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HELLmAnS HörNA

FöRStA HALvåREt 2011 har varit en 
förändringens tid. Bland annat har vi fått en 
ny styrelse med ny majoritet. Vi har också 
fått en föryngring av styrelsen. Av totalt 14 
personer, inklusive suppleanter, är nio helt 
nya i bolagets styrelse. Den nya styrelsen 
har redan genomfört en tvådagarsutbildning 
i aktiebolagslagen, vilken skiljer arbetet i en 
bolagsstyrelse från uppdrag i kommunala 
nämnder. I utbildningen ingick också ge-
nomgångar av bland annat bolagets historia, 
ekonomi, bostadsbestånd, organisation, 
lägenhetsfonder och kvalitetssystem. Utbild-
ningen fortsätter närmast med besök i våra 
bostadsområden.

Den nya styrel-
sen kommer att 
få ta sig an flera 
stora föränd-
ringar som just 
nu pågår. Det är 
den nya lagen 
om allmännyt-
tiga kommu-
nala bostads-
aktiebolag som 
dramatiskt änd-
rar vår spelplan. 
Nu ska vi inte 
längre omfattas 
av självkost-
nadsprincipen i kommunallagen utan vi ska 
uttryckligen drivas efter affärsmässiga princi-
per. Vi ska helt enkelt vara vinstdrivande. 

Vilken vinst/avkastning vi ska ha kommer 
att fastställas av vår ägare Ale kommun och 
ingå i nya ägardirektiv som för närvarande är 
under framarbetande. I ägardirektiv beskriver 
ägaren det ändamål, syfte och inriktning 
kommunen anser att bolaget ska ha. 

Även ägardirektiven kommer att genomgå 
en del förändringar till följd av den nya la-
gen. Ägardirektiven är till vissa delar också 
ett politiskt dokument vilket naturligtvis 

innebär att majoritetsskiftet i kommunen kan 
komma att sätta vissa avtryck i direktiven.

Bland annat kommer boendet för ungdo-
mar att markeras som ett uppdrag till styrel-
sen liksom ombildning till bostadsrätt i delar 
av det befintliga beståndet. Syftet med det 
senare är att dels skapa en mångsidigare 
bostadssammansättning på vissa orter samt 
att frigöra kapital till underhåll och nypro-
duktion. Det kan vara ett bra sätt att skapa 
ett attraktivare Ale och skapa nödvändigt 
eget kapital för det behov av nyproduktion 
som redan finns och som förväntas öka när 
den nya vägen och järnvägen är på plats.

En annan förändring som inneburit större 
konsekvenser än vad vi från början insett är 
att ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU) 
nu förtydligats så att även de kommunala 
bolagen omfattas av lagen. Detta innebär 
stora administrativa pålagor för bolagets 
inköpsverksamhet. Enligt min mening dess-
utom till ingen som helst nytta för bolaget.

Alebyggen tvingas nu till ökade adminis-
trationskostnader i form av såväl fler anställ-
da som konsulter. Dessa kostnadsökningar 
tillsammans med nya vinstkrav kommer inte 
heller för hyresgästerna att gå obemärkt 
förbi de kommande åren.

Förändringens tid
Inspiration, 
information &
HEmLänGtan 
ges ut av AB 
Alebyggen

ansvariG 
utGivarE  
Lars-Ove  
Hellman

rEDaKtion Anders Ulander, 
Helena Petersson  
och Patrik Björk

Skriv till info@alebyggen.se

proDuKtion 
www.medialaget.com

tryCK Ale Tryckteam

foto 
framsida & reportage 
Anders Västlund
Förutom de 180 badsjöarna 
finns många ställen där man kan 
turista i Ale. Hemlängtan ger dig 
tips inför sommaren. 

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

aKuta fEL 
SOS Alarm 031-334 10 45

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

23 000 000 år. Så länge har familjen igelkott funnits på 
jorden. I Sverige heter den vilt levande arten 
erinaceus europaeus. Den har drabbats hårt 
av miljögifter och trafik, men verkar numera 
återhämta sig väl.

