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Det är vi 
som säljer 
bostäder 

i ditt 
område. Hans Götestam

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

LANTLIG IDYLL.  ÄLVÄNGEN / KOLLANDA.
Visas söndag 5/11. Boka visningstid!

Röd stuga med vita knutar, ombyggd och tillbyggd 2000 till 
sex rum och kök om ca 100 kvm boarea. Separat garage-
byggnad med snickarbod. Fastigheten är vackert belägen 
på stor, avstyckningsbar naturtomt om 4287 kvm. Pendel-
avstånd både till Kungälv och Alingsås. Pris: 1.500.000 eller 
bud. Mäklare: Hans Götestam, mobil 0708-28 90 29.

0303 - 74 66 90
www.axelssonsfast.se

Linda Johansson

0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Nygård
Fräscht 1,5 plans Annebergshus, byggt 1990, 7 rum och kök om ca 170 kvm boarea. 
Tomtmark om 19,595 kvm. Det gamla boningshuset kvar på tomten, stall med tre 
boxplatser och hundgård. Fastigheten är vackert lanligt belägen med panoramavyer 
över landskapet. Härligt boende för hund/hästintresserade. Pris 1.875.000:-
Visas söndag 14/1, boka visningstid. Mäklare Hans Götestam

Bo i öppet landskap
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ALAFORS. Drömmen om 
ett mirakel infriades.

En mirakulös målfest 
skickade Ahlafors IF till 
kvalspel mot division 
två.

Sävedalen som förra 
året snuvade AIF på 
seriesegern i fyran 
passerades i sista 
omgången med bättre 
målskillnad – mycket 
tack vare den gyl-
lene trion – Brunbäck, 
Gunarson, Skånberg 
– som prickade in sex 
av åtta mål.

Många trodde att säsong-
en tog slut förra helgen, 
då Åsebro lyckades kvitte-
ra Ahlafors 2-1-ledning i 
95:e matchminuten. Säveda-
len tog tillbaka andraplatsen 
med bättre målskillnad. Det 
krävdes att Sjövallens hjältar 
skulle bjuda på ett äkta mål-
fyrverkeri och vinna med sex 
mål mer än Sävedalen som 
spelade borta mot nästjum-
bon Grebbestad.

Mirakulöst!
Nu kan bara ett mirakel 
hålla AIF:s dröm levande

Christian Gu-
narson knop-
pade in en fri-
spark från 
Svante Lars-
son, men det 
blev dess-
värre bara en 
poäng borta 
mot Åsebro 
och nu är Sä-
vedalen åter-
igen före i ta-
bellen. Det 
andra målet 
för AIF gjor-
des av Andre-
as Brunbäck 
som syns till 
höger i bild.

Arkivbild:
Per-Anders 
Klöversjö

ÅSEBRO. Oavgjort mot 
Åsebro blir med största 
sannolikt Ahlafors IF:s 
värsta förlust i år.

Att Åsebro kvitterade 
i den femte övertidsmi-

säger AIF-tränaren Jonas
Andersson som försökte 
hålla god min trots den fruk-
tansvärt bittra poängförlusten 
i Åsebro.

Ahl f i l dd ö t

bollen, kommenterar Jonas 
Andersson.

Det fanns hur som helst 
inga som helst tecken på att 
Åsebro skulle lyckas kvittera.

N j d k d i t

bortre hörnet, över en makt-
lös Stefan Johansson.

Vad sa ni efter matchen?
– Det var helt tyst i om-

klädningsrummet, men solen 
i k i d

är ingen självklarhet, även 
om vår match hemma mot 
Kungshamn som strider för 
sin existens måste betecknas 
som ännu svårare, säger Jonas 
A d

Den gyllene trions målfest skickar AIF till kval

Faksimil Alekuriren vecka 39.

Efter mirakelmatchen utbröt historiens största (?) jubel på Sjövallen. De gulsvarta hjältarna på ochEfter mirakelmatchen utbröt historiens största (?) jubel på Sjövallen. De gulsvarta hjältarna på och 
vid sidan av planen hoppade, gapade och bildade gemensam glädjegrop.vid sidan av planen hoppade, gapade och bildade gemensam glädjegrop.

Två av tre i den gyllene 
trion, Mattias Skån-
berg och Andreas Brun-
bäck. Den tredje, Chris-
tian Gunarson, som 
fixade ett eget hattrick 
jublade på annat håll.

Sport

NÖDINGE. I september 
nästa år ska Ale Ring 
fira 25 år men jubileet

maskinister.
– Här var mängder av gräv-

maskiner Det var full fart alla

Stundtals har det varit stort 
gokartintresse i kommunen.

Vi hade upp emot 500

NÖDINGE. I 25 år har 
det körts gokart på Ale 
Ring i Nödinge.

Men den 30 november 
upphör det sista avtalet 
med Ale kommun och 
Bohus racing club får ta 
adjö.

– Vi hoppas fortfa-
rande på en lösning som 
gör att vi får vara kvar 
–åtminstone ett år till, 
säger Martin Holmquist, 
sekreterare i Bohus 
racing club (BRC).

Bakgrunden är att Ale 
kommun sagt upp det ar-
rendeavtal som funnits med 
Bohus racing club i 25 år. Det 
löpte egentligen ut 30 novem-
ber i år, men klubben fick ett 
nyttjande avtal av anläggning-
en säsongen ut till och med 
30 november. Sen ska marken 
återlämnas i det skick som den 
antogs.

Det betyder att allt ska 
bort. Klubbhus, garage, ca-
feteria, staket och containrar 
ska bort.

– Det är riktigt, men själva 
asfaltsbanan har vi inte disku-
terat och det vore orimligt av 
kommunen att kräva att även 
den ska bort. Området ska 
fyllas med lera och det går nog 
bra att lägga den rakt på, säger 
Ale kommuns exploaterings-
ingenjör, Jörgen Sundén.

Inte nog med att klubbens 
verksamhet nu hotas, det kan 
också få kännbara ekonomis-
ka konsekvenser.

– Vi har räknat med att av-
flyttningen kommer att kosta 
klubben runt en halv miljon 

kronor, säger Martin Holm-
quist.

Om Bohus racing club inte 
får någonstans att ta vägen 
innebär avflytten också en 
nedläggning.

– Det vore en fullständig 
katastrof om vi inte får möj-
lighet att flytta till en ny bana, 
säger styrelseledamot i BRC 
Magnus Prim som dock är 
nöjd med att dialogen med 
Ale kommun nu känns bra.

Skälet till att kommunsty-
relsen beslutade säga upp ar-
rendeavtalet var behovet av 
marken.

– Vägverket behöver nå-
gonstans att tippa ler- och 
jordmassor från vägutbygg-
naden, sedan bedömdes även 
oljudet störa den framtida ut-
vecklingen av Nödinge sam-
hälle, säger Jörgen Sundén 
och tydliggör.

– Beslutet kom inte som 
någon chock för klubben i år. 
Första informationen fick de 
redan våren 2003, men det har 
varit lite oroligt internt med 
en stor omsättning av folk i 
styrelsen. Det har medfört att 
ingen har tagit frågan på allvar 
och nu står vi här.

Kommunen positiv
Enligt Sundén bär klubben ett 
stort ansvar för att man inte 
har kommit längre i arbetet 
med att anlägga en ny bana.

– Från kommunens sida 
har vi hela tiden varit positiva, 
men stundtals har vi inte haft 
någon part att arbeta med. 
Det finns dock en idé om att 
anlägga en ny bana 1 km söder 
om den befintliga. Vi diskute-

rar med markägaren och för-
söker hela tiden hitta lösning-
ar, säger han.

