
alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 38  |   201016

ALE. Ale kommun gör 
nu en riktad insats mot 
alkohol och ungdomar.

Den går via föräld-
rarna.

– Vi vet att många 
vuxna inte riktigt vet 
hur de ska förhålla sig 
när tonåringar börjar 
prata alkohol. Det finns 
mycket att tänka på 
och vi försöker därför 
nå ut med information 
om var det finns hjälp 
att få, säger drogföre-
byggare Thomas Berg-
gren.

Det största hotet mot ung-
domar är drogmissbruk. Via 
internet har tillgängligheten 
ökat markant, men en av de 
vanligaste inkörsportarna är 
trots allt fortfarande alkoho-
len.

– Den är djupt rotad i 
vårt samhälle och vad vi vet 
idag är att det gemene man 
har betydligt mer alkohol 
hemma än tidigare. Många 
åker till Tyskland och stor-
handlar, vilket gör att det 
också blir lättare för ungdo-
mar att få tag på öl, vin och 
sprit, berättar Thomas Berg-
gren.

Ju längre alkoholdebuten 
dröjer ju bättre är det.

– Omdömet förbättras 
och du har en bättre förmåga 
att hantera alkoholen när du 
blir äldre. Rent fysiskt är det 
också bättre för kroppen om 
du som ung tonåring avstår 
alkohol, understryker Berg-
gren.

Skapa forum
Som tonårsförälder finns ett 
stort ansvar och det finns 
många fällor att gå i.

– Därför vill vi gärna skapa 
forum för erfarenhetsutby-
ten. Det finns mycket att 
lära av varandra. Kommu-
nen erbjuder 
olika föräld-
r a f ö r e l ä s -
ningar och 
vi är beredda 
att göra 
annat också 
om det finns 
intresse. I 
v a r d a g e n 
hoppas vi att 
många för-
äldrar pratar med varandra 
om vilka regler som gäller. 
Det är viktigt att man är över-
ens om gränssättningen. Ett 
av våra största problem idag 
är att många föräldrar köper 

ut alkohol till sina minder-
åriga barn. Det är inte okej! 
Förekommer det dessutom 
langning till andras barn är 
vi tacksamma för att få tips 
om det. Polisen har i sommar 
gripit ett par personer för 
langning, berättar Birgitta 
Augustsson, samordnare för 
SSPF.

Förr eller senare gör 
nästan alla ungdomar sin 
alkoholdebut. I Sverige är 
det regel snarare än undan-
tag. Hur den ser ut är väldigt 
individuellt. En god tanke 
för tonårsföräldrar är därför 
att någon i omgivningen 
alltid är körbar under helger.

– Det är 
inte sällan 
som telefo-
nen ringer 
och någon 
behöver bli 
hämtad. Den 
dagen är det 
bra att vara 
lite mentalt 
f ö r b e r e d d 
för, säger 

Helene Gustavsson, fältas-
sistent på Socialtjänsten.

Föräldrarna är den enskilt 
viktigaste faktorn för ton-
åringar. Att ha en ständig 
dialog skapar förutsättningar 

för att alkoholdebuten inte 
måste överraska.

– Därmed inte sagt att vi 
tycker det är bra att det sker 
i samförstånd och att barnen 
dricker hemma med föräld-
rarna. All forskning visar att 
ju tidigare och ju mer tonår-
ingar dricker desto större är 
risken att alkoholkonsumtio-
nen blir ett problem längre 
fram, säger Thomas Berg-
gren som har ett råd till alla 
tonårsföräldrar.

– Alkoholen behöver inte 
vara tillgänglig för alla där-
hemma. Göm den gärna! 
Framför allt ha koll på den.

Nya nattvandrare
Ett glädjande besked är att 
nya nattvandrare startar upp 
sina verksamheter inom kort 
runt om i Ale.

– Det finns alla möjlighe-
ter att ansluta sig. Att vara 
många gagnar för att det blir 
varaktigt. Det är jobbigt om 
några få måste gå varje helg, 
säger Birgitta Augustsson.

Samtliga personer som 
arbetar med dessa frågor nås 
via Ale kommuns växel.

Tonårsföräldrar uppmanas gömma alkoholen

SSPF står för en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Kommunen gör riktad informationskampanj

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Panasonic luftvärmepump

15.990:-
Inkl ROT-avdraget

Monterat & klart

Exkl ROT-avdrag 18.340:-

Villa CE9JKE
• Anpassad för 
 Nordiskt klimat

• Värmekapacitet 0,6-5,0 kw

• 5 års garanti

• Upp till 120 kvm

• Inklusive 
 standardinstallation

All forskning visar att 
ju tidigare och ju mer 

tonåringar dricker desto 
större är risken att alko-
holkonsumtionen blir ett 

problem längre fram.
Thomas Berggren

Vem ska jag 

fråga?
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Vi förverkligar dina
husdrömmar!
Utan en enda krona i kontantinsats!

• Nybyggt arkitektritat hus med
  egen tomt.

• Möjlighet till 100% fi nansiering,
bo billigare än i hyresrätt.

• Sjöutsikt.

• Närhet till dagis, montessoriskola,
  buss, affärer, natur och badplats.

• Golvyta nu upp till 133 kvm.

