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Lindberg hjälte
BOHUS. Surtesonen, 
Mikael Lindberg, 27, sköt 
den avgörande straffen i 
finaldramat i Kosa Euro 
Cup. IFK Kungälv stod 
därmed som segrare.

Andra upplagan av Ale-Surte Bandy-
klubbs försäsongsturnering bjöd på 
en rafflande final i mästerlig regi, där 
Mikael Lindberg – med sina rötter hos 
värdklubben – fick avgöra.
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I förra veckan firade Manufakturen 120 år. Ulf Abrahamsson är den fjärde generationen att driva den välrenommerade klädaffären i Älvängen. Jubileet fira-
des med diverse olika kampanjerbjudanden och dessutom bjöds alla besökare på kaffe och tårta.

Manufakturen 120-årsjubilerade
– Firades med kalas i dagarna tre

på turné

Demodag 
fredag 1 oktober 
kl 12:00 - 18:00

Då har vi Novorooms uterumsexpert på plats som 
hjälper dig med tips och idéer till ditt uterum. Tag 

gärna med ritningar och fotografi er på ditt hus, 
så bjuder vi på förslagsritning och off ert!

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se LÖDÖSE 0520-66 18 80

MÅN-FRE 7-17  
LÖR 9-13

F.d Vallby Bygg

Mittemot Statoil 
i Lödöse

Att utveckla moderna produkter och smarta detaljer som underlättar 
din vardag är vår vardag. Innovation genom tradition. 

75-års erfarenhet  
av att tillverka fönster

www.trarydfonster.se

Vecka 37-39 är fönsterveckor!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Öppet 9-20 alla dagar!
Lödöse 0520-66 00 10 Erbj. gäller tom 3/10

VECKANS VARA!
9000000000
/hg

I vår delikatess:
CAMBOZOLA 
classic eller vitlök

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Hos oss hittar du en 

komplett 
bildelsbutik!

www.meca.se

B I L D E L A R



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale är ett Sverige i mi-
niatyr efter valet. Alli-
ansen gör ett hyggligt 

val, men inte tillräckligt bra 
för att kunna föra sin politik 
utan förankring. Precis som 
i riksdagen är det Sverigede-
mokraterna som sitter med 
tillräckligt många mandat 
för att tillsammans med So-
cialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
sänka ett "regeringen". Det 
är därför inte särskilt förvå-
nande att Alliansen nu för-
söker locka med sig främst 
Miljöpartiet. Med de gröna 
ombord kan en ny majori-
tet manövrera skeppet be-
tydligt tryggare, men frågan 
är vad denna inbjudan kostar 
politiskt. Å andra sidan har 
Miljöpartiet också en del att 
vinna, förutom att man för-
lorar sitt förtroende hos sina 
tidigare allierade, får man 
en chans att fortsätta påver-
ka och driva den miljöpolitik 
som väljarna givit dem för-
troendet att föra. Det är ju 
få förunnat att först förlora 
ett val och sedan ändå sitta 
på vinnarsidan. Det kan nog 
bara hända i politiken...

Personvalskampan-
jer är också spännande att 
följa. I Ale märktes Mo-
deraternas Peter Kornesjö 
mest. Han gjorde konstgrä-
set till en valfråga och fick 
bra valuta. 427 kryss till-
hör rekordtabellens övre del 
i Ale sedan personvalet in-

fördes. Jag tror – har inte 
hunnit kontrollera – bara att 
det är Inga-Lill Anders-
son (S) som 2002 lyckats få 
fler kryss. Däremot är det 
Sune Rydén (KD) och Jan 
A Pressfeldt (AD) som är 
mest populära internt, då de 
fick nära 15% av rösterna i 
sina respektive partier. No-
terbart är också att Tyrone 
Hansson (S), en gång LO-
fackens ordförande i Ale, 
fortfarande har en folklig 
förankring. Trots en obe-
griplig 23:e plats på Social-
demokraternas lista till kom-
munfullmäktige kryssade 
136 personer Tyrone Hans-
son. Det var tredjen mest i 
partiet och med andra ord 
tur för Alliansen att inte han 
lanserats hårdare...

För övrigt är det 
fortfarande svårt att se 
en självklar vinnare i 
valet. Det kommer att 
bli en tuff mandatperiod 
för den koalition som 
väljer att regera. 
Att "regera" i 
minoritet kan 
bli kämpigt, då 
det i avgörande 
frågor kommer 
att krävas stor 
kompromiss-
vilja. Fast med 
tanke på den 
valrörelse 
som nu ligger 
bakom oss var 
ju samtliga par-

tier överens om att skolan 
nu ska stå i fokus. Det torde 
betyda att en rejäl satsning 
på utbildningssektorn knap-
past möter några protester 
oavsett vem som leder kom-
munen. Däremot lär det bli 
betydligt svårare för de röd-
gröna att fortsätta sin stra-
tegi med en centralisering av 
den kommunala administra-
tionen. Vad som händer med 
Olle Skoglunds byggprojekt 
i Surte blir också intressant 
att skåda? Var det ett utspel i 
valrörelsen eller menade han 
allvar?

Vi går en spännande tid 
till mötes när en ny majori-
tet ska ta plats – för bilden 

av hur den ser ut är 
fortfarande ganska 

otydlig.

Valreflektioner

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 36
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD/Marknadsansvarig
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
0303-33 37 34
johanna@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 31
adam@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-74 99 40
susanne@alekuriren.se

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 torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas 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.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDIGA 
CIRKELPLATSER

Anmälan och Frågor
Ring: 0520-428480 

Träslöjd
Himlaskolan, Alafors

Tisdagar 

Kl 18.15 - 21.30

Ledare: 

Gunnar Wiik

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

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

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE
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ÄLVÄNGEN - 0303-74 99 41
BOHUS - 031-98 19 18

VarmVattenGympan 
startar torsdag 7 okt.

Kontakta din sjukgymnast 
för remiss.

Välkomna!

UTFÖRSÄLJNING�
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MIMOSA 

Dressinvägen 6, ALVHEM
Tel: 0703-35 17 38
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TACK!
• alla Ni som röstade liberalt!

• alla duktiga valarbetare!

• för alla ”goa” pratstunder 
 på torgmöten och per telefon!

• för allt stöd!

www.folkpartiet.se/ale
Tel: 0303-74 10 30
rose-marie.liberal@telia.com

Vill Du vara med och 
förbättra Ale kommun i 
socialliberal anda?

Kontakta oss!

 BRIDGE KURS
Är du intresserad av att 
lära dig spela bridge?

Kursstart onsdag 6 oktober
Anmälan: 0303-74 86 11

0704-41 97 00

tttt
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Vill du börja 
åka skridskor?
Vi tränar i Oasen på 
lördagar i oktober 
12.00-13.00 och f.r.o.m 
november 11.30-12.30,
vi sätter igång den 
2 oktober. 
Anmäl dig genom att maila: 
skridskoskolan@ykk.se
Hoppas vi 
ses på isen!
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VARDAGAR 07.00-17.00
LÖRDAGAR 09.00-13.00

Klassisk ek 3-stav ord pris 279:-/kvm 

Kampanjpris 229:-/kvm
Gäller laminat 70201-0091 

Svart skiffer ord pris 299:-/kvm  

Kampanjpris 229:-/kvm
Gäller 74912-0765

Pergo kampanj 
v.39-43

Alliansen hoppas på bredare samverkan
ALE. I måndags bekräf-
tade Länsstyrelsen 
valresultatet i Ale 
kommun.

Mandatfördelningen 
från valnatten ligger 
fast.

Samtidigt står det 
klart att Peter Korne-
sjö med sina 427 kryss 
blir Moderaternas för-
stanamn i kommunfull-
mäktige.

Allianspartierna (Modera-

terna, Folkpartiet, Kristde-
mokraterna och Centerpar-
tiet) får totalt 18 mandat i Ale 
kommunfullmäktige. För att 
nå majoritet krävs stöd från 
bland andra Aledemokrater-
na.

– Det är ett av partierna 
som vi pratar med. När vi 
vet vilka som vill sitta med i 
samma båt börjar arbetet med 
att jämka samman politiken. 
Det kan handla om att lägga 
till saker som andra tycker är 
viktiga och dra ifrån sådant 

som vi inte har stöd för i en 
"ny" Allians, säger Modera-
ternas Mikael Berglund och 
fortsätter:

– Det blir nog inte så svåra 
förhandlingar eftersom vi alla 
är överens om att nu är det 
skolan som är nummer ett. På 
den punkten hoppas jag att vi 
kan föra fram en skolpolitik 
över blockgränsen. Just den 
verksamheten behöver kon-
tinuitet.

Det är tydligt att Modera-
terna hoppas kunna få med 

sig ytterligare ett parti för-
utom Aledemokraterna i en 
ny majoritet. Det skulle göra 
dem oberoende av Sverigede-
mokraterna.

