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I Alebyggen Informerar nummer 2, 2003 skrev jag lite om
Alebyggens uppdrag från ägaren att också engagera oss i
kommunens näringslivsutveckling, i första hand genom lokal-
försörjning. Ledaren innehöll flera exempel på att detta arbe-
te gett positivt resultat, men även ett exempel där vi misslyck-
ats. Misslyckandet handlade om Carlmarks i Älvängen.

Nu, drygt två år senare, har vi lyckats med att få in företag
och skapa jobb även i dessa lokaler. Visserligen inte lika
många jobb som det var på Carlmarks, men ändå ett steg
i rätt riktning. En mindre del av fastigheten har sålts till ett
litet familjeföretag som heter Blåtunga. 

Företaget tillverkar bland annat presentartiklar och pryd-
nadssaker i natursten. Större delen av tillverkningen går på
export. De har nu kommit på en ny naturstensprodukt, en 
exklusiv golvklinker, som väckt stort internationellt intresse.
Med nya lokaler och en utställningshall kan företaget gå vid-
are med produktlansering och öka produktionen. Förhopp-
ningsvis med fler anställda som resultat.

De stora fabriks-, kontors- och lagerbyggnaderna inom ”Carl-
marksområdet” har sålts till ett företag som heter LEFAB.
Företaget sysslar med legofyllnad av många produkter som
vi konsumenter köper på bensinstationer, exempelvis spolar-
vätska. De medverkar också i utveckling och förbättring av
sådana produkter, inte minst ur miljösynpunkt, vilket lett till
”Svanmärkning” av ett antal produkter. 

Företaget har också en ledande position i utveckling och
leverans av miljövänligare bränsle, alkylatbensin, till i första
hand skogs-, hem- och fritidssektorerna, för användning i till
exempel motorsågar, gräsklippare och utombordsmotorer.

LEFAB fanns med i bilden redan när jag skrev min förra le-
dare i ämnet på försommaren 2003. Det har alltså tagit
två år att få etableringen till stånd, och det visar egentligen
på ett helt annat problem när det gäller företagsetabler-
ingar än att hitta dem.

LEFAB hanterar förvisso produkter som klassas som miljö-
och brandfarliga. Men de är inte värre än att vi konsumenter
tillåts spruta ut dem i naturen genom våra spolarmunstycken
eller släppa ut dem som avgaser ur motorgräsklipparen.

Själva verksamheten innebär ingen miljöstörning alls, varken
när det gäller utsläpp eller buller.

Vad företaget gör är i princip att tappa över produkterna
från tank till flaskor och dunkar. Någon kemisk process före-
kommer inte.

Trots att verksamheten inte är miljöstörande och så liten att
den inte ens kräver tillståndsprövning, vare sig hos miljö-
domstol eller länsstyrelse är det just handläggningen av
ärendet ur miljösynpunkt som tagit de två åren. Detta är inte
rimligt i förhållande till verksamhetens art och omfattning. 

Vi måste i Ale och Sverige hitta rätt balans och rätt former
för att handlägga denna typ av enkla ärenden. Under res-
ans gång trodde jag ibland att vissa myndigheter fått för sig
att det handlade om ett kärnkraftverk eller kemisk process-
industri av Ekas kaliber. I själva verket handlar det om en
verksamhet som inte är mer omfattande eller miljöfarlig än
en vanlig bensinstation som vi ju tillåter mer eller mindre mitt
inne i våra samhällen.

Men nu är LEFAB på plats, uppbyggnad av anläggningen
pågår och förhoppningsvis får vi inom något till några år
15–30 nya arbetsplatser i Ale.

Ett tålamodsprövande arbete har gett resultat
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Nyanställd personal

Christian som är 34 år,
började sin anställning
som fastighetsskötare i
juni. Han har Älvängen,
Skepplanda och Alvhem
som arbetsområde.

Bert-Ove är 58 år och har
anställts som fastighetsskö-
tare i Nödinge. Han är
provanställd med avsikt att
bli tillsvidareanställd från 
1 november.