Allt detta vid vackra Ryrsjön i Lilla-
Edets kommun, ca 30 min. ifrån
Göteborg för endast fr 5 100:-/mån.
(inkl. räntor, amort samt drift vid 
100% fi nansiering)

Pris från 1,6 milj. - Infl yttningsklart
Visningar 
Sön. den 26:e Sept. kl 14.00 - 15.00 
samt Ons. den 6:e Okt. kl 18.30 - 19.30

För visning                                     För ritningar, priser & kalkyler 
Mäklare:
Matilda Ivarsson
031-745 20 56

Per Trönnberg
0706 - 609 666
www.ryrsjon.nu

Nu har Ni chansen att se närmare på våra hus, då vi har 
villavisningar på flera platser i landet. Ta en utflykt och 
besök ett av våra visningshus på nedanstående adress. 
Visningen pågår mellan kl. 12.00-16.00.

 Vildängsvägen 14, 463 32 Lilla Edet

Besök vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se för att se 
vilka fler platser vi visar hus på.

0523-379 81

Villavisning 26/9

Lommen

NÖDINGE. Då har det 
åter blivit dags att 
granska Aleungdomar-
nas vanor.

I början av november 
kommer eleverna i års-
kurs åtta och årskurs 
två på gymnasiet att få 
svara på ungdomsenkä-
ten Lupp (Lokal uppfölj-
ning av ungdomspoliti-
ken).

– Första gången som 
vi genomförde den här 
undersökningen var 
2007 och då var svars-
frekvensen 86 procent. 
Vi hoppas att gensva-
ret ska bli ännu bättre 
den här gången, säger 
Lotti Klüg.

I förra veckan samlades re-
presentanter från kommu-
nens högstadieskolor och 
Ale gymnasium för att få in-
formation om Lupp. Anna 
Westin från Ungdomsstyrel-
sen var inbjuden för att berät-
ta om det praktiska genom-
förandet.

– Ungdomsstyrelsen är 
en statlig myndighet som tar 
fram kunskap om ungdomars 
levnadsvillkor. Lupp har fun-
nits sedan 2003 och nästan 
hälften av landets kommu-
ner har någon gång genom-
fört undersökningen. Det är 
många kommuner som åter-
kommer, säger Anna Westin.

– Lupp är en del av den 
svenska ungdomspolitiken 
och är sektorövergripande. 
Syftet med Lupp är att den 
ska vara effektiv, vara ett verk-
tyg för att få kunskap om unga 
och samtidigt utgöra datain-
samling till Ungdomsstyrel-
sen.

Områden som berörs i en-
käten är bland annat, fritid, 
skola, samhälle och inflytan-

de, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid.

– Eleverna svarar anonymt 
och gör det på lektionstid. 
När undersökningen är gjord 
finns det ett analysprogram 
(W-lupp) där man kan göra 
jämförelser mellan skolor och 
tidigare år.

Prioriterade arbetsområden
Efter den undersökning som 
gjordes i Ale kommun 2007 
beslutade politiken om pri-
oriterade arbetsområden, 
bland annat att droganvänd-
ningen skulle minska, bemö-
tandet lärare-elev skulle för-
bättras och färre skulle utsät-

tas för brott.
– En hel del saker har gjorts 

till följd av de svar som fram-
kom i Lupp-undersökning-
en. Ett nytt ungdomsråd har 
utvecklats, fria bussresor har 
införts, Mötesplats Ungdom 
har sjösatts och vi har numera 
fyra fältanknutna socialsekre-
terare istället för två. Det är 
några konkreta åtgärder som 
skett, säger Sven Nielsen på 
Ale Fritid.

Aleungdomarnas vanor synas igen
– Ny Lupp-undersökning genomförs

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna Westin från Ungdomsstyrelsen gästade Ale gymnasium i onsdags för att berätta om 
genomförandet av Lupp.

Marita Elheim, lärare på Ale gymnasium, diskuterar den 
kommande Lupp-undersökningen med eleverna Amanda Tha-
lenius och Asil Jadari.

Vi har vad din 
trädgård behöver!

Hela sortimentet hittar du på www.lysegarden.se

Öppettider: Tel: 0303 -22 31 30

Hämta själv eller 
beställ & vi levererar!

Fint med stenar och sand.

PLANTERINGSJORD  GRÄSMATTEJORD  TÄCKBARK 
BERGKROSS  KULLERSTEN  FLIS FÖR TRÄDGÅRDS-
GÅNGAR   VÄGGRUS  MURSAND  SANDLÅDESAND
EU-SAND (GUNGSAND)  PRYDNADSSTENAR  SINGEL
BETONGSAND  DANSK SJÖSTEN, SV/VIT  NATUR-
STEN  MAKADAM  FÄRGAT GRUS  MARKDUK  M.M.
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba Golvmodell för dig som 
önskar luft-/luftvärmepumpens 
inomhusdel placerad lågt på 
väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-
värmepump för vattenburet 
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

Toshiba                        . Toshibas 
bästa värmepump som sparar 
mest energi över året. COP 6,52.
Funktion för underhållsvärme 
5-13°C.  Läs testet på vår hemsida.

BÄST I TEST! 
Du har väl inte glömt den kalla och dyra vintern?