– Vi är öppna för alla för-
slag. Nu handlar det om att 
skapa något bra för Ale, tro-
värdigt och långsiktigt, säger 
Berglund.

När personrösterna räk-
nades var det en annan mo-
derat som hamnade överst. 
Peter Kornesjös kometkarri-
är gav honom 427 kryss.

– Det är hedrande. Jag 
känner mig väldigt stolt 
och nästan lite generad. Jag 
känner ett stort stöd hos ale-
borna, men Mikael Berglund 
är vårt "förstanamn" och jag 
aspirerar inte på någon kom-
munalrådspost denna gång, 
säger Kornesjö.

Rösterna gör ändå att han 
formellt blir partiets listetta.

Hur blir det med konst-
gräsplanerna som du drev så 
hårt?

– Den frågan får jag för-

hoppningsvis möjlighet att 
förverkliga nu, men först ska 
en ny majoritet ta position.

Partierna har fram till den 
1 november på sig att forma 
sina trupper, då sammanträ-
der nya Ale kommunfullmäk-
tige för första gången. Fram 
till dess lär det förhandlas in-
tensivt om vilka som ska ingå 
i en majoritetskoalition.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vad händer i partiet? Förvånade valresultatet er?

Rune Karlsson
Sverigedemokraterna

– Det händer ingenting. 
Ingen vill ju tala med oss. 
Valresultatet förvånade mig 
inte ett dugg, men jag hade 
hoppats att vi skulle ha fått ett 
ännu större inflytande i Riks-
dagen. Att Alliansen skulle 
vinna var jag övertygad om, 
både i Ale och på riks. För 
övrigt så tyckte jag aldrig om 
Olof Palme heller om någon 
trodde det efter förra veck-
ans artikel.

Hasse Andersson
Socialdemokraterna

– Nu inleder vi diskus-
sionerna med övriga parti-
er. Inget av blocken har egen 
majoritet, utan det krävs för-
handlingar. Återstår att se vad 
de kan leda till. Vi kommer 
också att analysera resultatet 
och diskutera detta internt i 
partiet. Resultatet är tråkigt, 
men inte särskilt förvånande. 
Vi följer rikstrenden och gör 
inte sämre ifrån oss i Ale, utan 
är som vanligt 5% bättre här. 
Vad som krävs är en analys 
centralt eftersom vår politik 
uppenbarligen inte har nått 
fram till invånarna.

Marcus Larsson
Miljöpartiet

– Vi kommer att hålla ett 
medlemsmöte där vi disku-
terar valresultatet. Det är yt-
terst medlemmarna som be-
stämmer hur vi ska ställa 
oss till en eventuell förfrå-
gan från Alliansen. Sedan 
är det ju intressant för oss 
att veta hur Alliansen tänker 
agera. Om de väljer att sam-
arbeta med Aledemokrater-
na finns det två budgetar och 
två olika strategiska planer, 
vilken gäller?

– Jag trodde och hoppa-
des att vi skulle få ett tredje 
mandat i Ale kommunfull-
mäktige, men tyvärr fick vi 
inte samma  effekt lokalt som 
i riksdagsvalet.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet

– Vi backar ett mandat 
och det är aldrig roligt. En 
första analys är väl att vi inte 
har varit tillräckligt synli-
ga lokalt. Engagemanget har 
inte varit tillräckligt stort på 
gator och torg. Utveckling-
en i riket har självklart också 
varit negativt för oss.

– Resultatmässigt är det in-
tressant att se hur Alliansen 
tänker göra i samarbetet med 
Aledemokraterna. De har ju 
varsin budget, vilken kör de 
på?

Boel Holgersson
Centerpartiet

– Vi ska nu sätta oss i Alli-
ansen och gå igenom resulta-
tet. Det blir samtal om hur vi 
kan gå vidare och vilka parti-
er som kan tänkas samarbeta 
med oss. Tyvärr har vi ingen 
egen majoritet.

– Resultatet är en stor be-
svikelse för oss i Centerpar-
tiet. Det kändes väldigt posi-
tivt, men stödet var inte riktat 
till oss utan till Alliansen i 
stort. Läget med Sverigede-
mokraterna som vågmästa-
re känns inte bra. Förhopp-
ningsvis kan vi nå en bredare 
samverkan.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet

– I Alliansen inleds nu 
samtal om vad vi vill få ut av 
valresultatet. Det kommer att 
krävas förhandlingar med ett 
par partier och det gäller att 
vi är fortsatt överens om vilka 
krav vi ställer.

– Resultatet förvånar mig. 
Jag trodde faktiskt inte in-
nerst inne att den rödgröna 
majoriteten gick att besegra. 
Nu har vi goda förutsättning-
ar att nå ett maktskifte även i 
Ale och det känns fantastiskt 
skönt efter dessa år med total 
förnekelse.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

– Det är dubbla känslor i 
partiet. Vi backar, men Al-
liansen tar ändå över i Ale. 
Jag hoppas vi kan nå en bred 
samverkan så att vi minime-
rar Sverigedemokraternas 

inflytande i Ale. Det tror jag 
att alla etablerade partier är 
överens om.

– Jobbigt att just Kristde-
mokraterna blir ett av parti-
erna som tappar i Alliansen 
och detta måste vi nu disku-
tera och analysera.

Jan A Pressfeldt
Aledemokraterna

– Vi avvaktar och inväntar 
att andra partiledare tar in-
itiativ. Vi vet vad vi vill och  
med våra 2000 röster i ryggen 
har vi självklart en del att säga 

TACK ALLA 
VÄLJARE OCH 
VALARBETARE!
I kommunalvalet fick Aledemokraterna 
nästan 2.000 röster och vi befäster 
därmed vår ställning som ett av de 
ledande politiska krafterna i vår 
kommun. Vi lovar att göra allt för att 
tillsammans med andra goda krafter 
skapa en bra utveckling för Ale kommun! 

TACK FÖR FÖRTROENDET!

...vi har idéerna för Ale i framtiden!

www.aledemokraterna.se

Vänsterpartiet i Ale

Tackar alla 
som bidragit 
i valrörelsen

till om.
– Det är intressant att vi nu 

får en ny majoritet.

I TELEFON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Vi reagerade starkt på 
Isabell Korns in-
sändare i vecka 37:s 

nummer där hon bland 
annat anser att Ale kom-
muns ledning har lagt obe-
fintligt med resurser på 
kommunens ungdomar. 

Isabell skriver att den 
främsta anledningen till van-
dalisering, förstörelse och 
andra oroligheter i Ale är att 
ungdomarna helt enkelt inte 
har något att göra. Och när 
vi då hittar på dumheter för 
att ”fördriva tiden” så skyller 
politikerna på oss och säger 
att det är vårt fel, skriver 
Isabell. 

Det här låter väldigt 
märkligt i våra öron, vi 
undrar; vems fel är det då? 
Det är ju knappast politi-
kerna som förstör busskurer 
och vandaliserar skolor. Vi 
tycker det är ganska fegt att 
skylla ett så oacceptabelt 
beteende på kommunens 
politiker, dessutom när en 
stor del av kritiken fullstän-
digt saknar grund. Isabell 
skriver att kommunen säger 
att de lyssnar och satsar på 
oss, men att vi aldrig märker 
något resultat, och vidare: 

”Vänsterpartierna har 
styrt i 16 år utan att lyfta ett 
finger för att fylla våra liv 

med meningsfulla aktiviteter.”
Utan att på något sätt 

dra in politiska ideologier 
åt något håll, undrar vi om 
Isabell kanske har levt i en 
annan kommun de senaste 
16 åren. Vi har i alla fall 
märkt att här finns, bland 
mycket annat, fritidsgår-
dar öppna på kvällstid, en 
mycket stor satsning på 
Mötesplats Ungdom i Ale 
gymnasium där man bland 
annat kan repa med sitt band 
i replokal, gå på olika work-
shops och göra en rad andra 
aktiviteter under uppsikt av 
duktiga ledare.

Det var även genom kom-
munens drogförebyggande 
verksamhet som initiativ till 
VAKNA-fonden togs, ett 
lyckat exempel på hur före-
tag och föreningar genom 
bidrag till fonden, kan och 
har hjälpt till att stötta ung-
domsverksamheten i Ale. 
VAKNA har sedan starten 
fått in nära två miljoner 
kr till drogförebyggande 
arbete, och bland många 
andra projekt har de varit 
med och arrangerat Festival-
borg, en drogfri konsertkväll 
på Valborgsmässoafton där 
man år efter år sedan 2006 
fått dit flera av Sveriges 
största artister. Nära hund-

ratalet ungdomar var enga-
gerade i arrangemanget nu 
i våras, när Isabell då säger 
att man inte lyft ett finger 
för att hjälpa är det både res-
pektlöst och faktiskt ganska 
taskigt mot alla inblandade 
att helt förbise dessa sats-
ningar.