Bohus racing club erkän-
ner att det har varit några tuffa 
år, men att klubben återigen 
sjuder av liv. Engagemang-
et är stort bland de 225 med-
lemmarna och här finns även 
hopp om framtiden.

– En ny bana är i sig ingen 
katastrof om finansiering-
en och allt praktiskt går att 
lösa. Däremot är vi väldigt 
rädda för att inte ha någon-
stans att köra nästa år. Ett av-

brott skulle innebära att in-
tresset sjunker och att våra 
aktiva försvinner, då dör klub-
ben, hävdar Magnus Prim be-
stämt.

Ny bana 2008
Styrelsen har nyligen beslu-
tat att tillsända kommunen en 
begäran om ett förlängt nytt-
jandeavtal av Ale Ring även 
över nästa säsong.

– Till 2008 kan säkert en ny 
bana vara färdig. Det viktigas-
te är att vi säkerställer verk-
samheten, menar Magnus 

Prim.
Samma uppfattning har 

den borgerliga oppositionen.
– Vi sa redan i våras att 

klubben bör få vara kvar till 
dess att en ny bana är klar. Det 
är det mest rimliga, säger Leif
Gustafsson (m).

I fredags lättade även kom-
munstyrelsens ordförande, 
Inga-Lill Andersson (s), på 
dörren till en eventuell fort-
sättning på Ale Ring.

– Vi utreder just nu frågan. 
Målet var att hitta en ny tomt, 
men där är vi inte framme än 

och i våra samtal med Väg-
verket har det antytts att go-
kartbanan kanske inte behövs 
som tipp nästa år. Det skulle 
kunna möjliggöra för Bohus 
racing att fortsätta köra, men 
jag vågar inte lova något än, 
säger hon och tillägger:

– Vi är väldigt måna om att 
hitta en bra lösning för klub-
ben och jobbar intensivt på 
alla nivåer med frågan.
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Oviss framtid för Ale Ring

Men Rolf och Ingo har goda minnen från glada år

– Men Bohus racing club för en bra dialog med kommunen

Martin Holmquist och Magnus Prim är båda aktiva i Bohus racing club och har inte gett upp hoppet om att rädda Ale Ring –åt-
minstone något år till – gärna till dess att en ny bana är klar.

KUL MED HYRKART

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55
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Förändriing försämring?

Älvängen • tel. 74 68 51

LandgångarLandgångar
frfr 5555 kr kr

Första friskolan invigd
ALAFORS. I måndags 
invigdes Ales första fri-
skola.

I ösregn fick Jakob 
Carldén nöjet att klippa 
det symboliska bandet 
som förklarade Ahlafors 
fria skola för invigd.

154 elever fick däref-
ter möta sin nya skola.

Jakob Carldén var den elev 
som först anmälde sitt intres-
se till den nya friskolan – och 
därför var det också han som 
fick klippa bandet. 

Skolans rektor, Ingvald
Lindström, var mycket nöjd 
när han efter första veckan 
sammanfattade sina intryck.

– Det har nog varit den roli-
gaste veckan i mitt yrkesverk-

Jublet kom av sig på Sjöval-
len. Christian Gunarson gra-
tulerar Anders Brandt efter 
dennes snygga 1-1-mål.

ALAFORS. Ahlafors IF 
vände 0-1 till 2-1 och var 
också i ledningen med 3-2.

Efter full tid var det 
ändå gästande Kongahälla 
som jublade högst.

Tavlan visade 3-4 och 
Älvängensonen Josef Ing-
varsson hade med ett äkta 
hattrick satt stora käppar 
i hjulet för AIF.

Det ville sig inte för Ahlafors 

Jublet kom av 
sig på Sjövallen
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NÖDINGE. OK Alehof 
och den västsvenska 
skid- och orienterings-
rörelsen har sorg. 

Profilen, ledaren, 
bohemen, gamängen 
Göran Börjesson är död. 

Den 20 april i år samlades 
Alehofs skidentusiaster vid 
klubbstugan Dammekärr för 
en kväll med skidvård efter 
säsongens slut. Då berätta-
de Göran Börjesson, 65, om 
samtalet han fått från läka-
ren tidigare samma dag: Han 
hade inte lång tid kvar att leva. 
Cancern hade spridit sig från 
tarmarna till levern, det fanns 
ingenting att göra. Samtidigt 
berättade Göran om sina 
framtidsvisioner för förening-
en, en framtid han visste att 
han aldrig skulle få uppleva. 

Göran Börjessons liv präg-
lades av skogen, idrotten och 
föreningsli-
vet. 1955 gick 
han med i OK 
Alehof, redan 
som 18-åring tog 
han plats i styrel-
sen och i två pe-
rioder, 1962-70 
och 1972-87, var han ordfö-
rande i föreningen. 

Han jobbade för Göte-
borgs orienteringsförbund

tyckte om att gå i bar över-
kropp med en överkropp som 
… ja, som alla kanske inte 
tyckte det var självklart att visa 
upp. Han tyckte om att retas, 
för retandets skull, men han 
gjorde det alltid med en stor 
glimt i de pigga ögonen. 

Renoverade ett torp
Göran och hustrun Elvybodde
sedan 1998 på hans mammas 
gamla torp på Huvud mellan 
Nödinge och Ryd. De ägnade 
mycket tid åt att renovera och 
modernisera torpet, som nu är 
färdigt.

Göran visste bara om att 
han var sjuk i ett par månader 
innan han dog. Bilden intill 
togs efter Stafettvasan den 27 
februari, hans sista skidtäv-
ling. Först någon vecka senare 
fick han cancerbeskedet och 
mindre än två månader senare 
fick han det slutgiltiga beske-

det om att ing-
enting längre 
kunde göras. 

På slutet gick 
det fort utför. 
Han gick ner 
mycket i vikt och 
kommenterade

det väldigt Göran Börjesson-
skt: ”Titta på mina armar, vad 
smala de är. Om de släpper ut 
mig i skogen nu vill väl inte ens

Ett av Västsveriges största 
skidhjärtan har stannat
Eldsjälen och Aleprofilen, Göran Börjesson, blev 65 år gammal

>> Göran var ett äkta 
original, en bohem ut 

i fingerspetsarna, 
och han njöt av att 

vara det. <<

2006 – året som gick...

– Vi och många andra har 
hela tiden fått informationen 
att Vägverket betalar, men det 
var bara tomma ord. Före se-
mestern kommer vi att vars-
las från våra jobb, vår ägare 
har inte råd att betala fyra 
miljoner i flyttkostnader bara 
för att staten ska dra en väg 
genom vår verksamhetslokal, 
säger en bedrövad, Lennart
Johansson, facklig företräda-
re på Legosvets i Nol.

Det ska sägas direkt att si-
tuationen på Tudorområ-
det i Nol är en verklig soppa. 
Kockarna är många och ju fler 
desto sämre... Här ett försök 
att beskriva den:

I maj 2004 håller Ale 
kommun ett informations-
möte för befintliga företag på 
Nols industriområde. Infor-
mationen handlar bland annat 
om byggnationen, tidsplan 

h å ilk t ätt k

rersförluster, handläggning, 
anpassning och utflyttning 
av befintliga lokalhyresgäs-
ter, egna flytt och lagfarts-
kostnader".

Hur dessa pengar ska an-
vändas råder det delade me-
ningar om. Ale kommun, 
Vägverket och Nol Fastighe-
ter är överens om att det inte 
handlar om att hjälpa hyres-
gästerna att flytta sina verk-
samheter till nya lokaler.

