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HELLMANS HörNA

ALEbyggEN HAr SAgt upp boinfly-
tandeavtalet med Hyresgästföreningen till 
årsskiftet. Därmed avslutas ett 30-årigt 
system som varit i det närmaste unikt i 
Sverige. Det är framför allt det ekonomis-
ka boinflytandet, med områdesbudgetar, 
samt den höga graden av beslutanderätt 
i områdena som varit unikt med Alebyg-
gens avtal.

Skälen till uppsägningen är i första 
hand två:

�. DEN � jANuAri �0�� träder en ny 
lag om allmännyttiga bostadsföretag i 
kraft. Samtidigt sker förändringar i hyres-
lagen och hyresförhandlingslagen. Lag-
ändringarna innebär att vårt system med 
strikta självkostnadshyror på områdesnivå 
inte längre överensstämmer med lagens 
regler för hyressättning.

Hyrorna kommer i framtiden att sättas 
utifrån andra kriterier som standard, läge, 
miljö, service, kommunikationer och andra 
kvalitéer. Detta tillämpas, med vissa va-
riationer, redan i många kommunala bo-
stadsföretag i landet, exempelvis i Malmö, 
Norrköping och Umeå. 

I Göteborg arbetar man sedan några år 
i ett system som går under beteckningen 
”kvalitetshyra”. Hyresgästföreningen i 
Västra Sverige har i de senaste hyresför-
handlingarna fört frågan på tal även för 
Alebyggens del.

�. FörutSättNiNgArNA För Alebyg-
gens boinflytandesystem är aktiva sty-
relser i bostadsområdena. Antalet aktiva 
lokala styrelser har halverats de senaste 
fem åren och av de som är kvar är det 
bara cirka hälften som lägger erforderlig 
tid och energi på sin områdesbudget.

Detta innebär att de kostnader i form 
av omfattande administration som Alebyg-

gen lägger på områdesbudgetarbetet och 
uppföljningen av dessa inte står i rimlig 
proportion till nyttan. 

DEN NyA LAgEN föreskriver faktiskt 
också att kommunala bostadsföretag skall 
erbjuda sina hyresgäster inflytande i sitt 
boende och i företaget. Därför kommer 
självklart det gamla avtalet att ersättas 
med ett nytt. Alebyggen har fortfarande 
ambitionen att ligga i framkant när det 
gäller boinflytande. 

Däremot är jag övertygad om att for-
merna för detta kommer att se helt an-
norlunda ut. 

Vi bEFiNNEr oSS i en ny tid och nya 
generationer tar plats på bostadsmark-
naden. Jag tror därför att det i framtiden 
kommer att handla om mer direktkom-
munikation med enskilda och grupper av 
hyresgäster i stället för att kanalisera alla 
frågor genom en områdesstyrelse som allt 
färre vill engagera sig i. 

För någon vecka sedan hörde jag 
Hyresgästföreningens ”riksordförande” 
Barbro Engman på ett seminarium om just 
boinflytande. Hon uttryckte saken så här:

”Man kan ha representativ demokrati. 
– Men man kan inte ha representativ  
delaktighet.”

Det tror jag faktiskt 
var huvudet på spiken.

En 30-årig epok  
i behov av förnyelse

LArS-oVE HELLMAN, VD

Inspiration, 
information &
HEmLänGtan 
ges ut av AB 
Alebyggen

ansvariG 
utGivarE  
Lars-Ove 
Hellman

rEDaKtion Anders Ulander, 
Helena Petersson  
och Patrik Björk.
  
proDuKtion 
www.medialaget.com

tryCK Ale Tryckteam

foto 
framsida Maria Lagergréen
Det växlade mellan sol och 
ösregn under årets bangolf. Det 
hindrade inte entusiasterna från 
glädjeskutt på banan i Alafors.

reportage Anders Västlund

ab aLEbyGGEn är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag som äger 
och förvaltar cirka 2 200 lägen-
heter i Ale kommun.

bEsöKsaDrEss
AB Alebyggen
Ale Torg 7, Nödinge 
0303 – 330 800
www.alebyggen.se

öppEttiDEr 

måndag – torsdag 10 –17

fredag 10 –13

lunch må – to 12 –12.45

vÄXELtiDEr 

måndag – torsdag 8 –17

fredag 8 –13.30
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NotErAT

pryLHörNA

◆ Lingon, lådvin och långkalsonger 
är ett spel om att bete sig typiskt 
svenskt... På gott och ont.
Pris: 195 kronor
www.designtorget.se

◆ En smart 
hjälpreda i 
skördetid. En 
äppleskalare 
skalar, skivar 
och kärnar 
ur på ett par 
sekunder. 
Pris: 265 kronor
www.smartasaker.se

fELanmÄLan
www.alebyggen.se

◆ DEt DrAr iHop Sig till säsong-
ens sista spännande matcher för 
Ahlafors IF i division 3 Nordvästra 
Götaland. 

