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Kia Sportage må låta 
som en renodlad sport-
vagn och största delen 
av marknadsföringen 
sker tillsammans med 
tennisproffset Rafael 
Nadal. 

Men modellnamnet är 
faktiskt vilseledande, 
för vad det rör sig om 
är en fyrhjulsdriven 
stadsjeep som spelar 
ut sina motståndare på 
såväl grus som gräs - 
och i pris! 

Låt oss slå ett slag för nya 
Kia Sportage - bilen som 
faktiskt kan jämföras med 
självaste Rafael Nadal: lugn, 
sansad, muskulös och med 
ett snyggt yttre. Spanjoren 
ligger just nu etta på världs-
rankingen och koreanernas 
målsättning är att göra det-
samma i det lite mindre suv-
segmentet. Efter sex år är det 
äntligen dags för en ny Kia 
Sportage och bakom linjerna 
står den forne designchefen 
hos Audi, Peter Schreyer.  

Tennisspelare är oftast 
duktiga på antingen grus, 
gräs eller asfalt – formstarka 
Kia Sportage klarar dock av 
alla tre underlagen galant. 
Det beror på den personliga 
tränaren som i det här fallet 
är Hyundai ix35, dagens test-
vagn baseras nämligen på sys-
terbilen men det upptäcker 
bara dom som har skarpa 
ögon. Innerutrymmena har 

blivit bättre, åtminstone då 
man ser måtten på papper. 
Längden har plussats på med 
nio centimeter och bred-
den med sex samtidigt som 
även höjden sänkts med sex. 
Kia Sportage är helt enkelt 
lätt att komma överens med 
och bjuder inte på några lik i 
garderoben. Det mesta ingår 
som standard eller vad sägs 
om luftkonditionering, ljud-
anläggning, elfönsterhissar, 
takreling och uppvärmda sitt-
dynor såväl fram som bak: allt 
för det attraktiva grundpriset 
180 900 kronor (minsta ben-
sinaren med framhjulsdrift). 
Bäst trivs jag bakom ratten, 
där är sittkomforten perfekt 
och instrumenteringen riktigt 
trevlig. Även en trio bollkal-
lar i aktersoffan kan sträcka 
ordentligt på sig. 

Under huven erbjuds fyr-
cylindriga motorer: bensi-
nare på 135 (framhjulsdrift) 
respektive 163 (fyrhjulsdrift) 
hästkrafter samt dieslar på 
115 (framhjulsdrift) respek-

tive 136 (fyrhjulsdrift). Vi 
provkörde den sistnämnda 
maskinen och prislappen åker 
då upp till 247 900 kronor. 
Det är en angenäm diesel-
spis som trots sin blygsamma 
effekt rullar på förvånans-
värt bra och snålt. Noll till 
hundra fixas på 11,3 sekun-
der samtidigt som förbruk-
ningen ligger på 0,57 liter 
milen. Vid start drivs bilen på 
framhjulen, men för att klara 
livet utanför centrecourten så 
kopplas bakhjulen in i svåra 
situationer - dock max upp till 
50 procent. Kia har utnyttjat 
detta till att öka körglädjen 
genom att låta en viss del av 
kraften automatiskt hamna 
på bakhjulen när föraren tar 
sig an skarpa kurvor. Bland 
de mindre stadsjeeparna är 
Kia Sportage en smash hit 
och näst intill lika svårslagen 
som Rafael Nadal. Game, set, 
match! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Kaxig, Innovativ, Alert
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Kungälv

Här hittar 
du oss!

Byggmästaregatan 8  Tel. 0303-248 101

Öppettider: Måndag-Fredag 10-18, Lördag 10-15

Priserna gäller så långt lagret 
räcker, dock längst tom. 30 okt. 2010

Alla barn 
är välkomna på

lördag 30/10

Alla som är 

utklädda får en 

present! 

Kungälvs läskigaste 
leksaksbutik!

30%
på all 

Bakugan

1000
kvm

Massor av fl er 
erbjudanden
i butiken!
Välkommen!

Kungälvs 
största 
leksaksaffär!!!

Ord pris: 479:- 

239:-

Docka

Skrållan

NU

fest! 
Aktiviteter för barn i vuxens sällskap

Vågar du tävla i 

vår fi ngerskattjakt?

Gör ditt eget Halloween-pyssel!

Häxan bjuder på blodbål 

och special-popcorn!

Drakula berättar spökhistorier

Halva priset!
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Centralköket på Lindkul-
len, som servar samtliga äld-
reboenden, dagcentraler och 
verksamheter inom LLS med 
mat, omnämns ofta för sin 
goda kost. Ett bevis för det är 
den senaste Nöjd Kund Index 
som SKL (Sveriges Kommu-
ner och Landsting) genom-
förde. Brukare och anhöri-
ga fick ge sitt omdöme om 
maten inom äldreomsorgen.

– Vi blev rankade som 
nummer sju i landet. Ett 
betyg som vi naturligtvis är 
väldigt stolta över, säger Ma-
riette Axelsson.

Lindkullen följer en be-

stämd måltidsordning som 
innebär tre lagade mål mat 
per dag samt mellanmål. 

– Under veckorna tillagar 
vi cirka 220 lunchportioner, 
förklarar Mariette Axelsson.

Menyn utgörs till största 
del av traditionell husmans-
kost, men kökspersonalen är 
också lyhörd för brukarnas 
önskemål.

– Vi har kostombud på 
alla enheter. Givetvis är det 
husmanskost som domine-
rar, men vi prövar oss också 
fram med en del nya rätter. 
Vi är inte rädda för att krydda 
maten då smaklökarna för-

sämras hos äldre personer. 
Det behövs kryddor för att 
stimulera aptiten, säger Ma-
riette.

– Fiskrätter har vi två 
dagar i veckan. Vi använ-
der oss av färsk fisk i väldigt 
stor utsträckning och när vi 
steker fisk gör vi det på tra-
ditionellt vis. Potatisens till-
lagningssätt vållar diskussion 
på många håll, men inte här. 
Det beror på att vi inte använ-
der oss av konventionsugnar 
utan tillämpar hederliga ko-
kerier med saltat vatten, som 
de äldre är vana vid.

Menyerna är till viss del 
individanpassade. Finns det 
någon brukare som inte äter 
den rätt som serveras finns 
det alternativ.   

– När brukarna skrivs in får 
de fylla i ett formulär om det 
finns vissa rätter de inte kan 
tänka sig att äta.

Kökspersonalen på Lind-
kullen jobbar också med att 
göra måltiderna inom äld-
reomsorgen till en helhets-
upplevelse. Med jämna mel-

lanrum under året sker olika 
teman, vilket var fallet i fre-
dags. Då bjöds det en trerät-
ters höstmiddag. Till förrätt 
serverades viltpaté med vin-
bärsdröm, till huvudrätt älg-
färsbiffar, svampsås, potatis, 
rotfruktsgratäng och rårörda 
lingon, och till efterätt hjort-
ron och keselladessert.

– Lika viktigt är att det är 
fint dukat på avdelningarna 
med ljus, servetter och bords-
menyer. Det förhöjer upple-
velsen. Vi skickar också med 
en dikt att läsa upp, så att mål-
tiden blir extra högtidlig.

– Vi får inte glömma att 
vi är vardagen, helgen och 
storhelgen för en stor grupp 
människor. Det gäller att de 
boende får alla sinnen stimu-
lerade och måltiden är i de 
allra flesta fall den största ak-
tiviteten under dagen, avslu-
tar Mariette Axelsson.

Ingen anmärkning på 
Lindkullens kök
– Maten till de äldre får högt betyg

PÅ LINDKULLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Personalen på Lindkullens kök har all anledning att vara stolta över den kost de tillagar för äldreomsorgens brukare. I SKL:s 
jämförelse utsågs man till sjunde bäst i landet. Dessutom blev köket utan anmärkning när en oanmäld inspektion gjordes för 
ett par veckor sedan.

LILLA EDET. När Lindkullens kök fick en oanmäld 
inspektion av sin livsmedelsverksamhet blev 
resultatet utan anmärkning.

När SKL:s presenterade sin lista över ”Omdöme 
om maten” inom äldreomsorgen placerade sig 
Lilla Edet på plats sju av landets 290 kommuner.

– Trots att vi är ett storkök har vi lyckats 
behålla vår litenhet och jobbar med ständig kva-
litetsförbättring i samråd med våra kostombud, 
säger Mariette Axelsson, kostchef för äldre-
omsorgen i Lilla Edets kommun.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

På GåNG  i kommunen
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���������������������������������������������������������������������������

Biblioteket informerar

Dags att söka kurser 
för våren 2011!

Gör en webbansökan via Lilla Edets 
kommuns hemsida: www.lillaedet.se

Är du osäker på vad du skall söka? 
Boka tid för studie- och yrkesvägledning:
tfn 0520-65 97 04 eller 0520-65 97 05
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Välkommen att 
Kura Skymning på 

biblioteket!
8 november kl 19.00 
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Sagostund 
på familjecentralens Öppna Förskola!
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Nyfiken på 
värmepumpar?
Välkommen till en seminariekväll med 
tillhörande utställning om värmepumpar 
i Lilla Edets Folkets Hus
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Måndag 8/11 kl 18:30 – ca 20:00
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Inkomstjämförelse 
inom Barnomsorgen
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Funderar du på att 
starta eget företag?
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Torsdag 18 november, kl 18-21��
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Dags att 
mäta radon
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Befolkningsmöte
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¥������Tingbergsskolans matsal 
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Alkohol- och 
Drogmottagning
������������������������������
����������������� ��������������������
����������������������  ����������
���������������������� ������������

�������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������� ��
�����������������������
��
�� ���������	��
�������
�����������������������������������
��������������������������  ���	���������������
����¡������ ����������������������������¡���

Ny leverantör av renhållning i Lilla Edet
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Äldredag 
Torsdagen den 4 november kl. 13.00 -17.00 
anordnar äldreomsorgen och hälsoutskottet i Lilla Edets 
kommun i samarbete med SPF och PRO en äldredag.
Kl 13-14  Frivilligcentralen Fritidsborgen�¦�������������¨����� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������
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Välkomna till en trevlig eftermiddag!

