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SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
inviger delsträcka 1 Bohus – Nödinge
22 maj på Jennylund

Säkra ridvägar
Invigning kl 1400 - 1500

• Uppträdande
• Bandklippning kl 1430

• Var med och rid premiärturen!

AJRK Familjedag
1030 - 1400
• Ponnyridning
• Prova-på ridning
• Poängpromenad
• Hästskokastning
• Clearround
• Café

NOL. I lördags var det 
mässpremiär i Nol.

Gröna Mässan i Nols 
företagspark var början 
på något nytt.

– Det här är en rik-
tigt bra grundidé och 
till nästa år ska vi 
utveckla konceptet, 
sa mässgeneral Bo 
Larsen.

Det blev som väntat mycket 
svårt att locka alebor att gå på 
mässa i konkurrens med ett 
strålande vårväder. Dessut-
om pågick Ale Vikingamark-
nad samtidigt, bara några ki-
lometer längre bort.

– Kan man undvika kol-
lisioner så är det bra och 
just valet av arrangemangs-
dag kommer vi vara extra 
nogsamma med nästa gång, 
menade Bo Larsen.

Totalt räknades närmare 
300 besökare in under lörda-
gen och de lär inte ha ångrat 
sitt beslut. I mässhallen tog 
miljömedvetna företag emot. 
Det handlade om allt från 
energi, fordon, värmekällor 
till närproducerad ekomat. 
Som grädde på moset bjöd 
arrangören på en musikalisk 
nostalgitripp signerad Janne 
Lucas. Gröna Mässan delade 
också ut sitt första miljöpris. 
Till värdig pristagare utsågs 
entreprenören Håkan Sand-
berg som med sitt företag 

EV Adapt tog fram Sveriges 
första serietillverkade elbil, 
en elkonverterad Fiat 500.

– Det händer mycket i 
branschen och snart kommer 
jag att kunna berätta mer. Jät-
teroligt att vårt arbete upp-
märksammas och det är med 
stolthet jag tar emot priset, sa 
Håkan Sandberg.

För Svenska Hus och Nols 
Företagscenter, som är mäss-
sans huvudarrangörer, var det 
ett bra tillfälle att visa upp om-
rådet. Det som tidigare mest 
har varit känt som en tung in-
dustritomt är numera en na-
turlig träffpunkt för småföre-
tagare och en utmärkt plats 
för mässa.

Arrangören sammanfatta-
de premiärmässan i Nols fö-
retagspark.

– Det blir garanterat en 
fortsättning, men nästa gång 
är vi som arrangör inte lika 
grön och då tror jag att Gröna 
Mässan kan omfatta närmare 
100 företag. I år var vi 30, sa 
Bo Larsen.

Det fanns gott om vinna-
re på Gröna Mässan. Robin 
Larsson vann en cykel från 
Älvängens Cykel, Norine 
Svensson vann en resa från 
Supersavetravel, Cecilia 
Olsson vann presentkort 
från Musikanten och Jimmy 
Skogsberg vann ett 10-kort 
från Life i Nol.
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Gröna Mässan lovar en fortsättning
– Vårvädret tuff konkurrent om publiken

Joel Lindmossen, Alafors, 
testade med stor förtjus-
ning elcykeln från Älväng-
ens cykel.

Mattias Flodwall från Konsument Göteborg samtalade med 
Anna och Jan-Olof Qvarford, Älvängen. Det finns mycket att 
tänka på som konsument.

Eva och Bengt-Göran An-
dersson från Nol funderar 
på frågorna i poängprome-
naden.

Håkan Sandberg, en av initiativtagarna till EV Adapt AB som har elkonverterat Fiat 500, 
fick mottaga utmärkelsen Gröna Mässans miljöpris. Ale Elförenings vd Stefan Brandt agera-
de prisutdelare.

Växeln Hallå! Janne Lucas 
visade att fingrarna fortfa-
rande härskar över pianot 
och mässbesökarna fick 
höra många nostalgiska me-
lodier.

Korv av alla de slag. Gårdsbutik Skiltorp Kvarn ställde ut och bjöd bland annat besökarna på 
närproducerad korv. Dorte och Eilert Rathcke driver sin ekogård i Nygård.

HÄLJERED. Ales viking-
atida marknad gjorde 
succé igen.

Totalt räknades 1300 
besökare in under 
helgen.

– Det blev två fantas-
tiska dagar med gäster 
från hela Skandina-
vien, säger Johannes 
Jägrud, verksamhets-
ledare.

Strålande vårväder är inte 
bara till en marknadsarrang-
örs fördel. Solskenet lockar 
många att tänka trädgård, 
sommarstuga, båt och hus-
vagn.

– Det gick lite trögt i början, 
men till sist kom det igång. Jag 
tror många var på flera ställen. 
Det var ju lite olika arrange-
mang i närområdet, säger Jo-
hannes till lokaltidningen på 
måndagen.