DeN 20 AuGusTi är det dags för årets 
bangolf i Alafors. Alebyggens lag har tagit 
storslam de senaste tre åren. Fem förstaplat-
ser av sex möjliga talar sitt tydliga språk.

– Har ni hyresgäster verkligen inget bättre 
att komma med? Vi vill ha lite motstånd, 
säger Joel Päkkilä, en av Alebyggens stjärn-
spelare.

Tre år i rad har spelare från företaget vun-
nit den individuella tävlingen. Lagtävlingen 

vann man 2008 och 
2009. Enda plumpen 
i protokollet är lag-
tävlingen förra året.

– Det ska inte 
hända igen. I år kom-
mer vi att satsa på 

minst ett träningsläger för att vara i kanon-
form lagom till tävlingen i Alafors, förklarar 
kaxige Päkkilä.

Vad säger ni hyresgäster? Det är väl bara 
att anmäla så många lag som möjligt och 
sedan sätta Alebyggen på plats. Och Löv-
åsvägen som vunnit många segrar genom 
åren – inte tål ni sådant snack?

Kaxiga Alebyggen  
vill ha mer motstånd

norra Klöverstigen 20 
blir kooperativ HRF
MeDLeMMAr i Intresseföreningen 
får i sommar ett prospekt med intres-
seanmälan för en nybyggd lägenhet 
på Norra Klöverstigen 20. 

Är du inte redan medlem så gå 
med i dag om du vill ha chansen. 
Varje dag du är medlem räknas som 
en köpoäng. 

Läs mer på www.alebyggen.se.

Har du frågor om  
boinflytandeavtalet?
TiLL årsskifTeT 2010/2011 
sades det gamla boinflytandeavtalet 
upp. De som väljer att fortsätta kom-
mer att få ersättning enligt återbä-
ringsmodellen. 

Har du frågor om avtalet – kon-
takta Alebyggen eller styrelsen i din 
lokala hyresgästförening.

Joel Päkkilää på Alebyggen tar sig ton och 
hoppas att många hyresgäster vill utmana  
dem i årets bangolf tävling i Alafors.

PRYLHörNA

◆ Om inte Alebyggens satsning på biologisk 
mångfald räcker kan artrikedomen kompletteras 
med en extra fågel. Denna kvittrande talgoxe är 
vattentät och passar även för utomhusbruk.

FågELn FinnS På: www.designtorget.se

◆ Italienska 
Bacci Milano 
har tagit fram 
en hel serie 
av serverings-
föremål i färgglad 
akrylplast. Perfekt 
för sommarkalas 
och picknick. 

gLASEn FinnS På: www.favoritsaker.se

◆ För en iphoneägares omgivning är det uppenbart att appar är 
något väldigt intressant och roligt. Enligt samma iphoneägare är det 
säkert också så att det finns appar för allt. Och det gör det. Nu finns 
det även appar som kan sätta upp en lapp på kylskåpet.

APPmAgnEtERnA FinnS På: www.coolstuff.se

fELanmÄLan
www.alebyggen.se

anmÄL DiG oCH 
Ditt LaG tiLL  
bangolfgeneralen 
Christer Larsson 
på telefon  
0303-74 07 02



4   HEMLäNGTAN 2-2011     

BIOLOGISK mångFALd

Arbetet med naturvårdande insatser fortsätter och  
snart ska även igelkottar hitta hem hos Alebyggen.  
En rolig nyhet är att du inom kort kan sitta hemma  
vid din dator och se hur livat det är i holken.

– Insatserna ligger helt i linje med vår 
vision för år 2020, säger Alebyggens 
Ulf Wetterlund. I visionen sägs bland 
annat att Alebyggen ska vara omtalat 
för sitt engagemang i miljöarbetet.

Hemlängtan har tidigare berättat 
att Alebyggen fixat lekplatser för lax 
och öring i Alafors. I vintras placera-
de man ut fröautomater för småfåglar 
och engagerade hyresgäster såg till att 
det fanns fröer i automaterna. Förra 
året sattes det upp fågelholkar runt 
om i Alebyggens bostadsområden.

– En liten insats som gav oss 150 
nya hyresgäster, säger Ulf Wetterlund 
och skrattar.

