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Vi har träffat en
av Sveriges bästa
sportfotografer:

Daniel Stiller
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT
GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-

Reservation för slutförsäljning

Lunch restaurang
& café

MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
Veckans lunchmeny hittar du alltid på

www.kladkallaren.se
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Det bästa finns runt knuten

S

emestern är inte bara
en tid för vila och
återhämtning. Den
är också starkt förknippad
med ångest för allt man vill
göra och tycker att man
borde hinna göra. Ganska
snabbt upptäcker man att de
tomma dagarna fylls upp i
en rasande takt och plötsligt
ﬁnns det inte utrymme för
allt. Jag tror dock att det
är vettigt att inte planera
upp hela semestern, lämna
några tomma dagar och låta
det ﬁnnas tid för spontana
upptåg.

Många har utlandet i
sikte när semestern faller in,
men jag hoppas att vi med
några inslag i årets sommarbilaga kan inspirera er till att
även njuta på hemmaplan.
Älvstranden som nu har
gjorts tillgänglig bättre än
någonsin, framför allt tack
vare den grusade servicevägen som går parallellt med
dubbelspåret, är en oas för
livsnjutaren. En tripp till
fågeltornet i Stora Viken
rekommenderas varmt.

Gångvägen dit är likt en
färd i en svenska djungel tätt
intill vass, kor och lövträd.
Utsikten är magniﬁk och
Ale kommun har dessutom
gjort tornet tillgänglighetsanpassat för alla. Man
kan sedan fortsätta ner mot
Göta älv, där en grillplats
iordningställts. Här ﬁnns
möjlighet att nära vattnet
packa upp ﬁkakorgen och få
en naturskön avkoppling av
bästa märke.
I Surte ﬁnns två strandnära grill- och ﬁkaplatser.
Utmärkta utﬂyktsmål för
den som har insett att det
bästa ofta ﬁnns runt knuten.

Dokumentären handlade
om den nya medietekniken
och den nystartade lokaltidningen i Ale stod i fokus. Vi
gjorde något så revolutionerande som att att skicka de
tryckfärdiga tidningssidorna
via ett ISDN-modem, tele-

Hans namn sitter ofta under
spektakulära bilder på sportsidorna i landets ledande
dags- och kvällstidningar.
Den här veckan har vi nöjet
att publicera några av hans
bilder i årets sommarbilaga.
Mycke nöje!

nätet, direkt till tryckeriet i
Trollhättan. Detta fascinerade den unge studenten som
senare började intressera
sig för fotografering. Idag
är han en av fem delägare
i Bildbyrån som anses vara
Sveriges bästa sportbildbyrå.

På tal om det bästa. Vi

har en tidigare nödingebo som slagit sig in som
en mycket respekterad
sportfotograf i Sverige – och
världen för den delen. Alekuriren har träffat Daniel
Stiller som tidningen har
en speciell relation till.
Under sina mediestudier
på Komvux i Ale för snart
20 år sedan gjorde han en
ﬁlm som ett projektarbete.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

På väg mot fågeltornet i Stora Viken

perra@alekuriren.se

Tryck
Bold Printing Borås 2014.
Ett miljöcertifierat tryckeri.
© 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.

Hon är sugen
på att ta över
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En fika i ljuvlig sommaridyll
med Emanuel Andrén

SID

25

Granskning
Tidningen förbehåller sig
rätten att avböja annons
och insändare med kränkande
eller olämpligt innehåll.
Omslagsbild
Daniel Stiller, född och uppvuxen i Nödinge, numera
delägare i Sveriges bästa
sportbildbyrå. Bilden är
tagen på Ullevi i samband
med Håkan Hellströms konsert i juni 2014.

Lennart Bengtsson har sprungit
141 maraton

BLÅBÄR – LINGON & SYLT

HÄLSOMÄSSA 9-10 AUG

Vi kommer varje vecka med färska bär med
preliminär början vecka 29. För närmare
information se vår hemsida eller ring

Backamo Lägerplats, Ljungskile

VARJE LÖRDAG 19/7 – 20/9:
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor)
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30,
Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort.

0767-97 05 56, 070-298 39 40 www.potatisbilarna.se
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Har gjort sin egen SID
05
3D-skrivare

Bilverkstad

Lörd kl 10-22. Sönd kl 10-16.
Prova-på behandlingar
Prova Yoga, Qi Gong m.m.
Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé med mat

Läs mer på www.andhämtning.se

SID

Fantastiska bilder av Daniel Stiller 12-13

Rydéns Bil
SKEPPLANDA

GRÖNNÄS
Vid 45:an

 !    

Bussresa till Tidaholm 9/8
Allt för häst, ryttare, hund och katt
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Ale Brottsofferjour - Råd och stöd
för dig som har råkat ut för ett brott

Föreningen Norden i Lilla Edet anordnar en
resa till Tidaholm lörd. 9 aug med start 8.30
från bussterminalen i Lilla Edet.
Kaffepaus i Osterian, Falköping samt lunch
och sightseeing i Tidaholm.
Åter i Lilla Edet vid 17- tiden.
Pris 300 kr. Anmälan till Bert: 0706-004200
eller Margrethe 0730-523791

BROMSEXPERTEN
,".1"/+

#"44&37*$&

ENDAST:

KR

Upp till 5 liter Mobil1 motorolja
och oljefilter från Mann ingår.

VI UTFÖR BYTE AV:

t#30.40,
t#30.4,-044"3

LS inkl. moms/hjul*

LS inkl. moms per axel
LS inkl. moms per axel*
t#30.4,-044"34,*703
Utan handbroms
LS inkl. moms per axel*
Med handbroms
LS inkl. moms per axel*
Utan handbroms
Med handbroms

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.
*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.
MWWÊHFO MWÊOHFOt5FMtXXXCSPNTFYQFSUFOTF

Näridrottsplatser
i hela Ale
Tillsammans med
föreningslivet har vi redan
byggt fyra konstgräsplaner
och två näridrottsplatser.
Nu fortsätter vi!

Närmast på tur:
 Surte
 Bohus
 Nol
 Alafors
 Skepplanda
 Alvhem

NS
TILLSAMMA
MED FÖREN
INGSLIVET
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Oppositionsrådet Paula Örn (S) om att ta över:

”Det behövs en lokal jobbpolitik”
NÖDINGE. Efter fyra år
i opposition är suget
efter att ta över makten
i Ale stor hos Socialdemokraterna och Paula
Örn.
I fokus står ungdomarna och jobben.
– Det behövs en lokal
jobbpolitik för att släppa in nästa generation
på arbetsmarknaden
och det är absolut första
prioritet efter skolan,
säger Paula Örn.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Drivkraften
– Den ﬁnns därhemma. Vad
är det för ett samhälle som
jag vill att mina döttrar och
deras generation ska växa
upp i? Jag vill naturligtvis att
det ska bli så bra som möjligt
och när ﬂer lever på försörjningsstöd än på A-kassa, då
har det gått för långt, menar
Paula.
Med en rödgrön valseger
lovar oppositionsrådet ett
stort fokus på ungdomsarbetslösheten, miljö- och klimatfrågor samt kommunens
personal.
– För mig blir det också
viktigt att aleborna känner
inﬂytande och inte valfrihet över sin tillvaro. Vi ska
utveckla den kommunala
verksamhten, inte sälja ut
den. Ale kommun ska vara så

bra att det inte behövs något
annat alternativ och det ser
vi ju redan att vi är. LOV:en
inom hemtjänsten är ett gigantiskt ﬁasko och ytterst
få har valt bort kommunen.
Det fanns således inget behov av den reformen.
Paula går hårt åt Alliansen
och återkommer ständigt till
de 23 punkter med löften om
förändringar som skulle ske
under mandatperioden.
Stort svek
– Det är ett stort svek mot
väljarna att inte hålla vad
man lovar. Det värsta är att
de visste redan från början
att de inte skulle kunna leverera ﬂera av löftena. 12 barn
i förskolans yngregrupper
visste de var en utopi och det
är inte okej att ljuga, menar
hon och fortsätter:
– De skulle öppna tre nya
fritidsgårdar, men det enda
som hände var att de stängde
en av de beﬁntliga. De lovade också ﬂer händer i vården,
men bemanningen inom
äldreomsorgen är exakt densamma som när de tog över.
Hon är också kritisk till
det ”kund-perspektiv” som
majoriteten gärna vill ha
gentemot aleborna.
– Som medborgare i en
kommun har du inga alternativ. Det är inte som att
köpa en ny jacka. Är du inte
nöjd går du till nästa affär.

Som boende eller företagare
i en kommun måste du kunna ställa krav på att allt fungerar. Du kan inte vända dig
till en annan kommun med
dina frågor i Ale.
När det gäller skolan är
hon trots allt glad över att
Allianspartierna och de rödgröna enats om att gräva ner
stridsyxan.
Kloka beslut
– Det känns väldigt bra att vi
kunde göra det. Nu försöker
vi ta kloka och långsiktiga
beslut. Däremot kan jag ha
synpunkter på den nationella
skolpolitiken och ställa mig
frågande till varför Alliansen
tror att betyg i unga år ska
stimulera kunskapsinhämtningen. Det ﬁnns betydligt
viktigare åtgärder att göra
för att höja kvalitén i Sveriges skolor, säger Paula.
Det blev stor turbulens
när
Socialdemokraterna
hoppade av det gemensamma
arbetet med översiktsplanen.
– Det är totalt meningslöst att sitta med i en grupp
där ingen lyssnar. De körde
sitt eget race och ville rita
in utbyggnadsområden långt
från kollektivtraﬁken. Det
ställer vi inte upp på. Får vi
väljarnas förtroende kommer
jag att verka för en bredare
ÖP-grupp, förklarar Paula
och vi kommer genast in på
vindbruksplanen som Alli-

ansen nu vill stryka tre områden i. Det har S inte tagit
ställning till än.
– Vi vill ta ett omtag och
inte utan vidare motivering
stryka stora delar av planen.
Innan vi tar beslut vill vi ha
ett bättre underlag och gärna
nya förslag på områden som
kanske redan idag är bullerstörda. Att ändra uppfattning
om en plan bara för att det
skapats oppinion är att göra
det väldigt lätt för sig.
I den bästa av Paula Örns
världar får det rödgröna
blocket egen majoritet, men
hon inser att det kan bli en
helt ny politisk verklighet efter valet i september.
– Det är inget som skrämmer mig. Jag leder redan ett
stort parti och är van att kompromissa. Jag kan förhandla
med mina motståndare, däremot kan jag inte som Mikael Berglund styra med SD
som vågmästare.

PAULA ÖRN
Ålder: 36 år.
Yrke: Kommunalråd.
Bor: Backa Säteri, Nödinge.
Familj: Gift med Magnus,
döttrarna Alva 6 och Hanna
4 år.
Politiska uppdrag: Kommunalråd för S, ledamot i
kommunfullmäktige.
Gör jag för miljön: ”Handlar
alltid ekologiskt och äter
så mycket vegetariskt som
möjligt”.
Semester: ”Det blir en
tur till Danmark och sen
sommarhuset på Bohus
Malmön”.
Vill jag grilla med: ”Anders
Borg, jag har mycket att
prata med honom om”.
Och då grillar jag: ”Entrecôte”.
Personligt mål: ”Halvera ungdomsarbetslösheten, den ska
vara i nivå med Kungälv”.

Mickes fråga till Paula
Var ska du hämta de 8 miljoner som en eventuell rödgrön
regering ökar kostnaden för
att anställa unga?

– Det blir inte svårt. Tillskotten i form av ökade statsbidrag
kommer att överstiga den kostnaden. Samtidigt kommer vi
att ge en en kraftig reduktion
till de som anställer arbetslösa ungdomar. Det är smartare

än att sänka
arbetsgivaravgiften för alla
under 26, vilket framför allt
gynnar företag
som redan har
många ungdomar anställda.
Typ att McDonalds vinster blir
ännu högre, svarar Paula.

UTF

Hon valdes 2011 till kommunalråd för Socialdemokraterna. Sedan dess har
Paula Örn kunnat ägna
mycket tid åt att studera och
lära om Ale. I opposition har
hon värmt upp för att ”ta
över” som hon säger.
– Det är klart att det är
frustrerande att inte kunna styra skutan i exakt den
riktning vi själva önskar. Det
har också varit jobbigt att se
hur Alliansen har fått skörda mycket positivt av beslut
de inte själva varit med och
fattat lokalt, som till exempel
väg- och järnvägsutbyggnaden. Nu stiger huspriserna
som en följd av Alependeln,
inte som en effekt av Allian-

sens styre, menar Paula och
låter nästan lite uppgiven.
– Nej, i grunden är det
positivt, men jag är rädd för
att det skymmer sikten för
den oreda som Alliansen har
skapat i Ales verksamheter.
Medarbetarenkäterna
är
tydliga på att det saknas ett
fungerande ledarskap, vilket till stor del beror på alla
chefsbyten som skett under
perioden på ledande positioner.
Drivkraften för att verka i
opposition har hon inte haft
svårt att hitta.
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PAULA OM...
Häslsofreaket
– Haha, något freak är jag inte, men jag känner att
jobbet är krävande och kroppen tar stryk. Jag försöker
träna en gång i veckan, på gym eller i spåret. Det har
inget med vikten att göra.
Vikten av en valseger
– Det är oerhört viktigt. Vi vill bidra till ett mer jämlikt
och jämställt samhälle. Där skiljer sig blocken åt.

Paula Örn (S) är efter snart fyra år i opposition väldigt angelägen om
att få ta över klubban i Kommunstyrelsen. Uppe i Dammekärr samlar
hon kraft inför valrörelsen som ska bana väg för ett maktskifte.

En skatepark inomhus
– Det kallar jag valfläsk, men det skulle säkert uppskattas av många ungdomar. Först behöver jag dock se en
kalkyl på att det genomförbart.
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MICKE OM...
Hälsofreaket
– Jag hade inget val. Två år in i perioden var jag tvungen att ta tag i det. Jag testade olika dieter, men insåg
att jag behövde tänka om. Idag äter jag mindre portioner och prioriterar att röra på mig. Jag vägde som mest
111 kg och har nu tappat 22 av dem.
Traktorförälskelsen
– Jag är uppväxt på gård och körde traktor som liten. I
samband med att jag blev inbjuden till Stubbracet återuppstod förälskelsen och jag hittade en Grålle.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M)
samlar kraft genom att bygga nytt garage. ”Det är nyttigt med lite praktiskt arbete som är en ren kontrast
till vardagen, där besluten du tar ofta inte verkställs
för långt senare. Hemma händer det direkt och det är
faktiskt ganska skönt”.

Att se sig själv ofta i media
– Det är ett nödvändigt ont, men inget jag personligen
har behov av. Samtidigt förstår jag att i min roll som
företrädare för Ale kommun måste jag synas i media.

Alliansen och Mikael Berglund vill fortsätta utvecklingen:

”Tillsammans kan man göra mer”

ÄLVÄNGEN. Mikael
Berglund (M) kan titta
tillbaka på sin första
mandatperiod som ytterst ansvarige politiker
i Ale kommun.
– Det var ett turbulent maktskifte. Jag
insåg först inte vad
det innebar att driva
en verksamhet som
omsluter 1,5 miljard och
har 2000 anställda. Idag
vet jag bättre, säger han
ödmjukt.
Nu tycker han att Ale
är på rätt väg och vill
gärna fortsätta resan
som kapten över skutan.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Trots snåla moderatvindar i
näst intill samtliga oppinionsundersökningar är Mikael
Berglund optimistisk inför
den stundande valrörelsen.
– Vi möter många positiva
alebor som pekar på både förändringar och förbättringar.
Alla gläds vi nu åt att näringslivsklimatet har stärkts och att
intresset för Ale har ökat kraftigt, vilket inte minst märks
på huspriserna. Vår inställning att utveckla kommunen
tillsammans och i dialog med
aleborna tror jag gemene man
har börjat upptäcka. Det var
många som skrattade åt oss
när vi lovade fyra konstgräsplaner, men tillsammans med
föreningslivet förverkligade
vi löftet. Så vill vi fortsätta
jobba för att få ut maximalt av

skattekronorna, säger han och
tillägger snabbt:
– Jag skulle bli förvånad
om aleborna inte vill att Ale
ska fortsätta den positiva resan.
Mikael erkänner att den
första tiden som Kommunstyrelsens ordförande var kaotisk.
– Jag kom direkt från det
privata näringslivet och hade
föreställt mig att en kommun
måste kunna jobba som ett
företag, effektivt och resultatinriktat. Riktigt så enkelt
var det inte. Verksamheten i
en kommun ska ju till skillnad
mot ett företag inte generera
några pengar, utan bara högsta tänkbara kvalitet och service. Jag ﬁck byta fokus och
plötsligt upptäckte jag vilken
beundransvärd drivkraft det
ﬁnns hos den kommunala
personalen. Utan morötter
som bonusar, vilket är vanligt
i näringslivet, fortsätter de att
utveckla verksamheten. Jag
har fått stor respekt för kommunens personal.
Att plötsligt bli heltidspolitiker var också en omvälvande
upplevelse.

Omvälvande
– Tidigare åkte jag till och
från jobbet. Det gör du inte
som kommunalråd. Jag tycker
att det är min skyldighet att
vara tillgänglig i princip dygnet runt och det har jag varit.
Jag har försökt möta aleborna
på alla ortsutvecklingsmöten
både för att förklara varför
kommunen agerar som den
gör, men också för att ta del

av medborgarnas synpunkter.
Det är ju trots allt för dem vi
driver verksamheten, menar
Mikael.
Hur många timmar jobbar
Kommunstyrelsens
ordförande i veckan?
– Inte en aning. Jag ﬁck ett
gott råd av Jan Skog när jag
tillträdde, räkna aldrig timmar! Så det har jag inte gjort,
men det är många.
Det blev som tidigare
nämnts en hetsig inledning
när Mikael Berglund tog över
det politiska rodret i Ale.
Kommundirektören ﬁck gå,
Ale Arena stängdes och stora
nedskärningar i den kommunala administrationen för att
nämna några saker.

Minst uppskattad
– Jag vill nog påstå att jag var
den minst uppskattade personen i Ale vid det tillfället,
men jag fattade inte dessa
beslut för att förstöra. Det
var nödvändigt att skaka om
systemet och idag har vi en
helt suverän ledningsgrupp
under kommunchef Björn
Järburs vingar. Ale Arena
genererar pengar istället för
tvärtom och klubben vittnar
om att må bättre än någonsin
tidigare. Det är inget jag vill
ta åt mig äran för, men jag
tror inte att alla förändringar
måste vara till ondo. Det har
fört mycket positivt med sig,
även om det blev mycket på
en gång, menar Mikael.
Han hävdar också att den
kommunala administrationen
har en annan funktion idag,
jämfört med tidigare.

– Förut var det en mer
kontrollfunktion, men idag
är det uttalade målet att stötta
verksamheterna.
Neddragningarna och effektiviseringarna som ägde
rum inledningsvis drabbade
även politiken. Partistödet
förändrades.
– Vi tyckte det var viktigt
att visa cheferna och aleborna
att vi också ska bidra. Jag ville
att vi skulle ha skurit ner partistöden ännu mer än vad som
blev fallet. För mig var det en
betydelsefull symbolfråga.
Mikael Berglund hoppas
att aleborna, föreningslivet
och näringslivet känner av
den attitydförändring som
Alliansen har försökt ge Ale
kommun.
– Att vi förändrar, förnyar
och förbättrar Ale tillsammans. Jag tror att det har
lagt grunden för att näringslivsklimatet har utvecklats så
positivt. Företagarna har varit
delaktiga, vi har gjort det tillsammans.
Den viktigaste framtidsfrågan för Ale, om vi bortser
från skolan, anser han vara
tillväxten.
– Vi behöver växa och öka
våra skatteintäkter för att
kunna säkerställa och utveckla
välfärden i kommunen. Därför har samhällsbyggnadsfrågorna hög prioritet. Vi
måste bygga och idag kan vi
konstatera att Ale är väl rustat
med färdiga detaljplaner. Vi
har lagt en solid grund för en
framtida tillväxt.
Den 14 september går
svenskarna till val igen. Mika-

el Berglund kommer att ansöka om förnyat förtroende.
Varför ska aleborna ge
dig det?
– Av två skäl, vi har tagit
med Ale på en spännande och
utvecklande resa, det tror jag
alla har upptäckt och är nöjda med. Men vi är inte i mål
ännu. Det ﬁnns så mycket
mer att göra och det vill vi
göra tillsammans med aleborna. För att det ska bli så
är det nog klokt att inte byta
ledning, svarar Mikael.
Även om politiken slukar
nästan all hans vakna tid så
hinner han med lite annat.
Mikael demonstrerar stolt en
egenkonstruerad 3D-skrivare.
– Den här är riktigt häftig,
men den är inte klar. Fördelen är att den fungerar så när
jag fortsätter utvecklar den
och behöver skapa nya delar
så gör jag det delvis genom
att låta 3D-skrivaren skriva ut
komponenterna. Saknar barnen en legobit är det bara att
skriva ut en ny.
Undrar hur många svenska

kommunalråd som matchar
Mickes tekniska kunnande?
Nyligen skruvade han isär en
Grålle (traktor från 50-talet) i
minsta detalj, renoverade och
satte ihop den igen.
–Jag är en tekniknörd!
Det skriver vi under på.

MIKAEL BERGLUND
Ålder: 42 år.
Bor: Villa, Älvängen.
Familj: Gift med Mia, barnen
Tilde, 12, och Theo 8 år.
Yrke: Kommunalråd och
Kommunstyrelsens ordförande i Ale.
Gör jag för miljön: ”Väljer
energisnåla alternativ som
lågenergilampor”.
Bästa timmen på dygnet:
”Den kommer sent på kvällen
när telefonen slutat ringa”.
Vill jag grilla med: ”Ingvar
Kamprad, jag skulle vilja
föreslå honom en etablering
i Ale...”
Semesterplaner: ”Bygga
klart dubbelgaraget och sen
blir det väl ett par turer till
Hultasjön med barnen”.

Paulas fråga till Micke
Vilka av era 18 vallöften till
väljarna anser du att ni har
uppfyllt?

– Det som gällde föreningslivet
och näringslivet har vi lyckats
mycket bra med. Fyra konstgräsplaner och ett positivt näringslivsklimat. Vår ambition
och avsikt var att uppfylla alla
löften, men till exempel skolresultaten har vi inte lyckats vända. Det jobbar vi gemensamt
över partigränserna med just

nu. Det är bara
att erkänna att
det var svårare
än någon kunnat tro, det vet
ju inte minst S
som försökte i
16 år före oss...
En del saker har också förändrats. Vi lovade bokbuss, men
gav meröppna bibliotek istället
vilket jag tror aleborna tycker
var en bättre lösning.
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Tunga beslut under Skogs år

– Ale Torg och Ale gymnasium förvandlade Nödinge
ÄLVÄNGEN. U-båtsjak,
njurtransplantationer,
säkerhetsanalyser åt kinesiska staten och inte
minst lokalpolitik.
Jan Skog (M), ett av
Ales tidigare kommunalråd har mycket spännande att prata om.
– De stora besluten
har vi varit politiskt eniga om i Ale och det tror
jag är ett framgångsrecept, säger han.

FAKSIMIL: VECKA 20, 2014

97 år och nygift
– Ales första kommunalråd, Arne Adiels, hänger fortfarande med
ALAFORS. Med ett årsarvode på 500 kronor
om året tog Arne Adiels
uppdraget som Ales
första kommunalråd.
Dagens Ale blev bättre än dåtidens visioner.
– Ja, att vi har fått
pendeltåg och motorväg
till Göteborg känns som
en saga, säger han.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

perra@alekuriren.se
Det
var inte bättre förr.

Det är i år 40 år sedan Ale
kommun bildades efter en
sammanslagning av Skepplanda, Starrkärr och Nödinge kommuner. Lokaltidningen speglar detta genom
intervjuer med de som svingat klubban som Kommunstyrelsens ordförande. Först
att anta uppdraget var socialdemokraten Arne Adiels, tidigare engagerad i Starrkärr
kommun.
– Det var självklart mycket
taktik bakom detta. De föreslog mig för att inte Skepplanda skulle kunna få gehör
för en borgerlig kandidat.
Vi tackade genom att föreslå Erik Alexandersson till
kommunfullmäktiges ordförande. Det var lite spänt
i början eftersom de södra
delarna önskade att namnet
Surte kommunblock skulle
behållas. Vi gick emot det
och stöttade Einar Thorssons förslag i Skepplanda
om att kalla den nya storkommunen för Ale, berättar
Arne Adiels.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

VISSELTOFTA. Ett krisande industrisamhälle
där många jobb hotades
och en stark våg av miljödemonstrationer.
Omständigheterna var
inte optimala när Evald
Malm tog över kommunalrådsposten i Ale
1978.
– Det var åtta krisår,
men också en period
av stor förändring och
mycket nytänkande
med kommundelsreformen och allmän förskola
för alla barn som starka
minnen, minns Evald.
TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Jan Skog har varit både Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i opposition vid två tillfällen.

heterna tappade kvalité, säger
Jan och tillägger:
– Vi gick från minus 28 till
ett överskott på 24 Mkr på tre
år.
Jan Skog höll i klubban när
några av kommunens tyngsta
beslut togs, förvisso i enighet,
men ändå.
– Det är roligt att ha fått
vara med om att forma ett helt
nytt Nödinge för det blev effekten när vi beslutade att lägga Ale gymnasium där samt
att vi gav Ale Exploatering i
uppdrag att skapa Ale Torg.
Det var nödvändigt. Man kan
säga att vi sanerade Nödinge
och höjde statusen på hela
samhället. Titta, vad bra det
blev, säger han.
En av få voteringar som
Jan i efterhand anses ha varit

viktiga gällde emellertid gymnasieskolan.
– Vi voterade om vem som
skulle rita skolan. Sossarna
höll på GF (Göteborgs Förorter) och vi på den borgerliga
sidan ville att Gert Wingårdh
skulle få stå för arkitekturen.
Vi vann med 3-2 och det tror
jag ingen ångrar idag.
Visionsarbetet pågick och
mycket kretsade kring behovet av en motorväg, men vart
den skulle ligga var man inte
överens om. Moderaterna förespråkade att vägen och en
eventuell ny järnväg skulle
dras genom Vättlefjäll uppe i
bergen. Ett förslag Jan Skog
fortfarande tycker vore det
bästa – på lång sikt.
– Den nya vägen och dubbelspåret med pendeltåg är
fantastiskt, men tyvärr kan
inte kommunen expandera
i älvdalen. Det ﬁnns ingen
mark för varken bostäder eller
större företagsetableringar,
inte i den utsträckning som
kommer behövas i framtiden.
Sen måste jag också framhäva
att är det någon vi ska tacka
pendeltåget för så är det
Lars-Åke Ellbén (MP). Han
stred verkligen för dubbelspå-

25% hela
sommaren!
(Gäller 10 l burk)

Vaxdukar
Mån-fre 10-18,
Lördag 10-15

2010-

vängen ansågs ligga för långt
norrut och Bohus för långt
söderut. Dessutom hade vi i
Starrkärr kommun byggt ett
nytt kommunhus i Alafors.
Därför hamnade administrationen för Ale där.
Ett annat diskussionsämne var den framtida infrastrukturen. Riksväg 45
ansågs vara underdimensio-

pendeltåg i älvdalen, berättar
Arne Adiels.
Överst på agendan stod
emellertid utbyggnad av
skolor, förskolor och fritidsverksamhet.
– Aroseniusskolan i Älvängen var ett av ﬂera stora
skolprojekt.
Ekonomiskt var den nya
kommunen ofta på grön

Adiels tackade för sig
1978 och blev istället landstingsråd under åtta år.
Han har under nästan alla
år varit bosatt i Ale kommun.
Familjen Adiels är ursprungligen från Nol och har en
lång politisk bakgrund.
– Pappa var vice ordförande i kommunalnämnden i
Starrkärr och mina farbröder

Mikael Berglund (M)

som lever fattigt idag också
så ﬁnns det också en helt annan hjälp att få.
97 år ung har han inga
problem att få dagarna att gå.
Är han inte hemma är han
i sommarstugan på Instön
eller i lägenheten i spanska
Torre Vieja. Och sjuk, det är
han nästan aldrig.
– Nej, jag ﬁck rosfeber

– Evald Malm om kommundelar, miljöprotester och kampen för nya jobb

Caparol Färg CARAT

Öppetider i sommar

1998-06 Inga-Lill Andersson (S)
2007-10 Jarl Karlsson (S)

dess, men minnesbilden är
tydlig och skarp från de första åren.
– Så här i efterhand kan
man le åt hur en del saker
kom till. Det gällde ju att
göra slut på pengarna innan
sammanslagningen. I Skepplanda tog man hastigt beslut
om att bygga en simhall,
men ﬂera av räkningarna

Han ledde Ale under krisåren

Arne Adiels (S)
Evald Malm (S)
Sven Pettersson (S)
Jan Skog (M)
Sven Pettersson (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Jarl Karlsson (S)
Mikael Berglund (M)

Sommarspecial

1992-94 Jan Skog (M)
1995-98 Sven Pettersson (S)

Nygifta. Efter 30 års bekantskap och 17 år som sambo gifte sig Ing-Britt Andersson och Arne Adiels i april. Den borgerliga vigseln förrättades av Thor Eliasson.
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ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77
1978-86
1987-91
1992-94
1995-98
1998-06
2007-10
2010-

1974-77 Arne Adiels (S)
1978-86 Evald Malm (S)
1987-91 Sven Pettersson (S)

Artikelserien om Ales makthavare började med kommunens första kommunalråd, Arne
Adiels (S)....

perra@alekuriren.se

Efter en framgångsrik valrörelse 1991 blev Jan Skog
fjärde man att ta hand om
ordförandeposten i Kommunstyrelsen i Ale.
– Vår ekonomiska politik
om ordning och reda, mer
pengar till välfärden, samt att
till varje pris behålla byskolorna gav oss väljarnas förtroende, minns Jan.
Ale kommun hade redovisat ett minusresultat på 28
miljoner och det fanns enligt
Skog mycket att ta tag i.
– Vi stramade åt budgetprocessen och införde nollbasbudgetering. Det betydde att
ansvariga verksamhetschefer
ﬁck i uppgift att redovisa exakt vad verksamheten egentligen skulle kosta. Det fanns
en tradition i Ale kommun
att bara köra på. Det kom nya
pengar om det behövdes, men
det vägrade jag att acceptera.
I oktober 1992 införde jag ett
köpstopp i kommunen, inte
för att pengarna var slut, utan
för att förhindra tjänstemän
från ”det-ﬁnns-pengar-kvarköp”. Det var många som blev
upprörda, men ganska snabbt
såg vi att det genererade ett
överskott utan att verksam-

ALES KOMMUNALRÅD
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Ale Torg 0303-962 72

ret, men jag trodde aldrig det
skulle bli verklighet. Jag höll
med Hugo Hummel (S) i
fullmäktige när han sa att ”Jag
har aldrig sett någon kliva ut i
älven och gå på ett tåg, där går
det inte att bygga någon ny järväg”, berättar Jan.

Skinnskallar
Utmaningarna var många i
början av 90-talet. Ungdomsarbetslösheten var hög och en
grupp skinnskallar hade fått
fäste i Nödinge.
– Vi heltidsanställde två
personer som ﬁck i uppdrag
att punktmarkera de som oroade oss mest. Det fungerade
och problemet löste sig, men
vid ett tillfälle hotades även
jag och dåvarande kommunchefen Roger Johansson.
En annan fråga som diskuterades ﬂitigt var en eventuell
högstadieskola i Skepplanda.
Även en sådan skulle kunna
minska buset i kommunen
menade Skog.
– Jag drev linjen att ”buset
ökar i kvadrat med avståndet
till skolan”. Ju längre ifrån
hemmet du kommer, desto
tuffare blir ungdomarna. På
hemmaplan är alla snälla.
Nu räckte inte underlaget i
Skepplanda till för att motivera ett nytt skolbygge där, men
debatten var livlig.
Ett bestående minne har
han också från tidpunkten då
Paradisbanan i Älvängen hotades.
– Det var en privat markägare och han ﬁck mycket
kritik från närboende. Till
slut bestämde han sig för att
avveckla den. Motorsporten
hängde löst och jag bestämde
att kommunen måste agera.
Vi bytte banan mot skogsmark i Vättlefjäll. Nu hoppas
jag att man kan gå vidare och
utveckla en ny bana i Kollanda så området i Älvängen kan
exploateras för bostäder.
Under
mandatperioden
92-94 försökte Moderaterna
att avveckla kommundelsnämnderna.
Centerpartiet

lyckades dock stoppa borgarna från idén.
– Det var en kostsam reform som medförde administration i överﬂöd. Vi ﬁck ha
fem av allting istället för en
central administration. Dessutom förstärktes bytänkandet
och det var inte bra för Aleandan. Jag är glad att Sven Pettersson (S) och Socialdemokraterna till sist insåg allvaret.
Politiken kom att bli en
viktig del av Jan Skogs liv och
vardag, men det var egentligen en ren slump. Han var
nyinﬂyttad och hans fru Gunilla jobbade ihop med Jan
A Pressfeldts fru Birgitta.
De blev hembjudna till dem
på middag och sent på kvällen lovade Skog att han skulle
följa med på ett politiskt möte
i Älvängen, bara för att se och
lära.
Blev engagerad
– Jag blev engagerad när jag
hörde vilka frågor som diskuterades. Plötsligt satt jag med
i Skepplandas kommundelsnämnd.
Sina mest intensiva dagar
upplevde han innan tiden som
kommunalråd. Det var åren
hos den svenska marinen som
främst kom att handla om
u-båtsjakt.
– Då var jag nästan aldrig
hemma. Vi hade fullt upp som
alla förstår. Det var dramatiska år. Vi var helt övertygade om att det var ryssen som
kränkte våra vatten, men fasen vet om inte amerikanarna
också var här. Det var otäckt
när vi visste att ryssarna låg
med så kallade landstigningsbåtar precis vid gränsen till
svenskt vatten.
Dramatik fast av helt annat
slag drabbades han av under
sin andra period som kommunalråd, 2006-2010, fast då
i opposition.
– Jag var enormt trött och
förstod nog aldrig riktigt hur
sjuk jag var. Till sist blev det
en ny njure 2011 och den har

Det har nu gått 40 år sedan
Ale kommun bildades. Lokaltidningen uppmärksammar detta genom att bland
annat intervjua alla som
varit ledande kommunalråd. I veckan ﬁck vi en lång
telefonintervju med Evald
Malm som efterträdde Arne
Adiels vid makten 1978.
Evald skapade omgående
reaktioner när han som heltidsarvoderat kommunalråd
avböjde ersättning för övriga
följduppdrag i region och
bolagsstyrelser.
– Jag ansåg att mitt heltidsarvode skulle omfatta
även dessa uppdrag och det
tycker jag fortfarande var
rätt, men det var många kollegor inom politiken som
blev irriterade. Jag ﬁck ta
mycket skit.
Ale kommun var vid denna tidpunkt i en pressad si

hade tidigare erbjudit honom att kommunen kunde
ta över området och erbjöd
honom noll kronor i ersättning. Laurin blev upprörd
och när vi träffades meddelade Laurin att området var
sålt till Stena Metall. Det
skulle bli ett skrotupplag. Vi
blev helt tagna och efter en
stunds munhuggande kom
vi överens om att kommunen ﬁck köpa området för 7
miljoner. För mig gav Laurin
kapitalismen ett ansikte, men
vi räddade detta attraktiva
område från att få en död
hand över sig. För oss var
affären viktig för att skapa
förutsättningar för nya jobb.
Här blev Rune Sporre på
Surte Åkeri en viktig kugge.
Han hyrde direkt hamnen
och lagerlokalerna. Hans
verksamhet breddades och
vi byggde också två större
industrilokaler varav Kraftelektronik hyrde in sig i en
av dem. Det blev en mängd
nyetableringar och Surte ﬁck
nytt liv, berättar Evald.
PLM:s nedläggning av
Surte glasbruk var bara början på ett industrisamhälle i
kraftig förändring. Wicanders korkfabrik i Älvängen
hade också problem liksom
Carlmarks. Det ﬁnska statsbolaget Neste förvärvade
Tudor och senare även dåvarande Syntes som sedan
bytte namn till Neste Polyester. Samtidigt växte en
miljörörelse sig allt starkare
bland allmänheten i Ale.
Demonstrationerna var högljudda och Evald minns att
det kändes lite kontroversiellt att Socialdemokraterna
höll industrin under armar

EVALD MALM
Ålder: 71
Bor: I Visseltofta i nordöstra
Skåne med sin fru Agneta
(f d Renne).
Gör: Pensionär med ett fåtal
konsultuppdrag för fastighetsägare.
Fritid: Träffar likasinnade
på en del cafémöten och går
igenom världsläget. ”För en
stund förflyttar vi makten till
vårt fikabord och försöker
lösa konflikterna. Det blir en
och annan insändare skriven
också”.
Aktuell som Ales kommunalråd 1978-86. Evald Malm är
socialdemokrat.

tes en skarp opinion. Det
blev inget av det heller. Företaget lade ner planeringen,
säger Evald.
Kommundelar
Industrin och miljökämparna var på kollisionskurs med
industrin och kommunen
försökte hålla balansen.
En annan miljökamp
uppstod när Göteborgsregionens kommuner skulle
enas om platser för framtida
soptippar. Alla kommuner
skulle komma med ett förslag. Arne Adiels pekade ut
en vacker dalgång i Kilanda
och protesterna var lika väntade som planerade.
– Det var ett politiskt rävspel. Jag spelade med, men
den största räven var Arne
som regisserat upplägget.
Motståndsrörelsen drevs av
kunnige Gunnar Lindgren.
Protesterna organiserades i
gruppen ”Mot Kilandatip

Evald Malm var nummer två i ordningen att svinga klubban som Kommunstyrelsens ordförande i Ale.

centrala förvaltningarna.
– Jag hävdar fortfarande
att det var bra för Ale – i alla
fall just då. Vi kom närmare invånarna och inte minst
föreningslivet. Jag minns att
många av idrottsklubbarna
rustade upp sina anläggning

ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77
1978-86
1987-91
1992-94
1995-98

Arne Adiels (S)
Evald Malm (S)
Sven Pettersson (S)
Jan Skog (M)
Sven Pettersson (S)

...och fortsatte med Evald Malm
(S) som ledde Ale under åren
direkt efter att bland annat
Surte Glasbruk lades ner.
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Mer Nödinge än Sven är svårt att bli
– Under hans
ledning tog
orten en ny
vändning
NÖDINGE. Sven Pettersson har sett Nödinge
växa och förvandlas
från bondesamhälle till
centralort.
Mycket har han själv
varit drivkraften bakom.
– Ale Torg är en stor
framgång, men tyvärr
fick jag inte med mig
alla på det sista tåget
och därför står utvecklingen still nu, säger
Sven när vi träffas för
att prata om hans långa
politiska karriär i Nödinge och Ale kommun.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Sven Pettersson är Nödinge.
Han är uppväxt på Backa Säteri, gick i gamla Nödingeskolan som eldhärjades och
vidare till Surteskolan som
13-åring. Är det något han
behärskar så är det ortens
utveckling från 1940-talet
och framåt. Det första riktiga jobbet, om vi bortser från
springpojksuppdraget åt Anderssons specerier, tog han
på andra sidan älven. Sven
var tillskärare på ABC-fabriken i Kungälv, ett jobb han
tog som 16-åring. Där lärde
han sig vikten av fackrörelsen.
– Jag var lovad att bli fullbetald som 18-åring, men
när jag fyllde ändrade sig
företagsledningen och sa att

ALES KOMMUNALRÅD 1974-2014
1974-77
1978-86
1987-91
1992-94
1995-98
1998-06
2007-10
2010-

Arne Adiels (S)
Evald Malm (S)
Sven Pettersson (S)
Jan Skog (M)
Sven Pettersson (S)
Inga-Lill Andersson (S)
Jarl Karlsson (S)
Mikael Berglund (M)

Sven Pettersson, född och uppvuxen i Nödinge, konstaterar att de tyngsta besluten han var med och fattade som kommunalråd handlade om just orten i hans hjärta.

lyckligtvis en truckförare
och från 1955 till dess att de
stängde 1978 var jag PLM
trogen, berättar Sven.
Livs största gärning
Under den sista tiden på
glasbruket svarade han för
sitt livs största gärning. Han
blev utsedd av företaget att
hjälpa de 665 anställda som
förlorade jobbet. Ett av de
hårdaste slagen någonsin
mot Ale kommun.
– Jag hade varit kassör i
facket och hade många års
erfarenhet som förhandlare.
Ulf Laurin, vd på PLM, bad
mig ﬁxa nya jobb. Jag förankrade en idé om att vi skulle
låta anställda få praktisera en
månad hos företag som var

på. Vi hade många ﬁnländare
anställda på bruket och dessa
tog vi med oss till pappersbruken på norrlandskusten.
Vi hyrde en buss och åkte dit.
De ﬂesta åkte inte med tillbaka. Det som såg så hopplöst ut blev en stor framgång
för PLM som ville att jag
skulle ﬂytta med till Malmö.
De hade ju ﬂer anläggningar
som skulle bort, men så blev
det inte, säger Sven.
Arbetslösa ungdomar
Istället tackade han ja när
Ales kommunchef, Roland
Henningsson, ringde. Ungdomsarbetslösheten var ett
bekymmer och dåvarande
kommunalråd Evald Malm
tipsade om Sven Petters

munchefen.
– Det var bara att börja
om. Ut till företagen igen,
denna gång med arbetslösa
ungdomar. En del ﬁck jobb
i industrin, andra hjälpte vi
med så kallad kommunal
ungdomspraktik. Vi skapade
en del egna jobb, till exempel ett skogslag, som gjorde
stor nytta. Vi såg till att alla
uppdrag var meningsfulla.
Plötsligt ﬁck vi höra att staten skulle ge de kommuner
som sysselsatte ungdomar
statsbidrag. Det kom väldigt
lägligt för oss, men plötsligt
kallades jag upp till departementet i Stockholm. Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon (S) hade
synpunkter ”Du har inte

sist ﬁck vi vårt statsbidrag,
minns Sven.
Han jobbade nära kommunalrådet Evald Malm
och var nu också aktiv socialdemokrat. Ett halvår innan Malm tillkännagav sina
planer att avgå informerades Sven. Han blev insatt i
många av de aktuella frågorna och det var aldrig tal om
något annat än att han skulle
efterträda. 1987 tog han över
kommunalrådsposten och på
agendan stod bland annat
frågan huruvida Ale skulle
starta ett eget gymnasium.
Samarbetet med Kungälv
fungerade bra, men avgifterna gick i fel riktning.
– Vi förhandlade med
Kungälv ﬂera gånger Till

utredningar visade att det
vore bäst för kommunen
med tanke på underlag och
förbipasserande traﬁk. Ale
Exploatering med Jan-Erik
Olsson blev projektledare
för Ale Torg. Han gjorde ett
fantastiskt arbete. Vi hade
aldrig klarat det utan hans
insats. Parallellt förstod vi
också vikten av att skapa ett
bättre underlag för handeln
och därför intensiﬁerades
arbetet med bostadsområdet
Backa Säteri. Detta arbete har lagt grunden för det
nya Nödinge, säger Sven
stolt som nästan dagligen
promenerar runt markerna
som hans far en gång plöjde
och som idag är hemvist för
många nya alebor

Sven Pettersson (S) var tredje
man att svinga klubban i Kommunstyrelsen i Ale. Samtliga artiklar hittar ni på alekuriren.se.

JAN SKOG (M)
Ålder: 60 år.
Yrke: Egen företagare i
säkerhetsbranschen.
Bor: Villa i Bräcke.
Familj: Gift med Gunilla,
två utflugna barn, Anna och
Marcus, samt barnbarn.
Politisk karriär: Började i
Skepplanda kommundelsnämnd, hamnade i fullmäktige 1982 och i Kommunstyrelsen 1991. Idag är han
kvar i fullmäktige, kollektivtrafiknämnden (VGR),
arbetsmarknadsgruppen i
GR och ledamot i Alebyggen
samt Ale Exploatering.
Fritid: ”Om det finns någon
spelar jag gärna golf. Som
bäst har jag haft 20,3 i
handikapp”.
Semester: ”Vi tar husbilen
till Skåne och en sväng till
hästtävlingarna i Falsterbo.
Sedan fyller jag 60 och det
ska vi fira på Kreta med
hela familjen”.

förändrat allt. Idag har jag
bättre värden än någonsin.
Min första njurtransplantation skedde redan 1996 så
idag har jag fyra njurar.
Piggare än någonsin förbereder sig Jan Skog för ännu en
valrörelse.

matglädje

varje dag

ALLT FLER UPPTÄCKER
VÅRT FANTASTISKA KÖTT!
VILKEN ÄR DIN FAVORIT?
BBQ Smoke- en rökig
grillkryddning för dig som gillar
grillat med rökig karaktär.

BBQ Harmony- Härlig harmonisk
smak av apelsin och kanel.

Gourmetkryddad- Härligt

smakrik extra saftig och
genomkryddad grillkryddning.
Vi kryddar och säljer
karré, ﬂäskﬁlé och
ﬂäskytterﬁlé. Alltid
svenskt kvalitetskött.

Njut av jordgubbar
i sommar!

Trevlig sommar
önskar vi!

Öppet alla dagar 7-23
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale
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Brogren Industries AB ligger i Älvängen och är ett familjeföretag som grundades 1965. Vi är idag 73 anställda
och vår sysselsättning är i huvudsak maskinbearbetning och svetsning inom områdena Aerospace, Gas
turbines och Offshore. Behovet av fler kompetenta medarbetare är mycket stort. Vill du arbeta i ett företag
som är i ständig utveckling och bland arbetskramrater som trivs på sin arbetsplats?

ÄR DU EN AV OSS?
Just nu söker vi 20 nya medarbetare inom
följande områden:

CNC-operatör
Tig-svetsning
Laser-svetsning
CMM-operatör
Kalibrering/Slutkontrollant

Da Vinciskolan är namnet på den nya högstadieskolan som tar plats i Ale Kulturrum i höst.

Da Vinciskolan tar plats i Ale Kulturrum

– Men fuktskadorna oroar

Välkommen med ansökan till:

NÖDINGE. Ale gymnasium byggs nu om till ett
hus för både grundskola
samt kultur- och fritidsverksamhet.
Från och med 1 juli
heter huset Ale Kulturrum.
Den nya högstadieskolan som startar i
höst har döpts till Da
Vinciskolan.

(Skriv i ämnesraden vilken tjänst du söker)

jonas.jonemark@brogrenindustries.com
Älvängen?
Pendeltåg från Trollhättan/Göteborg och
du är framme på 20 minuter.
www.brogrenindustries.com
Tel 0303-33 39 40

Arbetet med att anpassa
byggnaden för de nya verksamheterna pågår för fullt,
men på grund av fuktskador
i den gamla delen av byggnaden är tidsplanen ännu inte
fastställd.
Namnet Da Vinciskolan
kom till efter en omröstning
bland alla blivande elever. Att

eleverna som ska gå i skolan
skulle bestämma namnet var
klart från början. Det första
steget var en nomineringsrunda där alla i årskurs 6, 7
och 8 på Himlaskolan, Kyrkbyskolan och Nödingeskolan
ﬁck lämna namnförslag. Sedan valde en jury bestående
av representanter för eleverna, skolledningen och politikerna ut fyra förslag.
– För oss politiker i Utbildningsnämnden var det
självklart att eleverna skulle
få bestämma vad skolan skulle heta. Personligen tycker
jag verkligen om namnet
Da Vinciskolan. Leonardo da Vinci var en mångsidig uppﬁnnare som också
var verksam som bland annat
arkitekt, naturforskare, matematiker och musiker. Genom

sin nyﬁkenhet och upptäckarlust spred da Vinci kunskap
till väldigt många människor.
Jag har svårt att tänka mig en
bättre symbolik för en skola,
säger Elena Fridfelt (C),
ordförande i Utbildningsnämnden.
Som vi tidigare informerat om upptäcktes vid arbetet
med att bygga om före detta
Ale gymnasium till högstadieskola, omfattande fuktskador i den äldre, östra delen av
byggnaden. Under sommaren kommer utökade undersökningar i kök och matsal i
den fuktskadade delen att genomföras. Förhoppningen är
att mätningarna visar att kök
och matsal går att använda
från och med höstterminsstarten, om inte ska det ﬁnnas
en reservplan framme.

i samarbete med

16-17/8

Glad sommar!
Men vi ses väl på Sveriges största visningshelg den
ϭϲͲϭϳĂƵŐƵƐƟ͍Vill du vara med och sälja? Kontakta oss
direkt eller besök svenskfast.se

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00
WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
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ALLTID FRI
PARKERING!
VÄLKOMMEN
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Lever livet genom
att motionera

– Lennart har avverkat 141 maratonlopp

Det var den 18 april förra året
som Lennart Bengtsson och
kompisen Janne båda föll ur
skyliften som välte på tomten
i Sandliden – paradiset som
Lennart själv säger när han
beskriver sitt hem. Lennart
och Janne hade emellertid tur
i oturen och klarade livhanken.
– Jag krossade en kota i
ländryggen och ﬁck sprickor
på två andra kotor, bröstryggen och nacken, berättar
Lennart.
Två veckor efter olyckstillfället var Lennart Bengtsson

uppe på motionscykeln igen.
Cykeln som har sällskap i
träningsrummet av en roddmaskin, crosstrainer och ett
löpband.
– Både läkaren och Lisbet
tyckte väl att jag var väl ivrig,
men jag kände att jag ville
komma igång igen.
Rehabiliteringen
pågår
fortfarande och nu har Lennart återupptagit löpträningen. Siktet är inställt på Göteborgs Marathon i oktober.
– Jag hoppas kunna ta mig
runt, men det återstår att se.
Intresset för löpning i allmänhet och maraton i synnerhet föddes i ungdomsåren.
Som liten grabb följde han
OS i Helsingfors på tv.
– Jag kommer ihåg att vi
lekte olympiad hela det sommarlovet. Jag sprang maraton
då också även om distansen
bara mätte två kilometer,
skrattar Lennart.
Inspirationskälla
Erik Östby blev en förebild
och en annan inspirationskälla var boxaren Ingemar
”Ingo” Johansson.
– Jag började motionera på
allvar 1979. Jag var 1.75 lång

Lisbet och Lennart Bengtsson har avverkat tävlingar till fots,
cykel och på skidor. Här är ett axplock av parets medaljer.

och vägde 99 kilo. Jag tänkte
att kan ”Ingo” springa maraton så kan jag.
Han anmälde sig till Stockholm Marathon 1981. Dessförinnan hade han avverkat
sin maratondebut i Örebro.
– Jag minns att jag sprang
på 3.06.
Det hann bli ytterligare

FOTO: ALLAN KARLSSSON

HÅLANDA. Det verkar
inte finnas något som
kan sätta käppar i hjulet
för Lennart Bengtssons
vilja att motionera.
72 år ung tar han sikte
på sitt 142:a maratonlopp.
– Hade jag inte råkat
ut för den allvarliga fallolyckan förra våren så
hade 150-vallen redan
varit sprängd, säger
Lennart och ler kärleksfullt mot sin älskade
Lisbet.

När vi hade
kommit till
Fagerås och
det var fem mil
kvar låste sig benet. Jag
fick springa baklänges
i fyra kilometer, sedan
släppte det.
LENNART BENGTSSON HAR
SPRUNGIT TILL SUNNE

ett maratonlopp det året. Det
har följts av betydligt ﬂer. 141
stycken för att vara exakt.
– Det har blivit maratonlopp i Paris, London, Berlin,
Aten och på Kanarieöarna för
att ge några exempel.
Intresset att motionera delar Lennart med hustrun Lisbet, 68, som han har varit gift
med i 49 år. De har avverkat
ett knappt 20-tal maratonlopp ihop.
– Vi har upplevt så mycket
roligt tillsammans. Vi har en
tandemcykel i garaget som
skänkt oss mycket glädje. Vi
har cyklat överallt i Sverige,
från Karesuando till Smygehuk. Dessutom har vi avverkat Vätternrundan nio gånger.
Har det blivit något
Vasalopp?
– Ja, både jag och Lisbet
har kört Vasaloppet. Det är
inga problem, men jag är alldeles för dålig skidåkare.
När lokaltidningen träffar
Lennart Bengtsson har han
precis kommit hem från jobbet. Trots att han är pensionär
så arbetar han fortfarande.
– Jag är med i Veteranpoolen och sysslar med

Kärt par på tandem. Nio gånger har Lisbet och Lennart Bengtsson cyklat Vätternrundan.

trädgårds- och markarbeten
under sommarhalvåret. Jag
väljer mina jobb själv. Det ska
vara kul, fastslår Lennart.
Det sedvanliga träningspasset har han också klarat av
denna ljuvliga sommartorsdag. Klockan halv fem gav
han sig iväg på en löptur.
– Nu börjar det kännas riktigt bra. Jag är dock lite besviken på att jag inte kan försvara
mitt guld i Veteran-SM i år.
Hur länge tänker du hålla på att springa maraton?
– Det ﬁnns ingen begränsning om man får vara frisk.
Allt sitter i huvudet. Det gäller att se möjligheterna.
Har du några knep för
att hålla dig frisk?

– Jag dricker en halv liter
vatten varje dag, äter tre vitlöksklyftor och ett äpple.
Det ﬁnns oändligt mycket
mer att berätta om Lennart
Bengtsson. Bland annat att
han och kompisen ﬁck för sig
att springa till Sunne.

Sprang till Sunne
– Sunne är den vackraste platsen som ﬁnns. Kanske beror
det på att Lisbet kommer
därifrån. Vi sprang 18 mil och
övernattade i Åmål, sedan
återstod 14 mil. När vi hade
kommit till Fagerås och det
var fem mil kvar låste sig benet. Jag ﬁck springa baklänges
i fyra kilometer, sedan släppte
det...

Lennart och Lisbet har
också varit ledsagare för
synsvaga och blinda när det
handlat om löpning, cykling
och paddling.
– Du ger inget, du bara får,
säger Lennart.
Att sitta i lusthuset och
bara lösa korsord är inte Lennart Bengtssons melodi. Han
älskar att få röra på sig och
längtar redan till nästa maratonlopp.
– För mig är det att upptäcka livet, skaffa sig ett
nätverk och få möjligheten
att träffa många underbara
människor, avslutar Lennart
Bengtsson.
JONAS ANDERSSON

MED 35 ÅRS ERFARENHET HJÄLPER
VI DIG VÄLJA RÄTT!
Välvårdade begagnade husvagnar
och husbilar till bra priser!

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil samt tillbehör

WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE
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MASSOR AV UTVALDA KVALITETSOCH MÄRKESKLÄDER REAS UT!

30-50%
DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Sommartider:
Vecka 29-32 stänger vi kl 13 på lördagar

Ha en skön sommar!

Gemensamt

har vi vänt

trenden

för Ale!
Bättre näringslivsklimat
+ 166 placeringar

ÄLVÄNGEN t5FM

HUSMANSKOST,
ASIATISKT & SUSHI

Bättre kvalitet i
Äldreomsorgen

Bättre Bo-index
Huspriserna i Ale

ökar mest i hela regionen

Utökat stöd till föreningslivet
SUPERBUFFÉ MED
MONGOLISK BARBEQUE

168 KR/PERS ALLA DAGAR FR KL 16.30
KOCKEN TILLAGAR MATEN MEDAN DU SER PÅ!

VID FINT VÄDER KAN DU ÄTA UTOMHUS!
DAGENS LUNCH MÅN-FRE KL 11.00-15.00
TAKE AWAY 0303-74 62 08, HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

MR Johanssons

RESTAURANG

ÖPPETTIDER MÅN-TOR 11-21, FRE 11-23, LÖR 12-23, SÖN 11-21

Mikael Berglund (M)

Rose-Marie Fihn (FP)

Elena Fridfeldt (C)

Sune Rydén (KD)
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Det har klickat
för Stiller!
Daniel Stiller var en av Bildbyråns fotografer på plats när vinter-os avgjordes i ryska Sotji.

– Driver Sveriges bästa sportbildbyrå
GÖTEBORG. Sportbladet,
Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Expressen
– hans namn är överallt.
Daniel Stiller är killen
från Nödinge som drömde om rock’n roll, blev
skolfotograf och till sist
tog med sig kameran
till de stora idrottsarenorna.
Idag driver han
tillsammans med fyra
kollegor Sveriges bästa
sportbildbyrå.
TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

På fjärde våningen i stans
gamla snusfabrik på Torsgatan i Göteborg hyrde Daniel
Stiller in sig under sina första år som fotograf. På den
tiden var det mest studiofotografering, men han hade
börjat sin resa i ett yrke han
upptäckte ganska sent. Som
tonåring var det nämligen
bara musik och rock’n roll
som gällde. Drömmen om
att kunna leva på musik var
stark, men han insåg tidigt
vikten av att också skaffa sig
en utbildning.
Det blev en KY-utbildning inom data och han ﬁck
jobb på Ericsson som systemadministratör. Efter tre
år var energin slut. Det var
verkligen inte det här Daniel
Stiller hade tänkt göra i livet.
Företaget behövde effektivisera och erbjöd de som ville
sluta ett avgångsvederlag.
Daniel tackade ja och tog
fram gitarren igen.

– Tillsammans med min
gamle vän, David Miles,
jobbade vi som trubadurer
i alperna en vinter. Det var
fantastiskt kul. Vi spelade
musik, drack öl, åkte skidor
och när det fanns tid fotograferade jag en del. När jag
kom hem tänkte jag att det
kanske vore bra att satsa på
något man brinner för. Jag
hittade ett par fotokurser på
Folkuniversitetet som gav
mig en bra grund. För tio år
sedan startade jag en enskild
ﬁrma som fotograf och mitt
första uppdrag blev att fotografera en köttbulle åt en
reklambyrå, berättar Daniel.
Genom kontakter ﬁck han
lite uppdrag som skolfotograf och jobbade även en del
åt mäklare, men så kände han
2007 att det hade varit roligt
att få jobba åt en tidning och
få en bild publicerad. Daniel
ﬁck tips av en kompis att
kontakta Härryda-Posten.
Härryda-Posten
– Jag erbjöd dem att knäppa
lite bilder på en av Pixbos
(innebandy) hemmamatcher.
Nästa dag hade de publicerat
min bild på omslaget och det
var en otrolig kick. Vad jag
inte visste då, var att på samma match hade också fotografen Nils Jakobsson varit.
Han jobbade på Bildbyrån i
Göteborg. I efterhand kommer jag ihåg att jag noterat
en fotograf som hade objektiv som nästan var större än
honom själv. Det var Nils
och han ringde några månader senare och frågade om
jag var intresserad av att börja hos dem. Anställningsin-

tervjun var tre lokala sportfrågor, sen var jag anställd,
säger Daniel och ler.
De första fem åren jobbade han halvtid på Bildbyrån
och halvtid med sina egna
uppdrag, men 2012 kom den
stora chansen.
Mitt första
uppdrag blev
att fotografera
en köttbulle
åt en reklambyrå.
– Ägarna började komma
till åren och vi var fem kollegor som börjat prata om hur
framtidens bildbyrå borde
fungera. Vi hade planer på
att eventuellt starta något
eget, men vi förstod värdet
av att komma åt ett välfyllt
arkiv med bilder från 50-talet så vi ställde frågan rakt ut
om vi ﬁck ta över. Idag är det
vi fem som driver byrån, berättar Daniel.
Hur går det?
– Det går jättebra. Vi har
elva heltidsanställda fotografer utspridda i de stora städerna samt ett 30-tal frilansare. Vi är hårt nischade åt
sportfotografering och alla
stora tidningar och medieföretag anlitar oss. Vi jobbar
också mycket på uppdrag åt
idrottsförbunden. Vi känner
att utvecklingen har spelat
oss i händerna. Redaktionerna rationaliserar hårt
och försöker spara pengar
genom att bland annat göra
sig av med fotograferna och
måste då köpa mer av oss.
Samtidigt betyder det att vi
behöver anställa ﬂer, så visst
ﬁnns det jobb för fotografer-

na, menar Daniel och fortsätter:
– Vi fortsätter utveckla
verksamheten och till skillnad från tidigare så bidrar
vi även med rörlig bild, kortare videoklipp, till medier
som önskar det. Det gäller
att ha en känsla för vad som
efterfrågas och det här med
att hitta nya affärer tycker
jag personligen är den stora
drivkraften.
Daniel ansvarar också för
schemaläggningen i Göteborgsområdet och ser till
att Bildbyrån är på plats på
de stora publika sportevenemangen. Han försöker dra
ner på sin egen närvaro och
erkänner att det ﬁnns en viss
mättnad att följa serielunken
med till exempel allsvenska
fotbollsmatcher.
OS i Sotji
– Du behöver nya utmaningar. I vintras bevakade jag
olympiska spelen i Sotji, mitt
första vinter-os och det var
en stor upplevelse. Inte nog
för att ryssarna är som de är,
utan tävlingarna avgjordes
i högsommarvärme och i
princip kunde jag fota alpint
i bar överkropp! Vi var också oroliga för hur snabbt vi
skulle kunna få över bilderna
till Sverige, men vi testade
lite nya grepp och lyckades
bra. Idag är detta ett av de
viktigaste argumenten för
bildköparna – hur snabbt
kan de få bilderna? Vi ligger i
framkant på det området och
när det gäller kamerateknik
har vi ett suveränt samarbete med Nikon. Idag är våra
synpunkter en del i deras

Daniel Stiller har förutom bilderna på sig själv, som hans kollegor har bidragit med, valt ut alla bilder på detta uppslag själv.

utvecklingsprocess, berättar
Daniel stolt.
Trots att hans karriär som
sportfotograf bara är drygt
sju år lång har han redan
träffat de största svenska
idrottsproﬁlerna och han har
en bestämd uppfattning om
dem.
– ”Henke” Lundqvist är
trots hans framgångar fortfarande en helt vanlig kille,
som är suverän att jobba
ihop med. Hans kontrast är
Zlatan… Sedan måste jag
säga att handbollslandslaget
som helhet är klart roligast
att bevaka och göra uppdrag
för. Det är ett avslappnat och
glatt gäng.
Som alla sportfotografer har han haft drömmar
och mål om att få bevaka
de största evenemangen.
Många är redan infriade,
ett ganska nyligen. Daniel
Stiller var på plats när årets
Formel 1 tävling avgjordes i
Monaco.
Milstolpe
– Det var en milstolpe och
jag måste erkänna att benen
darrade lite just då, men
ännu större var det när jag
ﬁck uppdraget att fotografera Håkan Hellström på
Ullevi. Jag har alltid varit
ett stort fan av Hellström
och han ville göra en bok
om konserten. Vi var tio fotografer som anlitades och
det var riktigt tunga namn
i branschen. Jag kallades in
som sportfotograf för att

bidra med en annan vinkel
av bilder. Det var ett stort
ögonblick och kollegorna
ﬁck påminna mig ﬂera gånger att inte glömma fotografera eftersom de såg att jag
mest dansade och sjöng med,
men det tog inte lång tid
innan mina minneskort var
fulla…
Han rabblar kändisar,
högtider för sportälskare,
klubbar och landslag alla
nördar drömmer om att få
komma nära, men verkar
tämligen oberörd. Det rullar
på konstaterar han, men på
frågan om han aldrig känner
sig riktigt nervös och stressad svarar han ärligt.
– Jo, när svågern Hannes Stiller gjorde debut för
IFK Göteborg på Gamla
Ullevi, då kände jag press.
Jag gillar ju IFK och att få
se honom springa in i den
blåvita tröjan var stort. Jag
ville så gärna få ett par bra
bilder och det är inte självklart för vad som helst kan
hända – och i liveidrott får
du aldrig en andra chans.
Hannes kom in med en kvart
kvar av matchen och gjorde
viktiga 1-2. Jag satt perfekt
och ﬁck en bild som jag nog
rankar högst. Inte för att den
är spektakulär, utan för att
det var Hannes och en speciell händelse för alla oss som
känner honom.
Långt ifrån alla hittar någonsin sitt drömjobb, men
för Daniel Stiller har det deﬁnitivt klickat!
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DANIEL STILLER

Jag satt perfekt och
fick en bild som jag
nog rankar högst.
Inte för att den är
spektakulär, utan för att det
var Hannes och en speciell
händelse för alla oss som
känner honom.

Ålder: 38
Uppväxt: Nödinge.
Bor: Kärralund
Familj: Gift med Anna,
sonen Sigge 5.
Yrke: Sportfotograf, delägare i Bildbyrån.
Intressen: Segling
Bästa pressfika: Borås
Arena. ”De står i en klass
för sig”.
Bäst att fota: Henrik
”Henke” Lundqvist. ”Du
kan hålla på i timmar,
utan en sur min”.
Värst att fota: Zlatan. ”När
det inte är på hans villkor
är han svår”.
Trevligaste förbundet:
”Handbollslandslaget är
helt suveräna, du blir en i
gänget och det är high-five hela tiden”.
Favoritkamera: Nikon D4.
Favoritobjektiv: ”Det bästa jag har ägt är ett fast
Canon 50 mm, färgåtergivningen var enorm”.
Styrka som fotograf:
”Jag är flexibel och hittar
snabbt lösningar om det
uppstår problem. Det gör
det alltid så det är en
värdefull egenskap”.
Drömuppdrag: ”Ett fotbolls-VM vill alla uppleva,
men det tar sex veckor
från familjen och det får
bli när Sigge är äldre. Sen
skulle jag gärna vilja till
Wimbledon”.
Tips till hobbyfotografen:
”Tänk på bakgrunden till
motivet innan du trycker
av”.
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ARKIVBILD: JONAS ANDERSSON

Heldagsutbildning i marknadsföring

Susanna Hammar, Föreningen Göta älv turism.

Trevlig sommar!
Vi är tillbaka på redaktionen
onsdag 30 juli, första
tidningen kommer
vecka 32. Håll ut!

ALE/LILLA EDET. I juni var Anette Lengstrand,
Pernilla Fredholm och Susanna Hammar från Föreningen Göta älv turisms styrelse på studieresa till
Mariannelund och Öland.
Syftet med resan var att se hur Mariannelund
som ligger i skuggan av Vimmerby och tillika Astrid
Lindgrens Värld har hittat sin unika nisch.
Den 21 augusti arrangeras en heldagsutbildning i
marknadsföring via sociala nätverk.
hjälpa till att marknadsföra
ﬁsketurismen i de båda komTEXT
munerna.
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
– Som vi förstod från deltagarna så är gäddﬁsket stort
Utöver studieresan till Ma- ute i Europa vilket vi ska dra
riannelund har Föreningen nytta av, då bland annat Göta
Göta älv turism haft ett möte älv har mycket gädda. Förmed några av ﬁskeförening- eningen jobbar vidare med
arna i Ale och Lilla Edet för frågan och hur vi kan hjälpa
att undersöka potentialen varandra att synas, klargör
av att skapa ﬁskepaket och Susanna Hammar.

Heldagsutbildningen
i
marknadsföring via sociala
nätverk så som Facebook,
Twitter, Instagram och bloggar hålls i Lilla Edet torsdagen den 21 augusti. Föreläsare är Annica Ljungberg,
XLNT Communication AB,
Camilla Ström, föreläsare/
designer, och Carina Olander, fotograf.
Tisdagen den 2 september träffas alla projekt som
Leader Göta älv har stöttat
de senaste åren och som har
turistanknytning.
– Tanken med mötet är
att vi vill höra hur det gått
och hur man kan gå vidare
med turistfrågorna i Ale och
Lilla Edet, avslutar Susanna
Hammar.

Varmt i
bilen?
AC-kontroll
10 kr

POLIS

Bättre Bil

Nödingevägen 2, Nödinge
Tel 0303-960 96
www.battrebil.se

Jourtelefon: 0704-92 35 07

RONDEN

Onsdag 9 juli

Tåg spårade ur på
Edets pappersbruk
Den bakre vagnen till ett
godståg spårade ur vid norra
porten utanför Edets Pappersbruk i Lilla Edet. Loket
fjärrstyrdes av en person
som satt på den aktuella
vagnen. I fallet skadade
mannen axeln. Räddningstjänst, ambulans och polis
var snabbt på plats. Mannen
kördes med ambulans till
sjukhus för vård.

www.aleel.se

DAGS ATT
TECKNA NYTT
ELAVTAL?
Köp El till Inköpspris
för 49 kr/mån
Priset gäller för alla kunder som
förbrukar upp tom 30 000 kWh/år.
Teckna avtal på vår hemsida www.aleel.se/elavtal eller
kontakta oss på kundservice på 0303- 33 24 00 så hjälper vi dig!

Vi önskar alla en glad sommar !

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!
Mån- fre kl 07:00-16:00

Gilla oss på
Facebook

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors

NUMMER 27

|

VECKA 29

|

15

SOMMARSPECIAL

sommarkORTET!

Passa på att träna hela sommaren till ett riktigt bra pris där alla aktiviteter ingår. Kortet gäller på samtliga klubbar i Sverige (dock ej Exclusive).

✔GYM
✔KONDITION
✔CYKEL
✔GRUPPTRÄNING
✔FRIA VIKTER
✔PERSONLIG TRÄNING
✔FÖRETAGSFRISKVÅRD
✔KIDZCLUB
✔BARNDANS
✔ UNGDOMSKORT
✔SENIORKLUBB
✔SOLARIUM

TRÄNA HOS OSS
HELA JULI & AUGUSTI

795
ALLA AKTIVITETER

KR

NORDIC WELLNESS ÄLVÄNGEN
SVENTORPSVÄGEN 2
TEL 0303-74 60 05
nordicwellness.se

VI KANDID
KOMMUNFU
GÖR DITT VAL DE

Paula Örn
§U1¸GLQJH

Björn Norberg
§UOY¦QJHQ

Kristina Raad
§U1¸GLQJH

Klas Karlsson
§U1RO

Christina Oskarsson
§U6XUWH

Anders Rollings
§U6NHSSODQGD

Ann-Christine Paulin
§U1¸GLQJH

Toni Andersson
§U%RKXV

Ingrid Inhammar
§UOY¦QJHQ

Jean Altun
§U1¸GLQJH

Monica Sam
§U1RO

Jim Wulff Zetterman
§U1¸GLQJH

-RVHŵQ2VNDUVVRQ
§U6XUWH

Stefan Hagman
§U1¸GLQJH

Elaine Björkman
§U6NHSSODQGD

Dennis Thomsen
§U$ODIRUV

Cecilia Nordberg
§UOY¦QJHQ

Seppo Tallh
§U6WDUU

Bo-Ivar Andersson
§U1RO

Stina-Kajsa Melin
§U6XUWH

Fredrik Samuelsson
§U1RO

Jim Aleberg
§U$ODIRUV

Kerstin Ståhl
§UOY¦QJHQ

Hasse Andersson
§U1¸GLQJH

Emelie Dah
§U$ODIR

Åse Hagborg Aleberg
§U$ODIRUV

Tony Norrman
§U6NHSSODQGD

Sonja Ljunggren
§U1¸GLQJH

Thor Eliasson
§U$ODIRUV

Nor AlKhatib
§U1¸GLQJH

Leif Andersson
§U1RO

Jessika For
§U6XUWH

Lennart Norén
§UOY¦QJHQ

Tina Andersson
§UOY¦QJHQ

Arne Birch
§UOY¦QJHQ

Rebecca Flinck
§U+§ODQGD

Magnus Aili
§U$ODIRUV

Elisabeth Bredesen
§UOY¦QJHQ

Schadrach
§U%RK

D
DERAR TILL
U
ULLMÄKTIGE

N 14 SEPTEMBER

Inga-Lill Andersson
§U%RKXV

Thomas Hermansson
§U1¸GLQJH

Catharina Eliasson
§U$ODIRUV

Dennis Ljunggren
§U1¸GLQJH

m
muelsson

Rolf Gustafsson
§U$ODIRUV

Natalya Raad
§U1¸GLQJH

Jarl Karlsson
§UOY¦QJHQ

Peter Ohlsson
§U$OYKHP

Jessica Norberg
§UOY¦QJHQ

Mahlin Engstrand
§U$ODIRUV

h
heden
UUN¦UU

Ing-Britt Andersson
§U$ODIRUV

Monica Westberg
§U1¸GLQJH

Örjan Claesson
§U+§ODQGD

Eva Eriksson
§U6XUWH

Eje Engstrand
§U$ODIRUV

Annelie Norrman
§U6NHSSODQGD

h
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R
RUV

Adham Raad
§UOY¦QJHQ

Gunilla Hagman
§U%RKXV

Ricard Paulin
§U1¸GLQJH

Carina Lundgren
§U$ODIRUV

Mohammad Bitar
§U%RKXV

Bengt Lundberg
§UOY¦QJHQ
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H

Johan Signell
§U1RO

Annika Stojic
§U6XUWH

Sven Pettersson
§U1¸GLQJH

Britt-Marie Arvestrand
§UOY¦QJHQ

Lars-Gunnar Wallin
§UOY¦QJHQ

Gun Andersson
§U1RO

Odiambo
XV

Denny Olausson
§UOY¦QJHQ

Jan Jarenfors
§UOY¦QJHQ

www.alesossarna.se
6RFLDOGHPRNUDWHUQDL$OHŘ1ROWRUJHW1RO
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”Änkan på Ljudaborg
– Flytten från Lödöse”

– Teaterpremiär i augusti
LÖDÖSE. Nedräkningen
har börjat inför årets
sommarspel.
Onsdagen den 13
augusti är det premiär
för ”Änkan på Ljudaborg
– Flytten från Lödöse”.
– Det känns väldigt
bra, säger producent
Antoinette van Ketwich.
TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

I 16 år spelades ”Vid Ljuda Os” av Martin Rossing.
I fjol visade ”Hertigarnas
Bröllopsfest” av Jan Andersson och i år är det urpremiär
för ”Änkan på Ljudaborg –
Flytten från Lödöse” av Roger Janerfors.
År 1473 beslutade Sveriges Riksråd att staden
Lödöse skulle ﬂyttas fyra
mil söderut, närmare Göta
älvs mynning. I en sannolik fantasi får man ta del av
stadsinvånarnas våndor inför
ett sådant beslut, detta mitt

Röstpedagog Moa Brynell.

under Larsmässomarknaden.
Vågar man anta erbjudandet
om gratis tomträtt och skattebefrielse, på den anvisade
platsen vid Säveåns mynning? Eller är det tryggast
att stanna kvar, vad ﬁnns att
vinna och vad ﬁnns att förlora?
Stadens invånare, alla
med olika intressen, ställs
nu mot varandra. Villrådigheten sprider sig och saknaden efter stadens starkaste
och rikaste man, den nyligen
avlidne borgmästaren, är
påtaglig. Allas blickar riktas
mot borgmästarens änka.
Hennes beslut kan bli vägledande och tungan på vågen
för de ﬂesta i staden, om man
ska ﬂytta eller stanna kvar.

”Änkan på Ljudaborg – Flytten från Lödöse” har premiär den 13
augusti.

Teaterensemblen består av 40 personer. Repetitionerna återupptas i slutet av den här månaden.

Denna story utgör handlingen i årets sommarspel på
Ljudaborgs Kulturplats. Repetitionerna har pågått hela
våren och återupptas i slutet
av den här månaden. 40 personer ingår i ensemblen, de
ﬂesta härstammar från Lilla
Edet med omnejd.

– Det var inga problem
med rekryteringen av skådespelare. Intresset visade sig
vara väldigt stort, säger Antoinette van Ketwich.
Totalt ges nio föreställningar under augusti. Biljettförsäljningen pågår för fullt
och responsen har varit god.

Roger Janefors har gjort manus och regi till föreställningen.

– Vi försöker vara ute
så mycket som möjligt och
marknadsföra vårt arrangemang.
Parallellt pågår förberedelserna inför Ljudaborg
Kulturfestival – Från dåtid
till nutid, som äger rum 1617 augusti.

Årets sommarspel på Ljudaborgs Kulturplats berättar om
hur det var när staden Lödöse
skulle flyttas fyra mil söderut.

Kostymmakare Lisbeth Caspersson.

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.
Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från
134.000:– exkl moms (ord. pris
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

BILA

SUMME B
R DEAL
Dragkro
!
k,
F
CD-stere arthållare,
o,
Höjdins Bluetooth,
tällbart
säte.

5.900:-

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-01
och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

*UHHQ9DOOH\/DVWK§OODUHLDOXPLQLXPSURȕO
1352:- exkl. moms.
KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18
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Inbjudan har gått ut till SM i parallellslalom för traktorer. Lördagen den 4 oktober går årets
Stubbrace av stapeln i Uspastorp.

SM i parallellslalom för traktorer
– Planeringen inför Stubbracet i full gång
USPASTORP. För första
gången i världshistorien anordnas ett SM
i parallellslalom – för
traktorer.
På vissa håll kallat för
traktorrace.
Vem som blir vinnare
av SM avgörs på klassisk mark i Uspastorp
lördagen den 4 oktober.
Det återstår ännu ett antal
månader, men planeringen
inför höstens stora begiven-

het i Uspastorp är redan i
full gång.
– Ica Kvantum på Ale torg
har valt att gå in som huvudsponsor för evenemanget.
En del av överskottet från
försäljningen och lotterierna
kommer att doneras till Vaknafonden. Vi hoppas på publikrekord, ﬁnt väder, och att
det blir en riktig familjefest
för både små och stora, säger
Erik Karlsson i arrangörskommittén.
Inbjudningar till tävlingen
har skickats ut både till tidigare tävlande och har även

publicerats i traktortidningar.
– Vi tror därför att det blir
ﬂer tävlande i årets upplaga
och kanske ﬂer långväga sådana, säger Erik Karlsson.
Sista
anmälningsdatum
för tävlande är den 19 september.
– Som tidigare år blir det
fri entré, lotterier med ﬁna
priser, häftig pausunderhållning, servering med klassisk
pilsnerkorv i bröd, kaffe,
bullar med mera, avslutar
Erik Karlsson.
JONAS ANDERSSON

Din mäklare i Ale, Lödöse och Lilla Edet

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/
kontorschef

(UU:VÄL1VOHUZZVU
Fastighetsmäklare

Maria Karlsson
Fastighetsmäklare

0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

0705-37 76 19
HUUZVÄL'H_LSZZVUZMHZ[ZL

070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se

^^^H_LSZZVUZMHZ[ZL(SL 3PSSH,KL[



HELA ALE
SKA LEVA
Rösta på Centerpartiet
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ÖPPET SOM
VANLIGT HELA
SOMMAREN!
Lars-Erik Eriksson och Svensk Fastighetsförmedling tillhör nu Vaknafondens tredje största bidragsgivare efter ICA Kvantum Ale Torg och Alebyggen.

En mäklare som visar
samhällsengagemang

SERVICE
AC REPARATION
RESERVDELAR & TILLBEHÖR
SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING
ELEKTRONIK
DÄCKCENTER

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?
VI ÅTGÄRDAR OCH
OMBESIKTAR!

– Svensk Fastighetsförmedlingi Ale
skänker provision till Vaknafonden
NÖDINGE. Lars-Erik Eriksson är född och uppvuxen i Ale kommun.
Större delen av sin
framgångsrika yrkeskarriär har han ägnat åt
mäkleri.
– Nu är det dags att
betala tillbaka, svarar
han på frågan om varför
hans kontor engagerar
sig kraftfullt i det drogförebyggande arbetet
i Ale.
Svensk Fastighetsförmedling
i Ale har under mer än ett år
skänkt en försäljningsprovision per såld fastighet till
Vaknafonden. Bakom initiativet står franchisetagaren och
mäklaren Lars-Erik Eriksson.
Första året gav 81 500 kronor och år två har börjat ännu
bättre.
– Målet är att vi ska skänka 100 000 kronor om året
till Vakna och jag tror vi når
dit redan i år. Ale är en framtidskommun och vi upplever
att framför allt göteborgarna
har börjat hitta hit nu, säger
Lars-Erik.
Idén om att skänka en provision till Vakna föddes i samband med den snart 30-åriga
karriärens mest annorlunda

mäklaruppdrag, julen 2012.
– Vi lät tillverka ett äkta
pepparkakshus med all lyx du
kan drömma om. Inga detaljer
lämnades åt slumpen. Mäklare som vi är gav vi marknaden chansen att vara med i en
budgivning. Alebyggen vann
och försäljningssumman, 10
000 kronor, skänktes till Vaknafonden. Det kändes väldigt
bra och min känsla var att
vi borde göra mer, berättar
Lars-Erik.
Född och uppvuxen i Surte-Bohus vet han också vilken
enorm betydelse föreningslivet har för aleborna.
– När jag växte upp var
det OK Alehof som gällde.
Bröderna Börjesson och Abrahamsson tog väl hand om
oss. Om jag inte orienterade
så åkte jag med och stöttade
Vildkatterna i bandy. Klubbarna lever vidare än idag, men
utmaningen att attrahera ungdomarna nuförtiden är större.
Drogmissbruket var inte alls
så utbrett på min tid och detta
är ett samhällsproblem som
alla aktivt måste jobba mot.
Fördelen med att stötta Vakna
är att vi då både bidrar till det
konkreta drogförebyggande
arbetet och till föreningslivet,
menar Lars-Erik.

Yrkesmässigt har det varit en strålande vårsäsong.
Svensk Fastighetsförmedling
har skaffat sig en ledarposition
på marknaden med en 40%-ig
andel.
– Det är vi väldigt stolta
över. När vi var som störst
hade vi 42% av den mäklade
andelen i Ale och med en ny
generation mäklare är vi nu på
väg att slå nya rekord, säger
Lars-Erik nöjt.
Han gläds över det ökade
intresset för Ale och att huspriserna har stigit näst mest i
Sverige har inte påverkat negativt.
– Nej, alla som köper här
gör fortfarande en väldigt bra
affär. Ökningen sker från en
låg nivå och dessutom är det
fortfarande främst rad- och
kedjehus i Nödinge samt villorna i Madenområdet i Älvängen som har stuckit iväg.
Det är inte en generell prisökning med 18% i hela Ale,
avslutar Lars-Erik Eriksson.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fotnot: Vaknafonden förvaltar
ekonomiska bidrag från näringslivet, avsedda för drogförebyggande arbete, och delar
årligen ut bidrag till det ideella föreningslivet i Ale motsvarande 200 000 kronor.

- Nu kör vi igen!

2 augusti 2014

www.mecaalvangen.se

Paradisbanan Älvängen
Inträde 80:-. Barn under 15 år fri entré
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HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä-7/(&/t5&-
½11&5.¯/'3& -6/$)

Första start 14.00

- Missa inte denna folkfest!

ÄLVBYGDENS MK

V

om
älk

na!

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN
STOR DELIKATESSAVDELNING
MED PERSONLIG SERVICE

STOR FISKAVDELNING
MED MASSA LÄCKERHETER

VI SKA VARA
BÄST PÅ FRUKT
& GRÖNSAKER

NYGRÄDDAT BRÖD
FRÅN EGET BAGERI

ALLA DAGAR

06.00–23.00

Tobias med personal önskar alla kunder en trevlig sommar!
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Hit ska du ta m
Ale kommun vill göra älven
mer tillgänglig. Det är ett
projekt som gått hand i hand
med BanaVäg i Väst som skapade helt nya möjligheter.
Den grusade servicevägen
som löper längs dubbelspåret
ger aleborna chansen att ta
sig mellan orterna på ett nytt
naturnära sätt.
Längs Göta älv ska det
också ﬁnnas möjlighet att
stanna och njuta av den gröna
omgivningen. På ﬂera platser
är det inte bara förberett för
att slå sig ner med en ﬁkakorg, utan du kan också grilla. Bra exempel är Stora Viken, där du på vägen ner mot
Göta älv också passerar ett
suveränt fågeltorn som ger
dig nya perspektiv. Vid älvkanten kan du njuta av närheten till vattnet och naturen,
ta en ﬁka eller varför inte
grilla om du har tillbehören
med dig. Kommer du med bil
svänger du av vid motet till
Klädkällaren och parkerar på
den grusade platsen på älvsidan. Du går sedan genom en
gångtunnel under järnvägen,
därefter till höger. Sen löser
logiken resten.
Även i Surte vid allén,
Gösta Johanssons åkeri, ﬁnns

FOTO: ALLAN KARLSSSON

ALE. Semestra på hemmaplan?
Grattis!
Ta då chansen att upptäcka Göta älv med en
fikakorg under armen.

En vass fika. När du besökt fågeltornet i Stora Viken, Bohus, följer du den grusade vägen ner mot
älvstranden. Här är det bara att duka upp fikakorgen i en helt unik miljö och här finns också möjlighet att grilla.

I Stora Viken
är det anpassat både för dig
med fikakorgen
och för grillmästaren

I Stora Viken har Ale kommun
satsat på ett fågeltorn som är
tillgängligt för alla. En slående utsikt med ett utbud som
följer årstiden.

ett möblemang utställt samt
en anpassad grillplats.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

I Surte har Ale kommun iordningställt två platser vid älvstranden där du kan relaxa en stund.

Göta älv är betydligt mer tillgängligt än tidigare. Följ allén vid
Gösta Johanssons Åkeri ner till älvkanten. Här kan du både
grilla och fika precis utmed älven.

TA DET LUGNT
OCH VACKERT
I SOMMAR
, ,

,

NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.
SMART – En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

INVER
TER
STYRD*

STARK – Imponerande effektiv och energisnål.
TRYGG – Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.
TYST

– Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.
*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60
N-Center AB 031-742 35 60 5 Rörpac AB 031-44 10 30
Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 5Vuab 031-340 07 40
KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Bäst i test!
Alcro Bestå Täckfärg är bland de bästa
utomhusfärgerna i Folksams stora färgtest
och vi har den till ett riktigt bra pris

Låt ditt hus leva utan mögel
www.folksam.se

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85
MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14
ÄLVÄNGEN
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Uppmanar Lilla Edet-borna att rösta

– Kommunalrådet sitter gärna kvar efter valet
LILLA EDET. Det är ett
taggat kommunalråd
som känner att spänningen stiger för varje
dag som går.
Ingemar Ottosson (S)
är fast besluten om att
sitta kvar som kommunalråd efter höstens val.
Semestern tillbringar
han delvis i husvagnen
för att samla kraft inför
en intensiv sensommar
och höst.
TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

5 SNABBA

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).

Klippor – Sandstrand
Cykling – Stavgång
Sol – Snö
V – MP
Fisk – Kött

Hur märks det att det är
ett valår?
– Det märks allra tydligast
i debatten, såväl i kommunstyrelsen som i kommunfullmäktige. EU-valet utgjorde
på något sätt startskottet och
nu känns det att höstens val
är i antågande.
Semester eller valarbete
i sommar?
– Efter fullmäktigemötet
den 18 juni trappades det politiska arbetet ner. I augusti
drar den lokala valrörelsen
igång på allvar. Man blir taggad, spänningen stiger och
intresset märks även hos allmänheten. Folk vill diskutera
olika aktuella frågor.
Viktigaste valfrågan
lokalt och på riksnivå?

– Lokalt är det utvecklingsfrågorna som kommer
att få störst utrymme hoppas
jag. En fortsatt god tillväxt
är naturligtvis jätteviktig och
skolfrågan är alltid aktuell.
På riksnivå kommer jobbfrågan att stå i centrum. Det är
grunden för välfärdsamhället.
Hur har du upplevt den
senaste mandatperioden?
– Det har varit en väldig
framgång för Lilla Edet. Det
hela började egentligen med
BanaVäg i Väst-projektet
och utbyggnaden av motorväg, dubbelspårig järnväg
och tågstation i Lödöse. Vi
har fått igång byggnationen
och befolkningstrenden har
vänt. 2013 var vi den kommun i Sverige som procentuellt sett stod för den fjärde
största befolkningstillväxten.
Grunden till den framgången är ett målmedvetet arbete,
som har möjliggjort byggnation.
– Jag vill också nämna att
vi har haft ett bra samarbetsklimat i majoritetsgruppen
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet.
Hur ska ni göra för att
lyckas bevara makten?
– Genom en fortsatt positiv utveckling av våra samhällen. Upplevelsen ska vara
att det händer positiva saker
i vår kommun. De offentliga
miljöerna är viktiga liksom

att byggnationen fortsätter.
Det ska vara trivsamt att bo
i Lilla Edets kommun.
Hur ser du på din egen
roll efter valet?
– Naturligtvis är jag inställd på att sitta kvar som
kommunalråd, men jag tänker inte så mycket på det.
Just nu ligger all fokus på att
göra ett så bra val som möjligt.
Peder Engdahl har en
fråga till dig: Vad har ni
för strategi för att förhindra ﬂykten av duktiga
skolledare och samtidigt få
ordning på skolan?
– På en rörlig arbetsmarknad kommer det alltid att ﬁnnas chefer som ﬂyttar på sig
och antar nya utmaningar. Vi
strävar efter att få stabilitet
i skolan och faktum är att vi
börjar få det. Resultaten börjar förbättras och meritvärdena är lite högre än tidigare.
Förhoppningsvis betyder det
att vi kan behålla folk i ledande positioner längre.
Vad har du för budskap
att leverera till kommuninvånarna?
– Det är oerhört viktigt att
Lilla Edet-borna går och röstar för att stärka demokratin.
Sverigedemokraternas framfart i EU-valet bekymrar
mig. Det är oroande att ett
parti, med den människosyn
som de förespråkar, får allt
större fäste i vårt land.

Oppositionsrådet vill utveckla Lödöse
– Laddar upp inför valet utomlands

LILLA EDET. Det är lugnet för stormen.
Efter semestern trappar valrörelsen upp på
allvar.
Oppositionsrådet Peder Engdahl (M) laddar
batterierna genom att
båtluffa i Grekland.
TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Hur märks det att det är
ett valår?
– Det är en helt annan ton
i politiken. Det har också
varit lite färre ärenden – faktiskt.
Semester eller valarbete
i sommar?
– Bägge delarna. Jag ﬁck
en resa när jag fyllde 50. Det
innebär att jag missar Falsterbo Horse Show i år och
istället blir det till att båtluffa
i Grekland. Det var två goda
ting att välja på. Sedan blir
det valarbete resten av sommaren och eventuellt någon
ledig dag då och då.
Viktigaste valfrågan
lokalt och på riksnivå?
– Lokalt så är det skolan,
utan tvekan. Vi måste få ordning på resultaten och samtidigt öka personaltätheten i
våra förskolor. Inom skolan

handlar det om att få till en
stabilitet, att vi springer åt
samma håll.
– När det gäller rikspolitiken så är det fokus på
jobben. Alliansen har drivit
arbetslinjen hårt och faktum
är att vi har kommit väldigt
långt.
Hur har du upplevt den
senaste mandatperioden?
– Samarbetet med Ingemar Ottosson (S) har jag
upplevt som ganska bra även
om det blivit en markant
skillnad det senaste året.
Kommer vi
till makten
så tänker vi
utveckla Lödöse
och stationsområdet.
Samarbetet med majoriteten
i övrigt är inte mycket att
hurra över, de har kört sitt
race
– Jag kan också konstatera att det har blivit betydligt
färre ärenden i slutet av denna mandatperiod. Om det
beror på att uppdragen givits
direkt till kommunchefen
och förvaltningarna, eller
om det helt enkelt beror på
att det blivit färre ärenden
låter jag vara osagt.
Hur ska ni göra för att
överta makten?
– Genom att presentera

en tydlig skolvision och en
tydlig miljöproﬁl. Det måste
ﬁnnas en röd tråd i politiken,
inte som det är med nuvarande majoritet. Det saknas
ett tydligt ledarskap. Det går
inte att ha spenderarbyxorna
på sig hela tiden och samarbetet mellan förvaltningarna
måste fungera bättre.
Hur ser du på din egen
roll efter valet?
– Jag skulle gärna anta rollen som kommunstyrelsens
ordförande. Valresultatet får
avgöra min framtid.
Ingemar Ottosson har
en fråga till Dig: Du framför ofta kritik om höga
kostnader inom Individoch familjeomsorgen. Hur
vill du göra för att minska
kostnaderna utan att respektive individ far illa?
– Genom tidiga insatser
och hemmaplanslösningar
slipper man dyra placeringar.
Det är det bästa för familjen
och kommunen. Ingen konstig ekvation.
Vad har du för budskap
att leverera till kommuninvånarna?
– Kommer vi till makten
så tänker vi utveckla Lödöse och stationsområdet. Jag
fattar inte varför Ingemar
Ottosson och hans kompisar
inte vill investera i Lödöse.
Det är en straffspark!

5 SNABBA
Grillmat – Skaldjur
Sommar – Vinter
Sjö – Hav
Hängmattan – Skogspromenad
Bildt – Borg

Oppositionsrådet Peder Engdahl (M).
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Populär mötesplats har öppnat igen
– Andréns Konditori är en njutbar upplevelse

FOTO: JONAS ANDERSSON

Det har varit en av Lilla
Edets mest populära och
uppskattade
mötesplatser
generation efter generation.
Emanuel Andrén, 41, har nu
återupptagit caféverksamheten – till glädje för många
ortsbor.
– Det stämmer! Torsdag-lördag håller vi öppet.

När sommaren visar sig från
sin bästa sida rekommenderar jag en ﬁka i vår trädgård
på baksidan. Det är en mysig
oas där man i lugn och ro
kan njuta av kaffe, bakverk
och choklad, säger Emanuel.
Utöver
konditoriverksamheten bedriver Emanuel
Andrén tillverkning av praliner och tryfﬂar i ett separat
bolag – Emanuel Andrén
Gastronomy AB.
– Jag har gjort en promotionturné i USA och jobbar
stenhårt för att komma in på
den amerikanska marknaden
med min choklad, berättar
Emanuel vars produkter
bland annat levererats till
det svenska kungahuset men
även till Grammisgalan i Los
Angeles.
– Duger chokladen i LA
bör de väl kunna falla invånarna i LE i smaken också,

Emanuel och pappa Manne Andrén framför konditoriet som
drog igång verksamheten redan 1868.

skrattar Emanuel.
Andréns Konditori har
alltid förknippats med utsökta bakverk och bröd, där
råvarorna väljs med omsorg.
– Vi tillverkar allt från
grunden och använder oss
Vi tillverkar allt
från grunden
och använder
oss av smör, ägg
och grädde i dess rätta
bemärkelse. Det ska inte
vara några tillsatser.

FOTO: GABRIEL HENNINGSON

LILLA EDET. 1868 öppnade Andréns Konditori
första gången.
Efter att ha hållit
stängt under en period
slogs dörrarna åter upp
i våras.
– Hit kommer man
inte bara för att trycka
i sig en kopp kaffe och
bulle. Upplevelsen för
gästerna ska vara större
än så, säger Emanuel
Andrén.

EMANUEL ANDRÉN

av smör, ägg och grädde i
dess rätta bemärkelse. Det
ska inte vara några tillsatser.
Vi pratar om rostade kardemummakärnor. Det är samma röda tråd rakt igenom.
Ett exempel är våra prinsesstårtor. Då gör jag min egen
hallonsylt, smaksätter med
vaniljstång och så vidare. Jag
samarbetar med likasinnade
partners. Fristorps Gård levererar saft och must.
– Värdegrunden för Andréns Konditori är densamma nu som den alltid har varit. Här ska det serveras bra
grejer! Det är det viktiga.
Man ska heller inte förringa
det sociala utbytet. Andréns
ska vara en glädjebutik. Du
ska må bra av att komma hit.
Vad gör din passion för
choklad så stark?
– Det är en väldigt rolig
och omtyckt produkt. De
ﬂesta har en tydlig bild av
choklad redan från barnsben. Nästan alla människor
uppfattar chokladen som något positivt i livet, förklarar
Emanuel och fortsätter:
– Det har hänt så mycket
sedan jag började intressera mig för choklad. Det har
kommit nya märken. Tidigare delade man in chokladen i två kategorier – ljus
och mörk, ungefär som man
gjorde med rödvin och vitt
vin. Numera ﬁnns det ofantligt många ﬂer chokladsorter
som vi svenskar har tagit till
oss. Hatten av för det!

Emanuel Andrén på plats bakom disken.

Stilfull interiör.

Vad är hemligheten
bakom dina tryfﬂar och
praliner?
– Jag sätter grundsmaken i första rummet. Det är
det heligaste. Till exempel
hallon. Det skall verkligen
smaka som nyplockade,
solmogna hallon en skön
sommardag. Sedan väljer
jag med omsorg ut alla de

ingredienser som skall harmonisera med grundsmaken,
som exempelvis val av choklad. Allt handlar om perfekt
balans och genuina och äkta
smaker/råvaror.
– Jag vill erbjuda kunderna det där lilla extra. Utöver
privatmarknaden ägnar jag
också en del tid åt att ﬁnna företagsanpassade pre-

sentlösningar med smakfull
touch.
Vad är det bästa med
sommaren?
– Att ﬂädern blommar, så
att jag kan plocka den. Sedan
är det inte helt fel att kunna
gå runt i t-shirt och kortbyxor och bada när man har lust.
JONAS ANDERSON

Vi kan
bättre!
Anna Chorell

LILLA EDET

Andreas Nelin
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Siktar uppåt med SBTK
Matilda och Amanda Errind har Forsvallen som sitt andra hem. Nu är fotbollssystrarna på god väg att sparka upp sitt kära Skepplanda BTK i division 1.

– Systrarna Errind stöttar varandra på och utanför planen
SKEPPLANDA. Den ena
har nummer 14 på ryggen, den andra 15.
Systrarna Matilda och
Amanda Errind håller
ihop både på och utanför fotbollsplanen.
Nu utgör de ryggraden i Skepplanda BTK:s
obesegrade damlag
som är på god väg upp i
division 1.
Skepplanda BTK:s damlag leder division 2 Västergötland Södra i överlägsen
stil, tio poäng före närmast
jagande Borås GIF. Vårsäsongen genererade tio raka
gulsvarta segrar och målskillnaden 35-7 talar sitt tydliga språk.
Hos serieledarna återﬁnns systrarna Matilda och
Amanda Errind, båda nyckelspelare och ryggraden i det
lag som är på god väg att ta
steget upp i ”ettan”. Fotbollen har de i blodet. Mamma
Elisabeth har ett förﬂutet i
klubbens damlag och pappa
Stig Persson spelade 462
matcher i SBTK:s herrlag
och anses som en av föreningens bästa fotbollsspelare
genom alla tider.
När inledde ni er fotbollskarriär?
ME: – Jag var 8-9 år när
pappa tjatade på mig och
frågade om jag inte skulle
börja. Jag stannade hellre
hemma och lekte med min
bästa kompis, men när jag
var 10-11 år så tyckte jag att

det började bli riktigt roligt.
AE: – När jag var 7 år.
Pappa var tränare och tog
med mig. Först spelade jag
mest för kompisarna och var
ganska dålig. Jag vet att jag
alltid blev tunnlad. Det var
först när det blev elvamannafotboll som jag hittade ett
eget driv och började förstå
spelets idé.
Hur många säsonger
har det blivit i A-laget?
ME: – Jag kom med i
A-truppen på sommaren när
jag var 14 år. Jag debuterade
i representationslaget året
därpå.
AE: – Som 16-åring gjorde jag min riktiga debut i
A-laget.
Vad är förklaringen
till att det går så bra för
SBTK just nu?
ME: – När jag kom med
i A-laget så inleddes ett generationsskifte. Nu är vi en
stomme som har spelat ihop
ganska länge och som har
fått rutin. Det ﬁnns en lojalitet i gruppen och samtidigt
en stabil organisation runt
laget. Det påverkar naturligtvis resultatet.
Jag tänker inte
speciellt mycket
på det när vi är
på Forsvallen,
det är väl mer när vi är
hemma. Ibland ställer
man sig frågan: Säger
du det som tränare eller
som pappa?
MATILDA OM ATT HA
PAPPA SOM TRÄNARE

AE: – För att vi har ett
himla gott gäng. Sedan har
vi en väldigt bra tränare som
kan få oss att tända till och
som gör att det är roligt att
spela fotboll. Vi utvecklas
hela tiden.
Hur är det att ha pappa
som tränare?
ME: – Det har alltid fungerat bra, även om det har
sina utmaningar ibland. Jag
tänker inte speciellt mycket
på det när vi är på Forsvallen, det är väl mer när vi är
hemma. Ibland ställer man
sig frågan: Säger du det som
tränare eller som pappa?
AE: – För mig har det
blivit naturligt och jag har
nästan alltid gillat det. Jag
kan inte tänka mig en bättre
tränare.
Blir det mycket fotbollssnack runt köksbordet?
ME: – Precis hur mycket
som helst. Vi gillar fotboll
och det blir många trevliga diskussioner. Jag brukar prata ungefär en timme
med min syster och en timme med min pappa efter en
match och gå igenom olika
situationer och så vidare.
AE: – Oh ja! Sjuttio procent av tiden, kanske ännu
mer, snackar vi fotboll.
Är mamma lika
intresserad?
ME: – Ja, hon ser varje
match, skriver referat på vår
hemsida, ﬁxar käk och ställer
alltid upp. Jag och min syster
har det väldigt fördelaktigt
på det sättet. Hon är den

bästa supportern!
Har ni inte funderat på
att testa vingarna högre
upp i seriesystemet?
ME: – Hittills har det
varit självklart att spela i
SBTK. Jag har sagt att går
du syrran så hänger jag på.
Nu är det väldigt roligt att
spela i Skepplanda och allt
fokus ligger där.
AE: – Jag har väl funderat
på det någon gång. Sedan
har det alltid varit ett mål
att få avancera uppåt med
SBTK och nu är vi ju på god
väg.
Det bästa med syrran?
ME: – Det är min absolut bästa vän. Jag kan lita på
henne i alla lägen. Det är en
bra människa.
AE: – Hon är min bästa
vän. Vi har samma humor
och hon får mig att skratta.
Storasyster har alltid varit en
förebild.
Hennes sämsta egenskap?
ME: – Ibland kan hon
deppa ihop när det går emot
henne, men hon har förändrats även där.
AE: – Att hon är en dålig
förlorare. Det var en hel del
sällskapsspel vi ﬁck lägga ner
när vi var yngre.
Vad kan hindra SBTK
från att vinna serien i år?
ME: – Om vi skulle drabbas av hybris, men det tror
jag inte. Andra år har vi känt
större press än vad som är
fallet nu. Efter träningsmatcherna trodde vi nog
att vi skulle bli ett mitten-

Att hon är en
dålig förlorare.
Det var en hel
del sällskapsspel vi fick lägga ner när
vi var yngre.
AMANDA OM SYRRANS
SÄMSTA EGENSKAP...

lag, men vi har en spelidé
som vi tror på och med en
hundraprocentig arbetsinsats så kommer du långt. Vi
har skapat en vinnarkänsla.
Dessutom har vi haft det där
lilla ﬂytet som behövs.
AE: – Skador skulle kunna
vara en grej eller att det smyger in sig ett övermod i truppen. I annat fall så tror jag att
det ska hålla hela vägen.
Matilda, med ﬂest år i
A-truppen. Vem är den
bästa SBTK-spelaren som
du lirat ihop med?
– Maria ”Majsan” Zet-

terlund var min idol när jag
började i seniortruppen, hon
slet som en varg. De bästa
som jag har spelat ihop med
är Annika Grund och Marie Nyqvist.
Det mesta tyder på
att systrarna Matilda och
Amanda Errind kommer att
förverkliga sin dröm i höst,
nämligen att få spela sin moderklubb upp i division 1.
Det med pappa som tränare.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

AMANDA ERRIND

MATILDA ERRIND

Ålder: 24.
Bor: Älvängen.
Arbete: Folktandvården i
Ytterby.
Tröjnummer: 14.
Världens bästa fotbollsspelare: Messi.
Favoritlag: Bayern München.
Tränare Stig Persson om
Amandas kvaliteter som
fotbollsspelare: ”Hon har en
väldigt bra speluppfattning,
en kreatör i anfallet. Amanda är med i uppbyggnaden
av de flesta mål vi gör. Hon
rör sig bra.”

Ålder: 26.
Bor: Mölndal.
Arbete: Sjuksköterska på
akuten.
Tröjnummer: 15.
Världens bästa fotbollsspelare: Messi.
Favoritlag: Jag har inget
direkt favoritlag.
Tränare Stig Persson om
Matildas kvaliteter som fotbollsspelare: ”Hon är lagets
härförare, inte jätteteknisk
men hon jobbar stenhårt
över hela banan. Har ett
bra skott och är en väldigt
duktig närkampsspelare.”
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Landslaget nästa!
– Linda Karlsson och Louise Svensson tillhör
Sveriges bästa 15-åringar i basket

ÄLVÄNGEN. Ale har fått
två nya landslagsspelare.
Linda Karlsson och
Louise Svensson är
båda uttagna i Sveriges
U15-landslag i basket.
I augusti väntar spel i
den blågula tröjan.
TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Linda Karlsson och Louise Svensson är båda nyblivna landslagsspelare. I augusti representerar de
Sveriges U15 i fyrnationsturneringen i Mark mot Tyskland, Holland och Danmark.

De har båda spelat basket så
länge de kan minnas, men i
augusti blir det i helt nya färger. I juni ﬁck Linda Karlsson och Louise Svensson det
glada beskedet att de tagits ut
i Sveriges DU-15-trupp.
– Vi har varit med i regionslaget och matchats mot de
främsta i Sverige. Förbundskaptenerna valde ut de 16
bästa till en samling i Mark,
där en fyrnationsturnering
arrangeras med spel mot Holland, Tyskland och Danmark,
berättar Linda och Louise erkänner att det känns stort.
– Det blir jätteroligt och en
stor utmaning.
Båda har varit Ale Baskets
stora talanger under de senaste åren, men till hösten har de

valt att också byta klubb.
– För att utvecklas behöver
vi ta ett steg dit du garanteras
både tuffare och bättre träning. Vi kommer att spela i
West Basket. En kraftsamling
för att på sikt skapa ett elitlag för damer i Göteborg. Vi
kommer att träna i Katrinelund, säger Linda.
Detta ger också talangerna
chansen att få spela med West
Baskets damlag i division två
– och det är viktigt för tjejer
som ständigt söker nya utmaningar. Båda pratar om att
det vore roligt att till och med
få fortsätta med basket på ett
amerikanskt college.
– Eller varför inte spela i
ett större lag i Europa?

Louise om sin kompis.
– Louise är framför allt en
bra försvarsspelare och har
dessutom ett bra skytte.
Enligt de nyblivna landslagsspelarna har allmänheten
fel uppfattning om basketsporten.
– Ja, de ﬂesta tror att det
inte är en fysisk sport, men
faktum är att det är riktigt tuft
och under korgen är armbågarna vassa.

LINDA KARLSSON
Ålder: 15 år.
Bor: Älvängen.
Läser: Ska börja nian i Aroseniusskolan i Älvängen.
Drömyrke: ”Inte en aning,
men kommer välja gymnasieutbildning med basket på
schemat”.
Moderklubb: Ale Basket

Basket utomhus
Sommarhalvåret är normalt
sett ingen baskettid, men satsningen på näridrottsplatser
i Nödinge och Älvängen har
skapat nya möjligheter.
– Ja, det är jättebra. Nu kan
man skotträna utomhus om
man vill, säger båda två innan de får i uppgift att beskriva
varandra som basketspelare.
– Linda är stark och otroligt bra under korgen, där hon
vinner många returer, säger

LOUISE SVENSSON
Ålder: 15 år.
Bor: Nödinge.
Läser: Ska börja nian i Davinciskolan i Nödinge.
Drömyrke: ”Vill jobba med
djur”.
Moderklubb: Ale Basket

Trevlig sommar!
Vi är tillbaka på redaktionen
onsdag 30 juli, första
tidningen kommer
den 6 augusti.

VILL DU BO I BOHUS?
Jourtelefon: 0704-92 35 07

Trygghet för 299 kronor i månaden.
Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet.

Vill du bo i en nyproducerad lägenhet ca en kvart från
Göteborg C? Ta då chansen nu, endast en tvåa på 48 kvm
och en trea på 68 kvm kvar, samt några tvåor på 68 kvm.
Byggstart är planerad till tredje kvartalet 2014, preliminär
inﬂyttning blir tredje kvartalet 2015. Priser från 990 000 kr.
För mer information, gå in på www.erikolsson.se/nyproduktion
och klicka på Brf Bohus Skolväg, alternativt kontakta oss
direkt!
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I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden.
Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se

lansforsakringar.se

IDA LASSGÅRD

LINA PERSSON

072-248 64 66

070-723 44 85
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Dukar till fest i Nödinge
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I sam

Ho
tel Malherbe

1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 ½ priset.

Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike

ÚWFSOBUUOJOHBS

2.099:-

Best Western Plus Hotel Pris per person i dubbelrum
Malherbe ★★★★
Namnet Normandie stammar
från Les Normands som betyder
”männen från norr” och här hittar
Pris utan reskod 3.749:du spår från vikingatiden i både tÚWFSOBUUOJOHBS
språk, historia och kultur. Missa tYGSVLPTUCVGGÏ
inte ett besök på stadens stora tYSËUUFSTNJEEBHCVGGÏ
invasionsmuseum där du kan åter- t'SJ8J'J
uppleva den historiska D-dagen. tYFOUSÏUJMMNVTFVN
PDIQSPWTNBLOJOHIPT
På en utflykt kan du också utforEFTUJMMFSJFU$BMWBEPT1ÒSF
ska normandernas erövringar på
.BHMPJSF
den berömda Bayeux-tapeten (31
tYQSPWTNBLOJOHIPTEFT
km), uppleva Omaha Beach (40
UJMMFSJFU$BMWBEPT#PVMBSE
km) och upptäcka hemligheterna
i det otroliga Mont-St-Michel- Ankomst:
klostret som är beläget på sin Valfri t.o.m. 26/8 2014.
alldeles egna klippö (125 km).
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

3.449:-

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbestad, Bohuslän

1.449:-

1SJTVUBOSFTLPE

tÚWFSOBUUOJOHBS
tYGSVLPTUCVGGÏ
tYSËUUFSTNJEEBHCVGGÏ
t&OUSÏUJMMQPPM
t'SJ8J'J

TanumStrand ★★★★
Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är
ett populärt och familjevänligt semestermål
i Sverige och semesteranläggningen är en
underbar liten pärla.

Vinn biljetter
I FURULUND
Nu lottar vi ut 10 biljetter till
Streaplers spelning i
Furulundsparken, Alafors, fredagen
den 22 augusti, klockan 19.00.

Genom att ringa in rätt svar på
frågorna nedan och skicka in
annonsen till Alekurirens redaktion
har Du chansen att vinna en
entrébiljett (värde 150:-).

ÚWFSOBUUOJOHBS
endast

Vilket efternamn har tvillingarna som
var med och startade Streaplers?
1. Liljeblad
X. Liljegren
2. Liljelund

Alekuriren, Göteborgsvägen 94,
446 33 ÄLVÄNGEN.
OBS! Märk kuvertet
”Streaplers”.
Vi måste ha Ditt svar
senast fredag 8 augusti!

Vad heter Streaplers senaste skiva?
1. Härliga fredag
X. Lördag hela veckan
2. Hela veckan lång

NAMN _______________________

Vad heter Streaplers sångare
och tillika gitarrist?
1. Kenny Samuelsson
X. Kent Svensson
2. Krister Svantesson

ADRESS ______________________
TELEFON _____________________

1.799:-

Ankomst:
Valfri i perioden
15/8-31/10 2014.

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

– Med musik, dans och mat
NÖDINGE. Ett arrangemang som ska attrahera
många sinnen.
Lördagen den 30
augusti arrangeras Ale
mat- och kulturfestival.
– Jag är överväldigad
av det positiva gensvar
som vi fått från föreningslivet, säger projektledare Lisa Haeger.
TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Pris per person i dubbelrum

1 barn 0-3 år gratis.

Projektgruppen som rustar för Ale mat- och kulturfestival i Nödinge lördagen den 30 augusti. Från vänster Lisa Haeger, Christina
Magnusson Wallöe och Sven Nielsen.

Musik och dans, smakupplevelser av olika slag, gymnastik, botaniskt måleri, bandvävning och teater för såväl
stora som små. Listan kan
göras betydligt längre.
– Det ska ﬁnnas något för
alla. Vi ser fram emot en härlig dag i och runt Ale kulturrum, säger Lisa Haeger.
Programmet håller på att
utformas och ska vara helt
klart i början av augusti.
Många lokala producenter
och föreningar har visat intresse av att vara med.

– Det blir utställare av
skilda slag vilket gör den här
festivalen så spännande, konstaterar Haeger.
Mat och dryck har naturligtvis en central roll i
programutbudet. Sommarhagens Gårdsmejeri och
Ahlafors Bryggerier kommer
att ﬁnnas representerade.
Det blir ost- och chokladprovning.
– När det gäller chokladprovningen så är vi oerhört
glada över att kunna hälsa
Emanuel Andrén från Lilla
Edet välkommen till Ale.
Bästa äppelpajtävling blir
ett udda inslag där Christina Magnusson Wallöe
håller i trådarna. Juryn kommer att bestå av Alekurirens
chefredaktör
Per-Anders
Klöversjö, Emanuel Andrén
och Johanna Mörk, efterrättskock på Sjömagasinet i
Göteborg.
Vidare utlovas en politisk
debatt om just mat och kultur i Ale. Radioteatern kommer på besök och senare på
kvällen visas Blåvingar som
gjort succé på Folkteatern.

Öppet hela sommcksarfalen
lsfall

och oly
för alla sorters sjukdom

1 barn 0-5 år gratis.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1SJTVUBOSFTLPE

tYÚWFSOBUUOJOHBS
tYGSVLPTUCVGGÏ
tYSËUUFSTNJEEBHCVGGÏ
tYWËMLPNTUESJOL

SOMMAR 2014

ULF DAGEBY ¹ NIKKE STRÖM
HÅKAN NYBERG ¹ MATTIAS HELLBERG
HÅKAN SVENSSON ¹ MATILDA SJÖBERG

Öppen mottagning mellan 8-10

Hotel Horizont
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.
Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.
Teknisk arrangör:

#&45¯--/61±

www.happydays.nu
FMMFSSJOH Alekuriren

,PNJIÍHSFTLPEFO

5FMFGPOFSOBËSÚQQOBWBSEBHBSLM

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER
med band

varje dag under sommaren, övrig tid tidsbokning

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll
(tidsbokning)

TORS 24 JULI LYSEKIL

Butiken öppen
mån 7-20
tis–fre 7-18

HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA
Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

www.evidensia.se

0303-184 00
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Tänkvärt inför valet

I

nför valet den 14
september ﬁnns det tre
alternativa vägar att
gå. En grupp som står och
stampar på samma ﬂäck och
inte får någonting gjort som
för Ale framåt – vågar inte
ta några initiativ som gör att
Ale växer.
Den andra gruppen motarbetar allt framåtskridande,
men tror sig vara bäst på allt
som rör Ale kommun. Bäst
på att lösa krisen i skolan
hur allt skall bli bra. Bäst på
ungdomsarbetslösheten, inte
en ungdom skall gå utan
arbete.
Bäst på företagande, infrastruktur och byggnation.
Den tredje gruppen, är
de som vill föra Ale framåt,
som hela tiden vill att det
skall hända saker, bättre
företagsklimat, med snabba
beslut så vi får företagen att
söka sig hit. Ale skall vara
en kommun, som företagen
ska veta att här händer det
saker. Inga långbänkar, bara
positiva besked, så långt
som möjligt, inga nejsägare
här. Med företagen kommer
arbetstillfällen. I Ale ﬁnns
många småföretagare och
hantverkare, som behöver
uppmuntras med snabba
svar och beslut på sina frågor. Upphandling bör göras
inom Ale när det gäller
inköp och service, som ﬁnns
inom kommunen. Vi måste
ta vara på de både inhemska, och utifrån kommande
kapitalstarka företag, som
vill igång med olika projekt,
de kan inte vänta i åratal på
kommunledningsbeslut, för
att komma igång. De vänder

sig i så fall till snabbare
kommuner. Det är Ale, som
behöver tillväxt på allt, även
skattekronor. Vi måste se
till att våra tjänstemän och
kvinnor trivs, och får raka
besked att jobba efter, de
skall se möjligheter och inte
vara negativa till nya saker.
När det kommer ett förslag
vad det vara månde, skola,
vård och omsorg, industrietablering, byggnation,
affärsidéer, så upp på bordet
med en gång, vad kan vi
göra snabbt.
Ale kommun har under
cirka tre år sett ut som en
byggarbetsplats, i positiv
mening, det kallas infrastruktur, nu är det färdigbyggt med väg och järnväg,
tänk vilket lyft för Ale.
Nu skall vi se en annan
byggarbetsplats växa fram i
ilfart. Byggnation, industri,
handel, hantverkare med
mera.
Nu efter tre år av stiltje,
för att invänta den färdiga
kommunikationen, drar vi
igång med fullt ös. Denna
spark i baken, återkommer
inte en gång till, nu måste
nya friska tag tas. Ale kommun skall marknadsföras,
som något alla vill till. Alla
långbänkar skall bort. Alla
som tänker på Ale, skall veta
att vi har förslag, som skall
förbättra skolan, eventuellt
till en kommunal friskola,
med dessa friare möjligheter. Ale måste ha en bra
skola, för att få folk att ﬂytta
hit. Fin natur och nära till
Göteborg ﬁnns på andra
ställen.
Aledemokraterna är ett av

de partier som bara har lokal
förankring och som arbetar
för hela Ale – det vi lovar
skall vi hålla.
Det går bra, att gå ut med
annonser om mycket, vad
gäller skola, arbetslösheten,
med mera som låter bra,
men det blir mycket snack
och lite verkstad eftersom
förslagen uteblir.
Aledemokraterna har
förslagen och kontakterna
med de som vill förverkliga
våra idéer, bevisen ﬁnns
redan i byggnationen och
företagandet. Nu angriper
vi skolan och äldrevården.
För äldrevården har vi ett
vårdförslag, som vi sett i full
funktion i annan kommun.
Aledemokraterna är alltid
på alerten när det kommer
synpunkter, eller förslag,
från vem som helst.
Aledemokraterna är det
parti som går från ord till
handling, och ser framåt.
Nejsägare och bakåtsträvare
är inget för oss. Visioner
och framtidstro är vår paroll. Det ﬁnns mycket mer
att skriva om, det kommer
ﬂer tidningar innan den 14
september, så var beredda på
nya spaltmeter.
Detta från Skepplandas
horisont,
mitt i Ale.

Sven Rydén
Ale-demokraterna

D

eniga om skolans viktigaste
förutsättning, nämligen
budgeten?
En berättigad fundering
vilket får mig att knyta an
till överskriften. Det är
allvar nu! Framtid i Ale är
ditt lokala parti som har
samverkan och gemensamt
ansvar för Ale högst upp på
dagordningen. Vi står fria
från Stockholmspolitiken
som efter Almedalsveckan

Nya större uppstartade jobb
inom samhällsbyggnaden:
1. Fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Nödinge. Förtätning
av bostäder nära pendeln, utveckling av Ale Torg.
2. Fördjupad översiktsplanering (FÖP) för Älvängen. Förtätning
av bostäder nära resecentrum, butiker och lägenheter i
spännande nybygge, utökning av handelsplats Älvängen.

– Vi snackar inte, vi agerar!
Projektet med centrala lägenheter på
gymnasiekullen i Nödinge skall påskyndas.

Tyrone Hansson
Framtid i Ale

Den 14 september kan du säga ifrån!

Ale

Nya bostäder centralt i Älvängen för att säkra tillväxten och därmed en
fortsatt god kommunal service samt handel på orten.

verkar ha osämja och intriger inristat i ryggraden.
Framtid i Ale söker ditt
stöd för Ales skull i höstens
kommunval.
Ha
en
fortsatt skön
sommar!

EN ANSVARSFULL INVANDRINGSPOLITIK
FRAMFÖR MASSINVANDRING!

29

VI LEDER SAMHÄLLSUTBYGGNADEN I ALE!

3. Förändring av huvudmannaskapen (ansvaret) för allmänna
platser, gator, vägar mm från Enskilt (vägföreningar) till
Kommunalt ansvar. Klart hösten 2014.

Vi menar allvar - för Ales skull!

et pratas samarbete
och samsyn. Det
skrivs om tillsammans och vi. Det har tyvärr
blivit politiska slagord istället för att verka på riktigt.
Under Framtid i Ales aktiviteter har vi träffat många
som undrar över skolan.
Den återkommande frågan
är ”hur kan partierna i Ale
säga att man är totalt eniga
om skolan när de inte ens är

INSÄNT

SOMMARSPECIAL

LÅT OSS
FORTSÄTTA
UTVECKLA ALE!

ÜÜÜ°>i`iÀ>ÌiÀ>°ÃiÊUÊvJ>i`iÀ>ÌiÀ>°Ãi

30 FAMILJ

SOMMARSPECIAL

DÖDA
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Anders Johansson
SURTE

031-98 32 50
ÌiLÀ}ÃÛB}iÈÈ

Dygnet runt
ÄLVÄNGEN

0303-33 33 99
>«iÛB}iÇÛB}i

SMSa LUNCH till 72 950 så
ger du 50 kronor i kampen
mot hungern i världen.

Få stöd från en medförälder.
Föräldratelefonen

Etabl. 1932

Johan Ekstedt
LÖDÖSE

0520-66 12 33

DÖDSFALL

ÖVRIGT

Maj-Britt Alfredsson,
Surte har avlidit. Född 1931
och efterlämnar barn med
familjer som närmast sörjande.

STOR BACKLUCKELOPPIS
i Alebacken söndag 3
augusti kl 10-14. Försäljning av kaffe, kord och
hamburgare. Anmälan till
Lena på 0725-199 444.
Skepplanda Hemvärns- och
kulturförening

020-786786

En djurgalen tjej på snart
23 år söker stall att hjälpa
till i. Fodring och vardagliga
sysslor utförs med glädje.
Håller tummarna!
Jennifer Forsberg
0735-37 37 36

Alf Robertsson, Nödinge
har avlidit. Född 1921 och
efterlämnar makan Astrid
samt dottern Monika med
familj som närmast sörjande.

BAKLUCKELOPPIS
söndag den 20/7 mellan
10-14 är det loppis vid Jennylund i Bohus Drive-in
mellan 8.30-10.00.
Det finns café och tilgång
till toaletter, priset är 100
kr/plats.
Frågor? Ring 0760942170
Gitte

JORDFÄSTNINGAR:

TACK

Tommy Jonsson. I Starrkärrs kyrka hölls onsdagen
2 juli begravningsgudstjänst
för Tommy Jonsson, Orust.
Officiant var Egil Midtbö.

4PW(PUUMJMMB.PS
.JO4BLOBEÊS4UPS
4VTBOOF

5SZHHIFUų0NTPSHų,PNQFUFOT
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Solrunn Johanne Iversen,
Lödöse har avlidit. Född
1935 och efterlämnar söner
med familjer som närmast
sörjande.

)FMTJOHCPSHKVMJ

Vi finns här för dig

|

Ann-Catrin Dafgård,
Älvängen har avlidit. Född
1942 och efterlämnar maken
Owe samt barn med familjer
som närmast sörjande.

GÚEE)BMMRWJTU

7BSNUUBDLUJMM
QFSTPOBMFOQÌ1BMMJBUJWB
FOIFUFOTBNU)PTQJDFGÚS
LÊSMFLTGVMMPNWÌSEOBE
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Siri Hagelin, Surte har avlidit. Född 1922 och efterlämnar dottern Annbritt samt
barnbarnet Gunilla med
familj som närmast sörjande.

7ÌSÊMTLBEF
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HÊSOBQÌ$BODFSGPOEFO
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Barbro Hedelöv. I Starrkärrs kyrka hölls fredagen
4 juli begravningsgudstjänst för Barbro Hedelöv,
Sannum. Officianter var
kyrkoherde Björn Nilsson
och Catarina Holmgren
Martinsson.
Ingrid Jönsson. I Surte
kapell hölls tisdagen 8 juli
för Ingrid Jönsson, Surte.
Officiant var kyrkoherde
Åke Andreasson.

Vi är tillbaka i
brevlådan
vecka 32

Stort tack till veterinär Lisa
Olafsdottir med övriga på
Aleveterinären i Alafors, för
proffsigt bemötande och
omhändertagande av Zorro
och oss under hans sjukdomstid och för att han fick
somna in på ett fint sätt.
Zorros matte och husse
Ett jättestort tack till våra
underbara kattvakter Eva
och Ronny, för allt ni gjort
för Zorro och oss genom
åren. Ni är fantastiska.
Stort tack även till Gunilla
som hjälpt oss och tittat till
Zorro då vi varit bortresta.
Ni har alla bidragit till att vi
har kunnat vara borta utan
att behöva oroa oss.
Christina och Greger, Zorros
matte och husse

`Ãi

Õ««ÌiV}>ÀU/iÃÌ>iÌiUÕÀ`ÃÀF`}Û}UÛiiLiÃ www.alebegravning.se

Musik i sommarkvällen
Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även
denna sommar kunna erbjuda konserter av mycket skiftande slag – vokalt och instrumentalt.
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på
en lång rad olika instrument.
Välkommen att njuta av levande musik i sommarkvällen, onsdagar kl. 20.00.
Det är fri entré men kollekt till musikverksamheten tas tacksamt emot.

i samarbete med

Mer detaljerad information om
Sommarmusiken finns på hemsidan
mittiale.se/sommarmusik
Sabina Nilsson, organist
Starrkärr-Kilanda församling
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se
0303-444 032

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gitarr, klarinett och sång) Härligt sprudlande
sång och musik på sommartema med
välkända pärlor av Mozart, Reger och Py
Bäckman samt musik av Prinsessan
Eugenie, Alice Tegnér och eget material.
Virtuosa rytmer från
Latinamerika och Italien.
30 juli
Gianni Fassetta, Tito Ciccarese
och Lars Forslund. (Dragspel,
flöjt och mandolin) Musik av
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl.

Naturens skönhet
23 juli
Gunnar Lindgren och Stefan Forssén
(Saxofon och piano). Med jazz,
folkmusik, psalmer och Stefans
kompositioner beskrivs naturens
skönhet. Dessutom några tankar
om skapelsen och vår framtid.

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.
Färgsprakande Musik för slagverk och orgel
13 augusti
Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Nytt för sommaren!
Sommarcafé

Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkomPHQDWWGULFNDHQNRSSNDIIHlWDHQYnIÀDRFKQMXWDSnI|UVDPlingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00
och stänger kl 20.00. Du har sedan
P|MOLJKHWDWWJn|YHUWLOON\UNDQRFKO\VVQDWLOO6RPPDUPXVLNHQ
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SOMMARSPECIAL

LAXFISK
I BÄCK

ÄR SÖMNGÅNGARENS
AKTIVITET

JUST NU

FIXA FÖRSTÖRT

GRÄNSDRAR

JIPPO
I RIO

DIFFUS

KAN HÄPEN
INTE SINA ÖGON

SMÄRT

ÄR DEN FÖRSLUTNA BUBBELVINSBUTELJEN

UNPLUGGED
SYLTMEDEL

SLUMPA
BORT
HON ROR
BLEV
BALSAMERAD
LAGMAN
KAN SES
MED UT
OCH IN
AMNESTI
KRUSA
KLÄDESPLAGG

SNYFTA
TIDSLIGT
KRAFTFULL

VÄLDE

HALKADE

MÅDDE
GOTT

MÄRKA
FÖR LIVET
ENTRÉPENG
TRÖJA
MED HÅL I

ATOLLEN

SKOLKLASSEN

FISK

FLÅSIG

HJÄRTERUM

SKVALAR
GREPP
SMULTRONSTJÄLK

SAKNAR
SKRYNKLOR
ROSTEBRÖDET

HAR VISSA FIXA

KORT
DRINK

BLOTT

AVSTÅR
NJUTNING
HÅLLFAST
PÅ HO

FÖRR
SVERIGES
ARKITEKTER

BEGÄR
FLYKTING

KLEMANDE

RÄTA
UT SIG

DRA EN
HISTORIA
KNALLAR
MUNTRE
MALMBERG

STÄMMA
PÄRSON
KONJAK
TILL
KAFFET

KNOG
SOM
KNEG

LÅTA SOM
KRÅKA
OCH RÅKA

TRÄFFEN
NÄS

KAN
SES MED
JÄMMER

SLÖSAR
FINNS DET
RUM FÖR
FÖR RESA
I RYMDEN

KNAKET
STUPADE
I RAGNARÖK

HUVUDSTAD
BAKÅT
I TIDEN

TITTHÅL
HUSRUM
BRÄNNER
LAGRAR
LANTBRUKARE I

SKYNDA
NOVELL
GÖR
EN ENKEL
LÄKARN
ÄR EN

SÅN
BUSKE
ÄR EN
KARAGAN

SMAL

VÄGER
TUNGT
KORTAR
GUYANA

VÅLNAD

BES PÅ

PÅ BRASSEBIL

FÅ MED
HÅLLA

SÄDSORTEN
Koppla av med ett korsord i sommar. Skicka den rätta lösningen till Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. Senast 1 augusti vill vi ha ditt svar. Som vanligt lottar vi ut tio trisslotter.

Lödöse 0520-66 00 10

Vi önskar alla våra kunder
en trevlig sommar!

© Bulls

VAR
JEKYLL

TRÄNA HELA
SOMMAREN
TRÄNA ALLA AKTIVITETER
3 MÅNADER

995
KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
2 MÅNADER

TRÄNA ÖVER
GRÄNSERNA
Alla ni med någon typ
av STC-kort kan helt
kostnadsfritt träna på
vilken STC-klubb ni vill
i hela Sverige mellan:
1 juni-31 augusti.
För mer information
kontakta din
STC-klubb.

795
KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER
1 MÅNAD

495
KR

Vi bjuder på klubbavgiften!
Gäller juni-augusti.
Sista försäljningsdatum 31/7.

STC NOL
STC NÖDINGE
STC ÄLVÄNGEN

www.stc.se

0303-74 16 50
0303-979 00
0303-74 66 60

FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL
ALE TORG 10, NÖDINGE
FABRIKSVÄGEN 3, ÄLVÄNGEN

