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Alebyggen bjuder på teater  •   Anna 100 år  •  Tema boinflytande

Med Europatouren i sikte
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En av Alebyggens uppgifter, bland många andra, är att
bygga nya bostäder och på så vis bidra till genomförandet
av den vision om utveckling som vår ägare Ale kommun
beslutat.

I kommunens direktiv till bolaget anges också vilken
inriktning och sammansättning Alebyggens bostadsbe-
stånd skall ha.

Trots dessa ganska tydliga direktiv har vi inte kunnat byg-
ga några vanliga hyresbostäder till den ordinarie hyres-
marknaden de senaste 10 åren. Orsakerna till detta har
jag skrivit om många gånger i denna ledare de senaste
åren. 

Orättvisa skatteregler jämfört med äganderätt och bo-
stadsrätt i kombination med för höga byggkostnader in-
nebär för höga hyror för att accepteras av bostadsmark-
naden i Ale.

Nu verkar det dock som det kan börja lossna så smått
på nybyggnadsfronten. (Och då bortser jag från våra
fyra projekt i kooperativ hyresrätt som ju innebär kon-
tantinsatser och därför inte är några ”vanliga” hyresbo-
städer).

Det låga byggandet av hyresrätter i hela Sverige har lett
till förändringar i byggbranschen. Byggsystem och me-
toder har utvecklats för att få lägre byggkostnader. Ny-
gamla former för upphandling, så kallad delad upphand-
ling, skapar ökad konkurrens. Val av rätt tomt påverkar
kostnaderna för utbyggnad av vägar och VA-system. 

Människors behov av bostäder måste ibland tillåtas vara
större än vikten att bevara några meter stengärdsgård.

Med andra ord – om alla inblandade anstränger sig lite
extra så verkar det trots allt vara möjligt att bygga hyres-
bostäder. Så även i Ale. Stor betydelse i detta samman-
hang för Ales del har det extra stimulansbidrag som
staten bidrar med. Detta gäller dock bara till och med
utgången av 2005. Därefter blir det problem igen såvida
inte staten inser att hyresrätten måste få samma villkor
som de övriga upplåtelseformerna.

Det kändes därför extra skönt när Alebyggens styrelse
den 6 september kunde fatta sitt första nybyggnadsbe-
slut av ”vanliga hyresrätter” på många år. 

Det är ett nybygge på Klockarevägen i Nödinge som
utöver sex särskilda handikappbostäder också innehåll-
er 18 lägenheter för uthyrning på den ordinarie bo-
stadsmarknaden.

Det är visserligen ett litet projekt som inte får någon av-
görande effekt på den långa bostadskön. Men projektet
tänder ändå ett ljus och en förhoppning om att få efter-
följare. Kanske, kanske går det åter att bygga hyresrätter
i Ale.

De behövs mer än på mycket länge. Inte minst för att
få rotation på den övriga bostadsmarknaden. Vi får
dagliga vittnesmål om äldre villaägare som vill sälja sin
villa men som inte kan för att de inte får tag i någon
lägenhet. Därmed kan heller inte den unga barnfamilj-
en ges möjlighet till ett eftertraktat villaboende o s v.

Sedan får vi inte glömma alla unga som skall ut på
bostadsmarknaden. Ibland undrar jag vem som före-
träder dem i den offentliga debatten. Just nu är det 40-

talisterna som planerar för sitt eget
boende på äldre dar. Det fanns
en debatt om ungdomars bo-
stadsbehov för cirka tio år sed-
an. Men då var det 40-talis-

ternas barn som skulle flytta
hemifrån så det var kanske

inte så konstigt.

Kanske, kanske...
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Rikard Karlberg från Källar-
liden i Bohus ska som en av
de yngsta försöka att kvala in
på Europatouren i golf i höst.
Lyckas satsningen hela vägen
kan han bli Ale Golfklubbs
första professionelle spelare
någonsin. 

