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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 488 kr/månad.
VISAS Ti 31/8. Ring för tidsbokning. Byvägen 20 A.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 373 kvm . VISAS To 2/9. Ring för tidsbokning. Kattleberg 307.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 vxl 0303-749000.

ALE KATTLEBERG 4 rok, 96 + 65 kvm

• Nybyggt • Lantligt • Välplanerat
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PRIS 325 000 kr/bud. AVGIFT 3 344 kr/månad.
VISAS Må 6/9. Ring för tidsbokning. Skolvägen 1 A.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 .

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 1 645 000 kr/bud. TOMT 211 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Glasblåsaregränd 17.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-749006 vxl 0303-749000.

ALE SURTE 5 rok, 96 + 21 kvm

• Välskött • Barnvänligt • Spännande planlösning
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 388 kvm . VISAS Må 6/9. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 62.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 5 rok, totalyta 128 kvm

• Större hörntomt • Barnvänligt • Nära centrum
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PRIS 2 950 000 kr/bud. TOMT 1 701 kvm . VISAS To 2/9. Ring för tidsbokning. Viken 163.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03 vxl 0303-74 90 00.

ALE BOHUS 5 rok, 138,7 kvm

• Utsikt över fästningen • Öppen planlösning • Strax utanför samhälle
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Låt dina 
spekulanter måla om.

Läs hur Fotostyling på svenskfast.se kan 

få upp priset på din bostad.
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POLIS
RONDEN

Måndag 23 augusti

Inbrott i båthus
Inbrott i ett båthus i Älvängen. 
En vindgenerator och diverse 
verktyg tillgrips.

Två fall av kabelstöld rapporte-
ras från Surte.

Tisdag 24 augusti

Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Lindex i Nödinge.

Onsdag 25 augusti

Narkotikabrott
En person grips i Nol, misstänkt 
för narkotikabrott.

Arbetsplatsolycka i Båstorp. 
En dumpers välter och föraren 
omhändertas av sjukvårdsper-
sonal.

Torsdag 26 augusti

Son skrämde tjuv
Bostadsinbrott i Bohus. Sonen 
i huset lyckas dock skrämma 
iväg tjuven från fastigheten. 
Det är oklart om något tillgri-
pits.

Söndag 29 augusti

Inbrott på Jennylund
Ale-Surte BK anmäler en dator-
stöld uppe på Jennylund.

Måndag 30 augusti

Kopparstöld
Polisen stoppar en bil i 
Älvängen. Föraren är misstänkt 
för kopparstöld.

Antalet anmälda brott under 
perioden 23/8 – 30/8: 57. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vill vinkla bilden vad 
det gäller de flyttade 
husen som nu finns i 

Lödöse, som fanns i Älväng-
en.

Det bedömdes att det skulle 
bli för dyrt att förflytta dem 
och rusta upp dem. De skulle 
rivas. För Ale kommuns del 
fick man en fråga från en före-
tagare om det gick att köpa 
husen, vilket det gjorde och 
besparade kommunen rivnings 

eller flyttkostnader. För Ale 
kommuns del hade det blivit 
en alldeles för stor kostnad att 
flytta och renovera dessa hus. 
Bättre bygga nytt.

Det har aldrig framkommit 
avvikande åsikter från något 
parti, det har heller inte varit 
en politisk diskussion om 

husen. Kostnaderna för att riva 
husen och rusta upp dessa är 
för dyr. 

Vad är det för fel med att 
de finns i Lödöse? Aledemo-
kraterna har gjort detta till en 
politisk fråga för att tillskriva 
sig själv som att man hade 
lösningen på ungdomars boen-

desituation i Ale med dessa 
hus men nu ser vi att en idérik 
företagare sett annat och pla-
ceringen kommer att stärka det 
samhället. 

Att använda sig av dessa 
gamla och slitna hus till ung-
domsboenden kan man tycka 
skulle vara bra och det är bara 

att gratulera att det fanns chans 
att ställa dem där de står idag.

Vi vill att ungdomarna i Ale 
skall få chans till boende och 
avser att bygga under nästa 
mandatperiod då vi förhopp-
ningsvis har en ny regering 
som ger statliga subventioner 
för byggandet av flerfamiljshus.

Ungdomar skall ha en dräg-
lig chans att få bra boenden till 
rimlig hyresnivå. 

Ingmarie Torstensson (V)

Angående de flyttade husen:
Det finns en annan bild än Aledemokraternas

Ring om du har frågor 
om hörsel eller hörselskador.

www.horsellinjen.se.

Hörsellinjen
0771-888000

Hörselskadades Riksförbund
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www.folkpartiet.se/ale

FÖR ETT 
LIBERALT ALE!

Rose-Marie Fihn Lars-Erik Carlbom

Tel 0303-74 10 30; 070-558 49 13 eller rose-marie.liberal@telia.com

��� Folkpartiet liberalerna 
 Ale värnar miljön!

��� Vi affi scherar INTE!

��� Vi skänker istället 
 pengarna till 
 VAKNA-fonden!
� �������������������������������������
	

Kristdemokraterna har presenterat 

89 vallöften för att nå 

ett mänskligare Sverige
Några av förslagen
• 10 000 personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet 
 till jobb i den offentliga sektorn.

• Utveckla ROT och RUT avdragen till att omfatta 
 flera tjänster

• Främja företagande och fler jobb genom succesivt sänkta 
 arbetsgivaravgifter

• Avskaffa taxeringssystemet för bostadsfastigheter

• Prioritera det brottsförebyggande arbetet genom bättre 
 samverkan mellan polis, skola och kommunen

• Uppvärdera civilkurage genom att tydliggöra vårt 
 medmänskliga ansvar i en civilkuragelag.

Läs mer på www.ale.kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna i Ale / Lilla Edet
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LILLA EDET. I torsdags 
presenterade Socialde-
mokraterna sitt lokala 
handlingsprogram.

Efter åtta år av bor-
gerligt styre efterlyser 
man en förändring i 
Lilla Edets kommun.

– Vi vill bryta den 
negativa trenden som 
vi ser inom skolan och 
vi vill även få befolk-
ningsutvecklingen att 
vända uppåt, säger 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson, partiets 
förstanamn i valet till 
kommunfullmäktige.

På Café Sött & Nött pre-
senterade Socialdemokrater-
na, genom Ingemar Ottos-
son och John Nordling, sitt 
lokala valmanifest. Skolan, lä-
genhetsbeståndet och det of-
fentliga rummet är tre av hu-
vudspåren som S skjuter in 
sig på.

– Vi ser stora möjligheter 
att kunna utveckla Lilla Edet. 

Visst är det en hel del på gång, 
men man ska också komma 
ihåg att Socialdemokrater-
na varit pådrivande i många 
frågor. Ta bara utvecklingen i 
Lödöse som ett exempel. Det 
finns emellertid mer att göra, 
säger Ingemar Ottosson.

– Boendefrågan är ett 
sådant exempel. Man ska 
kunna välja sitt boende uti-
från behov och ålder i livet. 
Framförallt vill vi ge möjlig-
heter till fler hyresrätter. Det 
handlar mer om inriktnings-
beslut än om pengar. Vi har 
ett kommunalt fastighetsbo-
lag i Leifab där vi kan ge ägar-
direktiv, förklarar Ottosson.

Missnöje
Socialdemokraterna tar också 
tillfället i akt att uttrycka sitt 
missnöje över hur det offent-
liga rummet ser ut.