TOSHIBA VÄRMEPUMP POLAR 2 

BÄST I TEST!
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100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se

ALAFORS. I fredags var 
det val på Himlaskolan.

Men istället för att 
lyssna till företrädare 
från Socialdemokra-
terna, Centerpartiet 
eller Moderaterna var 
det Barnpartiet, Kom-
pisdemokraterna och 
Sjukvårdspartiet som 
kallade på uppmärk-
samheten.

Eleverna i klass 
5 hade bildat egna 
partier som de yngre 
barnen sedan fick rösta 
på.

Valtemperaturen var hög 
och intresset påtagligt inför 
det val som skulle till att äga 
rum på Himlaskolan i fredags 
förmiddag. Representanter-
na för de sju olika partierna, 
Kompisdemokraterna, Sjuk-
vårdspartiet, Himlademo-
kraterna, Skoldemokrater-
na, Barnpartiet, Frihetspar-
tiet och Fredsdemokrater-
na gjorde sitt yttersta för att 
flirta med väljarna.

– Vi skoldemokrater tycker 
att busstiderna ska bli bättre.

– Barnpartiet vill stoppa all 
mobbing i skolan.

– Fredsdemokraterna 
tycker inte att Sverige ska 
vara inblandat i krig.

Det var några av de parol-
ler som väljarna möttes av när 
de fick lyssna till partiernas 
föredragningar. I klassrum-

men fanns också valaffischer 
att ta del av.

– Vi har jobbat med det 
här projektet under en fyra-
veckorsperiod. Fokus ligger 
på den demokratiska proces-
sen och hur det går till med 
ett val. Med demokrati menas 
inte att jag bestämmer utan 
att det blir som majoriteten 
vill, förklarar lärare Mikae-
la Nordgren.

– Vi har också diskuterat 
vad det är vi röstar på och att 
det finns valda representan-
ter som för fram våra åsikter, 
säger Mikaela.

Efter att ha lyssnat till de 
olika partiernas anförande 
var det dags att gå till val för 
ettorna och tvåorna. Röst-
ningsproceduren var noga 
förberedd och någon risk för 
valfusk förelåg inte.

– På måndag har vi valva-

ka och då får vi se vilket parti 
som fått flest röster, säger Mi-
kaela Nordgren.

Fokus på den demokratiska processen
– Himlaskolans elever gick till val

PÅ HIMLASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Joel Skånberg lade sin röst 
på Barnpartiet.

Eleverna i årskurs 1 och 2 på Himlaskolan stod i kö för att få 
rösta. 

PREMIÄR FÖR NYA KIA SPORTAGE
PROVKÖR OCH TÄVLA OM EN FJÄLLVECKA I ÅRE!

Välkommer in på en provkörning av nya 
Kia Sportage. Alla som provkör är med och 
tävlar om en fj ällvecka i Åre med boende 
på hotell Fjällgården (värde ca 20.000kr)

ORD. PRIS FRÅN 180.900 KRÄNNU EN BIL FRÅN KIA MOTORS MED SJU ÅRS NYBILSGARANTI

Tävlingen gäller tom den 31 oktober, 2010. Tävlingsregler fi nns på kia.se. Kia Sportage har 7 års nybilsgaranti vilket innebär tryggt bilägande i 7 år eller 150.000 km, beroende på vilket som först uppnåtts. Garantin följer bilen förutsatt att den är servad enligt Kia Motors Sweden AB:s rekommendationer.  

Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 – 8,2 l/100 km.  CO2 149 – 195 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. Miljöklass 2007. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Mån-fre10-18, lör 11-15, sön 26/9 11-14
Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01

www.karebybil.se
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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

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Sanna 
Rasmussen

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson
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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)
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POLIS
RONDEN

Måndag 13 september

Kabelstöld
Kabel tillgrips från ett ställverk 
i Kilanda. Gärningsmännen 
klipper upp staketet och tar sig 
in på området. Totalt stjäls 70 
meter kopparkabel.

Onsdag 15 september

Koppartjuvar
Koppartjuvar håller sig framme 
i Alafors. Målsägande är Ale 
Elförening. Tio kilo koppar 
tillgrips.

En snattare ertappas på Ica 
Kvantum, Ale Torg.

Torsdag 16 september

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka anmäls i 
Surte. Det är när en anställd 
ska spola väggarna i ett berg-
rum som han plötsligt drabbas 
av yrsel och illamående.

Fredag 17 september

Hotellinbrott
Inbrott i ett hotellrum på Hotell 
Surte. Tjuven får med sig en 
laptop och en plånbok innan 
han försvinner i en röd bil.

Villainbrott i Älvängen. En ruta 
krossas till fastigheten. Det är 
ännu okänt om något tillgripits.

Lördag 18 september

Äggkastning
En fastighetsägare i Bohus 
utsätts för skadegörelse i form 
av äggkastning. Gärningsmän-
nen är identifierade.

Söndag 19 september

Narkotikabrott
En av polisen känd gärnings-
man gör sig skyldig till narkoti-
kabrott, eget bruk. Han uppda-
gas av ordningsmakten när han 
håller på att slanga bensin från 
ett fordon i Nol.

Stöld på en byggarbetsplats i 
Bohus. En elgenerator tillgrips. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/9 – 20/9: 49. Av 
dessa är fyra bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

KUNGÄLV. Det vankas galleri på 
söndag.

I Medborgarskolans regi ställer tio 
konstnärer ut sina verk.

– Våra resurser är små, men begåv-
ningen är stor, säger Ann-Marie 
Ahlgren.

Söndagens konstutställning är inte 

längre än en dag så det gäller för konst-
kännarna att passa på. Konstnärerna, 
om ändå på amatörnivå, som ställer 
ut är Ann-Marie Ahlgren, Ywonne 
Andrén, Inger Axerot, Sara Erkha-
gen, Kristin Erséus, Ann-Christin 
Henriksson, Linda Hovde, Anette 
Liljeroth, Eva Sasioglu, Siw Tune-

berg.
– Vi hoppas att så många som 

möjligt tar sig tid för att titta på vår 
utställning. Vi finns vid kvarteret Sko-
makaren i Medborgarskolans lokaler i 
Kungälv, hälsar Ann-Marie Ahlgren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Konstutställning i Kungälv

Konstutställning i Kungälv

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

ALE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
KUNGÄLV GYMNASIEGATAN 4.TEL 00303-21 10 30 WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Stor visningshelg 
2-3 oktober

Ska du flytta i höst? Lämna din bostad till försäljning 

hos oss senast den 30 september så får du 20 Trisslotter.

Du har också chans att få med din bostad på vår stora visningshelg i oktober, 
då vi visar alla bostäder vi har till salu i Ale och Kungälv. Ring 0303-21 10 30 (Kungälv) 

eller 03030-74 90 00 (Ale) och snacka med oss så berättar vi mer!

Erbjudandet gäller nya förmedlingsuppdrag som tecknas i 
bobutiken Ale eller Kungälv under perioden 6/9 till 30/9 2010.

PRIS 495 000 kr/bud. TOMT 1 358 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bönabo. ALEBUTIKEN Erik Boström
0303-74 90 06 .

ALE NÖDINGE tomt i bönabo
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PRIS 565 000 kr/bud. AVGIFT 3 520 kr/månad.
VISAS On 22/9. Ring för tidsbokning. Alkalievägen 15a.
ALEBUTIKEN Marie Aronsson 0303 - 749004 .

ALE BOHUS 3 rok 65 kvm

S
M
S
:A

1
4
0
9
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 685 000 kr/bud. AVGIFT 5 997 kr/månad. VISAS On 22/9. Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 42.
ALEBUTIKEN Erik Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-749000.

ALE BOHUS 6 rok, 125,7 kvm

• Välplanerat • Lättskött • Bra skick
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 281 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 7. ALEBUTIKEN Erik
Boström 0303-74 90 06 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 114,5 kvm
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PRIS 1 675 000 kr/bud. TOMT 217 kvm . VISAS To 23/9. Ring för tidsbokning. Södra Trolleviksvägen 10.
ALEBUTIKEN Peter Collén 0303-74 90 07 vxl 0303-74 90 00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 110 kvm

• Parhus • 2-4 sovrum • 2 uteplatser • Praktiskt boende
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VÄRMEDAG

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

LÖRDAG 25/9
KL 10-14

Vi bjuder på kaffe & kaka

   Se över 
din energi-
  användning
– spara pengar och miljö!

Energikampanj!

BYT TILL MODERN TEKNIK OCH SPARA UPP TILL 22.000 KR/ÅR!

Bakom varje värmepumpslösning från Thermia står vi som certifierad 

återförsäljare och tar helhetsansvar för din investering, från installation  

till support och garanti. Vi vägleder dig till största möjliga besparing  

och ett skönare inomhusklimat.

Med Thermia Trygg i ryggen är du garanterad en  

investering som lönar sig dag för dag, år för år.  

Välkommen in så berättar vi mer. Hos oss kan  

du även hämta ett kostnadsfritt exemplar av  

Stora Värmepumpsboken, perfekt läsning när  

du vill börja se över dina uppvärmningskostnader.

www.thermia.se

VÅRT ANSVAR TAR INTE SLUT  
NÄR JOBBET ÄR GJORT
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

Välj bland 7 Svanen märkta Contura 
kaminer och spara upp till 4000:-.

Contura 550:3 
Ord. pris 18.500:-
Exkl. tillval

NU 
15.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:
Contura 585:3 
Ord. pris 19.500:-

NU 
16.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:

Alla kampanjmodeller hittar 
Du på www.contura.se

Spara upp till 4000:-
Gäller t o m 

16 oktober 2010

STRÅLANDE 
tider för dig som vill spara 

NYHET!
Keddy K800

Nu med automatiskt spjäll!
INTRODUKTIONSPRIS

17.900:-

MÅNGA FLER 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN

NU 
16.900:-

Ord. pris 18.900:-

Jøtul F 373

Utnyttja ROT-avdraget! 
Betala halva installationskostnaden

Höst
kampanj!

Gäller t.o.m 31 oktober.

Eftersom INR tillverkar sina duschar 
själva kan de fl esta modellerna 
anpassas efter dina önskemål, 

JUST NU! 

STOR KAMPANJ 
PÅ INR´S HELA 

SORTIMENT 
22-23-24-25 September. 

Noro 
Duschkabin 

90x90 höjd 210 . 

Inkl 160cc 
termostatblandare 
från Gustavsberg 

4.995:-

Ido Showerama 
7-4 valfritt mått, valfritt glas. 

+ 
Tapwell takdusch 

TVM 7200 160cc

Måttanpassa 
duschen utan 

extra kostnad!

KAMPANJ FRÅN NORO 
Komplett 

Polo 
ord. 8.995:- 

Nu 
6.995:-

Gäller 22-23-24-25 
september.

OBS! ENDAST 

1 PALL KVAR!
Nu 8.900:-
Spara 4.590:-
Gäller 22-23-24-25 september

KAMPANJ DAGAR 
22-23-24-25 SEPTMEBER.

HÖST KAMPANJ FRÅN IFÖ 

-20% PÅ HELA 
SORTIMENTET 

IDO 
KAMPANJDAGAR 

-20% 
på hela 

katalogen
22-23-24-25 september 

2.195:-
                                ORD.PRIS 4.446:- 

WC-STOL 
Ifö Sign 6860 
från Ifö
WC-stol med hel cisternkåpa  
och Fresh WC. Inbyggt S-lås,  
sitthöjd 42 cm. Finns både 
med och utan skruvhål för 
limning. 4/2 liters spolning.

 

529:-
     ORD.PRIS 1.075:- 

TVÄTTSTÄLLS-
BLANDARE 
Oras Saga 1910 
från Oras

Gäller t.om. 31 oktober . Går ej att kombinera med andra erbjudanden.



Handla i fästliga Kungälv
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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

Det här får du som 
kund hos xtravaganza:
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www.nordmannabowling.se  Nordmannatorget Kungälv  Tel: 0303-16345www.nordmannabo

Nordmanna 
    Bowling DISCOBOWLING

FREDAG-LÖRDAG

Kungälv, mittemot fi skhandlar’n 

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

(lunchstängt 13-14)
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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
StenungsTorg  0303 -77 10 90  
Hon & Han, Kungälv  0303 -592 00

 Soya   CECIL  

Välkomna önskar 
Ingela & Susann med personal

BYXVECKA! 
Alla 

byxor
100:- 
rabatt
(Gäller på byxor med 
ord. pris över 399:-)

Passat som miljöbil
0,45 liter/mil

Leasing:
fr 910/mån*
Förmånsvärde:
fr 1.308/mån*

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

       www.bilab.se

Pris 249 900 kr

Tillfälle på Passat.

Nilsson

Niklas
Johansson

Daniel

Peter Hyltén-

Premiär 

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 3,9-5,3 L/100 KM. CO2 UTSL. 103-126 G/KM. MILJÖKL. 2005.  *AUDI LEASING 
36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. 
MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT.  BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE. 

Nya Audi A1 är en stor liten bil. Vi lovar att du får riktigt roligt 
bakom ratten:

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort 
och bränsleekonomi är på topp.   

Audi A1. The next big thing.

Prislån:
fr 1.580/mån*

  A1 1.2 TFSI från  

 158.000 kr 
  1.6 TDI fr 185.000 kr

ORDINARIE PRIS
278 900 kr

Just nu har vi ett begränsat antal Passat BlueMotion Technology till 
specialpris. En miljöbil som bara släpper ut 119 g CO2/km. Med en 
supersnål TDI under huven drar den bara 0,45 l/mil. Staten belönar 
dig med 5 års fri fordonsskatt. Kom in så berättar vi mer.

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Barnkänga 849:- st 23-26

Barnkänga 799:- Stl 23-26

Höstnyheter



Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

VARGAVINTER 
MED REKORDDYRA ELPRISER ÄVEN I ÅR?

- VI HAR BOTEMEDLET!

INVESTERINGEN 
INVESTERING

Investera för framtiden. Med 
en värmepump får du avkast-
ning från dag 1 och i många 
år fram över. 

ÖPPET HUS
Välkommen till öppet hus hos Klimatteknik.  

Torsdag den 23:e Sep. kl 15-20
På plats finns tekniker som kan svara på era frågor om uppvärmningssys-
tem och kyla i hemmet. Vi kommer även att bjuda på fika och ha extraer-
bjudanden som bara gäller under öppet hus. Välkommen!

Så hittar du till oss
På Bultgatan i Rollsbo mellan Bilia och Toyota ligger Rollsbohus (se bilden). På fjärde 
våning har vi vår utställning och vårt kontor.

Mitsubishi GA-25

12 900 SEK
Inklusive rotavdrag och stdinstallation

Öppet hus-erbjudande:

Möjlig
het Till K

lipp!

Gamla modeller skall b
ort. 

KR/MÅN
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COOLASTE DANSSKOLAN

FÖR DITT BARN

BADA, SOLA, RELAXA!
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10,9%

37,4%

3,8%

15,8%

2,8%

5,6%

15,7%

7,6%

ÖVR

0,3%

LILLA EDET. Tvärtemot 
rikstrenden gick Soci-
aldemokraterna framåt 
i Lilla Edets kommun 
och erövrade ett nytt 
mandat i kommunfull-
mäktige.

Det innebär majori-
tetsskifte, men det är 
ännu oklart hur kon-
stellationen kommer 
att se ut.