Rikard, som fyller 18 i år, började spela
golf som nioåring och när han var tio år
fick han sitt gröna kort. Han har tävlat
sedan elvaårsåldern och gick som 13-
åring till riksfinal i Electrolux Cup. 

– Det gick inte riktigt som jag tänkt
mig i finalen, säger Rikard. Han slutade
som fyra och var därmed fjärde bäst i
Sverige i sin åldersgrupp med 5 i handi-
cap, men givetvis hade han velat vinna.

I dagsläget spelar Rikard Karlberg på
den svenska proffstouren, Teliatour. Det
är dock ingen riktig proffstour, han går
fortfarande som amatör och får vara
med i landslaget. Handicapet är nere i
+3,1, han har alltså passerat noll och har
egentligen –3,1.

– Men man sätter plus framför istället. 
När Alebyggen informerar var på

besök stod Rikard i startgroparna för
att åka till Skövde och spela amatör-
EM och därefter stod Challenge Tour i
Stockholm på tur.

Parallellt med golfspelandet går Rik-
ard tredje året på Katrinelunds idrotts-
gymnasium i Göteborg, samhälls-/eko-
nomiprogrammet. Cirka 5 timmar per
vecka står golf på schemat.

FINA PLACERINGAR

Rikard Karlberg har, så ung han är,
spelat 10-12 tävlingar med landslaget.
Han har tävlat såväl i Europa som i
USA och Japan, både individuellt och
i lag. På meritlistan finns en seger i
Nordiska Mästerskapen och en elfte-
placering i amatör-VM i Japan.

Ungefär samtidigt som denna tidning
delas ut till Alebyggens hyresgäster, i

mitten av september, utkämpar Rikard
steg ett i Europatourkvalet på en golf-
bana i Tyskland. Parallellt går fyra täv-
lingar till, en i Frankrike och tre i
England, totalt är det 800 hoppfulla
golfare från hela Europa som startar,
160 i varje deltävling. 

TOPP 30

Den som vill gå vidare måste placera sig
bland de 30 bästa i sin deltävling. Lyckas
Rikard med den bedriften väntar steg
två i Spanien i början av november.
Samma sak gäller där – topp 30 för att
gå vidare. När steg tre, även det i
Spanien, tar sin början senare i novem-
ber är det bara 160 tävlande kvar och av
dem får de 30 främst placerade det
åtrådda Europatourkortet. Det blir tufft
att nå ända fram men Rikard har gott
självförtroende inför uppgiften:

– Jag tror att chanserna är goda, men
det är ett stort och långt kval, det gäll-
er att hålla allt uppe, vartenda slag är
viktigt, säger han. 

Henning Lundström, Rikards tränare,
spekulerar inte i sin adepts chanser men

lovordar hans insatser på golfbanan.
– Han är antagligen bäst i Sverige i

sin åldersgrupp och har redan hunnit
skaffa sig en hel del rutin och erfaren-
het. Det blir jättetufft i kvalet, men han
har bra mental styrka, säger Henning.

Ale Golfklubb har ytterligare en spel-
are med i Europatourkvalet, 23-årige
Niklas Abrahamsson. Vill det sig riktigt,
riktigt väl kan klubben alltså få fram två
europaproffs i höst.  

VILL TILL BACKA SÄTERI

Rikard Karlberg bor med sina föräldrar i
en trea i terrasshusen på Källarliden i Bo-
hus. De flyttade in i våras, tidigare bodde
familjen i villa i Skepplanda. Att mamma
Lisbeth, som ofta är med Rikard när han
tävlar, är en hängiven odlare syns tydligt
ute på terassen. Den är fylld med krukor
med välmående och vackra sommar-
blommor.