– Det är misskött precis 
som vi tycker att skolan är. 
Efter åtta år av borgerligt 
styre hoppas vi få medbor-
garnas förtroende att utveck-
la vår kommun.

Hur är känslan så här 
några veckor innan valet?

– Det känns väldigt inspi-
rerande. Jag har varit med i 
politiken i 27 år, men för mig 
personligen är den här valrö-
relsen annorlunda eftersom 
jag är etta på listan och ar-
betar som kommunalråd. Jag 
fokuserar mycket mer på vårt 
handlingsprogram och försö-
ker träffa så många männis-
kor som möjligt. Det är in-
tensivt men roligt.

Du tillträdde rollen som 
oppositionsråd i april, har 
du hunnit bli ordentligt 
varm i kläderna inför vals-
purten?

– Jag var medveten om för-
utsättningarna när jag gick in 
i det här jobbet och jag har 
varit med och lagt grunden 
till vårt valprogram, avslutar 
Ingemar Ottosson.

Vill se ett trendbrott i Lilla Edet
– S hoppas få medborgarnas förtroende 

PÅ CAFÉ SÖTT & NÖTT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingemar Ottosson och John Nordling presenterade Socialdemokraternas lokala valmanifest i 
samband med en pressträff på Café Sött & Nött i torsdags.

Barnallergifond Pg 90 09 06-9
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 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 

  
10:- 3990

Kalvinnanlåret är
väldigt mört, smakrikt

och utan senor.
Stek i ugn, bräsera tillrullader eller gör en”äkta” wienerschnitzel.

Bjud på mör 
kalvfilé på lördag!

299:- 20:-

99:-

NÖDINGE. Fati Maroufi 
har slutat som chef för 
Arbetsförmedlingen i 
Ale/Lilla Edet.

Hon blir emellertid 
kvar inom samma orga-
nisation.

– Jag har blivit ny 
chef för kontoret i 
Västra Frölunda, berät-
tar Fati.

Fati Maroufi tillträdde tjäns-
ten som kontorschef i Ale 
i januari 2008. Två och ett 
halvt år senare väljer hon att 
lämna sitt uppdrag och anta 
en ny utmaning.

– Min första riktiga 
anställning i Sverige fick 
jag som arbetsförmedlare 
i Västra Frölunda. Det var 
för tio år sedan. Sedan dess 
har jag alltid drömt om att få 
leda arbetet på det kontoret. 
När nu möjligheten dök upp 
fanns det inte mycket att fun-
dera på, säger Fati.

Trivts bra
Sin sista arbetsdag i Ale 
gjorde Fati Maroufi den 15 
augusti. Det var med visst 
vemod som hon sade farväl.

– Jag har trivts mycket bra i 
Ale. Jag kom in i en period då 
arbetsmarknaden var låg och 
arbetslösheten stor. Det var 
också en period med mycket 
varsel. Tillsammans lyckades 
vi lösa situationen och sam-
arbetet som varit med AME, 
kommunala tjänstemän och 
politiker kommer jag alltid 

att bära med mig. Det var 
aldrig vi och dom utan vi 
löste problemen ihop, säger 
Fati.

Hur ser du på din nya 
arbetsuppgift?

– Kontoret i Västra Frö-
lunda är betydligt större, 
cirka 6 000 arbetssökande 

mot 2 500 i Ale. Antalet 
anställda är ungefär dubbelt 
så många, 65-70 personer. 
Det blir en intressant utma-
ning, avslutar Fati Maroufi.

JONAS ANDERSSON

Fati har slutat som AF-chef i Ale

Fati Maroufi har slutat som chef för Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet och tjänstgör numera på AF:s kontor i Västra 
Frölunda.
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Utgångspris 2 650 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 116,9 kvm
Tomt 1 500 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 2005
Adress: Skönningared 297
Visas ons 8/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1803 till 72456 för beskrivning

Mycket fräsch 1½ - plansvilla i trivsamma Skönningared med utsikt över åker och äng. Härlig välplanerad
trädgård med fina blommor och buskar. Närhet till kommunikationer. Bokade visningar, ring för tid.
Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-1803.

B Skönningared

Utgångspris 1 825 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 2 kvm
Tomt 266 kvm Plan trädgårdstomt

Byggt 1981
Adress: Södergården 17
Visas sön 5/9 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-2271 till 72456 för beskrivning

I populära södergården kan vi nu erbjuda ett välskött grändhus med bra läge i området. Här har du nära
till naturen, gångavstånd till skolor och service. Bra planlösning med stort vardagsrum och ett härligt kök.
Fin täljstenskamin tillsammans med värmepump ger god ekonomi. Eget garage i länga. Nära till
kommunikationer. 25 minuter från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2271.

BNol

Utgångspris 1 895 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 107 kvm
Tomt 347 kvm

Byggt 1993, ombyggt 1995
Adress: Petters Hage 8
Visas tis 7/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2579 till 72456 för beskrivning

Denna trevliga 1,5-plansvilla med tre sovrum ligger med ett vackert lantligt läge och är ändå bara några
minuters bilfärd från Älvängen och E 45. Här är också nära till dagis. I området bor många barnfamiljer.
Bokade visningar, ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Mäklare Joakim Olsson
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2579.

B Starrkärr

Utgångspris 2 995 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 149 kvm
Tomt 980 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1991
Adress: Alekärrsvägen 12
Visas tor 9/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2492 till 72456 för beskrivning

Mycket trivsam och välplanerad 1½ plansvilla med fin trädgårdstomt i omtyckta Surte. Härlig altan i
söderläge. Närhet till service, skola och kommunikationer. Endast ca.10 minuter till Göteborg. Pendeltåg
och motorväg klart 2012. Bokade visningar ring eller maila ale@fastighetsbyran.se för tid. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2492.

B Surte

Säkra siffror spar tid

Låt säga att din passion är ditt företag, men att den ekonomiska biten, lagar, 

regler och siffror i största allmänhet upplevs som lite krångligt och tidsödande, 

känner du igen det? 

Svart på Vitt älskar siffror i alla dess former. Kanske är det därför vi är så bra 

på det vi gör – att ge ditt företag, oavsett storlek, den där sköna avkopplingen 

som det betyder att få de löpande ekonomiska rutinerna hanterade av full-

blodsproffs. Säkra siffror med andra ord. Dessutom till ett fast pris. Självklart 

har vi andra lösningar också, skräddar sydda för dig och ditt företag. Kontakta 

någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och ditt företag.

Svart på Vitt är en modern ekonomibyrå som har funnit sedan 1999. Vi erbjuder kvalificerade 
ekonomitjänster åt alla former av bolag litet som stort. Vårt kontor är beläget i Kungälv (20 min från 
Göteborg) och våra kunder finns över hela landet. Svart på Vitt strävar efter ständig utveckling inom 
ekonomi och samarbetar med auktoriserade revisorer, skattekonsulter, affärsjurister. Välkommen att 
kontakta oss på tel. 0303-24 33 49 This is it!
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KOLLANDA. Väg- och 
järnvägsutbyggnaden 
genom Göta älvdalen 
genererar nya arbets-
tillfällen.

Det är Centrum Påle 
AB ett levande bevis 
på.

– Vi söker mer folk 
för att kunna öka vår 
produktion, förklarar 
fabrikschef Lars Gus-
tafsson.

Centrum Påle AB har bedri-
vit verksamhet i Kollanda 
sedan årsskiftet 2007/08, 
på det fabriksområde där 
Kilanda Cementgjuteri 
huserat sedan lång tid till-
baka. Centrum Påle har 
som specialitet att framställa 
betongpålar för grundlägg-
ning.