– Det trodde åtminstone 
vi politiker att de var avsed-
da för. Vi har hela tiden sagt 
att inga företag får drabbas 
negativt av vägutbyggnaden. 
Vad anpassning och utflytt-
ning av befintliga hyresgäster 
står för tycker jag är tämligen 
solklart, säger oppositionsråd 
Leif Gustafsson (m) som 
chockas av beskedet att före-
tag tvingas varsla personal.

på Nol Fastigheter och beto-
nar samtidigt:

– Jag har full förståelse för 
att hyresgästerna är oroliga 
fö k b t l d

Så är reglerna, säger han.
De drabbade företagen är i 

första hand Legosvets, Three 
West och Avamatic (Electro-
t )

verket ha fått av fastighetsä-
garen, menar Englund.

Flyttkostnaden för Leo-
svets AB och Three West AB 

å till i k 5 ilj

Christer Hansson.
Lennart Johansson sitter 

också med i Miljö- och bygg-
nämnden i Ale och har på ett 

ä håll k t följ j k
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20-tal jobb hotade i Nol
Ingen vill finansiera flyttkostnaderna för företag som nya vägen tvingar bort
NOL. Delar av lokalerna på Tudorområdet har lösts 
in av Ale kommun/Vägverket för att möjliggöra en 
trafikplats för nya vägen.

Fastighetsägaren Nols Fastigheter AB har 
ersatts, men när hyresgästerna nu tvingas flytta 
till andra lokaler vill ingen stå för flyttkostna-
derna.

Det gör att ett 20-tal jobb nu är hotade på grund 
av stora brister i informationen – och en ovilja att 
betala för att rädda företagen.

Bortförhandlade. Fastighetsägaren och Vägverket/Ale kommun har med stor sannolikhet förhandlat bort tio svetsjobb på Tu-
dorområdet. Hyresgästerna i de fastigheter som har löst in på grund av vägutbyggnaden är uppsagda och ingen vill längre ta 
ansvar för deras flyttkostnader till eventuellt nya lokaler, såsom en gång har utlovades.

SKEPPLANDA. Det var 
huvudet på spiken.
  Skepplanda BTK:s eld-
själ nummer ett, Ger-
hard Sager, har fått i 
princip allt man kan få 
i form av hedersutmär-
kelser inom idrottsrö-
relsen.

I fredags fick han 
också mottaga första 
belöningen utanför 
idrotten, Kristdemokra-
ternas Vitsippspris.

Sedan 1989 har Gerhard Sager, 
59, varit ordförande i Skepp-
landad BTK. Engagemanget i 
klubben började dock långt ti-
digare. Redan 1964, då blott 17 
år gammal, klev Sager in i sty-
relserummet för första gången. 
Han var borta i fyra år, men 
skötte ändå bordtennissektio-
nen. För två veckor sedan satte 
han dock punkt.

– Det dök ett bra tillfäl-
le att sätta punkt, då klubben 
tog beslut om att dela på fot-
bollen och handbollen. På vårt 
extra årsmöte avgick jag, berät-
tar Gerhard.

Hans stora engagemang i 
det lokala föreningslivet, men 
också i Västergötlands fot-
bollsförbund där han sitter 
som ordförande sedan 1995, 
har givit honom mängder av 
utmärkelser. Han har fått allt 
som riksidrottsförbundet har 
att ge. I fredags fick han dock 

i h k

tungt, men framför allt sym-
patiserar vi med ditt arbete för 
boken "Sila Snacket". Vi måste 
lära våra barn och ungdomar 
att vårda språket, säger Krist-
demokraternas gruppledare, 
Sune Rydén.

Boken "Sila Snacket" som 
är ett studiematerial med kloka 
diskussionsfrågor vänder sig 
till ungdomslagen och togs 
fram av Gerhard Sager på 
uppdrag av Svenska Fotbolls-
förbundet.

Bättre språkbruk
– Den ska förhoppningsvis 
leda till ett bättre språkbruk 
bland spelare och ledare på 
våra fotbollsplaner. Vi måste 
få till stånd en attitydföränd-
ring. Det råa 
språket kan 
ses som en 
början till det 
som sedan 
blir mobb-
ning, rasism 
och huliga-
nism, menar 
Gerhard.

Boken
har blivit 
en succé i 
Stockholms-
regionen,
där alla ung-
domslagen
har köpt in 
materialet.

– Det är väldigt positivt för 
d i h d d i

kan och sedan en tid har han 
samma uppdrag för Uefa, eu-
ropeiska fotbollsförbundet.

Ansvarsfull uppgift
– Det är en ansvarsfull uppgift, 
men naturligtvis väldigt stimu-
lerande. Vi tittar på säkerheten, 
fair play och andra arrange-
mangsfrågor. Jag får stor nytta 
av mina språkkunskaper när jag 
reser runt i Europa och tittar 
på fotboll, säger Gerhard.

I onsdags kom han hem från 
sin senaste uppdragsresa, EM 
för U-21 i Portugal.

Förutom säkerhetsfrågor-
na har Sager fått vara med och 
fatta många andra, kanske mer 
roliga, beslut.

– 1999 tog fotbollsförbun-
det beslut 
om en sär-
skild sats-
ning på 
damfotbol-
len. Dam-
projekti-
len kall-
lades pro-
jektet och 
gav totalt 
9 miljo-
ner kronor 
under tre 
år till dam-
verksam-
heten. Det 
har givit re-
sultat, säger 

Gerhard och påminner gärna 
j Sk l d BTK

– Det är alldeles för få som 
vill jobba ideellt. Det är det 
stora hotet mot förenings-
verksamheten. I Skepplan-
da har vi varit stenhårda med 
att endast arvodera våra trä-
nare på seniorsidan. Skulle vi 
behöva betala ut ersättningar 
till samtliga ledare skulle klub-
ben ruineras omgående, menar 
Gerhard.

Efter 42 års styrelsearbe-
te i Skepplanda BTK tar han 
klivet tillbaka, men ryggsäcken 
är full av härliga minnen. Han 
har bland annat fått se både 
Stefan Lövgren, en av värl-

dens bästa handbollsspelare, 
och Peter "Erra" Eriksson,
IFK Göteborg, göra succékar-
riärer. "Erra" är sedan fyra år 
tillbaka i SBTK-tröjan.

– "Lövets" namn väger 
kanske lite tyngre, men "Erra" 
har haft en större sportslig be-
tydelse. Han har mer eller 
mindre själv räddat oss kvar 
i fyran de senaste åren. Han 
hjälper oss oerhört mycket att 
genomföra en nödvändig ge-
nerationsväxling utan att falla 
tillbaka i seriesystemet, påpe-
kar årets mottagare av Vitsipp-
spriset i Ale, Gerhard Sager.
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Vitsippspriset till Gerhard Sager

Årets Vitsippspriset tilldelades Skepplanda BTK:s Gerhard Sager (mitten), till vänster krist-
demokraternas Sune Rydén och till höger Kjell Klerfors.

En värdigare mottagare är svår att finna

PÅ FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Juryns motivering:
>>Gerhard Sager har under mer än 

40 år varit ledare inom fotbollen med 
många uppdrag i den egna föreningen 
Skepplanda BTK, Västergötlands fot-

bollsförbund, Svenska fotbollsförbun-
det och på senare tid i Uefa. 

Nyligen skrev han boken "Sila Snacket" 
som tar upp språkbruket som förråats 
i hela samhället. Syftet med boken är 
att vi ska förstå hur kränkande en ful 
verbal tackling kan kännas särskilt för 
en ung person. Vi vill uppmärksamma 

denna föredömliga och själviska insats 
genom att tilldela Gerhard Sager 

årets Vitsippspris. <<

Vitsippspriset i Ale:
1997: Soarén Aroseniusskolan
1998: Börje Börjesson
1999: Nol-Ambulansen
2000: Ingvar Hansson
2001: Friluftsfrämjandet
2002: Föreningen Svanen
2003: Christina Hansson
2004: Egil Midtbö
2005: Thomas Berggren
2006: Gerhard Sager

Kurt konsultade som skydds-
ingenjör på en rad olika fö-
retag. När det gick upp för 
honom att Uspastorp och 
livet på landet var något unikt 
som få kommer i kontakt med 
började han testköra lite ak-
tiviteter.