45-årige Mikael Berg, har
anställts som fastighetsskö-
tare i Nödinge. Han vikari-
erar för Lennart Tafsäng
som är sjukskriven.

Bert-Ove
Jansson

Christian
Johansson

Mikael
Berg

Felanmälan till
fastighetsskötaren
Det bästa och snabbaste sättet att göra
felanmälan är att vända sig direkt till sin
fastighetsskötarexpedition. Via telefon el-
ler ett personligt besök. Då slipper du
som hyresgäst att dina uppgifter går via
mellanhänder. 

När du kontaktar fastigetsskötaren di-
rekt har han eller hon möjlighet att ställa
frågor och du kan lämna kompletterande
information. Då får man ett bra underlag
för att åtgärda felet snabbt.

Ett alternativ är att göra felanmälan
via mail. När Alebygggens nya hemsida
sjösätts i höst kommer felanmälningar via
mail att vara hos fastighetsskötaren inom
några sekunder.

Linjemålning 
på p-platser
Alebyggen har startat arbeten med linje-
målning av p-platser i hela fastighetsbe-
ståndet. Det används en termoplastisk
massa istället för sprayfärg och därmed
räknar man med att linjerna kommer att
ha längre hållbarhet.

Linjemålningen inleddes i slutet av aug-
usti på Ale Torg och därefter var det
Alvhems tur. Man arbetar sig nu söderut
men kommer inte att hinna med hela be-
ståndet denna säsong eftersom målning-
en är väderberoende. 

Resten av p-platserna kommer att linje-
målas nästa år.

Trygghet och säkerhet 
Att hyresgästerna ska känna trygghet
och säkerhet i boendet är en viktig fråga
för Alebyggen. Och att ta bort skymman-
de buskage och ha god belysning är ett
par viktiga faktorer i det sammanhanget.

Arbeten med att skapa genomsikt och
få bättre belysning genomförs under sep-
tember längs gågatan på Norra och
Södra Klöverstigen i Nödinge. 

Vid gågatan växer en avenbokhäck
och denna klipps ner till lägre höjd efter-
som häcken skymt utomhusbelysningen. 

Alebyggen presenterar här några nyanställda
fastighetsskötare.
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Fokus på Folketshus- och Mossvägen

Lindbergs vann första pris 
för sin fina uteplats...

– En rolig grej för gemenskapens skull
och samtidigt en uppmuntran för dom
som sliter med sina uteplatser, säger ord-
föranden Brita Karlsson.

Alebyggen skänker tre priser i form av
presentkort som gäller i butikerna på Ale
Torg. Kjell Gustafsson har, som Alebygg-
ens representant, utgjort tävlingsjury.
Efter moget övervägande har han kom-
mit fram till följande vinnare:

Första pris till Marta och Conny Lind-
berg på Mossvägen 1. De får ett present-
kort på 500 kronor som uppmuntran för
arbetet de lägger ner. 

– Vad roligt, det hade jag aldrig trott,
säger Marta Lindberg när Alebyggen In-
formerar ringer och berättar. 

Enligt maken Conny är det mest Mar-
ta som jobbat med uteplatsen. Blommor

och växter är ett av hennes stora intressen
och vinsten kommer därför att oavkortat
användas till något planterbart.

Conny flyttade in i lägenheten för 17
år sedan, och två år senare blev den
bostad även för Marta. Ett tag hade de
planer på att flytta till Göteborg, men när
möjligheten med uteplats kom valde de
att stanna, ett beslut de aldrig ångrat.

Andra pris, presentkort på 200 kronor
delas ut till två hyresgäster, Lisbeth och
Willy Magnusson på Mossvägen 11 och
Bror Emanuelsson på Mossvägen 13.
Familjen Magnusson har precis som
Lindbergs lagt ner mycket jobb på sin
uteplats medan Bror satsat på en vacker
balkong.

VILL SKAPA TRIVSEL

Styrelsen i området har gott om idéer
om hur budgetöverskottet kan användas.
Till exempel fattades ett beslut att bjuda
alla barn upp till 15 år på cirkus.