– Det sker i första hand till 
vägar och brobyggen. Just 
nu levererar vi mycket mate-
rial till projektet i Älvängen, 
säger Lars Gustafsson.

Förutom produktionsen-
heten i Kollanda har koncer-
nen fabriker i Polen, Dan-

mark och England. 
– Det är en oerhörd styrka. 

Vi har ett enhetligt produk-
tionssystem, vi kan utnyttja 
varandras uppfinningsrike-
dom och tillsammans arbetar 
vi med att utveckla proces-
sen.

Varför valde ni just Kol-
landa som etableringsort?

– Där har vi närheten till 
vårt råmaterial som är sand 
och grus.

Centrum Påle kör huvud-
delen av sina transporter i 
Göteborgsområdet, men 
leveranser sker också till 
Malmö, Jönköping och 
Stockholm.

– Göteborgsområdet 
behöver verkligen pålas, det 
är uppbyggt på lera och sank 
mark, säger Lars Gustafsson 
och fortsätter:

– Vi står inte och faller 
med utbyggnaden av E45, 

men visst är det ett viktigt 
projekt för oss. Framtiden 
ser också väldigt ljus ut med 
en ny planerad älvförbin-
delse i Göteborg.

Nu ska ni öka personal-
styrkan. Är det för att öka 
produktionstakten?

– Vi hinner med våra leve-
ranser, men det vore önsk-
värt att kunna lägga ännu fler 
pålar på lager, säger Gustafs-
son och tillägger:

– Idag gjuter vi ungefär 
1 500 meter påle per dag i 
olika dimensioner. Banver-
ket kräver dock en liggtid för 
pålarna på 21 dagar innan 
de kan slå ner dem i backen. 
Således är vi i behov av en 
utökad lagerkapacitet.

Är det svårt att hitta per-
sonal anpassade just till er 
bransch?

– Yrkeskunskapen finns 
väl inte i så stor utsträckning, 

men det är inte värre än att 
folk kan lära sig.

Om du ska sia om fram-
tiden, hur ser er verksam-
het ut om fem år?

– Då har vi ökat vår 
omsättning och vi är den 
största påltillverkaren i Sve-
rige. Vi har också byggt in en 
mer automatiserad process 
samt att vi har en större till-
verknings- och lagerkapaci-
tet, avslutar Lars Gustafsson.

Näringslivet blomstrar även i Kollanda
– Centrum Påle har ambitionen att bli störst

Några av alla de betongpålar som väntar på att bli levererade. 

Lars Gustafsson, fabrikschef på Centrum Påle AB i Kollanda. Tillverkningen är till stora delar auto-
matiserd. 

CENTRUM PÅLE AB

Grundat: 2007.
Antalet anställda: 16.
Omsättning: 35 miljoner kronor.
Verksamhetsinriktning: Gjutning 
av betongpålar för grundlägg-
ning.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ale.vansterpartiet.se

VÄNSTERPARTIET PRESENTERAR STOLT

Vi ger er:

LOKE
– UNDERGROUND-

VISANS HÄRFÖRARE

för frihet, jämlikhet, systerskap, 

broderskap och ett mänskligare samhälle

Kom till Ale gymnasiums Café 
tisdag 7 september kl 18-21 
och bli underhållen, upplyst, för-
undrad, förbannad, glad, övertygad, 
lycklig…
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SPECIAL GUEST STAR!
GULA 

GUBBEN
ESTRADPOETEN KÄND 

FRÅN FESTIVALER OCH TV

HANS LINDE
– RIKSDAGSLEDAMOT FÖR 

VÄNSTERPARTIET

Fråga honom om allt från 

hbt-frågor till utrikespolitik

KÄND 
FRÅN 
TV!

OCH 
VERKLIGHETEN

OBS: Fri entré!

Nalin Pekgul
S-kvinnors ordförande besöker Nödinge

Torsdagen den 2 september
Kvinnomöte kl. 15.00 

Lokal: Södra Klöverstigen 31
Öppet möte  kl.18.00

Lokal: Södra klöverstigen 31

Vi bjuder på fi ka! Välkomna!

www.socialdemokraterna.se/ale

Gäller t.o.m. söndag 5/9. Gäller ej på beställningsvaror.
Med reservation för slutförsäljning. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

Vardag 10-19
Lördag 10-15
Söndag 11-15 Ale Torg 0303-973 01

RABATT PÅ TIDIGARE PRIS!
20%
MINST

JUBILEUMSFINAL
Vi tackar alla våra trogna kunder och samarbetspartner 

för 5 fantastiska år och hoppas på ett lika gott 
förhållande i framtiden.

Detta fi rar vi i dagarna 5 med start 

onsdag 1/9 kl 12.00
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Med en röst på Sverigedemokraterna 
den 19 september verkar Du för en 
ansvarsfull invandringspolitik och ger 
oss förtroendet att i Ale återupprätta

ale.sverigedemokraterna.se 

Vi kandiderar för Sverigedemokraterna i Ale kommun

M

a
o

Rune Karlsson

Lennie KjellmanJohan Fjellheim

Robert Jansson

• en kunskapsinriktad skola
• en värdig äldreomsorg
• ett tryggt och säkert samhälle

NÖDINGE. En ny för-
skola för cirka 110 barn 
ska byggas i Nödinge.

Förra måndagen togs 
första spadtaget för 
Äppelgårdens förskola.

Den 1 oktober nästa 
år ska det vara inflytt-
ningsklart.

Solen sken när kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S), och Martin 
Karlsson från Jålab Bygg 
tog det första spadtaget för 
Äppelgårdens förskola i 
måndags. Till sin hjälp hade 
de Clara Netterdahl, 4 år, 
som är ett av alla de försko-
lebarn som får en ny hemvist 
nästa höst.

– Vi hade en demokra-
tisk process, där vi lottade 
vem av barnen som skulle få 
vara med och hålla i spaden. 
Lottningen skedde bland de 
yngre barnen eftersom de ges 
möjlighet att få gå i den nya 
förskolan, berättar förskole-
lärare Catrin Högberg.

Äppelgårdens förskola 
kommer att ersätta Lillgår-

dens förskola som ska rivas. 
Den nya förskolan kommer 
att arbeta enligt Reggio Emi-
lia-pedagogiken i ett hus som 
har en stor energieffektivitet.

– Förskolan byggs enligt 
passivhusmodellen. Det blir 
extremt energisnålt och vi 
har ett stort miljötänk i hela 
processen, säger Agneta 
Lindfors, ansvarig förskole-
chef under byggtiden.

Vad har ni fått namnet 

Äppelgården ifrån?
– Det fanns ett stort 

äppelträd på den gamla för-
samlingshemsgården som 
vi hade tänkt bevara, men 
det gick tyvärr inte. Därav 
namnet Äppelgårdens för-
skola, förklarar Agneta Lind-
fors.

Jarl Karsson var mäkta 
belåten när han kunde kon-
statera att byggprojektet 
tagit fart på allvar.

– I Ale är jag som ”reger-
ingschef” mycket stolt över 
den kommunala förskole-
verksamheten. På sedvanligt 
Ale-sätt har barnen varit del-
aktiga i utformningen av för-

skolan och utemiljön tillsam-
mans med bland annat arki-
tekter och byggare. Natur-
ligtvis är personalen också 
delaktig i utformningen av 
förskolan. Hela projektarbe-

tet har också dokumenterats 
på film och i flera artiklar, 
sade Jarl Karlsson.