Vidare anser hon att det 
som Ales ungdomar behöver 
för att bli nöjda och sluta 
vandalisera gator och torg, 
är nya busskort som gäller 
till sent på natten, alltså 
längre än kl 22 som de nuva-
rande korten sträcker sig till. 
Detta för att vi inte ska bli 
begränsade till vår bostads-
ort utan ska kunna åka med 
buss och besöka kompisar 
eller handla, i tidsinterval-
let mellan kl 22 till ca 01 på 
natten.

Vi tror inte att det här är 
någon bra lösning, det skulle 
istället göra problemet värre 
om ungdomar har fri till-
gång till buss mitt i natten, 
då blir det ju helt gratis att 
åka från busskur till busskur 
och slå sönder den. 

Vi efterlyser istället för-
äldrarna till dessa ungdomar, 

det är deras ansvar att se 
efter sina barn, och ärligt 
talat, vad har en 13-åring 
ute att göra mellan kl 22 
och 01 på natten? Det är 
föräldrarnas sak att ställa 
upp och köra eller hämta vid 
dessa tider. Och om man nu 
måste åka buss så går det ju 
utmärkt att köpa ett vanligt 
Västtrafik-kort.

Det finns viktigare saker 
för kommunen att lägga 
pengar på än att skapa en 
gratis möjlighet för ungdo-
mar att driva runt och van-
dalisera ännu mer.

Så Isabell, vi vill precis 
som du att Ales ungdomar 
ska få en bra och meningsfull 
uppväxt, och till skillnad från 
dig har vi sett att kommunen 
redan gjort mycket för att de 
ska få det. Vi hoppas inner-
ligt att du genom din politik 
fortsätter på det spåret. 
Hoppas vi ses på Mötesplats 
Ungdom någon gång!

Mattias Salek
Viktor Larsson

Två Aleungdomar.
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TACK
för stödet vi fick i valet –

vårt bästa någonsin!

Med vårt stärkta väljarmandat i ryggen vill vi kämpa 
för en värdig vård nära dig och mot politikerförmåner,

biltullar och stordriftstänkande. 
Vill du vara med? Sätt då in 50 kr på bg. 341-9199.
Märk inbetalningskortet ”Medlemsavgift 2010/2011”

www.sjukvardspartiet-vg.se

Nedskräpningen och förstörelsen på Änggårdens förskola i 
Nol utgör alltjämt ett problem. Den inhägnade lekparken är 
ett populärt tillhåll på kvällar och helger.

– Det är många ungdomar som sitter här. Pizzakartong-
er och fimpar tillhör vardagen. Det får vi plocka upp i stort 
sett varje dag innan vi släpper ut våra förskolebarn, säger 
Lena Larsson.

I förra veckan hade några ovälkomna gäster vält bar-
nens lekstuga och på så sätt åsamkat byggnaden vissa 
skador.

– Oacceptabelt! Man undrar vad det är för människor 
som gör så här, suckar Lena Larsson.

Text: Jonas Andersson 

Änggårdens förskola 
utsatt för skadegörelse

Öppna ögonen!
 Svar till Isabell Korns (M) insändare

För vidare information se Eda kommuns hemsida 
www.eda.se

Sista ansökningsdag är 2010-10-18

 

 
 

 
 

 
 

Vi satsar på framtiden och söker

Under hösten planeras för 
två Frukostcaféer för kvin-
nor i Skepplanda försam-
lingshem.  

Det första äger rum nu 
på lördag tillsammans med 
Karin Grönlund, diakon 
och konstnär.

Maria-ikoner – vilken 
plats har Maria i nutidens 
kyrka? Det blir möjlighet 
att se på några olika Maria-
ikoner och få en inblick i 
hur man målar ikoner, en 
konstform med lång kristen 

tradition.
Det andra Frukostca-

féet blir den 13 november 
och då kommer Annita 
Othzén, Skepplanda, och 
berättar över rubriken – 
”Amish, ett folk som lever 
sitt eget liv bland amerika-
nerna”.

Frukosten står framdu-
kad från klockan nio i för-
samlingshemmet och det är 
ingen anmälan till träffarna.

❐❐❐

Frukostcafé för kvinnor

Ale Rehab 
informerar
Ale Rehab är Ale kommuns enhet för 
rehabilitering och hjälpmedelshantering. Vi 
ansvarar för den kommunala och regionala 
rehabiliteringsverksamheten när det gäller 
arbetsterapi samt för den kommunala 
sjukgymnastiken.
Fr.o.m den 1 oktober 2010 kommer du att 
kunna nå oss via ett telefonnummer in till 
hela verksamheten.

Tfn.0303-33 05 95
Telefonen är öppen för inkommande samtal: 

Må, ons, fre 08:00-17:00
Tis och tor 08:00-18:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Vård o omsorgsnämnden

 PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                              

September

DU HITTAR FLER NYHETER OCH EVENEMANG PÅ ALE.SE

NU ÄR DET DAGS FÖR ORTSUTVECKLINGSMÖTEN. Ortsutvecklingsmötena ska be-
handla viktiga frågor för orten och förmedla information till och från de boende i området i 
aktuella ämnen. Det är även ett tillfälle för invånarna att framföra lokala idéer och utveck-
lingsförslag till de kommunala politikerna. 

Har du frågor som du vill ska behandlas på mötet, skicka dem så att de är kommunen 
tillhanda senast sju dagar innan mötet. Skicka dem till Stefan Lydén, stefan.lyden@ale.se.

Säg din mening, kom till  
höstens ortsutvecklingsmöten!

Alafors 
Ortsutvecklingsmöte
Tid: 5 okt kl 19.00
Plats: Medborgarhuset i Alafors

Tema för kvällens möte:
-

erar?

från vägprojektet.

Välkomna hälsar Thor Eliasson, Åke Niklas-
son och Thore Skånberg

Starrkärr-Kilanda 
Ortsutvecklingsmöte. Tid: 6 okt kl 19.00. Plats: Missionshuset i Ryd

Tema för kvällens möte:

och informerar om det aktuella läget för brottsstatistiken

 Surte 
Ortsutvecklingsmöte
Tid: 6 okt kl 19.00

 
Tema för kvällens möte:

kommer att presenterar sin nya vision 
för Surte centrum. Var med och påverka 
med dina åsikter.

 
Välkomna hälsar Stina-Kajsa Melin, Len-
nart Dahl, Jessika Forsell och Jan-Åke 
Lindberg

Du hittar alla tider och teman på ale.se, politik och påverkan

Ny webbplats på fredag
PÅ FREDAG, DEN 1 OKTOBER, lanserar Ale 
kommun nya ale.se. 

- Strukturen är byggd ur användarens 
perspektiv. Det ska vara lätt att hitta det 
man söker, säger Karin Dickens, informa-
tionschef.

- Webben blir en allt viktigare del av vår 
kommunikation med medborgarna, och 
detta är ett led i vår strävan att göra vår 
information mer lättillgänglig, säger Karin 
Dickens, informationschef.

Under de första dagarna efter lansering-
en kan det saknas material på webbplatsen 
och vår sökfunktion kommer inte att fung-
era fullt ut förrän webbplatsen varit publik 
något dygn. Tills vidare rekommenderar vi 
vårt innehållsregister A-Ö för dig som inte 
hittar vad du söker.

Den gamla webbplatsen ale.se innehåller 
cirka 3 000 sidor. Det har varit ett omfat-
tande arbete att flytta materialet till en ny 
struktur. Men alla sidor följer inte med till 
den nya platsen. Samtidigt som strukturen 
förnyas sker också en gallring bland de sidor 
som samlats på webbplatsen. 

Vi vill veta vad du tycker!
Ale.se är till för dig som är alebo. Vi vill veta 
vad du tycker. Dina synpunkter hjälper oss 
att göra ett bättre jobb och forma en ännu 
bättre webbplats. Hör av dig med synpunk-
ter till synpunkten@ale.se. 

Du kvinna mitt i livet
”FRÅN ANDLÖSHET TILL ANDLIGHET” 
Ingegerd Thernström, sjukgymnast, om hur 
viktig andningen är för vårt dagliga liv. Det 
blir mingel och lite gott att äta till självkost-
nadspris. 
Tid: 11 okt kl 18.30–21.00 
Plats: Starrkärrs Församlingshem
Ett samarrangemang mellan Starrkärr-
Kilanda församling och Rådet för Hälsa och 
Trygghet

Ditt kompetenta barn
DEN KÄNDE DANSKE familjeterapeuten 
Jesper Juul föreläser om föräldraskap med 
utgångspunkt från sin bok ”Ditt kompetenta 
barn”. Ingen avgift
Tid: 11 okt kl 19.00–21.00
Plats

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDER i medborgarhuset i 
Alafors den 25 okt, 1 nov, 29 nov och 13 dec. 
Välkommen!