– Vi vill ju ha ett område där alla trivs,
säger Brita Karlsson.

På Folketshus- och Mossvägen i Nol har det blommat extra
vackert i sommar.

Den lokala hyresgästföreningen utlyste nämligen en tävling
om vem som hade den finaste uteplatsen och balkongen.

Marta Lindberg har med maken Connys hjälp lagt ner mycket arbete
på sin uteplats. Under balkongen har ett uterum i miniformat ställts
i ordning och det växer och blommar i många omsorgsfullt anlagda
rabatter. Trädgårdskonst, krukor, korgar, stenar, små statyer, platt-
läggningar och en välskött gräsmatta fullbordar intrycket.

Makarna Lindberg tillbringar mycket tid i sin lilla trädgård där de
stormtrivs. 

– Vi är ute hela somrarna och har ofta vänner på besök, säger
Marta. 
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I alla fall om du bor på Folketshus- och
Mossvägen i Nol, för där har konstnär-
en Berit Lindegren varit i farten.

Det var Brita Karlson, ordförande i
den lokala hyresgästföreningen, som fick
idén att måla konstverk på väggarna i
områdets tvättstugor och i solariet.

– För att man ska trivas är det viktigt
att ha det vackert omkring sig, säger
Brita när tidningen träffar henne och
Lennart Alfredsson som också är med i

föreningens styrelse.
– Vi är jättenöjda med resultatet, säg-

er Lennart när vi går runt och tittar på
väggmålningarna.

Samtidigt som konstverken målades
passade Alebyggen på att renovera tvätt-
stugornas väggar i matchande nyanser,
utifrån hyresgästernas och konstnärens
önskemål.

Mer är på gång i området. Tidigare i
år monterades närvarostyrd belysning i

tvättstugor, cykelrum och förrådsgångar.
Borttagning av häckar på parkeringen
pågår. Där ska det bli gräsmatta, för att
skapa fri insyn till bilarna.

På den stora lekplatsen har det bytts
sand i sandlådorna och tagits bort träd.
Nu ska lekplatsen målas. Det ska sägas
att hyresgästerna själva, via sin områdes-
budget, står för merparten av kostnad-
erna. Man beslutade att använda en del
av överskottet till nyttigheter i området.

Bror Emanuelsson får dela andrapriset med Lisbeth och Willy Magnussom. Bror får pris för sin balkong och familjen Magnusson för sin uteplats
där till och med en liten damm anlagts.

Hål i väggen, elefanter och dino-
saurier är exempel på konstverk
som numera pryder tvättstuge-
väggarna i punkthusen i Nol. 
Berit Lindegren har målat.

Medan tvättmaskinen arbetar kan du vila blicken på ett vackert
landskap, romerska kvinnor, dinosaurier eller ett damlag i fotboll.

... och med konst uppåt väggarna 
blir tvättandet en ren glädje
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Som vanligt har Alebyggen 
anlitat sommararbetande ung-
domar. Paulina Gallo-Marchi-
ando och Rebecca Skyberg
från Bohus är två av dem som
städat, klippt och rensat. 

Paulina och Rebecca är goda vänner
sedan tidigare. Båda är 18 år och har i
höst börjat sista året på gymnasiet. De
läser samma program, Barn och fritid,
men på olika skolor. Paulina går i Ale
och Rebecca i Kungälv.

Trots att jobbet varit fysiskt ansträng-
ande med träningsvärk i armarna och
blåmärken i händerna är båda glada för
att ha fått möjlighet att jobba i några
veckor under sommaren. Rebecca, som
även jobbade förra året, fick ett fyraveck-
orspass. För Paulinas del blev det tre
veckor, hon fick rycka in med kort var-
sel för en som hoppat av.

– Det är klart att man gör det för
pengarna, men det är ju kul också, men-
ar Rebecca och Paulina håller med.

MYCKET ATT GÖRA

Att det inte är något latmansgöra är lätt
att förstå när flickorna redovisar sina ar-
betsuppgifter. Varje vecka har de försökt
att hinna med att städa uppgångarna i
båda terasshusen på Källarliden, i punkt-

husen på Byvägen samt tre uppgångar i
servicehuset. Varje måndag morgon har
områdena städats. Det är mycket skräp
att plocka upp, framför allt på Byvägen.