Fjärilsträdgård
Om ni vill se vackra fjärilar på nära 
håll, ta då en promenad till bouleba-
nan på Södra Klöverstigen i Nödinge. 
Strax intill har Alebyggen ordnat en 

fjärilsträdgård genom att plantera 
olika växter som attraherar fjärilar. 

På den lilla kullen – mellan ser-
vicebutiken och daghemmet –  i 
Änggården, södra Nol, ska det under 
sommaren växa fram en slåtteräng. 
Där finns en mindre yta som man 
inte kör över med gräsklipparen.

Till hösten ska den slås med lie 
och innan dess har de olika gräsen 
och blommorna varit hemvist för 
insekter som vill ha ängsmark. 

Livet i holken
Snart kan du som är hyresgäst hos 
Alebyggen sitta hemma vid datorn 
och se hur familjen talgoxe, familjen 
rödhake eller någon annan fågelfamilj 
har det. Det blir möjligt tack vare 
en så kallad webbholk som Alebyg-
gen skaffat. Holken ska sättas upp på 
lämpligt ställe och den har trådlös 

anslutning till internet och Alebyg-
gens hemsida.

Intresserad av biodling? Då stäl-
ler Alebyggen upp med material och 
plats för bikuporna.

– Det sker i samarbete med Ale-
bygdens Biodlarförening och gäller 
i första hand hyresgäster som bor i 
Skepplanda-området, förklarar Ulf 
Wetterlund.

En taggig hyresgäst
Igelkottar hör sommaren till. Plötsligt 
kommer den vandrande längs hus-
väggen, stannar till och kliar sig innan 
den knallar vidare. På Kottecentralen 
i Nygård tog man förra sommaren 
hand om ett hundratal igelkottar som 
var skadade eller kommit vilse.

– Alebyggens miljögrupp ska hälsa 
på hos Kottecentralen för att lära sig 
mer och se vad vi kan hjälpa till med, 
säger Ulf Wetterlund.

Igelkotten, ett av världens äldsta 
däggdjur, har funnits i 23 miljoner år. 
Den ställer inga stora krav på bostad. 
En rishög som får ligga kan göra 
tjänst som kotte-lägenhet.

Fåglarnas, fjärilarnas
och kottarnas bästa vän…
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viSning i BOHUS

Intresset för att kika in i de nybyggda 
kooperativa hyresrätterna på Potatis-
åkern var stort när Alebyggen hade 
visning i mitten av maj. 
   – Det var cirka 80–90 personer 
som tittade förbi, säger Anders Ulan-
der som visade ett av husen.

En av de första på plats var Lena Bro-
gren och hennes man Carl. De har 
redan bestämt sig och ska flytta in till 
hösten, men tyckte att det var spän-
nande att komma in och titta på vil-
lan som ska bli deras nya hem.

– Det mest fantastiska är att förstå 
hur det kunde få plats så många hus 
här, men det fungerar ju jättebra, 
säger Lena när hon kliver ut på bal-
kongen i suterränghuset. 

Hon och hennes man flyttar från 
en stor villa och är nu i full färd med 
att rensa. Lite kluven är hon, men 
samtidigt känns det skönt att flytta.

– Det blir annorlunda, men det 
blir bra, säger hon bestämt.

Fundersamma
Margareta Lämhed går rätt fort ge-
nom tvåvåningshuset, men när An-
ders Ulander berättar att det finns 
enplansvillor också tar hon med sin 
man Boris och går dit i stället.

– Vi har hus i Alafors och är lite 
fundersamma, egentligen hade vi 
velat bo kvar i Alafors, säger hon när 
Helena Petersson visar henne ritning-
en över enplanshuset, men jag måste 

många nyfikna tittade 
på kooperativ i Bohus

säga att jag blev positivt överraskad. 
Dessa hus är klart över förväntan och 
de ligger väldigt fint. 

Margareta och hennes man passade 
också på att prata med några av gran-
narna i de omkringliggande husen 
och hon var nöjd med rapporten om 
att det är ett lugnt område.