EVENEMANG
29 sep Arbetets söner och döttrar 
 Glasbruksmuseet, kl 19.00

29 sep  Spisa Strindberg - min middag 
med August. Ale gymnasium kl 
19.00

30 sep, 28 okt, 29 nov 
 Lunchkonsert Ale gymnasium

2 okt  Danny och det vida blå havet.  
 Pjäsen spelas utvalda dagar  
 mellan den 2–23 okt.  
 Pelarteatern, Alafors

2 okt  Släktforskarhjälp, på Ale biblio-
tek, Nödinge, kl 10.30 - 13.00

5 okt, 12 okt, 19 okt, 26 okt, 2 nov   
  Bebis-sagostunder, på Surte 

bibliotek, för barn 4–8 måna-
der,  start 5 oktober 10.30.

6 okt       Quiz! Frågesport på Ale biblio-
tek Nödinge 19.00

7 okt    Visor från mormors trädgård.  
 Glasbruksmuseet, kl 18.00

12 okt    Röda rummet, Surte kulturhus, 
kl 19.00. Boktips och fika

Du hittar alla evenemang på ale.se

Mötesplats ungdom i Ale
VÄNDER SIG TILL UNGDOMAR mellan 
12-20 år, vi kör varje onsdag och lördag kl 
17.00–21.00 med inspiration, aktiviteter, 

Nödinge.
 
Onsdag den 29 september
Sök projektpengar! Leader är här och infor-
merar hur du ska göra för att söka pengar till 
din idé! Studiecirklar: Läxhjälp, skrivarkurs, 
breakdance, replokaler, data för rädda, 
studio och inspelningskurs (ny!)
 
Lördag den 2 oktober
Showgänget presenterar rockmusikalen 
RENT. Kl 16.00 och 18.00 i teatern. Biljetter 



ALEkuriren fanns på plats 
när det första av två genrep 
ägde rum. Janina Schmidt 
och Patrick van't Hof 
spelar de två rollerna, Rober-
ta och Danny, som båda har 
ett mörkt förflutet. De möts 
för första gången på en bar i 
Bronx. Skuldkänslorna sval-
lar över, men för samtidigt 
de båda närmare varandra. 
Till sist så nära en man och 
kvinna kan komma varandra.
Pjäsen är en brutal skild-
ring av främst utanförskapets 
otäcka sida fast vi får också se 

en ömsint kärlek 
växa fram.

Det är ett 
laddat drama 
som levereras 
i en trovärdig 
miljö som redan 
från första re-
pliken rycker 
tag i publiken. 
Pelarteaterns 
intima fördelar 
kommer verkli-
gen till sin rätt, 
men det är också 
en utmaning att 
på så nära håll 
bli kronvitt-
ne till männis-
kors känslosvall. 
Det är ett tufft 
manus, i många 
stycken vulgärt, 
samtidigt som 
det också vill 
säga oss något 
viktigt om hur 
vi idag lever våra 
liv, vilka konse-
kvenser det kan 
få samt att ing-
enting egentli-
gen är självklart.

Det mörka 
förflutna hos 
de båda är natt-

svart. Inte ens att Danny tro-
ligtvis har mördat en person 
är tillräckligt. Roberta har 
något ännu värre att berätta...

Allt detta till trots på ska-
mens bakgård får vi upple-
va repliker som "Jag älskar 
dig" och "Vill du gifta dig med 
mig?".

Publiken får vara med om 
människors totala förvand-
ling från skuld till kärlek. Att 
som skådespelare behöva fara 
mellan dessa ytterligheter är 
en konst att behärska, men 
det är också en mäktig upp-
levelse att som publik få åka 
med.

De krävande rollfigurerna 
gestaltas på ett som även ma-
nusförfattaren, John Patrick 
Shanley, hade varit stolt över.

Ljussättningen har en av-
görande funktion, då den 
sprider och förstärker rätt 
sinnesstämning.

Tio föreställningar väntar 
nu på Pelarteatern och bil-
jettbokning sker via hemsi-
dan. För alla teatervänner 
vore det ett stort misstag att 
inte uppleva den dramatik 
som nu erbjuds under början 
av oktober.

Pjäsen har regisserats av 
Jenny Korhonen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BÅSTORP. Tunnelbygget 
genom Kattleberg har 
kommit 400 meter av 
1,8 km.

Allmänhetens 
intresse är stort för det 
gigantiska projektet.

För de inblandade är 
det vardagsmat.

–Ja, det är inget extremt med 
det här bygget. Det är en 
vanlig bergstunnel i ett nor-
malt svenskt berg, konstate-
rar Trafikverkets bergsexpert, 
Roger Tjärnlund.

För boende i området och 
även för den breda allmänhe-
ten var lördagens visning av 
tunnelbygget av stort intres-
se. När lokaltidningen hälsa-
de på halvvägs hade över 200 
personer passerat grindarna.

– Folk fascineras över hur 
det är möjligt att spränga sig 
in i berg. Det är inte ofta du 

får chansen att promenera in i 
en bergstunnel, så det är klart 
att folk passar på, säger Sara 
Oscarsson, informatör hos 
Trafikverket.

Sprängningarna skedde 
inledningsvis från norr och 
söderut. Nu går man även 
från mitten och snart börjar 
sprängningarna från södra 
änden.

– I juni 2011 ska vi vara helt 
igenom. Än så länge håller 
vi alla planer och enligt vår 
bedömning finns det inte 
mycket som kan hindra oss. 
Det finns en kritisk punkt, en 
lågzon, där det är lite mindre 
berg men vi har en lösning 
på det också, säger platschef 
Krister Lindén.

Tunnelbygget har en 
budget på 1,1 miljarder och 
omfattar då även räls samt allt 
arbete runt själva tunneln.

– Nu jobbar vi dygnet 

runt och spränger även nat-
tetid. Vi har kommit så långt 
in i berget att det ljudisolerar 
och vi hoppas att vi inte stör 
något nämnvärt, säger Kris-
ter Lindén som tycker dia-
logen med kringboende har 
varit bra.

Det var den definitivt i lör-
dags.
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POLIS
RONDEN

Måndag 20 september

En ruta krossas till Surte 
församlingshem. Brytmärken 
upptäcks också, men det 
konstateras att ingen har varit 
inne i lokalen.

Tisdag 21 september

Inbrott i en lagerlokal i 
Älvängen. Stora mängder 
kläder tillgrips.

Onsdag 22 september

Inbrott hos Nödinge Däckverk-
stad. Diverse gods tillgrips.

Smitning från bensin-
nota rapporteras från OKQ8 i 
Nödinge. Spaningstips finns i 
ärendet.

Villainbrott i Älvängen. 
Entrédörren bryts upp och 
gärningsmännen tar sig in i 
fastigheten. Det är ännu okänt 
om något tillgripits.

Torsdag 23 september

En person grips i Bohus och 
en person i Nol, misstänkta för 
narkotikabrott.

Fredag 24 september

Bostadsinbrott i Nol. En spar-
bössa och antika knivar blir 
tjuvarnas byte.

Lördag 25 september

Garageinbrott i Nol. En båtmo-
tor tillgrips.

Söndag 26 september

Relationsbetingad misshandel 
anmäls i Nödinge. Kvinnan blir 
slagen med ett askfat.

En 14-årig snattare, som stjäl 
godis, ertappas på Ica Kvantum 
i Nödinge.

Inbrott på en byggarbets-
plats i Bohus. Polisen kan gripa 
gärningsmannen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/9 – 27/9: 58. Av 
dessa är sex bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

�����������������������
�����������

Jag vill tacka alla mina kunder för all förståelse 
under reperationen av salongen från vattenskadan.

Nu är jag tillbaka i min 
nyrenoverade salong och 
vill därför bjuda mina 

kunder på en trevlig kväll. 
Dricka med tilltugg!

Dessutom firar salongen i Hålanda 15 år

Kom in och prova 
den nya löshårs luggen. Prova produkter från 

Hair Manya och LS&B Grooming för män. 

20% denna kväll!

Kom och mingla en stund
Tis 5/10 kl 1830 - 2100

Välkommna! Iá

Kungörelse
Till miljö- och byggnämnden 
har inkommit ansökan från 
AB Alebyggen om byggnation 
av 12 st enbostadshus samt 
ett teknikhus/fastighetsförråd 
på fastigheten Skårdal 7:99. 
Byggnationen överskrider 
byggrätten enligt detaljplan 
nr 191 med ca 14 kvm per hus, 
samt att viss del av byggnationen 
ligger på sk punktprickad mark 
som inte får bebyggas.

Handlingarna finns tillgängliga 
på Miljö- och byggförvaltningen, 
kommunhuset i Alafors. 
De som anser sig berörda bereds 
tillfälle att lämna in synpunkter. 
Eventuella synpunkter skall vara 
inlämnade senast 2010-10-20.

Miljö- och byggförvaltningen, Ale 
kommun, 449 80 Alafors
Miljö- och byggnämnden

Våldsam, kärleksfull och krävande
ALAFORS. Till helgen är det premiär för Danny och 
de vida blå haven på Pelarteatern.

En våldsam, kärleksfull och krävande pjäs – inte 
bara för skådespelarna – utan också för publiken.

