en 
sammanhängande grönst-
ruktur. Det långsiktiga målet 
är att fördubbla befolkning-
en i våra två centralorter 
och därmed rädda handel 
och service, menar Magnus 
Blombergsson.

Sex huvudprinciper har 
beaktats särskilt noga i stu-

dien.
– Vi vill framför allt se 

en stationsnära utbyggnad 
med en blandad bebyggelse. 
Handel, kontor och bostäder 
ska inrymmas i samma om-
råde. Det minskar antalet bi-
lar och bidrar till ett hållbart 
samhälle, dessutom är det 
just det här som marknaden 
efterfrågar, säger planarki-
tekt Magnus Lövdahl och 
fortsätter:

– En annan huvudprincip 
är att gående och cyklister 
ska prioriteras. Det ska vara 
enkla och trygga miljöer för 

de som väljer att ställa bilen. 
En annan viktig princip är 
att minska antalet återvänds-
gränder. Vi vill ha ett sam-
manhängande trafikstråk så 
bilisterna slipper vända och 
köra samma väg tillbaka. På 
så vis halverar vi trafiken 
på vissa vägavsnitt. Dessa 
sträckor föreslås vara ut-
formade så att biltrafik sker 
på gåendes villkor, men det 
ska vara genomfart och så få 
återvändsgator som möjligt.

Under våren har både di-
alogmöten och workshops 
med aleborna arrangerats. 

Detta har haft effekt på pl-
anarbetet.

– Det har varit väldigt 
tydligt att medborgarna trivs 
i Nödinge, men att det finns 
få platser att sitta på och 
överhuvudtaget träffas på. 
Förutom caféerna så finns 
det ingen träffpunkt för 
spontana möten. Detta har 
vi försökt skapa utrymme 
för och vi skulle gärna se en 
stadspark i ett centralt läge 
för de boende, säger Blom-
bergsson.

Rolf Gustafsson (S), 
Samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande i Ale, är nöjd 
med vad han har fått till sig.

– Framför allt är jag im-
ponerad över tempot i ar-
betet. Vi har satt hård press 
från politiskt håll och tjäns-
temännen har svarat upp. 
Nu hoppas vi få en bra dia-
log med aleborna, där krea-
tiva synpunkter kan utveckla 
planen ytterligare. Det finns 
säkert saker vi inte har tänkt 
på.

Tidsperspektivet för den 
fördjupade översiktsplanen 
för Nödinge centrum är till 
2030.

Stationsnära bebyggelse, 
mötesplatser och grönska
- Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge är redo för synpunkter

HUVUDPRINCIPER

Den fördjupade översiktsplanen har tagit sin utgångspunkt 
från sex huvudprinciper:
• Stationsnära bebyggelse
• Gående och cyklister prioriteras
• Sammanhängande trafikstråk, färre återvändsgränder
• Koppla ihop norra och södra Nödinge med ytterligare 
broförbindelse
• Attraktiva mötesplatser, parker och torg
• Sammanhängande grönstruktur, gärna en stadspark

Magnus Blombergsson, stadsarkitekt, Magnus Lövdahl, planarkitekt och Rolf Gustavsson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, ser 
fram mot att möta allmänhetens synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. När utställningen inleds är ännu inte be-
stämt.
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Ale kommun köper 
Börjessons fastighet

Kommunstyrelsen tog i tisdags beslut om att förvärva fastigheten där Börjessons Mekaniska driver 
sin verksamhet i centrala Nödinge. Det är ett strategiskt köp för att möjliggöra en utveckling av 
Ale Torg och Nödinge centrum. Affären kostar Ale kommun 14 miljoner kronor, men så länge Bör-
jessons väljer att driva vidare sin verksamhet kan kommunen också räkna in en månadshyra.

– Det var viktigt att komma till skott. Vi måste ha rådighet över marken för att kunna fortsätta 
driva på utvecklingen i Nödinge, säger Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

Kommunfullmäktige ska ta ställning till köpet på septembersammanträdet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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”Det räcker nu”
Kommunal Ale:

NOL. Lägre bemanning 
och högre sjukfrånvaro, 
men nu räcker det.

Kommunal Ale kräver 
att politiken prioriterar 
om.

– Vi tänker inte 
fortsätta sitta tysta när 
besparingar drabbar 
både våra medlemmar, 
vårdtagare och inte 
minst barnen. Det räck-
er nu, säger Sladjana 
Gustafsson, ordförande.

I en skarp insändare i förra 
veckans lokaltidning kriti-
serades arbetsgivaren Ale 
kommun för ett kallt ledar-
skap och allt hårdare arbets-
klimat. Bakgrunden är en 
medlemsdiskussion som har 
pågått inom fackförbundet 
Kommunal Ale sedan i våras.

– Våra medlemmar kän-
ner sig inte sedda. De upp-
lever inte att tjänstemännen 
lyssnar på dem och det är 
ett stort problem eftersom 
situationen inom framför 
allt äldrevården är mycket 
bekymmersam. I septem-
ber gick bemanningen på 
våra äldreboenden ner till 
tre personal under nattetid. 
Det är en absolut minimi-
nivå, men det håller inte i 
längden. Vi har medlemmar 
som gråter på jobbet, så kan 
vi inte ha det 2015 i ett mo-
dernt samhälle, säger Sladja-
na Gustafsson.

Skälet till åtstramningnar-
na är att nämndens ekono-
mi. Prognosen pekar på ett 

underskott om 5,5 miljoner 
kronor.

Inget nytt
– Det är inget nytt att Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden går minus, men att 
gå så långt att frånvarande 
personal inte längre ersätts 
med vikarier är drastiskt och 
påverkar självklart kvaliteten 
i verksamheten, säger Chris-
tian Svensson, Kommunals 

arbetsmiljösamordnare.
Den lägre bemanningen 

inom äldrevården, hemtjäns-
ten och hos de funktionshin-
drade har fått Kommunal 
att agera. Skyddsombuden 
kräver att prioriteringslistor 
skapas på respektive enhet. 

– Arbetsgivaren måste 
helt enkelt förtydliga vad vi 
ska prioritera att göra. Att 
utföra allt som vi tidigare har 
gjort, men med färre hän-

der, är en omöjlighet, säger 
Christian Svensson.

Bemanningen på kommu-
nens särskilda boenden är en 
springande punkt. Den är 
nu den lägsta möjliga under 
nattetid.

Under all kritik
– Brandskyddsreglerna räd-
dar oss från ytterligare ned-
skärningar. Bemanningen 
får inte lov att understiga 

tre under natten, men det 
har medfört begränsning-
ar under dagtid istället. Vid 
skarven mellan dag- och 
kvällspasset kan det ibland 
bara var en personal på en 
avdelning. Det är under all 
kritik och väldigt tufft för 
personal som egentligen vill 
vara de som ger vardagen en 
guldkant för våra äldre, säger 
Christian Svensson.

Frustrationen bland 

Kommunal Ales medlemmar 
är utbredd.

– De har försökt föra fram 
sin kritik till enhetschefer 
och tjänstemän, men respon-
sen har uteblivit. Istället har 
de i media kunnat följa de-
batten om det nya kommun-
huset. Självklart är det frus-
trerande för medlemmarna 
att känna hur kärnverksam-
heten försöker överleva da-
gen med krympande resurser 
samtidigt som kommunled-
ningen pratar kommunhus, 
menar Sladjana Gustafsson.

En av åtgärderna som 
Kommunal Ale vidtar är 
upprättandet av en skydds-
kommitté, där skyddsom-
buden tillsammans med 
arbetsgivarrepresentanter 
diskuterar arbetsmiljöfrågor.

Kommunal Ale vill också 
bjuda in högsta ledningen till  
ett öppet medlemsmöte.

– Behovet av dialog är 
stort och det är bråttom. 
Både långtidsfrånvaro och 
de kortare sjukskrivningar-
na är högre i Ale än snittet 
i Göteborgsregionen, avslu-
tar Sladjana Gustafsson och 
Christian Svensson, Kom-
munal Ale.

Kommunal Ale kritiserar öppet arbetsgivaren Ale kommun. Besparingar inom främst omsorgen har skapat en oacceptabel arbets-
miljö för medlemmarna. Sladjana Gustafsson och Christian Svensson vill ha en dialog med Ale kommun om förbättringar. 

Inga kommentarer från 
Omsorgsnämnden

Kritiken från fackförbun-
det Kommunal Ale har inte 
undgått Monica Samuels-
son, men hur politiken ser 
på synpunkterna får ingen 
veta.

– Vi har inlett en dialog 

och jag vill inte störa det ar-
bete som är påbörjat, hälsar 
Monica Samuelsson.

Fortsättning lär följa.

PER-ANDERS 
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ÄLVÄNGEN. Redan 
över 30 skrivna böcker.

Barnboksförfattarna 
Erika Johansson och 
Herman Sjöholm, 11 år, 
har kommit långt med 
tanke på deras ringa 
ålder.

– I framtiden hoppas 
vi att böckerna ska bli 
både film och dataspel, 
säger skribenterna från 
Alvhem.

Hönorna Hermes och Erik 
samt tuppen Sebbe är böck-
ernas huvudfigurer. Karaktä-
rerna är skapade utifrån dem 
själva. Hermes är Herman, 
Erik är Erika och Sebbe är 
kompisen Sebastian.

– Vi har väldigt livlig fan-
tasi så det är inte svårt att 
hitta på nya äventyr. Ibland 
skriver vi tillsammans, men 
ofta var och en för sig. Se-
bastian är idéspruta fast det 
är vi som skriver, berättar 
Erika när de båda författar-
na besöker lokaltidningens 
redaktion.

De fyller snabbt bor-
det med mängder av alster. 
Böckerna om Super-Chick-

en har redan haft en egen 
utställning på biblioteket i 
Skepplanda och några går att 
låna hem.

– Allt började när vi bytte 
platser i klassrummet. När 
Erika och jag hamnade bred-
vid varandra hände något. 
Vi inspirerade varandra och 
gick från att leka med lego 
till att skriva böcker, säger 
Herman.

De flesta av böckerna är 
handgjorda och finns bara i 
ett exemplar. Det gör dem 
särskilt unika. Vad som gör 
dem läsvärda är enligt för-
fattarna det breda innehållet.

– Vi har med allt. Action, 
humor och gåtor!

Att allt inte är gramma-
tiskt rätt eller stavat enligt 
ordboken saknar betydelse.

– Så länge alla förstår spe-
lar det ingen roll. Det vikti-
gaste är att det är spännande 
att läsa. 

Som en krydda och för 
att marknadsföra böckerna 
har duon dessutom skrivit 
en egen sång som är tilläg-
nad boklanseringen av Su-
per-Chicken. Det är självaste 
”Stockholm i mitt hjärta” 
som fått en helt annan text.

– Vi älskar att uppträda 
och spela teater också, av-
slöjar Herman Sjöholm och 

Erika Johansson innan de 
lämnar redaktionen.
Lyssna till duons häftiga sång!

Massproducerar böcker
– Herman Sjöholm och Erika Johansson har redan skrivit över 30

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

Barnboksförfattare som barn. Erika Johansson och Herman Sjöholm från Alvhem, båda blott 11 år 
gamla, har redan medverkat till över 30 böcker.

ERIKA JOHANSSON

Ålder: 11 år
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Journalist och 
författare
Idol: Författaren Camilla 
Läckberg
Favoriträtt: Tacos
Favorit-tv: Disney channel
Favoritämne i skolan: Bild 
och rasterna…
Önskeklapp: Iphone

HERMAN SJÖHOLM

Ålder: 11
Bor: Alvhem
Gör: Går i årskurs 5 på 
Alboskolan
Drömyrke: Författare eller 
programmerare
Idol: Notch skaparen av 
Minecraft
Favoriträtt: Spaghetti och 
köttfärssås
Favorit-tv: Cartoon Network
Favoritämne i skolan: Bild, 
musik och rasterna…
Önskeklapp: Kickbike

GLÖGGKVÄLL
Tors 3/12 kl 19-21 mode-
visning och erbjudanden. 

Alla är välkomna!
Anmälan:pernillafager-
holm@hotmail.com

Vi ordnar julklappen 
till dina anställda.
Kontakta oss så  
hjälper vi till!

FÖRETAGS- 
JULKLAPP

JULKLAPPS- 
KVÄLL

Torsdag 17/12 19–21.
Finaste julgåvan  

finner du hos 
oss!

INREDNING | KLÄDER | DELIKATESS
SMYCKEN | KAFFE & TE | CHOKLAD

Välkommen till livsstilsbutiken  
på Ale Torg!

Decembers öppettider 
Mån-fredag: kl 10–19
Lördag: kl 10–15
Söndag 6:e,13:e, 20:e kl 11–15
Julveckan: kl 10–20 
Julafton:  kl 10–13

Kommunal Ale ser att 
vi har stora arbets-
miljöproblem i vår 

kommun. Det är delvis följ-
den av ett hårt sparbeting 
i sektor Arbete, trygghet 
och omsorg, där många 
medlemmar arbetar. Men 
problemet är inte bara av 
ekonomisk art, det handlar 
också om en hårdnad atti-
tyd från arbetsgivarens håll. 

Den plötsliga nödbrom-
sen i ekonomin slår på olika 
sätt inom olika verksam-
heter. Inom barnomsor-
gen blir konsekvensen att 
vikarier inte kallas in, vilket 
gör att kvaliteten inte kan 
säkras då det finns för få 
vuxna per barn. Personalen 
har inte möjlighet att ta ut 
sina raster och det är inte 
säkert att de kan gå hem 
efter avslutat arbetspass, 

då det inte finns tillräckligt 
med personal för att ge 
barnen en trygg omsorg. 
Barnen drabbas av att verk-
samheten går på lågvarv, 
de får färre utflykter och 
aktiviteter. 

Undersköterskorna som 
arbetar inom hemtjänst 
och på äldreboenden har 
det tuffare än någonsin då 
en redan slimmad per-
sonalstyrka har minskats 
ytterligare. Att bemanning-
en på nätterna är lägre än 
minimigränsen är mer en 
regel än ett undantag. Det 
ligger också på underskö-
terskorna själva att ansvara 
för att besparingarna görs. 

För att undvika att om-
sorgstagarna blir drabbade 
gör de sitt yttersta för att 
räcka till, priset för det är 
den egna hälsan. Sjuktalen 
stiger, personalen är både 
fysiskt och mentalt utmat-
tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga att 
många gamla inte får den 
goda omvårdnad som både 
deras anhöriga och perso-
nalen inom äldreomsorgen 
hade önskat dem. Vi befa-
rar också att Ale kommer 
att stå sig slätt i konkurren-
sen om undersköterskorna, 
en yrkesgrupp som hela 

Sverige (och Norge) inom 
kort kommer att skrika 
efter.

Vi, medlemmar i 
Kommunal Ale, upplever 
dessutom att vi sedan ett 
par år tillbaka har blivit 
allt tystare på våra arbets-
platser. Det klimat som 
råder gör att vi drar oss 
för att rikta kritik mot våra 
arbetsgivare. Vi har sett 
att arbetskamrater som ifrå-
gasatt och ställt krav, full 
rimliga sådana, har blivit 
motarbetade, omplacerade 
eller rent av uppsagda av 
personliga skäl. Intresset 
för att samarbeta med fack-
et är svalt och våra fackliga 
ombud respekteras inte sina 
roller. 

Det här är inte något 
som gäller en enskild 
arbetsplats eller en viss 
enhetschef, utan medlem-
mar från olika kommunala 
verksamheter vittnar om 
samma sak. Vi begär av 
Ales kommuns politiker att 
de ska ta sitt ansvar som 
arbetsgivare och vända den 
negativa utveckling som 
bara rullar på. Kommunals 
dörr står öppen för ett 
konstruktivt samarbete.  

Kommunal Ales styrelse 

Arbetsklimatet i Ale 
kommun har hårdnat

Sjuktalen stiger, 
personalen är 
både fysiskt och 
mentalt utmat-

tade. Trots personalens 
slit måste vi tyvärr säga 
att många gamla inte får 
den goda omvårdnad 
som både deras anhöri-
ga och personalen inom 
äldreomsorgen hade 
önskat dem.
KOMMUNAL ALE
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Kommunal Ales skarapa insän-
dare i förra veckans Alekuriren.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LUNCHÖPPETTIDER
Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

ALE. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Monica Samuelsson (S) har tagit del 
av Kommunals insändare.

