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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade Fr 400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Läs mer på:
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Det här får du som 
kund hos xtravaganza:

www.nordmannabowling.se  Nordmannatorget Kungälv  Tel: 0303-16345www.nordmannabo

Nordmanna 
    Bowling DISCOBOWLING

FREDAG-LÖRDAG

skolstarten!

Inför 

KOlla även in vår E-handel på 
www.rekobarn.se

Baby till tonår 50-176 cl

Ronderande och 
stationär bevakning

   Portvakt
   Receptions-
   väktare
   Säkerhetsvakt
   Larmjour och 
   utryckning
   Provköp
   Hemgångs-
   kontroller
   Butikslåsning 

Tel. kontor 0303-74 99 97

   Säk
   Larmjo

trycknin
Provköp

   Hem

svakt
h

gångs
roller

Ale, Kungälv, 
Lilla Edet, 
Göteborg
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���Vi är ett lokalt städbolag i Ale 

som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Välkommen in!  
   Lena med personal

REA
HOS OSS!

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 
Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 

(lunchstängt 13-14)

Kungälv, mittemot fi skhandlar’n 
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Mån-fre: 10-18, Lör: 10-14
Västra Gatan 67, Kungälv 0303-92415 

www.nillashop.se

TED NICOL • STEILMANN 
KELLO • NITTO • SKOVHUUS  

C’ARLA DU NORD • OUI 
WICO • JOFAMA • ZHENZI

Vi har storlekar 36-56
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Opel Meriva fick aldrig 
något genombrott här, 
men på kontinenten 
blev det en storsäljare. 

Nu ska det bli änd-
ring på det tack vare 
modernare design, 
bättre kvalitet, snålare 
motorer men framfö-
rallt – ett helt nytt tän-
kande vad gäller famil-
jebussens paradgren: 
fiffiga lösningar. 

Vad sägs exempelvis 
om ”bakhängda” dörrar 
som öppnar hela kupén 
på vid gavel? Vi begav 
oss till staden vars 
hamn tituleras ”Dörren 
mot världen” för en 
provkörning. 

Hamburgs hamn är gigantisk 
och hanterar varje år tretton 
tusen fartyg samt sju miljo-
ner containrar. Sett till stor-
lek är detta faktiskt Europas 
tredje största efter Rotter-
dam och Antwerpen. Tja, 
det går inte att komma ifrån 
att just denna stad är ganska 
passande för just bilen vi ska 
köra. ”Dörren mot världen” 
får oss nämligen att tänka på 
finessen vi gillar allra mest.

Arv från lyxbil
Opel Meriva har ett mer per-
sonligt utseende än vad som 
är vanligt för bilar i den här 
klassen. Tyskarna har tagit 
ut svängarna med ritstiftet 
och fått till en snygg design. 

Bakrutornas nederkant går 
nästan ner till midjan och i 
kombination med det stora 
panoramasoltaket så kan 
ingen klaga över utsikten. 
Det mest spektakulära är 
naturligtvis de bakhängda 
dörrarna á la Rolls-Royce 
Phantom. Öppningsvinkeln 
är nästan vinkelrätt (hela 
84 grader) och ingen kan 
hoppa av i farten, det sätter 
elektroniken stopp för. Kva-
litetskänslan har höjts flera 
snäpp och i den femsitsiga 

kupén känner man sig snabbt 
hemma. Opel brukar inte ha 
några kontroversiella lös-
ningar när det gäller inred-
ningen, utan har valt en linje 
som passar de flesta. Enkelt, 
tydligt och snyggt har alltid 
varit tyskarnas motto och 
nu kan vi även lägga till rik-
tigt praktiska förvaringslös-
ningar.   

Hög standard 
Bensinmotorerna som 
erbjuds är tre till antalet och 

bjussar på 100, 120 respek-
tive 140 hk. Vi rattade det 
mellersta alternativet, som 
förväntas bli storsäljaren, och 
då sköts växlingarna med en 
femväxlad manuell låda som 
fixar sprinten till hundra på 
11,5 sekunder. Toppfarten 
är 188 km/h medan förbruk-
ningen ligger stadigt kring 
0,61 liter milen. Förespråkas 
diesel finns det möjlighet 
att välja mellan en 100 häs-
tars oljebrännare med sex-
stegad automatlåda eller en 
manuellt växlad 95 hästare, 
vilken ansluter under nästa 
år. Grundpriset startar från 
164 900 kronor och då ingår 
relativt mycket standardut-
rustning. Vad sägs om elek-
trisk handbroms, luftkon-
ditionering och ljudanlägg-
ning? Nya Opel Meriva är 
en praktisk familjebuss som 
tar poäng med sina ovanligt 

smarta bakdörrar. Upplevel-
sen är ungefär som att besöka 
Hamburgs nöjesstråk i St. 
Pauli. Riktigt ovant i början, 

men man vänjer sig snabbt!

ERIK SVENSSON
JOHANNES GARDELÖF

Med vidöppna dörrar

OPEL MERIVA 1,4 TURBO ENJOY
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
120 hk mellan 4 800-6 000 varv/
minut. Max vridmoment: 175 Nm 
mellan 1 750-4 800 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: 
fjäderben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: 
halvstel axel och bakåtriktade 
bärarmar. 
Styrning: Kuggstång med 
elektrohydraulisk servo. Vändcirkel 
11,1 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP. 
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
264, längd 429, bredd 181, höjd 162. 
Tjänstevikt 1 360. Bränsletank 54 
liter.  
Prestanda: Toppfart 188 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 11,5 sek.
Förbrukning/miljö: 6,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 143 
g/km. 
Pris: 169 900 kronor. 
Plus för: Ovanligt smarta bakdörrar, 
riktigt flexibel inredning, bra 
kvalitetskänsla, komforten.
Minus för: Högt däck- och vägljud, 
Skymmande A-stolpar.

Uppiffade Honda CR-V 
är den perfekta bilen 
för dig som drömmer 
om ett rikare friluftsliv.

 Det är bara att ta 
stigen till storskogens 
utkanter och liva upp 
tillvaron. 

Nu erbjuds den fyr-
hjulsdrivna succésuven 
även med dieselmotor 
och automatlåda.

I grunden är Honda CR-V 
framhjulsdriven men sys-
temet kan även sätta fart 
på bakhjulen vid behov då 
framsulorna tappar grep-
pet. Tyvärr kan man inte 
låsa drivningen 50/50 mellan 
axlarna, men annars är fines-
serna många. Bland annat 
finns en släpvagnsstabilisa-
tor som känner av om släpet 
börjar kasta och om så sker 
aktiveras bromsarna blixt-
snabbt. 

Trevlig dieselspis
Nospartiet har fått en lätt 
ansiktslyftning med bland 
annat en ny grill, snyg-
gare stötfångare och tuffare 
motorhuv. Även inuti känns 
det nytt och fräscht även om 
man känner igen nästan varje 
liten detalj och jajamänsan, 
den lustiga flygplansinspi-
rerade handbromsen finns 
kvar.  Kvalitetskänslan är 
hög liksom tidigare och man 
sitter bra såväl fram som bak. 
Men det riktigt spännande i 

testbilen gömmer sig under 
huven - här arbetar nämligen 
en dieselfyra på 150 häst-
krafter i kombination med 
en femstegad automatlåda, 
något som är hett efterläng-
tat hos många. Maskinen 
arbetar alldeles förträffligt 
och det finns inte mycket att 
klaga på: färden till hundra 
rullar på 10,6 sekunder, 187 
km/h i toppfart och förbruk-

ningen är anständiga 0,74 
liter milen. Men smakar 
det så kostar det, närmare 
bestämt 307 900 kronor. Å 
andra sidan är bilen i det när-
maste fullutrustad och har 
allt – utan dragkrok. Honda 
CR-V är dock en riktig stor-
säljare så kunderna lär knap-
past behöva ”släpas” till för-
säljningshallarna.
JOHANNES GARDELÖF

Oslagbar kombination
Attraktiv? Snyggast 
i klassen! Busig? Mer 
än lovligt! Orädd? Du 
skämtar!