– Arla i Kallebäck var första 
företaget som kom hit Vi

– Det passade oss perfekt. 
Vi behövde ju marken och la-
dugården men egentligen

den populära fotbollsgolfen 
kan bli en riktig höjdare för 
den som turistar hemma

förande i Ale, Bengt Eng-
lund.

Det känns som ett otro
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Uspastorp – Årets företagare
Och i sommar blir 
det allsångskvällar 
och swimmingpool

USPASTORP. Arbetskamraterna 
behövde komma ut på landet, så Kurt 
Jannesson tog med dem till Uspastorp.

I dag används stora delar av mark- 
och skogsinnehavet till ett konferens- 
och äventyrscenter.

Företaget är i ständig utveckling och 
förbereder nu för allsångskvällar med 
bland andra Arvingarna – inte undra på 
att Kurt och Lena Jannesson utsågs 
till Årets företagare i Ale 2005.

Lena och Kurt Jannesson med barnbarnet Fredrik på Uspastorp Äventyrscenter utsågs i ons-
dags till Årets företagare i Ale 2005. Här syns gösselbrunnen som ska bli swimmingpool inom 
kort.
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HÄLJERED. Succén från i fjol 
upprepade sig.

Marknaden på Ale Vikinga-
gård den gångna helgen lock-
ade omkring 1 500 personer.

– Jättelyckat! Vi kunde 
inte önskat oss bättre förut-
sättningar, sammanfattade 
en belåten arrangör i Jörgen 
Johansson på söndagsefter-
middagen.

I år hade arrangörerna valt att ha 
marknad i dagarna två. Det skulle 
visa sig bli ett lyckokast.

– Vi hade fler besökare i år, men 
fördelat på både lördag och söndag. 
På så sätt blev det inte den anstorm-
ning och det intensiva tryck som vi 
upplevde i fjol, säger Jörgen.

Totalt hade besökarna 18 tält att 
besöka och ytterligare ett tiotal ut-
ställare som fanns på plats, men utan 
eget marknadsstånd. Bland utställar-
na märktes bland annat två norska 
grupper, som tillsammans hade fem 
tält, och ett 30-tal vikingar med 
skånskt blod i ådrorna.

– Roligt att arrangemanget sprider 
sig och får en sådan dragningskraft. 
Jag måste säga att vi upplevde en väl-
digt gemytlig stämning hela helgen. 
Alla som besökte oss klev in i fornti-
den och lämnade all jäkt och stress 
bakom sig, säger Jörgen.

Jörgen Johansson och dennes kol-
lega, Tina Friis Hallberg, bjöd på 
en rolig överraskning på lördagsför-
middagen när de utnämnde Thomas
Sundsmyr till Kung av Ale.

– Ale Vikingagård hade inte fun-
nits utan Thomas hängivna engage-

Soldränkt vikingamarknad i dagarna tvånad i dagarna två
– Thomas Sundsmyr utnämnd till Kung av Ale

Jan-Erik Lindstedt, Borg vikingalag, som tillverkar pilar och 
pilbågar som han visar för Linnéa Jägrud från sällskapet 
Vkingatida skepp.

44-5 för att behålla oskäliga förmåner

Syskonen Johnny, 7, 
och Jack, 5, med ef-
ternamnet Conticelli-
Kummander i vikinga-
kläder och varsin stor 
portion vikingamat.

Matlagning av de många 
vikingarna över öppen eld.

ALVHEM. Många gläds 
åt den stundande 
utbyggnaden av väg 45, 
men långt ifrån alla.

I det sista förslaget 
från Vägverket finns 
ingen trafikplats place-
rad i Alvhem.

– Katastrof, som att 
lägga en död hand över 
samhället, säger Benny 
Mortensen på Svens-
sons Livs.

Huvudpunkten på vårens 
ortsutvecklingsmöte i Alvhem 
var Vägverkets sista förslag 
om 45:ans vägsträckning förbi 
samhället. Lennart Nilsson, 
samhällsplaneringschef, in-
formerade.

– Det här är det fjärde för-
slaget i ordningen. Tre tidi-
gare förslag har förkastats av 
olika skäl. Det handlar om 
ekonomi och gestaltningen 
i landskapet. Än är inte sista 
ordet sagt, men just nu föror-
dar man ett trafikmot i Grön-
näs. Därifrån ska nuvarande 
riksväg fungera som lokalväg 
ner mot Alvhem.

Till hösten kommer Väg-
verket och Banverket att 
bjuda in till ett nytt samråd, 
men byalaget har redan tagit 
ställning.

– Vi har ställt oss bakom 
förslaget med en trafikplats 
mitt för Alvhem med en bro 
över Väg 45 mot Kungsvä-
gen. Detta kompletterat med 
en av/påfart i norr skulle vara 
det optimala om samhället 
ska överleva och framför allt 
handeln, säger Benny Mor-
tensen.

Fin utveckling
Han om någon borde veta. 
Lanthandeln Svenssons livs 
har funnits på orten sedan 
1925 och har en fin utveck-
ling.

– Vi har länge haft planer 
på att expandera och bygga 
nytt, men vi har inte vågat ef-
tersom vi aldrig får besked om 
vägen. Vår verksamhet över-
lever aldrig om inte bilister-
na kan komma av vägen. Du 
ska ju inte behöva ha en GPS 
för att hitta oss, säger Benny 
Mortensen och ler – trots 

allt.
Huvudalternativet just nu 

är som nämnt en trafikplats i 
Grönnäs.

– Den är 6 miljoner billiga-
re än alternativet med en tra-
fikplats vid Alvhem centrum. 
Dessutom kan Banverket dra 
nytta av all sprängsten som 
blir när trafikplatsen läggs på 
berget vid Grönnäs. Det blir 
också bra möjligheter för de 
verksamheter som ligger där 
idag att fortsätta utvecklas, 
säger Lennart Nilsson men 
tillägger:

– Ale kommun har inte 
tagit ställning än. Vi vill av-
vakta ett tag till.

Benny Mortensen däremot 
sågar idén med en trafikplats 
i Grönnäs.

– Löjligt, det är ju här nere 
trafiken är. Vi har mätt över 
1000 fordon om dagen som 
kör in till Alvhem. Sprängsten 
får de ändå när de spränger i 
berget för att dra fram den nya 
vägen och vad är 6 miljoner 
kronor i ett så här stort pro-
jekt. Vägen ska ju ligga där sen 
och det är väl lika bra att göra 

det bra från början?
På ortsutvecklingsmötet 

anslöt 40 nyfikna Alvhems-
bor som förutom väginforma-

tionen fick lyssna till Thomas
Berggren, projektledare för 
Vakna och kommunens drog-
förebyggande arbete.

för att NovAseptic ska ha möj-
lighet att expandera förklara-

den enda haken för att frisko-
lan inte skulle kunna komma

i Starrkärr lyftes också fram. 
– Vi får alltid skjutsa våra

en åtgärd i utfarten vid 
Grunne
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Vägen avgör lanthandelns framtid
På ortsutvecklingsmötet i Alvhem framkom inget nytt

Planerad friskola har skapat oro i Starrkärr
STARRKÄRR. Näringslivsverksamheten i Ale 
kommun andas optimism

Jerry Brattåsen från Ale Utveck-
ling gästade ortsutvecklingsmötet i
Starrkärrs bygdegård där han redo-
gjorde för aktuella etableringsfrågor
i Ale kommun.