Lokaltidningen gav henne också chansen att 
bemöta veckans uttalanden.

– Jag har inga kommentarer i dagsläget, svarar 
hon.

Het debatt om kameraövervakning
ALE. Oppositionens 
motion om att identi-
fiera otrygga platser 
och införa kameraöver-
vakning vållade debatt 
mellan kommunalråden.

– Det handlar om att 
identifiera otrygga plat-
ser och om nödvändigt 
ansöka om kameraö-
vervakning, sa Mikael 
Berglund (M).

– Fel väg för vårt 
trygghetsarbete, svara-
de Paula Örn (S).
Moderaterna, Kristdemo-

kraterna, Folkpartiet och 
Framtid i Ale föreslår i en 
motion att i en utredning 
identifiera platser som upp-
levs som otrygga.

– När det arbetet är gjort 
kan en lösning vara att införa 
kameraövervakning, motive-
rade Mikael Berglund idén.

Kommunstyrelsens ord-
förande Paula Örn sågade 
förslaget.

– Motionen känns trubbig 
och fyller ingen funktion. Vi 
har ett väl fungerande trygg-
hetsarbete med bland annat  
trygghetsvandringar. Dess-
utom kan inte kommunen 

själv bestämma vilka platser 
som ska kameraövervakas. 
Det sköts av Länsstyrelsen.

Jan Skog (M) menade att 
motionen är en del av det 
förebyggande arbetet. Att 
kameror avskräcker från nya 
brott. 

– Faktum kvarstår att 
kommunen inte kan placera 
kameror där vi vill. Det reg-
leras av Länsstyrelsen, mar-
kerade Paula Örn.

Mikael Berglund hoppas 
att kameraövervakning ska 
öka den upplevda trygghe-
ten, men Paula Örn är rädd 
för motsatsen.

– Man kan snarare få 
uppfattningen att Ale är en 
väldigt otrygg plats. Det är 
kommunen med fler väktare, 
kameraövervakning och allt 
ni vill införa. Vem vill flytta 
till en kommun som skyltar 
med otrygghet, sa hon.

– Alternativet är att sätta 
huvudet i sanden och inte 
agera. Det är samma sak som 
i det drogförebyggande ar-
betet. Vi agerar om vi ser ett 
problem, avslutade Mikael 
Berglund.

Fullmäktige avslog motio-
nen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Klarar du dig 
i 72 timmar?

LÄS
14

LÄS
04

Stadsparken har 
prioritet i Nödinge

Älvängens IK 
vann guldracet!

LÄS
22

Nytt centralt bibliotek
Älvängen får ett nytt folkbibliotek i resecentrum, där Pressbyrån tidigare huserade. Även delar av vänthallen tas i anspråk. 
Den positiva nyheten presenterades av Stefan Ekwing (FP), vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Eva Bünger, biblio-
teks chef i Ale, Michael Svensson, verksamhetschef och Stefan Hagman (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

ANSVAR 
FÖR  

SVERIGE

Ale Torg

Gäller v 43 • 21/10–25/10

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

Galet bra pris!

KAFFE
ICA. 500 g. Gäller ej ICA I love eco,  

Hela bönor. Jfr pris 40:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

20:-/st

Kortpris

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

ALLA DAGAR
06.00–23.00

10%
RABATT 
PÅ ETT KÖP  
MED DENNA  

KUPONG!

COOP FIRAR 2 ÅR
HANDLA OCH FÅ

G
äller fred

ag
 23/10 v43

Var får man mest 
funktion för pengarna?

Just nu har vi upp till halva priset på stilrena streetjackor 
i funktionsmaterial, slitstarka Gore-Tex®-skor och mycket annat 
som håller dig både varm och torr i vardagen. Kom in till oss på 

Team Sportia så får du hjälp att rusta dig för kallare väder!

HALVA
PRISET!

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

Gäller ons 21/10 t o m sön 1/11.
Med reservation för slutförsäljning.

TENSON GINA
Halvlång damjacka i vädertåligt  
funktionsmaterial. Avtagbar huva.
grön, svart, grå.

HALVA
PRISET!

HÖST- 
KAMPANJ 

PÅ VINTER- 
JACKOR OCH 

GORETEX®- 
SKOR

North Bend Callie
Halvlång vadderad parka med dunliknande 
fyllning, fast huva, flera praktiska fickor, 
quiltat foder och skinndetaljer.  
Damstorlekar 36-48.

(1599:-)
799:

Hos oss får du mest
funktion för pengarna!

Vard: 10 – 19 | Lör: 10 – 15  |  Sön: se hemsida 
ICA Kvantum 7 – 23 alla dagar  |  www.aletorg.se

TÅRTKALAS 
PÅ TORGET!

LÖR 24 OKT
KL 11 – 15

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror till fast pris!
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POLIS
RONDEN

POLISEN I ALE GER FÖLJANDE
RAPPORT FRÅN DEN GÅNGNA VECKAN

Onsdag 26 augusti
Grov olovlig körning
En Mc-patrull observerar en 
bil på E45 i Nol som fram-
förs i hög hastighet i riktning 
söderut. Bilen stoppas i 
Bohus. Föraren, en man född 
1995 och hemmahörande 
i Lödöse, saknar körkort. 
Samma person stoppas 
senare samma dag, den här 
gången i Älvängen. Brottsru-
briceringen lyder grov olov-
lig körning.

En A-traktor stoppas i 
Älvängen. Fordonet går 
fortare än vad det är kon-
struerat för. Föraren, en kille 
född 1999 från Skepplanda, 
är misstänkt för olovlig 
körning.

En grov olovlig körning 
rapporteras från Rödjans 
väg i Nödinge där en känd 
gärningsman, född 1989 och 
hemmahörande i Molkom, 
framför ett fordon utan 
behörighet. 

Ytterligare en grov olovlig 
körning rapporteras från 
Nödinge, den här gången 
är det en motorcyklist som 
stoppas. Misstänkt är en 
person född 1989 och hem-
mahörande i Surte.

Fredag 28 augusti
Narkotikabrott
En kvinna, född 1997 från 
Göteborg, grips i Surte miss-
tänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Lördag 29 augusti
Misshandel
Strax före klockan två på 
natten kallas polis till Albo-
torget i Skepplanda med 
anledning av ett bråk med 
ett 20-tal ungdomar inblan-
dande. Fyra fall av misshan-
del samt två sönderslagna 
bilar rapporteras från plat-
sen. Två personer förs till 
sjukhus. En är svårt skadad.

Klotter upptäcks på Sur-
teskolan.

HÅLSTENSVÄGEN, ÄLVÄNGEN
0303-74 99 55

ÄLVÄNGEN. Pizzeria Da 
Mille fick hela lokalen 
översvämmad, samma 
öde drabbade även 
Röda Korsets second 
hand-butik i Älvängen.

Torsdagens regn klas-
sas av VA-personalen i 
Ale som ett 25-årsregn.

– Det var en extrem 
nederbörd under en 
mycket kort tid, vilket 
är svårt att skydda sig 
mot, säger enhetschef 
Peter Fahar.

Det var fastigheter längs 
Göteborgsvägen och på 
Änggatan i Älvängen som 
drabbades värst. Även i cen-
trala delar av Bohus utsattes 
ett antal husägare för vädrets 
ovillkorliga krafter.

I Älvängen kunde upp-
märksamma vittnen se hur 
regnvattnet från det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
forsade likt en flodvåg längs 
Starrkärrsvägen.

– Vi har undersökt om 
det finns några faktiska fel 
i dagvattensystemet, men 
färdigställandet av Krono-
gården följer den plan som 
är upprättad. Det finns till-
räckligt många magasin för 
att klara en riklig nederbörd. 
Kapaciteten är baserad på 
10-årsregn, men det som 
föll i torsdags var  minst ett 
25-årsregn, säger Anders 
Jansson, teknisk chef i Ale.

Det finns inga skäl att 
misstänka fel i utförandet 
av magasinen?

– Nej, och enligt vår be-
dömning har exploatören till 
och med byggt fler magasin 
än vad planen säger. Hela 
VA-sverige diskuterar just 
nu om vi bör dimensionera 
om våra fördröjningsmaga-
sin med tanke på klimatför-

ändringarna. När det blir 
läge har vi planerat att göra 
en simulering över hur ett 
100-årsregn skulle påverka 
Ale, säger Anders Jansson.

I veckan kommer de 
hushåll som VA-enheten 
misstänker har drabbats av 
översvämningen att få en 
blankett där de ska redogöra 
för händelseförloppet.

– Det ligger till grund för 
vår egen utredning av kon-
sekvenserna. Är det någon 
drabbad som inte får brevet 
från oss är det bara att kon-
takta kommunen, hälsar Pe-
ter Fahar.

 Samtidigt intensifieras nu 
arbetet att tillsammans med 
fastighetsägare i kommunen 
bygga bort alla felkoppling-
ar, där till exempel stuprör 
är kopplade till spillvatten-
ledningarna istället för till 
dagvattennätet.

Ramon Ekici på Pizzeria 
Da Mille var en av de drab-
bade i Älvängen. Plötsligt 
gav entrédörrarna vika och 
vattnet forsade in i källarlo-
kalen. Personalen fick fly ut 
genom bakdörren.

– Jag har aldrig sett så 
mycket vatten. Det var helt 
otroligt, berättar Ramon 
som fick snabb hjälp av 
Räddningstjänsten och un-
der helgen bakades det återi-
gen pizza hos Da Mille.

För ett år sedan drabba-
des Kupan i Älvängen av en 

översvämning. Nu var det 
alltså dags igen.

– Just nu känns det fruk-
tansvärt, suckar Kristina 
Ekstrand, en av Röda Kor-
sets många eldsjälar.

I november förra året flyt-
tade Röda Korset tillbaka 
till lokalerna på Göteborgs-
vägen, sedan renoveringen 
blivit klar efter förra över-
svämningen. Frågan är vad 
som händer nu.

– Vi orkar inte med sam-
ma resa en gång till, säger 
Kristina Ekstrand uppgivet.

JONAS ANDERSSON
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Röda Korsets second hand-butik Kupan på Göteborgsvägen i Äl-
vängen drabbades än en gång av översvämning.

Dammarna som 
ska fånga upp 
regnvattnet och 
fördröja flödet 
ner mot centrum 
var mer eller 
mindre snustor-
ra. Vattnet rann 
förbi, men någon 
felkonstruk-
tion är det enligt 
VA-enheten inte 
tal om. Huruvida 
sprängsten är det 
bästa för att suga 
upp och fördröja 
vattnet att rinna 
vidare är en fråga 
många ställer sig. 
Helt klart fung-
erade det inte 
särskilt bra i tors-
dags.

KUNGÖRELSE
Onsdagen den 9 september 2015 har Lilla Edets kommunfullmäktige
sammanträde i Stora Salongen, Folkets hus kl. 19.00. Välkommen!

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden: 

• Ny förskola på Gossagården, Lödöse

• Mål- och Resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018

Bert Åkesson  Maria Olegård
Ordförande  Sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa 
på lillaedet.se/KF, Medborgarservice i kommunhuset och på biblioteket i 
Lödöse fr.o.m. den 2 september 2015.

Pizzeria Da Mille översvämmades i torsdags när ett intensivt regn som beskrivs som ett 25-års-
regn slog till. Lokalen mer eller mindre dränktes och Räddningstjänsten fick fullt upp. 

25-årsregn dränkte 
delar av Ale
– Centrala Älvängen 
hårt drabbat

Ramon Ekici kunde ändå le.
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DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LUNCHÖPPETTIDER
Mån – Fre 11 – 14.30 • Lör – Sön 11 – 15

LÖRDAG KL 10.00–17.00
SÖNDAG KL 11.00–17.00

7000 kvm lågprisvaruhus
BRETT SORTIMENT

LÅGA PRISER

ALAFORS. Josefine Wen-
nerlund.

Det är namnet på Ale 
Lucia 2015.

Kröningen ägde rum 
i Medborgarhuset i 
lördags.

Traditionens makt är stor. 
För 63:e gången kröntes Ale 
Lucia. En relativt stor publik 
i Medborgarhuset fick se när 
lussemamma Gunilla Jo-
hansson, med hjälp av fjol-
årets lusdrottning, Josefin 

Thorbjörnson, satte ljus-
kronan på Josefine Wenner-
lunds huvud.

– Jag blev förvånad, hann 
inte tänka så mycket, förkla-
rar Josefine som var kandidat 
nummer 5.

Lucia och tärnor bjöd på 
skönsång under knappt en 
timme. Det var stämnings-
fullt och mycket vackert. 
Ingegerd Andersson ackom-
panjerade förtjänstfullt på 
piano och kören, bestående 
av Stina Johansson, Erica 
Eriksson och Malin Haa-
rala, förhöjde upplevelsen 
ytterligare. Nämnda trio har 
också lett sångövningarna 
med luciatruppen.

– Vi började repetitioner-

na redan i september, berät-
tar Erica.

Historiskt har Ale Lu-
cia verkat som en kommitté 
under Ahlafors IF:s vingar. I 
samförstånd beslutade par-
terna att Ale Lucia skulle 
stå på egna ben inför det här 
året. Lördagens kröning var 
således den första i egen regi.

– Vi har en hel del idéer 
om hur vi ska kunna utveckla 
konceptet i framtiden. I år 
kunde man för första gång-
en sms-rösta och det slog väl 
ut. Vi fick in cirka 300 röster 
den vägen, avslutar Stina Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Josefine Wennerlund kröntes till Ale Lucia

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

Fjolårets ljusdrottning, Josefin Thorbjörnson, sätter kronan på Ale 
Lucia 2015 – Josefine Wennerlund.

Luciatåget bjöd på vacker sång i Medborgarhuset. Från vänster: Josefine Björkman, Felicia Zackrisson, Andrietta Eliasson, Josefine Wennerlund, Rebecka Carlinger, Demi 
Gustafsson och Emma Fors.

Luciakören bestående av Stina Johansson, Erica Eriksson och Malin Haarala.

Josefine Wennerlund omgiven av sin familj, pappa Magnus, 
mamma Linda och syster Ebba.

– Ja, mycket tyder på det. 
Konserten den 19 decem-
ber är redan slutsåld och 
det finns bara ett fåtal bil-
jetter kvar till konserten 
nu på lördag.

Julkonsert har bli-
vit en kär tradition för 
Opus -83?

– Ja, verkligen. Det 
började med en konsert, 
som vi har utvidgat till 
två under de senaste åren. 
Med tanke på publikin-
tresset finns en tanke om 
att göra tre konserter näs-
ta år. Vi får väl se vad vi 
orkar med.

Vilka solister har ni 
med i år?

– Olle Pettersson, 
Ingela Friberg och Jen-
nie Elonsson finns med. 
Dessutom har vi hjälp 
av två duktiga pianister. 
Vid första tillfället spelar 
Mats Sköldberg från Gö-
teborgsOperan och lör-
dagen därpå Simon West-
man.

Hur ser repertoaren 
ut?

– Det blir traditionell 
julmusik kryddat med en 
hel del nya låtar. Två psal-
mer kommer att framföras 
och naturligtvis ”Jul på 
landet” som många kän-
ner igen från brukstiden 
i Surte. Det blir dessutom 
två sånger där publiken får 
sjunga med.

Har du någon egen 
jullåtsfavorit?

– ”Jul, jul, strålande jul” 
och ”När det lider mot 
jul” tycker jag mycket om. 
Jag är uppväxt med dessa 
sånger.

Vad tycker du är vik-
tigast på jul?

– Eftersom jag är mu-
siker så ligger julmusiken 
mig närmast hjärtat.

Bäst på julbordet?
– Det är sillen och skin-

kan med dess tillbehör.
JONAS ANDERSSON

Blir det 
utsålda 
hus?

HALLÅ DÄR...

…Jack Svantesson, dirigent 
för Opus -83, som ger två 
julkonserter i Surte kyrka 12 
och 19 december.