Byter ut ett renoveringsobjekt
Tillbaka uppe i tvåplanshuset fångar 
Mikael Bryngelsson sonen Kian inn-

an han springer ut på balkongen som 
på visningsdagen inte har något räcke. 
Kians mamma Ann-Sofie lyfter upp 
lillebror Colin i famnen och berättar 
att familjen just nu bor i en gammal 
villa i Surte och att flytten till Bohus 
är hett efterlängtad.

– Vi har inte tid med en villa, säger 
hon och Mikael instämmer.

– Det känns härligt att få flytta   
hit och slippa allt med trädgård och 
renovering.

Det finns några villor kvar bland de kooperativa hyresrätterna  

i Bohus. Vill du bo i villa? Ring 0303-330 800 så får du veta mer.

Läs mer på www.alebyggen.se

Under två dagar i maj var det öppen visning av de kooperativa hyresrätterna som Alebyggen 
bygger i Bohus. Många var nyfikna på hur de tolv fristående villorna ser ut.
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TUrISTA I ALE

picknick under en 
ek, promenad längs 
en stig, vikingagård, 
kulturhistoria, bangolf  
eller ett kvällsdopp i en 
sjö. Hemlängtan tog med 
en familj på utflykt i ale. 
Låt dig inspireras.

äNTLiGeN är DeT
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TUrISTA I ALE

ingA-BRitt KARLBom visar runt på Starr-
kärrs hembygdsmuseum Prästalunden (8). 
– Husen är flyttade till ekdungen från olika 
platser i Starrkärr-Kilanda socken. Det första 
flyttades hit redan 1943 och det senaste år 
2000, berättar Inga-Britt. Under sommaren 
är husen öppna på söndagar, men om man 
vill gå dit vid andra tider kan vi ordna det. 

– Det enda sättet att bevara hus från olika 
platser är att flytta dem till ett ställe, förklarar 
Inga-Britt och visar på alla föremål som folk 
från bygden har skänkt till museet som i dag 
sköts av ideella krafter i Starrkärr-Kilanda 
hembygdsförening. 

– Förutom att visa husen har vi ett stort 

midsommarfirande här varje år. Det har 
arrangerats sedan slutet av 1940-talet, 
berättar Inga-Britt som själv var med redan 
då. Det är dans, lekar, lotterier och massor 
av folk!

I Prästalunden finns bland annat en kom-
ministerbostad, Äskekärrsstugan, magasin, 
och en smedja. Strax bakom magasinet 
börjar Prästalundsstigen(8), en naturstig där 
man genom att följa en broschyr kan lära sig 
mer om ekhagar, betesgynnad flora och hitta 
såväl bautastenar som Starkodders grav. 

➜ En guide till slingan/kulturvandringen 
finns på www.vastsverige.com/sv/Ale

En ekdunge fylld med bygdens historia

gEnom ALE Kommun löper etapp 
6 av Bohusleden (9) som ansluter 
vid Jordfallsbron och leder vidare ge-
nom Vättlefjäll (10) mot Angered. I 
de norra delarna av kommunen finns 
vildmarksområdet risveden (11) 
med naturreservat och delvis orörd 
vildmark. I hjärtat av risveden ligger 
Verle Gammelskog (12), en av de 
sista bitarna orörd gammelskog i 
risveden med unika naturvärden. 

Om man är sugen på en brantare 
utflykt kan man satsa på klättring 
upp till Klevsjöloft (13), där är man 
186 meter över havet får en vidun-
derlig utsikt över Göta älvdalen. 

Förutom vandringar i vildmark, 
finns även ett flertal natur- och kul-
turstigar i det historiskt och botaniskt 
intressanta området. runt om i kom-
munen finns platser med fornlämning-
ar, kulturbygd och sällsynta växter. 
Prästalundsstigen, Alfhemsstigen(14), 
rannebergsstigen (15) samt kultur-
stigen vid Surtefågeldammar (16) 
har alla sina speciella företräden. 
Vid fågeldammarna, som sköts av 
kulturföreningen Svanen, finns goda 
möjligheter till fågelstudier. Där finns 
bland annat knipa. vitkantad gås och 
vilda gräsänder. 