Den allra sista hemmamatchen, 
mot Kärra IF, spelas lördagen den 25 
september klockan 16 på Sjövallen.

Då ställer Alebyggen upp som 
matchvärd. Häng med du också för 
att heja fram Ale kommuns främsta 
fotbollslag!

Heja fram  
Ahlafors iF

◆ uNDEr HöStEN startar Alebyg-
gens hyresgästpanel där du som hy-
resgäst får möjlighet att svara på frå-

gor och ge förslag på saker 
som rör ditt boende direkt 
via en webblänk.  
Vill du vara med? Anmäl 
dig i så fall via e-post till 
info@alebyggen.se

Vill du vara med 
och påverka? 

◆ HuMLor ocH biN bin ger bättre 
skörd genom pollinering. Vi måste värna 
om insekter som vi är beroende av och 
hjälpa dem att överleva och bli fler. Nu 
planerar Alebyggen att dra igång ett 

projekt med biodling tillsammans med 
intresserade hyresgäster. 

Kontakta Alebyggen om du är intresserad 
av att veta mer! info@alebyggen.se

Biodling för blommande ängar

◆ kuLturFörENiNgEN Teatervindens 
föreställningar vid Alfhems Kungsgård 
sågs av totalt cirka  
1 800 personer under 
sommaren. 

Handlingen i lust-
spelet är ju förlagd till 
Kobergs slott och där-
ifrån kom det prominenta 
besökare till den sista 

föreställningen. Det var Niclas och  
Désirée Silfverschiöld som dök upp.

Gratisbiljetten i Hem-
längtan verkade också upp-
skattas av hyresgästerna. 
Endast gratis bangolf för 
några år sedan har lockat 
fler hyresgäster när Alebyg-
gen bjudit på evenemang 
och aktiviteter.

MåNgA LockADES AV guLDtuNNAN

personer hämtade ut sin 
gratisbiljett till Guldtunnan. 

◆ Ett LED-mun-
stycke i duschen 
indikerar hur varmt 
vattnet är. Lampan 
drivs av vattnet som 
strömmar igenom.
Pris: 239 kronor
www.coolstuff.se
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NYBYGGE

Hyreslägenheter i Nödinge, ko-
operativa hyresrätter i Bohus 
och ytterligare projekt på gång. 
Alebyggen bidrar till bostads-
försörjningen i kommunen.

De 20 nya lägenheter-
na i Nödinge lär inte 
stå outhyrda.

– En hel del gamla 
Nödingebor vill bo 
kvar på orten, men 
gärna i en ny lägenhet. 
Det finns definitivt ett 
behov här, säger Ale-
byggens fastighetschef Sven Burgren.

Den 7 september sattes spaden i 
marken för det nya huset på Norra 
Klöverstigen. Entreprenör för bygget 
är Tage & Söner AB. Huset byggs i 
fyra våningar med tvårummare och 

trerummare på 48-80 kvadratmeter.
– Det är viktigt att vi får fler hy-

resrätter i kommunen, säger Alebyg-
gens styrelseordförande Stina-Kajsa 
Melin.

Projektet med de kooperativa 
villa-hyresrätterna på Pota-
tisåkern i Bohus har haft en 
lång startsträcka, men nu är 
det dags.

- Vi har hållit på i fem år, 
därför känns det jättebra att 
vi nu nått ända fram, förkla-
rar Sven Burgren.

ytterligare �0 bostäder
Sedan det blivit klart med köpare till 
två tredjedelar av villorna har man 
börjat planera för byggstart. 

Potatisåkern ligger i ett vackert 
beläget villaområde vid Skolvägen i 

Bohus sydvästsluttningar. De tre första 
villorna ska stå klara till semestern 
2011. Övriga är färdiga för inflyttning 
under augusti. Entreprenör är Gö-
tenehus.