– Det verkar nästan som om hyres-
gästerna på Byvägen vill ha det så skit-
igt, säger Rebecca. 

– Det ligger alltid massor med fimpar
och snus framför entréerna nere på By-
vägen, fortsätter Paulina. De är överens
om att den delen av jobbet varit tråk-
igast.

I arbetsuppgifterna har också ingått att
klippa buskar och häckar samt att rensa
rabatter. Roligast har enligt Paulina varit
att få jobba ihop med en kompis.
Rebecca håller med och menar att det
gjort att det inte känts jobbigt att ta på sig
lite större saker, som till exempel att röja
upp i den lilla skogsdungen vid infarten
till Källarliden.

FRIHET UNDER ANSVAR

Jobbet har varit självständigt. Ibland har
någon från Alebyggen dykt upp och

kollat läget, men för det mesta har
Paulina och Rebecca skött sig själva. De
har också fått rycka in och ta telefonti-
den när fastighetsskötaren inte kunnat.

Paulina och Rebecca ser framåt och
vill få in en fot i yrkeslivet ”på riktigt”.
Paulina vill jobba med barn eller i kläd-
butik, men de sommarjobb som finns
inom de områdena är svåra att få och i
år blev det inget. Rebecca vill också
jobba med barn i några år och sökte
sommarjobb på dagis och fritids, både i
Ale och Kungälv, men fick inte ens svar
på sina ansökningar. Hon sökte även till
ICA Maxi.

Nästa sommar kan vara sista sommar-
lovet. Om inget som kan leda vidare
dyker upp kan Paulina och Rebecca
mycket väl tänka sig att kombinera några
veckors sommarjobb hos Alebyggen
med sommarledigt.

– Kanske om jag kan få lite större an-
svar, då har jag förhoppningsvis kör-
kort. Det skulle vara roligt att få fixa lite
i lägenheterna, säger Rebecca.

Klippa, 
rensa, 
städa...
Det är ungdomarna
som hållit i verktygen
under sommaren

Rebecca Skyberg tv, och Paulina Gallo-Marchiando har klippt många häckar och buskar i sommar.



Den gamla hemsidan har gjort sitt.
Mycket har hänt på webbområdet –
både teknik- och designmässigt – sedan
den lanserades för ett antal år sedan och
nu är det dags för nya grepp. 

Den nya webben går i Ale kommuns
färgskala. Tekniken på den möjliggör
implementering med Alebyggens hy-
ressystem. Detta i sin tur gör att bostads-
sökande framöver kan se en del av ut-
budet av lediga bostäder direkt på nätet.
Det ska också gå att felanmäla via hem-
sidan. Hyresgästen fyller i ett formulär
och klickar iväg det. Någon sekund
senare har felanmälan nått rätt fastig-
hetsskötare.

NYTT UPPLÄGG

De nya sidorna blir betydligt mer lätt-
navigerade än de gamla. Det finns en
toppmeny med fem huvudområden,
Startsida, Om Alebyggen, Områden,
Sök bostad och TV/Bredband. Denna
ligger alltid kvar i sidhuvudet, oavsett
vilken sida som är framme. 

Startsidan har en ”nyhetsrulle” där
kortare info om exempelvis driftstör-
ningar och underhållsarbeten läggs ut.
Det finns också plats för tre projektny-
heter med länk till en undersida där
projektet beskrivs mera utförligt.

Varje undersida till huvudområdena
har till vänster en undermeny. Därifrån
kan besökaren klicka sig djupare in i
Alebyggens värld. Hyresgäster och
bostadssökande söker sig lätt fram till re-
levant information, det behövs sällan
fler än två-tre klick för att hitta rätt.

TIDNINGEN LÄGGS PÅ NÄTET

Under Om Alebyggen finns exem-
pelvis information som rör företaget.