Förutom tusentals besökare 
fanns 400 vikingar på Ale Vi-
kingagård. De visade upp alle-
handa hantverk och kokkonst. 
De fungerar som vikingatida 
knallar och lever mer eller 
mindre på den här typen av 
marknader.

– Samtidigt bidrar de starkt 
till hela atmosfären. Här får de 
stå och visa upp sig utan kost-
nad. Vi tycker att de utgör en 
huvudingrediens i Ales vi-
kingatida marknad, säger Jo-
hannes.

Jörgen Johansson, en av 
eldsjälarna bakom vikinga-

gårdens tillkomst, släppte sin 
bok ”Så byggde de förr” som 
beskriver byggnationen av vi-
kingahuset i Ale.

– Det är den första i en serie 
om fem böcker. Den ingår i ett 
Leaderprojekt som vi driver 
ihop med Sällskapet Vikinga-
tida skepp och föreningen Ar-
keologi på väg, berättar Johan-
nes och avslöjade att drygt 100 
böcker sålts under marknaden.

Nu väntar bråda dagar för 
Ale Vikingagård. Studiebesök 
från skolor, kurser och konfe-
renser avlöser varandra. All-
mänheten får vänta till 28 juni, 
då turistsäsongen öppnar och 
pågår fram till 31 juli.

– Då har vi öppet alla dagar 
utom måndagar och även om 
vi begränsar öppethållandet 
något i år på grund av mins-
kat budgetanslag tror jag att vi 
kommer att hamna runt 8000 
besökare. Vi kommer nämli-
gen att ha lite fler aktiviteter, 
däribland julbord för företag.

Årets mest långresta mark-
nadsgäster kom från Tyskland 
och Polen. Någon hade också 
tagit sig ner från Sandviken.

– Det är fantastiskt roligt 
med den här unika uppslut-
ningen. Mitt mest bestående 
minne från helgen blir ändå 
alla leenden. Vårvädret gjorde 
alla så otroligt glada och tänk 
vad mycket lättare allt blir då, 
avslutar Johannes Jägrud.
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Världens Bästa Välfärd
utan vinstintresse

Rösta i om    alet 15 maj

Ingmarie
Torstensson
Kandidat till 
regionfullmäktige

Lördag 14/5 är det 
SMÅBRYGGERIERNAS DAG 
Det fi rar vi på Ahlafors Bryggerier med 

ÖPPET HUS 
mellan kl 11-14 då vi visar vår verksamhet för allmänheten.

Välkommna!

Historien lever upp
– Vikingamarknaden en stark tradition
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Sol Nordgren, 3 år, fäktades i 
vikingakläder.

Svante Björkborg, 9 år från 
Göteborg, fick instruktioner 
i bågskytte av Evelina Ni-
cander från Hamburgsund.

Jan-Olof Hansson, Kungälv, 
gräddar kolbullar som tillhör 
marknadens mest populära.

Vad som helst kan hända på en vkingatida marknad. Plötsligt höjer någon svärdet och dra-
matiska scener utspelar sig. Det är en spännande vandring som möter besökarna på området.

Unga tappra vikinigar mötte 
fotografen med svärd och 
sköld. Det finns mycket 
roligt att fynda på en viking-
amarknad.

Jörgen Johansson var med och byggde Ales vikingahus. Nu 
har han skrivit en bok om tekniken. Boken sålde över 100 ex-
emplar under premiärhelgen.

Anna och Svein Bruvoll från Prässebo provade halmhattar. 
Ursnygga!

Även i det mäktiga vikingahuset är det liv och rörelse. 



NÖDINGE. Antalet 
ensamkommande flyk-
tingbarn ökar.

Intresset för att göra 
en insats är förhållan-
devis svagt i landets 
kommuner.

Ale är ett undantag, 
vilket gladde migra-
tionsminister Tobias 
Billström (M) som 
gjorde en hastig visit i 
måndags.

Sedan 2006 har antalet en-
samkommande flyktingbarn 
tredubblats. Regeringen vill 
att ansvaret fördelas mellan 
landets kommuner, men en 
tredjedel vägrar fortfaran-
de att ställa upp och erbju-
da plats.

– Det gör att belastning 
blir särskilt stor på de kom-
muner som barnen först an-
länder till. Får vi inte ett 
bättre solidariskt ansvarsta-
gande från landets kommu-
ner får vi överväga lagstift-
ning, tvång helt enkelt, sa 
migrationsminister Tobias 
Billström kritiskt.

Han var på bättre humör 
efter att ha lyssnat till Ale 
kommuns arbete med en-
samkommande flyktingbarn. 

– Kan vi göra mer, ska vi 
självfallet göra det. Landets 

kommuner måste hjälpas åt 
i svåra frågor, sa kommunal-
råd Mikael Berglund (M) 
och menade att en fördubb-
ling från fem barn per år till 
tio borde vara rimligt.