Alebyggen hoppas även kunna 
bygga ytterligare ett bostadsområde 
i anslutning till Norra Klöverstigen i 
Nödinge. Det rör sig om 24–28 nya 
bostäder och faller väl samman med 
kommunens förslag om förtätning av 
bebyggelsen i Nödinge. 

”Det finns defini-

tivt ett behov av 

nya lägenheter  

i nödinge.”

Stina-Kajsa Melin är 
ordförande i Alebyggens 
styrelse. Alldeles bakom 
henne bygger Alebyggen 
20 nya lägenheter med 
inflyttning hösten 2011.

Ett första spadtag  
för en rad nya projekt i Ale

Du som är intresserad av att söka en 
nybyggd lägenhet – registrera dig  
på www.alebyggen.se
skaffa en sökprenumeration så får 
du e-post när det är möjligt att göra 
en intresseanmälan.
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Alebyggen bjuder dig som är hyres-
gäst på barnteater i Medborgar-
huset, Alafors. Vad sägs om någon 
av föreställningarna Nappen Pappen, 
Jag är här nu! och Sjörövarresan 
med LongKalsong?

Det är Ale Folketshusförening som 
slår ett slag för utökat kulturutbud 
i kommunen. Nu riktar man sig till 
de yngsta med tre barn- och famil-
jeföreställningar som Folkets Hus 
och Parker presenterar.

Talongen kan bytas till en biljett 
som gäller för en vuxen och två 
barn (värde 180 kronor) till någon 

av föreställningarna.
I Sjörövarresan med LongKal-

song, den 26 september, får vi hänga 
med piraterna Tompa & Mackan 
när de rester runt i världen. Den är 
lämplig för barn i åldern 4-9 år.

Nappen Pappen, den 13 novem-
ber, är dockteater för de allra minsta 
(2-5 år) som får barnen att bubbla 
av skratt.

Jag är här nu! som spelas den  
11 december är en lekfull musiktea-
terföreställning om att våga vara där 
man är och känna det man känner. 
Lämplig för barn i åldern 6-12 år.

Läs mer på www.fhp.nu

Välkommen på barnteater
Barnteater

Talongen BYTS mot biljett (en vuxen + två barn),  
på: Biblioteket i Nödinge, Medborgarkontoret i 
Nödinge, Nols Folkets Hus, Allans bokhandel i 
Älvängen, biblioteket i Skepplanda eller vid entrén 
i Medborgarhuset. Endast ett erbjudande/hushåll. 
(Med reservation för slutförsäljning.)

NAMN .......................................................................

ADrESS ....................................................................

...................................................................................

HYrES-ID .................................................................

ALEBYGGEN bjuder på 

”Mysigt att göra något tillsammans”

När nästan alla hål var spelade öppnade sig himlen och 
regnet vräkte ner över Sjövallen i Alafors där årets ban-
golftävling avgjordes. Men inte hindrade lite vatten. regn-

kläderna åkte fram och tävlingen slutfördes. Bangolfgeneralen 
Christer Larsson valde dock att flytta in prisutdelningen.

– Det var väldigt bra resultat överlag i dag, tycker vi och det 
var fyra personer som landade på samma antal slag, vi fick gå till 
treor för att avgöra. Men, som vanligt, på första plats i den indivi-
duella tävlingen: Joel Päkkilä, lag Alebyggen!

En liten tröst till Alebyggen som inte avgick med lagsegern i 

år. Det gjorde i stället lag Lövåsvägen 1 som bestod av Solveig 
Svensson, Mats Svensson, robert Johansson, Martin Tjusling, 
Kjell-Arne Svensson och Kurt Forslund. 

– Det är gött, en go start på lördagen. Först vinna detta och 
sedan knalla vidare, sa robert Johansson och kikade lite nöjd på 
vandringspokalen.

– Det är mysigt att träffas och göra någonting, säger Solveig 
Svensson (som kom 4:a individuellt). Och så är det väldigt roligt 
att ungdommarna är med också. Jag tycker absolut att fler bo-
stadsområden borde ställa upp nästa år! 

Några av vinnarna i årets bangolftävling på Sjövallen i Alafors.
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VÅrA FöNSTEr

Våra fönster

Fönster har till uppgift att släppa in dagsljus i en byggnad och ge de boende 
möjlighet att titta ut – men måste också uppfylla en del tekniska krav och 
vara ett arkitektoniskt uttrycksmedel.
Hemlängtan tittade in hos några av Alebyggens hyresgäster för att titta ut.

D
et jag gillar mest är att jag 
ser skogen och att det är så 
fritt. Jag kan se skiftning-
arna och årstiderna från 

mitt köksfönster.
Birgitta Björk är prisbelönt sport-

fiskare och hyllan i vardagsrummet 
är fylld av pokaler och medaljer. Hon 
har bott i lägenheten på Alehemsvä-
gen i Skepplanda sedan 2005 och gil-
lar framför allt att det finns en träd-
gård. Att hon kan komma ut på gräset 
och har en liten täppa att påta med. 

– Jag sitter här i köket en hel del, 
säger hon och tittar drömmande bort 
mot träden på andra sidan vägen.

Ett par hundra meter bort på andra 
sidan vägen, ligger Arnes väg. Där 
bor Petra Sandberg tillsammans med 
sambo och två barn. Området som 
fönstren vätter mot är perfekt för bar-
nen som kan klara sig själva på ett helt 
annat sätt än tidigare.

– Där vi bodde förut var jag 
tvungen att köra barnen vart de än 
skulle, men nu kan de gå till kompi-

sarna själva och jag kan kika på dem 
genom fönstret, säger Petra.

Fantastisk är däremot Gabrielle 
Sunnegrens utsikt från Källarliden i 
Bohus. Fast själv uppskattar Gabrielle 
mest att det blivit fler hus på slänten 
mellan Källarliden och Bohushöjd. 

– Det är så mysigt nu när det är 
massor av ljus och rörelse därnere. 

gardiner ramar in
Fönster handlar dock inte bara om 
utsikt. Sedan 1600-talet har en tra-
dition att smycka fönstren med tyg 
växt fram i Europa. Våra gardinval 
styrs delvis av trender – men påverkas 
också av vår längtan efter ljus. Helst 
vill man ha gardiner som både släpper 
igenom ljus och skärmar av. 2010 års 
gardinmode är ljust, men nu vill vi ha 
mer tyg i fönstren än vad som varit 
vanligt de senaste åren. Gardinvalet 
hemma hos några av Alebyggens hy-
resgäster styrs dock mycket av funk-
tionalitet.

Petra har valt en grönrutig gardin 

med kappa, sidgardiner och en kafé-
gardin för att få privatliv när familjen 
äter middag.

– När vi sitter och äter vill jag att 
barnen ska koncentrera sig på det. 
Om de inte kan se ut blir de inte så 
nyfikna på vad som händer nere på 
gården, förklarar hon. 

bökigt att byta – men roligt
Maj-Britt och Olle Hansson har varit 
gifta sedan 1946 och i deras föns-
ter på Klöverstigen i Nödinge finns 
också en del av deras gemensamma 
historia.

– Sidengardinerna har varit min 
mammas, berättar Maj-Britt, spetsgar-
dinerna kommer från en faster och 
kappan från vår före detta sonhustrus 
mamma. Jag tycker att de är vackra! 
Över huvud taget gillar jag saker 
som har lite gammal stil. Jag är inte så 
mycket för det där nya.

Maj-Britt och Olle berättar att de 
just bytt gardiner, fast det är bökigt 
nu när de är äldre och inte så rörliga.
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Gabrielle har liksom flera av de andra hyresgästerna prydnadssaker i fönstret och är flitig med att byta gardiner – Maj-Britt byter inte så ofta 
längre, men just nu har hon kombinerat tre gardiner till en.
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– När jag var yngre åkte gardi-
nerna allt upp och ner oftare, säger 
Maj-Britt och skrattar lite. Ja, minns 
du Olle hur vi möblerade om.

Käthy och Rolf Pihlström har 
ganska nyligen flyttat från ett stort 
radhus till en mindre lägenhet i Bo-
Klokhusen på Klockarvägen i Nö-
dinge. De har tre fönster i det kombi-
nerade kök och vardagsrummet och 
Käthy tycker det är svårt att få till det 
bra med gardinerna. Hon har valt att 
ha ett tyg – fast olika gardinmodeller.  

– Jag syr gardinerna själv, men det 
är svårt när det ska passa i olika mil-
jöer. I köksdelen har jag satt upp tall-
riksunderlägg i nederdelen av fönst-
ren för att vi ska få det mer privat när 
vi sitter och äter. 

 
Minnen och småsaker
I fönstret hemma hos Rolf och Käthy 
står det reseminnen – och lite om-
planterade växter som Rolf och Kä-
thy passar några veckor under som-
maren. Käthy gillar annars att pynta 
och fixar en hel del för att få det fint. 
Rolf håller sig mer kallsinnig.

– Jag gör mer det grövre, fin-

grejerna får Käthy ta hand om.
Gabrielle i Bohus tycker, liksom 

flera av de vi besöker, att det inte är 
så noga med växter – i alla fall inte 
”riktiga” växter. Plast går lika bra, 
liksom porslinsdjur och andra pryd-

nadssaker. Inget speciellt – bara saker 
som är vackra och fina. Eller?

– Duken har min dotter, som bor i 
Kalifornien, virkat. Det är lätt att sälja 
sådant där, men den här virkade hon 
till sin mamma, säger Gabrielle stolt.

VÅrA FöNSTEr

Petra i Skepplanda, rolf och Käthy i Nödinge samt Maj-Britt och Olle i Nödinge berättade 
gärna om sina fönster.

Att dekorera fönstren är självklart och naturligt, tycker Birgitta, blommorna växlar under året.
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om fönstErputsninG
Åsikterna om fönsterputsning går isär hos hyresgästerna liksom hur ofta det bör 
ske. vissa tvättar fönstren 6–8 gånger om året, andra tycker att det räcker med 
1–2 gånger. petra tycker att det är roligt för att det blir så fint, birgitta däremot 
gör allt för att slippa.

– Jag önskade mig en fönsterputsare i födelsedagspresent, säger hon. Jag 
tycker verkligen inte om att tvätta fönster. 

birgitta har delbara fönster vilket innebär att varje består av 6 rutor. för att 
underlätta köpte hon en maskin som skulle göra proceduren enkel. men icke.

– Hur jag än gör blir det rutigt och randigt och så blir det fläckar någonstans. 

fönstEr mÅstE...
... uppfylla en del tekniska krav. De 
ska vara barnsäkra, luft- och regntäta, 
skydda mot buller och ljud samt ha 
en viss värmeisolerande förmåga.

GarDinfaKta: 
Gardiner kan vara längder av tyg 
som hängs upp vertikalt vid sidan av 
fönstret med eller utan kappa som 
hängs upp horisontellt eller enbart 
kappa i övre delen av fönstret.

Kafégardin är två horisontella kappor 
i nedre och övre delen av fönstret.

Den mängd tyg som är avsedd för 
ena sidan av fönstret kallas våd och 
den mängd som är avsedd för ett 
fönster för en luft.

fönstergardiner har förekommit i 
inventarieförteckningar sedan 1600-
talet och enligt vissa källor kan det 
finnas belägg för förekomst av gardi-
ner ännu tidigare än det. Då främst i 
välbärgade kretsar.
 Källa: Wikipedia

Gabrielle på sin terrass på Källarliden. Utsikten är hänförande även molniga sommardagar, men Gabrielle tycker mest om att det nu är lite mer 
hus nedanför terrasshusen. Det ger en hemtrevlig känsla, tycker hon.

birgittas 
svårhanterli-
ga fönster-
putsmaskin.
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CHrISTIANS FiXArSkoLA

Fixa avloppet på egen hand

Fastighetsskötare Christian Johansson ger råd och tips som kan vara till nytta när du behöver göra rent ditt avlopp

HäLL på EN SpANN med varmt vatten. 
Låt sjunka undan och häll på en spann till. 
Vänta i ungefär en halvtimma.

pLockA FrAM din vaskrensare (också 
känd som tjoff, smock eller sugkopp). 
Vräng gummiproppen ut och in, sätt ner i 
 toaletten och dra upp och ner (tjoffa lite). 
Att vränga vaskrensaren gör det lättare att 
komma åt. 

täNk på att du måste ha vatten i 
toaletten för att tjoffen ska fungera och att 
den måste lossas emellanåt för att släppa 
ner mer vatten.