Där kan du även läsa om boinflytan-
de, lägenhetsfonder och Alebyggens
miljöpolicy. Tidningen Alebyggen
Informerar har en egen sida. Eventuellt
kan det bli aktuellt att publicera en arti-
kel från varje nummer även där. Sidan
kommer tills vidare att innehålla infor-
mation om tidningen och ett arkiv där
gamla nummer kan laddas hem som
pdf-filer.

På personalsidorna visar vi kontakt-
information och bilder på den perso-
nal kunderna i huvudsak kommer i
kontakt med. Där finns även telefon-
nummer och e-postadresser till övrig
personal.

SÖK BOSTAD

Områden söker du på för att få en pre-
sentation av kommundelarna. Bostads-
områdena ligger som underlänkar till
respektive ort. Varje område beskrivs
utförligt med bilder och bofakta. Från
områdessidorna går det att klicka sig vi-
dare till planskisser över lägenheterna. 

Vad sidan Sök bostad används till
behöver knappast förtydligas. Det är
den delen som ska samköras med vårt
uthyrningssystem så att vissa lägenhet-
er med automatik visas på webben. 

Klickar du på länken TV/Bred-
band kommer du till informationssidor
om kabelteveutbudet och på vilka frek-
venser varje kanal i grundutbudet ligg-

er. Där finns också information om
hur du gör för att få in bredband i din
bostad.

På vissa undersidor har vi samlat län-
kar till sådant som kan ge besökaren ett
mervärde. Vi tänker oss att våra besöka-
re både består av befintliga hyresgäster,
men även av människor med planer på
att bosätta sig i Ale. Länkarna kan gå till
kommunen, en idrottsklubb eller något
annat som har anknytning till den aktu-
ella sidan.

TACK TILL HYRESGÄSTERNA

Vitec Invision i Västerås har utvecklat
tekniken till den nya sajten. Den utse-
endemässiga och redaktionella delen
står Media Laget AB i Nödinge för.
Ansvarig utgivare är Sven Burgren på
Alebyggen. 

Alebyggen och Media Laget vill
passa på att tacka alla hyresgäster som
ställt upp på bilder. Fler bilder kom-
mer att tas, vissa områden är inte fullt
ut fotograferade ännu.  

Exakt när nya alebyggen.se kommer
ut i cyberspace vet vi i dagsläget inte,
förhoppningsvis ska det vara klart i
oktober–november. Arbetet med att
bygga upp de nya sidorna pågår för fullt
och så snart det är klart görs alltihop till-
gängligt för våra besökare på nätet.
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Nytt hem på nätet under hösten
Många av våra hyresgäster
har redan förstått att
Alebyggen är på gång med
en ny hemsida. 

Under sommaren har våra
områden fotograferats och
många hyresgäster har ställt
upp på bilder till den nya 
sajten.



Inte nog med att det luktar illa,
ser bedrövligt ut, skapar otriv-
sel och drabbar de som jobbar
i soprummen. Det kostar dess-
utom stora pengar. Och det är
hyregästerna som får stå för
notan.

I förra numret av Alebyggen Informerar
berättade vi om fördelarna med källsor-
tering, återvinning och återanvändning.
Men vem är beredd att ta sitt ansvar för
miljön om det ser ut som på bilderna
här intill?

Låt oss direkt slå fast att det är en lit-
en klick hyresgäster som förstör för res-
ten. Men det handlar om ett stort och
kostsamt problem.

BETALAR FÖR LUFT

– Problemet med sophanteringen består
av tre delar, säger Alebyggens förvaltare
Rune Henriksson. Det handlar om dål-
ig sortering av soporna, nedskräpning
och att grovsoprummen används som
avstjälpningsplatser.

Källsorteringen i soprumen fungerar
inte bra. Ett exempel är att det slängs

plast i kompostpåsar eller att det hamnar
plast i kompostrummor. I det förra fal-
let riskerar hela trumman att förstöras
och måste under alla omständigheter
plockas isär för att få bort plasten. 

Det är också vanligt att folk slänger
plast i behållarna för tidningar vilket
ställer till stora problem.