LILLA EDETS KOMMUN



I över 100 år har vi byggt pålitliga transportbilar och oavsett dina behov fi nns det en modell 
som passar. Nya Master lastar enorma mängder och går att få i oändligt många varianter. 
Dessutom är den lätt att specialanpassa till din verksamhet. Trafi c är den mångsidiga 

mellan modellen som underlättar dagarna för många hantverkare med sin personbilskomfort. Med Kangoo 
Maxi får du väldigt mycket utrymme för pengarna, och en bil som känns liten när du kör och stor när 
du lastar. LÄS MER OM ALLA VÅRA KOMPLETTA ARBETSPLATSER PÅ FYRA HJUL PÅ WWW.RENAULT.SE 

www.renault.se

ÅF-info

Nya Master pris från 247.200 kr ex. moms eller 2.530 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 8,3 l/100 km (L2H2 3,5t 2.3 dCi 125hk man motor). CO2-utsläpp: 211 g/km (L2H2, 3,5t, 2.3 dCi 
125hk man motor). Trafi c pris från 215.360 kr ex. moms eller 2.015 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 7,3 l/100 km (L1H1 2,9t  2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Koldioxidutsläpp CO2: 192 g/
km (L1H1 2,9t 2.0 dCi 115hk Quickshift motor). Kangoo Maxi pris från 135.600 kr ex. moms eller 1.390 kr/mån. Bränsleförbrukning vid blandad körning 5,3 l/100 km (1.5 dCi 85hk man motor). Koldioxid-

KANGOO MAXI 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

124.700:- (1.275:-/mån*)
ORD. PRIS 135.600:- (1.390:-/MÅN*) EX. MOMS

NYA MASTER 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

216.500:- (2.215:-/mån*)
ORD. PRIS 247.200:- (2.530:-/MÅN*) EX. MOMS

TRAFIC 
HERITAGE INTRODUKTIONSPRIS FRÅN CA 

184.500:- (1.885:-/mån*)
ORD. PRIS 215.360:- (2.202:-/MÅN*) EX. MOMS

PÅLITLIGA 
ARBETS KAMRATER 
SEDAN 1901
DET FIRAR VI MED ”HERITAGE” INTRODUKTIONSPRISER

GRAND CONFORT-PAKET                                2.990:- ex. moms.

TRAFIC 
Paketet innehåller smarta funktioner 
som färddator, farthållare, klimat anlägg-
ning och impulsfunktion på fönsterhiss 
förarsida. 

VÄRDE 41.390:-**

KANGOO MAXI
Komfortpaketet ger dig bl.a. luft konditio-
ne ring (AC), radio/CD med ratt reglage, 
färd dator, glasade bakdörrar med värme, 
torkare och spolning. 

VÄRDE 15.910:-**   

MASTER 
Specialanpassa förarmiljön så den 
mer liknar ett mobilt kontor. Utökade 
förvarings utrymmen, färddator, klimat-
anläggning ECC och mycket mer. 

VÄRDE 45.150:-**

** Totalt värde 
Heritage och 
Grand Confort.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30
www.stendahlsbil.se

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:-

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss
Läs mer info om våra resor på hemsidan eller ring för program

Shopping- 
& kulturresa
från Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Bohus,
Kungälv till Orust o Tjörn 4/11, 11/11, 25/11 2010.
Turen går först till Göksäter (”lilla Ullared”), där väntar kaffe och
dubbelfralla. Efter shopping kör vi till Skärhamn där Ni bjuds på en
fisk alt. kötträtt. Möjlighet finns för besök på Akvarellmuseet, årets
museum. (inträde ingår ej). Vi besöker Styckets bageri samt
Klädesholmen där Ni kan köpa julsill. Hemma ca kl 17.00-17.30 (På
hemfärd kör vi via Gbg) 390:-/person

(ink. resa, kaffe fralla, lunch).

Ullared Julshopping
9/12 200:-

Res med oss till 

Julmarknad i 
Wismar, Tyskland
Första bussen full redan. Vi sätter in en till! Fåtal platser kvar!
3 dgr 6-8/12 2.695:-

Julbordsresa 
Dronninglund, Danmark
2 dgr 10-11/12 Fåtal platser kvar 1.595:-

 B A G E R I  &  C A F É

Glöm inte att 
ställa om klockan 

på söndag!

Patrik

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Se även vår hemsida 
www.icabostrom.se

 Vetemjöl 
 ICA.   2 kg.   Jfr pris 2:50/kg.
Max 2 erbj/hushåll.   
  

  

 5k   /st  

  

 8  90  /hg 

 Barkis 
   450 g.    Jfr pris 22:11/kg. 
  

 Vårt eget 
bageri!   

 9  95  /st 

  

 29  90  /kg 

 Helgskinka 
 Scan. Ursprung Sverige.   
Ca 1,5 kg.   Kokt. Av gris. 
Max 2 erbj/kund.   

 Satsumas 
 Spanien.     Klass 1.   
  

 Brieost 
 Roitelet.       
Jfr pris 89:00/kg.
  

 I delikatessen 

  

 9  90  /kg 

IC
A

 Butiksreklam

Öppet 8–22 alla dagar

Priserna gäller t o m söndag 31/10-10. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Vägghängd 
terassvärmare 
för uterummet Ord. 498:- 

Nu 249:-

Industrigatan 2, 0520-65 00 10

SANYOS nya Luftvärmepump
5 års garanti • Designfront

PHILIPS Plattång
Ord pris 595:-

Vi säljer ut 
delar av vår 
vitvaru-utställning

+ mycket, mycket mer!

HÖSTERBJUDANDE!

T.ex.

PHILIPS
Hygien-
trimmer
Ord pris 199:-

Inklusive
normalinstallation 

17.990:-
Har du möjlighet 

till ROT-avdrag 

avgår 1250:-

Inklusive
normalinsta

17.9
H

Wilfa
elvisp 
199:-

Ord pris 319:-

Wilfa
elvi
19

Gasolkaminer 

fr 2.200:-
Inkl fylld PK 10-fl aska
Priset avser inte produkten på bilden utan är ett från-pris

Nu 299:- Nu 
99:-

Keramikhäll
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LILLA EDET. Hur känns 
det att gå in i väggen?

Vilka är varningssig-
nalerna och hur är den 
långa vägen tillbaka till 
ett normalt liv?

En föreläsning i just 
detta ämne fick ett 
tiotal kvinnliga företa-
gare i Lilla Edet lyssna 
till i torsdags morse.

Det var LENK, Lilla Edets 
Nätverkande Kvinnor, som 
stod för torsdagens frukost-
möte på Folkets Hus, där 
Agneta E Westin var in-
bjuden som föreläsare under 
rubriken stresshantering.

Agneta E Westin driver 
sedan tio år tillbaka en egen 
firma – Sköt om dig. Företa-
get har sin hemvist i Badhu-
sets lokaler i Lilla Edet.

– Jag sysslar bland annat 
med massage och floating, 
berättar Agneta, som också 
är utbildad stress- och frisk-
vårdsterapeut.

Årsskiftet 1998-99 upp-
levde Agneta E Westin något 

som drastiskt kom att föränd-
ra hennes liv. Utan att ha tagit 
symptomen med krånglan-
de mage, eksem i hårbotten 
och sömsvårigheter på allvar, 
tvingades hon en dag uppsö-
ka läkare.

– Det första jag sade var: 
Det är inget fel på mig. Ta ett 
blodprov, så kan jag gå hem 
och lägga mig en stund.

Riktigt så enkelt var det 
inte. Agneta pratade osam-
manhängande, tappade ord 
och läkaren konstaterade 
att hon gått i den berömda 
väggen.

– Det var rena cementväg-
gen vill jag lova. Att jag skulle 
kunna bli utbränd trodde jag 
dock inte var möjligt, det 
var bara höga chefer som 
kunde bli det, säger Agneta 
och berättar samtidigt om 
hur hennes vardag såg ut och 
varför hon gick i fällan.

Det tog tid för Agneta att 
komma tillbaka till något som 
kunde liknas vid en normal 
vardag. 

– Det är fortfarande en 
process. Nu har jag dock en 

helt annan självkännedom 
och jag tänker mig för. Jag 
har lärt mig att hantera stress.

– Alla ni som sitter här är 
riskpersonligheter. Lär er att 
lyssna på kroppens signaler, 
uppmanade Agneta.

Motion, mental träning, 
avslappning och yoga blev 
Agnetas verktyg för hitta ba-
lansen i livet och något hon 
rekommenderar andra män-
niskor att ta till som stressre-
ducering i vardagen.

– Jag vill berätta om mina 
egna upplevelser så att andra 
vet hur illa det kan gå. Det 
var en oerhört jobbig period 
i mitt liv.

– Alla vill vi orka mer än 
att bara jobba. Att kropp och 
själ mår bra är viktigt, så att 
vi orkar vara lediga, avslutar 
Agneta E Westin.

LÖDÖSE. En arbets-
plats där du kan räkna 
med att bli utskälld.

På 45:ans Tassar till-
hör det vardagen.

Inte så konstigt 
eftersom företaget 
driver hunddagis- och 
pensionat.

45:ans Tassar har varit i 
Maria och Tommy Drak-
brinks regi sedan två år 
tillbaka. Tidigare jobbade 
Maria som frisör och Tommy 
som elektriker/ingenjör, när 
de bestämde sig för att helt 
sadla om.

– Vi har alltid haft ett 
gediget hundintresse. Rörel-
sen var också en del i den 
totala investeringen av den 
här gården, berättar Tommy.

Nu är det kombinerade 
hunddagiset och pensionatet 
ingalunda de enda verksam-
heterna som paret Drakbrink 
driver. Villapellets, uthyr-
ning av garage och lägenhe-
ter, stallplatser och ett åkeri 
är några av de bisysslor som 
upptar Marias och Tommys 
tid.