FAKSIMIL: VECKA 27, 2015

FAKSIMIL: VECKA 32, 2015

FAKSIMIL: VECKA 29, 2015

FAKSIMIL: VECKA 39, 2015

FAKSIMIL: VECKA 34, 2015

FAKSIMIL: VECKA 46, 2015

FAKSIMIL: VECKA 48, 2015

FAKSIMIL: VECKA 37, 2015

FAKSIMIL: VECKA 33, 2015

FAKSIMIL: VECKA 39, 2015

FAKSIMIL: VECKA 44, 2015

FAKSIMIL: VECKA 46, 2015

FAKSIMIL: VECKA 39, 2015

FAKSIMIL: VECKA 35, 2015

FAKSIMIL: VECKA 49, 2015

FAKSIMIL: VECKA 43, 2015

FAKSIMIL: VECKA 35, 2015 FAKSIMIL: VECKA 36, 2015

FAKSIMIL: VECKA 50, 2015

Teodor Smedius utsågs till 
polischef för det nya lokalpoli-
sområdet Kungälv/Ale. Målet är 
att polisen ska komma närmare 
aleborna – igen.

Ostindiefararen Götheborg 
gjorde sitt första besök i Vänern 
och passaderade då Älvängen, 
där stora delar av tågvirket till 
skeppet är slaget. Bildspelet på 
alekuriren.se blev årets mest 
”sedda” nyhet med över 30 000 
visningar.

Ale kommun har startat en 
utredning om var en eventuellt 
ny simhall bäst placeras. Oron är 
stor i Skepplanda.

Ale kommun arrangerade för 15:e 
året sin internationella entrepre-
nörsutbildning för ungdomar.

McDonalds Ale Torg hamnade i 
riksmedia sedan restaurangen 
tvingats stänga för sanering då 
ett 30-tal personer anmält sig 
matförgiftade.

Arbetsmarknadsprojektet med 
trygghetsvärdar på Alependeln 
under kvällstid lades ned i brist 
på ekonomiska resurser.

Rikard Karlberg, 28, har tillhört 
Sveriges lovande golfare under 
många år. I september tog han sin 
första Europatitel och blev senare 
också pappa till tvillingar.

En fördjupad översiktsplan för 
centrala Nödinge ställdes ut för 
ett första samråd. Engagemang-
et var stort och synpunkterna 
så många att samrådstiden fick 
förlängas.

Ulf Runmarker, byggherre och 
ägare till Backa Säteri Golf AB, 
möter protester mot sina planer 
att bebygga nuvarande driving 
range. I december meddelar 
Runmarker att han inte längre vill 
finansiera underskottet i golf-
verksamheten. Därmed är fram-
tiden för golf i Nödinge oviss. En 
ideell förening försöker nu rädda 
verksamheten.

1 september flyttade de för-
sta boende in i Green Village 
lägenheter i Surte. Ett hållbart 
boende som redan vunnit priser i 
branschen.

I september drabbades Ale av ett 
25-årsregn som dränkte centrala 
delar av Älvängen. Pizzeria Da 
Mille översvämmades.

Näringslivsklimatet fortsatte sin förbättring. Ale kommun har sedan 
bottennoteringen 2012, klättrat från plats 241 till 43 på Svenskt 
Näringslivs prestigefyllda ranking över näringslivsklimatet i landets 
kommuner. Numera bjuds Ales kommunalråd in som föreläsare om hur 
man vänder en negativ trend och får företagen med sig.

Ett nytt centralt bibliotek i Älvängens resecentrum. Initiativet presen-
terades i oktober och i januari/februari 2016 ska biblioteket invigas.
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Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 22 september 2015 är justerat (godkänt och 
underskrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 2 oktober genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i  
Regionens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

facebook.com/sverigedemokraterna.ale

Vi syns på ALE TORG 10 oktober !

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Måndag och tisdag den 19-20 oktober  
sammanträder regionfullmäktige i  
Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer stipendium för idrottare 
med funktionsnedsättning 2015 att delas ut.
Måndagen kommer att vara en temadag om regionens 
bolag och frågor där regionen vill påverka staten och EU.

Tid: 
Måndagen den 19 oktober kl 09.30
Tisdagen den 20 oktober kl 09.30
Utdelning av stipendium för idrottare med funktions 
nedsättning sker tisdagen den 20 oktober kl 13.00 

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens 
Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra samman- 
trädet via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och  
sjukvårdens inriktning, kulturlivets utveckling,  
kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor 
kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Hellman kliver av efter 30 år

JOHAN REDLUND

Ålder: 37 år.
Yrke: Förvaltningschef hos 
Alebyggen.
Familj: Gift, tre småbarn.
Bor: Hisingen.
Ledaregenskaper: ”En god 
lyssnare som är duktig på 
att sortera informationen 
och vara tydlig när det 
behövs”.
Intressen: ”Barnen tar all 
tid, men jag är väldigt sam-
hällsengagerad”.

Alebyggens ordförande Jarl Karlsson (S) och vice ordförande Sune Rydén meddelade i fredags att 
styrelsen bekräftat att Johan Redlund tar över som vd från och med 1 mars. Lars-Ove Hellman 
tar istället över som fastighetschef. 

– Och ersättaren 
finns på kontoret
NÖDINGE. Efter 30 år 
som vd på kommunala 
Alebyggen kliver Lars-
Ove Hellman av.

Hans ersättare har 
rekryterats internt.

Förvaltningschef 
Johan Redlund, 37, tar 
över uppdraget 1 mars 
nästa år.

Under mandatperioden 
1982-86 var Lars-Ove Hell-
man styrelseordförande i det 
kommunala bostadsbolaget 
Alebyggen. Han brann sär-
skilt för boinflytandet och 
agerade väldigt aktivt. När 
dåvarande vd, Bertil Lund-
gren, meddelade sin avgång 
fick Lars-Ove frågan. Att 
han var engagerad socialde-
mokrat var inget hinder och 
oppositionen har varken då 
eller senare haft några syn-
punkter.

– Tvärtom så har vi all-
tid varit väldigt överens i 
Alebyggens styrelse. Det 
politiska styret har inte på-

verkat mina möjligheter att 
driva bolaget framåt. När 
du kliver in i styrelserummet 
har ledamöterna låtit parti-
beteckningen hänga kvar på 
jackan. Här tar vi de beslut 
som är bäst för bolaget och 
den inställningen har alltid 
fungerat, säger Lars-Ove 
Hellman.

Han har fått vara med om 
stora förändringar och ut-
maningarna avlöste ett tag 
varandra. När han tillträdde 
1986 handlade det mesta om 
expansion och tillväxt. Ale-
byggen ökade fram till 1993 
sitt bostadsbestånd med 
50%.

Ingen bostadskö
– Jag kommer särskilt ihåg 
satsningen på 28 nya lägen-
heter på Lövåsvägen i Ala-
fors. På den tiden fanns det 
ingen bostadskö och många 
ifrågasatte bygget. Jag men-
ade att skälet till att det sak-
nades bostadskö i Alafors 
var att det inte fanns några 
lägenheter att köa till. Det 
blev succé och många av de 
som flyttade in bor fortfa-
rande kvar, berättar Hell-

man.
Mer oroligt och nervöst 

blev det under mitten av 
90-talet när räntorna ske-
nade och dåvarande finans-
minister Göran Persson 
bestämde sig för att städa i 
statens finanser. Kraftigt för-
ändrade räntebidrag var inte 
till Alebyggens fördel.

– 1998 fick bolaget en er-
inran från revisorerna och 
många menade att vi skulle 
kasta in handduken. Under-
hållet blev eftersatt och vi 
tvingades se över alla våra 
kostnader. Det var en tuff 
tid, minns Hellman.

1989 hade Alebyggen 
bildat Ale Exploatering till-
sammans med PEAB. Syftet 
var att öka attraktionskraften 
i Nödinge. Idén om Ale Torg 
föddes.

– Vi hade stora hyresför-
luster på Klöverstigen. Lä-
genheterna gick inte att hyra 
ut. Genom att förändra bild-
en av Nödinge och självklart 
tillföra en del värden ansåg 
vi att Ale Torg kunde gå plus 
minus noll. Bidrog det bara 
till att våra hyresförluster 

minskade så var det en plus-
affär, berättar Hellman om 
strategin.

De första åren var tuffa för 
det nya centrumet. Utlands-
lån tog hårt på lönsamheten. 
Dessutom började tankarna 
om Alebyggen verkligen var 
rätt ägare till ett köpcentrum 
att värka.

– Det är en sak att hyra ut 
lägenheter, något helt annat 
att ägna sig åt kommersiella 
fastigheter. Det kräver en 
aktiv centrumledning och vi 
ansåg att Ale Torg skulle må 
bättre av en ägare med rätt 
kompetens, säger han.

Få besvikelser
På frågor om besvikelser och 
motgångar dröjer Lars-Ove 
Hellman med svaren.

– Det har inte varit så 
många. I styrelsen har vi all-
tid haft en enig syn. Under 
mina 30 år har vi bara haft en 
votering. Annars har vi varit 
helt överens. Det är nog rätt 
unikt, men visst var det trå-
kigt att vi inte kom vidare 
med utbyggnadsetappen Ale 
Torg norra. Då hade vi haft 

både kommunhus och ICA 
Maxi på plats idag, samtidigt 
hade det varit ett stort risk-
tagande.

Bland enskilt viktiga be-
slut lyfter han istället köpet 
av det gamla cementgjuteriet 
i Älvängen. Det var tänkt 
som ett strategiskt mark-
köp för att utveckla Älväng-
en centrum, men användes 
senare som en lösning för 
Gustafssons Åkeri när rese-
centrum skulle byggas.

– Det avgjorde en lång 
tvist mellan kommunen och 
företaget, säger Hellman.

Hjärtinfarkt
2011 opererades han för en 
tarmtumör och då kom tan-
karna att börja trappa ned. 
I våras drabbades han av en 
lindrig hjärtinfarkt och det 
blev avgörande.

Problemet är att fler nyck-
elpersoner är på väg att läm-
na Alebyggen. Sven Bur-
gren går i pension i mars.

– För att slippa rekryte-
ra både en ny fastighetschef 
och vd hittade vi en spän-
nande intern lösning. Lars-
Ove med sin långa erfaren-
het är som klippt för rollen 
att driva våra kommande 
byggprojekt och när Johan 
(Redlund) dessutom svarade 
positivt på vår förfrågan om 
vd-jobbet kände vi oss väl-
digt nöjda, säger ordförande 
Jarl Karlsson (S). 

Att den tidigare verkstäl-
lande direktören kommer 
att finnas kvar när den nye 
tar vid ser ingen som något 
bekymmer.

– Det är naturligtvis nå-
got vi har pratat mycket om, 
men vi har kommit överens 
om tagen, säger vice ordfö-
rande Sune Rydén (KD).

Johan Redlund räds inte 
uppdraget och ser fram mot 
att fortsätta arbetet med att 
skapa hemlängtan i Ale.

– Som vd har du det yt-
tersta ansvaret, men vi är 
ett helt lag som jobbar till-
sammans. Jag behöver inte 
vara bäst på allt. Vi har en 
otroligt spännande tid fram-
för oss med förtätning i Nö-
dinge, nyproduktion och 
renovering i Nol samt 75 
nya lägenheter på Änggatan 
i Älvängen.

Johan Redlund tillträder 
tjänsten 1 mars 2016.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Alebyggen offentliggjorde att 
Lars-Ove Hellman lämnar vd-pos-
ten i mars 2016. Han gör det 
efter 30 år på bolagets yttersta 
post och ersätts av Johan Red-
lund som rekryterats internt.

En intern förtroendekris hos 
Aledemokraterna gjorde att Sven 
Rydén lämnade partiet efter att 
ha varit med från starten. Precis 
som tidningen uppgav följdes 
avhoppet av fler. Helen Ahlberg, 
ordförande, var en av de som 
hoppade av under hösten.

Arbetsförmedlingen kunde under 
nästan hela året rapportera om 
en sjunkande arbetslöshet. I ok-
tober var andelen öppet arbets-
lösa och sökande i program nere 
på 4,5% i Ale.

Fackförbundet Kommunal riktade 
skarp kritik mot kommunledning-
en. Besparingarna inom sektor om-
sorg- arbetsmarknad medför enligt 
dem en oacceptabel arbetsmiljö, 
där också ledarskapet beskrivs 
som hårt. I januari är ett möte med 
kommunledningen inplanerat. 

Älvängenskolan firade 100 år 
med en riktigt gammaldags 
skoldag.

Det nya bostadsområdet Kro-
nogården i Älvängen är en 
framgångssaga för Veidekke och 
Skanska Nya Hem. Försäljningen 
har gått mycket bra.

Josefine Wennerlund, 16, från 
Älvängen röstades fram till Ale 
Lucia, men hon hade ingen lycka 
med sig när tåget skulle uppträda 
på Älvängens julmarknad dagen 
efter kröningen. Regn och storm 
gjorde att lucian fick söka skydd 
inomhus.
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BOHUS. Hästarna Finito, 
Salerno och Aros har 
gjort entré hos Ale Jen-
nylunds ridklubb.

Tillsammans gör dessa 
starka och vackra djur 
att tillgängligheten till 
ridsporten blir betydligt 
bättre. 

Hästarna är ridskole-
hästar som genom trä-
ning, sitt lugna tempera-
ment och lyhördhet gör 
dem speciellt lämpliga 
för ryttare med funk-
tionsnedsättning. 

Till AJRK kom hästar-
na tack vare engage-
mang från medarbetare 
vid AkzoNobels fabrik i 
Bohus. 

Sedan flera år har Akzo-
Nobel ett globalt program 
(Community Program) där 
medarbetare kan bidra till 
den lokala orten genom eget 
fritidsarbete för ett välgöran-
de ändamål, i kombination 
med ekonomiskt stöd till 
projektet från arbetsgivaren. 
I Bohus valde ledningsgrup-
pen på AkzoNobel att stötta 
ridklubben i närområdet så 
att de kan välkomna fler ryt-
tare i sin verksamhet.  

– Som stor arbetsgivare 
på orten vill vi ge tillbaka till 
samhället där vi är verksam-
ma. Att bidra till meningsfull 
fritidssysselsättning genom 
att göra ridsporten tillgäng-
lig för fler kändes helt rätt, 
säger Ulrika Dahl, platschef 

på AkzoNobel i Bohus.
Att rida med en funktions-

nedsättning är inga problem, 
på AJRK är alla ryttare oav-
sett förutsättningar. 

– Det är en av ridsportens 
styrkor, här är alla välkomna. 
Hästen gör ingen skillnad på 
människor, den dömer ing-
en. Bidraget från AkzoNo-
bel är mycket värdefullt då 
det innebär att vi kan köpa 
in hästar av hög kvalitet och 
därmed får möjlighet att 
bredda verksamheten ytterli-
gare, säger Sofia Johansson, 
ridskolechef AJRK. 

Varje lördagsmorgon ri-
der en grupp ryttare med 
olika funktionsnedsättningar 
under ledning av ridinstruk-
tör Jennie Johansson, som 
är vidareutbildad inom rid-
sport för funktionsnedsatta. 
Tack vare de nya hästarna 
är planeringen nu igång för 
ännu fler grupper. 

– De här lektionerna är 
den bästa starten på da-
gen. Det är så härligt att se 
all glädje hos ryttarna. För 
många innebär ridningen att 
få fyra friska ben som kan ta 
dem ut i skog och mark. Det 
finns också en dimension av 
att ryttaren får möjlighet att 
vara högre upp än alla andra, 
istället för att som i rullstol 
alltid behöva titta upp på de 
som står eller går, säger Jen-
nie. 

Både Sofia och Jennie 
är båda eniga om hästens 
möjligheter inom såväl re-
habilitering som glädjefull 
fritidssysselsättning för alla 

människor oavsett eventu-
ella funktionsnedsättningar.  
– Jag har sett ryttare som 
inte kan sitta på en vanlig 
stol, som utan problem sitter 
rak på hästryggen. Rytmen i 
hästens skritt påminner om 
vår gång, den upplevelsen i 
kombination med kontakten 
med hästen kan göra under-
verk, säger Sofia. 

Det är många medarbe-
tare på AkzoNobel som är 
engagerade i ridskolan till-
sammans med sina familjer. 
Caterina Camerani, håll-
barhetschef är en av dem. 
Hon är på ridskolan med sin 
familj varje vecka. Förutom 

att rida själva så hjälper hela 
familjen till i verksamheten 
genom att vara en extra re-
surs för ridlärarna vid lektio-
nerna, sköta hästarna, eller 
att arbeta i kaféet. 