Benny Mortensen på Svenssons livs i Alvhem är orolig för den nya vägsträckningen förbi 
Alvhem. Får samhället ingen trafikplats kan handeln omöjligt fortsätta.

I ALVHEM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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SEMLEDAGEN
Tisdag 28 februari

Ale IBF tog 
sista chansen

Tempo Nol rånades
Nr 7 | vecka 9  |   2006  |   År 11  |   100% täckning varje vecka

.

 Tala 
  med 
Ulla

Samtalsterapi,
mottagning Nödinge

Surte IS innebandytjejer vann 
måstematchen borta över Veddige 
och säkrade därmed fortsatt spel i 
division ett. I helgen tog sig också 
Ale IBF:s herrar ett steg närmare 
avancemang till tvåan. Allt avgörs 
nu i sista omgången. Snyggt regis-
serat om det håller hela vägen.

Läs sid 23

NOL. Livsmedelsbuti-
ken, Tempo Nol, rånades 
på tisdagsmorgonen.

En ensam man med 
ett pistolliknande före-
mål tvingade sig till en 
okänd summa pengar.

Flera polispatruller 
sökte efter rånaren, 
men utan resultat.

Det var vid halv tio-tiden 
på tisdagsmorgonen som en 
ensam man, 20-25 årsåldern, 
klev in på Tempo i Nol. 

Mannen hade svart jacka, 
svarta byxor och bar rånarluva 
när han hotade butikens kas-
sörska och tvingade henneatt 
räcka över en summa pengar 
ur kassan. Gärningsmannen 
försvann sedan springandes 
ut ur affären.

Ett stort polispådrag,

styrka gjorde också ett tillslag 
mot en adress i Nol, men utan 
resultat.

– Det finns vissa tips i ären-
det, som spaningsenheten i 
Kortedala arbetar med, säger 
Tom Henricson på Alepoli-
sen.

Ingen person skadades fy-
siskt i samband med rånet och 
Tempo kunde öppnas igen 
senare på förmiddagen.

Tidpunkten för rånet tyder 
på desperation. I butiken 
fanns inte mer än växelkassa 
och bytet blev därför inte sär-
skilt stort. Affärsinnehavarna 
var mycket förtegna om hän-
delsen och ville helst inte tala 
om det inträffade.

Hundpatrull, helikopter och mängder 
av poliser sökte gärningsmannen

lilla edetextra
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ÄLVÄNGEN.  Fixartjäns-
ter finns på flera håll i 
landet.

I mitten av mars 
introduceras konceptet 
också i Ale kommun.

Fyra personer 
kommer att ansvara 
för verksamheten och 
erbjuda sina fixartjäns-
ter till personer över 65 
år, som av olika anled-
ningar har svårt att 
utföra vissa sysslor.

Idéen kommer ursprungli-
gen från Höganäs kommun 
där man sedan flera år haft en 
person anställd som så kallad 
”Fixar-Malte”. Syftet var att 
minska fallolyckor, frakturer 
och mänskligt lidande för de 
som drabbas. ”Fixar-Malte” 
är en person som åker hem 
till framförallt äldre och hjäl-
per till med en del småjobb 
som kan vara riskfyllda för den 
som av ålders- eller andra skäl 
har svårt med balansen eller att 
röra sig.

Exempel på sysslor som 
”Malte” hjälper till med är 
att hänga upp gardiner, byta 
glödlampor, ta fram eller bära 
in trädgårdsmöbler och så 
vidare.

– Samtidigt ska den som 
utför fixartjänsten spana efter 
faror i hemmet de besöker. Det 
kan vara mattkanter, lösa slad-
dar eller liknande, säger Anette
Olsson, enhetschef inom kom-
munens handikappomsorg.

I den utvärdering som har 
gjorts i Höganäs har man 
kunnat konstatera att anta-
let fallolyckor har halverats. 
Vidare har benbrotten mins-
kat med 30 procent sedan tjäns-
ten infördes. Som en direkt 
följd av fixartjänsten har kost-
naderna för rehabilitering och 
hemtjänst reducerats. ”Fixar-
Maltes” hjälp är gratis i Höga-
näs och erbjuds alla kommun-
invånare över 65 år.

Gratis för +65
– Samma modell kommer vi 
att tillämpa i Ale. För att inte 
komma ifrån huvudsyftet, att 
förebygga fallolyckorna bland 
de äldre, bör sysslorna man kan 
få hjälp med avgränsas Fixar-

ska ses som en hjälpande hand i 
vardagen för de människor som 
har svårt att klara vardagssyss-
lor på egen hand, säger Vård- 
och omsorgsnämndens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (s).

– Fixartjänsterna blir ett 
komplement till yttre hem-
tjänsten, som bland annat 
klipper gräs och buskar. Ingen 
av dessa verksamheter kräver 
någon biståndsbedömning, 
tillägger Karlsson.

Idén föddes i april
Redan i april förra året föddes 
tanken om att inrätta fixartjäns-
ter i Ale kommun. Rolf Johan-
nesson i det socialdemokratis-
ka pensionärsrådet ställde en 
fråga till Vård- och omsorgs-
nämndens ordförande, i sam-
band med kommunfullmäkti-
ges sammanträde. Frågan löd:

”Är du beredd att i bud-
getarbetet för 2006 priorite-
ra en inre ”fixar-tjänst” eller 
något liknande?”

– Parallellt med att vi un-
dersökte möjligheterna att in-
rätta fixartjänster motionerade 
även folkpartiet i samma fråga. 
Kommunfullmäktige föreslås 
tillstyrka motionen på sitt fe-
bruarisammanträde med de 
åtgärder som Vård- och om-
sorgsnämnden beslutat, säger 
Karlsson.

Det positiva resultat som 
uppnåddes i Höganäs, och de 
relativt ringa kostnaderna för 
genomförandet, har motive-
rat att Ale startar en tvåårig 
försöksverksamhet med fixar-
tjänst.

– För genomförandet av fix-
artjänsterna fungerar Arbets-
marknadsenheten och handi-
kappsomsorgens Mångsysslar-
na tillsammans. Mångsysslarna 
är en del av den dagliga verk-
samheten för funktionshindra-
de. Att få utföra fixartjänster åt 
äldre innebär en breddning av 
deras arbetsuppgifter plus att 
vi får en integrering av funk-
tionshindrade i samhället, då 
de kommer att följa med och 
hjälpa fixarna på deras uppdrag, 
säger Anette Olsson.

Ulf Hederstedt och Chris-
ter Bengtsson från Mångsyss-
larna är dem som kommer att 
ansvara för fixartjänsterna till-

de 50 personer som erbjuds så 
kallade plusjobb i Ale kommun. 
Med plusjobb menas att man 
har varit långtidsarbetslös i 
minst två år, säger Karlsson.

På vilket sätt kommer fix-
artjänsterna att marknads-
föras till den äldre befolk-
ningen?

– Med hjälp av annonsering 
men också via hemtjänstens 
personal. Vi kommer också att 
informera våra pensionärsför-
eningar och dessutom sätta upp 
anslag på vårdcentralerna och 
våra boenden, säger Anette.

”Fixarna” kommer att bära 
en särskild legitimation och ar-
betet är tänkt att starta i mitten 
av mars.

– Återstår att se hur stor

Fixartjänster – en hjälpande hand i vardagen
– Lyckad modell som introduceras för äldre i Ale

Fixare! Ulf Hederstedt, Örjan Rutgersson, Christer Bengtsson och Lars Eckert är de fyra personer som kommer att ansvara för 
fixartjänsterna som nu blir verklighet i Ale kommun.

bilder i datorn?
Vi hjälper dig att framkalla dina 
digitala bilder till papperskort

Du kan även som tidigare 
komma in med ditt

www.boman.vsfl .nu
Besök oss på www boman.vsfl .nu och skicka dina 

bilder till oss för framkallning direkt via nätet
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SURTE. Ett brutalt dub-
belmord inträffade vid 
Vallarna i Surte på ons-
dagsmorgonen.