Valets stora förlorare 
var Centerpartiet som 
backade två mandat 
och tappade 7,3% av 
väljarstödet.

Det var blandade känslor på 
Socialdemokraternas val-
vaka i Folkets Hus. Givetvis 
fanns en besvikelse över val-
utgången på riksnivå, men 
Ingemar Ottosson var sam-
tidigt väldigt glad och nöjd 
med det lokala valresultatet.

– Vi har gjort ett fantas-
tiskt bra val här i Lilla Edet. 
Vi känner segervittring, men 
jag vill samtidigt invänta ons-
dagens sluträkning. Vi kan i 
alla fall konstatera att vi till-
sammans med Vänsterpar-
tiet blir det största blocket. 
Nu gäller det att ta ansvar 
och försöka få till en bredare 
majoritet, säger Ingemar 
Ottosson.

Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet får tillsam-
mans 15 mandat. Den gamla 
alliansen, med Folkpartiet 
inkluderat, får 14. Till saken 
hör emellertid att Folkpar-
tiet valde att köra en egen 
valkampanj i Lilla Edet utan 
koppling till övriga allians-
partier.

– Jag ska ta kontakt med 
Folkpartiets gruppledare 
Ulf Wetterlund, så får vi se 
vad de diskussionerna leder 

fram till. Jag hoppas att de 
är intresserade av att samar-
beta med oss, säger Ingemar 
Ottosson.

Från Folkpartiets sida 
låter man hälsa att inga 
dörrar är stängda.

– Vi har fått ett knepigt 
parlamentariskt läge i Lilla 
Edet. Det känns väldigt trå-
kigt att Sverigedemokraterna 
går framåt. De står för värde-
ringar som inte överensstäm-
mer med ett modernt demo-
kratiskt samhälle, säger Ulf 
Wetterlund och fortsätter:

– Vill Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet ge oss 
ett erbjudande ska vi vara 
väl förberedda. Jag vill dock 
inte gå händelserna i förväg 
utan vi har ett medlemsmöte 
på onsdag och då får vi dis-
kutera en sådan frågeställ-
ning. Det kan lika gärna bli 
att partiet beslutar att vi ska 
gå i opposition och ladda för 
nästa period.

Oroande utveckling
Sverigedemokraternas fram-
fart är anmärkningsvärd. De 
gick fram knappt fyra pro-
centenheter och har nu 7,6% 
av väljarstödet, vilket inne-
bär att ett mandat blivit två i 
kommunfullmäktige.

– Det är en oroande 
utveckling att främlings-
fientligheten växer, säger 
Ingemar Ottosson.

Dystrast var stämningen 
hemma hos Bjarne Färjhage 
där Centerpartiet höll sin 
traditionella valvaka. Raset 
från 23,1% till 15,8% bety-
der att C tappar två mandat. 
Man är nu nere på samma 
nivå som Moderaterna (fem 
mandat).

– En bitter kväll. Det var 
inget vi hade räknat med, 
suckade Färjhage när lokal-

tidningen ringde upp honom 
på söndagsnatten.

Vad är förklaringen till 
ert jätteras?

– Känslan ligger i att vi har 
pratat mycket om Lödöse 
och det gör kanske att övriga 
delar känt sig förbigångna. 
Det är dock inte hela förkla-
ringen utan vi får naturligtvis 
analysera resultatet grundligt 
och se vad vi kommer fram 
till.

Majoritetsskifte väntar 
i Lilla Edets kommun
– Sossarna gick framåt och Centern rasade

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det pekar uppåt för Socialdemokraterna i Lilla Edets kommun, som var valets vinnare med 
ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt backade Centerpartiet två mandat. Ingemar 
Ottosson gläds åt det majoritetsskifte som väntar i kommunen.

VASAGATAN 26, GÖTEBORG  
031-17 22 60  LUNDIN.SE    

LILLA EDET - NYBYGGT!
Arkitektritat hus några meter från Ryrsjön. Ateljékänsla 
med rikligt ljusinsläpp och 5 m till taknock. Runt knuten 
ligger montessoriskola, stall samt fin svampskog. 

PRIS/BUD: 1 985 000:- 
BOAREA: ca 96 kvm TOMT: ca 631 kvm
VISNING: Visas söndag 26/9 kl 14:00-15:00 samt 
onsdag 6/10 kl 18:30-19:30. 
ADRESS: Ryrsjön 103
MÄKLARE: Matilda Ivarsson 031-745 20 56

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Moderata Samlingspartiet

Centerpartiet

Folkpartiet Liberalerna

Kristdemokraterna

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

Sverigedemokraterna

Totalt

M

C

FP

KD

S

V

MP

SD

5

5

2

1

12

3

1

2

31

-2

+1

+1

5

7

2

1

11

3

1

1

31

FÖRK PARTI ANTAL
2010

ANTAL
+/-

ANTAL
2006

MANDATFÖRDELNING LILLA EDETS KOMMUNFULLMÄKTIGE

SÅ FÖRDELADES RÖSTERNA I KOMMUNALVALET



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:-

Bagageluckeloppis 
Passa på att fynda på höstens stora bagageluckeloppis. 

Mellan kl 10-14 kan du besöka loppisen som går av 
stapeln på stora parkeringen 

i centrala Lilla Edet (mittemot parken). 
Vill du ställa ut, kontakta Marie på tel: 076-347 19 19 

(kostnad 50 kr/bil)

Ponnyridning 
Lilla Edets ridklubb erbjuder ponnyridning till barnen. 

Samling vid parken utanför Folkets Hus.
Poängpromenad  

Lilla Edets IF anordnar poängpromenad genom centrum. 
Start vid Wäxthusets entré, mellan kl 10-13. 

Passa på att hösfynda och ta del av de erbjudanden som 
butikerna har just denna lördag.

SENSOMMAR-
SHOPPING 

I LILLA EDET
LÖRDAGEN DEN 25 SEPTEMBER KL 10-14

Sensommarshopping i Lilla Edet 
anordnas av handelsgruppen, 
bestående av representanter 

från de lokala handlarna i 
Lilla Edet.
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P l Mål i AB
Lilla Edets Färg AB
Göteborgsvägen 51 LILLA EDET

0520-65 77 00

PROVA PÅ-KURS

KURSER

Tapetsering 
& målning

med vattenburen lackfärg

Lördag 25 sept kl 13-15
Avgift: 100:-. Fika ingår.

Norsk 
allmogemålning

23-24 okt & 30-31 okt
Anmälan senast 3 veckor innan kursstart

9/326/9

Bananer
Chiquita

I frysen

Sprödbakad 
torsk

4990

I vår delikatess
Rostbiff

1690

1290

Sverige

Karrékotlett
med ben

2990
/kg

/kg

/kg

/hg

I vårt café
Kaffe och bulle

20:-
Eller prova vår berömda äppelpaj 
med vaniljsås

Kapten Royal

Dygnet runt alla 
årstider i hela Europa

Lilla Edets Buss
Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 

AKTUELLA RESOR

Shoppingresa till
Heiligenhafen, Tyskland
2 dgr 29-30/10...........1.400:-
Shopping- och kulturresa 
till Heiligenhafen och 
Lübeck
3 dgr 26-28/11...........2.695:-

Julbordsresa
Dronninglund, Danmark
2 dgr 10-11/12...........1.595:-
Res med oss till
Julmarknad i Wismar, 
Tyskland
Första bussen full redan.
Vi sätter in en till!
3 dgr 6-8/12...............2.695:-

Owe Thörnqvist
Mr. Boogieman - Tack & Hej! 13/10
Vara Konserthus..............................600:-

LÖDÖSE 0520-66 18 80

VARDAGAR 
07.00-17.00

LÖRDAGAR 
09.00-13.00

F.d Vallby Bygg
Mittemot Statoil

i Lödöse

Pergo kampanj 
v.39-43

Klassisk ek 3-stav ord pris 279:-/kvm 

Kampanjpris 229:-/kvm
Gäller laminat 70201-0091 

Svart skiffer ord pris 299:-/kvm  

Kampanjpris 229:-/kvm
Gäller 74912-0765
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GÖTEBORG. Samarbete 
över gränserna.

Ale och Lilla Edets 
kommuner jobbar nu i 
ett gemensamt projekt 
för att öka turistnä-
ringen.

I förra veckan lan-
serades ”En julresa i 
tiden” på Eventdagarna 
i Göteborg.

Ale & Lilla Edets Turistor-
ganisation har som mål att 
främja turistnäringen i de 
båda kommunerna. Enresai-
tiden.se är ett Leaderprojekt 
som i sin tur mynnat ut i den 
nya turistorganisationen.

– Till en början var det lite 
trögt att få med alla på tåget, 
men nu har vi kommit igång 
på allvar. Gränserna har sud-
dats ut och alla inblandade 
tänker utifrån ett helhets-
perspektiv där vi tillsammans 
erbjuder bra paketlösningar 
för kunderna, säger Bo 
Larsen initiativtagare och 
eldsjäl i projektet.

– Min tanke från början 

var att ta fram ett koncept 
för Ale, men sedan insåg jag 
vikten av att få med Lödöse 
Museum. Det ena gav det 
andra och efter ett möte med 
Lilla Edets näringslivsut-
vecklare Helene Even-
sen föll det sig naturligt att 
även involvera Lilla Edets 
kommun i arbetet, säger 
Larsen.

Tolv näringsidkare har 
anslutit sig till denna inno-
vativa och spännande turist-
satsning. Boende, mat och 
upplevelser ska förpackas på 
ett tilltalande sätt för såväl 
företag som privatpersoner.

– Det handlar om att sälja 
Ale och Lilla Edet. Vi ska 
sätta dessa båda kommuner 
på kartan. Först och främst 
handlar det om att öka kän-
nedomen hos våra egna kom-
muninvånare, att de känner 
stolthet för sin egen bygd. 
Vi ska inte vara något som 
ligger norr om Göteborg 
utan ha en egen identitet som 
attraherar turisterna, säger 
Bo Larsen.

– Detta i sin tur kommer 
att generera positiva syner-
gieffekter, folk vill flytta hit 
och det stärker företagan-
det. Turistnäringen i Väst-
sverige omsätter 34 miljar-
der kronor, men vi tänker 
inte vara giriga utan nöjer 
oss med en miljard, skrattar 
Larsen.