Tyvärr förekommer det alldeles för
ofta att hyresgäster inte trycker ihop
skrymmande wellpappkartonger, corn
flakes-paket och annat innan de slängs
i behållarna för pappersförpackningar. 

– Det betyder att vi måste betala en
massa pengar för ren luft, säger Rune
Henriksson. 

NEDSKRÄPNING 

Det som då händer är att renhållnings-
firman ringer till Alebyggens fastig-
hetsskötare som måste rycka ut till sop-
rummen och hjälpa till med att trycka
ihop kartonger och tömma överfulla
behållare. Snacka om dåligt utnyttjande
av personalresurser.

Nedskräpning och skadegörelse i
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Nedskräpning och vandalis

Man kan fråga sig vem som tycker att det är i sin ordning att ställa till det så här i soprummen.
Och vem vederbörande tycker ska städa upp...

Vill vi ha det så här 
i våra soprum? 

Hyresgästerna får betala – kostnaden slår i slutändan 



soprum är ett annat problem.Till exem-
pel att någon roar sig med att slänga ut
komposteringspåsar över golvet eller
kastar de egna soporna på golvet istället
för i behållarna.

Det förekommer också skadegörelse
där belysningsarmaturer och annan in-
redning slås sönder.

Ett annat otrevligt inslag är att vissa
hyresgäster rotar runt bland soporna i
behållarna, förmodligen i förhoppning
att kunna hitta något användbart, och
då river ut en massa skräp på golvet.

Grovsoprum är ofta belamrade med
all sorts bråte. En massa bråte som inte
är grovsopor ställs dit. Bland annat
elektronikavfall, kläder och miljöfar-
ligt avfall som bilbatterier, färgrester,
bildäck, lysrör mm.

HÖJDA HYROR

Även här måste fastighetsskötarna ägna
sig åt att röja och sortera för att bringa
ordning istället för att städa trappor, ren-
sa rabatter, utföra reparationer och an-
nat för hyresgästerna.

Dessutom drabbas Alebyggen (hyres-
gästerna) av ökade kostnader för töm-
ning av grovsoprummen. Sammantaget
bidrar den dåliga sophanteringen i Ale-
byggens fastigheter till att de kommun-
ala soptaxorna måste höjas.

Vad få kanske tänker på är att det till
syvende och sist är hyresgästerna som
drabbas eftersom de ökade kostnader-
na i förlängningen får genomslag på
månadshyran. Bara för att en liten
klick hyresgäster förstör för alla andra.
Är det rimligt? 
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m vanlig syn i soprummen
tillbaka på hyrorna

Skräckexempel på grovsoprum. Här finns i princip allt, mest sådant som ska läggas på andra
ställen. Det är bland annat sådant här som genererar ökade kostnader för Alebyggen.



Därmed tog laget från Alafors sin sjätte
raka inteckning i vandringspriset. Visst
ligger det lite prestige i vem som vinner
lagävlingen, men framför allt är mini-
golftävlingen ett mycket trevligt och
avspänt arrangemang för hela familjen.

Barnen brukar ofta hänga med sina
föräldrar upp till Sjövallen och denna
gång var det till och med ett barnlag
som spelade utom tävlan.

Meningen var att årets tävling skulle
ha genomförts redan den 4 juni men en
kombination av dåligt väder och få an-
mälda gjorde att man tvingades ställa in.

Denna gång gick det bättre och fem

lag hade anmält sig. Lövåsvägen ställde
upp med två lag.

DUKTIG VINNARE

Vinnarna från Alafors noterade 413
slag i lagtävlingen, inget direkt topp-
resultat om man tittar på vad lagen från
Lövåsvägen presterat tidigare. En stor
del av förklaringen är sannolikt banor-
nas kondition. De skulle behöva en
grundlig upprustning.

Med tanke på det framstår den indi-
viduella segrarens resultat som mycket
bra. Hans Johansson från Sjövallavägen
i Alafors gick runt på 50 slag.
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Sjätte raka för 
I solsken, med avbrott för en kort regnskur, spelades
Hyresgästföreningens och Alebyggens bangolfcup för
trettonde gången.