Ett par som var på 
väg till sina arbeten såg 
två döda kroppar lig-
gandes intill en bil på 
Fågeldammsvägen.

Offren, två män 21 
respektive 39 år, hade 
skjutits i huvudet.

Platsen där de två männen 
sköts till döds ligger i närhe-
ten av skjutbanan. Ett stort 
polispådrag, med heliktopter, 
hundpatruller och tekniker, 
arbetade hela dagen med att 
försöka finna spår efter gär-
ningsmännen. Området spär-
rades av i höjd med Fågeldam-
marna.

Polisen tror att morden 
ägde rum någon gång mellan 
klockan sex och halv åtta 
på onsdagen. Båda offren 
kommer från Göteborgstrak-
ten och Länskriminalpolisen, 

h dh ä d d

söker nu tänkbara motiv till 
den iskalla avrättningen.

– Båda offren är sedan tidi-
gare kända av polisen, förkla-
rar Tom Henricson på Ale-
polisen.

En patrull från Alepoli-
sen deltog vid avspärrningar-
na, men har inget med utred-
ningen att göra.

– Det finns flera teorier, 
men det går inte att peka 
på något konkret. Det finns 
många olika tankar, men att 
det rör sig om någon form av 
uppgörelse är högst troligt, 
säger Henricson som under 
sina tjänstgöringsår aldrig ti-
digare upplevt ett dubbel-
mord.

– Allmänheten behöver 
dock inte känna någon oro. 
Det är ingen galning som går 
lös i Surte, poängterar Hen-
ricson.

Polisen tar gärna emot tips 
om någon har sett eller hört 
något som kan ha ett samband 
med dubbelmordet.

JONAS ANDERSSON
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Välj bland 6 olika
smörgåstårtor.

Vi har något för alla.

Drömstjärnor 
värmde
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Det blev snudd på värsta tänk-
bara väder när Älvängens centrum-
förening arrangerade vårmarknad 
på Valborgsmässoafton. Men tack 
vare ett stjärnspäckat startfält i 
talangtävlingen Årets drömstjärna 
höll sig publiken varm. 
Tio framträdande fick vi se och 
juryn föll för Ellen Runemark, 10, 
Jennifer Arvidsson, 9, och Andrea 
Bergman, 10, som uppträdde med 
Sandra Dahlbergs hit "Jag tar det 
jag vill ha". Med en glödhet blick 
och ett kroppsspråk som definitivt 
skvallrade om att den här tävlingen 
vill vi vinna vann trion juryns tycke. 
Nu väntar en rolig dag på Liseberg. 
minskade elevunderlaget.

Läs sid 13

Brutalt dubbelmord

Ett stort polispådrag finkammade området i Surte för att finna spår efter gärningsmännen.

Två män hittades skjutna i Surte
Ellen Runemark, Jenni-
fer Arvidsson och Andrea 
Bergman utsågs till årets 
drömstjärnor på Älväng-
ens vårmarknad.

Februari 2006. Ensamföre-
tagaren Bobbo Stanisic vann 
i rätten mot jätten Lego som 
stämnt honom för att ha snyl-
tat på Legos varumärke. Den 
danske jätten förlorade. "Bara 
en idiot som jag går in en 
sådan process" sa Bobbo.

Februari 2006. Tempo Nol rå-
nades av en ensam man. Po-
lisen satte in hundpatrull och 
helikopter i jakten.

April 2006. Under hela året försökte köpman Benny Morten-
sen att förmå Vägverket och politikerna att förstå vikten av ett 
mot i Alvhem. Utan det dör lanthandeln som är en viktig ser-
vice för närboende, särskilt äldre. En ljusning kom i slutet av 
året, då Lilla Edets kommunalråd, Bjarne Färjhage (s), lycka-
des få klartecken om en tågstation i Tingberg som ligger strax 
norr om Alvhem. Det öppnar dörrar för en ny diskussion om en 
trafikplats.

April 2006. Två män avrättas i närheten av Surtesjön. Det bru-
tala dubbelmordet som var en uppgörelse i den undre världen 
får stort genomslag i media.

Februari 2006. Premiär för 
fixartjänster i Ale som utan 
ersättning utför uppdrag i 
hemen hos äldre Alebor.

Maj 2006. Lena och Kurt Jan-
nesson utses till Årets före-
tagare i Ale. Uspastorp konfe-
rens- och äventyrscenter blir 
detta år också centrum för 
dansbandsallsång.

Maj 2006. Ale Vikingagård 
slog nya rekord. Årets viking-
amarknad i dagarna två var en 
publiksuccé. Thomas Sunds-
myr utsågs till Kunga av Ale.

Maj 2006. Göran Börjesson, OK Alehofs och hela Ale kommuns 
eldsjäl, avled 65 år gammal. Nödinge kyrka räckte långt ifrån till 
när begravningen ägde rum. Alla ville ta ett sista farväl.

Juni 2006. Gerhard Sager 
fick mottaga kristdemokra-
ternas Vitsippspris för sitt 
stora ideella arbete i Skepp-
landa BTK och för sin bok "Sila 
snacket".

Juni 2006. Vägverket gjorde 
det enkelt för sig och såg till att 
industrifastigheten de köpte i 
Nol saknade hyresgäster med 
giltiga hyresavtal. De var upp-
sagda i tron att de skulle få 
flyttkostnader till nya lokaler 
betalda. Så blev det inte och 
Legosvets med tio anställdda 
tvingas nu lägga ned. Den an-
svarslöst skötta affären upp-
märksammades i riksmedia.

Augusti 2006. Ale Rings ar-
rendeavtal med Ale kommun 
har löpt ut, men klubben har 
fått ett nyttjandeavtal som 
sträcker sig även över nästa 
säsong. Under tiden letar man 
efter ny mark.

Oktober 2006. Ahlafors IF svarar för en mirakulös insats, då de i sista gången besegrar Kungs-
hamn med 8-1. Gulsvart var tvingade att vinna med sex mål mer än Sävedalen för att ta den 
åtråvärda kvalplatsen till division två. Sävedalen lyckades "bara" vinna med 5-4 borta och fick 
därmed se sig passerade. Sedan väntade förkval mot Åstorp och kval mot Floda – sedan var av-
ancemanget till division två klart. AIF hade därmed klättrat från sexan till tvåan på fem år.

NÖDINGE. Ale Torg är sålt.
Alebyggen fick 154 miljoner kronor 

för affären.
Det är ett överskott på mellan 20-

25 miljoner, pengarna ska användas 
till nya bostadsprojekt.

Det blev till slut det börsnoterade fastighets-
bolaget, Balder, som drog det längsta strået i 
kampen om Ale Torg. Fyra anbud, två utländ-
ska, hade Alebyggen att ta ställning till innan 
man i somras skrev under avtalet.

– Balder gav oss det högsta budet och sedan 
väntade en mycket komplicerad förhandling. 
Det faktum att torget ännu inte är fullt ut-
byggt medförde vissa problem i avtalsskrivan-
det, men vi hittade en bra överenskommelse. 
Ale Torg är värderat till ett värde som det står 
idag och sedan tillkommer ett tillägg när kon-

trakten är tecknade för den nybyggda delen, 
berättar en nöjd vd på Alebyggen, Lars-Ove 
Hellman.

Varför sålde ni just nu? Var det inte bättre 
att vänta tills utbyggnaden var klar?