Ny förskola byggs i Nödinge
– Första spadtaget togs för Äppelgården

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jarl Karlsson, Clara Netterdahl och Martin Karlsson tar 
första spadtaget för Äppelgårdens förskola i Nödinge. 

Barnen på Lillgårdens förskola, som nästa år får en helt ny förskola att flytta in i, firade det 
första spadtaget med glass i den sköna augustisolen.
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Ord. pris 18.900:-

Jøtul F 373

SURTE. Fram till 1992 
hade Margaretha Jons-
son aldrig hållit i en 
pensel.

Numera är hon en 
professionell amatör 
som arrangerar egna 
utställningar.

Just nu visas hennes 
konst på Swedbanks 
kontor i Surte.

Det var när maken dog 
som Margaretha Jonsson 
bestämde sig för att göra 
något hon aldrig tidigare 
ägnat en tanke. Hon anmälde 
sig till en målarkurs med 
Marita Alverby.

– Det gjorde mig gott och 
Marita inspirerade mig att 
leka med färger, förklarar 
Margaretha.

– Till en början målade 
jag enbart med olja, men för 
fyra år sedan övergick jag till 
akvarell. Jag har gått på akva-
rellkurser för att utveckla 
tekniken.

Margaretha har haft flera 
utställningar, den senaste på 
Karins Hus i Henån. Fram 
till den 23 september finns 
hennes konst att beskåda på 
Swedbank i Surte.

– Det är en utmaning. Jag 
har ändå bott i Bohus och 
Surte större delen av mitt liv, 
så visst känns det som hem-
maplan. 

Av de 30 tavlor som 
sitter uppe är färg och natur 

gemensamma nämnare.
– Jag inspireras av havet. 

Jag är mycket ute på Tjörn 
och tar del av de färger som 
avspeglar sig i naturen, berät-
tar Margaretha som målar 
under signaturen ”Majo”.

Vad vill du förmedla 
med din konst?

– Det primära syftet är att 
göra människor glada.

Margaretha har avslutat 
sin anställning som karriär-
coach inom Göteborgs Stad 

och som nybliven pensionär 
kan hon titulera sig konstnär 
på heltid.

– Jag är som mest produk-
tiv under hösten och vintern. 
Jag brukar slå mig ned vid 
köksbordet när målarlusten 
faller på, avslutar Margare-
tha Jonsson.

Färgglad utställning i Surte

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Konstnären Margaretha Jonsson, som målar under signatu-
ren ”Majo”, ställer ut ett 30-tal verk på Swedbanks kontor i 
Surte till och med den 23 september.

Du har väl inte glömt 
den kalla och dyra vintern?
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värmesystem. Mycket högt COP 
4,66. Speciellt framtagen för 
nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se



NOL. Alla värnade 
hyresrätten i den 
bostadspolitiska debat-
ten som Hyresgästför-
eningen arrangerade i 
lördags.

Däremot kunde ingen 
ge den oväntade gästen 
Jan A Pressfeldt (AD) 
svar på varför 26 
hyresrätter flytta-
des från Älvängen till 
Lödöse.

– Hade det inte varit 
klokt att ta vara på 
dem om vi nu behöver 
ungdomsbostäder, und-
rade Pressfeldt.

Peter Rosengren (MP), 
Ingmarie Torstensson (V), 
Jarl Karlsson (S), Jan Skog 
(M) och Rose-Marie Fihn 
(FP) redogjorde för sina par-
tiers syn på bostadspolitiken 
i Ale. Den springande frågan 
var som vanligt hur ungdo-
mar ska ges en möjlighet att 
få en första bostad.

– Enligt mitt sätt att se det 
krävs det statliga subventio-
ner så det går att bygga nya 
hyresrätter igen, underströk 
Ingmarie Torstensson vid ett 
flertal tillfällen.

Ungefär lika många gånger 
manade Alliansens represen-
tanter till att bostadsföreta-
gen måste pressas hårdare så 
att de hittar nya och billigare 
produktionsalternativ.

– Subventioner genere-
rar bara vinster till byggfö-
retagen, menade Rose-Ma-
rie Fihn.

Kommunalråden Jarl 
Karlsson och Jan Skog var 
rörande överens om att kom-
munens bostadsförsörjnings-
program fungerar väl. Det 

har också utnämnts till det 
bästa i regionen.

– Vi har många stora pro-
jekt på gång. I Nödinge 
bygger Alebyggen nu 20 
nya hyresrätter då de förtä-
tar på Norra Klöverstigen. 
I Älvängen är Kronogården 
under uppstart, påpekade 
Jan Skog.

Peter Rosengren pekade 
också på det faktum att nya 
villor är positivt för de som 
väntar på en lägenhet.

– Det viktigaste är att det 
byggs så vi får igång en ked-
jereaktion. Den som flyt-
tar in i villan lämnar kanske 
en lägenhet. Till slut brukar 
det frigöras en mindre lägen-
het som en ungdom då kan ta 
över. För övrigt är vi i Miljö-
partiet glada över de allt tuf-
fare villkor som Ale kommun 
ställer på bostadsbyggarna 
när det gäller energiförbruk-
ning och energibesparande 
åtgärder.

Jarl Karlsson avslöjade att 
det pågår en utredning kring 
att göra om kommunhuset i 
Alafors till lägenheter.

– Det är en tanke, huru-
vida den är ekonomiskt för-
svarbar eller ej återstår att se. 
Vidare handlar vi just nu upp 
för att byggstarta ett centralt 
äldreboende i Nödinge och 
för samma målgrupp pågår 
intressanta diskussioner i 
Älvängen.

I pausen dök Aledemokra-
ten Jan A Pressfeldt upp och 
frågade varför 27 hyresrätter 
flyttades från Älvängen till 
Lödöse.

– Alebyggen ägde husen 
och hanterade också frågan. 
En kreativ företagare fråga-
de om han fick köpa dem. På 
så vis slapp vi rivningskost-
naderna. Ärendet har aldrig 
varit uppe för någon poli-
tisk behandling, svarade Jarl 
Karlsson.

– Om de nu gick att flytta 
varför skedde det inte inom 
vår egen kommun, avsluta-
de Pressfeldt sitt oväntade 
besök.
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ale.vansterpartiet.se
Göran Karlsson

Jonny Sundling

”Efter arbetet är det fritid, 
Efter skolan 

BORDE 
det vara fritid”

Premiär nya volvo s60

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-494090
www.stendahlsbil.se

FÖRBR. BL. KÖRN. MAN. L/100 KM: 5,3-9,9. CO2 G/KM: 139-231 (S60 D3 - T6 AWD).

Lö 10–15 Sön 11–15
Volvo. for life

Provkör en världsnyhet.
I helgen är det premiär för Nya Volvo S60 
och då har du chansen att provköra den mest 
dynamiska Volvon någonsin. Upplev den 
förarorienterade insidan som bjuder på ett 
intuitivt förarinformationssystem, sportstolar, 
sportchassi m m. Välkommen!

Först i världen med att kunna 
upptäcka gående och stanna själv.

Premiärerbjudande
Just nu kan du köpa nya Volvo S60 2.0T med 
Momentum utrustningspaket och Njord alumi-
niumhjul till ett fantastiskt premiärpris.

VOLVO S60 2.0T Momentum 
Nu 279.900:- 

Stenungsund
Munkerödsvägen 20
0303-360330
www.stendahlsbil.se

Peter Rosengren (MP), Ingmarie Torstensson (V) och Jarl Karlsson (S) medverkade tillsam-
mans med Jan Skog (M) och Rose-Marie Fihn (FP) på en bostadspolitisk debatt i Nol.