– Det är den här typen av 
goda exempel och föredömen 
som vi behöver ta del av. Det 
kan inspirera andra kommu-
ner, ansåg Tobias Billström.

I Ale är samtliga partier i 
Kommunstyrelsen överens 
om att starta en utredning 
kring hur kommunen ska 
kunna ta emot fler flykting-
barn. Rapporten ska vara klar 
till hösten.

– Ett sätt för att kunna ta 
hand om fler är kanske att vi 
samverkar med andra kom-
muner, funderade Mikael 
Berglund.

Migrationsminister Bill-
ström är förvånad över att så 
många kommuner fortfaran-
de är skeptiska till att hjälpa 
till.

– Dels är ersättningen från 
staten generös dels är denna 
målgrupp den lättaste att in-
tegrera i samhället. De är 
ofta väldigt motiverade, lär 
sig språket snabbt och nyfi-
ken på att lära nytt.

Just nu är många på flykt 
från Afghanistan och Soma-
lia. Antalet ensamkommande 

flyktingbarn är i år beräknat 
till 2400 och det ska förhopp-
ningsvis gälla även för 2012.
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www.ale.nu

Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NOL!

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t

Attraktiv gård
Ale Kilanda-Heden 1:2
Mångsidig lantgård belägen
ca 1 mil sydöst om Älvängen.
Totalrenoverat, modernt inrett
bostadshus. Förutsättningar
för djurhållning och verk-
samhet. Bra jaktmöjligheter.
28 ha varav 10 ha åker, 15
ha skog. Ca 2 600 m³sk.

Fastighetsbeskrivning erhålles via Internet:
www.lrfkonsult.se eller via telefon 031-778 32 59

Mikael Axelsson
fastighetsmäklare, LRF Konsult,
Göteborg
tel 031-778 32 60

Förtidsröstningen är igång

Regionpolitikerna Jim Aleberg (S) och Jarl Karlsson (S) 
valde att förtidsrösta på Medborgarkontoret i Nödinge. Nu går det bra att förtids-

rösta. På fem platser i Ale 
kommun kan medborgare 
som senast på valdagen 15 maj 
fyller 18 år rösta. I Skepplanda 
är det biblioteket som gäller, 
i Älvängen foajén i Smyrna-
kyrkan, i Alafors Medborgar-
huset, i Nödinge Medborgar-
kontoret och i Surte är det 
också biblioteket.

Information om öppettider 
hittar du på valmyndighetens 
sida, www.val.se eller på kom-
munens hemsida ale.se.

Om du är sjuk, funktions-
hindrad eller gammal och inte 
själv kan ta dig till din vallokal 
kan du rösta med bud. Bud-
rösten har ett särskilt ytterku-
vert som finns i röstningslo-
kalerna och hos Valmyndig-
heten. Ytterkuvertet ska skri-
vas på av väljaren själv,, budet 
och ett vittne.

Tänker du rösta på valda-
gen, söndag 15 maj, hittar du 
på vallokalen på ditt röstkort. 
Har du tappat bort ditt röst-
kort kan du ringa till kommu-
nen och därigenom få reda på 
vilken vallokal som gäller för 
dig.

Migrationsminister Tobias Billström gästade tillsammans med riksdagsman Mikael Cederbratt (M) Ale kommun och kommun-
styrelsens ordförande Mikael Berglund (M) tog emot.
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Per-Anders Klöversjö
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Minister Billström gav Ale beröm
– Vill dubbla mottagandet av antalet 
ensamkommande flyktingbarn
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MITSUBISHI ASX 1,6 KOMFORT 30
Ord. pris 199.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare,
alu-fälg, tonade rutor m.m.             

fr. 174.900:-

Tel. 031-7900820 •  Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

Cee’d & Venga: 4,4-6,9 l/100 km bl. körning. CO2 
115-165 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel. 
Miljöklass 2005. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

KÖP TILL 3 ÅRS SERVICE
ORD.PRIS 11.710:- Nu! 4900:-  

Venga 1,4 EX 
AC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 144.900:-   Nu! 119.900:-

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Ord. pris 128.800:-
ACC-klimatanläggning, farthållare, alu-fälg,
tonade rutor,  Backsensor, takspoiler  m.m.       fr. 119.900:-

ASX: Bränsleförbr. bl. körning 5,9 l/100 km. CO2 från 135 g/km. COLT: Bränsleförbr. bl. körning från 
5,1 l/100 km, CO2 119 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

RENAULT CLIO FLEXFUEL ANNIVERSARY 

Nu! 109.900:- Ord. pris 139.900:- 
Tillägg metallic 4.900:-

Sveriges mest sålda småbil 2010!

www.hedinbil.se

Cee’d 1,6 CRDI SW Komfort 2011
Miljöbil. Inkl Komfort-paket, Klimatanläggning,

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 179.900:-

ANNIVERSARY-PAKET PÅ KÖPET:
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, 

Tonade rutor, värde ca 12.000:-

Clio: bränsleförbr. bl.körning 0,59 l/100 km. CO2 från 139 g/km (värde med bensin). Mégane: Bränsleförbr. bl. körning 0,67 l/100 km. 
CO2 159 g/km (värde med bensin). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL SPORT TOURER AUTHENTIQUE

Nu! 139.900:- Ord. pris 168.900:- 
AC, Färddator, Elhiss. fram, Antisladd ESP, Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:-

Omgående 
leverans!