– Vi har jobbat med den här försäljningen 
under ett par år och när vi nu hade kommit 
fram till ett antal seriösa bud såg vi inget skäl 
att vänta. Sedan är det med lite fingertopps-
känsla, räntan är på väg uppåt och vi kanske har 
passerat högsta toppen, svarar Hellman.

För Alebyggen har Ale Torg varit mycket 
betydelsefullt. Nödinge var likt många andra 
miljonprogram-områden i Sverige ett samhäl-
le med negativ statistik. Det gjordes insatser 
för att vända trenden, men det mesta var kort-
siktigt.

– Ingenting gjordes för att långsiktigt för-
ändra utvecklingen. Men på ett seminarium 
1989 med rubriken "Nödinge år 2000" som 
Nödinge SK arrangerade presenterade jag och 
näringslivschef, Nils Björking, en idé om ett 
kultur- och idrottscentrum på orten. Samti-
digt fanns det förfrågningar från ICA att eta-
blera en större butik i Nödinge. Allt gick hand 
i hand. I början av 90-talet bildade Alebyggen 
och PEAB Ale Exploatering som gavs uppdra-
get att förändra tätorten Nödinge. Det blev 
till slut Ale Torg – och däremellan beslutade 
kommunen att bygga ett gymnasium på orten, 
säger Hellman och vittnar om ett samhälle i 
som helt bytt skepnad.

– Ja, åtminstone delvis. Vi kommer nog 
aldrig få problem med tomma lägenheter i 
Nödinge igen.

Ny upptäckt
När uppdraget övergick till att förvalta Ale 
Torg kopplades Ale Exploatering bort. Det 
bolaget ansvarar nu för utvecklingen på Back-
aområdet. Istället blev det Alebyggen som tog 
över driften av torget och då gjordes en ny 
upptäckt.

– Det är inte samma sak att hyra ut och för-
valta lägenheter som att ha med kommersiel-
la och konkurrensutsatta centrumanläggning-
ar att göra. Vi förstod ganska tidigt att det här 
ska någon annan göra, menar Hellman.

Valet av köpare var inte helt enkelt.
– Vi har varit överösta av intressenter, men 

det mesta har varit kapitalförvaltare. Ale Torg 
behöver en aktiv fastighetsägare som kan 
handel. Det här är en stafettpinne som köpa-
ren tar över och de måste springa vidare för 
att lyckas.

Exakt vad affären innebär i kronor och ören 
kommer inte att stå klart förrän om många 

år. Alebyggen äger nämligen rätt till ytterli-
gare en summa om planerna på höghuset för-
verkligas.

– Om visionen slår in och vi kommer till 
byggstart får vi en ersättning till, avslöjar Hell-
man.

Vad ska Alebyggen använda de dryga 20 
miljonerna som affärens överskott ger?

– Framför allt ska vi bygga nya bostäder. 
De projekt som ligger närmast är de koope-
rativa hyresrätterna i Älvängen, Alafors, Nö-
dinge och Bohus som ger totalt 140 nya lägen-
heter. Vi hoppas att det ska bidra till att flytt-
kedjan kommer igång och att det i slutändan 
leder till en ledig etta. Det är nämligen ung-
domarna som har svårast att komma ut på bo-
stadsmarknaden idag.

Fotnot: Fastighets AB Balder äger också Bohus centrum 
samt ett antal fastigheter i Kungälv. Det största innehavet är 
dock koncentrerat till Mälardalen, Malmö och Göteborg.
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LAGERRENSNINGLAGERRENSNINGAGERRENSNING

GERRENSNIN
Stort urval med bra 

erbjudande

Spara 

ÖVERSKOTTS-
FÖRSÄLJNING
KONTORSMÖBLER
Ring 0705-22 32 10 

Sven Oscarssons Fastighets AB 
Alvhemwww.sollebrunnsmobelaffar.se

Under Bjärkedagen 
lördagen den 2/9 lämnar vi

25% rabatt
på massor av 

utställningsmöbler

Öppet: 9.30 - 16.00

Välkomna!

Alebyggen har sålt Ale Torg

Ale Torg är idag sålt till det börsnoterade fastighetsbolaget Balder. Tillträde sker 1 oktober.

PÅ TORGET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 80 55
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Våga förändra – ge oss din röst?

Älvängen • tel. 74 68 51

LandgångarLandgångar
frfr 5555 kr kr

Golfbanan i Nödinge invigd
NÖDINGE. Strålande 
solsken och idel glada 
miner.

Invigningen av 
Nödinge Golfklubbs 
och Göteborgs senaste 
superbana var perfekt 
regisserad.

– Det är tack vare 
många envisa krafter 
som vi står här idag. 
Krafter som ville göra 
något bra för Nödinge 
och Ale, sa klubbens 
ordförande Jan-Erik 
Olsson.
Hyllningarna var som sig bör 
på en invigning många. Fa-
miljen Hermansson i Nö-
dinge, som har varit hårt eng-
gagerad i Nödinge GK om-
nämndes särskilt. Sedan bar 
det av till hål fyra varifrån det 
första slaget skulle slås Uppe

ETC, Energiteknikcentrum i 
Nol, är nära ett genombrott.

ETC startar 
batterifabrik

0705-680 563
Personbilar • MinibussarPersonbilar • Minibussar

Energiteknikcentrum i Nol, ETC, 
kommer inom kort att bilda ett nytt 
batteriföretag tillsammans med indu-
striella riskkapitalister. Planen är 
att tillverka hybridbatterier för den 
svenska fordonsindustrin.

Läs sid 28 
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Kaffe och
macka
från 35:-

Ny ordförande i 
PRO Surte-Bohus
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Ale IBF seriesegrade

Ale IBF såg länge ut att missa målet att avancera till divi-Ale IBF såg länge ut att missa målet att avancera till divi-
sion två, men efter en bragdartad avslutning med 21 poängsion två, men efter en bragdartad avslutning med 21 poäng 
på de sju sista matcherna och sanslösa 71-14 i målskilnadpå de sju sista matcherna och sanslösa 71-14 i målskilnad 
vann laget serien. Alekuriren var på plats i Stenungsund närvann laget serien. Alekuriren var på plats i Stenungsund när 
Ale IBF blev klara för tvåan. Läs sid 10-11.Ale IBF blev klara för tvåan. Läs sid 10-11.
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Wivi-Anne Radesjö har 
alltid varit intresserad 
av politik och samhälls-
frågor.

Efter 15 år som riks-
dagsledamot har hon 
varit med om det mesta.

Men nu antar hon en 
ny utmaning –Wivi-Anne 
utsågs nyligen till ord-
förande för Surte-Bohus 
PRO.

Torsdag den 23 februari blev 
Wivi-Anne Radesjö historisk. Hon 
valdes då till ordförande för PRO 
Surte-Bohus och blev då den 
första kvinnan på 62 år att sitta 
på föreningens sista utpost.

– Det är ett stort ansvar, men 
också ett väldigt stimulerande 
uppdrag, säger hon.

Alekuriren har hälsat på PRO-
expeditionen i söder.

Läs sid 9

VEDDIGE. Surte IS 
damer säkrade nytt 
kontrakt i division ett 
genom att krossa Ved-
dige borta.

På lördag kan laget 
avgöra vem som vinner 
serien.

I gymnasiet väntar 
serieledande Södra dal 
– och Surte är skyldiga 
Robertshöjd en tjänst...

När det som bäst behövdes 
gjorde Surtes damer en av 
säsongens bästa matcher – 
och det var ingen tillfällighet. 
Det har varit lagets styrka 
under debut-
året i division 
ett.