Jan A Pressfeldt (AD) dök oväntat upp mitt under Bostads-
debatten i lördags. Han påminde om de 26 hyreslägenheter 
som helt i onödan tvingades bort från Älvängen på grund av 
vägbygget. Istället flyttades de till Lödöse.

Bodebatt fick oväntat besök

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale Skomakeri &
Nyckelservice
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Batteribyte

Nyckelservice

Kemtvätt

Skrädderi
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Jan Erik 
Axelsson

 Roger 
Borg 

Elisabeth 
Bruhner 

Birgitta 
Gunnarsson

Hans 
Götestam

Fredrik 
Hellberg

Pierre 
Karlsson

Christina 
Olson

Ingrid 
Piazza

Claes 
Tevell 

Sanna 
Rasmussen

Lena 
Sjöberg

Lars
Staberg

David
Strid

Birgitta 
Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Siktar på Allsvenskan
Troligtvis blir han Skepplanda BTK:s nästa export till elitfotbollen.
Karriären som spelare är emellertid över sedan några år tillbaka.
Istället siktar Per Rehnlund på att nå Allsvenskan som domare.

Vad fick dig att bli fot-
bollsdomare?
– Allt som inkluderar ledar-
skap fascinerar mig. Att 
döma en fotbollsmatch 
handlar om att få 22 spelare 
att dra åt samma håll. Det är 
intressant.

Vem är Sveriges bästa 
fotbollsdomare just nu?
– Jag säger Stefan Johan-
nesson. Han har en enorm 
pondus, men man ser sam-
tidigt att han har glimten i 
ögat.

Vem är den bästa spe-
laren som du har haft 
förmånen att döma?
– Det skulle väl vara Stig 
Persson (skratt). Jag har inte 
dömt så högt upp i divisio-
nerna att det finns något 
glasklart svar på den frågan, 

men jag kan säga att Patrik 
Elmander i Alingsås IF är 
den bästa spelaren som jag 
har dömt hittills i år.

Vilket är ditt favorit-
lag?
– Jag har två stycken, Liver-
pool och Blåvitt.

Vad är det roligaste 
kontra svåraste med 
att vara domare?
– Utmaningen ligger i att få 
matchledarskapet att fung-
era i den specifika match du 
ska blåsa och efter de för-
utsättningar som råder just 
då. Samtidigt som det är det 
roligaste är det också det 
svåraste i domaruppdraget. 
Givetvis är det också roligt 
att få komma till en massa 
nya arenor och träffa spelare 
som du aldrig tidigare dömt.

Vad gör du om fem år?
– Då har jag gått steg fem 
och dömer Allsvenskan.

Ditt roligaste fotbolls-
minne hittills i karriä-
ren?
– När jag som en av tolv 
domare fick vara med på 
Elitpojklägret i Halmstad 
2009. Det var stort!

Bär du på någon dröm?
– Det skulle vara att få döma 
ett allsvenskt Göteborgs-
derby mellan Blåvitt och 
ÖIS på Gamla Ullevi. Det 
vore häftigt!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Per Rehnlund.
Ålder: 27 år.
Bor: Skepplanda.
Yrke: Fritidsledare på Albo-
skolan.
Stjärntecken: Skytt.
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ÄLVÄNGEN. Nu kan du 
få matvarorna levere-
rade hem till dörren.

LeKa´s Mat & Hälsa 
är lösningen för de 
familjer som inte får 
tiden att räcka till.

– Vi vet att det finns 
ett stort behov, säger 
de nyblivna affärskolle-
gorna Katarina Adolfs-
son och Lena Knuts-
son.

I en vardag som snurrar allt 
fortare brottas många män-
niskor med att få livspuss-
let att gå ihop. Ett besök till 
matvaruaffären kan för vissa 
utgöra en stressfaktor.

– Det är mycket som 
händer under veckorna. Barn 
ska hämtas på dagis eller 
skolan, fritidsaktiviteter ska 
hinnas med och så vidare. 
För dessa familjer blir snabb-
mat ofta den enkla lösningen, 
säger Katarina Adolfsson.

Det var på en dagisavslut-
ning i våras som Katarina och 
Lena Knutsson utvecklade 
sin gemensamma affärsidé.

– Vi stod runt grillen och 
började prata om mat. Vi 
insåg ganska snart att vi hade 
hittat ett koncept som inget 
annat Aleföretag kan erbjuda, 
säger Lena.

Lena är kock i grunden 
medan Katarina har ett för-
flutet som egen företagare 
inom friskvård, massage och 

kostrådgivning. Hon är också 
utbildad sjuksköterska.

– Vi kompletterar varandra 
på ett alldeles utmärkt sätt, 
säger Lena.

Beställning och betalning 
kommer att ske via nätet på 
företagets hemsida. Senast 
torsdag måste ordern vara 
LeKa´s tillhanda för att kunna 
levereras på måndag.

– För 700 kronor får man 
fem middagar för fyra perso-
ner, det vill säga 20 portioner. 
Vi utformar menyerna på 
egen hand och har själv lagat 
och provsmakat samtliga 
rätter. Det blir naturligtvis 
recept på näringsriktig mat 
med bra råvaror, säger Kata-
rina och fortsätter:

– På sikt hoppas vi att 
kunderna ska komma in med 
egna önskemål och på så sätt 
styra menyernas innehåll. Vi 
vill vara så flexibla det bara 
går.

Första leveransen kommer 
att ske på måndag. Hur 
många hem som LeKa´s får 
anledning att besöka återstår 
att se.

– Många har visat sitt 
intresse, men att ta steget 
till att verkligen beställa en 
matkasse från oss kanske är 
större än vad man kan tro. Vi 
tror emellertid på vår affärs-
idé och tycker att satsningen 
ligger helt rätt i tiden. Syftet 
är att ge stressade människor 
en hjälpande hand och samti-
digt få folk att börja laga mat 

igen. Det behöver inte vara så 
märkvärdigt att få till stånd 
en varierad och näringsriktig 
kost på veckorna, säger Lena 
Knutsson.

Kan samtliga alebor till-
handahålla era tjänster?

– Ja, självklart! Likväl som 
man bor i en tätort eller på 
landsbygden är man välkom-

men att handla av oss. Någon 
bindningstid förekommer 
inte utan de som vill testa 
någon enstaka gång får gärna 
göra det, avslutar Katarina 
Adolfsson.

Få maten direkt hem till dörren
– LeKa´s har lösningen på middagsbekymren

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nyföretagare. Lena Knutsson och Katarina Adolfsson har 
startat LeKa´s Mat & Hälsa som erbjuder hemleverans av 
matvaror med tillhörande menyer.

HÖSTREA
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NÖDINGE. Den rödgröna 
majoriteten satsar 8,2 
miljoner kronor på två 
konstgräsplaner i Ale.

I fredagskväll offent-
liggjordes att dessa 
placeras i Älvängen och 
Nol .

– Men bokningen sker 
genom fritidskontoret, 
vilket gör att alla Ales 
klubbar ska ha möjlig-
het att träna och spela 
där, säger kommunsty-
relsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Det var ett efterlängtat 
besked för kommunens alla 
fotbollsentusiaster. Ale har 
länge varit en svart fläck på 
fotbollsförbundets karta över 
satsningen på konstgräspla-
ner. Nu deklarerade Social-
demokraterna, Vänsterpar-
tiet och Miljöpartiet att de 

direkt efter valet avser att 
projektera en konstgräsplan 
på Nolängens grusplan.