Konceptbilar lever oftast ett 
tragiskt liv. Först hyllas mäs-
terverken med stående ova-
tioner på någon vräkig bilsa-
long för att sedan bli inlåsta 
i ett dammigt garage och 
glömmas bort. Peugeot RCZ 
bevisar dock raka motsatsen 
– att en lejonvild koncept-
bil kan sättas i produktion. 
Frågan är bara om sportcou-
pén har det rätta klöset? 

Dubbel bubbel
Den har redan blivit 
utnämnd till 2009 års vack-
raste bil och beställningarna 
rasar in. Det är onekligen 
en lyckad start och mannen 
bakom succén är den tyska 
designern Boris Reinmöl-
ler. Han tog helt sonika en 
Audi TT och korsade den 
med en Nissan 370Z – resul-
tat är något i hästväg, förlåt, 
lejonväg. Vi följer karosslin-
jerna från den mjuka nosen 
med sina fräcka strålkastare 
till den långa motorhuven, 
över glastaket och ”dubbel 
bubbel-bakrutan” förbi de 
breda höfterna till bakvingen 
som kan fällas upp i två olika 
lägen. Interiören påminner 
mycket om 308 CC och det 
är inte så konstigt. Peugeot 

RCZ är nämligen baserad 
på storsäljaren och här är en 
av hemligheterna varför det 
gick rekordsnabbt att för-
vandla konceptet till verklig-
het. Man sitter riktigt bra i de 
skålade sportstolarna, men 
de bakre nödsätena bjuder 
inte på någon behaglig vis-
telse. Bagaget rymmer 380 
liter, men fäller man bara 
ryggstöden går det att trycka 
in 760. Det är två golfbagar, 
vilket givetvis är planerat.  

 Riktigt vitaminpiller
Nu har det äntligen blivit 
dags att vrida runt tänd-
ningsnyckeln varpå test-
bilens turbosnurra på 200 
hästar vaknar till liv. Jag släp-
per parkeringsbromsen och 
lägger i ettans växel. Duttar 
till på gasen och får ett fint 
motorsound till svar. Japp, 
fransoserna har ljudtrimmat 
bensinfyran så den ska låta 
riktigt sportig vid gaspådrag. 
Färden till hundra rullar 

på 7,5 sekunder, toppfar-
ten är 237 knyck och priset 
- 289 900 kronor. Utöver 
denna maskin så finns även 
en mindre bensinare på 156 
hästkrafter (249 900 kr) 
samt en turbodiesel på 163 
(294 900 kr). Riktigt spän-
nande blir det år 2012 då 
Peugeot RCZ även ska lan-
seras med en fyrhjulsdriven 
dieselhybrid på totalt 200 hk. 
Men åter till vår testbil vars 
motor håller vad utseendet 
lovar. Vi befinner oss i span-
ska Rioja och sportcoupén 
slänger sig runt hårnålskur-
vorna med sitt stabila chassi. 
Tja, det börjar bli lite smått 
krångligt nu. Vi är nämli-
gen i Spanien och provkör 
en fransyska som designats 
av en tysk men som byggs i 
Österrike. Peugeot har näm-
ligen överlåtit produktionen 
till Magna Steyr. Snacka om 
att kärleken går över St(e)yr! 
STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Snyggast i klassen
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Nya Citroën DS3 ska 
konkurrera med Fiat 
500 och Mini Cooper, 
ändå är det som att 
svära i Notre-Dame-
kyrkan att nämna ordet 
retro under provturen i 
Paris.

Citroën lanserar sin nya småbil 
som ”Anti Retro” och har tagit 
hjälp av såväl John Lennon som 
Marilyn Monroe för att sprida 
sitt budskap i olika reklamfilmer. 
Men frågan är om man inte döpt 
bilen till fel namn då? Vare sig 
förr eller senare har väl en till-
verkare visat upp en så revolu-
tionerande bil som DS19. I stort 
sett allt var nytt: fjädringen, väx-
ellådan, bromsarna, ratten och 
karossformen.   

Nya Citroën DS3 gör kanske 
bäst i att inte jämföras med sin 

föregångare. Den represente-
rar något annorlunda som är 
ännu viktigare för varumärket, 
nämligen ungdomlighet. Tuff 
form med sex lysdioder i fron-
ten, fräsigt formgiven och färg-
satt inredning i kombination 
med en väghållning som ingen 
Citroën hittills kunnat drömma 
om - sådant säljer! Att kombi-
nera färger och mönster nästan i 
det oändliga går säkert hem hos 
de yngre köparna. Vem skulle 
någonsin ha trott att en ”cittra” 
skulle erbjudas med sju olika väx-
elspaksknoppar och åtta takmo-
tiv? Det första man lägger märke 
till i interiören är den lackerade 
instrumentbrädan och själva 
mätarna tycks vara hämtade 
från en spelkonsol. Sittkomfor-
ten i framsätena är perfekt och 
man har enastående runtomsikt. 
Dessutom går det faktiskt att 
sitta i baksätet även om det är en 
svag överdrift att kalla den för 
rejält femsitsig. Snarare är DS3 
en coupé med ett hyfsat baksäte 
och ett riktigt stort bagageut-
rymme på 285 liter.

Gul nyckelpiga
Vi ”zickzackar” oss fram genom 
rusningstrafiken strax intill 
Eifeltornet och under huven 
arbetar en bensinfyra på 150 
hästkrafter. Motorn är fram-
tagen av BMW och återfinns 
dessutom i huvudrivalen Mini. 
Det är en enastående maskin 
med fantastisk prestanda och 
låg förbrukning. Vad sägs om 
noll till hundra på 7,3 sekunder, 
214 i toppfart och en blandad 
förbrukning på 0,67 liter milen. 
Hur är den då att köra, denna 
annorlunda Citroën? Glöm det 
där med lång fjädringsväg och 
tydlig krängning i kurvorna. 
Aldrig har ojämnheterna i fran-
sosernas huvudstads gatube-
läggning känts så påtagligt som 
i DS3. Bilen är på gränsen till 
plågsamt stötig vid låg fart men 
ligger istället som ett strykjärn 
på kurviga småvägar. Förutom 
motorn i testbilen finns även 
två andra och motorsvagare 
bensinare på 95 respektive 120 
hästkrafter. Två dieslar erbjuds 
också på 90 respektive 110 
hästar. Citroën DS3 represen-
terar vad fransmännen kallar 
”Créative Technologie” och 
samtidigt ”Anti Retro”. Test-
bilen är alltså ingen modern 
”Padda” utan snarare en gul 
nyckelpiga med vita prickar på 
taket!
JOHANNES GARDELÖF

BENGT DIEDEN

Divig, Sportig, 3-vlig
CITROËN DS3 1,6 TURBO
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 6 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 400-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manu-
ell låda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: Mac-
Pherson-fjäderben. Bak: halvstel 
axel.
Styrning: Kuggstång med elektrisk 
servo. Vändcirkel 10,7 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 
bak. ABS. ESP.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
246, längd 395, bredd 172, höjd 146. 
Tjänstevikt 1 240. Bränsletank 50 
liter.
Prestanda: Toppfart 214 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 7,3 sek.
Förbrukning/miljö: 6,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
155 g/km. 
Pris: Ej fastställt, ca 210 000 kronor.   
Plus för: Riktigt udda och fräck 
design, underhållande motor, köreg-
enskaperna, rymlig interiör.
Minus för: Smakar det så kostar det, 
stötig fjädring.
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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta vår Audi-säljare

Klimatanläggning
Lättmetallfälgar
Farthållare
Färddator

ESP
Originalstereo
Elhissar & Elspeglar
ABS-bromsar

Kontakta våra VW-säljare                                Transportbilssäljare

       www.bilab.se

POLO 1,4 MASTERS    137 500 kr
GOLF TSI 122 MASTERS 179 900 kr

Två mästare 
i sin klass.

CO2

Bilen på bilden är extrautrustad.

Niklas
Johansson

Lars
Borg Nilsson

Emil
Runfelt

0303-620 180303-620 12

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Snabb leverans!

Masterpaket

4x20W

LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Lokaltidningen ställer 
de båda kommunalrå-
den mot väggen, med 
bara några veckor kvar 
till valet.