En stor utmaning av en ung duo på scen.

Stort intresse för tunnel-
bygget genom Kattleberg

Platschef, Krister Lindén, 
informerade nyfikna.

Över 200 personer gästade tunnelbygget i 
Kattleberg i lördags.

I TUNNELN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Intim och öm samtidigt som 
pjäsen Danny och de vida blå 
haven är en tämligen våld-
sam skildring av två öden.Janina Schmidt som Rober-

ta och Patrick van't Hof som 
Danny i Pelarteaterns premi-
är nu på lördag.

 Största muthärvan 
i Västtrafiks historia!

Hoppas vi.
Just nu pågår Det Stora Pendlarexperimentet, vår satsning för att få 50.000 
västsvenska bilister att ställa bilen i två veckor och provpendla gratis med 
kollektivtrafiken. Om vi lyckas är det inte bara bra för miljön. Både vår hälsa 
och vår ekonomi skulle förbättras på köpet.

Ta en titt på Det Stora Pendlarexperimentet på vasttrafik.se. Där kan du 
bland annat chatta med våra experter (imorgon 13.30 och nästa torsdag 
19.00) och anmäla dig själv som försökskanin. 

Alla bilpendlare kan nämligen ansöka om ett provåkarkort värt 730 kronor. 
Missa inte det!
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ÄLVÄNGEN. En akt-
ningsvärd ålder som 
förtjänar respekt.

I förra veckan firade 
Manufakturen 120 år.

Förutom storslagna 
erbjudanden bjöds alla 
besökare på kaffe och 
tårta inne i butiken.

Det är få verksamheter som 
har så långa och stolta anor 
som Manufakturen i Älväng-
en. Ulf Abrahamsson är nu 
den fjärde generationen som 
driver klädföretaget.

– Visst känns det lite speci-
ellt. Förhoppningen är att vår 
son Daniel en dag ska ta över 
firman när jag går i pension, 
säger Ulf till lokaltidningen.

Allting började när Svante 
Andersson från Åsaka, som 
var med om att bygga järn-
vägen mellan Göteborg och 
Trollhättan, beslutade att eta-
blera en fast handelsrörelse i 
Älvängen. Han tjänstgjorde 
som banmästare men paral-
lellt med det ägnade han sig 
åt att sälja kläder och textili-
er till boende utmed järnvä-
gen, en slags knalleverksam-
het som växte i omfattning.

Svante lät bygga det hus 

som affären fortfarande ligger 
kvar i och den 18 juli 1890 in-
registrerades handelsrörelse i 
namnet Firma Augusta Pet-
tersson. Som järnvägstjänste-
man fick han inte äga eget fö-
retag, varför det registrerades 
i hustruns flicknamn.

– I folkmun gällde endast 
”Banmästarns”, det var under 
det namnet som företaget 
blev känt långt ut i bygder-
na, berättar Ulf.

Den 30 juli 1929 övertog 
sonen Frans Daniel Anders-
son företaget och den 30 maj 

1932 ändrades namnet till 
Älvängens Manufaktur AB.

I maj 1953 var det dags för 
tredje generationen. Dottern 
Inger och hennes make Stig 
Abrahamsson övertog då fö-
retaget. Under denna period 
utvecklades verksamheten 
raskt. Modeskaparna inför-
de nya material i sina textili-
er, modet fick en friare form, 
tekniken förändrades, nästan 
allt blev konfektionssytt.

Ulf Abrahamsson började 
arbeta i affären redan 1974 
och övertog ägandet 1986. 

– Det är detta som jag har 
sysslat med i hela mitt liv, 
konstaterar Ulf.

Är det någon skillnad på 
att driva klädaffär idag jäm-
fört med hur det var för 25 
år sedan?

– Konkurrensen har hård-
nat, helt klart. Dessutom finns 
det betydligt fler märken nu 
för tiden, säger Ulf.

Vad är nyckeln till er 
framgång, som gjort att 
ni kunnat leva vidare i så 
många generationer?

– Vår målsättning är att ha 
ett brett sortiment av märkes-
kläder till bra priser. Person-
lig och god service är också 

viktiga faktorer när man 
ligger utanför storstaden och 
dess gigantiska köpcenter, 
säger Ulf och tillägger:

– Utan alla våra köptrog-
na kunder hade vi dock inte 
överlevt. Vi är väldigt glada 
över den breda kundkrets 
som vi har.

Vad är roligast med ar-
betet?

– Det är att man får vara 
med och peta i allt. Nu har 
jag varit med så pass länge att 
jag vet ganska väl vad kunder-
na vill ha.

Hur ser du på framtiden 

för Manufakturen?
– Ale växer och det sker en 

hel del inflyttning, inte minst 
här i Älvängen. Det är en ut-
maning att locka hit nyinflyt-
tade till affären. Det gäller att 
vi är på hugget och attrahe-
rar dessa människor, som inte 
vet vilka vi är. Självklart är det 
viktigt att Älvängens Köp-
center fortsätter att utveck-
las som handelsplats och för-
blir ett komplement till stor-
stadens utbud.

När Manufakturen firade 
120-årsjubileum, torsdag-
lördag i förra veckan, var det 

fullt pådrag i butiken mest 
hela tiden.

– Verkligen jätteroligt att 
se så många kunder, sade Ulf 
Abrahamsson samtidigt som 
han delade ut kaffe och tårt-
fat på löpande band.

Manufakturen i Älvängen firade 120 år
– Ulf Abrahamsson fjärde generationen att driva rörelsen

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Margret och Ulf Abrahamsson dukade fram tårta med anledning av affärens 120-årsjubileum.

Ingeborg och Kjell Lundqvist smakade på den jubileumstårta 
som Margret Abrahamsson serverade.

Alfhild Olsson och Gunvor Ljunggren tog del av jubileumsfi-
randet inne på Manufakturen i Älvängen.
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Välkomna
Styrelsen

So
ci

ald
emokraterna i Ale

Ale arbetarekommun

Medlems
möte

Måndag 4 okt kl. 18.30
Folkets hus, Nol

KONTOR OCH LOKALER

Tel. 0303-74 11 40
Börje 0703-28 95 77    
Hasse 0706-37 50 69
www.nolforetagscenter.se

Ring Nol Företagscenter 
där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

KVANTUMserien!
GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! på elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Prova på lunken!
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla åldrar, utan tidtagning. 

Ta gärna med gångstavar. Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

NAMN:

FÖDELSEDATUM

ORT

TELEFONNR.

Priser!
Medalj till de tre främsta baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna enbart utlottade priser.

Utlottade priser bland alla deltagare på varje deltävling
och sammanlagt bland alla som deltagit minst tre gånger.

Vi
d m

ålgång får du en värdecheck

so

m byts mot 1 kg bananer 

ho

s IC
A Kvantum, Ale Torg!

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Tisdagarna: 5 oktober • 12 oktober • 19 oktober • 26 oktober •  2 november • 9 november

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 03 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 01-02  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 03 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 01-02  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 94 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 95-96  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 95-96  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 94 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 99-00  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 97-98  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 99-00  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 97-98  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

VÄRDE 
50 KR

Avgift föranmälan tom 4/10 via pg.
Vuxna (f. 94 och tidigare) ................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 95 och senare) ......... 80:-/6 ggr
Lunken ........................................................ 150:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 94 och tidigare) ................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 95 och senare) ......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång
Lunken ........................................................ 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se • hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om Ale Torg, Nödinge. 
Skyltat från vägen mot Ryd. Avgiftsfri omklädning med 
dusch & bastu. Servering fi nns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Erbjudande Gainomax 
Recovery

250 ml. Jmf 50:-/l.
Priset gäller onsdag-söndag vecka 39

”Bananas are 
for monkey’s” 2 för 25:-/st
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NÖDINGE. Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla 
Edet har fått en ny chef 
efter Fati Maroufi, som 
blivit ansvarig för kon-
toret i Västra Frölunda.

Hennes efterträdare 
på posten är Fredrik 
Skoglund, rekryterad 
från de egna leden och 
närmast från rollen 
som sektionschef på 
Järntorget.

– Att få jobba med 
helheten tilltalar mig, 
säger Fredrik till lokal-
tidningen.

I måndags gjorde Fredrik 
Skoglund sin första arbetsdag 
som kontorschef i Ale/Lilla 
Edet. Han har arbetat inom 
organisationen sedan 1998 i 
diverse olika projektformer, 
bland annat med vägledning, 
jobbcoachning som informa-
tör och rådgivare.

– Jag har varit runt på ett 
antal kontor i Göteborgsom-
rådet.

Den senaste tiden har 
Fredrik Skoglund tjänstgjort 
som sektionschef på Järntor-
get. Nu var tiden mogen att 
ta nästa steg i yrkeskarriären 
och bli kontorschef i Ale/
Lilla Edet.

– Det är väl med skräck-
blandad förtjusning man tar 
sig an det här uppdraget, 
säger Fredrik med ett brett 
leende.