– Vi börjar där och hoppas 
kunna vara klara redan till 
nästa säsong, informerar Jarl 
Karlsson.

Den andra anläggning-
en byggs i Älvängen, där den 
stora grusplanen vid Älvevi 
tas i anspråk, kommer ta lite 
längre tid.

– Förutsättningarna är lite 
mer avancerade där,  men 
2012 bör den stå redo, säger 
Jarl Karlsson.

Valet av platserna för 
konstgräset motiverar Göran 
Karlsson (V) så här:

– Det här är en ungdoms-
satsning och det tyngsta argu-
mentet har varit att göra dem 
så tillgängliga som möjliga 
för våra barn och unga. Till 
Nol kan du cykla från både 
Nödinge och Alafors, vilket 
gör att vi får maximal nytta av 

planen. I Älvängen ligger den 
strategiskt nära stora bostads-
områden och i anslutning till 
skolorna.

Känns rätt
Enligt Jarl Karlsson och 
Göran Karlsson stod det 
tidigt klart att etableringen 
av två konstgräsplaner skulle 
ske i just Nol och Älvängen.

– Vi har i samtal med samt-
liga klubbar i Ale kommit 
fram till det här beslutet. 
Samtliga har visat stort in-
tresse, men till exempel 
Älvängens IK har kommit 
väldigt långt i sin planering 
av en utveckling av Älvevian-
läggningen. Det känns rätt att 
vi tillsammans med klubben 
förverkligar en konstgräsplan 
där, säger Jarl Karlsson.

Älvängens IK är idag den 
klubb som har flest aktiva. 
Hela 35% av samhällets ung-
domar, 7-19 år, spelar fotboll 

i ÄIK.
– Vi sysselsätter drygt 

400 ungdomar och det här 
kommer att göra verksam-

NÖDINGE. I samband med 
lördagens V75-omgång 
på Bergsåker blev det hög 
utdelning på sju rätt. En 
andelskupong inlämnad hos 
Ica Kvantum i Nödinge gav 

hela 130 157 kronor.
Andelskupongen, som 

kostade mer än 1 000 kronor 
och var på 44 andelar, var en 
av de 820,3 kuponger som 
lyckades pricka in sju rätt. 

Kupongen innehöll en rad 
med sju rätt, 21 rader med 
sex rätt och 166 rader med 
fem rätt. Värdet på varje 
andel var cirka 2 958 kronor. 

Omsättningen på lörda-

gens V75-omgång var 81 
691 534 kronor och 53 099 
497 kronor delades ut i vin-
ster till spelarna. 

❐❐❐

Storvinst till Nödinge – vann 130 157 kronor på V75 

Konstgräs i Nol och Älvängen
– Rödgrönt vallöfte offentliggjort

Glada miner efter beskedet om att Ale kommun förlägger två konstgräsplaner, en i Nol och 
en i Älvängen. Från vänster: Jarl Karlsson (S), Vesko Jovicevic, Nol IK, Sandra Roks, Nol IK, 
Martin Steen, ÄIK och Ulf Parinder, ÄIK, samt Göran Karlsson (V).

heten än mer attraktiv, säger 
ÄIK:s Ulf Parinder.

Pojklagstränaren, Martin 
Steen, var av naturliga skäl 
mycket glad över beskedet.

– Det är en enorm satsning 
som kommunen gör och visst 
är det glädjande att det sker i 
Älvängen. Möjligheterna blir 
nu ännu bättre och förutsätt-
ningarna att bedriva roliga 
träningar ökar väsentligt.

Konkurrenskraftig
Lika stor var glädjen i Nol IK, 
där ungdomsansvarige Vesko 
Jovicevic förklarade varför 
satsningen är så viktig.

– Våra killar som är 14-15 
år ser hur Göteborg har satsat 
på konstgräsplaner och kan 
vi inte erbjuda motsvaran-
de här byter de klubb. Vi vill 
naturligtvis att de ska fort-
sätta spela i Ale så länge som 
möjligt. Konstgräset gör vår 
verksamhet mer konkurrens-

kraftig.
Eftersom det än så länge 

saknas en exakt kalkyl och 
kostnadsberäkning utesluter 
inte den rödgröna majorite-
ten att det kan bli ytterligare 
en plan i framtiden.

– Vi har avsatt 8,2 Mkr, 
men blir det pengar över kan 
vi självklart titta vidare på 
ytterligare alternativ, säger 
Göran Karlsson.

Jarl Karlsson skickade 
också en passning till Mode-
raterna, vars kandidat Peter 
Kornesjö  har lovat fyra 
konstgräsplaner i Ale om par-
tiet vinner valet.

– Till skillnad från dem har 
vi finansierat vårt förslag och 
avsatt pengar i budgeten. De 
kör med tomma och ofinan-
sierade löften. Vi menar allvar 
när vi lovar något.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dystra miner på Sjövallen

”Kommunen väljer ett dyrare alternativ”
ALAFORS. Många års 
intensivt arbete skulle 
till sist ge valuta.

Trodde Ahlafors IF.
När den rödgröna 

majoriteten avslöjade 
var Ale kommuns två 
första konstgräsplaner 
ska ligga var Sjövallen 
inte längre aktuell.

Det var inte alla som jublade 
när den rödgröna majori-
teten, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet, presenterade sitt 
förslag till två konstgräspla-
ner i Ale. Ahlafors IF som 
under många år har rönt de 
största sportsliga framgång-
arna kände sig helt över-
körda och lurade när den 
politiska ledningen offent-
liggjorde att kommunens 
två första konstgräsplaner 
förläggs i Nol och Älvängen.

– Vi har drivit den här 
frågan i flera år och har 
presenterat olika idéer för 
hur klubben med sponso-
rer skulle kunna bygga en 
konstgräsplan i samverkan 
med Ale kommun. Vi har 
varit beredda att bistå med 
en stor egeninsats. Dia-
logen har förts med flera 
tjänstemän och man har 
bland annat gjort en utred-
ning kring kostnaderna för 
konstgräs generellt, men 
också specifikt för Sjöval-

len. Det har känts som att vi 
var på rätt väg och beskedet 
har varit att allt konkreti-
seras så fort pengarna finns 
med i budgeten. Nu finns 
pengarna, men då är inte vi 
längre med på kartan. Det 
känns extra tungt eftersom 
vi redan har plöjt ner över 
en miljon kronor i att göra 
den kommunala anlägg-
ningen runt Sjövallen än 
mer attraktiv med bland 
annat en ny parkerings-
plats. Dessutom har vi inlett 
schaktningen. Det har varit 
angeläget för oss att visa 
våra ambitiösa spelare att 
vi är på gång. Med tanke på 
att vi hade varit beredda att 
medfinansiera satsningen 
känns det obegripligt att 
kommunen i tuffa ekono-
miska tider istället väljer 
att betala allt själva, säger 
Emris Olsson, styrelsele-
damot i Ahlafors IF.

Inte hört ett ljud
Beslutet om etableringarna 
upprörde också klubbens 
tidigare ordförande, Thore 
Skånberg, som också står 
med på Socialdemokrater-
nas fullmäktigelista.