Stopp  
i toALEttEN

Stopp i HANDFAt ELLEr DiSkHo
gör rENt VAttENLåSEt, (se 
nästa sida) annars finns det risk att 
proppen sköljs längre ner i avloppet, 
då blir den svårare att få bort.

tEStA Att SköLjA ordentligt med 
varmvatten – spola rejält och länge. 

oM DEt iNtE HjäLpEr – plocka 
fram vaskrensaren med sugkopp. Sätt 
en tejpbit över översvämningshålet 
och sätt vaskrensaren över 
avloppshålet. Fyll handfatet med 
vatten, pumpa upp och ner tills 
proppen lossnar av sugkraften, släpp 
ner vatten och tjoffa igen. 
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Fixa avloppet på egen hand

Fastighetsskötare Christian Johansson ger råd och tips som kan vara till nytta när du behöver göra rent ditt avlopp

om Ett WC-bLoCK ramlar ner 
i toaletten är risken stor att det 
kommer att fastna i vattenlåset. 
Det kan vara väldigt besvärligt att 
ta bort och i värsta fall måste hela 
toaletten lossas. skadan anses 
som självförvållad och hyresgästen 
kan tvingas att betala både för 
rensningen och eventuella skador. 

unDviK att anvÄnDa kaustiksoda 
och andra propplösare. Det 
kan skada stammarna allvarligt. 
Dessutom är det farligt att hantera 
och mycket skadligt för miljön. om 
man inte får bort kaustiksodan 
ordentligt kan det bildas ett ännu 

värre stopp och felaktigt hanterad 
kan sodan också skada rörmokaren 
om det krävs kraftfullare insatser 
för att få stoppet att släppa. 

unDviK att anvÄnDa rensband 
av metall. De är till för att göra rent 
i avloppsstammarna. i toaletten och 
mellan handfat och stammar, gör 
det mer skada än nytta.

Gör rEnt vasKEn ofta för att inte 
riskera att för mycket matrester och 
annat skräp åker ner i avloppet. 
Gör rent golvbrunn och vattenlås i 
handfat och diskho minst en gång 
per halvår.

Sätt EN SpANN under vattenlåset i 
badrummet eller köket. Lossa koppen 
som sitter underst i den konstruktion 
som sitter under handfatet. Håll reda på 
packningen, den svarta gummiringen.

Om packningen ser torr och sprucken 
ut, be fastighetsskötaren om en ny.  
I koppen samlas det lätt smuts, tvålrester 
och hår – håll vattenlåset över spannen.

SköLj rENt koppEN. Diska gärna 
ur med lite diskmedel. Tänk på att inte 
använda det handfat som du just har 
kopplat bort från avloppet.

LyFt ur proppEN och plocka bort 
hår från gallret i avloppshålet. Medan 
koppen är borta kan man titta ner i röret 
och med en sticka försöka peta bort om 
det finns skräp som har fastnat. 

SkruVA tiLLbAkA koppEN och var 
noga med packningen. Kontrollera att 
det inte läcker någonstans genom att 
torka torrt med ett papper, spola vatten 
och torka med ett nytt papper och känn 
efter att det inte blir blött någonstans. 
Håll koll på rören de närmaste dagarna 
och kontrollera att det inte läcker.

fråga  
förvaltaren

fråGA: Vad gör ni med fasaderna 
på Klöverstigen i Nödinge?

svAr: Det är en omfattande reno-
vering där vi går igenom fasaderna, 
skrapar bort fogen och lägger in nytt 
bruk – en nödvändig åtgärd för alla 
tegelhus. Surt regn förenar sig med 
kalken i cementfogarna som vittrar 
bort. Jobbet har pågått i fem år och 
har kostat cirka 18 miljoner kronor. 
Om två år är det färdigt. 

På Källarliden i Bohus har vi la-
gat tegelfasaderna på samma sätt. 
Upprustningen där, inklusive tvätt och 
målning, beräknas kosta fyra miljoner 
kronor. Vi har också hydrofoberat, det 
vill säga lagt ett regnskydd på tegel-
fasaderna, och målat allt trä. 

FLErA FörbättriNgSprojEkt
fiberNäT: Anslutning till fibernätet 
fortskrider. Klart till årsskiftet.

MåLNiNG: I samband med målning 
kommer slitna delar av fasaderna på 
Lövåsvägen i Alafors bytas ut.

Den nya vårdcentralen i Nol  
målas om i en gråare nyans.

p-pLATser: Vi anlägger 80 nya par-
keringsplatser på Norra Klöverstigen, 
40 stycken på Folketshusvägen, 30 
stycken vid Vårdcentralen i Nol och 
fyra på Ivar Arosenius väg i Älvängen.

sANeriNG: Alebyggen har varit 
väldigt förskonad från PCB och nu 
när saneringen på Trädgårdsvägen i 
Älvängen avslutas är hela fastighets-
beståndet fritt från giftet. 

kLArT: Upprustning av tak, fasader 
och gård på Klockarängen i Skepplan-
da samt kondensskydd och upprust-
ning av garage på Göteborgsvägen 
och Ivar Arosenius väg.