Vem som vann? Jo, det blev som vanligt – Lövåsvägen.

Ovan: Det segrande laget, Lövåsvägen 2. Från vänster: Håkan Johansson, Kjell-Arne Svensson, Anette Johansson, Ronnie Bengtsson, Jan-Åke Wijk
och Torbjörn Larsson.
Nedan: Ska det månne bliva hole in one?



Ovan: En korv- och glasspaus är av yttersta nödvändighet när det är golftävling på Sjövallen.
Höger: Intresserad åskådare, kanske med siktet inställt på bollar.
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Den individuella vinnaren Hans Johansson flankerad av tvåan Freddy Strömberg och trean
Ellenor Seth.

Lövåsvägen

Lagtävlingen
Lövåsvägen 2 (413) 
Sjövallavägen (434)
Styrelsen (440)

Individuella resultat
(Antalet slag inom parentes)

Hans Johansson, Sjövallav (50) 
Freddy Strömberg, Styrelsen (58) 
Ellenor Seth, Trollbärsv (59) 
Jan-Åke Wijk, Lövåsv 2 (59) 
Thomas Johansson, Sjövallav (63) 
Ingemar Bertilsson, Styrelsen (64) 
Ronnie Bengtsson, Lövåsv 2 (69)
Anette Johansson, Lövåsv 2 (69)  



Rattkryckan gick i den senaste omgången
av Kryssa Rätt till familjen Johansen på
Gallåsvägen i Nol. Priset passade bra efter-
som den gamla kryckan inte håller måttet.

Inga-Lill och Egil Johansen har bott i
lägenheten på Gallåsvägen sedan det var
nytt 1991. De trivs bra med omgivning-
en och en titt från uteplatsen ger besked
om att trädgården är ett av de stora in-
tressena.

– Inte mitt. Det är Egil som sköter all-
ting där ute. Jag bara pekar vad som ska
göras, skämtar Inga-Lill.

För att ytterligare förbättra utemiljön är
en altan beställd. Förhoppningsvis är den
färdig att tas i bruk när nästa utesäsong
börjar. Men Johanssons behöver ändå inte
vänta till nästa år på att termometern ska
komma upp i behaglig temperatur. De gör
varje år en resa till sol och värme och så
blir det även denna säsong. 

Det mesta fungerar bra i området vid
Gallåsvägen, men några plumpar finns i
protokollet. Alltför många sköter inte ren-
hållningen i soprummet och det är för
mycket mopedåkning som kan vara både
störande och farlig. 

Nu kan i alla fall Inga-Lill och Egil
känna sig ganska trygga när det gäller bil-
en. Med godkänd rattkrycka monterad
ska det i alla fall bli svårare för en biltjuv
att stjäla deras bil. 

I övrigt gick priserna till Carina Mun-
din och Hans-Åke Lotsson, båda i Älv-
ängen. 

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 15 november 2005.

Plats
för 

frimärke

”Kryssa Rätt”

AB Alebyggen

Box 104

449 22 Nödinge

Rattkryckan 
gick till NolA. Vad används för att måla linjer på 

Alebyggens p-platser?

1. Sprayfärg
x.  Termoplastisk massa
2. Vattenbaserad färg

B. Vad heter konstnären som motiv-
målat tvättstugeväggarna på
Folketshus- och Mossvägen?

1. Bertil Lindeberg
x. Brita Karlson
2. Berit Lindegren

C. Vad heter företaget som utvecklat 
tekniken på nya alebyggen.se?

1. Vitek Incorporated
x. Vitec Invision
2. Vitel Invasion

D. Vem får i slutändan betala för 
hyresgästernas slarv med sophanter-
ingen?

1. Alebyggen
x. Ale kommun
2. Hyresgästerna

E. Hur många slag gick den indivduelle
segraren i minigolftävlingen runt på?

1. 413
x. 70
2. 50

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.

Inga-Lill Johansen blev glad för den nya ratt-
kryckan eftersom den gamla inte håller måttet.