Bjarne Färjhage (C) 
och Ingemar Ottosson 
(S) belyser majorite-
tens respektive oppo-
sitionens ställningsta-
gande i olika frågeställ-
ningar.

Varför ska man rösta på er i 
kommunalvalet 2010?
BF: – Därför att vi har lagt 
grunden till en väldigt stark 
utveckling i Lilla Edets 
kommun. Bostadsbyggna-
tionen är på gång liksom ut-
vecklingen av centrum. Vi 
har delvis misslyckats med 
skolan, men här har vi tagit 
nya tag. Vi har skapat en ge-
mensam grund att stå på där 
elever, personal, föräldrar 
och politiker varit delaktiga i 
dialogen. Verkställandet har 
nu påbörjats. Sedan vill jag 
lyfta fram vår äldreomsorg 
som vi har all anledning att 
vara stolta över. Vi får gott 
betyg i flera olika nationella 
rankingar.

IO: – Sedan åtta år tillbaka 
har det varit borgerligt styre. 
En färsk rapport visar att in-
vånarantalet fortsätter att 
minska. Det är något som inte 
är bra i Lilla Edets kommun 
och som gör att invånarna 
inte trivs. Det finns olika or-
saker till det. Bland annat får 
skolan mycket kritik, det of-
fentliga rummet är misskött 
och det råder stor brist på lä-

genheter. Det är några para-
metrar som vi vill ändra på.

Vilken blir den viktigaste 
valfrågan i Lilla Edet?
BF: – Utveckling!

IO: – Skolan. Det måste till 
ett ändrat ledarskap och en 
annan struktur i skolan, som 
innebär att eleverna får mer 
kunskap när de sedan ska gå 
vidare.

Vad vill ni göra för att för-
bättra företagsklimatet?
BF: – Under det senaste året 
har vi startat upp en inten-
siv dialog med företagarna, i 
mötesform och i arbetsgrup-
per. Kommunledningen finns 
med, men inte alltid. Vi ska 
fortsätta det arbetet, att ytter-
ligare förbättra dialogen. Det 
gör vi bland annat genom att 
bilda nätverk av olika slag.

IO: – Vi ska se till att vi har 
planerad mark för etablering-
ar. Vi har inte råd att vänta. 
Det gäller att vi är lyhörda 
för företagens krav. Utbygg-
naden av E45 innebär stora 
möjligheter och då måste vi 
marknadsföra vår kommun. 
Det gäller att vi är med och 
erbjuder industriområden 
nära våra avfarter.

Vad vill ni göra för att 
stärka skolan?
BF: – Nu börjar vi om från 
början. Vi har gjort en nog-
grann analys där proffs från 
Göteborgsregionen genom-
fört en massa intervjuer för 
att få fram vår status. Utbild-
ningsnämnden har tagit fram 
tydliga mål som håller på att 
förankras i hela skolans orga-

nisation. Allting handlar om 
att kunna erbjuda en bra ut-
bildning för våra elever. Lilla 
Edet vill bli bättre än genom-
snittet vad det gäller utbild-
ning.
IO: – Vi vill få till ett annat 
ledarskap där man arbetar på 
ett mer målinriktat sätt. Vi 
ska uppfylla de kvalitetsmål 
som finns och elevens behov 
ska stå i fokus. Det gäller att 
vara flexibla och stötta de 
elever som behöver lite mer 
hjälp.

Varför ska de äldre rösta 
på er?
BF: – I olika undersökningar 
och jämförelseprojekt får äld-
reomsorgen i Lilla Edet väl-
digt gott betyg. Vår äldreom-
sorg tillhör den övre fjärde-
delen i landet. Vi ska jobba 
för att behålla den kvalitén. 
Vi blev tvungna att göra vissa 
neddragningar under krisen, 
men det har alla kommuner 
gjort.

IO: – Vi har byggt ut äld-
reomsorgen i kommunen 
på senare år, där Soläng i 
Lödöse är det senaste exem-
plet. Vi har varit pådrivande 
och stöttat dessa projekt. Vi 
föreslår också en höjning av 
personaltätheten i framtiden. 
Jag kan dock inte säga att det 
sker 2011. Vi vill också erbju-
da fler heltider än vad som är 
fallet idag.

Kommunen fortsätter att 
tappa invånare. Hur ska ni 
vända trenden?
BF: – Genom att fortsätta 
driva den utvecklingspolitik 
som vi gör. Vi måste bli fler så 
att vi har råd att hålla den ser-

vice som vi har. Det gäller att 
ta fram attraktiva bostadsom-
råden och vi har kommit en 
bra bit på väg i Lödöse. Vi re-
sonerar också med Leifab om 
att upprätta nya lägenheter. 
När vår del av vägbygget har 
kommit igång får Lilla Edet 
större möjlighet att växa.

IO: – Det offentliga rummet 
måste bli snyggare. Det ser 
väldigt illa ut på sina håll och 
folk är irriterade. Vi måste ha 
boenden som passar alla och 
det håller inte att vänta på 
marknaden. Det finns många 
parametrar som har betydel-
se när man väljer var man ska 
bosätta sig, som bland annat 
barnomsorg, skola, transpor-
ter och så vidare. Det första 
intrycket är emellertid väl-
digt viktigt.

Vad kan föreningslivet för-
vänta sig för satsningar den 
kommande mandatperio-
den?
BF: – En stor händelse under 
den gånga perioden har varit 
ishallsbygget i Lödöse som vi 
i majoriteten drivit. På detta 
sätt vill vi fortsätta att utveck-
la föreningslivet. Det ska ske 
i tajt samarbete mellan för-
eningslivet och kommunen. 
Nästa stora projekt tror jag 
blir Hedens idrottsplats där 
vi nu diskuterar möjligheter-
na till utveckling.

IO: – Under den här man-
datperioden byggdes en ishall 
på ideellt initiativ där kom-

munen var med och stöttade. 
Föreningslivet är dock inte 
enbart idrott och det finns 
många kulturer att ta vara 
på. I vår kommun bor folk 
från olika kulturer och alla 
har något att bidra med. Vi 
vill skapa ett mångkulturellt 
aktivt kulturliv. Jag vet inte 

exakt hur det ska utformas, 
men det blir något för Upple-
velsenämnden att ta med sig.
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COOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
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Raka svar från huvudkandidaterna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bjarne Färjhage (C).

Ingemar Ottosson (S)
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Lördag

Fredag
Streaplers

10-17  ........ Loppis och café öppet
10-17  ........  Karusell, hoppborg, slide,  

lotterier öppna
11-20  ........ Street soccer
10-10.30  ...  Lilla Edets Musikförening  

spelar
11.30 ......... Martinssons Brasskvintett

12-02  ........ Restaurangtältet öppet
14.00 ......... Småstjärnor
15.00 .........  Dragning lotterier, 

utdelning ungdomsstipendium
20.00.......... Jeanette Pettersson.
21.00 .........  Svenska Hits med Lollo, Magnus 

och bandet GOOD NEWS

- Lördag 28/8 -

- Fredag 27/8 -
16-20  .......Café öppet
16-20  ....... Karusell, hoppborg, slide, 

lotterier öppna
16.00.........Pilkastning, boll m.m.

16-02  .......Restaurangtält öppet
19.00 ........ Allsång med  

GO-rockalong band
21.00.........Streaplers spelar

Gynna Lions Club Lilla Edet genom att köpa  ”Edet-festivallotten”. 
 Vinster lottas ut lördag 28/8 värde över 30.000:-
Lions tackar alla sponsorer o besökare som  möjliggjort detta arrangemang:  
Arr: Lions Club Lilla Edet.

1:a vinst värde 5.000 kr
Vinn en låda på Edet-festivalen

Lotten berättigar till deltagande i Lilla Edets stora lotteri. Dragning Edet-festivalen
Sammanlagt vinstvärde över 30.000 kr

Vinstnummer presenteras i TTELA den 1 september.
Lotteriets behållning går oavkortat till Lions Hjälpverksamhet.