– Jag fick personligen 
först ta del av beskedet om 
etableringarna samma dag 
som det offentliggjordes, 
vilket kändes konstigt ur 
flera perspektiv både som 

partimedlem och förenings-
aktiv i AIF. Jag gläds självfal-
let åt att det äntligen byggs 
två konstgräsplaner i kom-
munen, men med tanke på 
all energi som Ahlafors IF 
lagt ner genom åren för att 
lyfta denna fråga känns det 
djupt beklagligt att Sjöval-
len inte får del av satsningen. 
Hur detta ärende har hante-
rats, tillsammans med en del 
andra frågor, gör det nöd-
vändigt för mig att ompröva 
mitt politiska arbete, berät-
tar Thore Skånberg.

Enligt Jarl Karlsson och 
Göran Karlsson (V) är det 
Kommunstyrelsen som har 
ägt frågan om var konst-

gräset ska placeras. Om 
tjänstemän har lovat och 
utrett andra alternativ är det 
olyckligt, då kommunsty-
relsen inte har givit några 
sådana direktiv.

– Någon måste ju ha givit 
tjänstemännen uppdraget 
att utreda förutsättning-
arna för en konstgräsplan 
på Sjövallen, annars hade 
de knappast gjort det. Det 
är väl inget man gör för 
skojs skull, frågar sig Emris 
Olsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Thore Skånberg är förvånad över att Sjövallen inte var en 
av platserna för konstgräs. rea rea rea

MÅN-FRE 9.30-18.00 • LÖR 9.30-14.00
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

se fl er reacyklar på 

www.alvangenscykel.se

CRESCENT DIRT 16-VXL BRIMER 
Ord pris 6.995:-

4.500:-Rea



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56
Öppet: vard 9-18, lunchstängt 12-13, 
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti!

Korta väntetider

Endast orginaldelar
”leverantören runt hörnet”

DELA UPP BETALNINGEN! 
UPP TILL 24 MÅNADER RÄNTEFRITT!

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

www.meca.se

B I L D E L A R

Öppet mån-fred 08.00-17.00 

Lunch kl 12.00-13.00

Rödjans väg 19, Nödinge
Tel 0303-22 98 99 Fax 0303-22 98 59
alvdalenslack@telia.com
www.alvdalenslack.se

Vi är LE-
godkända!

Vilket betyder att 

vi arbetar med 

färger som är 

bättre för miljön.

SURTE DÄCKCENTER
Gamla Robbans Bil&Däck  |  Däck & Fälgar • Förvaring
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Märkesdäck från 

Fälgar från Specialfälgar

BOHUS. Två uddamåls-
förluster, men gott om 
positiva tendenser.

Så kan Ale-Surte 
sammanfatta helgens 
deltagande i Svenska 
Cupen som avgjordes i 
Ale Arena.

Gais och IFK Kungälv 
avancerade båda vidare 
till andra omgången.

Ale-Surtes två första matcher 
med lite nerv i blev resultat-
mässigt ingen större fram-
gång. Det kunde det däre-
mot ha blivit med en gnutta 
tur. I fredagsmatchen mot 
Gais rivstartade gästerna och 
hade redan efter tjugo minu-
ter skaffat sig en tremålsled-
ning. Tidernas grönsvarta 
värvning, den forne skytte-
kungen Magnus Muhrén, 
behövde bara tolv minuter 
på sig för att visa sitt värde. 
Ett skickligt genombrott 
tvingade hemmaförsvaret 
att ta till oschysta medel för 
att avvärja, men domaren 
pekade helt korrekt på straff-
punkten som Erik Claesson 
förvaltade utan anmärk-
ning. Fyra minuter senare 
var Muhrén fri igen och 
denna gång hann inget störa 
honom, 0-2. Det blev också 
0-3 innan matchen bytte 
karaktär. 

Lasse Karlsson dund-
rade in en hörna till 1-3, 
Fredrik Rexin reducerade 

på egen hand till 2-3 genom 
en elegant enhandsdribb-
ling. Plötsligt var Ale-Surte 
tillbaka i matchen och innan 
pausvilan hann Vildkatterna 
också kvittera genom Lasse 
Karlsson, även denna gång i 
samband med hörna.

– Killarna visar en härlig 
moral när de kämpar sig till-
baka i matchen. Förutom de 
första tjugo minuterna tycker 
jag att vi gör det riktigt bra, 
säger årsfärske tränaren 
Peter Rönnqvist.

En bra kamp
En kvart in i andra halvlek 
utnyttjade hemmalaget på 
nytt en hörna. Johan Malm-
qvist sköt distinkt in led-
ningsmålet. Gais kvitterade, 
men fick ganska snabbt se 
Ale-Surtes nyförvärv Erik 
Olovsson skjuta in sitt första 
och lagets tredje hörnmål.

– Det är en bra kamp 
mellan två 
duktiga lag. 
Vi skapar 
mängder av 
chanser och 
hade vi haft 
normal utdel-
ning hade vi 
vunnit, menar Peter Rönn-
qvist.

Tre olycksminuter i slutet 
satte käppar i hjulet för Ale-
Surtes segerdans. Magnus 
Muhrén tog vara på en hörna 
och Martin Larsson fick sin 
chans i 87:e spelminuten. 

Målet betydde 5-6 och punk-
terade dessvärre matchen.

– Utvisningen vi får för 
ett felaktigt byte fem minu-
ter före slutet blir dessvärre 
matchavgörande. Det är hårt 
dömt av domaren. Gais hade 
en likadan förseelse i första 
halvlek och då nöjde han sig 
med att ge dem en varning, 
muttrar Peter Rönnqvist.

Inte samma energi
Mot IFK Kungälv i lörda-
gens middagsmatch var det 
inte riktigt samma energi i 
Ale Arenas stolta represen-
tationslag. Kexlaget anförda 
av tidigare surtetalangen, 
Mikael Lindberg, hade 
greppet från början och Ale-
Surte var aldrig riktigt nära. 
Peter Rönnqvist kan dock 
glädja sig åt att Lasse Karls-
son inlett säsongen som han 
slutade den förra – med ett 
sylvasst målskytte, men det 

fanns fler som 
imponerade.

– Markus 
Hi l lukka la 
och Martin 
Östling slet 
föredömligt. 
Totalt sett gör 

vi en gedigen insats i cupen. 
Truppen ser bra ut och 
skulle säkert kunna hävda 
sig i Elitserien mot de sämre 
lagen. Det här är helt klart 
utvecklingsbart, menar Peter 
Rönnqvist.

IFK Kungälv och Gais 

spelade på söndagen oav-
gjort. Båda lagen var redan 
klara för avancemang. Ale-
Surtes nästa träningsmatch 
är mot Gripen, torsdag 9 
september.
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Noldagen
lördag 4 september

kl 10.00 - 15.00 på Nolängen

Det blir fotboll 
hela dagen! 

Knattecup på 5-manna planen! 

Boulebanan är öppen! 
Cafeterian serverar kaffe, läsk, 

kakor och godis... 

…på grillen grillar vi korv 
och hamburgare!

Vi hälsar alla 
välkomna till 

Nolängen!

FOTBOLL

BANDY

Division 3 NV Götaland
Ahlafors – Mellerud 2-3 (0-1)
Mål AIF: Gustav Vegelius 2. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Markus 
Hansson 2, Jonathan Henriksson 1.

Lilla Edet – Vänersborg 2-1 (2-0)
Mål LEIF: Marcus Tersing, Jesper 
Älvenholm.