– Jag hoppas naturligtvis 
att jag med mitt chefskap ska 

entusiasmera personalen och 
på så sätt medverka till att det 
blir en schysst arbetsplats.

Om du ska beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är lyhörd. Att vara 
tillgänglig tycker jag är vik-
tigt, såväl för våra kunder 
men också för personalen. 
Jag ska vara mycket här och 
nu, men även blicka framåt 
och vara visionär. Jag tror 
många skulle säga att jag är 
prestigelös och jag föresprå-
kar ett situa-
tionsanpas-
sat ledar-
skap, säger 
F r e d r i k 
S k o g l u n d 
och tilläg-
ger:

– Jag tror 
inte på att 
vara inne 
och peta i detaljer, som chef 
ska man matcha teamens 
behov av ledning och styr-
ning.

Vad känner du till om 
Ale kommun?

– Inte särskilt mycket 
måste jag erkänna. Jag har 
studerat en del fakta inför det 
här uppdraget. Småskalighe-
ten känner jag till, liksom det 
faktum att här finns många 
mekaniska verkstäder, en 
del industrier och mycket 
handel. Jag har fått en liten 
guidning för att få koll på 
geografin. Jag hoppas det 
blir mer av den varan framö-
ver. Jag ska också planera in 

ett antal företagsbesök.
Ditt första intryck av din 

nya arbetsplats?
– Positivt! De gemen-

samma krafter som finns 
mellan Arbetsmarknadsen-
heten och Arbetsförmed-
lingen bådar väldigt gott. 
Personalen vill så att det 
värker.

Vad blir den största 
utmaningen i ditt arbete?

– Det är kärnuppdraget, 
att effektivt sammanföra 

a r b e t s s ö -
kande med 
arbetsgivare. 
Det gäller 
att hitta for-
merna för 
det. En annan 
utmaning är 
givetvis att 
minska utan-
f ö r s k a p e t , 

inte minst gäller det lång-
tidsarbetslösa och gruppen 
ungdomar.

Andelen öppet arbetslösa 
i Ale kommun är idag 3,8% 
och i Lilla Edet 3,4%. Det är 
lägre än genomsnittet i länet 
och i riket.

– I augusti fördubblades 
antalet nyanmälda platser till 
Arbetsförmedlingen i Ale, 67 
stycken jämfört med 34 mot-
svarande period förra året. I 
Lilla Edet anmäldes 20 nya 
platser, att jämföra med sju i 
augusti förra året. Det är en 
positiv utveckling. Dessvärre 
ökar arbetslösheten inom 
vissa grupper, ungdomar till 
exempel, och det är något vi 
måste komma till bukt med, 
avlutar Fredrik Skoglund.

Ny chef för Arbetsförmedlingen
– Fredrik Skoglund rekryterad från egna leden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fredrik Skoglund är ny chef för Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet. Han tillträdde tjänsten i 
förra veckan.

FREDRIK SKOGLUND
Ålder: 42.
Bor: Göteborg.
Familj: Fru och tre barn.
Intressen: Att träna på gym, genom-
för en hel del pass på en av de större 
friskvårdskedjorna inne i Göteborg.
Lyssnar helst på: Det mesta, gärna 

schlager.
Äter helst: Jag gillar husmanskost, 
äter mycket pasta.
Ser helst på tv: Engelska deckare.
Aktuell: Som ny chef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet.

Jag tror inte på att vara 
inne och peta i detal-
jer, som chef ska man 

matcha teamens behov 
av ledning och styrning.

Fredrik Skoglund

Vägom-
byggnad 

pågår

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

– Lätt att nå!

 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar 
(Systembolaget, Apotek, Bank och Reatauranger har specieller öppettider)

BUTIKER:

| | Kicks 
| 

| | 
|  Klippstudion |  

Pizzeria Bella Mia | | 
Alfredssons Trafikskola | | 

www.aletorg.se

NU HAR DET ÖPPNATS EN NY 
PROVISORISK VÄG SÅ ATT DU 
LÄTTARE KAN KÖRA NORRUT
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GRATIS synundersökning
Ring och boka tid på 0303 - 22 90 33

- Vår butik är utrustad med 
toppmodern optisk utrustning

-Våra optiker är legitimerade av socialstyrelsen

- Vi har tillsammans med andra fristående 
butiker förhandlat fram bra priser hos några 
av Sveriges ledande leverantörer, vilket även 
innebär snabba leveranser

Vi fi nns på Ale Torg!
Måndag - torsdag 09.00 - 18.00 • Fredag 09.00 - 16.00

Lördagsöppet 10.00 - 14.00
Måndag - torsdag har vi lunchstängt mellan 13 och 14.

Välkommen till 
Ale Optik!

- Din lokala optiker på Ale Torg

Just nu:

595:-”Prova-på-paket” 
kontaktlinser

fr.1.975:-Kompletta 
progressiva 
glasögon

inkl. antirefl exbehandling.
Avser vårt standardglas.

fr.950:-Kompletta 
enkelslipade 
glasögon

inkl. antirefl exbehandling.
Pris tillkommer för ev. högbrytande 

glas och ytterligare behandlingar

Automatisera din bokföring 
med 60-80 % 
Swedbank hälsar dig välkommen 
tisdagen den 12 oktober klockan 12-14 
till Backa Säteri, Nödinge.

Swedbank i Älvängen och Surte visar hur 
e-bokföring fungerar och svarar på dina frågor. 
Träffen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. 

Anmäl ditt deltagande till 
kristina.bexer@swedbank.se telefon 031-739 74 21 
eller till ulla.a.jonasson@swedbank.se 
telefon 0303-334882.

ÄLVÄNGEN. I fredags 
arrangerades sopplunch 
på Repslagarmuseet.

Ett 35-tal företagare 
hade hörsammat inbju-
dan.

Näringslivschef Jerry 
Brattåsen informe-
rade om Alemässan 
2011 och Lars-Bertil 
Rystrand från Safe at 
Sea beskrev hur Sto-
rytelling tillämpas på 
bästa sätt.

September månads sopp-
lunch hade ALMI Företags-
partner som programvärd där 
finansieringsrådgivare Carin 
Ramneskär hälsade välkom-
men.

Innan dagens huvudper-
son, Lars-Bertil Rystrand, 
kallade på uppmärksamhe-
ten tog Jerry Brattåsen, Ale 
Utveckling, tillfället i akt att 
slå ett slag för Alemässan.

– Arrangemanget kommer 
att äga rum i Ale Arena 6-8 
maj nästa år. Ellinor Berg-
lund ansluter till mässkans-
liet i nästa vecka och ytterli-
gare en person är på väg in, 
förklarade Brattåsen och fort-
satte:

– Vi har som mål att mässan 
ska locka minst 7 000 besöka-
re och minst 120 utställare. 

Under rubriken ”Vässa din 
marknadsföring genom Sto-
rytelling” berättade Lars-
Bertil Rystrand sin självupp-
levda historia. Berättelsen 
sträckte sig från den ödes-
digra dag i november 2003 
då sex personer miste livet i 
ett helikopterhaveri till idag 
då bolaget Safe at Sea etable-
rat Rescuerunner hos kunder 
inom sjöräddningsorganisa-
tioner, räddningstjänster och 
kustbevakningar på tre konti-
nenter. Lars-Bertil Rystrand, 
som tidigare var navigatör 
vid Säve helikopterskvadron 
och arbetskamrat med de om-
komna, lyckades 2004 initie-
ra en insamling som gav över 
tre miljoner kronor för att 
bygga sex Rescuerunner till 
minne av de förolyckade be-
sättningsmännen.

Nästa företagsträff blir 

den 27 oktober då en kvälls-
aktivitet är inplanerad. Johan 
Trouvé från Västsvenska In-
dustri- och Handelskamma-
ren gästar då Ale kommun.
   FOTNOT. Rescuerunner är en 
räddningsbåt speciellt utvecklad av 
erfarna sjöräddare för att effektivt 
rädda nödställda människor upp ur 

vattnet i de svåraste av förhållanden 
såväl inom- som utomskärs. En eller 
två sjöräddare kan snabbt och lätt ta 
ombord personer ur vattnet, medvets-
lösa eller vid medvetande.
Källa: www.safeatsea.se

Företagarlunch med 
Storytelling

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Carin Ramneskär, ALMI Företagspartner Väst, och sopplun-
chens huvuddragshållare, Lars-Bertil Rystrand från Safe at 
Sea.

Näringslivschef Jerry Brattåsen.

Fredagens sopplunch på Repslagarmuseet lockade ett 35-tal 
företagare.
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 
önskar luft-/luftvärmepumpens 
inomhusdel placerad lågt på 
väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-
värmepump för vattenburet 
värmesystem. Mycket högt COP 
4,66. Speciellt framtagen för 
nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

Toshiba                        . Toshibas 
bästa värmepump som sparar 
mest energi över året. COP 6,52.
Funktion för underhållsvärme 
5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

Sätter tryggheten främst
Madenskolan har fått en ny rektor.

Det är Mattias Myrhages första skolledaruppdrag.
Att skapa trygghet för eleverna anser han vara skolans viktigaste arbete.

Din yrkesbakgrund?
– Jag är utbildad grundsko-
lelärare i matematik/NO. 
Jag har arbetat 15 år i Göte-
borgs kommun, undervisat i 
samtliga årskurser från F-6. 
Jag började min tjänstgöring 
som idrottslärare, tog över 
som klasslärare 1997 och har 
varit klassföreståndare sedan 
dess. För två år sedan sökte 
jag ett ledarskapsprogram, 
”Morgondagens ledare”, 
som jag blev antagen till. 
Efter att ha varit pappaledig 
i ett halvår sökte jag den här 
rektorstjänsten i Älvängen.
Var det självklart att 
det skulle bli skolans 
värld för dig?
– Som ung har man många 
tankar och det är mycket 
som lockar. Med facit i hand 
kan jag konstatera att jag 
hamnat på rätt plats. Jag 
trivs väldigt gott.
Vad är det som attra-
herar dig i rektorstjäns-
ten?

– Möjligheten till delaktig-
het och förändringar som 
leder till förbättringar. Jag 
har varit lärare ett antal år 
och lärt mig se möjlighe-
terna och blivit intresserad 
av att styra över dem. Jag 
tycker det är roligt att jobba 
med människor. Jag har en 
hel del tankar och idéer som 
jag vill pröva. 
Beskriv dig själv som 
chef?
– Jag är flexibel men ändå 
rättvis. Jag är intresserad av 
det som pedagogerna arbe-
tar med. Dessutom har jag 
lätt att kommunicera med 
andra människor, vilket jag 
ser som en styrka.
Vilka är dina viktigaste 
arbetsuppgifter?
– Det är att få eleverna att 
känna sig trygga. Det är 
grunden i vår verksamhet. 
Då kommer andra fram-
gångsfaktorer som bättre 
resultat.
Skolverksamheten i Ale 

kommun har fått en hel 
del kritik. Hur ser du på 
det?
– Det är en bild som jag inte 
känner igen. Jag har varit 
här i åtta veckor och jag 
måste säga att här andas en 
väldig positivism. Pedago-
gerna är oerhört engagerade 
och drivna. Det gäller även 
de tjänstemän som jag har 
suttit i möte med.
Vad ska vara signifika-
tivt för Madenskolans 
verksamhet?
– Jag återkommer till trygg-
heten. Det är den viktigaste 
biten. Trygghet skapar till-
hörighet och vi-känsla och 
det i sin tur skapar fram-
gång.
När anser du att elever 
ska få betyg?
– Det är en politisk fråga, så 
jag väljer att passa på den. Vi 
får rätta oss efter de bestäm-
melser som finns.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mattias Myrhage.
Ålder: 37.
Bor: Göteborg.
Familj: Gift, ett barn.
Intressen: Rör gärna på mig, 
cyklar mountainbike och 
springer en del.
Stjärntecken: Skytt
Aktuell: Tillträdde som 
rektor på Madenskolan den 2 
augusti.
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ÄLVÄNGEN. På många stäl-
len har hembygdsgårdarna/
gammelgårdarna stora 
samlingar med bevarade 
kläder samt uppteckningar 
om dräktskick för just den 
bygden. Vid den här tiden, 
slutet av 1800-talet början 
av 1900-talet, skiljer mycket 
mellan landskapen hur dräk-
terna ser ut.

Skepplanda Hembygds-
förening kommer att ställa 
ut en del av sin klädskatt på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Till exempel visas en kopia 
av ”Skepplandaklänningen”. 
Originalklänningen, som 
finns på Skepplanda Hem-
bygdsgård, är från 1860-talet 
och kommer från gården 
Lilla Alfhem, där den har 
burits av Gustava Larsson 
(1844-1927).

Mönster och tyg har tagits 
fram på uppdrag av Älvsborgs 
Museum och Älvsborgs 
Läns Norra Slöjdförening. 
Länsmuseet i Skara mätte 
och ritade upp mönster och 
tyget togs fram av ett väveri i 
Kinna. Klänningen har upp-
tagits som bygdeklänning för 
Skepplanda socken och ett 
20-tal är färdigsydda.

Exempel på vad som visas 
är herr- och damkläder för 

vardag och fest, några barn-
kläder, samt underkläder. Du 
kan även se ytterplagg sydda 
av sockenskräddaren och 
manskläder som användes av 
allmogen.

Utställningen pågår 3-31 
oktober. Vernissage sker sön-
dagen den 3 oktober.

❐❐❐

Hembygdsföreningens klädskatt 
visas på Repslagarmuseet

Skepplanda Hembygdsförening kommer att ställa ut en del 
av sin klädskatt på Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage 
sker nu på söndag.

En efter en drop-
par eleverna på 
journalistlinjen in 

på skolan. Det är tidig 
morgon och kaffekoppar-
na lämnar ringar efter sig 
på bordet i datasalen. Ny-
hetssajter ska kollas av och 
mejl väntar på att bli lästa. 
Men det enda som syns på 
varje skärm är samma blå-
vita webbsida. Facebook.

Vad som började som en 
hobby har i rasande takt 
utvecklats till ett kollek-
tivt beroende. Den som en 
gång öppnat ansiksboken 
tycks ha svårt att sluta läsa 
och den oundvikliga frågan 
är: Vad är det som lockar?

Efter en snabb skanning 
av nyhetsfältet har man 
fått reda på en hel del om 
sina kära kamrater.

Någon deklarerar nöjt 
att gårdagens tvätt nu är 
vikt, en annan har rastat 
jycken i regnet och fler-
talet foton på nyfödda 
knyten har kommenterats 
med små hjärtan. 

Nyfikenheten på andra 
människors liv är stor. 
Det konstaterades om inte 
annat när halva Sverige 
satt och tittade på folk som 
åt skinkmackor inne i Big-
brother-huset.

Men livet på Facebook 
handlar om mycket mer än 
att ogenerat spionera på 
grannen och glutta i publi-
cerade familjealbum.

Genomslagskraften för 
den som vill synas och på-
verka är enorm. Den ome-
delbara responsen och 
uppmärksamheten triggar 
vilken blygsam svensson 
som helst att vädra sina 
personliga åsikter.

Ett utmärkt exempel 
på detta kunde ses i efter-
dyningarna av riksdags-
valet när ett fåtal ungdo-
mar lyckades samla tusen-
tals människor till demon-
strationer- enbart genom 
att sprida information på 
forumet.

Facebook har idag 
en halv miljard använda-
re världen över och speku-
lationer kring hur all in-
formation kan komma 
att användas i framtiden 
har börjat 
ta fart. 
Vilka 

kommer att dra nytta av 
människors behov av att 
synas och yttra sig? Är vi 
alla brickor i ett gigantiskt 
spel?

Man kan också fråga sig 
vilken effekt användandet 
har på var och en. 

Till att börja med är Fa-
cebook är en listig tids-
tjuv och utan att egentli-
gen veta vad man gjort har 
en hel kväll plötsligt för-
svunnit ut i cyberspace. En 
kväll som, innan de sociala 
mediernas uppkomst, äg-
nades åt att umgås ”på rik-
tigt”. Därmed inte sagt att 
utvecklingen enbart behö-
ver vara negativ. Tvärtom 
tror jag den bidragit till att 
många fått ett rikare so-
cialt liv och en chans att 
träffa likasinnade. 

Men det finns även en 
mörk sida. Flera fall av 
barn och ungdomar som 
mobbas och förföljs på 
nätet har under den se-
naste tiden uppmärk-
sammats. Det borde inte 
komma som en chock med 
tanke på att alla former av 
skyddsnät saknas. Alla kan 
bli medlemmar, vem som 
helst kan lägga ut bilder på 
vem som helst, och någon 
vidare granskning av inne-
hållet görs uppenbarligen 
inte. Vuxna måste bli mer 
medvetna om hur de so-
ciala medierna används av 
unga, för det som för oss 
är ett sätt att roa oss på 
kan för andra bli en mar-
dröm.  

Jag tillhör gruppen 
som för bara något år 
sedan ansåg att Facebook 
var hur löjligt som helst 
och att lägga ut bilder på 
sig själv på nätet gränsa-
de till narcissism. Tills jag 
insåg att det varken behö-
ver handla om hävdelse 
eller fåfänga. Det är bara 
ett nytt sätt att umgås på. 
Men belåtenheten över att 
få respons på inlägg och 
bilder är troligtvis en bi-
dragande faktor till popu-
lariteten. Känslan av att 
bli sedd och att nå ut till 
många människor är onek-
ligen självuppfyllande. 
Men frågan är hur länge 
folk kommer orka kom-
mentera varandras tvätti-
der och ångestfyllda sön-
dagskvällar. 

Väl hemma efter en 
lång skoldag loggar jag in 
på den blåvita sidan för att 
notera att hälften av mina 
klasskamrater gjort lika-
dant. Åtta personer har 
tryckt på ”gilla-knappen” 

under min senaste uppda-
tering: ”Lovar mig själv 
att aldrig bli en bitter 
och cynisk journalist”. 
Självbelåtenheten är ett 
faktum.

Johanna Roos

Facebook – vår 
tids bestseller

Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.

F.d Vallby Bygg 
Mittemot Statoil i Lödöse

VI SKULLE ALDRIG  
KOMMA PÅ TANKEN ATT  

REA UT VÅRA KÖK.
MEN VAD TUSAN,  

VI FYLLER JU 64 ÅR  
JUST NU! 

Vi lämnar 20 % rabatt vid köp av kök (exkl. vitvaror) för minst 55 000 kr. Erbjudandet 
gäller endast hos auktoriserade Myresjökökåterförsäljare, omfattar inte vitvaror och  
kan inte kombineras med andra erbjudanden. Sista leveransdag 28 februari.

Och det firar vi med att sänka priserna med 20 % 
på hela vårt kökssortiment. Erbjudandet är dock 
tidsbegränsat: Vill du göra en riktigt bra affär ska 
du beställa senast 14 november!

 20%
JUBILEUMS-

RABATT!

LÖDÖSE 0520-66 18 80LÖDÖSE 0520-66 18 80

Måndag-fredag 7-17  
lördag 9-13

Välkomna in!

I regn och rusk arrangerades Ballonglördag i Älvängens 
Köpcentrum. Inne på Manufakturen, som för övrigt firade 
120-årsjubileum, hade Janne och Eva Fridén från Nygård 
turen att smälla en ballong som innehöll en rabattkupong 
på 50 procent. Två par jeans och en skjorta som egentligen 
skulle ha kostat 1 800 kronor blev nu bara hälften så dyrt. 
Snacka om lyckad shoppingdag!

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

Ballonglördag 
i Älvängen



Stor visningshelg 
2-3 oktober

Ska du flytta i höst? Lämna din bostad till försäljning 

hos oss senast den 30 september så får du 20 Trisslotter.

Du har också chans att få med din bostad på vår 
stora visningshelg i oktober, då vi visar alla bostäder 
vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30 
(Kungälv) eller 03030-74 90 00 (Ale) och snacka med 

oss så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas i 
bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 6/9 till 30/9 2010.

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 412 kvm . VISAS Lö 2/10 11.00-11.30. Ti 5/10. Båtsmansvägen 38.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 176 kvm

• Hög kvalité/fräscht • Stor solig balkong • Centralt
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 3 978 kvm . VISAS Lö 2/10
12.30-13.00. Fyrklövergatan 32. ALEBUTIKEN Erik
Boström 0303-74 90 06 .

ALE NÖDINGE 4 rok, 112 kvm
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PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 3 800 kvm . VISAS Lö 2/10. Ring för tidsbokning. Granåsvägen 16.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 147 + 51 kvm

• Suterrängvilla • Naturskönt läge • Stora sällskapsytor • 4 sovrum
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 373 kvm. VISAS Lö 2/10
10.00-10.30. Ring för tidsbokning. Kattleberg 307.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 96 + 65 kvm
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PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS Lö 2/10
11.00-11.30. Kärrvägen 45. ALEBUTIKEN Peter Collén
0303-74 90 07.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 817 kvm . VISAS Lö 2/10
11.15-11.45. Egnahemsvägen 27. ALEBUTIKEN Erik
Boström 0303-74 90 00.

ALE NOL 5 rok, 121 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 230 kvm . VISAS Lö 2/10
10.00-10.30. Svalörtsvägen 7. ALEBUTIKEN Monica
Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 113 + 8 kvm
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PRIS 1 675 000 kr/bud. TOMT 217 kvm . VISAS Lö 2/10
12.15-12.45. Södra Trolleviksvägen 10. ALEBUTIKEN
Peter Collén 0303-74 90 07.

ALE NÖDINGE 4 rok, 110 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 499 kvm. VISAS Lö 2/10
13.30-14.00. Tornvägen 4. ALEBUTIKEN Erik Boström
0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 287 kvm. VISAS Lö 2/10
15.00-15.30. Videgårdsvägen 109. ALEBUTIKEN Peter
Collén 0303-74 90 07.

ALE SURTE 5 rok, 124 kvm
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VILLOR

Välkommen att kontakta oss!

Ale Torg , Nödinge -  .

Fler visningar:
NOL 5 rok
121 KVM PRIS 3 195 000 KR/BUD
EGNAHEMSVÄGEN 27
SMSKOD 11808

NÖDINGE 4 rok
112 KVM PRIS 2 250 000 KR/BUD
FYRKLÖVERGATAN 32
SMSKOD 13482

NÖDINGE 6 rok
147 KVM PRIS 2 600 000 KR/BUD
GRANÅSVÄGEN 16
SMSKOD 89756

BOHUS 4 rok
112 KVM PRIS 1 595 000 KR/BUD
HAGTORNSGRÄND 8
SMSKOD 15396

ÄLVÄNGEN 4 rok
96 KVM PRIS 2 595 000 KR/BUD
KATTLEBERG 307
SMSKOD 91816

NOL 4 rok
108 KVM PRIS 1 425 000 KR/BUD
KÄRRVÄGEN 45
SMSKOD 13422

ALAFORS 3 rok
85 KVM PRIS 1 595 000 KR/BUD
RISHED 105
SMSKOD 15395

NÖDINGE 4 rok
114,5 KVM PRIS 1 375 000 KR/BUD
SKJUTSVÄGEN 7
SMSKOD 13533

ÄLVÄNGEN 4 rok
113 KVM PRIS 1 595 000 KR/BUD
SVALÖRTSVÄGEN 7
SMSKOD 12596

NÖDINGE 4 rok
110 KVM PRIS 1 675 000 KR/BUD
SÖDRA TROLLEVIKSVÄGEN 10
SMSKOD 14621

NÖDINGE 4 rok
109 KVM PRIS 1 950 000 KR/BUD
TORNVÄGEN 4
SMSKOD 11188

SURTE 5 rok
124 KVM PRIS 1 475 000 KR/BUD
VIDEGÅRDSVÄGEN 109
SMSKOD 99108

Vill du se mer?
All information om
våra bostäder hittar du
på www.svenskfast.se

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

PRIS 435 000 kr/bud. AVGIFT 3 481 kr/månad.
VISAS Lö 2/10 14.00-14.30. Byvägen 16 a. ALEBUTIKEN
Marie Aronsson 0303-74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 241 kvm Tomtarea 241 m² (friköpt). Tomten: trädgårdstomt..
VISAS Lö 2/10 14.00-14.30. Hagtornsgränd 8. ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE BOHUS 4 rok, 112 kvm

• Stor balkong • Centralt • Pendeltåg 5 min 2012
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PRIS 1 845 000 kr/bud. AVGIFT 5 267 kr/månad
VISAS Lö 2/10 12.00-13.00. Patron Ahlmanns Allé 15.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116,8 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 1 464 kvm . VISAS Lö 2/10 12.30-13.15. Rished 105.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE ALAFORS 3 rok, 85 kvm

• Lantligt • Välvårdat • Underbar trädgård
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad VISAS Lö 2/10 14.30-15.15. Skjutsvägen 7.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm

• Barnvänligt • Bra skick • Fin trädgård
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad.
VISAS Lö 2/10 11.30-12.00. Skjutsvägen 11.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303-74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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BOSTADSRÄTTER

BOSTADSRÄTTER

Tidtabell
LÖRDAG 2/10 

10.00-10.30 ÄLVÄNGEN 
- KATTLEBERG 307 

11.00-11.30 ÄLVÄNGEN
- BÅTSMANSVÄGEN 38

11.00-11.30 NOL
- KÄRRVÄGEN 45

11.15-11.45 NOL
- EGNAHEMSVÄGEN 27

11.30-12.00 NÖDINGE
- SKJUTSVÄGEN 11

12.00-13.00 NÖDINGE
- PATRON AHLMANNS ALLÉ 15.

12.15-12.45 NÖDINGE
- SÖDRA TROLLEVIKSVÄGEN 10.

12.30-13.15 ALAFORS
- RISHED 105.

12.30-13.00 NÖDINGE
- FYRKLÖVERGATAN 32.

13.30-14.00 NÖDINGE
- TORNVÄGEN 4.

14.00-14.30 BOHUS
- HAGTORNSGRÄND 8.

14.00-14.30 BOHUS
- BYVÄGEN 16 A.

14.30-15.15 NÖDINGE
- SKJUTSVÄGEN 7.

15.00-15.30 SURTE
- VIDEGÅRDSVÄGEN 109.

RING FÖR TIDSBOKNING
NÖDINGE
- GRANÅSVÄGEN 16.

Vill du se mer?
All information om våra 
bostäder hittar du på 
www.svenskfast.se