Sevärdheter
Bo Larsen är övertygad om 
att de sevärdheter och upple-
velser som Ale och Lilla Edet 
har att erbjuda ligger helt rätt 
i tiden, men att det måste till 
ordentlig marknadsföring.

– Vi har ett utmärkt 
komplement till Göteborgs 
utbud av olika aktiviteter. 
Senast idag pratade jag med 
ett gäng Stockholmare som 
ofta är på konferens i Göte-
borg. De har varit på Ullevi, 
Scandinavium och mycket 
mer där till, men söker nu 
något annat. De blev oer-
hört nyfikna på vårt koncept 
med Vikingabyn, Lödöse 
Museum och så vidare.

På Eventdagarna i mäss-
hallen fanns Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation på plats 
för att profilera ”En julresa i 
tiden – En smakrik historia”.

– Först erbjuds en guidad 
tur och konferensmöjlig-
heter på Ale Vikingagård. 
Sedan fortsätter vi till 

Lödöse Museum där ett 
medeltida julbord står upp-
dukat. Övernattning sker på 
Prässebo Vandrarhem eller 
Älvbacken i Västerlanda. På 
morgonen efter frukost blir 
det turridning med Nordritt.

Hur har responsen 
varit?

– Positiv och nu är vi verk-
ligen på banan, avslutar Bo 
Larsen.

LÖDÖSE. Det var rena 
frosseriet.

Av 15 kilo räkor blev 
det inte många kvar 
när pensionärerna på 
Soläng i Lödöse hade 
ätit sig mätta.

– Bara för att man 
har kommit upp i åren 
betyder det inte att 
man ska avstå det goda 
i livet, säger Rose-
Marie Orderyd, chef för 
dagverksamheten.

Det skålades, skrattades och 
smaskades räkor så det stod 
härliga till på Soläng i tis-
dags kväll. Dagverksamheten 
arrangerade räkfrossa och ett 
40-tal pensionärer hade hör-
sammat inbjudan.

– Det var otroligt upp-
skattat. Folket ville knappt 
gå hem, berättar Rose-Marie 
Orderyd.

Med hjälp av övrig perso-
nal hade Rose-Marie Orde-
ryd sett till att skala tio kilo 
av räkorna, resterande del 
fick gästerna fixa på egen 
hand.

– Det satt sannerligen 
i ryggmärgen hos en del. 
Några skalade räkor som om 
de aldrig gjort annat, förkla-
rar Rose-Marie.

Till skaldjuren serverades 
öl, vitt vin, cider alternativt 
läsk. Därutöver bjöd Rose-
Marie på lite bakgrunds-
information om räkan och 
människans förhållningssätt 
till denna delikatess.

– Vi hade en otroligt 
härlig stämning hela kvällen 
och det surrades friskt runt 
borden, säger Rose-Marie.

Desserten bestod av äppel-
kaka med vaniljsås med till-

hörande dessertvin och kaffe. 
Äppelkakan hade tillagats på 
dagverksamheten, just med 
avsikten att den skulle avnju-
tas på tisdagskvällens gemyt-
liga trivselträff.

– En väldigt lyckad kväll, 
som vi inte glömmer i första 
taget, säger Rose-Marie.

Solängs äldreboende 
genomgår en förvandling 
och antalet platser har utö-

kats från drygt 30 till 51 
lägenheter, varav tre platser 
för korttidsboende.

– Det som återstår av 
renoveringen är entrén, kor-
ridoren, kontoren samt mat-
salen, avslutar Rose-Marie 
Orderyd.

Främjar turistnäringen i Ale och Lilla Edet
– Gemensam satsning över kommungränserna

MÄSSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale & Lilla Edet Turistorganisation fanns representerade på Eventdagarna i Svenska Mässan. 
Här är det Bo Larsen som säljer in konceptet ”En julresa i tiden – En smakrik historia”.

Uppskattad räkfrossa på Soläng
– Pensionärerna njöt i fulla drag

ÄLSKAR SKALDJUR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Rose-Marie Orderyd, chef för dagverksamheten på Soläng i Lödöse, kom med fina norska 
räkor till Åse Andersson, Emmy Johansson och Lilly Persson.

Karl-Ewert Augustsson och Aldor Larsson tog för sig av rä-
korna.

Ulla Magnusson var glad i 
skaldjuren som serverades.

Eivor Henriksson, Leif Nyström och Lilly Billman blir serve-
rade av Rose-Marie Orderyd.

Ann-Marie Sandberg lät sig väl smaka av delikatesserna som 
bjöds och uppskattade tisdagskvällens räkfrossa på Soläng.

På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar

Sagostund 
hösten 2010
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Följande onsdagar kl 14.00
29/9 • 13/10 • 27/10 • 10/11 • 24/11 •  8/12�
Följande fredagar kl 10.00

22/10 • 19/11 

Utställning 
2/10-28/10
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Nya betalningsrutiner vid 
Återvinningscentralen i Göta
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Samarbete 
med Polisen
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Musikens Dag i Lilla Edet! 
Lördagen den 16 oktober Kulturhuset Eden/Folkets Hus
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2010 års kulturpristagare 
och kulturstipendiat
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Välkommen! 