I det här numret av HEMLäNGTAN svarar fastig-
hetschef Sven Burgren på frågor. Har du en 
fråga? Skriv till info@alebyggen.se

gör rENt VAttENLåSEt  

obSErVErA!

Du behöver: Spann, handskar, diskmedel och tålamod

Lossar intE dina avloppsstopp?  
 ring din fastighetsskötare!



��   HEMLäNGTAN 3-2010     

Var med och tävla i Hemlängtan – Alebyggens  
hyresgästtidning. Det enda du behöver göra är 
att svara rätt på fem frågor. Svaren hittar du  
genom att läsa tidningen. Alla som skickat in rätt 
svar på någon eller några av tävlingsetapperna 
under året deltar i utlottningen av en fri månads-
hyra. Vinsten gäller hyran för december.

Första pris i etapptävlingen är en termos och 
400 kronor i presentkort som gäller hos de flesta 
butiker på Ale Torg i Nödinge. Andra och tredje 
pris är ett paraply samt ett presentkort på 100 
kronor som gäller hos de flesta butiker på Ale 
Torg i Nödinge.

A. Vilken sport ägnar sig Birgitta 
Björk på Alehemsvägen åt? 
�. Friidrott 
X. tennis
�. Sportfiske

b. Vad är en tjoff? 
�. En sugkopp
X. En del av vattenlåset
�. Ett rensband

c. Hur ska man anmäla sig om  
man vill vara med i Alebyggens  
hyresgästpanel?  
�. ringa Alebyggen

X. Anmäl dig via e-post
�. Skicka ett vykort

D. Hur många lägenheter ska Ale-
byggen bygga på Klöverstigen?
�. ��
X. �� 
�. �0

E. Gardiner kan vara längder av tyg 
som hängs upp i ett fönster – när 
började man med detta?  
�. ��00-talet.
X. ��00-talet
�. ��00-talet

krySSA rätt!

rätt rad:     A            B             C             D             E    

Namn:

Adress:

Lägenhetsnr:

Postadress:

Klipp ur talongen, frankera och posta den. Svaret ska vara oss tillhanda senast  
den 15 november OBS! Endast en svarstalong per hushåll får sändas in.

SVArSKUPONG  
Plats för 
frimärke

Kryssa rätt
AB Alebyggen
Box 104
449 22 Nödinge

viNN eN MåNADsHyrA

Tore är föreningsmänniska

Vinnare av 100 kronor i presentkort 
och paraply blev Monica Eriksson på 
Södra Klöverstigen och Ing-Britt Möl-
ler på Norra Klöverstigen i Nödinge.

– För mig är det en självklarhet att en-
gagera sig på något sätt, säger Tore 
Berghamn i Skepplanda som vann 
denna omgång av Kryssa rätt.

Där har ni således en anledning till att 
han varit politiskt engagerad i folk-
partiet sedan 1960-talet.

– Jag har varit en föreningsmän-
niska i alla tider, berättar Tore som 
bott i Göteborg, Partille och Lödöse 
innan det blev Ale.

Det var när äldsta dottern började 
gymnasiet som han blev intresserad 
av skolfrågor. Tore tyckte nämligen att 

skolpolitiken var helt misslyckad.
Han är vice ordförande i utbild-

nings- och kulturnämnden sedan åtta 
år och har bland annat varit ersättare 
i kommunstyrelsen, men nu får det 
räcka. Med ålderns rätt drar Tore sig 
tillbaka från den aktiva politiken efter 
valet.

Idrott är ett annat stort intresse 
och Tore har tidigare varit engagerad 
i Jonsereds IF där han var med i sty-
relsen. Han finns fortfarande med i 
gänget av fotbollsveteraner som träffas 
regelbundet. Där ingår kända namn 
som Reino Börjesson (VM-laget 

1958) och Öis-aren Thomas ”Pollet-
ten” Larsson som är fostrad i Jonsered.

Tore och hustrun Irma bor i en 
trerummare på Gustavs väg sedan 
2004 och trivs utmärkt.

Tore Berghamn.