– Lägenheten och området är jätte-
bra, men det är för trångt, säger Rikard
och berättar att familjen Karlberg har
siktet inställt på att få en större bostad i
Nödinges nya område, Backa säteri.
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Ales unga golflöfte kvalar 
till Europatouren

Rikard Karlberg från Källarliden i Bohus satsar på en framtid som golfproffs. Lyckas han inte ta
sig in på Europatouren i år går det flera tåg. Alebyggens hyresgäster får hålla tummarna för
Rikard i höst!
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Guldnålen fick hon och övriga styrel-
semedlemmar av Riksteatern för att
Teaterföreningen i Ale är så framgångs-
rik att värva nya medlemmar.

– Dom har ett mål att mer än en pro-
cent av kommunens invånare ska vara
med föreningen. Vi lyckades att uppnå
målet. Föreningen har en medlemsvär-
vargrupp och dessutom var det en vär-
vartävling bland medlemmarna,  berättar

Inger Svensson.
Teaterföreningen i Ale har idag 261

medlemmar. Man är en arrangerande
förening och spelar alltså ingen teater.
Inger har varit med i styrelsen under fyra
år.

– Jag har alltid varit intresserad av tea-
ter och spelade amatörteater i min ung-
dom, säger hon.

Det är Teaterföreningen som avgör vilken repertoar som ska spelas i Ale
gymnasium. Det går till så att Riksteat-
ern och andra arrangörer, en gång per
halvår, presenterar utbudet. Sedan köper
föreningen in de föreställningar som valts
ut.  Administrationen kring teaterpro-
grammet har kommunens kultursek-
reterare Jenny Berner och hennes kolle-
gor hand om.

Föreningen försöker tillgodose så
många smakriktningar som möjligt. En
föreställning per år ska rikta sig till en
yngre publik. Teaterföreningen köper
också varje år en av de slutproduktion-
er som görs av eleverna på estetiska
programmet vid Ale gymnasium.

Att ta emot biljetter och hjälpa till
med kaffet vid föreställningarna är ock-
så sådant som föreningen sköter.

HYRESGÄST

Inger Svensson har bott i Nödinge se-
dan 1959. Sedan tre år tillbaka är hon
hyresgäst hos Alebyggen på Norra
Klöverstigen och trivs med det.

– Det är väldigt lugnt och bra i vårt
hus, säger hon.

Inger är en aktiv kvinna. Hon är enga-
gerad i Hembygdsföreningen i Nödinge

Inger är med 
och väljer 
teaterprogrammen

Inger Svenson är en av de nio ledamöter som ingår i styre

Tycker du att det spelas bra teater i Ale gymnasium? Tacka i så
fall Inger Svensson och de andra i Teaterföreningen för det.

– Vi satsar på att ha ett varierat utbud, säger Inger som nyli-
gen blev prisad med en guldnål för sina insatser.

Alebyggen stödjer Teaterföreningen i Ale
genom att bjuda hyresgästerna på teater.

Passa på att se någon av höstens tre fö-
reställningar på Ale gymnasium:

◗ Onsdagen 29 september, Äkten-
skapsleken – spännande, underhållan-
de och känslosamt om en kamp mellan två
makar.
◗ Söndagen 24 oktober, Läderlappen –
tempofylld och glädjesprudlande operett.
◗ Tisdagen 9 november, Kong – en skitig
dockteater i hollywoodförpackning för film-
nördar, actionfreaks och dockteaterlovers,
baserad på filmklassikern King Kong.

Visa upp talongen här intill på något
av försäljningsställena så får du en biljett
per lägenhet. Gäller i mån av plats.

Alebyggen har tidigare ställt upp med
stöd till lokala föreningar vid olika arran-
gemang, till exempel bandymatcher, tea-
ter och bangolf.

Ale Teaterförening
Mot denna talong erhålls en biljett till
någon av höstens tre teaterföreställ-
ningar i Ale gymnasium (med reser-
vation för slutförsäljning). 

Gäller på följande försäljningsställen:
Biblioteken i Surte, Nödinge och
Skepplanda samt hos Allans bok-
handel i Älvängen. 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lgh nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

✄

Alebyggen bjuder på teater



elsen för Teaterföreningen i Ale.