Warta 18 +17 39
Väster 18 +28 38
Skoftebyn 18 +18 38
Lilla Edet 18 +8 31
Mellerud 18 +1 28
IFK Uddevalla 18 +7 27
IFK Trollhättan 18 -4 25
Vänersborgs IF 18 -10 19
Ahlafors IF 18 -4 16
Kärra/Klareberg 18 -18 16
Viken 18 -14 14
Åsebro 18 -29 13

Division 4 Västergötland V
Upphärad – Lödöse/Nygård 0-1
Mål: Michael Mellqvist.

Division 5Västergötland västra
Skepplanda – Spark 10-0 (4-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, Linus 
Carlsson 2, Svante Larson, Jonathan 
Westlund, Johan Andersson, Mikael 
Maliniemi och Johan Lorentsson 1 
vardera. Matchens kurrar: Christian 
Rönkkö 3, Jonathan Westlund 2, 
Johan Andersson 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Nödinge 0-6
Mål NSK: Martin Johansson 2, Jethro 
Jackson, Amir Salihovic, Vladan 
Jovanovic, Robin Kandemalm.
Matchens kurrar NIK: Martin Eriks-
son 3 Anders Brandt 2, Mikael 
Samuelsson 1.
NSK: Johan Ekström 3, Rasmus 
Ekström 2, Jethro Jackson 1.

Komarken - Älvängen 1-1 (1-1)
Mål ÄIK: Per Ingvarsson.
Matchens kurrar: Per Ingvarsson 3, 
Markus Hedberg 2, Jonas Rhodén 1.

Division 7 D Göteborg
Säve – Surte 4-3 (2-3)
Mål SIS: Henrik Jonsson, Sefedin 
Harbas, Daniel Sidji.

Division 6 Alingsås
Långared – FC Ale 3-4 (1-2)
Mål Ale: Tobias Bergqvist 2, Rasmus 
Johansson 2.

Division 2 N Götaland, damer
Skepplanda – Stångenäs 2-1 (0-1)
Mål SBTK: Sandra Alvenby, självmål.
Matchens kurrar: Jonna Johans-
son 3, Madeleine Larsson 2, Erika 
Andersson 1.

Division 3 Västergötland S
Sollebrunn – Lödöse/Nygård 6-0

Division 4 A Göteborg
Kärra – Ahlafors 4-0 (1-0)

Snabbt uttåg ur Svenska Cupen
– Magnus Muhrén kan bli ett spöke för Ale-Surte i vinter

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY
Svenska cupen
Ale-Surte – Gais 5-6
Ale-Surte – IFK Kungälv 3-4

Ett av många duktiga nyförvärv, Erik Olovsson, i full fart genom Gaisförsvaret. Magnus Muhrén (infälld) tillhörde ändå de nyförvärv som glänste mest i 
Svenska cupen, tråkigt nog valde han Gais som adress.

Svenska Cupen
Ale-Surte – Gais 5-6 (3-3)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 2, 
Fredrik Rexin, Johan Malmqvist och 
Erik Olovsson 1 vardera.

Ale-Surte – IFK Kungälv 4-5 (2-3)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 2, 
Johan Malmqvist och Adam Rohr 1 
vardera.

IFK Kungälv – Gais 3-3
IFK Kungälv och Gais vidare till 
andra omgången i Svenska cupen.



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
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BORN TO BE ALIVE ! 

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu 
i höst,kom och svettas till 

dom bästa disco hitsen

Erbjudandet gäller tom 30/9-10

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3490:- 
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 
prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)
                           (Före detta Nordic Wellness)
Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  
Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  
Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Torsd 2 sept kl 18.15
Gläntevi

Alvhem – Långared

Lörd 4 sept kl 12.00
Gläntevi

FC Ale – Töllsjö

Lörd 4 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Sparta

Sönd 5 sept kl 15.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sönd 5 sept kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Fräntorp Qviding

Sönd 5 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – FTU

FOTBOLL I ALE

SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar har 
toppat formen inför 
lördagens avgörande 
batalj mot Östadkulle.

10-0 hemma mot 
Spark var ett härligt 
formbesked.

– Vi är laddade och 
har inga planer på 
att släppa andraplat-
sen ifrån oss, säger 
huvudtränaren Jonas 
Andersson.

4-0 på tjugo minuter. Hem-
mamatchen mot Spark blev 
ingen match 
för Skepplan-
da. Ett taggat 
SBTK gjorde 
minst sagt 
processen kort 
med gästerna. 
Innan förnedringen var över 

blev det tvåsiffrigt.
– De går runt på ett 50-tal 

spelare och idag var väl ge-
nomsnittsåldern lite för hög. 
Vårt betydligt yngre lag 
kunde lätt springa ifrån sin 
bevakning, förklarar Jonas 
Andersson.

Målskytte är alltid bra för 
självförtroendet och i Skepp-
landa fanns det för dagen 
sex målskyttar. Christian 
Rönkkö svarade för tre av 
målen och talangen Linus 
Carlsson, 16, som kom in 
efter paus sparkade in två.

– Otroligt roligt att våra 
unga killar tar för sig. Jonat-

han West-
lund, blott 
17 år, fick 
förtroendet 
från start på 
vårt mittfält. 
Han gjorde 

en stabil insats och visar nu på 

allvar att han är med och kon-
kurrerar om en plats i laget, 
säger Jonas Andersson.

Skepplanda är med i racet 
om en kvalplats till division 
fyra. Andraplatsen försvarar 
laget tack vare en överlägsen 

målskillnad, men på lördag 
går serien in i ett avgörande 
skede. På bortaplan väntar då 
jagande Östadkulle. Sjuntorp 
som är den tredje utmanaren 
har att ta hand om Väster-
landa. Sedan tidigare står det 

klart att Wargön har vunnit 
serien. Laget är fortfarande 
obesegrat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Tvåsiffrigt på Forsvallen

FOTBOLL
Division 5Västergötland västra
Skepplanda – Spark 10-0 (4-0)

Skepplanda förnedrade Spark

Christian Rönkkö hade lekstuga på Forsvallen i lördags och svarade för tre av hemmamålen.

SKEPPLANDA. Drama-
tik ända in i slutet.

SBTK:s damer vände 
och vann mot Stånge-
näs.

2-1 blev segersiffrorna 
efter hemmamål i den 
89:e matchminuten.
Minutvisaren hade bara gått 
tre varv när gästande Stån-
genäs tog ledningen mot 

Skepplanda i lördags. Hem-
maförsvaret lyckades inte få 
undan bollen i eget straffom-
råde och gästerna var obevek-
liga. 0-1 gjorde att SBTK fick 
arbeta i uppförsbacke.

– Jag tycker ändå att vi 
krigar på bra hela första halv-
lek. Det blev inte mycket till 

spel med tanke på planens 
beskaffenhet efter allt reg-
nande, säger tränaren Chris-
tian Andersson.

Lön för mödan fick 
Skepplanda en halvtimme in 
i den andra akten. Sandra 
Alvenby ordnade 1-1 och 
jubel på Forsvallen.

– Då kände jag mig ganska 
nöjd, men tydligen inte tje-
jerna. De öste på för seger, 
förklarar Andersson.

Med en minut kvar att 
spela tvingade Skepplanda 
fram en dubbelhörna. När 
bollen damp ner i femmeta-
ren var det Josefine Claes-

son som höll sig framme. 
Stångenäsförsvararen som 
stod på mållinjen gjorde allt 
för att freda kassen, men 
rensningen tog i insidan av 
ribban och in i mål.

– En jätteskön och viktig 
seger med tanke på att bot-
tenlagen i serien har börjat ta 
poäng, konstaterar Christian 
Andersson belåtet.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer vände och vann
NU

LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu