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI I 5 ÅR

MITSUBISHI-
GARANTI

MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Köp till SERVICEPKT 
4.900:- (värde ca 12.000)

Tel. 031-7900820 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15TAGENE
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DRIVE THE CHANGE

Endast
3 st kvar



Det är ingen vacker 
prognos vi ser. Inom 
de närmaste tio åren 
kommer det att finnas 
femtio procent fler bilar 
i världen jämfört med 
vad som rullar här idag. 

– Vi pratar om hela 
1,2 miljarder fordon, 
säger Toyota. Det 
betyder att dagens 
miljöarbete med sänkta 
utsläpp och minskad 
soppaförbrukning 
äts upp i ett nafs när 
länder som Indien och 
Kina blir fullt moto-
riserade. Bilindustrin 
måste alltså lägga om 
rodret och förändra 
produktionen till att bli 
mer miljövänlig.

Ett lysande exempel är japa-
nernas engelska fabrik i Bur-
naston strax utanför Birming-
ham som invigdes 1992 men 
som genomgått stora för-
ändringar under årens lopp. 
I mångt och mycket fung-
erar den här gula bilfabri-
ken á la 22 miljarder kronor 
som vilken bilfabrik som 
helst – men skenet bedrar. 
Gul fabrik? Jo, redan på pla-
neringsstadiet fick byborna 
vara med i diskussionen och 
valet blev faktiskt gult.

Om man bygger en mil-
jöfabrik så ska naturligt-
vis en äkta miljöbil tillver-
kas där och vi blir inte be-
svikna: Toyota Auris Hybrid 

har nämligen producerats 
här sedan introduktionen 
förra året. Totalt har dock 
tre miljoner bilar rullat av 
bandet sedan invigningen 
och personalstyrkan uppgår 
idag till närmare 4 000. Det 
märks speciellt i monterings-
hallarna - här kryllar det av 
folk och ibland hörs en liten 
jingel. Det handlar om att alla 
Toyotas bilfabriker är utrus-
tade med ett snöre som mon-
törerna ska dra i om de upp-
täcker något galet och pang 
bom så tvärstoppas bandet. 
Det har gått så långt att ja-
panerna skickar anställda på 

mental träning bara för att de 
ska våga dra i snöret! Över-
allt finns kärl för olika sorters 
skräp eftersom allt ska sorte-
ras och återvinnas. Avsakna-

den av robotar är ganska på-
taglig förutom i press- och 
svetshallen där de riktigt en-
formiga momenten görs. 
Genom hela produktionen 
har man gjort fantastiska be-
sparingar och även de små 
svetslopporna från robotar-
na återvinns. 

Sänkt energibehov
I Burnastonfabriken har man 
lyckats sänka energibeho-
vet med 68 procent per till-
verkad bil medan alla rest-
produkter har minskats med 
63. Användandet av orga-
niska ämnen har sänkts med 
75 procent medan vattenåt-
gången till bland annat lack-
eringen har minskat med 74. 
I egna tankar och renings-
verk tar man dessutom hand 
om regnvatten och genom 
att sätta upp 12 800 solceller 
har man lyckats skära ner el-
konsumtionen med 16 pro-
cent. ”Men det finns fort-
farande mycket att göra” 
hävdar presschefen. ”För oss 
handlar bilens framtid om att 
även förbättra relationerna 
mellan människor och miljö”. 
Toyota förser exempelvis inte 
bara en tidigare svårt arbets-
lös kommun med jobb utan 
hjälper även till med både 
skola och utbildning. Mycket 
pengar har också lagts ner på 
miljön då man har planterat 
tusentals träd runt fabriks-
området och även hjälper till 
att vårda floden Trent. Bilar 
kommer vi att ha en lång tid 
framöver och vad fordonsin-
dustrin måste tänka på är att 
inte stirra sig blinda på ut-
släpp och soppaförbrukning. 
Den stora utmaningen ligger 
i att tillverka bilarna på ett 
sådant sätt att man inte tär 
för mycket på den miljö som 
vi fått till låns! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG
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VÅRERBJUDANDE!
Upp till 40 000 kr rabatt

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare

ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15
Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

GOLF TSI 122

179 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1-6,2 l/100km. CO2-utsläpp 107-144g/km. Miljöklass EU5.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Golf Dark Label
179 000 kr

Skattefri 
i 5 år!

GOLF TDI 105 189 900 KR

•  5-dörrar
• 16” LM-fälgar
• Farthållare
• Multiratt läder
• Färddator

• Dimstrålkastare
• Sportstolar
• Sportchassi
• Mörktonade rutor
• CD-radio MP3

Dark Label 
paket:

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

G Ö T E B O R G – K I E L

*Priset gäller båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil inkl frukost och 2-bäddshytt utan havsutsikt, vid 2 personer i hytten.  
  Totalpris 3710:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

fr

GÖTEBORG–KIEL 

Weekend-special
 1855:-

Checka in på vårt fl ytande hotell och koppla av i trevligt sällskap 
samtidigt som vi kör dig till golfparadiset Tyskland. Ät gott och ta 
en shoppingtur. Sov gott och vakna utvilad, redo att välja bland 
Tysklands 650 golf banor. Du bokar själv ditt boende, många golf-
anläggningar har fi na erbjudanden. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

God natt i Göteborg, 
god morgon i paradiset.

per pers* 1/3–30/6 & 1/8–28/12

Med miljön i absolut fokus

Toyotas miljöfabrik i Burnaston utanför Birmingham. Här tillverkas Toyota Auris Hybrid.
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HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I BOHUS!

www.ale.nu

Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Elisabeth Mörner
Regionpolitiker från Nödinge

t
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NÖDINGE. Årets Vätt-
lefjällsvandring lockade 
drygt 800 startande.

En aningen kylslagen 
första maj var det, men 
perfekta förutsätt-
ningar för att vandra.

– Terrängen var 
torr och fin, förklarar 
arrangemangsansvarig 
Jack Grönroos i OK 
Alehof.

Vättlefjällsvandringen infal-
ler alltid första söndagen i 
maj. I år blev det dessutom 
den första dagen i maj vilket 
arrangören knappast jublade 
över.

– Vi hade konkurrens från 
en hel del andra arrangemang 
den här söndagen, demon-
strationerna inte minst, säger 
Jack Grönroos.

– Av den anledningen 
tycker jag att 800 vandrare 
är en mycket bra siffra. Det 
stora flertalet gick sträckan 
som mäter 25 kilometer, 
medan några föredrog Kort-
Vättlen (15 km), berättar 
Jack.

I vacker natur avverkade 
deltagarna den 36:e Vätt-
lefjällsvandringen. En som 
har gått samtliga gånger 
sedan starten 1976 är Olle 
Jörgensen. Den 25:e vand-
ringen i ordningen upplevde 
Eva Angervall och Niklas 
Lysholm. Dessa båda erhöll 
varsin vacker tavla.

– Vi konstaterar att det 
blev ett väldigt lyckat arrang-
emang utan incidenter. Visst 

var det lite blåsigt utefter 
sjöarna, men hellre det än 
regn och rusk, avslutar Jack 
Grönroos.

36:e Vättlefjällsvandringen avverkad
– Aningen kylslaget men utmärkt terräng

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hasse Olsson och Margareta Persson var några av de drygt 800 personer som gick Vättle-
fjällsvandringen förra söndagen.

Vid OK Alehofs klubbstuga i Dammekärr bjöds det på för-
friskningar.

Lars-Inge Andersson njöt av årets Vättlefjällsvandring. Här 
kopplar han av med kaffe och smörgås vid Surtesjön.

Barnallergifond Pg 90 09 06-9

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.
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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

Sanna 
Markström

Claes 
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Camilla
Brettmo

Hans 
Götestam

Roger 
Borg 

Jan Erik 
Axelsson

Lars
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta 
Gunnarsson

Ett världsligt engagemang
Inga-Britt Karlbom är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna.

Hon brinner lika mycket för sin hembygd som för människorna i Afrika.
Sommardagar tillbringar hon gärna i fagra Prästalund. 

Hur många föreningar är 
du engagerad i?

– Det är tre föreningar 
just nu. Jag är ordförande 
i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Ale kontakt- 
och stödverksamhet plus att 
jag har regionala och natio-
nella uppdrag för Studieför-
bundet Vuxenskolans räk-
ning.
Vad gör du helst en solig 
vårdag?

– Då går jag gärna till 
skogen. Jag har ju mitt eget 
smultronställe i Dalån, 
Krokstorp.
Beskriv Prästalund?

– Det är bevis för den kraft 
som människor har haft 
under många år. Långt till-
baka i tiden började folk att 
flytta hus och bruksföre-
mål till Prästalund, som man 
ansåg vara viktiga att bevara 
för kommande generatio-
ner. Det var inte bara att 
man tänkte det utan också 
gjorde det. Det är ett maka-

löst arbete som gjorts. Det 
är ett fantastiskt kulturarv 
som finns i Prästalund och 
därutöver är det en under-
bar plats att vara på.
Vem skulle du vilja se 
som nationaldagstalare i 
Prästalund?

– Nelson Mandela. Han är 
nästan övermänsklig. Tänk 
att sitta i ett ruttet fängelse i 
27 år och komma ut och för-
ändra, om inte hela världen, 
så oändligt mycket.
Har du någon önskeartist 
till Skratta & Sjung?

– Själv lyssnar jag gärna 
på Louis Armstrong och 
Elvis Presley, men det är 
ju svårt att få hit någon av 
dem… Babben Larsson är 
en svensk artist som jag tror 
skulle göra sig bra i Starr-
kärrs bygdegård.
Du besöker Afrika med 
jämna mellanrum, varför?

– Det är i Studieförbundet 
Vuxenskolans regi och all-
ting startade för 22 år sedan. 

1989 åkte jag till Kenya 
första gången och kon-
stigt nog kände jag mig inte 
främmande. Det är oer-
hört fina människor som jag 
fick en väldigt fin kontakt 
med redan från första stund. 
Anledningen till att jag trivs 
så bra i Afrika är nog för att 
människorna har en sådan 
otrolig humor, framtidstro 
och att de finner en sådan 
glädje i så mycket. 
Vad ska du göra i 
sommar?

– Då ska jag vara hemma 
och tillbringa mycket tid i 
Prästalund. I augusti-sep-
tember åker vi iväg med 
husbilen.
Tänker du rösta i omvalet 
på söndag?

– För mig är det en själv-
klarhet. Det finns männis-
kor i olika delar av värl-
den som ger sitt liv för att 
få rösta. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

VECKANS 

PROFIL

Namn: Inga-Britt Karlbom.
Ålder: 71.
Bor: Älvängen.
Stjärntecken: Fisk



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

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

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

Veckans matcher
Torsdag 12 maj  19:00   F99/01  Nödinge SK – Säve SK
Söndag 15 maj  17:00  P00  Nödinge SK – Hermansby IF
 18:00   P01 Blå  Nödinge SK – Ytterby IS

Välkomna! Cafeterian är öppen

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

FOTBOLL
HERRAR DIV 6 D

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

Måndag 17:30 – 19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Flickor 99/01
Tisdag 17:30 – 19:00 Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar/Flickor 03
Onsdag 17:30 -  19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, P0jkar/Flickor 04
Torsdag 17:30 – 19:00  Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar 02

Besök vår hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Nagelvård  &  Hudvård
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”På tider som passar dig”
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98
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Sugen på fotboll?
Kom upp till Vimmervi! Vi tränar:
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Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – Ahlafors 4-2 (0-1)
Mål LEIF: Marcus Tersing 2, Martin 
Erlandsson, Marcus Olsson.
Mål AIF: Rasmus Johansson, Martin 
Johansson.
Matchens kurrar AIF: Rikard Nylander 
3, Jihad Nashabat 2, Johan Elving 1.

Division 4 Västergötland V
Edsvära/Norra Vånga – Nygård 
5-0 (4-0)

Division 5 Västergötland V
Östadkulle – Skepplanda 0-2 (0-0)
Mål: Mattias Johansson, Martin 
Svensson.
Matchens kurrar: Mathias Holm-
ström 3, Mikael Maliniemi 2, Chris-
tian Rönkkö 1.

Division 5 A Göteborg
Bergums IF – Älvängens IK 2-1 (1-1) 
Mål ÄIK: Simon Enyck.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Markus Hedberg 2, Jakob Salenius 1.

Division 6 Alingsås
Essunga – Alvhem 1-1 (0-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Nol 2-2 (2-0)
Mål NSK: Bernhad Hadenäs, Vladan 
Jovanovic.
Mål NIK: Boban Ilic, Anders Brandt.

Division 7 D Göteborg
Bohus – Diseröd 6-1 (3-0)
Surte – Sparta 3-0 (2-0)
Mål SIS: Fredrik Thelaus, Daniel Sidji, 
Sefedin Harbas.
Matchens kurrar: Fredrik Thelaus 3, 
Saffo Harbas 2, Mathias Berner 1.

Division 2 V Götaland, damer
Vallen – Skepplanda 2-1 (1-0)
Mål SBTK: Amanda Errind.

Division 3 Västergötland S
Örby – Lödöse/Nygård 1-0 (1-0)

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – GFF 3-2 
Mål AIF: Madelene Lindberg, Camilla 
Gustafsson, Amanda Svensson.
Älvängen – Fräntorp/Qviding 1-1 (0-1)
Mål: Stefania Citraro.
Matchens kurrar: Anki Olsson 3, 
Emelie Johansson 2, Ylva Fritzon 1.

Fre 13/5 kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Warta

Fre 13/5 kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Vänersborgs FK

Fre 13/5 kl 19.00
Nolängen

Nol – Komarken

Lör 14/5 kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Husqvarna

Lör 14/5 kl 15.00
Älvevi

Älvängen – 
Hisingsbacka

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL

LILLA EDET. Martin 
Johansson dunkade in 
2-0 i början av andra 
halvlek.

Ahlafors IF var på 
väg mot en oväntad 
bortaseger i derbyt på 
Ekaråsen.

Efter 90 minuter 
visade resultattavlan 
4-2 – till Lilla Edet.

Det blev ett minst sagt 
svängigt derby i lördagsso-
len. Ett frustrerat Lilla Edet 
jagade sin första seger, men 
de gulsvarta gästerna visade 
ännu en gång upp en disci-
plinerad defensiv där alla tog 
strid för varandra. Rasmus 
Johansson nådde högst på 
ett inlägg från vänster och 
AIF var i ledningen i paus. 

Direkt i början av andra 
halvlek utökade Ahlafors till 
2-0. Martin Johanssons 
kanon från 20 meter borrade 

sig upp i krysset. Lilla Edet 
såg ut att vara på väg mot 
sin fjärde raka förlust. Tjugo 
minuter in i andra halvlek 
dömer domaren en omdis-
kuterad hörna 
för hemma-
laget. Martin 
Erlandsson 
tar vara på den 
och reduce-
ringen kom i 
grevens stund.

Ungt lag
– Hade vi orkat hålla emot 
en stund till, tror jag deras 
energi hade tagit slut. Det 
är en riktigt tung förlust, 
men vi har ett ungt lag och 
i fotboll måste man tyvärr 
uppleva även dessa stunder, 
sa AIF:s lagkapten Michel 
Berndtsson-Gonzales efter 
matchen.

En för bortalaget mycket 
olycklig rad med händel-

ser och individuella misstag 
vände matchen. Marcus 
Tersings nick gick i en kon-
stig både och ställde Andreas 
Skånberg. Kvitteringen 

satte fart på 
de rödblå. 
Tersing och 
M a r c u s 
Olsson bör-
jade nu oroa 
AIF-försva-

ret i parti och minut. Ett 
missförstånd mellan Ahlafors 
mittbackar Rikard Nylan-
der och Henrik Anders-
son ger nämnde Olsson fri 
lejd. Ledningsmålet lyfte 
Lilla Edet och sänkte AIF. 
En tveksam och definitivt 
mycket hårt dömd straff i 
slutminuterna bekräftade 
scenförvandlingen. Marcus 
Tersing placerade behärskat 
in slutresultatet, 4-2.

– Det här blir en nyttig 
läxa. Vi hade kontroll på 
matchen och när Martin 

Johanssons volley letade sig 
in i maskorna såg det riktigt 
bra ut. Min analys är att vi 
pustar ut och slappnar av. 
Det har vi inte råd med än. 
Så bra har är vi inte, även om 
killarna har gjort en fantas-
tisk säsong hittills. Nyckeln 
för oss är att fortsätta vara 
noggranna och minimera 
antalet misstag. Vi får aldrig 
vika från vår matchplan, 
menade Lars-Gunnar Her-
mansson och fortsatte:

– Det här är idrottspsyko-
logi. Vi tror att matchen är 
vunnen och medvetet eller 
omedvetet tappar vi fokus. 
Nu får vi gå tillbaka till ruta 
ett igen. Självförtroendet får 
sig en knäck och då måste vi 
återvinna det genom att ägna 
all kraft åt vårt grundspel. 
Först när vi är helt trygga, 
framför allt defensivt, kan vi 
ta nästa steg.

Lilla Edet 
tog sin första 

skalp för året och Ahlafors 
gick på sin första mina. När-
mast väntar Warta som på 
de fyra inledande matcherna 
kammat noll.

– Jag skulle tro att de är 
ganska laddade, men säkert 
också lite stukade. Nu kanske 
de har kallat in lite rutin i 
laget för jag tror inte klubben 
har tänkt ligga kvar i botten. 
Det där får jag ta reda på. På 
Sjövallen ska vi inte göra det 
lätt för någon att ta poäng, 
avrundar Lars-Gunnar Her-
mansson.

Mot Lilla Edet svarade 
ånyo Jihad Nashabat och 
Johan Elving för starka 
insatser. Riktigt bra var också 
mittbacken och pådrivaren 
Rikard Nylander.

 

Tung derbyförlust för Ahlafors

En tveksam 
hörna ledde till 
oroligheter i det 
gulsvarta för-
svaret som inte 
fick undan bollen. 
Martin Erlands-
son höll sig 
framme och re-
ducerade till 1-2.