100-åriga Anna 
kom till Skepplanda 1906
I början av augusti fyllde Anna Forsaeus 100 år. Det firade
hon tillsammans med över 100 gäster i Skepplanda försam-
lingshem.

– Jag kunde inte drömma om att det skulle komma så
mycket folk, säger Anna.

Efter en pratstund med Anna Forsaeus förundras man över hur varligt åren
går fram med somliga. Pigg och kry, med ett knivskarpt huvud, sitter Anna
och minns tillbaka på sitt liv. För det mesta går hon och handlar själv och
tidningen läser hon utan glasögon.

Anna kom till Skepplanda som tvååring och började så småningom sin
skolgång i Fors. Efter två år meddelade lärarinnan att hon inte hade något
mer att lära ut till Anna och en kamrat. Det blev folkskolan ett år för tidigt
och resten av skoltiden gick som en dans. 21 år gammal kunde hon börja sin
första tjänst som lärarinna i den gamla Grandalsskolan.

- Jag hade fem kronor och 43 öre om dagen, plus fri bostad och fri ved.

KÄND ADRESS

Merparten av sitt yrkesverksamma liv som lärarinna tillbringade hon i
Lödöse, än idag kommer det fram elever och hälsar på sin gamla lärarinna. 

När maken dog 1983 bodde Anna Forsaeus i Kungälv, men ville tillbaka till
Skepplanda. Den 1 juni 1985 blev drömmen verklighet och adressen var mer
än känd för Anna.

– Min lägenhet på Kyrkbacken ligger på samma tomt  där det gamla ålder-
domshemmet låg. Där gick jag och läste för prästen.

Kyrkan och församlingslivet har alltid legat Anna varmt om hjärtat.
Fortfarande försöker hon att ta sig till högmässan varje söndag om hon inte
känner sig krasslig. 

MÅNGA VILLE FIRA 

Det låg därför nära till hands att fira födelsedagen i församlingshemmet.
Över 100 personer kom för att uppvakta.

– Vi var 47 personer i hela släkten, från ett år och 2 månader till 73 år.
Sedan kom det lika många till när vi var i församlingshemmet. 

– Några gamla elever kom faktiskt också och det kändes verkligen i hjär-
tat, säger Anna.

...bland många
andra uppvaktade
Kjell Gustafsson från
Alebyggen på den
stora dagen.

och Alebyggens SPF samt i kyrkan.
Engagemanget som centerpolitiker har
hon till stora delar avvecklat men är
fortfarande med i kyrkorådet.

BLI MEDLEM

Funderar du på att bli medlem i
Teaterföreningen? Medlemsavgiften är
100 kronor. Famljemedlemmar och
pensionärer betalar 60 kronor, ungdo-
mar 30 kronor. 

Medlemmarna får bland annat höst-
ens och vårens program hem i brevlå-
dan och kan gå gratis på en föreställning
som riktar sig till dem.

Medlemmar får också förmånskortet
Scenpass Sverige som ger rabatt på
Teaterföreningens förställningar och på
teatrar i hela Sverige.Välkommen på te-
ater i Ale gymnasium!

Bangolf lockade
Många utnyttjade möjligheten att spela
gratis bangolf under sommaren.  xxx
hyresgäster passade på att besöka Sjö-
vallen för denna trevliga aktivitet.

–5–

Anna Forsaeus fyllde
100 år och...
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”Alebyggen informerar” ska i en serie
artiklar framöver beskriva hur det yttre
boinflytandet fungerar, det som berör
hyresgästernas närmiljö. 

Det nya avtalet innehåller inga revolu-
tionerande nyheter. Det handlar mer om
att klarlägga vad som gäller eftersom det
skett en hel del kompletteringar och
tillägg genom åren. 

Alebyggen och dess hyresgäster är
något av pionjärer när det gäller boin-
flytande. Arbetet och de första försök-
en startade redan 1979. Det handlar
alltså om ett 25-årsjubileum.