Lions Edet-festivalen lotteriet
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EDETfestival
Fred 27/8-Lörd 28/8

LIONS

INTERNATIOTNAL

LIONS
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Plats: Wärdshusets(g:a rasta)parkering

Streetsoccer 
med fairplay poäng Killar o tjejer 13-18 år
kl 11-14 ... Prova-på-spel 
kl 15-20 ...  Grunnebo Interiör CUP 

Fria Non Stop-BUSSAR
Taxi Lilla Edet 
Från Busstation till Festivalen
Lördag mellan kl 13-16.30 

Svenska Hits
med Good News 

Magnus Bäcklund 
och Lollo Garthman

Småstjärnor

Fria bussar 
till Festivalen med Västtrafik
För mer info www.lillaedet.se KOMMUN

LILLA EDETS

�����

LILLA EDET. I fredags 
presenterade Center-
partiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet ett gemen-
samt valmanifest.

Tillsammans lyfter 
vi Lilla Edet är devisen 
som gäller.

Folkpartiet saknas 
dock eftersom de har 
valt att stå helt och 
hållet på egna ben i 
årets valrörelse.

I fredags bjöds media in till 
kommunhuset i Lilla Edet för 
att få ta del av det gemensam-
ma valprogrammet för C, M, 
KD och MP. Samtidigt för-
kunnades att Folkpartiet valt 
att dra sig ur samarbetet.

– I våras satt vi och plane-
rade hur vi skulle samarbeta i 
årets valrörelse. Efter en tid 
återkom Folkpartiet med be-
skedet att de ville vara själva 
och agera på egen hand. Det 
beklagar vi, förklarar Bjarne 
Färjhage (C) och fortsätter:

– Dock är inga dörrar stäng-
da. Efter valet kommer vi att 
ta upp diskussionen igen, så 
får vi se vad vi kommer fram 
till. Det finns ingen osämja 
oss partier emellan, det vill 
jag noga understryka.

Att MP har anslutit till hö-
geralliansen förvånar säkert 
en del väljare, men Tommy 
Nilzén ser inget kontrover-
siellt i ett det beslutet.

– Det fungerar alldeles ut-
märkt och det finns många 
som jobbar på samma sätt 
ute i landet. Vi vill vara med 
och fortsätta driva den posi-
tiva utveckling vi ser i Lilla 
Edet, säger Nilzén.

Kvartetten av partier lyfter 
särskilt fram utvecklingsfrå-
gorna, kvaliteten som fram-
ställs inom äldreomsorgen 

samt nysatsningen inom 
skolan.

– Det har skett ett omtag 
i skolan det sista halvåret. 
Vi är övertygade om att det 
kommer att ge resultat, avslu-
tar Bjarne Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Tillsammans lyfter vi Lilla Edet. Det är devisen som Bjarne 
Färjhage (C), Camilla Waltersson-Grönvall (M), Marie-Louise 
Nielsen (KD) och Tommy Nilzén (MP) för fram i sitt gemen-
samma valmanifest.

Fyra partier gör 
gemensam valkampanj
– Men Folkpartiet går sin egen väg

Visst är det skevt, visst 
är det galet – hur 
skall vi rösta i valet?

2009 betalade funktionshin-
drade ca 14 000 kronor för 
arbetsresor med taxi till Gö-
teborg och 9 000 för resor 
till Trollhättan om man ar-
betade 5 dagar i veckan, 
11 månader det året. 2010 
höjde ett enigt kommunfull-
mäktige egenavgifterna till 
ca 69 000 respektive 48 000 
kronor.

Kostnaden blev i ett slag 
5 gånger så hög. Vi funk-
tionshindrade, som ofta 
lever på lönebidrag, med 
mycket låga inkomster, 
också för att vi inte alltid 
orkar arbeta 8 timmar om 
dagen har ingen möjlighet 
att klara omställningen.

När fullmäktige i Lilla 
Edet ånyo behandlade 
frågan fastställde man sitt ti-
digare beslut. Beträffande så 
kallade ”fakta” som social-
chefen och kommunalrådet 
hänvisar till:
• Dubbla reseavdrag för 
resor i egen bil. Det här 
gäller de som inte kan köra 
själva. Det här gäller ar-
betsresor med subventione-
rad taxi.
• Det statliga bidrag på 
26 000:-/år man hänvisar till 
gäller mycket gravt funk-
tionshindrade och många av 

oss får ingenting alls eller 
bara en bråkdel av summan.
• Bland annat Alingsås och 
Tranemo lär ha höjt avgiften 
till Lilla Edets nuvarande 
nivå. Faktum är att alla våra 
kranskommuner: Ale, Kung-
älv, Stenungsund, Uddeval-
la, Vänersborg och Trollhät-
tan tillämpar en avgift som 
ligger i nivå med vad vi be-
talade förut.

Dessutom får vi inte 
jämkning för förhöjda rese-
kostnader i år, utan måste 
ligga ute med pengarna tills 
slutlig skatt beslutats nästa 
år. Det lönar sig inte längre 
att arbeta och vi blir sämre 
i våra funktionshinder om 
vi inte längre kan få de me-
ningsfulla samarbeten och 
sociala kontakter i ett ar-
betsliv som vi så väl behöver.
Våra frågor till partierna:
1. Regeringen prioriterar 
arbete för alla – Hur vill ni 
hjälpa oss att nå det målet?
2. Om vi inte kan arbeta ut-
anför kommunen längre – 
Hur kan ni hjälpa oss att få 
arbete inom kommungrän-
serna?
3. För arbetsresor gäller att 
man bara kan åka mellan 
hemmet och arbetsplatsen. 
För att handla måste vi an-
vända normal färdtjänst ut-
anför arbetsresorna. Friska 
människor har arbetsrese-

avdrag och kan ändå handla 
på väg till eller från arbetet. 
Kan ni hjälpa oss på det om-
rådet?
4. Arbetsresorna ingår i ett 
paket för färdtjänst som av-
talats med Västtrafik. Varför 
kan inte kommunen handla 
upp arbetsresorna sepa-
rat med till exempel Taxi i 
Lilla Edet? Skall vi lida för 
att kommunen inte inser att 
återkommande fasta resor 
bör ge ett lägre pris?
5. Kommunen siktar på till-
växt – Hur tror ni att en 
bättre hantering av handi-
kappade kan hjälpa oss att 
nå det målet?
6. Varför finns det ingen re-
gional samordning inom 
VG-regionen på det här 
området – det blir ju annars 
lätt att hela havet stormar i 
regionen?

Visst är det skevt, visst är det 
galet – tala om varför vi skall 
rösta på just er i valet?

Ralf Sköld, 
Synskadades riksförbund 

Trollhättan/Lilla Edet
Ulf Olausson 

Synskadades riksförbund 
Trollhättan/Lilla Edet

Bo Skoglund 
FUB, THIF

Öppet brev till de politiska partierna i Lilla Edet

LILLA EDET. En nystart 
för grundskolan i Lilla 
Edets kommun.

I torsdags samlades 
över 200 personer som 
har anställning inom 
utbildningssektorn 
samt politiker från 
Utbildningsnämnden.

– Jag är väldigt för-
hoppningsfull inför 
framtiden, säger 
nämndordförande 
Camilla Waltersson-
Grönvall (M).

Resultatet har varit undermå-
ligt och kritiken frän. Nu ska 
bilden av grundskolan i Lilla 
Edet förändras.

– Vi har identifierat våra 
bekymmer och vågat säga det 
högt. Nu gäller det att blicka 
framåt. Den här gången får vi 
inte misslyckas, det har vi inte 
råd med, säger Camilla Wal-

tersson-Grönvall.
– Det andas klar optimism 

och stämningen är positiv 
bland lärare, rektorer och 
politiker. Det kände jag efter 
torsdagens så kallade kick off.

Problemområdena finns 
på pränt och nu handlar det 
om att skapa ett målrelaterat 
arbetssätt.

– Det är allas angelägenhet 
att vi lyfter resultaten, säger 
Camilla.

En ny organisation har 
skapats där område söder, 
väster och centrum har slo-
pats. Istället har det tillsats två 
verksamhetschefer, Anders 
Pettersson som grundsko-
lechef, och Pia Gustavsson 
som förskolechef.

– Politiken kommer att ta 
fram en skolvision i höst. Den 
ska förankras ute i verksam-
heten så att alla känner sig 
delaktiga, förklarar Camilla.