➜ www.svanen.dinstudio.se
➜ www.bohusleden.se

vandring mellan  
skog och vatten

i ALE Kommun finns det 180 sjöar som är större än en hektar. Från 
Surtesjön (1) i söder når man ett sammanhängande sjösystem som är 
utmärkt att paddla kanot i. Där finns också möjlighet att hyra kanot.

Abborrsjön (2), Kroksjön, Ottesjön, Böljesjön och Göta älv (3) är bara 
några ställen där man kan hoppas på napp men observera att man för 
fiske i vildmarksområde/naturreservat behöver fiskekort. Det finns att 
köpa bland annat på bensinstationer. 

I Vimmersjön(4), Hälltorpssjön(5), Hultasjön(6) och Hålsjön(7) finns 
ordnade badplatser med bryggor och sandstränder. Stefan kliver i till-
sammans med dottern medan sonen springer ut på bryggan och hoppar.

”Kom igen nu pappa, annars skvätter jag på dig...”
”Det är inte speciellt kallt när man väl kommer i, men innan. Brrrr.” 

HÄLLTOrPSSJöN

StARRKäRRS HEmBYgdS-
muSEum
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mer om platser att äta på, ställen att bo på,  
sevärdheter, aktiviteter och evenemang på  

 ➜ www.vastsverige.com/sv/ale/

 TUrISTA I ALE

StRAx intiLL HäLLtoRPSSjön ligger 
Sjövallens bangolfbana (18). Med molnen 
tunga och regn i luften var det glest mellan 
besökarna. Annat är det när solen skiner. 
Banan är fylld av utmaningar och det gäller 
att plocka fram både teknik och tålamod för 
att pricka vissa av hålen. 

LängS En undAnSKYmd väg ligger ett 
unikt museum. Det är Skepplanda Hem-
värns- och kulturförening (17) som genom 
åren fått ihop en omfattande samling av 
militärhistoriskt intressanta prylar, kläder, 
huvudbonader, fordon, hjälpmedel… 

– Det mesta har vi fått från olika personer, 
men vi har också åkt runt och köpt saker när 
delar av hemvärnet lagts ner, förklarar Gunnar 
ringholm, en av de ansvariga för museet.

Hemvärnet skapades 1940 och bestod 
då av frivilliga yngre och äldre män som ville 
skydda sin hembygd. Hemvärnet har än i 

dag som uppgift att skydda viktig infrastruk-
tur samt stödja samhället vid svåra påfrest-
ningar. Intresset för att delta i hemvärnet var 
under krigsåren stort, men uniformer och 
vapen till soldaterna räckte inte till alla. Först 
1945 beslutades att alla hemvärnssoldater 
skulle få uniform – den kallades m/1939.

– I våra samlingar finns det en hel del ma-
terial från krigsåren och vi lånade ut en hel 
del till inspelningen av Simon och ekarna* 
som väl har premiär snart, berättar Gunnar. 

➜ www.hembygd.se/vastergotland/

Skriv till info@alebyggen.se  

och berätta om ditt favoritställe.

Filmaktuellt museum fyllt av prylar

”Det är inte så kallt när 
man väl kommit i...”

* Filmatiseringen av Marianne Fredrikssons bok Simon och ekarna har premiär i höst.

SJöVALLENS  
BANGOLF

SKEPPLANDA  
HEmväRnSmuSEum
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CHrISTIANS FixARSKoLA

Fastighetsskötare Chistian Johansson ger råd och tips om ventilation. 

   

 SEPtEmBER

 oKtoBERjuni

juLi

AuguSti

FLYttKARuSELLEn

Enkla knep för friska fläktar

– så funkar den hos Alebyggen

uppsÄGninG
Uppsägningstiden är tre 
kalendermånader och 
räknas från kommande 
månadsskifte.

bEsiKtninG
Lägenheten besiktigas i 
samband med flytten. Det är 
bra om både inflyttande och 
avflyttande kan närvara.

intrEssEanmÄLan
Lägenheten publiceras  
direkt på www.alebyggen.
se. Den finns ute i fyra dagar 
och är tillgänglig att söka för 
dig som är registrerad.

visninGsErbjuDanDE
1–3 sökande som har gjort 
en intresseanmälan får 
erbjudande om att titta på 
lägenheten.

bEtÄnKEtiD
Den som fått erbjudande om 
visning måste lämna besked 
inom fyra dagar. Om alla 
tackar nej får tre nya intres-
senter ett erbjudande.

KontraKt
Nya hyresgäster får en hy-
resgästintroduktion, dels 
när kontraktet skrivs och en 
lägenhetsintroduktion vid 
inflyttningen.

bEDömninG
Alebyggen kontrollerar den 
sökande enligt företagets 
uthyrningspolicy. Kontrakt 
skrivs med godkänd sökande.

fLyttDaGs
Efter tre månaders uppsäg-
ningstid flyttar den gamla 
hyresgästen ut och den nya 
in. Nycklar byts alltid på Ale-
byggens kontor i Nödinge.

mERPARtEn Av ALEBYggEnS lägenheter är ut-
rustade med frånluftsventilation och det är viktigt 
att du som bor hos oss tar ansvar för att det är rent 
kring ventilationsdonen. I vissa don sitter filter som 
ska rengöras eller bytas. Det är dock viktigt att man 
aldrig stänger av ventilationen, även om man upple-
ver att det drar. 

– Många lägenheter har spaltventilation i över-
kant av fönstren, låt dem alltid vara öppna. Om man 
stänger dem tar luften andra vägar och det resulterar  
i kalla golv, säger Christian Johansson. Är du osäker 
eller har frågor– kontakta fastighetsskötaren. 

En del lägenheter är utrustade med ett grovfilter 
i köket. Det bör man göra rent ofta, gärna minst en 
gång i månaden. Filtret går utmärkt att köra i disk-
maskin.

– Om köket är utrustat med en kolfilterfläkt gäl-
ler det också att rengöra det med jämna mellanrum. 
Men det behöver också bytas ibland. Då går det bra 
att kontakta oss. 
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SäSongSArBETArE

john, jarkko, mattias och niklas är 
årets säsongsarbetare på Alebyggen. 
deras uppdrag är att ha hand om 
skötseln av yttermiljön och sommar-
jobbarna.

– Vårt jobb är att se till att de vanliga 
fastig hetsskötarna kan fortsätta sina vanliga 
uppgifter och ha semester i lugn och ro, 
säger Jarkko som är stationerad i Bohus. 

Jarkko, Niklas och Mattias har varit på 
Alebyggen tidigare, men John är ny på 
företaget. Just nu håller han på och lär 
känna sitt område och bekanta sig med 
arbetsuppgifterna.

– Den ordinarie personalen är bra, de 
kan sina grejer och är samarbetsvilliga. Nu 
är det upp till mig att lära mig området 
och bli självgående, säger John.

I juni börjar sommarjobbarna som 

kommer att ta hand om utemiljön tillsam-
mans med säsongsarbetarna. Många av 
sommarjobbarna har varit på Alebyggen 
tidigare.

– De vet vad som ska göras vilket är 
skönt för man vet att de gör ett bra jobb. 
Dessutom tror jag att årets sommarjobbare 
är lite äldre än vanligt, några har till och 
med körkort så de får köra åkgräsklip-
parna, säger Niklas glatt.

– Vi har ansvar för sommarjobbarna och 
hjälps åt för att hålla fint, säger Mattias.

De fyra killarna är överens om att det 
som de uppskattar mest med fastighetsskö-
tarjobbet är att man får jobba ute och att 
det är fritt.

–Vi planerar våra dagar själva och tar 
ansvar för att det som ska göras blir gjort. 
Det är skönt att man aldrig vet hur dagen 
ska bli.