– I mås-
tematcherna 
har vi klivit 
fram och 
vunnit - inte bara med ett mål 
- utan tjejerna har spelat som 
bäst när pressen har varit som 
störst, säger Surtetränaren 
Stefan Forsberg.

Stackars Veddige har inte 
skuggan av en chans. Surte 
spelade disciplinerat bakåt 
och effektivt framåt.

– När vi spelar så är vi 
inte roliga att möta. Vi bjöd 
nästan inte på en enda kon-
tring, understryker Forsberg.

Annars fanns det faktiskt 
lite att oroa sig för innan 

nedsläpp. Målfabrikörskan, 
Malin Eriksson, var förkyld 
och kastade in handduken på 
uppvärmningen.

– Efter första perioden sa 
hon att det kändes bättre och 
att det var värt att göra ett 
försök. På hennes tre första 
byten gjorde hon två mål och 
slog en assist. Malin är maka-
lös, så är det bara, berättar en 
imponerad Surtetränare.

Tremålsskytt
Till sist blev Malin Eriksson 
tremålsskytt. Bäst på plan var 
emellertid en annan Malin.

– Pettersson var suverän 
i försvarsspe-
let och tog 
hela tiden 
rätt beslut. 
Underbart att 
se, kommen-
terar Fors-

berg.
Storsegern innebar att 

Surte säkrade kontraktet, 
men laget har fortfarande 
något att spela för i sista 
omgången då serieledande 
Södra dal kommer på besök 
till gymnasiet.

– Ja, vi hade god hjälp av 
Robertshöjd när vi tog klivet 
upp i division två. Det är 
kanske dags att betala till-
baka, säger Forsberg och till-
lägger:

– Det vore pricken över 

"i" att få slå serieledarna  i 
sista hemmamatchen. Vilken 
säsongsavslutning!

Kan ni verkligen klara av 
det?

– Absolut. Vi har inte varit 
utspelade i någon match och 
de bonuspoäng som vi har 
tagit mot seriens främsta lag 

är de som lägger grunden till 
att vi hänger kvar. Inga lag 
går säkra mot oss. Vi har växt 
flera klasser under säsongen. 
För att kunna hävda oss ännu 
bättre behöver vi bli ännu 
snabbare och ännu tyngre, 
men det är sådant som 
utvecklas med tiden, avslutar 

Forsberg.
Surtemålvakten, Linda

Emanuelsson, höll säsong-
ens första nolla. Återstår att 
se om det blir den sista...
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INNEBANDY
Division 1 södra damer
Veddige – Surte 0-9
Mål SIS: Malin Eriksson 3, Susanne 
Källefjerd 2, Jonna Leek, Caroline 
Björkner, Sandra Svensson, Mathilda 
Björk. Matchens kurrar: Malin Pet-
tersson 3, Sandra Svensson 2, Malin 
Eriksson 1.

Södra Dal  17 +69 45
RBK Göteborg 17 +67 43
Warberg  17 +28 33
Partille  17 +5 30
Älvstranden  17 +10 26
Surte  17 +1 23
Fröjered  17 -25 20
Färjestaden  17 -17 19
Veddige  17 -60 9
CL 98 IC  17 -78 3

Division 3 Göteborg, herrar
Ale – Mölndal 13-2 (2-2, 5-0, 6-0)
Mål, Ale: Jonas Carlsson 2, Daniel 
Blomqvist 2, Martin Eriksson 2, 
Tobias Embäck 2, Jonas Andersson 2, 
Martin ”Gorgi” Johansson, Andreas 
Svensson, Janne Auvinen.
Matchens kurrar, Ale: Jonas Carlsson 
3, Martin Eriksson 2, Janne Auvinen 1.

Ale – Åbro 7-1 (2-1, 3-0, 2-0)
Mål, Ale: Jonas Andersson 2, Daniel 
Blomqvist 2, Martin Eriksson, Jonas 
Carlsson, Tobias Embäck.
Matchens kurrar, Ale: Jonas Anders-
son 3, Martin ”Libba” Johansson 2, 
Martin Eriksson 1.

Division 3 Göteborg, damer
Ale –Floda 2-0
Mål, Ale: Nathalie Olander, Emelie 
Henriksson. Matchens kurrar: Karin 
Westerlind 3, Andrea Gustafsson 2, 
Emelie Henriksson 1.

Ale –Åbro 2-2
Mål, Ale: Erica Carlsson, Angelica 
Andreasson. Matchens kurrar: Anna 
Arvidsson 3, Emma Eklund 2, Ang-
elica Andreasson 1.

HANDBOLL
Nödinge – Kärra 24-34 (11-18)
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Marie 
Karlsson 6, Gorana Vlahov 3, Jes-
sica Petersson 3, Anna Dellmyr 2, 
Johanna Jiveus 1, Ann-Sofie Wallbert 
1. Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Jessica Petersson 1.

FOTBOLL

Surte IS säkrade kontraktet
Och kan avgöra vilket 
lag som vinner serien

Makalösa Malin Eriksson kände sig krasslig och stod över den första perioden. I den andra 
hoppade hon in och gjorde två mål plus ett assist på sina tre första byten. Ett hyfsat facit.

Arkivbild: Allan Karlsson

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 25 feb
Veddige –Surte 0-9 (0-2, 0-4, 0-3)

GRATTIS, TJEJER!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Serieledande Kärra satte stopp för NSK
NÖDINGE. Serieledande 
Kärra blev som väntat 
en övermäktig uppgift 
för Nödinges damer.

Hemmalaget käm-
pade tappert, men utan 
framgång.

k d

hela sju mål från Mathias-
sons slägga. Siktet har varit 
bra inställt på sista tiden och 
detta var inte enda glädjeäm-
net på nio meter. Anna Dell-
myr gjorde nämligen come-
back och spe-
lade sin första

på nio meter, säger NSK-trä-
naren Morgon Winsten.

Dellmyr behövde inte gå 
mållös från sin återkomst. 
Två bollar kastade hon allt in 
bakom Kärramålvakten.

Dessvär-
re fick Gö-

re 0-5-underläget så höll vi 
ganska jämna steg med Kärra. 
Det fanns allt en del positivt 
att ta med sig från matchen, 
menar Winsten.

Nödinge fick ställa upp 
utan någon av sina ordinarie 
målvakter Ulrika Carlsson

spår, funderar Winsten.
Istället fick Lotta Leino

göra en tillfällig comeback 
och hon behövde absolut inte 
skämmas för sin insats. Det 
blev faktiskt 17 räddningar.

HANDBOLL

SPORTEN

Mars 2006. Surte IS unga 
innebandylag på damsidan 
klarar mycket imponerande 
av uppdraget att hänga kvar i 
nästhögsta serien. Malin Er-
iksson, 15, är lagets fantom 
och öser in mål.

Mars 2006. Ale Innebandys 
herrar var länge uträkna-
de i division tre. De låg hopp-
löst långt efter under hösten, 
men med makalösa 71-14 
på de sju sista matcherna 
lyckas laget gå hela vägen. 
Plöstligt var Ale IBF tillba-
ka i division två. Undrar om 
någon har fattat det än...

September 2006. Nödinge 
Golfklubb invigde äntligen sin 
bana på Backa gård. Nio hål 
är nu klara och ägarna pratar 
plötsligt om en 27 hålsbana. 
Möjligheterna finns återstår 
att se vad Martin Sternberg 
och pojkarna har tänkt sig...

September 2006. Ahlafors 
Fria skola blir första friskolan 
i Ale kommun. Rektor är Ing-
vald Lindström.

Augusti 2006. Alebyggen of-
fentliggör att bolaget sålt 
Ale Torg till det börsnoterade 
fastighetsbolaget Balder. Ale 
Torg firade senare i novem-
ber 10 år.