Kommer trenden att 
vända?

– Självklart! Vi har inget 
annat val, avslutar Camilla 
Waltersson-Grönvall.

JONAS ANDERSSON

Uppstartsträff för skolpersonal

Camilla Waltersson-Grön-
vall (M), ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar
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Det finns fortfarande platser kvar till
höstens kurser på Komvux!

SÖK NU!
�����������������������������������������

��	����������������������������������������

������������������������

Studie- och yrkesvägledare: ��������
��������

Expedition: ��������
��������

FRIVILLIGCENTRALEN
��������������������  �������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������

������������������������������� ������
������� ������������������������
����������������������������� ���
��  ��������������������������������
��������������������������������������
��������  �������������������������������
������������������

��������������������������������������
���������������������������������  ���
������������������������
����
�


����� �������  ��������������������������
�������������������������������  ����

�
������������������

���������������������
Onsdag den 8/9 kl 19.00 
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Skatteverket informerar 
kring Starta eget

Tisdag 31 augusti kl 18-21.30, 
Kommunhuset Lilla Edet
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Öppettider:
Kommunhuset, Lilla Edet
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Lödöse Bibliotek
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Kom ihåg att ta med 
röstkort och giltig 

ID-handling när du röstar.

Augustimusik på 
LJUDABORG, Lödöse

25 augusti  kl 18.30

West of Eden 
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Möte om Vindbruks-
planen den 1 september.
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LÖDÖSE. Förra året 
startades det som ska 
bli en ny tradition på 
Lödöse museum.

Lördagen den 4 sep-
tember är det åter dags 
för Lödöse Motornos-
talgiska Dag.

– Det är ett brett och 
folkligt arrangemang 
för alla åldrar, förklarar 
Lena Stammarnäs.

– Målet med dagen är att 
skapa en mötesplats för både 
pryl- och designälskare, mo-
torveteraner, dräktintressera-
de och allmänna nostalgiker, 
säger Lena Stammarnäs och 
tillägger: 

– Dagen ska andas nostal-
gi vad gäller fordon, prylar, 
kläder, dans och musik.

Huvudattraktionen för 
många blir veteranbilsutställ-
ningen med bakluckeloppis. 

– Vi uppmanar alla med 
fordon äldre än 1980 att fylla 
bagageluckan med tidstypis-
ka prylar och gärna klä sig 
tidsenligt. Vi tar inga kost-
nader för vare sig utställa-
re eller besökare. Du kan 
komma med bil utan prylar 
eller med prylar utan bil. Ta 
med en filt eller ett bord att 
sälja från, säger Lena Stam-
marnäs.

Fri entré gäller till museet 
och utställningarna. Två 

priser delas ut under dagen: 
Concours de Charme, där 
bästa, mest tidsenliga ekipa-
ge bedöms av en jury och 

Peoples Choice där publi-
ken utser sin vinnare.

Dansbana med dans till li-
veorkester står också på pro-
grammet. Ukulelegruppen 
Fyra Strängar underhåller 
under dagen runt omkring 
på utställningsområdet, och 
Folkparksorkestern spelar 
upp till dans på dansbanan 
vid Ljudaborg. I år är det de-
cenniet 1945-1955 som lyfts 
fram särskilt på dansbanan.

Slutligen kan nämnas att 
arrangören har utlyst en 
dräkttävling för mest tidsen-
liga klädsel.

Kom och mingla
– Oavsett om du har bil eller 
prylar att sälja har du säkert 
kläder från en särskild epok 
att klä dig i, säger Lena Stam-
marnäs och kommer med föl-
jande uppmaning:

– Kom och mingla under 
dagen och dansa på dansba-
nan! Vinnaren i dräkttäv-
lingen utses av en dräktkun-
nig jury. 

Lödöse Motornostalgiska 
Dag är ett samarrangemang 
mellan Göteborgs Motorhis-
toriska Klubb, Stödförening-
en för Lödöse Museum och 
Lödöse Museum.

GÖTA. Det blev tredje 
gången gillt.

När dansbandsbran-
schen utsåg ”Årets 
trummis” föll valet på 
Kjetil Granli.

– En höjdare! Det är 
ett bevis på att folk 
uppskattar det man 
gör, säger Streaplers-
medlemmen till Aleku-
riren.

Vid en stjärnspäckad gala i 
Orrskogens Folkets Park, 
Malung, tidigare i sommar 
prisades årets bästa dans-
bandsmusiker. I kategorin 
”Årets trummis” var Kjetil 
Granli en av de nominera-
de. Det var också han som 
fick kliva upp på scenen och 
ta emot den åtråvärda Guld-
klaven.

– Det var nervöst, det 
måste jag erkänna. Jag har 
varit nominerad två gånger 
tidigare, men aldrig nått hela 
vägen fram, säger Kjetil och 
fingrar på sin tjusiga statyett.

Dansbandsveteranerna 
Streaplers har prenumererat 
på Guldklavar de senaste sex 
åren. 2005 blev man ”Årets 
dansband” och därefter har 

olika bandmedlemmar pri-
sats på ett eller annat sätt.

– Priset tillägnar jag grup-
pen. Det spelar ingen roll hur 
bra trummis du är om inte 
helheten fungerar. Det är väl 
just det som är signifikativt 
för oss i Streaplers. Vi har ett 
grupptänk där alla bidrar med 
sitt för att få alla bitar på plats, 
säger Kjetil och fortsätter:

– Att få en Guldklave är gi-
vetvis något som sporrar. Vi 
spelar trots allt 120 dagar om 
året och då är det givetvis in-
spirerande att folk uppskattar 
det man gör.

Vad blir nästa utma-
ning nu när Streaplers har 
50-årsjubilerat och du fått 
din eftertraktade Guldkla-
ve?

– Det är alltid en utmaning 
att spela och driva ett band på 
det sättet som vi gör. Streap-
lers har aldrig vilat på gamla 
framgångar utan alltid blick-
at framåt. Det är vår drivkraft.

Sommaren har varit inten-
siv för Kjetil Granli och hans 
kompanjoner. Streaplers har 
turnerat land och rike runt 
med ett fantastiskt gensvar 
från publiken.

– Siffrorna ute på dansba-

norna har varit riktigt bra och 
det känns naturligtvis bra, 
säger Kjetil om efter en dryg 
veckas ledighet åter satt upp 
bakom trumsetet i fredags när 
Streaplers gästade Mariestad.

– Under ledigheten hann 
jag med ett besök på Astrid 
Lindgrens Värld tillsammans 

med min fru och barnen. 
Sedan har det blivit en del 
arbete på huset, förklarar 
Kjetil.

Som traditionen bjuder 
är det Streaplers som står 
på scenen när Edetfestivalen 
drar igång på fredag. En spel-
ning som hemmasonen verk-

ligen ser fram emot.
– Det är lika kul varje år. 

Dessutom känns det extra 
roligt när det är Lions som 
är arrangör och pengarna till-
faller en god sak. Vi har sett 
hur evenemanget har utveck-
lats genom åren. I början stod 
vi på ett lastbilsflak och nu har 

det växt till ett tvådagarsjip-
po med tusentals människor. 
Det är kanon!

Kjetil fick äntligen sin Guldklave

Kjetil Granli utsågs till ”Årets trummis” i samband med den årliga Dansbandsveckan i Malung. På fredag spelar Guldklave-
vinnaren och övriga medlemmar i Streaplers på Edetfestivalen.

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Motornostalgisk Dag på 
Lödöse Museum

Motornostalgisk Dag arrangeras på Lödöse 
Museum nästa lördag. Många fina veteranbilar 
kommer att kunna beskådas.

Bakluckeloppis – 
ett givet inslag på 

Lödöse Museum den 
4 september.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Och på fredag spelar Streaplers i Lilla Edet
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LILLA EDET. Den av 
kommuninvånarna så 
omtyckta Edetfestiva-
len står åter för dörren.

En viktig nyhet är att 
arrangemanget flyt-
tas från centrum till 
lastbilsparkeringen vid 
Värdshuset.

– Jag ser inga som 
helst nackdelar med 
det, tvärtom. Jag tror 
det kan bli riktigt bra 
om vi har väderleken 
med oss, säger Joakim 
Molin i Lions Club Lilla 
Edet.

Årets höjdpunkt! Det är ingen 
överdrift att påstå att Edetfes-
tivalen överträffar alla andra 
publika evenemang i kom-
munen.

– Det är kul att festiva-
len har blivit en sådan folk-
fest som lockar besöka-
re i alla åldrar, säger Joakim 
Molin som håller i trådarna 
för tionde året i rad.

– Vi är en grupp som hjälps 
åt och alla drar sitt strå till 
stacken. Givetvis känns det 
extra kul när det kommer 
så mycket publik, som höjer 
stämningen i tältet.

När arrangören sökte till-
stånd var parkeringsplatsen i 
centrala Lilla Edet, där fes-

tivalen vanligtvis äger rum, 
markerad som byggarbets-
plats.

– Det fick oss att tänka 
om och förlägga Edetfesti-
valen 2010 till Värdshusets 
område. Personligen ser jag 
bara fördelar med att ha ar-
rangemanget där. Vi kommer 
lite avsides och stör ingen på 
det viset. Det blir också enk-
lare att bygga upp tältet och 
vi slipper att stänga av gator. 
Visst, centrumkänslan för-
svinner men för de som åker 
från Ström eller Göta spelar 
det ingen roll att festivalen 
är vid Värdshuset. Jag ser 
inte problemet, säger Joakim 
Molin.

Lokal prägel
Den lokala prägeln är påtag-
lig även i år. När restaurang-
tältet öppnar på fredagen blir 
det underhållning med G.O. 
Rockalong Band och senare 
på kvällen står det populä-
ra dansbandet Streaplers på 
scenen.

Lördagen är späckad med 
aktiviteter och framträ-
danden. En nyhet är Street 
Soccer for Tolerans.

– Det är ett färdigt koncept 
och ett speciellt sätt att spela 
fotboll på. Man har testat 
detta på Fallens Dagar under 
några år med lyckat resultat. 

Det är förhoppningsvis något 
som ska tilltala våra ungdo-
mar, säger Molin.

Lilla Edets Musikfören-
ing, Martinssons Brasskvin-
tett, Småstjärnor och Jeanet-
te Pettersson avlöser varan-
dra med musikalisk under-
hållning. Kvällen är som de 
senaste åren vikt åt Svenska 
Hits med Good News, som 
den här gången har bjudit in 
Magnus Bäcklund som gäst-
artist.

Framgångsrikt
– Vi har hittat ett framgångs-
rikt koncept som vi försöker 
utveckla lite grann för varje 
år som går. Nu står vi ladda-
de inför helgens festival som 
vi tror ska bli en upplevel-
se utöver det vanliga, säger 
Joakim Molin.

Nämnas bör att löparfes-
ten Edet Runt går av stapeln 
i vanlig ordning på lördagen.

LÖDÖSE. Lödöse bibli-
otek flyttar från Lyck-
hem.

Vid årsskiftet 
kommer boklånarna 
att få ta sig till Lödöse 
Museum.

– En vinn-vinn-lös-
ning, anser kommunal-
rådet Bjarne Färjhage 
(C).

Det har spekulerats mycket i 
Lödöse biblioteks vara eller 

icke vara. Nu är det emeller-
tid bestämt att biblioteket blir 
kvar, dock flyttar verksamhe-
ten vid årsskiftet.

– Vi ser en möjlighet till 
samlokalisering med museet. 
Personligen tycker jag att 
detta är en mycket bra lös-
ning, säger Bjarne Färjhage.

Filial
Lödöse bibliotek, som är en 
filial till huvudbiblioteket i 
Lilla Edet, har så kallad del-

tidsöppning med en ensam 
bibliotekarie.

– Ensamarbetet försvin-
ner, men jag ser också andra 
värden i samlokaliseringen. 
Förhoppningsvis kan vi locka 
en del nya besökare som både 
biblioteket och museet kan 
dra nytta av, avslutar Bjarne 
Färjhage.

JONAS ANDERSSON

Edetfestivalen tar plats vid Värdshuset
– Partypulsen stiger och förväntningarna är höga

Årets happening i kommunen är utan tvekan Edetfestivalen. Till helgen är det dags igen och 
då blir det fullt drag i tältet, som i år har flyttat från centrum till Värdshusets lastbilsparke-
ring.                    Arkivbild: Jonas Andersson

FESTIVALSUGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödöse bibliotek flyttar från Lyckhem till museet vid årsskiftet.

Biblioteket i Lödöse flyttar
– Tar plats i museet vid årsskiftet

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16
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Upp till 

20% 
rabatt 
på hela sortimentet!

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet

Tala med oss. Det lönar sig!
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99
Besök vår butik: vard 15-18, lör-sön 11-13

������
��������

ÖPPET:

VARDAGAR 
07.00-17.30

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

- ”Original” med enkelglas är rummet som förlänger sommaren. 
- ”Energi” har isolerglas och är ett rum som kan utnyttjas så gott som hela året runt.
- ”Ultra” är lyx till mellanpris, här får du sommarkänsla till och med i januari.
- ”Exklusiv” har dubbelt energiglas och ger huset en skön och varm vinterträdgård.

Vilket Novoroom du än väljer, får du glädje och högsta kvalitet.

Glädje finns i det bästa rummet...

Istället för att köpa ett nytt hus

Kampanj-
priser

Välkommen in för offert!

Kampanjpriserna gäller tom ?/?

Onsdag 1/9 10-17
Torsdag 2/9 7-16

Representant

i butiken!

Kampanjpriserna  gäller tom 19/9

B A G E R I  &  C A F É

Företagsträffar i september
31/8 Starta Eget infomation
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7/9 Månadsträff med LENK:
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7/9 Tisdagslunch med Företagscentrum
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8/9 Sopplunch med Business Region Göteborg: Expedition Framåt
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9/9 Svenskt näringsliv: Hur kan Lilla Edet förbättra sitt företagsklimat?
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16/9 Byggträff för företag inom byggbranschen.
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KOMMUN
LILLA EDETS

Se www.lillaedet.se för mer information. 
Föranmälan krävs om inget annat anges till 

helene.evensen@ lillaedet.se.
Med reservation för ändringar. Arr: 

Företagscentrum, Lilla Edets kommun, Företagarna, 
Nyföretagarcentrum, Skatteverket, LENK

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-
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             VI 
LILLA EDET!

För ett medmänskligare Lilla Edet 
Vi vill kämpa för äldre, barnfamiljerna och för de svaga i samhället. Vi vill att människor 
får bestämma mer över sin vardag och därför strävat efter att ha en god barnomsorg, 
skola och äldreomsorg. Vi vill ha ordning och reda i kommunens finanser samtidigt som 
vi värnar om kommunens viktigaste verksamheter. Invandrare skall kunna känna att det 
finns möjligheter att ingå i vår kommun med samma rättigheter och skyldigheter som alla 
andra i samhället. 

I Lilla Edets kommun ska människor våga satsa på sina idéer. Fler företag betyder fler 
jobb och bättre ekonomi. Vi vill ha ett klimat där företag kan växa, och där entreprenörer 
lockas att göra satsningar, samt utveckla kommunens service till företag och göra det 
enklare att starta eget. Lilla Edet ska också vara en miljö- och turistkommun med rent 
vatten, frisk luft och tillgång till rika naturupplevelser. 

Kristdemokraterna i Lilla Edet

Lilla Edet 

ÄNT 
LIG 
EN! 

LILLA EDET 
www.moderat.se/lillaedet 

Tågstation, motorväg  
och nybyggnation…  
NU HÄNDER DET! 

Vi kombinerar erfarenhet 
med nytänkande

Vi vill fortsätta utveckla Lilla Edet
• Målmedveten satsning på skolan
• God äldreomsorg
• Trivsamt boende för alla

Läs mer om Centerpartiets politik och 
kandidater på lillaedet.centerpartiet.net

VI KOMMER.
VI SER.

VI ÅTGÄRDAR.
Men inte utan din hjälp.

LILLA EDET

UDDEVALLA. Chris-
ter Larsson ut, Tomas 
Hvenfelt in.

Ahlafors IF:s prikära 
tabellposition tvingade 
klubben att agera.

Två ansvarslösa 
minuter mot IFK Udde-
valla hindrade dock 
laget från att omgå-
ende vända trenden.

– Vi måste göra ett försök att 
få in lite ny energi och andra 
idéer. Vi var i ett liknande läge 
förra året och då valde vi att 
inte agera. Nu gör vi tvärtom 
och hoppas att det ska hjälpa 
till, säger fotbollsutskottet 
Emris Olsson till lokaltid-
ningen i måndagskväll.
Nygamle tränaren, Tomas 
Hvenfelt, fick nu rycka in som 
räddaren i nöden.

Första matchen gick mot 
IFK Uddevalla på fredags-
kvällen och tillresta sup-
portrar kunde omedelbart 
se ett nytänk. I backlinjen 
var Henrik Andersson tillba-
ka som högerback och Jonny 
Stenström tog den vänstra. 
Årets ordinarie högerback, 
Pontus Otter, fick ta plats 
på mittfältet bredvid Andres 

Colombo.
Framåt låg Peter Antons-

son längst upp i plan och 
som släpande forward sågs 
Michel Berntsson-Gon-
zales. Jihad Nashabat fick 
spela längst ut till vänster, en 
position han har alla möjlig-
heter att lyckas på.

Inledningen blev darrig. 
Det syntes tydligt att spelarna 
var ovana vid underlaget – ett 
snabbt konst-
gräs som inte 
var av bästa 
märke.

– Det tog 
en halvtimme 
innan vi hade 
anpassat oss. Bollen agera-
de på ett helt annat sätt. Det 
är en stor nackdel att vi inte 
kan träna på konstgräs. Upp-
levelsen blir helt ny varje 
gång, konstaterade en be-
sviken lagkapten, Jonatan 
Henriksson.

Skänkte bort poängen
Han tyckte med all rätt att 
AIF skänkte bort poängen. 
Enkla misstag mitt på plan, 
men även allra längst bak, 
straffade sig denna gång.

Efter 15 minuter hade IFK 

Uddevalla kopplat greppet 
om poängen. På tavlan sken 
2-0. Det blev ändå början 
till något nytt. AIF flyttade 
upp positionerna och vågade 
plötsligt äga boll. Ett bra in-
itiativ av högerbreddaren, 
Johan Elving, bäddade för 
reduceringen en halvtimme 
in i matchen. Elvings avslut 
gick via en hemmaförsvara-
re och bedömdes därför som 

självmål. 
2-1 och 

Ahlafors var 
inne i spelet 
på allvar. Dess-
värre tog IFK 
Uddevalla vara 

på en halvchans och tryckte 
in 3-1 före pausvilan. Det var 
mycket ologiskt just då.

– Jag tror inte de hade sär-
skilt många fler skott på mål 
än de som gick in. De hade 
maximal utdelning, säger Jo-
natan Henriksson.

Efter paus är det stundtals 
spel mot ett mål när gäster-
na forscerar för att komma 
ikapp. Då gör IFK Udde-
valla garanterat årets mål på 
Kamratgården. Ett överras-
kande långskott från dryga 
40 meter överrumplar nor-

malt säkra Andreas Skånberg 
i målet.

– Det går inte att lasta 
honom med tanke på alla 
poäng han har räddat för 
laget i tidigare matcher, men 
visst var det tungt, säger Hen-
riksson.

Trummade vidare
Trots 4-1-underläge repade 
gulsvart mod och trumma-
de envist vidare. Utdelning-
en kom till sist genom Johan 
Elving och en uppoffran-
de Markus Hansson. Mitt-
backen flyttades upp i anfallet 
och visade – för vilken gång 
i ordningen? – att han tillhör 
seriens absolut mest kompe-
tenta forwards. Med Hans-
son på topp blir bollen kvar 
i anfallet och övriga spelare 

hinner fylla på, dessutom är 
dennes skarvnickar ett farligt 
vapen när Peter Antonsson 
löper i djupled.

Närmare än 4-3 kom inte 
Ahlafors, men hade fru For-
tuna spelat i laget hade Udde-
valla inte lyckats stå emot. I 
matchens sista sekundrar 
räddar de på mållinjen och 
står dessutom emot en skur 
med hörnor.

På lördag väntar Mel-
lerud på Sjövallen och då 
gäller bara seger. Kärra/Kla-
reberg tog en ny trepoänga-
re i helgen och är snart både 

ikapp och förbi gulsvart, om 
inte Ahlafors får vind i seglet 
igen!
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Våra 27 greener är bättre än någon-
Köp en spelrätt/värdebevis Betala årsavgiften för 2011  
och spela resten av 2010 gratis. Erbjudandet gäller till den 15 september  

Ring 0303-22 34 26 eller läs mer på www.lysegardensgk.se

Moderna greener-Bra tillgänglighet (18+9 hål)-10 minuter från Kungälv-Fullängds Pay&Play-Naturskönt område

ERBJUDANDE

Köp en spelrätt/värdebevis Betala årsavgiften för 2011  och spela resten av 2010 gratis. Erbjudandet gäller till den 15 september  Ring 0303-22 34 26 eller läs mer på www.lysegardensgk.se

ERBJUDANDE

Våra 27 greener är bättre än någonsin!

Moderna greener-Bra tillgänglighet (18+9 hål)-10 minuter från Kungälv-Fullängds Pay & Play-Naturskönt område

MELLERUD. Där gick 
tåget.

Lilla Edets chans 
att hänga på tättrion i 
division 3 NV Götaland 
försvann definitivt på 
Rådavallen i fredags 
kväll.

Melleruds IF vann 
med matchens enda 
mål.

LEIF hade inför mötet med 
Melleruds IF chansen att 
haka på i toppstriden, men för 
det krävdes seger. Nu blev det 
en nattsvart fredagskväll för 
de rödblå. Inte nog med att 
hemmalaget lyckades vinna 
med uddamålet, dessutom 
vann samtliga konkurrenter 
på de tre översta platserna.

– Nu är det kört. Vi får 
sikta in oss på en tredje-
plats, men även det kommer 
att bli tufft, säger veteranen 
Marcus Tersing.

Efter en mållös första halv-
lek tog Mellerud ledningen 
tidigt i den andra. Ett seger-
mål skulle det visa sig. Ter-
sing hade två gyllene tillfäl-
len att kvittera, men tyvärr 
ville bollen inte leta sig in i 
nätmaskorna. 
Kort därefter 
byttes LEIF-
anfallaren ut.

– Det känns 
surt som bara 
den. Vi hade verkligen våra 
lägen, men idag ville det sig 
inte, förklarade Marcus Ter-
sing efter matchen.

Lilla Edet, som har blivit 
sexa två år i rad, 
har ändå chan-
sen att göra det 
bästa resulta-
tet någonsin i 
klubbens his-

toria. Närmast väntar hem-
mamatch mot Vänersborgs 
IF (fredag kväll), som är in-
dragna i bottenstriden, och 

därefter ett laddat möte mot 
ärkerivalen Skoftebyns IF.

– Vi siktar givetvis på att 
komma så högt upp som möj-
ligt i tabellen och ska natur-
ligtvis inte packa ihop bara 
för det här. Det är alltid vik-
tigt att få göra en bra avslut-
ning på seriespelet, förklarar 
Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON

Hårda bud i Mellerud
– LEIF:s toppchans försvann

Niclas Graff och övriga LEIF-are förblev mållösa i fredags-
kvällens bortamatch mot Mellerud, som vann med 1-0. 
Därmed försvann också Lilla Edets chanser till en topplace-
ring.               Arkivbild: Allan Karlsson

FORSVALL
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A-lag Herr- div 5

SBTK - BK SPARK

LÖRDAG 28 AUGUSTI

A-lag Dam- div 2 

SBTK - Stångenäs AIS

14.00

16.15
FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
Mellerud – Lilla Edets IF 1-0

FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
IFK Uddevalla – Ahlafors IF 4-3 (3-1)

Turbulent vecka för Ahlafors IF
– Tränarbyte och uddamålsförlust borta mot IFK Uddevalla

UDDEVALLA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pontus Otter var en av flera spelare som fick en ny position 
efter tränarbytet. Högerbacken blev innermittfältare.

Christer Larsson har entle-
digats från sitt uppdrag som 
A-lagstränare i AIF.

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation�������
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NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar
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ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
0303-23 20 99

Harkvägen 333, 442 44 Kungälv

PER MAXE BYGGNADS AB

Tel 0706 - 51  84 86

Ny-, om- & tillbyggnad

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

FOTBOLL 
Herrar div 6 D

www.klubben.se/nsk

MARKSTEN DEKORSTEN MURAR  

GRUS JORD SAND I STORSÄCK       

MINI-RENINGSVERK

UTOMHUS-SPA

FÖRSÄLJNING AV

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 10-16
LÖRDAG 10-14
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LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

Tel: 0303-22 68 80 E-post: info@ghservice.se   
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Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nödinge SK vs F.T.U.
Söndag 5 september kl 18.00

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu
NÄSTA HEMMAMATCH

SKEPPLANDA. Den 
mållösa drabbningen 
med Västerlanda förra 
veckan fick med sina 
många röda kort konse-
kvenser.

Med både Svante och 
Daniel Larson borta 
saknade anfallen spets 
mot mediokra Trollhät-
tans IF.

Förlusten på Forsval-
len skapade dock 
tillräcklig revansch-
lust för att bärga tre 
säkra poäng borta mot 
Vänersborg FK.

Unga Skepplanda BTK gör en 
stark säsong i 
femman, men 
faktum är att 
laget väger 
lätt när inte ål-
dermännen är 
med. I hem-
mamatchen 

mot Trollhättans IF saknades 
bröderna Svante och Daniel 
Larson på grund av att båda 
ådrog sig röda kort borta 
mot Västerlanda. Samma öde 
drabbade för första gången i 
tränarkarriären, huvudträ-
naren Jonas Andersson. 
Det blev istället assisterna-
de Jimmy Johansson som 
fick försöka elda på manska-
pet. Uppgiften var för dagen 
omöjligt att utföra. Lagkap-
tenen, Oscar Frii, förklara-
de varför.

– Benen svarade inte. Det 
var jättetungt idag och det är 
inte mycket att snacka om. Vi 
hotar dem inte ens, suckade 

han.
Det såg dä-

remot bättre 
ut på sön-
dagskvällen. 
Skepplanda 
tog snabb re-
vansch och 

tvålade dit Vänersborg FK 
med klara siffror. De två 
första målen inprickade av 
bröderna Larson.

Tränare Jonas Andersson 

som åter var tillbaka i tjänst 
gladde sig emellertid åt något 
helt annat.

– Fantastiskt roligt att se 
Henrik Kjell, 16 år, debutera 
med att hålla nollan i A-laget.

Det fanns fler ungdomar 

att glädjas över.
– Jonathan Westlund, 17 

år, fick också göra debut i 
den gulsvarta tröjan och spe-
lade samtliga 90 minuter och 
var klart bäst i Skepplanda. 
Linus Carlsson, 16 år, hop-

pade in och gjorde sitt första 
seriemål, sa Jonas Andersson.

Resultaten gick SBTK:s 
väg och laget behåller kval-
platsen en rekordjämn tabell.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL
Div 2 norra Götaland damer
Skepplanda – Hovås/Billdal 2-3 
(0-2)
Mål SBTK: Amanda Errind, Jennifer 
Thiel.

Div 3 nordvästra Götaland
IFK Uddevalla – Ahlafors IF 4-3 
(3-1)
Mål SBTK: Johan Elving, Markus 
Hansson, självmål. Matchens kurrar: 
Markus Hansson 3, Johan Elving 2, 
Michel Berntsson-Gonzales 1.

Warta 17 +17 38
Skoftebyn 17 +18 37
Väster 17 +25 35
Lilla Edet 17 +7 28
IFK Uddevalla 17 +7 26
Mellerud 17 0 25
IFK Trollhättan 17 -4 24
Vänersborgs IF 17 -9 19
Ahlafors IF 17 -3 16
Kärra/Klareberg 17 -17 16
Åsebro 17 -26 13
Viken 17 -15 11

Div 5 västsvenska Västra
Skeppalanda – Trollhättans IF 0-1
Matchens kurrar: Kristoffer Karls-
son 3, Mikael Maliniemi 2, Niklas 
Hylander 1.

Vänersborg FK – Skepplanda 0-5
Mål SBTK: Svante Larson, Daniel 
Larson, Johan Andersson, Linus 
Carlsson, Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Jonathan Westlund 3, 
Svante Larson 2, Mattias Otzén 1.

Wargön 16 +39 46
Skepplanda 16 +23 29
Sjuntorp 16 +5 29
Östadkulle 16 +22 28
Trollhättans BOIS 16 +11 25
Sollebrunn 16 +3 23
Trollhättans FK 16 +2 22
Trollhättans IF 16 -8 21
Spark 16 -9 18
Västerlanda 16 -23 17
Vänersborg FK 16 -19 10
Åsaka 16 -46 4

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vara 1-4 (1-1)
Mål L/N: Alexander Andersson.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Friscopojkarna 3-3 (0-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2, Martin 
Stensson.

Långared – Göta 1-3 (0-1)
Mål GBK: Almedin Besic, Robin Löf-
ström, Robert Andréasson.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – FTU 6-0 (3-0)
Mål ÄIK: John Lindergren 2, Simon 
Enyck 2, Mattias Ögren och Anton 
Sahlback. Kurrar: John Lindergren 3, 
Per Ingvarsson 2, Simon Enyck 1.

Välkommen till Sjövallen
Division 3 nordvästra Götaland

Lördag 28 augusti kl 15.00

Ahlafors IF   vs   Melleruds IF
Matchvärd: Matchbollarna skänkta av:

Blandad kompott för SBTK
– Men kvalplatsen behåller laget

Onsdag 25 aug kl 18.30
Gläntevi

FC Ale – Alvhem

Fredag 27 aug 18.30
Älvevi

Älvängen – Ytterby

Lördag 28 aug kl 14.00
Forsvallen

Skepplanda – Spark

Lördag 28 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lördag 28 aug kl 15.00
Nolängen 

Nol – Nödinge

Lördag 28 aug kl 16.15
Forsvallen

SBTK dam – 
Stångenäs

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
spännande bland topp-
lagen i division 6 D 
Göteborg.

Älvängen har på 
allvar hakat på en kvar-
tett, som gärna vill 
vara med och kämpa 
om en plats bland guld-
kandidaterna.

Hemma mot FTU blev 
det storseger med hela 
6-0 (3-0).

Lördagsmat-
chen mot de 
turkiska ung-
domarna blev 
en ganska 
bekväm hem-
matriumf. Trots motvind 

gick ÄIK till pausvila med en 
ohotad tremålsledning. 

Efter sidbytet inleddes 
målskyttet som i den första. 
Men då kastade turklagets 
målvakt in handuken. Er-
sättaren tog sedan det mesta 
utom en välplacerad straff 
som gav 6-0 till ÄIK. 

Det var en aning oro-
ligt i ÄIK-kabyssen före av-
spark. Borta var målvakten 
Johan Wester, samt utespe-
larna Johan Karlsson, Patric 

Skånberg 
och Anders 
Wester. Till 
ljuspunkterna 
denna lördag 
var Josef Ing-
varsson som 

återigen dragit på sig ÄIK:s 

mundering.
Som de flesta förstår hade 

Jonas Agneman en ganska 
lugn uppgift mellan stolpar-
na. Det han visade upp gjor-
des helt perfekt.

Sista halvtimman längtade 

säkert de flesta att duktige do-
maren Ulf Lundin skulle sig-
nalera för ”eld upphör”. Inget 
av de båda lagen visade någon 
större gnista och slutresulta-
tet 6-0 var rättvist.

ALLAN LARSON

Älvängens IK upp i topp
– 6-0 hemma mot FTU

Här sätter Johan Lindergren in 5-0 i lördagsmatchen mot 
FTU.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – FTU 6-0 (3-0)

FOTBOLL
Div 5 västsvenska västra
Skepplanda – Trollhättans IF 0-1
Vänersborg FK – Skepplanda 0-5