– Det här är en fantastisk 
barn- och ungdomsverk-
samhet som jag är glad att 
AkzoNobel väljer att stötta. 
Jag ser på mina döttrar hur 
de lär sig ta ansvar genom 
att ta hand om och dela med 
sig av sina kunskaper till de 
mindre barnen. Ungdomar 
som håller på med ridsport 
utvecklas socialt då de lär sig 
umgås med alla åldrar, säger 
Caterina Camerani. 

Rolf Kühl, produktions-
analytiker, är också en av 
många medarbetare från Ak-
zoNobel som varit en del av 
AJRK i flera år. Förutom att 
praktiskt ta hand om hästar-
na så är han kassör i fören-
ingen. 

– Idag har vi 400 medlem-
mar i föreningen och 330 
ridande i veckan. Vår vision 
är att detta ska vara en klubb 
för alla i kommunen med 
omnejd. Tack vare bidraget 
från AkzoNobel, som räckte 
till såväl hästar som vackra 
hästtäcken, kan klubben nu 

nå ut till ännu fler som vill 
prova på ridsporten. Det är 
också glädjande att Ale kom-
mun väljer att satsa på klub-
ben genom bygget av det nya 

ridhuset som planeras nästa 
år, säger Rolf. 

Stina Welmin

AkzoNobel bidrar till att fler kommer upp på hästryggen 
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Jonna Hällblad 12 år, assisterar på lektionen för funktionsnedsatta ryttare. Jonna är dotter till Nina Larsson som arbetar på AkzoNobel i 
Bohus.

Jonathan Stigelius redo i sadeln för dagens lektion.

Sofia Johansson, ridskolechef på Ale Jennylunds ridklubb, ser po-
sitivt på att klubben tack vare bidraget från AkzoNobel kan köpa 
in hästar av god kvalitet.

Vinnare i 
Nyårskrysset!

Johannes de Zwart
ALAFORS

Margaretha Gustafsson
BOHUS

Tore Eklund
SKEPPLANDA

Anne-Marie Karlsson
NÖDINGE

Urban Petersson
LÖDÖSE

Birgitta Andersson
ÄLVÄNGEN

Åke Johansson
ÄLVÄNGEN

Lars-Olof Svalin
SURTE

Barbro Johansson
PRÄSSEBO

Ann-Christine Forsberg
ALVHEM
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Pris 1.980.000:- Visas 17/1.  Tingbergsvägen 17.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 1.950.000:- Visas 17/1. Björkvägen 3.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Med utemiljö i toppklass!
Det är med glädje vi kan presentera ett av Lödöses mest välskötta hus! Trivsam och 
praktisk planlösning. Hel källare med gott om plats för förvaring/hobby. En underbar 
utemiljö med flera uteplatser och trädgård i etage. Gång/cykelavstånd till pendeln mot 
Gbg som extra plus. En familjevilla som måste ses på plats!  104+104 kvm. 

Sutterängvilla med många rum och utrymmen 
för familjen! 
Välkommen till den stora och rymliga sutterängvilla om totalt ca 243 kvm i populära 
Lödöse. Villan är välskött men erbjuder ändå möjligheter till egen prägel. Cykelavstånd 
till pendeltåget mot Gbg och Trollhättan. Vidbyggt garage. Ett perfekt tillfälle för den 
större familjen. Välkommen på visning! 168+75 kvm.

Lödöse
Lödöse

Pris 1.380.000:- Visas 17/1. Strandvägen 1.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 2.680.000:- Visas 16/1. Grönnäs 150.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Charmigt i centrala Lödöse!
Välkommen till denna charmiga tvåplansvilla i centrala Lödöse - perfekt för den mindre 
familjen. Här bor du med gång och cykelavstånd till pendelstationen med tåg mot Gbg 
& Trollhättan. Huset är i gott skick med bla trivsamt kök, fungerande kakelugn och 
genomgående ljusa ytskikt. Välkommen på visning! 81+81 kvm.

Gedigen villa med stora utrymmen! 
Vi har fått förtroendet att få förmedla denna fina villa med ett härligt läge och lagom 
avstånd till Skepplanda och Älvängen. Här är mycket gjort såsom nyare tak, kök och två 
helkaklade badrum. Stor garagebyggnad med utrymme för både hobby och förvaring. 
Ett boende som måste ses och upplevas på plats. Välkommen! 100+115 kvm. 

Lödöse

Skepplan
da

Pris 3.500.000:- Visas 16/1. Solhöjdsvägen 42.
Henrik Kjellberg 0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Pris 3.700.000:- utgångspris. Visas 17/1. Tingberg 219.
Gunnar Carlström  0723-618 618, gunnar@axelssonsfast.se

Familjevilla med gott om utrymmen!
Vi har glädjen att få förmedla denna utmärkta familjevilla med bästa läge i Älvängen. 
Huset är genomgående i mycket gott skick med bla nyare tak och fönster. Hela sex 
stycken sovrum och gott om plats för samvaro. Ett nytt badrum fr 2010. Vacker utemiljö 
med murar och stenlagd uppfart. En villa som ska upplevas på plats! 160+10 kvm.

Fantastisk villa med utsikt mot älven! 
Välbyggt besiktat hus på höjden med utsikt över hela dalgången och älven. Öppen 
interiör och genomtänkt värmesystem och golvvärme. Bergs- och trädgårdstomt med 
stort garage och carport med ett rymligt förråd. Spännande källarhall med frilagt berg 
och spotlights. Gångavstånd till Lödöse pendelstation. 134+90 kvm.

Älvä
ngen

Lödöse
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LÖR 16/1 10-14
SÖN 17/1 11-14
Välkommen!

EXTRA HELGÖPPET!

KUNGÄLV Filaregatan 7
0303-20 86 01  www.kongahallabil.se
Vard 9 -18,  Lördag 10-14  Söndag 11-14

NÖDINGE. På tretton-
dagen öppnade längd-
skidspåren i Damme-
kärr.

Informationen lades 
ut på OK Alehofs hemsi-
da och på skidspår.se.

– Det är alltid roligt att 
vara före de andra skid-
klubbarna i närområdet, 
säger Kjell Torbentsson.

Inte en snöflinga fanns på 
marken då gruppen startade 

upp de sex snökanonerna på 
söndagsförmiddagen. Den 
efterlängtade kylan tillsam-
mans med mycket torr luft 
gav fina förutsättningar för 
tillverkning av snö.

– Dag och natt har det 
sprutas snö och efter 73 tim-
mar var slingan om cirka en 
kilometer komplett.

Det är ett mycket tungt 
arbete som utförs i kyla och 
mörker eftersom ”snögub-
barna” hela tiden måste 
flytta på kanonerna meter 
för meter samt bära med 

sig luftslangar och de tunga 
vattenrören som följer varje 
kanon. 

– Men responsen efter allt 
slit brukar alltid komma och 
det med härliga spontana 
yttranden från alla glada ski-
dentusiaster.

Nu är det bara att ta fram 
laggen för att sedan ge sig ut 
i spåren och njuta. Informa-
tion om spåravgift och spår-
status uppdateras kontinuer-
ligt på klubbens hemsida.

JONAS ANDERSSON

Preparerade skidspår 
i Dammekärr

Spårat och klart i Dammekärr. På trettondagen öppnade OK Alehof längdskidspåret, en slinga på cirka 
en kilometer.
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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Skolklasser från Ale och Lödöse åk 1-9.
Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) varav 2 pojkar och  
2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Tävlande klasser åk 4-9
1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
2:a pris: 800:- 

Preliminära speltider
Fredag 15.00-22.00
Lördag 07.00-22.30
Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen@aleibf.se  
senast den 29/1. Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy
FREDAG-SÖNDAG 19-21 FEBRUARI

I ALE KULTURRUM

FÖR 

19:E ÅRET 

I RAD!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

ALE IBF SKOLCUPEN SKÄNKER 10 KRONOR FÖR

VARJE ANMÄLD KLASS TILL BARNCANCERFONDEN!

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.

OPEL ASTRA 1,6 CDTI ECOTEC ENJOY

Motor: 4-cyl turbodiesel 
med dubbla överliggande 
kamaxlar och fyra ventiler 
per cyl. Max effekt: 136 hk 
mellan 3 500-4 000 varv/
min. Max vridmoment: 320 
Nm mellan 2 000-2 250 
varv/min. 
Kraftöverföring: Motorn 
fram, framhjulsdrift. 6-väx-
lad manuell.
Fjädring fram: fjäderben 
med undre triangellänk. 
Fjädring bak: torsionsaxel.
Styrning: Elektrisk servo. 

Vändcirkel: 11,4 meter. 
Bromsar: Skivor fram och 
bak. ABS. Antispinn/sladd.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-
stånd 266, längd 437, bredd 
187, höjd 142. Tjänstevikt 1 
364. Bränsletank 48 liter.
Prestanda: Toppfart 205 
km/h. Acceleration 0-100 
km/h 9,6 sek.
Förbrukning/Miljö: 3,9 liter 
per 100 km under blandad 
körning. CO2: 103 g/km. 

+ PLUS... 
Elegant design - utanpå som 
inuti, fylld med spännan-
de teknik, imponerande 
komfort

- MINUS...
Varför snåla med garanti-
erna?

Bratislava-Slovakien. 
Man skulle kunna tro 
att det är magiker som 
tagit fram helt nya Opel 
Astra. 

Utvecklingsfolket har 
bokstavligt talat trollat 
med utrymmet och 
resultatet får många att 
höja på ögonbrynen. 

Modellen har blivit 
både kortare och smala-
re, men trots detta har 
benutrymmet i baksätet 
växt med 3,5 centime-
ter. Hur är det möjligt? 

En magiker avslöjar aldrig 
sina trick och detsamma 
gäller biltillverkare. Opel 
har förutom tricket med ut-
rymmet även lyckats dum-
pa vikten på nya Astra med 
200 kilo och detta är ett nytt 
världsrekord i bilbantning. 
Nykomlingen är alltså kor-
tare, smalare och lättare – 
men hur mycket bättre? Det 
ska vi ta reda på här och nu.    

Ljus framtid
Designen är verkligen ele-
gant med ett väl markerat 
nosparti där strålkastarna 
och grillen knyts ihop med 
en blank list. På tal om 
framljusen så erbjuds dessa 
med smarta LED-strålkas-
tare som skräddarsyr hellju-
set efter omgivningen helt 
automatiskt. Vi upptäcker 
dessutom att backspeglarna 
flyttats ned på själva karossen 

och att det ”flygande taket” 
finslipats. Den bakre takstol-
pen är nämligen klädd med 
svart plast och effekten blir 
illusionen av att taket svävar. 
Snygg på utsidan alltså, men 
hur är det på insidan? Inred-
ningen har verkligen städats 
upp och antalet knappar på 
mittkonsolen nästan halve-
rats jämfört med gamlingen. 

Hur det är möjligt? Jo, en 
åttatums pekskärm klarar av 
att sköta det mesta mellan 
himmel och jord. Systemet 
har allt man kan önska sig 
och lite till, bland annat ”wi-
fi-hotspot” med uppkopp-
ling mot internet i 4G.   

Storleken på nya Opel 
Astra har alltså minskat med 

fem centimeter på längden, 
men det är inget som märks 
vare sig man sitter fram eller 
i bak. 

Vill föraren sitta extra be-
kvämt så finns dessutom ett 
wellnessäte med inbyggd 
massage och ventilation på 
tillbehörslistan. 

Maskinrummet
I maskinrummet kan man 
välja mellan fem turbolad-
dade motorer och det hela 
börjar med en trecylindrig 
bensinare på 105 hästkrafter 
som kan bli din för 159 900 
kronor. Den lilla trepipen lå-
ter riktigt kaxig och kraften 
räcker faktiskt till. Om du 
trots allt vill ratta fyrcylin-

drigt så är det bara att välja 
mellan 125 eller 150 hk. Vi 
lade dock mest krut på die-
selfyran på 1,6-liter, vilken 
erbjuds med antingen 110 el-
ler 136 hästar. Motorn är en 
riktig snåljåp och testbilen 
bjuder på finfina köregen-
skaper. Andra roligheter är 
elektrisk parkeringsbroms, 
stolsvärme på alla sittplatser 
och för 7 900 kronor får du 
en assistent som fickparkerar 
bilen automatiskt. Det sil-
verfärgade Opel-emblemet i 
nosen ljuger med andra ord 
inte. Nya Astra är en ”snil-
leblixt”.   

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Hur är det möjligt?

 Inredningen har verkligen städats upp och antalet knappar på 
mittkonsolen nästan halverats jämfört med gamlingen. 

Opel Astra i ett nytt snyggt svep.



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

DAGGKÅPANS

Behandling av vårtor och svamp.

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

 

                                                                                             

  

 
  

 

Omhändertagande fotvård för alla  

www.fotalvan.se 

 

 För att dina fötter är värda det bästa 

0707-53 51 13 

 
Göteborgsvägen 94 

Älvängen 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Omhändertagande FOTVÅRD för alla 

www.fotalvan.se
Ulla Krafft 

Medicinsk Fotterapeut 

                                                                                                                                                                                        

53 51 13

Göteborgsvägen 94

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ulla KrafftUlla Krafft
 

Kungälv
Tel. 0303-940 05

N

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Svetsvägen 3, Nödinge
Tel. 0303-22 91 01

Nödinge 
Godislager

Välkommen till

Öppet:
Sön - tor 11.00 - 20.00
Fre - lör 11.00 - 21.00

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Tel. 0303-245 770

Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Smörgåstårtor och tårtor
på beställning.

Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol
0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Även STORT sortiment 
hyrfilmer till låga priser!

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

Vättle
Data AB

Tel: 0303-97 190

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, kul-
lersten, makadam, för 

avhämtning eller leverans.
Telefon 0303-74 70 27, 
Kållered 031-86 77 00

www.jehander.se

SPECIALITÉT: BILRUTOR 

ALLT INOM GLAS OCH RAM

0520-65 08 51 • LILLA EDET

Vardag 10–19 • lördag 10–15 
• söndag 11-15

Ale Torg
Tel 0303–966 41

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

ETABLERAD 1925

BIL • MC • SLÄP
INTESIVUTBILDNING

Allt för brud o brudgum
Balklänningar
Smokingar
Dopklänningar

Provning efter överensk.      Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Locktorp 2519 • 460 11 Nygård

Stort
sortiment!

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

Den nya generationens hund- och kattfoder

Öppet vard 8-16.30
Hästavd. har kvällsöppet tis & ons.
Smådjursavd har kvällsöppet onsd.
Tel hästveteterinär, 0303-335960
Tel smådjursveterinär, 33 59 70

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

ALE 
DJURKLINIK

Ale
Containertransport AB

Uthyrning av containrar,
transporter, renhållnings-

entreprenörer, avfallshantering

031-98 00 04

Husbilar
Husvagnar
Släpkärror

Á la carte och färdiga 
paketresor till Tunisien, 

Kina och Malta

Tel 031-979990
www.newairtravel.se

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Göteborgsvägen 94, Älvängen 
Telefon 0303-74 99 81

www.alepromotion.com

Se årets nyheter i vår nya 

utställningslokal!

www.lillaedetsbuss.se  0520-65 75 00

Researrangemang & Beställningsresor
- Hela Europa är vårt arbetsfält

Behov av personal?
Ring till 

Bemannus Personalpartner AB
Tel. 0303-96430

www.bemannus.se

TS Mureri
Tobias Sigestrand

Antika kakelugnar,
öppna spisar, spiskassetter, 
skorstenstätning, keramisk 

tätning, diverse murningsarbeten

Box 2027, 463 25 Lilla Edet
Tel: 0520-661307 Mobil: 0709-843940

www.tsmureri.com

JC Gravyr & Tryck AB
Fasadskyltar - Interiörskyltar med punktskrift 
Fastighetsskyltar - Namnbrickor - Plaketter 
Glasgravyr - Folietext - Dekaler - Bildekor 

Laserskärning - Märkning

0303-33 59 00 | 031-24 11 09

www.jcgt.se

Vi designar med din samverkan för
att skapa ett unikt koncept. 

44 års erfarenhet inom märkning.

Ale Torg
0303-33 67 30. Tunisienspecialisten

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

Välkomna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Välkomna 
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

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

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nödinge SK Fotboll 
önskar medlemmar, 

ledare, sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

Ale Skomakeri & NyckelserviceDAGGKÅPANS
  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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

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

Det är vi bra på.

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.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

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

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Lunchservering 
& catering

Öppet 7:30-14:00
Frukost 7.30-10.00 mån-fre

Alevägen 47 (Tudor) 449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77

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

Vi säljer
Hund- och kattfoder

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

7.200:-

Välkommen att
 höra av Er

076-279 22 12
072-304 30 13

Elinstallationer

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

0322-83100

Gilla oss på
Facebook

Gilla oss på
Facebook

www.sollebrunnsmobelaffar.se
0322-400 14 

Gästgivaregatan 8, Sollebrunn

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

 Tack för alla insatser under 2015.  
Nu tar vi nya tag. Kom och var med du också
Vi tränar inomhus i ALE-hallen Vimmervi IP 

Måndag
17:30 P05 19:00 Ale U P01  20:30 Seniorer

Tisdag
17:30 F05/06 19:00 Ale U P03 20:30 Oldboys

Onsdag
17:30 P04 19:00 Ale U P02 20:30 Seniorer

Torsdag
17:30 P06 19:00 F03/04 20:30 Ale U Juniorer

Fredag
16:00 P04 17:30 F07/08 18:30 P05

Lördag
09:30 Boll och Lek PF 3-5 år 10:30 Ale U P01

Söndag
09:30 P08 11:00 P07 15:00 PF09 16:30 Ale U F99/01

Välkommen NSK Fotboll
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER
F05 KL 10.00
Nödinge SK – HK Aranäs

F04 KL 10.50
Nödinge SK – Stenungsunds HK

P04 KL 11.40
Nödinge SK – IK Sävehof

Varmt  
välkommen!

NÖDINGE IDROTTSHALL
SÖNDAG 17 JANUARI

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

MATCH
Herr div 3

SÖNDAG 17 JAN KL 17.00 
ALE HF–  

SÄVEDALEN HF
ALE KULTURRUM, NÖDINGE

Matchsponsorer:Matchsponsorer:

NOL. Nol IK futsal 
jagar serieseger och 
allsvenskt kvalspel.

För att nå målet har 
klubben gjort klart med 
tre heta nyförvärv.

Joakim Olausson, 
Mirza Mujcic och Kajin 
Talat – dessutom har 
Martin ”Gorgi” Johans-
son återigen tagit på sig 
målvaktshandskarna.

Två matcher återstår av årets 
seriespel i futsal. Vinner Nol 
IK söndagens hemmamatch 
mot Borås AIK i Ale Kultur-
rum väntar  seriefinal bor-
ta mot Frölunda. Därefter 
stundar ett tufft allsvenskt 
kvalspel och för denna slut-
spurt har laget spetsat trup-
pen ytterligare. Årets tyngs-
ta underskrift kom i förra 
veckan när tidigare Atalan-
ta-proffset, Joakim Olaus-
son, skrev på för Nol.

– En drömvärvning som vi 
är mycket stolta över. Extra 
kul när en nolare återvänder, 
men jag vill betona att detta 
är en övergång som bara gäl-
ler futsal, säger sportchefen 
Hadi Namro.

Jocke Olausson, 21, åter-
vände från Italien till BK 
Häcken inför förra årets all-
svenska, men valde att lämna 
mitt under säsongen för spel 
i Örgryte IS. Han letar nu 
återigen ny klubb.

Ett annat tungt nyförvärv, 
Mirza Mujcic, som spelade 
för Utsiktens BK i superett-
an den gångna säsongen, har 
också skrivit på. Samma sak 
gäller den tidigare Nöding-

espelaren Kajin Talat som 
senast spelat för FC Gothia 
och Kortedala (division 2). 
Till detta ska adderas mål-
vaktsveteranen, Martin Jo-
hansson, som gör comeback.

– Den bäste målvakt som 
jag själv har spelat med. 
Otroligt kul att han vill vara 
med igen. Sedan har vi ju 
kanske en av Sveriges bästa 

målvakter, åtminstone inom-
hus, i Andreas Skånberg. 
Han har varit rena väggen 
under hela seriespelet. Nu 
är truppen definitivt spikad 
inför slutspurten, säger Hadi 
Namro nöjt.

Nol IK inledde seriespelet 
2016 med en övertygande 
seger mot Frölunda U som 
slogs tillbaka med impone-

rande 14-1. Med nämnda 
nyförvärv finns det skäl att 
tro på en ny målfest på sön-
dag. 

Futsalsuccé för Nol IK
– Nyblivna DM-mästarna siktar mot allsvenskan

100%
täckning
Vecka 4 är det dags för 

årets första storupplaga, 

då når vi 57 000 läsare.

Annons: 0704-38 52 58

Boka nu!

Bita Bångens är ytterst svår för motståndarförsvararna att hålla emot. Anfallsfyndet har gjort stor 
succé sedan han anlände till Nol IK futsal.                 Foto: Allan Karlsson

Årets nyförvärv. Jocke 
Olausson är klar för Nol IK 
och sportchef, Hadi Namro, 

kan inte vara annat än nöjd. 
Jakten på en plats i nästa 

års allsvenska i futsal inten-
sifieras.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se
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Per Rehnlund, från 
Skepplanda och tillhöran-
de Trollhättans domar-
klubb, kan blicka tillbaka 
på ett framgångsrikt år på 
fotbollsplanen.

Assisterande domare 
i Superettan, hur känns 
det?

– Det är verkligen su-
perkul! Ett mål jag jobbat 
stenhårt för att uppnå.

När skedde debuten?
– Den var i höstas i 

Stockholm med matchen 
Athletic FC-Assyriska FF 
på Skytteholms IP.

Betyder detta att du 
har lagt pipan på hyllan 
och enbart siktar på en 
karriär med flaggan i 
handen?

– Nej, inte alls. De as-
sisterande uppdragen går 
först, men jag kommer att 
döma någon match då och 
då i division 3.

Kan vi få se rentav få 
se dig i Allsvenskan un-
der det här året?

– Jag hoppas på det, 
men först och främst ska 
jag etablera mig i Super-
ettan. Går det bra så finns 
alla möjligheter sedan.

Fotbollsbloggaren 
Martin Ahlin utsåg dig 
till säsongens bästa do-
mare 2015, kommentar 
till det?

– Det var jättekul! Det 
känns bra att få uppskatt-
ning från en blogg som så 
många följer.

Drömmatchen att få 
döma?

– Ingen speciell så, men 
jag vill gärna döma ett 
derby i Allsvenskan.

Till sist, vem anser du 
vara Sveriges bästa do-
mare?

– Sverige har många på 
toppnivå, men Jonas Er-
iksson som ska döma EM 
är min favorit.

JONAS ANDERSSON

Superettan 
nästa för 
Rehnlund!

HALLÅ DÄR...

Per Rehnlund som nu har 
tagit nästa kliv i domarkar-
riären och assisterar i Supe-
rettan.

BOHUS. Surte BK är illa 
ute i bandyallsvenskan.

Den tredje raka förlus-
ten kom hemma mot 
Tranås BOIS.

0-12 är svårt att 
snacka bort.

Med en match mindre spe-
lad är Surte BK kvar som 
tabelljumbo, men det skiljer 
bara en poäng till Blåsut/
Vänersborg och ytterligare 
en till Örebro. Det som be-
kymrar mest är snarare sättet 
som laget förlorat de senaste 
matcherna på. 

Avsaknaden av en naturlig 
målgörare är tydlig och när 
det nu står klart att inlånade 
Adam Rudell (IFK Kung-
älv) och Aleksi Seppänen 
(Gripen) är tillbaka i sina 
respektive klubbar känns 
krisen total. Noll gjorda 
mål i lördagens hemmamöte 
med Tranås BOIS förstärker 
behovet av en akut åtgärd 
för att lösa måltorkan. Den 
tidigare skyttekungen, Las-
se Karlsson, 39, har trä-
nat med Surte BK och har 
beslutet om att spela i egna 
händer.

– Så är det. Lasse har trä-
nat med oss många gånger. 
Han är ett stort stöd för våra 

mindre rutinerade spelare. 
Det är en otroligt vass av-

slutare och skulle självklart 
bidra, men vi har respekt för 
Lasses beslut oavsett vad han 
bestämmer sig för, har Ante 
Grip, årsfärsk Surtetränare, 
sagt till lokaltidningen.

Sin ovana trogen var 
hemmalaget inte på tå när 
matchen blåstes igång mot 
Tranås. Redan efter tre mi-
nuter kunde gästerna ta 
vara på den första hörnan. 
En kvart senare stod det 
0-3, men vad värre var hade 
lagkapten Mattias Timan 
tvingats lämna isen efter att 

ha träffats av en boll i ögat.
Närmast på tur står Lid-

köpings AIK borta på lördag. 
Till dess måste laget hitta en 
lösning på måltorkan. Sedan 
väntar IFK Motala på hem-
maplan. Trots att det åter-
står många poäng att spela 
om bär kommande matcher 
ödesstämpel, men så länge 
övriga bottenlag torskar le-
ver självfallet hoppet.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Tufft läge för Surte BK
– Tre raka förluster och måltorka

Nu kör vi igång vårens 
kurser i Linedance!

Prova-på i Kungälv, Fredkullasalen 21 januari kl 18.00
Prova-på i Älvängen, Folkets Hus 24 januari kl 14.00

Kurser startar vecka 4 2016. 
För mer information gå in på vår hemsida 

eller ring Jennie på 0704-898616 

Dansa med ossDansa med oss

 

För mer info gå in på vår hemsida 
www.danceinlineale.se eller ring 0704-89 86 16

I samarbete med:

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekurirenfacebook.com/alekuriren

Surte BK har kört fast framför motståndarmålet. Laget har oerhört svårt att få bollen i nät.       Foto: Allan Karlsson

VAKNA • ALEKURIREN • NACARO STÄDSERVICE • SOFT TELECOM

NOL IK FUTSAL
vs

ALE KULTURRUM SON 17 JAN 2030

o

Boras AIK

Allsvenskan södra
Surte BK – Tranås BOIS 0-12 (0-6)

BANDY
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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

Folkets hus
Ale

Onsdag 13 jan kl. 19 Entré 80 kr 
Från 11 år

Söndag 17 jan kl. 15 Entré 80 kr
Från 11 år

Onsdag 20 jan kl. 19
Från 15 år

Söndag 24 jan kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 27 jan kl 19 Entré 80 kr

Från 11 år

In the heart of the sea

En man som heter Ove

The Hateful Eight

Suffragette

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 • alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljett: 220 :- Teatermeny: 140:-

Biljett: 220 :- Teatermeny: 140:-

PÄRLFISKARNA
Lördag 16 jan kl 19

Svensk text

Gianandrea Noseda dirigerar 
ensemblen ledd av Diana Damrau 
som den vackra prästinnan Leïla. 
Matthew Polenzani och Mariusz 
Kwiecien gör rollerna som Nadir 

och Zurga, de två pärlfiskarna, vars 
vänskap sätts på prov när de slåss 

om Leïlas gunst.

Deras sång “Au fond du temple 
saint” är en av de mest kända 
duetterna inom operakonsten. 
Nicolas Testè är översteprästen 

Nourabad i denna nya uppsättning, 
som får premiär på nyårsafton på 

Met-scenen.

TURANDOT
Lördag 30 jan kl 19

Svensk text

Sveriges stora stjärnsopran Nina 
Stemme begick sin Met-debut 

med Senta år 2000. Nu deltar hon 
för första gången i en av Mets 
livesändningar i den krävande 
rollen som Puccinis isprinsessa. 

Anita Hartig gör sin första Met-
uppsättning som slavflickan Liù.

Marco Berti är Calàf, friaren 
som riskerar sitt huvud för att få 
Turandots hand, och Alexander 

Tsymbalyuk är Timur.

Paolo Carignani dirigerar den 
visuellt spektakulär uppsättningen, 

som ursprungligen skapades av 
film- och operaregissören Franco 

Zeffirelli 1987.

Välkomna! 
Folkets hus
Ale

Biljetter säljes på följande platser:
Nols Folkets Hus 0706-83 66 71, 

Ale Tips och Tobak i Nödinge, 
Medborgarhusets kassa 1 tim innan. 

alefolketshus@gmail.com

Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang. 

Beställ på alefolketshus@gmail.com eller 
på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

NÖDINGE. En lustfylld 
och samtidigt eftertänk-
sam start på det nya 
året.

Teatervinden har 
under de två senaste 
veckosluten framfört 
”Den gamla goda (?) 
tiden” i Ale Kulturrum.

Revyns lokalt förank-
rade nummer, flera med 
en satirisk underton, 
gick hem hos publiken.

Lokaltidningen fanns på 
plats när premiären gick av 
stapeln, lördagen den 2 janu-
ari. 200 personer hade tagit 
plats i teatersalongen, alla 
förväntansfulla och nyfikna 
på vad Teatervinden skulle 
ha att bjuda på.

”Vill ni se en stjärna?” 
utgjorde öppningsmelodin 
och passande nog riktades 
strålkastarna på Agneta Da-
nielson som till åskådarnas 
förtjusning iklätt sig rollen 
som Alfhild Karlsson – en 
tant i ordets rätta bemärkel-
se. Alfhild som många av oss 
kommer ihåg som den mest 
frispråkiga av Kurt Olssons 
tanter.

– Den riktiga Tanten har 
aldrig låtit sig dras in i vår 
tids vansinniga resursslöseri, 
utan lugnt hävdat att allting 
kommer till användning nå´n 

gång. En tant skriver man 
inte på näsan. Samma näsa 
fnyser åt de moderna café-
erna, som tar 30-40 kronor 
för en latte, när det i själva 
verket bara handlar om ett 
glas mjölk, som fått en skvätt 
kaffe i sig, säger Agneta Da-
nielson och fortsätter:

– Vi ska eftersträva Tan-
tens moral; att göra rätt för 
sig och att ifrågasätta alla 
trender med samma skepsis, 
som hon ifrågasätter såväl 
experter som makthavare. 

Alfhild Karlsson axlar 
manteln som konferencier 
på ett utomordentligt sätt, 
knyter ihop de olika numren 
med självklar elegans och an-
vänder sin rutin när situatio-
nen kräver det. Improvisa-
tion är inget som skrämmer 
Alfhild, snarare tvärtom. 
Dialogerna som förs med Jo-
hannes (Ronny Schäfer) och 
inte minst den aningen naiva 
väninnan Hjördis (Chris-
tel Olsson-Lindstrand) är 
begåvade och skrattframkal-
lande.

Manusförfattarna Agne-
ta Danielson och Christel 
Olsson-Lindstrand gör 
klokt i att fokusera på lokala 
företeelser. Det handlar om 
höghus på Gustavas Plats 
i Älvängen, om Västtrafiks 
krångliga biljettsystem och 
att Skönningared vore den 

rätta platsen för ett nytt 
kommunhus. Föreställning-
en löper över två akter, där 
sketcher blandas med sång- 
och dansnummer.

Teatervindens ensemble 
har all anledning att sträcka 
på sig och känna stolthet 
över sin första revy tillsam-
mans. Publiken fick dessut-
om nöjet att bekanta sig med 
morgondagens stjärnor, som 
inte visade några som helst 
tecken på nervositet. Mixen 
av unga begåvningar och be-
tydligt mer ärrade veteraner 
blev den framgångsmodell 
arrangören hoppats på.

JONAS ANDERSSON

Agneta Danielson i rollen som Alfhild Karlsson. Med självklar elegans knyter Alfhild 
ihop de olika numren i Teatervindens revy – ”Den gamla goda (?) tiden”.

Mattias Bak, Ronny Schäfer och Thomas Bengtsson i en av många roliga sketcher.

Sångnumret ”Tänk att det har blivit folk av oss ändå” framförs på ett lysande sätt av Börje Olofsson 
och Ulla-Britt Sandgren.

Lustfylld revy med Teatervinden
– Föreställning som föll publiken i smaken
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Upplev Funäsfjällen
5 dagar i Funäsdalen, Härjedalen
Funäsdalen Berg & Hotell  
I Funäsfjällen hittar du maje-
stätiska fjäll och ypperliga 
snöförhållanden under hela 
skidsäsongen – och med 
ski in – ski out via den nya 
FunäsGondolen mitt emot ditt 
sköna hotell med stor pool och 
wellnessavdelning i Funäsdalen, 
kan du enkelt och lätt komma 
upp till toppen av berget. Detta 
är den svenska fjällturismens 
vagga, med en fantastisk 
utveckling från skidåkning på 
enkla träskidor med stighudar 
till helikopterskidåkning, skids-
kolor, roliga skidparker och fina 
barnområden, där du tryggt kan 
låta barnen lära sig skidåknin-
gens sköna konst. 

Pris per person i dubbelrum

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• Badrock på rummet
•  Entré till wellnessavdel-

ning med pool och bastu
• Fri Wi-Fi
• Daglig städning

Ankomst: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 
7/2, 14/2, 6/3, 13/3 och 3/4 2016.

1 barn 0-4 år gratis.
2 barn 5-14 år ½ priset.

Upplev vackra Güstrow 
4 dagar i Nordtyskland

Hotel am Tierpark ���

Hotellet ligger i utkanten av 
Güstrow nära djurparken. Upplev stadens renässansslott, domkyrka 
och inte minst hansastäderna Wismar (88 km), Rostock (42 km) och 
Schwerin (65 km). 

 

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pristillägg 1/7-31/8: 400:- 
1/5-30/6 & 1/9-5/10: 200:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x eftermiddagskaffe
•  3 x kvällsbuffé inkl. vin, 

öl och läsk ad libitum
•  25 % rabatt på entré till 

Naturpark Güstrow samt 
på biljett till  badland

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2016. 

2 nätter från 849:-4 nätter från 1.699:- 

Populära Gardasjön
8 dagar i Garda, Italien

Hotel Marco Polo ���

Hotellet ligger i ett trevligt grönt 
område med utsikt över sjön, 1 km 
till centrum och 500 m från sjön. 
Gör en utflykt till Verona (37 km). 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé
•  3 x provsmakning samt 

rabatt vid köp av vin vid 
lokala vingårdar

•  Rum med balkong/terrass

Ankomst: Valfri 1/5-25/6 & 6/8-
23/10 samt lördagar 2-30/7 2016.
Turistskatt ca. 1-2 EUR per person/dygn.

 

Pristillägg: 16/7-26/8: 1.200:-
11/6-15/7 & 27/8-9/9: 700:-

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-10 år ½ priset.
Max. 2 barn per rum. 

Bilsemester med

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.   Teknisk arrangör:

NödiNge församliNg
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Körer för alla åldrar 
Kontaktperson Nödinge: Johanna Werder, 
031-98 00 68. Kontaktperson Surte:  
Ida Andersson, 031-98 16 91 
start vecka 3 utom The rookies och  
surte vuxenkör som startar vecka 4. 

musikbus (Barnrytmik, barn m. förälder)
Mån och ons kl 9.30 och 10.30  
i Nödinge församlingshem.

NoaköreN (barn från förskolan Noas ark)
Tors kl 12.15 i Nödinge församlingshem.

The rookies (förskoleklass) 
Tors kl 14 i Nödinge församlingshem. 
OBS! terminsstart: 28 januari 2016.

Peacedrums (årskurs 0-2) 
Mån kl 14.15-15 i Surte församlingshem.

siNgiNg kids (årskurs 1-2) 
Tors kl 14.30 i Nödinge församlingshem.

PoPköreN (årskurs 3–4) 
Tors kl 15 i Nödinge församlingshem.

soNgbirds (årskurs 3-6) 
Mån kl 15.15-16 i Surte församlingshem.

YouNg Voices (årskurs 5-6) 
Tors kl 15.30 i Nödinge församlingshem.

siNgiNg aNgels ( från årskurs 7) 
Tors kl 16.20 i Nödinge församlingshem.

surTe VuxeNkör 
Tis kl 19-20.30 i Surte församlingshem.
OBS! terminsstart: 25 januari 2016.

blue N JoY 
Tors kl 19 i Nödinge församlingshem.

Barn och familj, ungdomar
Kontaktpersoner: Mia Nordin, 031-98 09 12  
och Henny Forsberg 031-98 00 67 
start vecka 3.

öPPeN förskolaN (barn m. förälder)
Mån kl 9-12 i Nödinge församlingshem 
Ons kl 9-12 i Nödinge församlingshem

miNiorer (årskurs F-6) 
Mån kl 14-17.30 i Surte församlingshem

miNiorer (årskurs F-3) 
Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans hus

miNiorer (årskurs F-6) 
Tors kl 14-17.30 i Nödinge församlingshem

uNgdomsgruPP (åk 7 och äldre) 
Tors kl 18-21 i Nödinge församlingshem

För vuxna och daglediga
samTalsgruPP – veckomässa kl 18.30, 
därefter fika och samtalsgrupp om kristen tro.  
Torsdagar jämna veckor kl 18.30-20.30 i 
Nödinge kyrka. Kontaktperson: Reine Bäck, 
031-98 00 11. start 14 jan.

oNsdagsTräffar – gemenskap, pro-
gram och fika för daglediga. Kontaktperson: 
Ann-Christine Grosshög, 0303-972 37

”En resa i Asien” med Nils Sjöström. 
ons 13 jan kl 13 i Nödinge församl.hem 

”Sjung och le” med Christer Paulsson  
och Monika Olaisson.  
ons 20 jan kl 14 i surte församlingshem 

Terminsstart
www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Avtackning av  
kyrkoherde  

Björn Nilsson
Söndagen den 22 november

Efter gudstjänsten i Starrkärrs kyrka anordnas 
avtackningsmingel för avgående kyrkoherde 

Björn Nilsson i församlingshemmet.

Mat serveras i form av buffé.

Tillställningen är kostnadsfri men vi behöver din 
anmälan till församlingsexpeditionen senast  
den 19 november på 0303-444 000 eller  

starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se. 

Meddela ev specialkost/allergier.

Alla är välkomna!

MUSIKGUDSTJÄNST
Starrkärrs kyrka

Söndag 17 januari kl. 18.00

I livets villervalla
 

Vocalensemblen Media Vita blandar sina sånger  
kring Nils Ferlins diktning med drama och  rörelse.

Fri entré.
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FÖP Nödinge 2030 
vittnar om att Ales 
kommuns politiker 

och tjänstemän inte har 
förstått varför Ale Torg 
blev en lyckad satsning. 
Det är inga tillfällighet-
er som ligger bakom, 
men det är heller ingen 
självklarhet att framgången 
fortsätter om man tar fel 
beslut om ortens framtida 
utveckling.

Tillkomst av handel sker 
fortfarande i form av sam-
lade etableringar av buti-
ker. De hjälper därigenom 
varandra – i konkurrens 
med andra handelsetable-
ringar – att dra kunder till 
sin anläggning. 

En sådan samlad bu-
tiksetablering kräver en 
ägare/ fastighetsinvestera-
re. Fastighetsinvesteringar 
är mycket kapitalkrävande 
och kräver stabil avkast-
ning på långsiktigt kapital. 
Bankerna minimerar sin 
risk och kräver stor egen 
kapitalinsats av ägaren. De 
kräver också riskfördelning 
genom att ett antal stra-
tegiska handlare tecknar 
preliminära hyresavtal 
innan banklånen beviljas 
och fastighetsinvesteraren 
beslutar starta projektet.

Den situationen innebär 
att det finns minst tre 
plånböcker (fastighetsin-
vesterarens, bankens och 
butiksinnehavarnas) som 
ska tro på och köpa idén. 
De tre viktigaste parame-
trarna för dem är:
•  Tillräckligt kundunder-

lag inom marknadsom-
rådet, 

• läget/läget/läget, samt 
•  utformning och innehåll  

av handelsplatsen.

För köpcentrumet Ale 
Torg var dessutom följande 
parametrar av avgörande 
betydelse:
•  Handeln i Ale var svag 

särskilt i den södra delen 
(Nol/Nödinge-Bo-
hus-Surte). 

•  Konkurrenterna fanns på 
för Ale Torg mer bekvä-
ma nivåer än idag.

•  Externläget direkt vid 
E45 med avfarter både 
söder och norr om torget 
(Lätt att nå).

•  Reklamannonsering 

direkt gentemot trafiken 
på E45 (avstånd och 
höjdnivå).

•  Bekvämt närcentrum 
(gående, cykel, bil) för 
kunderna i Nol/Nödinge 
(köptrohet).

•  Rikligt med p-platser i 
rätt läge för kund och 
butik (40 respektive 55 pl 
per 1000 kvm handel).

•  Duktiga handlare/affär-
sidkare som trodde på 
affärsidén; samt

•  Utformning som mini-
merade kapitalinveste-
ringen och dess framtida 
drift och underhåll.

Utvecklingen har 
visat att det var rätt av Ale 
Exploatering AB, PEAB 
och Balder att satsa på 
denna kapitalinvestering. 
Motståndet har alltid varit 
förvånansvärt stort från 
några personer i norra 
kommundelen. Köpcen-
trumet är idag arbetsplats 
för flera hundra personer. 

Handeln i Ale hade och 
har sina svåraste konkur-
renter i köpcentrum utan-
för kommungränsen. Det 
interna käbblet inom den 
politiska gräddan – om det 
är Nödinge eller Älvängen 
som favoriseras – är enbart 
tröttsam. Det käbblet har 
försenat utvecklingen i Ale 
med minst 10 år. Än har vi 
dessvärre inte sett slutet på 
käbblet. 

Talesättet i branschen 
är: Stor slår liten, stor blir 
större, större blir störst! 
Alla vill bli störst. Köpcen-
trum utanför kommun-
gränsen räknade då och 
räknar än idag, var och en, 
in ”sin” andel av befolk-
ningen i Ale. 

Om Ale inte kan kon-
kurrera med sina butiks-
koncept och varuutbud 
försvinner butikerna, 
kunderna och arbetstill-
fällena ut ur kommunen. 
Förslaget FÖP Nödinge 
2030 ger det scenariot om 
det genomförs!

Nödinge och Ale Torg 
har goda framtidsutsikter, 
men att utveckla samhäl-
let i en helt ny riktning 
på bekostnad av det som 
lagt grunden för dagens 
framgång vore förödande. 
Småstadens dagar som 
fungerande handelsplats 
är förbi, fokusera på rätt 
saker. Tillgänglighet, syn-
barhet och ett ökat utbud.

Jan-Erik Olsson
Tidigare projektledare Ale Torg,
numera komp-ledig Vårgårdabo

Dags att förstå 
varför Ale Torg 
har lyckats!

Om Ale inte 
kan konkur-
rera med sina 
butikskoncept 

och varuutbud försvin-
ner butikerna, kunderna 
och arbetstillfällena ut 
ur kommunen. Förslaget 
FÖP Nödinge 2030 ger 
det scenariot om det 
genomförs!
JAN-ERIK OLSSON

– Tidigare projektledaren 
Jan-Erik Olsson om FÖP Nödinge

När min sambo och 
jag flyttade till 
Nödinge rekom-

menderades vi ett besök i 
Ekskogen som då nyligen 
anlagts. Vid besöket i våras 
råkade vi båda ut för en 
allergisk reaktion och kunde 
knappt andas, och vi trodde 
att vi skulle dö på plats. 

Ingen av oss hade tidigare 
uppvisat några som helst al-
lergiska symtom. Medicinsk 
utredning visade att det 
var lövträden i skogen som 
startade besvären. Besvä-
ren återkom då vi använde 
cykelvägarna i Nödinge där 
olika lövträd växer.

Enligt uppgift skall påkal-
lande om åtgärder angående 
byns pollenträd gjorts under 
lång tid till ansvariga, men 
inget har hänt. Varför? 
Allergi är väl ett långt större 
och viktigare säkerhetspro-
blem för befolkningen än 
bevakningskamerors vara 
eller inte vara, en trasig gat-
lampa eller ett litet buskage i 
ett vägskäl?

Uppenbara allergirisker i 
den allmänna vardagsmiljön 
är inget som inbjuder till en 
flytt hit. Vill Ale kommun 
ha hit nya familjer, med eller 
utan barn, då måste allergi-
attityden avsevärt förändras 
hos de ansvariga.

Stäng cykelvägar, Ek-
skogen och utsatta platser i 
Nödinge innan 2016 års pol-
lensäsong startar. Låt seriös, 
till Ale kommun obunden 
personal, göra allergiinven-
tering av byn med omnejd. 
Öppna de stängda platserna 
åter när nödvändiga åtgärder 
utförts och pollensäsongen 
är slut.

Hitlockade allergirädda

Allergirädd!
Arbetet som sker på 

din tomt, till exempel 
med fiber som fysiskt 

kopplar till din fastighet, 
omfattas av rotavdragen 
enligt gällande regler. Då 
rotavdraget i praktiken 
oftast sköts av hantverkaren/
entreprenören, men du som 
beställare och privatperson 

är ansvarig.
Efter vad jag förstår är 

det många som är rädda om 
sin trägård och valt att gräva 
ner sitt kabelrör själva och 
jag förstår varför.

Har du själv grävt ner 
och anslutit ett kabelrör från 
din fastighet till tomtgrän-
sen, skall denna arbetsin-

sats självklart dras av på 
fakturan. Nu återstår bara 
att koppla i gatan och inne i 
fastigheten och då skall slut-
summan vara betydligt lägre 
och ett rotavdrag olagligt.

Jag antar att kommunens 
ansvariga är av samma upp-
fattning?

Bosse

Öppet brev till IP-Only och övriga

”Det var bättre förr!” Ett 
uttryck som ofta myntas 
av de som levt några 

år. Trots att jag förhopp-
ningsvis har många år kvar 
att leva har även jag myntat 
dessa ord när ohöraren 
varit yngre. För visst var det 
bättre förr innan allt elände 
började.

Men när var då detta 
”förr”? Var det för 30 år 
sedan när jag var en liten 
grabb. Eller var det 1946 
när min far föddes. Jag 
har frågat utan att få svar, 
kanske det var på det glada 
70-talet med all kärlek.

Jag tror att det är en lögn 
att det var bättre förr, en 
efterhandskonstruktion för 
att hantera dagens problem. 
Ett sätt för hjärnan att skyd-
da när vi ställs inför jobbiga 
beslut.

Jag läser ofta i tidningen 
att det blir fler och fler unga 
som söker för psykiska pro-
blem. Ofta handlar det om 
utmattningssyndrom, stora 
krav på sig själv, perfektio-
nism. 

För vem vill inte vara 
perfekt, vem vill misslyckas, 
varför kan bara inte allt sitta 
där från början. 

Jag har alltid haft en 

drivkraft att stå på egna ben 
och det har många gånger 
vänt upp och ner på tillva-
ron. Dåliga betyg, tusentals 
tusentals misslyckanden 
och en flytt hemifrån långt 
innan jag kunde ta vara på 
mig själv. Jag fick ofta höra 
att jag inte skulle klara det, 
inte från mina närmsta utan 
från människor som knappt 
kände mig. Jag har vissa 
stunder i livet balanserat på 
den hårfina gränsen till vad 
samhället accepterar. 

Det finns en nyckel till 
trygghet och den heter för-
äldrar, föräldrar som ställer 
krav, föräldrar som trös-
tar. Föräldrar som agerar 
grundbult i livet, finns inte 
grundbulten så rasar allt. 

Till er föräldrar vill jag 
säga, ställ upp för era barn 
även när det är jobbigt, orka 
kämpa och ge stöd oavsett 
situation. Våga vara grund-
bulten, våga tro. 

Till era barn vill jag säga, 
Vacker är en bedömning 
utifrån betraktarens öga, 
och det betyder att ni alla är 
vackra. 

”Man måste gå ner för att 
komma upp”

Lars Andreasson

Till vår framtid
13 medlemmar firade 
det nya året med att gå 
på den gamla banval-
len från Älvängen till 
Örnäsberget. Det var 
lite bistert på ditvägen 
i motvind och lätt snö. 
Bättre blev det på hem-
vägen. Vid vår rastplats 
möttes vi av ett vackert 
svanpar, som dock inte 
tyckte om vårt sällskap. 
Vi bestämde inte var vi 
går denna vecka. Läs 
istället på gästboken.

Alla medlemmar 
önskas välkomna till 
SPF Seniorernas Ale 
årsmöte i Medborgar-
huset den 2 februari.

Alla 78 nya medlem-
mar är dessutom väl-
komna till Medborgar-
huset den 24 februari. 
Här får man informa-
tion om föreningen och 
kan tala om vad man 
kan bidra med.

Den 26 januari star-
tar Träffpunkt Backavik. 
Lotti Klug från Ale 
kommun informerar 
om trygghetsfrågor.

Lennart Mattsson

Gott Nytt År med 
SPF Seniorerna Ale

Ale kommun värmer till stora 
delar upp sina byggnader 
med fjärrvärme. En stor 

del av fjärrvärmens energi kom-
mer ifrån avfallsförbränning och 
spillvärme ifrån industrier. Faktum 
är att en så stor del som hälften av 
fjärrvärmen kommer ifrån spillvär-
me som genereras vid industrierna 
i Nol. 

Till kommunstyrelsens möte 
den 19 januari finns förslag ifrån 
de styrande att förändra avtalet 
med Göteborg energi som leve-
rerar fjärrvärmen till kommu-
nen. Kommunen kommer enligt 
avtalsförslaget att gå över till 
producerad fjärrvärme enligt ”Bra 
miljöval”. Det låter kanske bra 
vid en första anblick. Bra miljöval 
enligt Göteborgs Energis produk-
tutbud innebär att kunden uteslu-
tande får energi ifrån förbränning 
av trädbränslen. Till saken hör att 
fjärrvärme redan är ett bra miljöval 
eftersom att energi tas tillvara som 
annars hade gått till spillo. 

För vem i Ale är det bra att vi går 
ifrån att använda spillvärme som re-
dan finns och som dessutom endast 
kan förbrukas i Göteborgsregionen 
till att enbart elda med trädbräns-
len? Kontentan blir att spillvärmen 
ifrån industrierna pumpas ner till 
Göteborg medan trädbränsleeldad 
värme måste pumpas upp. Är det 
miljövänligt? Låt trädbränsleener-
gin användas där ingen spillvärme 
finns att tillgå.

Det nya avtalet kommer att kosta 
Ales skattebetalare ca 230.000kr 
mer per år. Pengar som vi Sve-
rigedemokrater anser kunde ha 
använts till andra ändamål i kom-
munen.

Vi har sedan den senaste revide-
ringen varit emot den kostsamma 
energi- och klimatplanen för Ale 
kommun. Sverigedemokraterna 
kommer även denna gång att rösta 
emot detta vansinniga slöseri med 
skattebetalarnas pengar!

Robert Jansson (SD)

(S)löseri med skattebetalarnas pengar

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMS- OCH 
SUPPORTERTRÄFF 

(S) ÄLVÄNGEN
torsdag 14 jan kl 18.30  
i Älvängens Folketshus  

MEDLEMSMÖTE 
(S) SKEPPLANDA

Onsdag 20 jan kl 18.00
i Biblioteket, Skepplanda 
Tema: byggnation i Skepplanda

MEDLEMSMÖTE
(S) I ALE

Torsdag 21 jan kl 18.30 
Folkets hus, Nol 

Tema: skolan - hur blir detta  
en valvinnare 2018

Välkomna!

Halvera antalet hjärt-
attacker på tio år.

Ring 0200-8919 00 pg 90 91 92-7
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Ibland så möter man någon 
som man bara klickar med. 
Någon som berör en ända 

in i hjärtat. Någon som det 
känns självklart att dela både 
smått och stort med, men också 
kan vara tyst tillsammans med 
utan att det känns konstigt. 
Det kan hända när man minst 
av allt väntar sig det, i de mest 
otippade sammanhang. Efter 
ett sådant möte är det som om 
livet blivit något helt annorlun-
da, även om det utåt sett inte 
förändrats ett endaste dugg. 
Evangelietexten på söndag är 
inte bara en av mina absoluta 
favoritberättelser i hela bibeln, 
utan den handlar också om ett 
sådant möte. Oväntat. Osanno-
likt. Livsavgörande.

Det handlar om ett möte 
mellan en judisk man, Jesus och 
en samarisk kvinna, vars namn 
vi inte känner till. Ett möte vid 
en brunn, mitt på dagen när 
solen gassade som allra mest. 
Det börjar med i något så enkelt 
och självklart som en bön om 
något att dricka. Och ändå är 
det helt obegripligt. Bara att 
någon kommer till brunnen för 
att hämta vatten vid den tiden 
på dagen var osannolikt. Att en 
jude skulle be en samarier om 
något eller att en man och en 
kvinna skulle samtala som jäm-
likar var ännu mer osannolikt. 
Ändå är det just det som händer. 

Visst kan hon förstå att han 
är törstig om han sitter där ute 
vid brunnen, men som om han, 
en judisk man, skulle ta emot 
något av henne, en okänd sam-
arisk kvinna. Hon protesterar 
och så är samtalet i full gång. 
Snart nog övergår samtalet till 
att handla om en annan sorts 
törst än en rent fysisk törst, 
nämligen den törsten vi alla kan 
känna inom oss, om längtan 
efter mening och tillhörighet. 
De börjar prata om livets källa. 
Jesus berättar om det vatten 
som skulle kunna släcka törsten 
i hennes inre, det som skulle 
kunna skänka henne ro och frid 
istället för det rastlösa sökandet 
efter mål och mening som hela 
tiden driver henne vidare. När 

hon ber honom om det vattnet 
överraskar han henne genom att 
känna till hur hon levt och lever 
sitt liv. Jesus ser det som andra 
– och kanske även hon själv - 
föraktar henne för. Han känner 
till männen och hur hon sökt 
stilla sin längtan efter mening 
i relationerna. Han känner till 
hur hennes liv ser ut, men han 
dömer henne inte. Han tycks 
till och med förstå besvikelsen 
över att livet inte blivit som hon 
hoppats, och ana den smärta 
hon bär på. 

När Jesus skapar tro, det är 
rubriken för den här söndagen, 
så gör han det inte genom att 
försköna verkligheten eller 
genom att blunda för hur livet 
verkligen ser ut. Istället lyfter 
han fram det i ljuset, men utan 
att döma eller fördöma. Han 
erbjuder sig att hjälpa till att 
bära det som tynger oss och vill 
gärna dela våra glädjeämnen 
med oss. Han vill leva sitt liv 
med oss, i vår vardag just så som 
den ser ut. Om det är det som 
kvinnan upptäcker där ute vid 
brunnen, att Gud faktiskt ser 
henne och bryr sig om henne, 
att det som rör hennes liv 
också är viktigt för Gud, om det 
faktum att hon blir lyssnad på, 
tagen på allvar och respekterad 
av den som avslöjar att han 
faktiskt är den Messias de väntat 
på i generationer - om det är 
det som gör att hon går tillbaka 
in i staden och vågar möta dem 
som hon tidigare undvikit, det 
vet vi naturligtvis inte. Men 
något har hänt med henne, 
och det märks när hon möter 
de andra som bodde i staden. 
Det tycks som hennes liv har 
fått en ny mening. Hon har fått 
upprättelse. Mötet med mannen 
vid brunnen var på samma gång 
osannolikt och livsavgörande. 
Kvinnan fick en ny chans och 
tog vara på den. Vad gör vi när 
vi möter någon vi klickar med, 
när det osannolika och obegrip-
liga händer? 

Karin Karlsson
Kyrkoherde Nödinge församling

När Jesus skapar tro

BETRAKTELSE DÖDA

TACK

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår Kära 

Gertrud Olsson 
vid hennes bortgång, för 
blommor, Er personliga 
närvaro i kyrkan och för 

minnesgåvor, vill vi 
härmed framföra 
vårt varma tack. 

Ett särskilt tack till 
komminister Mika 

Auvinen och solisten 
Johan Ekstedt som 
gjorde begravnings- 

gudstjänsten till ett ljust 
och vackert minne.  

BARN 
Barnbarn 

med familjer 

Ett varmt Tack till Er alla 
som hedrade vår 

Älskade 

Nils Olaisson 
vid hans bortgång. 
Tack för alla vackra 

blommor och minnes- 
gåvor. Tack för tal, sång 
och musik som gjorde 

begravningsgudstjänsten 
till ett ljust och 
vackert minne. 

Ett särskilt tack till 
kyrkoherde Karin 

Karlsson, solist Johan 
Ekstedt samt organist 

Margareta Utbult. 
Tack också till 

hemsjukvård och 
hemtjänst i Surte för 

kärleksfull omvårdnad. 

Gull-Britt, Claes-Göran 
med familjer 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av  

Irene Jansson 
vid hennes bortgång vill 
vi med Irenes egna ord 

framföra vårt varma 
tack. 

 
Jag vill tacka livet 

Det gav mig så mycket 
Det gav mig en god barn 

och ungdom 
Det gav mig en älskad 

familj 
Det gav mig vänner som 

hjälpt och stöttat 
Det gav mig en god 

utbildning 
Det gav mig ett härligt 

yrke 
Det gav mig fina kollegor 
Och det gav er - alla mina 

barn 
Jag vill tacka för ett 

lyckligt liv 

OLA 
STINA och PER-OLOF 

Vår älskade Pappa och 
Morfar 

John Korsberg 
* 24 juli 1939  

Har hastigt lämnat oss i 
stor sorg 

och saknad. 

Surte 31 december 2015 

MARIE-LOUISE 
Ellen och Amanda 

En ensam seglare,  
på väg över djupa 

vatten 
För att känna hav och 

vind  
en sista gång 

Att med släckta 
lanternor,  

segla in i den sista 
natten  

När livets dag har blivit 
skymning, och tillvaron 

för trång 
Som en stjärna, som 

vandrar 
över himlen 

Är han på väg, på sin 
sista 

seglats. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen den 

21 januari kl 13.00 
i Surte kyrka. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
senast 18 januari till 

kungalv@fonus.se eller 
0303-13810 

Vår älskade 
Mamma och Farmor 

Elly Carlsson 
* 23 juli 1923  

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Älvängen 
4 januari 2016 

SONNY 
Ulf 

Benny, Susi, Kicki 
med familjer 

Barbro 
Släkt och vänner 

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  

5 februari kl. 13.00 i 
Starrkärrs kyrka.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

tel. 0303-33 33 99 eller via 
www.alebegravning.se. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Hjärt-Lungfonden 

gåvotel. 0200-88 24 00. 

Ett varmt tack till berörd 
personal på 

Klockarängen för 
kärleksfull omvårdnad. 

Gilla oss på 
Facebook

facebook.com/alekuriren

1 av 3 får 
cancer.  
Men alla 
drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in  
på cancerfonden.se eller ring 
oss på 020-59 59 59.

Min älskade maka 
Vår kära lilla Mamma 

och Farmor 

Margaretha 
Johnsson 
* 23 maj 1953  

Har idag stilla somnat 
in. 

Surte 4 januari 2016 

MATS 
MIKAEL med FAMILJ 
ANDERS med FAMILJ 

Karin 
Peter och Tony 

Du var så god, 
Du var så glad 

Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 

denna dag 
Så sorgsna 
våra sinnen 

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 

Vi vet Du på 
oss alltid tänkt 
Tack för våra 

lyckliga år tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum 

torsdag 28 januari  
kl. 13.00 

i Surte gravkapell. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
senast 25 januari till 

0303-13810 eller 
kungalv@fonus.se 

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår Älskade 

Ann-Jeanette 
Ferm 

vid hennes sjukdomstid 
och bortgång, för de 
vackra blommorna i 

kapellet, Er personliga 
närvaro och för alla 

minnesgåvor till 
Cancerfonden, vill vi 

framföra vårt varma och 
innerliga tack. 

TOMMY 
KIM 

KENNY och LINDA 
ROBIN 

Veckans boktips! 
– Ale bibliotek hjälper dig att hitta guldkornen i bokskogen

Tio vilda hästar 

av Grethe Rottböll

Tio hästar är ute och springer. En efter en 
råkar de ut för olika missöden och hamnar 
på efterkälken. Till slut är det bara en vild 
häst kvar. Att vara ensam vild häst är inte 
roligt. Bäst att vända tillbaka och hjälpa de 
andra vilda hästarna. Räknesaga på rim med 
tio pastellfärgade hästar. Toppen!
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Anders Johansson Johan Ekstedt 

Vi � nns här för dig

Trygghet  •  Omsorg  •  Kompetens

Etabl. 1932

Dygnet runt   

www.alebegravning.seBouppteckningar  •  Testamenten  •  Juridisk rådgivning  •  Även Hembesök

Kapellvägen 7 Älvängen Lödöse
031-98 32 50 0303-33 33 99 0520-66 12 33
Göteborgsvägen 66

 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

Siv Degerström. I Bergsalen, 
Kungälv hölls måndagen 21 
december begravningsakt för Siv 
Degerström, Nödinge. Officiant 
var Anders Johansson.

Irma Christensen. I Bergsalen, 
Kungälv hölls måndagen 21 
december begravningsakt för Irma 
Christensen, Nödinge. Officiant 
var Anders Johansson.

Gertrud Olsson. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 22 december 
begravningsgudstjänst för Gertrud 
Olsson, Alafors. Officiant var kom-
minister Mika Auvinen.

Paulus Tomsic. I Nödinge kyrka 
hölls tisdagen 29 december begrav-
ningsgudstjänst för Paulus Tomsic, 
Nödinge. Officiant var komminis-
ter Reine Bäck.

Valborg Nordqvist. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 30 december 
begravningsgudstjänst för Valborg 

Nordqvist, Stenungsund. Officiant 
var Tord Nordblom.

Solveig Larsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 30 december 
begravningsgudstjänst för Solveig 
Larsson, Nödinge. Officiant var 
komminister Reine Bäck.

Thomas Peltola. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 7 januari 
begravningsgudstjänst för Thomas 
Peltola, Nol. Officiant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Astrid Johansson. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 8 januari 
begravningsgudstjänst för Astrid 
Johansson, Båstorp. Officiant var 
kyrkoherde Vivianne Wetterling.

Mona Eskengren. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 8 januari 
begravningsgudstjänst för Mona 
Eskengren, Romelanda. Officiant 
var Tord Nordblom.

JORDFÄSTNINGAR

Equmeniakyrkan i Surte 
Ons 13/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Välkommen! Sön 
17/1 kl 11, Gudstjänst. Roland 
Svantesson. Fika. Mån 18/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum-Surte 
Symphonic Band, övar. Ons 
20/1 kl 18.30, Tonår. Ons 20/1 
kl 21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Programmet 
kan ändras, men på www.
surtemissionskyrka.se finns ett 
uppdaterat program.-

Pingstkyrkan Bohus
Ons 13/1 kl 19, Bibelläsning 
och bön. Sön 17/1 kl 11, 
Morgan Phare. Ons 20/1 kl 
19, Bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Tis 12/1 kl 8.30, i Surte 
kyrka: Morgonmässa, Karin 
Karlsson. Tor 14/1 kl 18, i 
Nödinge kyrka: Veckomässa, 
Reine Bäck. Sön 17/2 kl 11, i 
Nödinge kyrka: Gudstjänst. 
Henny Forsberg. Johanna 
Werder och sångare från Jawa 
Musik. Kl 17, i Surte kyrka: 
Mässa. Henny Forsberg.

Equmeniakyrkan Älvängen
Tor 14/1 kl 19.30,  Körövning. 
Sön 17/1 kl 17, Cafégudstjänst  
Andreas Rehn m fl. Tis 19/1 kl 
10, Tisdagsbön.

Smyrnakyrkan Älvängen
Tis 12/1 kl 11 - 12, Bön. Kl 18 
- 19, Bön. Ons 13/1 kl 11 - 12, 
Bön. Kl 18 - 19 Bön. Tor 14/1 
kl 11 - 12 Bön. Kl 18 - 19 Bön. 
Fre 15/1 kl 19.30 - 21, Bön 

och lovsång. Kl 19.30 - 23, 
Greenhouse - Ungdomssam-
ling. Sön 17/1 kl 10 30 - 11, 
Bön inför gudstjänsten. Kl 11, 
Gudstjänst. Elias Berg predi-
kar. Missionsoffer. Äventyret. 
Kyrkkaffe. Mån 18/1 kl 10, 
RPG stavgång. Tis 19/1 kl 
08.30 - 09, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen. Ons 20/1 kl 
10 - 12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18 - 19, Bön.