”vi tar ansvar för att det  
som ska göras blir gjort”

niKLAS möLLER
Det bästa med sommaren  
är vädret.
omRådE: Älvängen
giLLAR: Att gå på hårdrockskon-
sert och har planerat in i alla fall 
en dag på Metaltown i sommar.
giLLAR intE: Vägarbete.

jARKKo jäntti
Det bästa med sommaren är 
ljuset och värmen.

omRådE: Bohus
giLLAR: Att spela gitarr.
giLLAR intE: Svamp i mat eller 
när strängarna på gitarren  
går av.

joHn niLSSon
Det bästa med sommaren är 
solen, värmen och att man kan 
vara ute. 
omRådE: Nol
giLLAR: Fritid som han ägnar  
åt grafisk formgivning.
giLLAR intE: Snöblask.

mAttiAS  
joHAnSSon
Det bästa med sommaren är alla 
lättklädda flickor.
omRådE: Nödinge
giLLAR: Sport – framför allt fot-
boll och motorsport.
giLLAR intE: Snö och kyla.

John, Jarkko, Mattias och Niklas är anställda som säsongsarbetare sedan slutet av april och börjar nu få en bra överblick över sina områden.
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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 i de flesta 
butiker på Ale torg i Nödinge. Andra och tredje 
pris är ett paraply samt ett presentkort på 100 
kronor som gäller i de flesta butiker på Ale torg.

d. Vad heter årets säsongsarbetare?
1. jonas, mattias, jarkko och nils
x. john, martin, niklas och jarkko
2. john, jarkko, mattias och niklas

A. Hur anmäler man ett lag till årets 
bangolftävling? 
1. Ringer Alebyggen
x. Ringer Bangolfgeneralen
2. Ringer Sjövallens bangolfbana

E. Till vilken film har Skepplanda 
hemvärnsmuseum bidragit med 
rekvisita?  
1. Simon och ekarna

x. Repmånad
2. åsa nisse – wälkom to Knohult

B. Var kommer man låta gräset växa 
för att skapa en slåtteräng? 
1. Skepplanda
x. Södra nol
2. Bohus

C. Vilket är det främsta kriteriet 
när Alebyggen väljer vem som får 
komma  på en lägenhetsvisning? 
1. Kötid
x. ålder
2. intresse

KRYSSA Rätt!

rätt rad:     A            B             C             D             E    

Namn:

Adress:

Lägenhetsnr:

Postadress:

Klipp ur talongen, frankera och posta eller skicka med e-post till: info@alebyggen.se 

Svaret ska vara oss tillhanda senast den 10 augusti. 
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

Vinnare av 100 kronor i presentkort 
och paraply blev Lars Göransson i 
Bohus och Inga Kock i Nol.

Ett stort grattis till Sonja Larsen på 
Änggårdsvägen i södra Nol som 
vann etapptävlingen av Kryssa rätt 
och fick dra några frågor ur Alebyg-
gens frågelåda.

vad äter du helst till frukost?
– Gärna filmjölk med ymerdrys. Jag kom-

mer ursprungligen från Danmark och ymer 
är filmjölk på danska. Ymerdrys är ett slags 
müsli som består av rostat rågbröd. Det 
finns inte att köpa här i Sverige, men jag 
hälsade nyligen på min syster i Köpenhamn 
och då passade jag på att köpa två påsar.

vem skulle du helst vilja ge en  
blomma till?

– Jag kan inte välja ut en enstaka person 
utan det får bli till mina barn och alla mina 
vänner som är så snälla mot mig.

Har du körkort?
– Jag tog körkort år 1968 och sedan 

dess har jag kört bil nästan varenda dag. 
På den tiden när vi hade firma var det jag 
som skötte alla papper och sådant. Då 
behövde jag bilen.

vilken är den bästa årstiden?
– Sommaren är bäst för då kan man 

gå utan kläder, skrattar 
Sonja. Utan att skämta 
tycker jag verkligen att 
sommaren är bäst. Tidi-
gare målade jag väldigt 
mycket och många av 
motiven målade jag 
utomhus. Jag gick i 
lära hos en konstnär 
i nästan 20 år. Hon ville lära mig akvarell 
men det var oljemålning som passade mig 
bäst. Jag gillar också att bara sitta och titta 
ut över ett vackert sommarlandskap. Dess-
utom har jag lite odling på min täppa och 
då vill man ju ha en vacker sommar. 

ViNNAreN