– Vi har inga problem med 
fritidssysselsättning, skrat-
tar Maria när lokaltidningen 
hälsar på.

45:ans Tassar har 22 
boxar med plats för totalt 
40 hundar. En normalvecka 
finns cirka tolv hundar inack-
orderade.

– Hos oss är det ingen för-
varing utan vi ser till varje 
hunds och ägares behov. 
Upplever ägaren något pro-
blem med sin hund, exem-
pelvis att den drar under 
promenader eller att den 
har ett aggressivt beteende, 
så arbetar vi med den biten. 
Vi tillämpar Cesar Millans 
metoder med stor framgång, 
förklarar Tommy Drakbrink.

– Förut kunde vem som 
helst driva sådana här ställen, 
men numera krävs utbild-
ning för att få ha ett hund-
dagis och pensionat. På så 
sätt har branschen sållat bort 
oseriösa ägare. 

Hunddagiset lockar 
kunder från Göteborg i 
söder till Trollhättan i norr. 
För pensionatsplacering är 
hundägare beredda att åka 
betydligt längre.

– Då har vi faktiskt hela 
Sverige som upptagnings-
område. Vi har även kunder 
från Norge, säger Maria.

45:ans Tassar har sin verk-
liga högsäsong under som-
marmånaderna, men i sam-
band med högtider som jul, 
nyår och påsk brukar jyck-
arna också stå i kö.

– Vi märker också av 
toppar när det är skollov, 
säger Tommy.

Nyligen inledde 45:ans 
Tassar ett samarbete med Ale 
Veterinären. Det innebär att 
hjälpen finns på nära hand, 

dygnet runt och året om.
– Ale Veterinären fanns på 

plats när vi hade öppet hus i 
lördags. Cirka 100 personer 
besökte arrangemanget, som 
blev väldigt lyckat.

På sikt hoppas 45:ans 
Tassar att kunna utveckla 
sin verksamhet. Planer finns 
på att erbjuda hämtning av 
hundar vid bestämda upp-
samlingsplatser.

– Det finns hundägare 
som pendlar till sina arbe-
ten, men som saknar bil. 
Vi skulle exempelvis kunna 

komma till Ale Torg en viss 
tid på morgonen, för att där 
hämta hundar som behöver 
dagisplats. Vi vet att det finns 
ett behov, men det gäller att 
få det att fungera praktiskt, 
avslutar Maria Drakbrink. 

Att bli utskälld tillhör vardagen
– På 45:ans Tassar trivs både stora och små hundar

UTSKÄLLD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hos 45:ans Tassar sker det promenader tre gånger om dagen för de hundar som har dagisplats. Här är Tommy och Maria 
Drakbrink ute med några av jyckarna.

Balder får sig en stunds motion på löpbandet.

Ibland kan man bli dum av stress
– Kvinnliga företagare bjöds på morgonföreläsning

I FOLKETS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Agneta E Westin föreläste om stresshantering i Lilla Edets Folkets Hus.  
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Rapporten Årets Företa-
garkommun ges ut årligen 
av Företagarna i samarbete 
med UC. Studien belyser 
företagens tillväxt i landets 
kommuner, sett utifrån hur 
mycket företagen i respek-
tive kommun har utveck-

lats under det senaste året. 
Studien rankar omsättning, 
resultat, nettoförändring av 
bolagsstocken samt kredit-
värdigheten hos aktiebolag 
med en omsättning på minst 
100 000 kronor. Syftet med 
studien är att visa vad före-

tagen gör för kommunerna 
och dess invånare, och inte 
som många andra undersök-
ningar, vad kommunen gör 
för företagen. Det omvända 
resonemanget bygger på att 
företagens egna prestationer 
och konjunkturutvecklingen 
betyder mer för den lokala 
tillväxten än regelverk och 
skatter.

Konjunkturens upp och 
nedgång i samband med 
finanskrisen är tydlig för 
alla kommuner, så även i 
Lilla Edet. Resultatet i Årets 
Företagarkommun visar 
dock på en ökande företag-
samhet i kommunen, vilket 
gläder näringslivsutvecklare 
Helene Evensen.

– Rapporten visar att 
kommunen har en växande 
bolagsstock av aktiebolag 
och att dessa är välmående 
och har en hög kreditvärdig-
het. Lilla Edet hamnade på 
41:a plats i landet, nionde 
bäst i länet när det gäller ran-
kingen av kreditvärdighet. 
Omsättningssiffrorna ser 
dock inte riktigt lika positiva 
ut, det kan bero på att vi har 
en stor andel småföretagare i 
kommunen som inte kan nå 
upp till samma höga omsätt-
ning som de större aktiebo-
lagen.

LILLA EDET. Konstgräs-
frågan diskuteras allt 
flitigare.

Representanter från 
Upplevelsenämnden 
har besökt fotbollsklub-
barna för att skaffa 
sig en uppfattning om 
behovet.

Kommunens enda 
elitklubb, Lilla Edets 
IF, är ironiskt nog den 
förening som har de 
sämsta förutsättning-
arna.

Lilla Edets IF satsar både på 
bredden och toppen, såväl på 
pojk- som flicksidan. För-
eningens herrlag svarade i 
år för historiens bästa resul-
tat när man placerade sig på 
fjärde plats i division 3 NV 
Götaland.

– Vi har lyckats med vår 
ambition att stabilisera oss i 

division 3. Det är vi givetvis 
stolta över och nu gäller det 
att blicka framåt och ta nästa 
steg i utvecklingen, säger 
LEIF:s ordförande Anders 
Johansson.

Prestationen är på många 
sätt beundransvärd, inte 
minst med anledning av de 
träningsförhållanden som 
Lilla Edets IF erbjuds. Till 
skillnad från många andra 
klubbar inom Svensk Elitfot-
boll saknar LEIF en konst-
gräsplan i sin hemkommun 
och sommartid tvingas för-
eningen dela Ekaråsen med 
IK Bergaström och Ting-
bergs AIS, som utövar frii-
drottsverksamhet.

– Det är naturligtvis inga 
optimala förutsättningar 
och det är svårt att få ihop 
verksamheten på ett bra sätt, 
när vi samtidigt ska värna 
ungdomsverksamheten och 

parallellt med det bedriva en 
elitsatsning för våra herrse-
niorer, säger Anders Johans-
son.

För att få träningsytorna 
att räcka till tvingas Lilla 
Edet förlägga delar av sin 
verksamhet till Fuxernasko-
lans plan. En gräsmatta vars 
underlag inte alltid inbjuder 
till fotbollsspel.

– Tyvärr sker en hel del 
sabotage, ungdomar som kör 
med mopeder på planen och 
så vidare. Inte sällan hittar 
vi stenar, glassplitter och 
annat skräp, förklarar Anders 
Johansson.

Det är just Fuxernasko-
lans plan som Lilla Edets IF 
hoppas att kommunen ska 
förse med konstgräs, med 
tillhörande stängsel och 
elbelysning.

– Om behovet ska styra så 
borde detta vara den lösning 

som ligger närmast till hands 
för beslutsfattarna. Skolan 
skulle kunna nyttja planen på 
dagtid och föreningslivet på 
kvällstid. En konstgräsplan 
i centrala Lilla Edet skulle 
utan tvekan vara en tillgång 
året om för vår del och inte 
bara vintertid, säger Anders 
Johansson.

Under vintermånaderna 
är Lilla Edets IF, likt Inlands 
IF och Västerlanda GoIF, 
hänvisade till Stommens 

grusplan nere vid älvkanten. 
För herrseniorernas elitsats-
ning är det ett rejält handi-
cap då de flesta konkurrenter 
bedriver försäsongsträning 
på konstgräs.

– Vi får hyra tider av 
Ljungskile SK, vilket vi inte 
har råd att göra i längden. 
Träningsmatcher kan vi 
heller inte förlägga på hem-
maplan då alla motståndarlag 
på denna nivå motsätter sig 
spel på grus, säger Anders 

Johansson.
Ale och Lilla Edets kom-

muner är snart ensamma 
om att inte ha någon konst-
gräsplan. Med tanke på hur 
många fotbollsutövare det 
finns i den här regionen är 
det att betrakta som lite av 
ett svek. 

Konstgräsplan i Lilla Edet?
– En satsning LEIF hoppas ska bli verklighet

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På Fuxernaskolans plan hoppas Lilla Edets IF att det ska bli konstgräs inom en snar framtid. 
Det är ett av förslagen som föreningen presenterat för kommunledningen.

Ranking av företagens tillväxt
– Lilla Edet tvåa i landet

Helene Evensen, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Företagarna och UC har nyligen gått 
ut med en rapport över företagsutvecklingen i 
Sveriges kommuner, kallad Årets Företagarkom-
mun.

Enligt rapporten har Lilla Edet näst högsta 
tillväxttakten i landet när det gäller nettoföränd-
ringen av antal aktiebolag, hela 12% ökning.

Totalt sett hoppar Lilla Edets kommun upp ett 
stort kliv på sammanlagda rankingen från 245:e 
plats till 179:e plats över landets kommuner.

När fullmäktige ska fatta 
beslut om Mål- och resurs-
plan för 2011 finns två alter-

nativ att ta ställning till. Den 
nya majoriteten har presen-
terat sitt förslag, vilket ska 

ställas mot de siffror som 
oppositionen, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Miljö-
partiet och Moderaterna, 
presenterade i samband med 
en presskonferens i kom-
munhuset förra måndagen.

Ingemar Ottosson fram-
häver den nya majoritetens 
satsning på ett renare och 
snyggare centrum är ett 
led i att vända den negativa 
befolkningsutvecklingen.

– Satsningen omfattar 
inte bara centrum i Lilla 
Edet utan alla tätorter i vår 
kommun ska upplevas som 
trevliga och trygga miljöer.

500 000 kronor satsas 
på att öka personaltätheten 
inom förskolan.

– Ett viktigt trendbrott, 
poängterar Ottosson.

– I skolans värld pågår ett 
förändringsarbete. Vi satsar 
en miljon kronor i det pro-
cessarbete som startats upp. 

Pengar löser emellertid inte 
alla problem utan vi måste 
också få till ett förändrat 
arbetssätt ute i organisa-
tionen, förklarar Ingemar 
Ottosson.

Ett annat prioriterat 
område som Ingemar Ottos-
son vill lyfta fram är äldre-
omsorgen som tillförs 500 
000 kronor. Pengarna ska 
användas till att öka perso-
naltätheten.

– Slutligen tilldelas kom-
munstyrelsen en miljon 
kronor för oförutsedda utgif-

ter. Vi har lärt oss att sådant 
kan dyka upp under året, 
säger Ingemar Ottosson.

Oppositionen riktar kritik 
mot majoritetens förslag 
och menar bland annat att 
satsningen på skolan inte är 
tillräcklig.

– Att vi skulle satsa på 
skolan lovade vi i valet och 
vårt förslag innebär tre mil-
joner mer till Utbildnings-
nämnden än nya majorite-
tens plan. Deras utlovade 
satsning på grundskolan är 
att beteckna som falsk varu-

deklaration, säger kommu-
nalrådet Bjarne Färjhage 
(C).

– Ledarskapsutveckling 
är oerhört viktigt liksom 
möjlighet till studiebesök, 
föreläsningar och så vidare. 
Allting kostar pengar. Vi 
måste ge nämnden ett vettigt 
utrymme och majoritetens 
miljon räcker vare sig till 
det ena eller andra, avslu-
tar Camilla Waltersson-
Grönvall (M).

JONAS ANDERSSON

Mål- och resursplan klubbas i fullmäktige
– Blocken har presenterat sina förslag

Den nya oppositionen, här gestaltade av företrädare från tre av de fyra partierna, Bjarne 
Färjhage (C), Camilla Waltersson-Grönvall (M) och Marie-Louise Nielsen (KD) kritiserar den 
nya majoriteten som man anser satsar för lite pengar på utvecklingen inom skolan.

TILLDELNING NÄMNDERNA
Så här mycket pengar tilldelas de största nämnderna i miljoner kronor:
Nämnd  Majoriteten  Oppositionen
Utbildningsnämnden 254,6  257,6
Omsorgsnämnden 160,7  160,7
Individnämnden 65,65  64
Samhällsbyggnadsn. 22,2  21,65
Upplevelsenämnden 15,45  15,85
Miljö- och byggnämnden 14,3  14,1
Kommunstyrelsen 41,95  40,95

LILLA EDET. Det har blivit tid att fastställa nästa 
års budget i kommunfullmäktige.

Den nya majoriteten med Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Folkpartiet, prioriterar i sitt 
förslag skolan, äldreomsorgen och det offentliga 
rummet.

– Vi har gjort en budget som är anpassad utifrån 
det handlingsprogram vi tre partier gick till val på, 
säger den blivande kommunstyrelseordföranden 
Ingemar Ottosson (S).
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NÖDINGE. Nödinges 
handbollsdamer har 
hittat flytet.

Fjärde segern för året 
kom borta mot Kung-
älvs HK.

– Det är stabilt, men 
vi har mer att ge, säger 
tränaren Tony Lind-
skog.

Efter en trevande start i da-
mernas division tre har Nö-
dinge spelat upp sig. Flera 
nyckelspelare närmar sig sitt 
rätta jag.

– Catrine Aronsson blir 
bättre och bättre för varje 
match. Hennes comeback i 
handbollen är imponeran-
de. Sara Andréasson är med 
igen efter sitt svåra benbrott, 
men kämpar fortfarande med 
en viss smärta i foten. Även 
Jessica Edler har en bit kvar, 
fast vi gläds åt att alla äntligen 
spelar, säger Tony Lindskog.

Trots segern borta mot 
Kungälv fanns det mer att 
önska av de blå eleganterna.

– Vi släpper in lite för enkla 
mål. Det har vi inte råd med 

mot bättre motstånd. Sam-
arbetet mellan målvakt och 
försvar fungerade inte alls i 
första halvlek, men efter paus 
blev det bättre, säger Tony 
Lindskog.

Inför säsongen har spe-
larna satt som mål att försö-
ka vara bland de fem främsta.

– Det är ett realistiskt mål, 
men på sikt vill klubben vara i 
division två. Det är inte omöj-
ligt att klara av det redan i år 

om vi håller oss fokuserade. 
Flera av lagen på den övre 
halvan får inte lov att gå upp, 
så vi har goda möjligheter 
om vi bara sköter vårt, avslu-
tar Tony Lindskog.

För Nödinge SK:s del 
väntar match mot tabelljum-
bon Mölndals HF i Ale gym-
nasium nu på söndag. Laget 
är fyra poäng efter seriele-
dande Crocodiles.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL
Kval till division 5 Göteborg
Fiskebäck – Älvängen 2-4
Mål ÄIK: Jonas Rhodén, Simon 
Enyck, Josef Ingvarsson samt Patrik 
Skånberg (straff).
Kommentar: Det blev en lyckosam 
inledning för ÄIK i kvalet till division 
5. Seger med 4-2 mot Fiskebäck på 
Hedens plastunderlag.
– Samtliga i laget gjorde en kanon-
match och det ser verkligen bra ut 
inför fortsättningen, omtalar träna-
ren Stig Persson.
– På tisdag går matchandet vidare 
då vi möter Bokedalen, ett lag som 
besegrade Lindholmen med 2-1. 
Hoppas grabbarna visar samma 
gnista som i fredagsmatchen, avslu-
tar ÄIK-tränaren. 

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Baltichov 25-18 (13-10)
Mål Ale: Andreas Johansson 6, 
Hafstein Hafsteinson 5, Fredrik Berg-
gren 4, Michael Strigelius 3, Marcus 
Hylander 2, Kim Wahlgren 2, Joakim 
Samuelsson, Fredrik Johansson och 
Niclas Svensson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Andreas Johansson 2, Niclas 
Svensson 1.

Fjärås HK 6 53 11
Ale HF 6 32 10
Rosendals IK 6 29 8
IK Nord 5 19 8
Hisingen/Backa 5 18 6
IK Baltichov 6 -1 6
Rya HF 6 -10 6
ÖHK 2002 5 -21 6
ÖHK Göteborg 5 -22 3
BK Banér 6 -19 2
Jugo Swed 6 -49 2
Majornas IK 6 -53 0

Division 3 damer Göteborg
Kungälvs HK – Nödinge SK 18-22
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Sara 
Andréasson 4, Caroline Karlsson 3, 
Catrine Aronsson 3, Marie Karlsson 
2, Ranja Rmayle 2, Jennifer Justesen 
och Jessica Pettersson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
2, Sara Andréasson 1.

Crocodiles 6 +77 12
Bjurslätts IF 5 +43 10
BK Banér 6 +4 8
Nödinge SK 6 -15 8
Heidlös 5 +51 6
HK Varberg 6 -7 6
Onsala HK 6 +1 4
HP Warta 5 -25 4
Kungälvs HK 2 5 -17 2
Kortedala HC 5 -30 0
Mölndals HF 5 -82 0

Division 4 damer västra
ÖHK Göteborg – Nödinge SK 2 
22-13
Mål NSK: Jessica Edler 4, Marie 
Karlsson 2, Johanna Bengtsson 2, 
Emma Qvardfordt, Lisa Tagge, The-
rese Johansson, Sanna Sandström 
och Jenny Jensdottir 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jessica Edler 2, 
Johanna Bengtsson 1.

ÄLVÄNGEN. Ale HF 
ångar vidare i handboll-
strean.

Femte segern togs 
mot Baltichov.

Trots en bra poängut-
delning finns det fortfa-
rande mer att önska av 
spelet.

Ale HF tog en ny övertygan-
de seger – siffermässigt. Sett 
till spelet finns det mycket att 
jobba på. Ett mer rutinerat 
motstånd än unga Baltichov 
hade troligtvis straffat hem-
malaget.

– Jag håller med om att vi 
släpper lite billiga mål bakåt, 

men framåt fungerar det 
ganska bra. Det är väl ingen 
som sticker ut idag och att vi 
inte gör fler mål beror enbart 
på oss själva, inte på spelet, 
säger lagledaren Frank 
Wahlqvist.

Sjumålssegern till trots 
smärtade framgången. Lagets 
försvarsankare, Marcus Hy-
lander, skadade axeln och 
fick ägna söndagseftermid-
dagen på akuten. Den första 
rapporten skvallrar om att 
axeln gått ur led, men hoppat 
rätt i fallet mot golvet.

– Vi kommer att vila 
honom mot jumbon Major-
nas IK på söndag, sen väntar 

ett två veckor långt uppehåll. 
Förhoppningsvis räcker den 
rehabtiden. ”Mackan” är oer-
hört viktig för oss såväl framåt 
som bakåt. Just på högernio 
har vi inte så 
mycket att 
välja på, kom-
menterar 
Frank Wahl-
qvist.

Efter Ma-
jorna väntar fyra tuffa match-
er mot seriens allra bästa. Det 
börjar borta mot serieledan-
de Fjärås HK, då är det upp 
till bevis.

– Det ska bli intressant 
att se var vi står. Vi kommer 

att träna med vax, eftersom 
flera av dessa lag inte använ-
der klister. Just det momentet 
ska inte överraska oss i år. Vi 
ska vara väl förberedda, lovar 

Frank Wahl-
qvist som har 
planer på att 
specialstudera 
Fjärås på tors-
dag.

– Det är 
kanske ingen dum idé. Det är 
sista chansen att se dem före 
vår drabbning. Vi vet väldigt 
lite om dem idag, men dess-
värre är det ett svårt lag att 
kartlägga då de byter många 
spelare.

I Ale HF var som vanligt 
målvakten Torbjörn Matts-
son en av de bättre, liksom 
linjespelaren Andreas Jo-
hansson som gjorde viktiga 
mål i andra halvlek. Impo-
nerade gjorde också Niclas 
Svensson och Fredrik Jo-
hansson. Den sistnämnde 
fick dra ett tyngre lass när 
skadade Marcus Hylander 
fick tvingades utgå.

Snart väntar tuffare motstånd för Ale HF
– Avfärdade Baltichov utan besvär

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Baltichov 25-18 (13-10)

Hafstein Hafsteinson noterades för fem mål varav tre på straff i segermatchen hemma mot IK Baltichov.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 19 
oktober deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  93
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           85
3. Ole J Jensen/Karl-Eric Nilsson    82
4. Kåge Samuelsson/Kjell Andersson  76

Box 54, 296 21 Åhus   •   Fax 044-22 50 62   •   www.rinkabyror.se

I Kulturhuset 
31 oktober
Div 3 A herr 12.30 
ALE HF-MAJORNA

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Div 4 herr 13.50 
ALE HF 2-STENUNGSUND

Div 4 A Dam 15.05 
ALE HF-GIK WASAITERNA
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Fjärde segern för Nödinges damer

HANDBOLL
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NÖDINGE. På lördag är 
det dags igen.

För fjärde året i rad 
arrangeras Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

Ett 80-tal gamla 
Nol IK-spelare drabbar 
samman i en nostalgisk 
fotbollsturnering där 
umgänge och skratt är 
mer värt än mål och 
poäng.

Alldeles på egen hand har 
Marcus Lager lyckats skapa 
ett fotbollsjippo där nostalgi, 
stjärnglans och underhåll-

ning utgör hörnstenarna.
– Grundtanken när jag 

drog igång detta 2007 var 
glasklar. Detta skulle vara en 
cup för enbart gamla spelare 
som har fostrats i Nol IK 
eller spelat där under en kor-
tare tid. Att träffas en gång 
om året, umgås och spela 
lite fotboll tillsammans, är 
huvudsyftet. Tanken var att 
skapa en slags årlig återträff, 
förklarar Marcus Lager.

Ingen kan påstå annat än 
att Marcus lyckats med sina 
intentioner. I fjol slogs del-
tagar- och publikrekord när 
Janne Heros Pokal avgjordes 

för tredje året i rad.
– Det var en fantastisk dag 

på alla sätt. Vi noterade sju 
lag för första gången och fler 
lär det inte bli så länge jag 
sitter vid rodret. Det är all-
deles lagom, säger Lager.

Inte blev fjolårets lördag 
sämre av att Marcus Lager 
själv fick ta emot segerpo-
kalen ur händerna på den 
gamle landslagshjälten, Ralf 
Edström.

– Det var häftigt, säger 
Marcus som utgör en av kug-
garna i Heros Pojkar.

Utöver Edström har även 
Glenn Hysén och Thomas 

Ravelli agerat prisutdelare 
i Alehallen, i samband med 
Janne Heros Pokal. Vem 
som blir årets stjärngäst vill 
Marcus Lager inte avslöja.

– Den här personen ställer 
vanligtvis inte upp på sådana 
här typer av arrangemang, 
varför man känner sig extra 
stolt. Hans meritlista går san-
nerligen inte av för hackor, så 
det är stort att han tackat ja, 
avslutar Marcus Lager och 
ler hemlighetsfullt.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har klart med ny 
tränare.

Det blir Daniel Len-
nartsson, som i år 
förde Wargöns IK upp i 
division 4, som tar över 
huvudansvaret efter 
Christian Fredriksson.

– Det var en lockande 
utmaning att få kliva 
upp ett snäpp i serie-
systemet, säger Len-
nartsson till Alekuriren.

Daniel Lennartsson, 34, 
tvingades ge upp sin aktiva 
karriär i tidig ålder. Moder-
klubben är IFK Trollhät-
tan, som senare följdes av 
spel i Trollhättans BoIS och 
Trollhättans IF. TIF som då 
spelade i division 2, vilket var 
snäppet under Superettan.

– Jag var faktiskt med 
under första halvåret i FC 
Trollhättan, men drabbades 
av två meniskoperationer 
och lämnade truppen efter 
ett halvår. När jag återvände 
till Trollhättans BoIS fick jag 
göra min andra korsbrandso-
peration. Det blev några 
säsonger som halvskadad 
under åren 2004-07, berättar 
Daniel.

Efter att ha verkat som 
assisterande tränare i TBIS 
förhörde sig Wargöns IK om 
hans tjänster i januari 2008. 
De stod utan tränare när för-
säsongen skulle sparka igång.

– Det var en chansning, 
som jag inte har behövt 
ångra. Det blev tre bra år i 
WIK.

Daniel Lennartsson 
krönte sin sejour på Hal-
levi med att leda laget till en 
överlägsen serieseger i divi-
sion 5 Västergötland Västra.

Fanns det inga tankar på 
att bli kvar i klubben?

– Jo, självklart! Jag blev 
erbjuden en förlängning 
och det tilltalade mig också, 
det kan jag inte sticka under 
stolen med. Tajmingen att 
som tränare få ta klivet upp 

i division 3 var dock rätt. Det 
dök upp ett ledigt jobb i en 
klubb som har etablerat sig 
på den nivån och det finns 
en oerhörd potential i laget, 
säger Lennartsson och fort-
sätter:

– Geografiskt var det 
också rätt. Eftersom jag bor 
i Trollhättan blir resorna inte 
längre än vad jag har haft till 
Wargön. Det känns kanon!

Vilken typ av fotboll 
förespråkar du?

– Jag vill spela ett snabbt 
passningsspel, givetvis med 
variation när så krävs. Jag vill 
att spelarna ska vara trygga 
med bollen.

Vad känner du till om 
LEIF:s mannar?

– Det jag har sett av Lilla 
Edet, så måste jag säga att jag 
gillar karaktären på spelarna. 
Försvarsmässigt är man 
väldigt starka. Min uppgift 
blir i första hand att försöka 
utveckla anfallsspelet.

Det kanske är för tidigt 
att prata om målsättning 
för säsongen 2011, men 
hur går dina tankegångar?

– LEIF slutade fyra i år 
och det finns ingen anled-
ning att sikta på en lägre pla-
cering nästa säsong.

Daniel Lennartsson 
blir ny LEIF-tränare
– Wargöns guldmakare tar 
plats på Ekaråsen

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Lennartsson, är ny 
tränare för Lilla Edets fot-
bollsherrar i division 3.

Janne Heros Pokal för fjärde året
– Arrangemanget har blivit en publikfest

För fjärde året i rad arrangeras nu på lördag Janne Heros 
Pokal i Alehallen, Nödinge. I fjol fick cupgeneralen själv, 
Marcus Lager, ta emot segerpokalen av Ralf Edström.
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SKEPPLANDA. I en av 
Sveriges mest fram-
gångsrika sportskyt-
teföreningar pågår en 
generationsväxling.

Det betyder däremot 
inte att triumferna ute-
blir.

Rickard Andersson, 
Johan Johansson och 
Mikael Staaf sköt i 
slutet av sommaren 
hem ännu ett SM-guld i 
Olympisk Trap.
Eje Carlsson och Thomas 
Panzare har mer eller mindre 
avrundat sina framgångs-

rika karriärer hos Skepplanda 
Sportskyttar. Då kliver nästa 
generation fram. Johan Johans-
son, 21, och Rickard Anders-
son, 19. Tillsammans med sin 
tränare under ungdomsåren, 
Mikael Staaf, 38, deltog de i 
SM som avgjordes i Uppsala. 
Det blev en dramatisk kamp, 
där Skepplanda likt David mot 
Goliat utmanade storfavori-
terna från Hisingen.

– Det är alltid roligt att slå 
ur underläge. Vi hade inga för-
väntningar och kunde skjuta 
utan press. Vi vann helt otippat. 
Jag skulle tro att Hisingen hade 
problem med nerverna, säger 
Johan.

Två tredjedelar av laget är 
med andra ord 20 år, vilket gör 
dem till ett av de yngsta någon-
sin som vinner SM.

– Jag höjer medelåldern, 
men faktum är att jag inte hade 
tävlingsskjutit på tre år. Dess-
utom har vi aldrig skjutit ihop 
tidigare, flikar Mikael Staaf in.

Nu lär han få fortsätta skjuta 
med sina adepter ett tag till.

– Det saknas en kille på den 
här nivån. Rickard och Johan 
har kommit väldigt långt, 
menar Staaf.

Individuellt gick det också 
bra. Johan slutade trea och 
Rickard femma.

Nu väntar en välbehövlig 
vila efter att ha lossat av när-
mare 10 000 skott.

– Det känns ganska skönt. 
Man blir ganska låst till skyttet 
under säsongen, säger Johan.

Talangerna är båda två pro-
dukter av en medveten ung-
domssatsning som Skepplanda 
sportskyttar gjorde för drygt 
åtta år sedan.

– Det sägs att man är som 
bäst runt 30 eller efter cirka 
15 års skjutning, så vi har en 
bit kvar, berättar Rikard och 
menar att det finns flera likhe-
ter mellan skytte och golf.

– Du måste lära dig 
”svingen”, att göra samma rutin 
med geväret varje gång. Det 
handlar om precision.

Nästa mål är att få medverka 
i en världscuptävling, därige-
nom finns det sedan möjlighet 
att kvalificera sig för ett lands-
lagsuppdrag och ett eventuellt 
os.

– Det är självklart en dröm, 
men en sak i sänder, säger 
Johan.

Säsongen avslutades i Dan-
mark med en nordisk ranking-
final. Johan hävdar att han sköt 
bort sig, men slutade ändå på en 
finfin femteplats. Rickard blev 
trea i juniorklassen.

Lerduveskytte är en dyr 
sport att ägna sig åt och killarna 
menar att det inte är möjligt 
om inte föräldrarna ställer upp. 
Ett skott kostar cirka 2 kronor. 
Skjuter du 10 000 skott på ett år 
så blir det en del pengar. Dess-
utom är resorna kostsamma.

– Vi ska inte klaga, vi bor 
hemma och har jobb, konstate-
rar de båda.

Det är ju också ett gångbart 
alternativ.

Svenska mästare i Olympisk Trap
– Lyckad generationsväxling hos Skepplanda sportskyttar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svenska mästare i Olympisk Trap. Från vänster: Mikael Staaf, Johan Johansson och Rickard Andersson.

LERDUVESKYTTE
Lerduveskytte är en sportskyttegren 
för hagelgevär mot små rörliga 
föremål, lerduvor, som kastats ut av 
en maskin.
Lerduvan har en diameter på 110 mm 
och är 25 mm hög och har en form 
som påminner om en liten frisbee. 
Den är tillverkad av en blandning av 
asfalttjära och krita och splittras lätt 
när den träffas. Oftast är den målad 
i en väl synlig färg, till exempel 
orange.

En hagelpatron får vid lerduveskytte 
innehålla högst 28 gram hagel.
Tekniskt handlar lerduveskytte om 
att göra en koordinerad kroppsrö-
relse, en ”sving”, och få en mjuk 
anläggning av hagelgeväret samt 
sedan söka upp det rörliga målet, 
lerduvan. Skytten begär fram duvan 
som, beroende på gren, slungas ut 
med olika hastighet och i olika vink-
lar från kastmaskinen.
Lerduveskytte är en olympisk gren.
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mobil.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Burn Baby Burn! 
- Disco Inferno -

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu i höst

LIFE är alltid först med det 
senaste inom gruppträning

Erbjudandet gäller tom 31/10-10

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

12 månader kontant 3790:- 

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) Erbjudandet gäller tom 31/10-10E bj d d t äll t 31/10 10ällt ällällE 31/10 10

 

Svalka av dig Paket
              

 

                 Värde 507:-

För dig som tecknar  
guldmedlemskap 

under oktober månad får ett

HISTORISK MATCH!

ALE-SURTE
möter 

Frölunda Indians 
i en bandymatch

Onsdag 10 november kl 19

OBS! Förköp!
Allans Bokhandel, Älvängen

Sportringen, Ale Torg
Bohus Spel & Service, Bohus
Ale-Surte BK Kansli, Bohus

Vuxen 150 kr • Barn upp till 16 år 75 kr
Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på hotel i Gifhorn syd om Lüneburger Heide

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsarerbjudanden. 
Uppge reskoden Alekuriren vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 välkomstdrink

Morada Hotel Isetal
Endast 3 timmar med bilen söder 
om den dansk-tyska gränsen möter 
man en helt annan värld: Den 800 
år gamla hertigstaden Gifhorn med 
sitt fina renässansslott ligger i ett av 
Nordtysklands mest idylliska landskap 
vid floderna Ise och Aller söder om hed-
landskapet Lüneburger Heide. Ert hotell 
är placerat i vackra, gröna omgivningar 
vid flodkanten och bara några få steg 
från Gifhorns internationellt kända 
attraktion: vind- och vattenkvarnmu-
seet. Här har ni massor av komfort 
på er minisemester i det historiska 
området där den gamla ”Saltvägen” 
från Lüneburg korsar ”Kornvägen” 
till Celle - t.ex. en härlig inomhuspool 
– och härifrån kan ni spatsera genom 
kvarnparken till Gifhorns medeltida 
stadsdel med korsvirkeshusen och de 
mysiga värdshusen på torget. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 10/12 
2010 och 7/1-26/8 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x entré till 
 Schloss Ahrensburg

Semester vid 
Ahrensburg slott

Hotel am Schloss 
Endast 4 timmar från Sverige ligger 
medeltidsstaden Ahrensburg. Staden 
domineras av det vackra, vita renäs-
sansslottet med samma namn som 
byggdes på 1500-talet av fältherren 
Daniel Rantzaus arvingar. Endast 5 
minuters promenad från slottet lig-
ger det 3-stjärniga Hotel am Schloss 
vackert placerat nära slottsparken 
och här kan ni se fram emot några 
trevliga semesterdagar i komfortabla 
ramar. Arhrensburg är omgivet av 
idyllisk natur men bjuder även på ett 
trevligt caféliv såväl som intressanta 
sevärdheter. Besök t.ex slottskyrkan, 
den gamla kvarnen eller slottsstallet 
Marstall rakt ovanför stadens slott 
(450 m). 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 och 7/1-24/6 2011 samt valfri 
21-23/4, 2-3/6, 10-11/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Ahrensburg, 
Nordtyskland

Kvarnar och medeltidsidyll 
i Nordtyskland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BRA BARNRABATT 

Morada Hotel Isetal

Hotel am Schloss

BONUSPRESENT
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Nu på torsdag, den 28 oktober, är 
det dags för Kulturskolans årliga 
höstkonsert i teatersalongen på Ale 
gymnasium. Höstens föreställning 
bjuder på musik, sång och bild av 
barn- och ungdomar, från de minsta 
barnen i rytmikgruppen till de äldre 
musikeleverna i gymnasieåldern. 

Rytmikgruppen börjar kvällen 
med att framföra ”Hösten är här” 
och sedan följer ett pärlband av 
melodier av blåsare cellister, flöjtis-
ter och många fler i olika konstel-
lationer. Bildeleverna visar några av 
sina filmade animationer. 

Innan föreställningen börjar 

finns det möjlighet att köpa fika av 
Kulturskolans Intresseförening och 
därigenom stödja deras verksam-
het. Intresseföreningen hjälper ofta 
till vid olika arrangemang, som till 
exempel vid läger och vänortsbesök. 
Dessutom delar man varje vår ut sti-
pendium till några av kulturskolans 
elever. 

Under kvällen genomförs också 
en insamling till Världens Barn. 
Insamlingen möjliggör att fler av 
världens mest utsatta barn får bättre 
livsvillkor med tillgång till utbild-
ning och hälsa.

❐❐❐

Höstkonsert med kulturskolan i Ale 
På torsdag bjuder Kulturskolan in till sin årliga höstkonsert i Ale gymnasiums teatersalong.        Arkivbild: Jonas Andersson

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Wall Street 2
Money never sleeps

Sön 7 nov kl 18
Entré 80:-. Från 7 år.

En av leksakers värsta farhågor 
är saker och händelser som 

förhindrar att någon leker med 
dem. Den allra värsta farhågan 

är dock att bli ifrånväxt, att 
bli bortglömd... Woody, Buzz 
lightyear och resten av Andys 
leksaker hamnar på hyllan när 

Andy lämnar hemmet för colleg

Toy Story 3

Sön 31 okt kl 16
Matiné. Entré 60:-. Sv. tal
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ÄLVÄNGEN. Alla har vi be-
undrat Michelangelos, Leo-
nardo da Vincis och Rem-
brandts verk. För att kunna 
klara av att levandegöra klas-
sisk konst och måla som de 
gamla mästarna, behövs 
övning och åter övning. Man 
behöver kunna hantverket, ha 
teknisk skicklighet och fram-
för allt – känsla.

Porträtt-, stilleben- och 
landskapsmåleri under renäs-
sansen hade som uppgift att 
exakt avbilda motiven.

För att nå dessa färdighe-
ter har konstnärerna Gustav 
Sundin och Fredrik Thor-
sén studerat klassiskt oljemå-
leri på Florence Academy of 
Art i Italien. Skolan är en av 
de ledande konstskolorna i 
världen på naturalistisk konst. 

Efter fyra års utbildning 
och åter hemkomna till Sveri-
ge startade dessa unga konst-
närer konstnärsgruppen Bjä-
remålarna. År 2006 börja-
de man undervisa och ställa 
ut sina verk i Båstad på som-
rarna.

– Måleri för mig är att jag 
alltid måste göra det. Annars 
känns det som en hungers-
nöd!

Målet är att leva ett liv 
genom och jämsides med 
konsten, säger Fredrik.

Gustav påpekar att hans 
målsättning är att förmedla 
ett lugn, en känsla och skapa 
en andningspaus för betrak-
taren. En glimt av ljus, har-
moni i kompositionen, lite 
glädje….

Nu ställer dessa unga 
konstnärer ut sina underba-
ra bilder på Repslagarmuse-
et i Älvängen.

Ni har en fantastisk möj-
lighet att se den gamla re-
nässanskonsten återkomst 
till Norden!

Att se dessa utsökta, ro-
givande stilleben där ljusets 
vinklingar är avgörande. Att 
se den tekniska briljansen, 
eftertanken och den poetiska 
närvaron är verkligen en upp-
levelse. Med andra ord: Konst 
som alla förstår sig på! 

Vernissage sker på Rep-

slagarmuseet söndagen den 
7 november. Invigningstala-
re är Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- 
och kulturnämnden. Utställ-
ningen pågår till och med den 
12 december.

❐❐❐

Renässansmåleriets återkomst till Norden
– En utställning med Gustaf 
Sundin och Fredrik Thorsén

Bjäremålarna Gustav Sundin och Fredrik Thorsén visar en 
utställning på Repslagarmuseet i Älvängen. Vernissage sker 
nästa söndag.

Renässanskonstens återkomst 
till Norden kommer att kunna 
skådas på Repslagarmuseet.

MISSA INTE ÅRETS SKÖNASTE 

UNDERHÅLLNING!

på scen lördag 30/10

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

�

AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

VARMT VÄLKOMNA!
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www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Tid för musik
Lördag 6 november kl.16.00 Musikandakt i Starrkärrs kyrka
Lördag 6 november kl.18.00 Musikandakt i Kilanda kyrka 

Musikandakt - En stund till eftertake. 
Elisabeth Ehlersson sång, Gunnar Lindgren saxofon, Sabina 
Nilsson orgel/piano och Ingela Fransson leder andakten.

Söndag 7 november kl.18.00 Minnes- och musikgudstjänst
i Starrkärrs kyrka 
Damkören Vox feminale medverkar.

Starrkärrs kyrka
torsdag-lördag kl 10.00-18.00

(4-6 november)

Kilanda kyrka 
fredag 5 november 12.00-15.00

Välkommen in i kyrkan!
Sök stillheten -  tänd ett ljus.

Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe
och samtala med någon.

Öppet hus i Allhelgonatid

När Gud en gång ska-
pade jorden var 
hans tanke att den 

skulle vara en ljus och lyck-
lig plats att leva på. Så de 
första människorna, Adam 
och Eva, hade de bästa för-
utsättningarna för ett lyck-
ligt liv. Gud hade daglig 
kontakt med dem, de bodde 
i en härlig lustgård. De hade 
också sin fria vilja utom på 
en enda punkt, och det var 
där frestelsen till synd bör-
jade. 

Han kallas ormen den 
onda makten som visste hur 

han skulle få dem att tvivla 
på Gud. Han sa: ”Skulle 
Gud ha sagt….? Och så 
ändrade han lite på ordaly-
delsen. De föll för frestelsen 
och blev utkörda ur Edens 
lustgård.

Om detta skriver Paulus 
till romarna: Om alla dog 
genom en enda mans synd, 
så kan nu alla få liv genom 
en enda nådegåva, Jesus 
Kristus. Liksom en enda 
människas olydnad gjorde 
alla till syndare, skall en 
endas lydnad göra alla 
rättfärdiga, om vi tar emot 

gåvan.
Det finns en sträng i 

djupet av mitt hjärta, vars 
ton om himmelskt ursprung 
vittne bär. Och om mitt liv 
än fylls av sorg och smärta, 
dess klang-färg lika fylld 
av jubel är. En jubelton vid 
Golgata bröt fram, min själ 
blev frälst vid blicken på 
Guds lamm. En frihetssång, 
halleluja, bröt fram en gång 
på Golgata.

För Elimsförsamlingen
Maj-Britt Jigfelt

80 medlemmar hade mött 
upp till oktoberträffen som 
gick av stapeln i Nödinge 
församlingshem. Ansvariga 
var ortsombuden i Nödinge. 
För underhållningen svarade 
Bert Lundqvist. Han är 
mera känd som far till Maria 
Lundqvist som gestaltade 
”Sallly” på TV. Han bor på 
Hälsö och till ackompanje-
mang av vackra skärgårds-
bilder sjöng han visor med 
anknytning till denna miljö. 
Det var mycket uppskattat.

Antalet medlemmar ökar 
kontinuerligt och uppgår nu 
till 534. Verksamheten är 
god. Boule spelas i Alafors 
på tisdagar och torsdagar.

På måndagar är det stav-
gång på Dammekärr och på 
fredagar kulturvandringar 
runt om i regionen. De 
senaste vandringarna ägde 
rum i Verleskogen och Svar-
tedalen och lockade över 30 
deltagare.

Ett uppskattat besök 
gjordes på Allégården med 

åtföljande guidad vandring 
i Haga. Ett besök på ”Bana 
Väg i Väst” i kombination 
med trafikinformation fick 
dubbleras.

Datakurs, konstkurs och 
kurs om stormaktstiden har 
startat. En kurs i vinkunskap 
är på gång.

Årets julbord aväts på 
Ale gymnasium den 19 
november och Lucia firas 
i Medborgarhuset den 15 
december.

Lennart Mattsson

Förmånliga priser på lyktor och ljus. Du får hjälp med att fylla 
i Vita Arkivet och jurist Rustan Sterner svarar på frågor inom 
familjejuridik.

Försäljning av lyktor och ljus

Uddevallavägen 5, Kungälv
Tel: 0303-138 10

Öppet hus torsdag 4/11, kl. 09.00-17.00!

– inför allhelgona

Vi bjuder på kaffe och våfflor och hälsar dig varmt välkommen!

Betraktelse

Frälsningen genom nåd

Lyckad SPF-träff i Nödinge församlingshem

ÄLVÄNGEN. Historiens 
första Bibelmaraton i 
Ale slutade lyckligt.

Arrangemanget gick 
planenligt i mål på sön-
dagsförmiddagen.

Avslutningsceremo-
nin i Smyrnakyrkan 
följdes av många besö-
kare.

Sittplatserna räckte inte till 
och några fick faktiskt inta 
ståplats för att få uppleva 
avslutningen på årets Bibel-
maraton, det första någonsin 
i Ale kommun.

– Vi har fått en otroligt fin 
respons från personer som 
besökt oss under veckan och 
inte minst idag på vår avslut-
ning, förklarar Marie Nord-
vall pastor i Smyrnakyrkan.

– Samarbetet över sam-
fundsgränserna har fungerat 
jättebra och givit mersmak 
för framtiden. Vi kommer 
definitivt att fortsätta vårt 
samarbete, men i vilken form 
och på vilket sätt det kan 
utveckla sig återstår att se, 
säger Marie Nordvall.

Söndagens gudstjänst blev en glädjens högtid och när Ulrika Andersson, diakon 

Bibelmaraton gick i mål
– Festlig avslutningsceremoni i Smyrnakyrkan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ungdomar från Guntorps Missionskyrka sjung Lovsångsdans under ledning av Eva Andersson.

Blå kyrkans Gospelkör, dirigerad av Åsa Gunnervik, under-
höll med vacker sång.Berit Simonsson, inspiratör i OAS-rörelsen, predikade till 

församlingen.

Ulrika Andersson, diakon i 
Blå kyrkan, läste det sista 
kapitlet ur Bibeln.

Lovsångsdans med ballonger som svävade runt i Smyrna-
kyrkan, som var välfylld denna söndagsförmiddag.

i Blå kyrkan, läste det sista 
kapitlet ur Bibeln var det 
finalen på en veckas högläs-
ning.

– Vi har haft ett par hundra 
personer som läst högt ur 
Bibeln. Det tog sin början 

på måndag morgon och har 
sedan fortsatt varje dag fram 
till nu. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla dem som delta-
git i bibelläsningen, förklarar 
Bengt Broman.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Filadelfi a församlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 27/10 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
31/10 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 3/11 
kl 19, Bibelläsning, sång 
och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 27/10 kl 15.30, 
Konfi rmanderna i Smyrna-
kyrkan. Torsd 28/10 kl 12, 
Babymassage. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Sönd 
31/10 kl 11, Gudstjänst 
Anne Marie Svenninghed. 
Sång: Eva Andersson. 
Utgångskoll till distriktet. 
Tisd 2/11 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 18, Nying-
scout. Onsd 3/11 kl 19, 
Ledarkväll i SMU. Torsd 
4/11 kl 12, Babymassage. 
Kl 15, Dagledarträff "20 år 
med östhjälpen i Rumä-
nien" Inga May Persson. Kl 
18.30, tillsammans i bön.

Surte missionskyrka
Onsd 27/10 kl 18.30, Tonår. 
Kl 18.30, Glädjekören övar. 
Alla välkomna. Fred 29/10 
kl 18.30, Spelkväll med fi ka 
och andakt. Alla välkomna. 
Kl 20-23, Bat cave öppet. 
Sönd 31/10 kl 11, Guds-
tjänst henrik Fransson. 
Glädjekören. Kyrkkaffe. 
Månd 1/11 kl 18.30, Sam-
talsgrupp. Alla välkomna. 
Kl 19, Musikkåren. Tisd 
2/11 kl 18.30, Scout. Onsd 
3/11 kl 15, Onsdagsträff 
för alla. "Margaretakören 
underhåller".
www.surtemissionskyrka.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 31 okt kl 
10, Mässa Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 3 nov kl 18.45, 
Kvällsmässa. Hålanda sönd 
31 okt kl 12, Mässa Bro-
man. Onsd 3 nov kl 10.30, 
Gemenskapsträff i försam-
lingshemmet. S.t Peders 
sönd 31 okt kl 10, Mässa R 
Olausson. Ale-Skövde sönd 
31 okt kl 12, Gudstjänst R 
Olausson. Tunge sönd 31 
okt, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 27 okt kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout. 
Lörd 30 okt kl 10, Ledar-
frukost - hemma hos Eva & 
Staffan. Sönd 31 okt kl 16, 
FÖRSAMLINGSMÖTE 
i GUNTORPS MIS-
SIONSKYRKA. Onsd 3 

nov kl 18.30, SpårarScout 
- UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8.30, 
Mässa i församlingshem-
met. Onsd kl 15, Eku-
menisk samling i Cecilia-
gården. Kl 18:30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensson.

Elimförsamlingen,
Alafors Pingstkyrkan
Tisd 26/10 kl 17, Stick-
gruppen. Torsd 28/10 kl 
18,   Bön o samtalsmöte,  
Ohlins. Sönd 30/10 kl 11, 
Gudstjänst, Elvor o Janne 
Ohlin. Tisd 2/11 kl 17, 
Stickgruppen.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 26 okt kl 8-9, Bön. 
Onsd 27 okt kl 19-21, På 
vandring genom Apostla-
gärningarna; fi ka, undervis-
ning, samtal & bön. Torsd 
28 okt kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Kl 19, Samling 
för smågruppsledare. Fred 
29 okt kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café och öppet hus 
för ungdomar. Lörd 30 okt 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 16, ”Hobbyläger” 
med övernattning i kyrkan. 
Sönd 31 okt kl 11, Familje-
gudstjänst med barnpastor 
Andreas Jensen (www.
barnmoten.se). Kyrkkaffe. 
Tisd 2 okt kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Tisd 26/10 Nols kyrka 
kl 8, Morgonbön med 
frukost. Älvängens kyrka 
kl 19, Veckomässa Anders-
son. Sönd 22 e trefaldig-
het 31/10, Nols kyrka 
kl 11, Mässa Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Roland Kristens-
son. Älvängens kyrka kl 18, 
Mässa Nordblom.

Nödinge församling
31 oktober 22:e ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka 
Familjegudstjänst H. 
Hulten. Kl 17, Surte kyrka 
Lovsångsmässa - ungdomar 
H Hultén. Onsd 3 nov kl 
11, Fridhem Gudstjänst R 
Bäck.

Vår vän

Gunilla Brunberg
Har lämnat oss i stor

sorg och saknad

Vi kommer att sakna dig
och du fattas oss.

Vännerna i Alebacken

Till minne 

Till minne av
min älskade make

Lennart Jansson 
"Sian"

4/3 1941 - 29/10 2005

Munnen kan skratta
ögon kan le

men hjärtats tårar
kan ingen se

Din Solweigh

Döda

Jordfästningar
Dagny Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 19 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Dagny 
Andersson, Ryk. Offi ciant 
var komminister Bengt 
Broman.

Dieter Häussler. I Nö-
dinge kyrka hölls tisdagen 
19 oktober begravnings-
gudstjänst för Dieter 
Häussler, Bohus. Offi ciant 
var komminister e.m Bert 
Löverdal.

Tore Wiik. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 21  
oktober begravningsguds-
tjänst för Tore Wiik, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Eva Sandkvist. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 22 
oktober begravningsguds-
tjänst för Eva Sandkvist, 
Skönningared. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Ingrid Svensson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
22 oktober begravnings-
gudstjänst för Ingrid Svens-
son, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Rune Björlin. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 22 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Rune Björlin, Skepplan-
da. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Birgitta Johansson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1941 och efterlämnar maken 
Lasse och barnen Mikael, 
Thomas och Ann-Sofi e med 
familjer samt syskon som 
närmast sörjande.

Rune Björlin ,Skepplanda 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar makan Elsa och 
sonen Tommy som närmast 
sörjande.

Göran Svensson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar makan 
Nina samt barnen Camilla 
och Fredrik med familj som 
närmast sörjande.

Inez Löfgren, Alafors har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar Leif, dottern Agneta 
med familj samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Siv Peltola, Nol har avlidit. 
Född 1939 och efterlämnar 
barnen Thomas och Carina, 
Sven-Olof samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Inger Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Sven, 
barnen Bertil och Roland 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Olavi Virtanen, Nol har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar vänner och bekanta 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Är bortrest.

Hans Johansson
Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Inga Johansson

Övrigt
Bortsprungen katt. Orange/
vit fläckig med en orange 
fläck på nosen. Upphittad 
runt Kollanda. Ägare sökes.

0704-38 19 09
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Person & Transportbilar. Allt 
av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes kontant. Älvdalens 
bil, Bohus
tel. 031-98 08 90

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Nätt bäddsoffa, soffbord. Läs- 
och taklampor. Pris: 1200:-
tel. 0762-18 20 10

Ovanlig veteranbil: A-Ford -30. 
Phaeton, 4-dörrars cabriolet. 
Volvo 760-89 rostfri men något 
krockskadad.
tel. 0705-67 54 44

Moto Guzzi Griso -06, 67 000kr. 
Yamaha & Suzuki 50 cc minibike, 
12-19 000kr. Honda MT 5-växlad, 
5500kr. Honda 50cc -63. Honda 
SL 90cc -69.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100 -63, CX 50 
-80, Zündapp minibike 50cc -73. 
Zündappdelar 50-125CC.
tel. 0705-67 54 44

3 glasfönster Elit 10x12. 
Pris: 3000 :-
tel. 031-98 16 26

Två söta kattfröknar på ca 1 år, 
söker varaktigt, kärleksfullt hem. 
Vana vid barn, hundar + andra 
katter. Svart/vita. 100:-/st.
Vid intresse ring!
tel. 0739-70 10 93

Söta kattungar söker hem! En 
grå/vit randig hona. En svart/
vit hane + en tigerad svart/brun 
hane med vitt bröst. Vi är 10 
veckor. 100 :- /st.
Vid intresse ring!
tel. 0739-70 10 93

Två biljetter till Sunset Bou-
levard på Göteborgs Operan. 
Fredag 29 oktober. Ord. pris 
1230:-, säljes för 800:-.
tel. 0737-55 26 24
el. 0704-48 80 06

Volvo v70 II D5 -08. 6200 mil. 
Momentum. Hgvagnspkt. Delbart 
drag, met. mm. Nyservad. Nybe-
sikt. Fint skick.
tel. 0707-20 52 84

UTHYRES

3 rumslägenhet, 74m2. Centralt 
Älvängen.
tel. 0705-39 11 22

Äldre hus uthyres. 4 rok, 
dusch, två toa. Delvis möble-
rat. Rökfritt, inga djur. Passar ej 
barnfamilj. Ligger i ryd.
tel. 0706-61 05 49

Ö HYRAS

Hus önskas hyra av skötsam 
kvinna med två tonårsbarn i Ale 

med omnejd. Ring kvällar.
tel. 0303-33 22 58

Vintergarage varmt eller kallt, 
till husbil-6.7m. Helst med el-
tillgång.
tel. 0303-74 30 74
Nils Birgander

SÖKES

Anställning sökes
AB&CDE-körkort. Ex, chaufför, 
montering, butik eller annat.
Hel / del / extra? 
Referenser finns
tel. 031-98 13 00

Städning av villa en gång var-
annan vecka i Hålanda önskas.
tel. 0708-19 81 44

Anställning sökes. Ex, inom 
butik, kontor, reception. Har 
B-körkort samt tillgång till bil. 
Hel / del / extra? Referenser 
finns.
tel. 0303-74 51 62
el. 0735-80 16 62

ÖVRIGT

Snygga naglar. Vackra hållbara 
naglar i gel fr 400:-.
MM's naglar i Alafors.
tel. 0707-13 43 09

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Datorhjälp på plats. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. Sista 
året? Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Bygg, måleri, golv, el-behörig-
het, städ, trädgård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Få mer lugn och ro?
Kursstart. Aktiv avspänning 3 
gånger varannan vecka. Tisd, 
onsd, CD ingår i kursen. Läs 
gärna mer på www.laraoch-
halsa.se
Tel. 0303- 121 95
Maia Alverby, Lära och Hälsa

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, Drä-
neringar.
Trädfällning, Beskärning av Träd 
o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
Tel. 0768-81 60 10

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv.
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Städservice Rebbens AB
Företag och privat hushållsnära 
tjänster. RUT avdrag. F-skatt.
tel. 0703-65 66 24
el. 0303-74 70 02

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Guldbröllop
Våra föräldrar

Barbro & Bengt 
Bengtsson

hade den 22/10 
varit gifta i 50 år!

Vi hurrar och grattar!

70-årig bröllopsdag
firar våra föräldrar

Valborg & Gunnar
Leyon

den 2 nov 2010
Gratulationer från

Maj och Bo med familjer

Grattis
Oliver

som redan den 8 juli
fyllde 7 år

Mormor & Morfar

Grattiskramar till
Wilma Lindahl
2 år 28/10 2010
Farmor & Farfar

Vi älskar dig!

Grattis
Fabian

6 år 28 oktober
önskar

Mamma, Pappa & Felicia

Grattis på 2-årsdagen
Emilia - Darling!

Pussar och kramar från
Farmor, Farfar, Ninna 

&Helen

Ett jättegrattis till
Sebastian

som har fyllt 7 år och
Hannah

som fyller 9 år den 27 okt
önskar

Farmor & Farfar

Natalia
Du dansar, hoppar, 

sjunger och ler
Vi blir så glada när dig vi ser
av dig vi kramar och pussar får
Nu fyller vår prinsessa 4 år

Grattis
Farfar & Farmor, Morfar & 

Mormor och morbror

Tack treklövern! Drygt 18 
år med Treklövern är till 
ända. Tack alla besökare, 
arbetskamrater och chefer 
som jag haft glädjen att 
jobba tillsammans med. 
Tack också för det fina kala-
set och presenterna.

Lars P

Tusen tack till er alla som 
uppvaktade mig på olika 
sätt.

Lisa från hultasjön

Tack

Födda

Välkommen Mattias!
Johans lillebror.

Född 8 oktober - 2010
Stort tack till 

Kristina MVC Bohus, Niklas 
Helin & 

Rose-Marie Johansson

Vigda 

Vi har gift oss!
Starrkärrs kyrka

11/9 - 2010
Hanna Fritzén och

Cristoffer Barata Alves
Tack familj och vänner
för en fantastisk dag!
Vi heter nu Hillerdal
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 6 2 4
3 7 6 9 1
4 5 7 1 6 8 9

9 2 4 7 5
7 5 8

1 3 6 2
7 4 9 6
8 2 3 9 6

8 5 3

2 6 1 8 5
3 7 2 6

3 4 1
4 9 8

1 4 7
3 6 2 5 9 4

9 5 6
7 8 3 9

5 2 4 3

Ta det lugnt, du hinner...

40 kr
 3 dygn!

Medlemspris

Ord.pris 55 kr 3 dygn

STATOIL ÄLVÄNGEN - ALLTID ÖPPET TILL 24.00!
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- AV HÄLSOSKÄL, MÅR BRA AV ATT TRÄNA. SEDAN SÅ 
ÄR DET ROLIGT.
Namn: Maria Malmberg
Ålder: 45 år

VVVVVVVVVVAAAAAAAAAARRRRRRRRRRFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖFÖRRRRRRRRRR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNAAAAAAAAAARRRRRRRRRR DDDDDDDDDDUUUUUUUUUU PPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSSPPPPPPPPPPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE??????????

- SPORTLIFE HAR ALLT JAG BEHÖVER, ROLIGA PASS OCH 
BRA STYRKETRÄNING. JAG BLIR SÅ VÄL BEMÖTT!
Namn: Lizette Svensson
Ålder: 23 år

- FÖR ATT HÅLLA SIG FRISK OCH TRÄFFA LIKASINNADE. 
BLIR GLAD NÄR JAG ÄR HÄR OCH TRÄNAR.
Namn: Anders Dahlbom
Ålder: 52 år

-  FÖR ATT MÅ BRA, SPORTLIFE LIGGER NÄRA OCH 
BRA OCH MAN BLIR VÄL BEMÖTT AV DERAS TREVLIGA 
PERSONAL.
Namn: Thomas Lansenheim 
Ålder: 46 år
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KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO
Kortet gäller lokalt

KAMPANJ!
TRÄNA ALLA AKTIVITETERTTTTTTTRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNAAAAAA ALLA AAAAAKKKKKTTTTTIIIIIVVVVVIIIIITTTTTEEEEETTTTTEEEEERRRR

GLITTRA MED OSS I NÖDINGE V.43:

TEAM ZUMBA I NÖDINGE!
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GGLITTTTRRAA MMEEDD OOSSSS II NNÖDINGE V 43
I NÖDINGE
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