Guntorps Missionskyrka
Ons 13/1 kl 18.45, Ledar-
träff. Tor 14/1 kl 18.45, Sty-
relsemöte Församlingen hos 
Siri i Krokstorp. Sön 17/1 kl 
11, Gudstjänst Lars Gunther
. Ons 20/1 kl 18.30, Tonår 
Äventyrarscout Termins-
start.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sön 17/1 kl 10, 
Gudstjänst M Auvinen. Ons 
20/1 kl 18.30, Veckomässa. 
Hålanda sön 17/1 kl 12, Mässa 
M Auvinen. S:t Peder sön 17/1 
kl 11, Gudstjänst R Olausson. 
Tis 19/1 kl 18.30, Veckomässa. 
Ale-Skövde sön 17/1 se övriga. 
Tunge sön 17/1 se övriga.

Lilla Edets pastorat
Fuxerna-Åsbräcka församling
Ons 13/1 kl 18.30, Mässa, 
Nordblom, Sön 17/1 kl 10, 
Högmässa, Nordblom. Tis 
19/1 kl 09, Mässa i förs hem, 
Westergaard.

DÖDA PREDIKOTURER

Min älskade Maka 
Vår kära lilla Mamma 

och Mormor 

Laila Carlsson 
* 21 januari 1945  

har efter en lång tids 
sjukdom idag stilla 

somnat in och lämnat 
oss i stor sorg och 

saknad. 

Nödinge 
23 december 2015 

ALF 
JILL och PETER 

RENEÉ och MIKAEL 
Barnbarn 

Övrig släkt och vänner 

I sorgen finns glädjen 
för allt som Du gav 

Av kärlek och omsorg 
till dem Du höll av 

Redo att hjälpa, glad 
i Ditt sinne 

Är Du vårt allra käraste 
minne 

Begravningsakten äger 
rum torsdagen 14 januari 
kl. 11.30 i S:t Olofs kapell 
på Kvibergs kyrkogård. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund på Kvibergs 
Kantin. Svar om del- 

tagande meddelas till Ale 
Begravningsbyrå, tel 
0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Ulla-Carin Lindquists 

stiftelse för ALS-
forskning, pg. 90 00 49-8. 

Ett varmt tack till all 
personal som har tagit 
hand om Laila under 
hennes sjukdomstid. 

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor 

och Gammelmormor 

Elly Karlsson 
* 13 januari 1930  

har idag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad. 

Älvängen 
30 december 2015 

BIRGITTA 
LISBETH 
BENNY 

MARIE och VASSILIS 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 

Det finns en port som 
öppnas tyst 

och stänges utan dån 
Och alla vägar leder dit 
men ingen därifrån 
Och alla frågar vart, 

varthän 
men ingen svaret vet 
Ty svaret på den frågan 

är 
just portens hemlighet 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 29 

januari kl. 13.00 i 
Skepplanda kyrka.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå, tel. 
0303-33 33 99 eller 

www.alebegravning.se 
senast tisdagen 26 
januari. Istället för 

blommor, tänk på Hjärt-
Lungfonden, gåvotel. 

0200-88 24 00. 

Ett varmt tack till all 
personal på Vikadamm 
för fin och kärleksfull 

omvårdnad. 

Vår käre 

Ingvar 
"Sima-Kalle" 

Olsson 
* 4 augusti 1944  

har efter ett liv fyllt av 
arbete idag stilla 

insomnat. 

Nol 
1 januari 2016 

MONICA 
MICHAEL, JOACHIM 
VINCENT, MAURITZ 

med familjer 
Gun med familj 

Willy 
Släkt och vänner 

Kalle, ditt krig mot 
smärtan är slut nu, det 
är det viktigaste av allt. 

Som du har fightats! 
Helt otroligt att du 

orkade så länge, över 
fyra år. 

Sorgen och saknaden 
hos oss som blir kvar, ja- 

den får vi helt enkelt 
lära oss att leva med. 

Kalle, jag har varit med 
om dig, det är mitt livs 
lycka. Du drabbade mig 

fullständigt och jag 
bevarar vår kärlek i mitt 

hjärta. För evigt! 
Din Monica 

Begravningsakten äger 
rum onsdagen 20 januari 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kapell. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 

0303-33 33 99 eller via 
www.alebegravning.se 

senast måndagen 18 
januari. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 

till Hjärnfonden tel. 
020-523 523 eller 

www.hjarnfonden.se. 

Ett varmt tack till 
personalen på Backaviks 
äldreboende, avd. Blå, för 

kärleksfull omvårdnad 
av vår Kalle. 

Vår Käre 

Arne Brunbäck 
* 4 januari 1926  

har idag stilla insomnat. 

Älvängen 
4 januari 2016 

Släkt och vänner 

Aftonklockan 
länge klämtat, 

kvällens skymning 
fallit på. 

Lågan länge 
sakta flämtat. 

Nu till vila 
Du fått gå. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet. Hedra 
gärna Arnes minne med 

en gåva till Världens 
Barn, pg. 90 19 50-6. 

Vår Kära 
Syster 

Svägerska och Faster 

Gunborg 
Augustsson 

* 24 december 1920  

har idag stilla insomnat 
i tron på sin frälsare. 

Nödinge 
3 januari 2016 

SVEN och ANN-MARIE 
Brorsbarn 

Brorsbarnbarn 
Övrig släkt, vänner samt 

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen 

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn 

Där barndomens vagga 
har stått 

Vid hembygdens kyrka 
Du kommit i hamn 

och där på dess stigar 
Du gått 

Det är hembygdens 
klockor som ringa 
Guds frid är den 

hälsning de bringa 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
20 januari kl. 12.00  
i Smyrnakyrkan, 

Älvängen.  
Efter akten inbjudes  

till minnesstund.  
Svar om deltagande  

till Ale Begravningsbyrå  
tel. 0303-33 33 99.  

Istället för blommor,  
tänk gärna på Smyrna- 

kyrkans minnesfond  
Bg 136-5345. 

Vårt innerliga tack till 
personalen på Backaviks 
Äldreboende enhet Grön 

som tagit väl hand om 
Gunborg. 
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BOTRSPRUNGEN

Bortsprungen katt! Vår 
snart 1,5-åriga hankatt 
Dusty sågs sist i Bohus 
den 17 december. Dusty 
är bruntabby med vitt på 
nos, framtassar, bakben 
samt bröst och mage. Han 
är chipmärkt, registre-
rad och polisanmäld. Han 
är inte social men mycket 
nyfiken, så snälla hjälp oss 
genom att hålla ögonen 
extra öppna och ta en extra 
titt i garage och förråd så 
att han inte har blivit inlåst 
någonstans!
Alla tips uppskattas och hit-
telön utlovas! 
Snälla hör av er om ni 
tror er ha sett honom på 
0701603935 eller lisa.jost-
rand@gmail.com. Tack för 
er hjälp och god fortsätt-
ning! Brad, Lisa & Max

UNDANBEDES

All uppvakning i sam-
band med min födelsedag 
undanbedes vänligen men 
bestämt.

Lennart Ahlberg
Skepplanda

UPPHITTAD

Har hittat en Ullas vigsel-
ring från 1960 talet på 
Nettos parkering i Bohus. 
Kan återfås mot beskriv-
ning.

Ring mig 0733- 209838

VECKANS ROS

….. går till Isabell i Blomster-
riket, Nödinge för support, 
stöd och hjälp när jag skulle 
dekorera en bröllopstårta 
med 90st. färska röda rosor. 
Stort och varmt tack från

 Grunnegumman.

Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett adresserat och frankerat kuvert. Du kan också maila in din bild till kajsa@alekuriren.se. 
Vi fakturerar då en total kostnad om 120 kronor. Prylbörs för 40 kronor kan du som privat per son annonsera under den här vinjetten. 
Bifoga 40 kronor kontant eller maila in annonsen till kajsa@alekuriren.se. Vi fakturerar då en total kostnad om 60 kronor.  
Företag annonserar under Övriga Tjänster för 150 kronor. Din annons kan du maila till kajsa@alekurien.se eller skicka till:  
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen sensast fredag veckan före utgivning. Märk kuvertet "Familj". 

ÖVERRASKA MED EN ANNONS!
PRYLBÖRSEN (40:-) TEXT

Grattis 100:-

Övrigt 80:-

Vigsel 100:-

FAMILJ

Födda 100:-

Uthyres Övrigt

Säljes Sökes

Köpes Ö hyra

KÖPES
Obs! Bilar köpes! Årsmodell 
97-14, alla märken, taxi m.m. 
Ev. hämtas. Kontant betalning 
sker banktid. Övrig tid ban-
köverföring. Trollhättan 
OBS! Spara annonsen!
Tel. 0763-18 59 06

Bilar, husvagnar och skåpbi-
lar köpes från 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även defekter. 
Hämtas kontant.
Tel. 0737-61 44 78

Bilar köpes Från årsmodell 
-01 till -15. Allt av intresse.
Tel. 0762-09 77 31

Husbil & husvagn köpes från 
årsmodell -90 till -15. Allt av 
intresse
Tel. 0762-09 77 31

SÄLJES
Fasadstensvilla säljes med 
fantastisk utsikt, 112 kvm, 
unikt tillfälle. Trevlig och 
delvis renoverad. Utsikt över 
en stor del av Nödinge och 
man kan se båtarna på Göta 
Älv. Bra läge i villaområde 
med nära till dagis, skolor 
och mataffärer ( ICA och Lidl). 
Tomtstorlek 3429 kvm. Kom-
munalt vatten och avlopp. Man 
kan bygga attefallshus om 25 
kvm med källare på tomten. 
Markhandikappshiss utomhus 
kan anbringas av säljaren.  
Fyrklövergatan 32, Nödinge. 
Pris 2 395 000 kr.
Tel. 0765- 87 49 44

Ved säljes, björk eller bland-
ved 30cm lång. Även små-
säckar. Nygård.
Tel. 0722-66 77 79

Ved säljes Björkved 600:-. 
Blandved 450:-.
Tel. 0706-61 05 49

UTHYRES
Fullt utrustad stuga med 8 
bäddplatser uthyres v.7 i 
Tänndalen Härjdalen. När till 
fina backar och skidspår nära 
huset. Gratis Wifi.
Tel. 0725-17 22 80
El. 052-52 22 80

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet eller litet hus önskas 
hyra av liten skötsam familj 
med goda referenser. Max 
7000 kr/mån. Mvh Ann
Tel. 0733-60 41 21

SÖKES
Hej. Vi är ett ungt par som 
letar efter sin första bostad. 

Villa eller fritidshus , även 
renoveringsobjekt är av 
intress. Vår budget är 
900.000 kr.
Tel. 0704-97 84 47

Har du garageyta eller förråd 
att hyra ut för en motorcykel 
i Surte Norra? Skicka förslag 
med tillgång och pris till 
Tel. 0739-39 99 12 
e8veijo@gmail.com

ÖVRIGT 
Skrotbilar hämtas ring Stefan 
för info
Tel. 0736-47 85 01

Loppis / Second hand på 
Vikaredsvägen 8 i Älvängen. 
Diverse verktyg, sportartiklar, 
husgeråd och mycket annat. 
Lördag, söndag 10-15

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 rot- 
och rutavdraget. Bygg, måleri 
& tapetsering, golv, mur & 
putsarbeten, el-behörighet, 
städ, trädgård & trädfällning 
med behörighet. Anlita en 
senior hos oss!
tel. 0738-14 04 57
www.hyr65plus.se 

Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster, altaner, 
attefallshus 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 
standard 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 

Elit fönsterputs Rut-avdrag 
och F-skatt tel. 0735-06 02 
50 www.elitputs.se
E-post: info@elitputs.se 

Ale jobbförmedling
Söker du jobb eller nya 
medarbetare? Berätta vad 
du kan och vill eller behöver 
i Facebookgruppen Ale 
jobbförmedling.
www.facebook.com/groups/
alejobbformedling/ 

Måla om dina möbler 
Vi målar i alla stilar eller öns-
kemål. Måleri Timmerv. 1 
Göta. Välkommen att kon-
takta 
Kerstin 0707-74 15 87 
www.vintageantikmaleri.se 

Hundrastning Kungälv, Ale, 
Lilla Edet. Hundpensionat 
Lilla Edet. För priser & info se 
www.doggiedog.se 
Ring Stina 0709-56 26 56

Kungälvs solskydd
Maskiner och persienner.
Tel. 0303-644 96

Vi hjälper till i hemmet  
och på företaget
Vår personal är ambitiösa 
och yrkesskickliga seniorer 
som ställer sin kunskap och 
erfarenhet till ditt förfogande. 
Vi utför servicetjänster för 
privatpersoner och erbjuder 
en kompetent och flexibel 
resurs på de flesta poster i 
företaget. Vi finns geografiskt 
nära våra kunder med 40 
kontor runt om i Sverige.

Marias Hemstäd Hemstäd, 
fönsterputs, flyttstäd och 
förekommande, sysslor i 
hemmet. RUT tar halva kost-
naden. F-skatt finns. 

tel. 0736-67 30 17

GRATTIS

Hipp hipp hurra
Katja 

på din 18års dag 1/1 
Kram syskonbarnen 

Viggo & Elina

Grattis
Daniel

på 10-årsdagen den 12/1
Morfar & Mormor

Mamma, Pappa & Sara

Hipp hipp hurra
Thea Frössling 

på den 3-årsdag 3/1–2016
Grattiskramar önskar

Mormor & Staffan
Mamma, Pappa & Lille-

bror Arvid, Mostrarna Petra, 
Caroline & Emma med fam.

Kusinerna Neo, Nova, Alfred, 
Svea & Ebba

Ett stort grattis till
Tommy Andersson 

som fyller 40 år den 11/1.
Många kramar från 
arbetskollegorna på

Nordisk Rörmärkning AB

Leia, Bohus.
Gratuleras på 2-årsdagen 

av
Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis 
Dennis

51 år den 11 januari...

Eric Fröjdlund, Älvängen,
fyller 2 år den 8 januari.

Många kramar till
vår fina kille från
Mamma, Pappa &

systrarna Felicia & Moa

Tack för den fina julot-
tan i Starrkärrs kyrka. Den 
blev till en upplevelse och 
minne.

Claes & Helena, 
Trollhättan

Många rosor till alla som 
hjälpte till när jag skadade 
mig i ridolycka på annanda-
gen. Tack!

Malin Zachrisson, Hältorp

...vill jag ge till ”Ren framtid 
i Väst” som kunde med kort 
varsel julstäda vårt hus när 
jag blev sjuk.

Ulla-Britt Svensson

De vackraste rosor till tje-
jerna på Backaviks Äld-
reboende, avd. BLÅ, som 
har pysslat om vår äls-
kade Kalle i drygt tre år. Ni 
har alltid varit så go’a med 
Kalle och velat honom så 
väl. Även med oss anhöriga 
har ni varit jättegulliga.

Kramar från Kalles familj 
genom Monica
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SUDOKU MEDELVECKANS FRÅGA

NÄSTA VECKAS FRÅGA

Gör din röst hörd på www.alekuriren.se

ALEMAN & LILLA EDIT
Grattis till @drejan74 som vunnit veckans 
#MinAleBild! Här ser vi när de förbereder 
Alebacken dagen innan de öppnade.

RÄKNA UT DITT NYA 
ELPRIS PÅ ALEEL.SE

#MINALEBILD

Brukar du fira jul & nyår utomlands?

VAR MED OCH TÄVLA
Vinn en fotoutskrift av en bild i storformat.
Gör så här: Ladda upp en bild på Facebook eller 
Instagram och tagga den med #MinAleBild, skriv 
gärna med vart bilden är tagen. En vinnare väljs ut 
varje måndag och presenteras i nästa nummer av 
Alekuriren samt på vår Facebook och Instagram.

0058

5%

7%

88%

JA

NEJ

FIRIAR EJ JUL



HAR DU OCKSÅ LOVAT

ATT BÖRJA TRÄNA?

Gör nyårslöftet till en träningsvana i år. Låt 2016 bli ditt träningsår. 

Kom till oss, vi hjälper dig att sluta lova och börja träna – på riktigt.

Vi formar ditt gymkort från 199:-

www.stc.se

STC LILLA EDET SKANSENVÄGEN 0520–65 16 16 SKANSENVÄGEN 34, 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
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