– Hela systemet med boinflytande
bygger på att Alebyggen och Hyresgäst-
föreningen har en samsyn i dessa frågor.
Och för att det ska fungera behövs na-
turligtvis ett engagemang från hyresgäs-
ternas sida, säger Alebyggens ekonomi-
chef Sven-Arne Rasmussen.

LÅNGTGÅENDE INFLYTANDE

Grunden för boinflytandet är de lokala
hyresgästföreningarna i bostadsområde-
na. Syftet är att ge hyresgästerna ett
långtgående inflytande genom informa-
tionsrätt, samrådsrätt och beslutanderätt.
Det gäller frågor som berör det egna
bostadsområdet och dess förvaltning. På
nästa sida finns en uppställning över vilka
frågor som omfattas.

Basen för den ekonomiska delen av
boinflytandet är områdesbudgetarna där
driftkostnaderna finns angivna. Det är
dessa budgetar som ligger till grund för
hyressättningen i respektive område. 

– Dessa påverkbara kostnader svarar
för cirka en tredjedel av hyran. När det
gäller resterande två tredjedelar har hy-
resgästerna ett indirekt inflytande ge-
nom de hyresförhandlingar som hålls
mellan Hyresgästföreningen i Västra
Sverige och Alebyggen, förklarar Sven-
Arne Rasmussen.

BUDGETFÖRSLAG SKICKAS UT

I juni månad varje år skickar Alebyggen
ut förslag till områdesbudgetar. Det är
de lokala hyresgästföreningarnas styrel-
ser i varje bostadsområde som får dessa
budgetförslag.

Därefter har den lokala hyresgästföre-
ningen ett par månader på sig att gå
igenom förslaget och göra eventuella

justeringar. Sedan rullar processen vi-
dare med fastställande av budgetar, hy-
resförhandlingar och så vidare.

Vi har på nästa sida gjort en uppställ-
ning som visar viktiga datum och hur
boinflytandet/hyresförhandlingarna
fortskrider under ett kalenderår.

Om det uppstår överskott i områdes-
budgetarna, genom att verkliga drift-
kostnader understiger beräknade kost-
nader, kan överskotten användas till:
• nyttigheter inom bostadsområdet
• aktiviteter riktade till de boende
• återbetalning till hyresgästerna.

En av de kostnader som finns i områ-
desbudgeten avser fastighetsskötsel och
denna del av boinflytandet kan vara upp-
lagd på olika sätt. En modell är att

Boinflytande
– en del av Alebyggens affärsidé

TEMA BOINFLYTANDE

Många av Alebyggens hyresgäster har fått egna små täppor utanför lägenheterna.

Att hyresgästerna ska ha 
inflytande över sitt boende är
en självklarhet för Alebyggen.
Det är en del av företagets
affärsidé.

Nyligen gjordes en uppdater-
ing och modernisering av 
systemet genom ett avtal som
tecknades med Hyresgäst-
föreningen.
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Kanske i en rabatt 
nära dig
Ni har säkert stött på dem, Alebyggens
sommarjobbare. Totalt har 22 ungdomar
i sommar fått möjlighet att tjäna lite
egna pengar. Alebyggen informerar har
träffat några av dem.

På Södra Klöverstigen i Nödinge hål-
ler Marie Gustafson, Jessica Åkerström
och Hannes Karlsson på att rensa rabatt-
erna. De jobbar i fyra veckor och har
förutom rensningen lagt på bark, klippt
gräs samt städat och sopat på gårdarna.

Marie Gustafson, 17 år, läser hotell-
och restaurangprogrammet på Kungälvs
gymnasium. Hon trivs med sitt första
sommarjobb.

25-åriga Jessica Åkerström jobbade
hos Alebyggen många somrar när hon
gick i skolan. Nu arbetar hon på Volvo
Lastvagnar, men hade inte tjänat in till-
räckligt med semesterdagar för att kunna
vara ledig. Alebyggen blev räddningen.

– Jag tycker det är ett jättebra jobb,
omväxlande och det är skönt att få vara
utomhus, säger hon.

Hannes Karlsson, som är 19 år, tog i
våras studenten på barn- och fritidspro-
grammet på Ale gymnasium. Till hösten
ska han söka arbete, helst vill han ha nå-
got inom barn- och fritid.

På Byvägen i Bohus hittar vi 19-åriga
Roger Borgert och 17-åriga Rebecca
Skyberg. Roger har feriearbetat åt
Alebyggen i flera år, annars går han en
femårig rörläggarutbildning. Som vika-
rierande fastighetsskötare har han funge-
rat som arbetsledare för sommarjobbar-
na i området. Dessutom har han skött
om reparationer i bostäderna. 

Rebecca, som går barn- och fritids-
programmet i Kungälv, har som de and-
ra sommarjobbarna, främst arbetat med
yttre skötsel. För att gå in i lägenheter
måste en fastighetsskötare vara med.

– Men hon får följa med mig ibland,
när jag behöver hjälp, säger Roger.

Boinflytandets frågor
Genom boinflytandet har Alebyggens hyresgäster informationsrätt, samrådsrätt
och beslutsrätt i följande frågor:

Beslut-och ansvarsområden Info Samråd Beslut
Fritid och miljö X X X
Fastighetsskötsel X X X
Trappstädning X X X
Renhållning X X X
Löpande underhåll X X X
Periodiskt yttre underhåll X X X
Vattenförbrukning X X X
Elförbrukning X X X
Uppvärmning X X X
Ordning X X X
Trafik och parkering X X X
Tvättstugor X X X

Viktiga datum
För dig som hyresgäst kan det vara bra att känna till några viktiga datum under
året som har med boinflytande och hyresförhandlingar att göra:

◗ I juni skickar Alebyggen ut förslag till områdesbudgetar. Förslaget kommer till
styrelsen i din lokala hyresgäsförening.
◗ I augusti har Alebyggen genomgång av budgetförslaget med den lokala hyres-
gästföreningen för eventuella justeringar.
◗ I september fastställs områdesbudgeten för det kommande året. Berör ungefär
en tredjedel av din månadshyra.
◗ I oktober/november hålls hyresförhandlingar mellan Alebyggen och Hyresgäst-
föreningen. Berör ungefär två tredjedelar av din hyra.
◗ I december fastställs hyrorna för det kommande året.
◗ I mars är områdesresultatet klart för ditt bostadsområde. Då får lokala hyres-
gästföreningen veta om det blivit underskott eller överskott.
◗ I juni kan utbetalning ske till hyresgäster av eventuellt överskott.

Alebyggen utför all fastighetsskötsel.
Men det finns också en modell med kol-
lektiv fastighetsskötsel samt det som bru-
kar benämnas ”självförvaltning”.

I nästa artikel kommer vi att närmare
förklara hur dessa olika modeller fun-
gerar i praktiken.

KOMMITTÉ

I avtalet mellan Hyresgästföreningen
och Alebyggen sägs det att en boinfly-
tandekommitté ska utses. Den ska fun-
gera som ett samrådsorgan och verka för
att det upprättas lokala hyresgästföre-
ningar i Alebyggens bostadsområden.

Monica Bogren är ordförande i
Hyresgästförenngen Södra Bohuslän och
hon har goda erfarenheter av boinflytan-

det hos Alebyggens hyresgäster.
– Jag tycker att detta avtal innebär en

enorm möjlighet för de boende. Om
det hanteras rätt har hyresgästerna verk-
ligen mycket att säga till om i sitt områ-
de. Men det bygger också på att det
finns en nyfikenhet och ett intresse hos
de lokala hyresgästföreningarna och att
man vill skaffa sig de kunskaper som be-
hövs, säger Monica Bogren.

Hannes Karlsson, Jessica Åkerström och
Marie Gustafsson rensar rabatter på

Klöverstigen i Nödinge



Den här gången hittade vi den
vinnande hyresgästen i Skepp-
landa. Marie Blomfeldt fick en
rattkrycka att skydda sin bil med.

Marie Blomfeldt är visserligen född i
Kortedala, men kom i unga år till Skepp-
landa där hon blivit kvar. Sedan ett år till-
baka bor hon tillsammans med sönerna
Mathias och Martin i en trea på Gustavs
Väg.  Hon stortrivs med både lägenheten
och omgivningen.

– Man kan inte bo bättre. Lägenheten
är bra, servicen är bra och jobbet ligger
alldeles intill, menar Marie.

Jobbet är för det mesta på Alboskolan
som lärarassistent, men vi träffade henne
på Aroseniusskolan där hon följde en av
sina elever under skolstarten. 

När Marie är ledig utnyttjar hon natur-
en på bästa sätt. Det kan bli en svamp-
plockartur eller en joggingrunda i spåret.
Någon längtan till storstaden Göteborg
har hon aldrig haft.

– Det räcker att ställa sig några minuter i
Brunnsparken och se folk springa omkring
och stressa för att jag ska längta hem, säger
Marie. 

– När jag kommer hem från Göteborg
känner man någonting som kanske glöms
bort ibland – det luktar ”goare” i luften.

Marie Blomfeldt tog alltså hem första-
priset och har nu en rattkrycka att skydda
sin bil med. 

Andra pris hamnade hos Kaj Iversen
och tredjepriset fick Peter Ahrnberg,
båda hemmahörande på Södra Klöver-
stigen i Nödinge.

X:aRÄTT!
VINN EN MÅNADSHYRA

Svarskupong
DDeenn  rräättttaa  rraaddeenn  äärr::

AA BB CC DD EE

Namn:

Gatuadress:

Lägenhetsnr:                     

Postadress:
Klipp ut talongen och frankera den.

OBS! Endast en svarstalong per lägenhet får sändas in. 
Svaret skall vara oss tillhanda senast den 12 november 2004

Plats
för 

frimärke

”Kryssa Rätt”

AB Alebyggen

Box 104

449 22 Nödinge

Rattkryckan till
Marie i Skepplanda

A. Vad kostar det för en pensionär att
bli medlem i Ale Teaterförening?

1.100 kr/år
x. 60 kr/år
2. 30 kr/år

B. I vilket land går steg tre i Europa-
tourkvalet i golf?

1. Frankrike
x. Spanien
2. Tyskland

C. Var ska Alebyggen uppföra handi-
kappbostäder och hyresrätter?

1. Klockarevägen i Nödinge
x. Enekullevägen i Nol
2. Byvägen i Bohus 

D. Vilken utmärkelse har Inger
Svensson och övriga styrelsemedlem-
mar fått av Riksteatern?

1. Guldnålen
x. Guldmasken
2. Guldkrabban

E. När startade Alebyggen de första
försöken med boinflytande?

1. 1999
x. 1989
2. 1979

Ta chansen att vinna en månadshyra!
Det enda Du behöver göra är att

svara rätt på fem frågor i Alebyggens
tävling ”Kryssa Rätt”. Särskilt svårt
är det inte – Du hittar svaren genom
att läsa tidningen. 

Alla som skickat in rätt svar på någon
eller några av tävlingsetapperna under
året deltar i utlottningen av månadshy-
ran. Den som skickat in svar till alla
etapperna har alltså större chanser att
vinna storvinsten.

Vinsten gäller hyran för december
månad och vinnaren presenteras i de-
cembernumret av tidningen.

Första pris i etapptävlingen är en
rattkrycka, värde cirka 495 kronor.
Vinnaren av andra och tredje pris får
ett paraply samt ett presentkort på 100
kronor som gäller i de flesta butiker på
Ale torg i Nödinge.

Var med och kryssa rätt! Fyll i svar-
en, frankera och skicka in talongen.

Marie Blomfeldt i Skepplanda är nybliven ägare
till en rattkrycka.