Jonathan Gustafsson och Lilla Edets IF vaknade sent i derbyt mot Ahlafors IF. Nu spelade det ingen roll för laget vände ändå 0-2 till seger 4-2.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Lilla Edets IF – Ahlafors IF 4-2 (0-1) 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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www.laget.se/nodingesk

Handbollsavslutning
i Sporthallen

Sön den 15 maj

Vi samlas kl 10.00
Program

1030 Presentation av alla lagen
1130 Turnering med mixade lag
1215 Nummerboll
1230 Turneringen fortsätter
1315 Uppvisning av ”Boll & Lek”
1345 Final i turneringen
1415 Avslutning med godisregn

Välkomna!
OBS! De berörda i respektive
lag träffas kl. 08.00

ÖSTADKULLE. Skepp-
landas herrar svarade 
för en ny tveksam 
insats i bortamötet 
med Östadkulle SK.

Fast precis som tidi-
gare avgick SBTK med 
segern.

– Tänk hur bra det 
ska bli när spelet börjar 
stämma, säger lagkap-
ten Oscar Frii.

Skepplanda har inlett årets 
seriespel med tre raka segrar, 
men av spelet har det funnit 
betydligt mer att önska. 
Matchen mot 
Östadkul le 
a v g j o r d e s 
först i slutet 
när Martin 
S v e n s s o n 
kunde rulla 
in 2-0. Tidigare i andra halv-
lek hade Mattias Johansson 
nickat in ettan på en perfekt 
slagen frispark av Svante 
Larson.

– Det är naturligtvis 
väldigt roligt att vi vinner 
matcherna, men vi får inte 
blunda för hur det ser ut. 
Återigen bärgar vi poängen 
genom ett solitt försvars-
spel och till sist fick vi också 
utdelning på en fast situation 
framåt, men vi radar inte upp 
målchanser och får vara tack-
samma för poängen, sum-
merar SBTK-tränaren Jonas 
Andersson sina intryck.

Forsvallens hjältar har 
nu en knapp vecka på sig 
att hitta linjerna i spelet, på 

fredag väntar nämligen serie-
ledarna och tunga seriefavo-
riterna Vänersborgs FK.

– Då är det upp till bevis. 
Vänersborg har inte gjort 
någon hemlighet av att de 
vill avancera och vinterns 
värvningar består av både 
rutinerade och spelskickliga 
individer. Det blir en bra 
värdemätare och även om vi 
inte har imponerat än så vet 
vi självklart vad killarna kan, 
menar Jonas Andersson.

Tränare för Vänersborgs 
FK är inte helt obekante 
Raimo Käkelä, en gång 

fruktad mål-
skytt för 
Örgryte IS 
och senare 
även för 
Nygårds IF.

– Han 
verkar ha fått ihop lagbygget 
och i lördags vände man ett 
hotande 1-2-underläge till 
seger 3-2 över Trollhättans 
IF. Det kommer att bli en 
härlig batalj mellan två obe-
segrade lag, förutspår Jonas 
Andersson. 

Mathias Holmström 
svarade på nytt för en överty-
gande insats i målet. Blir han 
ensam om att hålla nollan på 
fredag går Skepplanda BTK 
upp i serieledning.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Christian Rönkkö hade stundtals bra fart under fötterna, men denna gång blev det ingen utdelning. Kanske sparade han sig 
inför fredagens seriefinal på Forsvallen då Vänersborgs FK kommer på besök. 

Ny vinst för obesegrat Skepplanda
– Nu väntar tidig seriefinal på Forsvallen

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Östadkulle - Skepplanda 0-2 (0-0)

Lokaltidning, printshop, reklambyrå, 
webbproduktion & filmproduktion

Buffé & dryck
Pytt i panna 

Fredag från kl: 18.00

S
K

EP
PLANDA

B
T
K

1948

  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

FORSVALLEN

99:-

Skepplanda - Vänersborgs FK

Herr div 5, västra 

Fre 13 maj, 19.00

Skepplanda - Husqvarna FF

Dam div 2 

Lör 14 maj, 14.00

- Älska handboll

  VILL DU 
SPELA HANDBOLL?

Håll koll på hemsidan och 
i Alekuriren så du vet när vi drar 

igång igen! www.klubben.se/alehf

EL FIXARNA I ALE

Stort tack till våra sponsorer:
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IF WARTA
FREDAG 13 MAJ

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchsponsor

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

www.ale.nu

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NÖDINGE!
Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 
för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 
Betalas kontant från det datum du börjar träna. 
Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 
ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

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)

Träna, sola och bada hel sommaren!
Chansa inte på att det blir bra väder, 
hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11

ddddidididdiddidid lllllllllllllltltltltltltlltlttlltltltltlltltt fffffffffffffffffffffööööööööööööööööööö dddddddddddddddddddd ttttttttttt
GULDKORTET

*

gggggggggggggggggg gggg

*********99:-
*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller endast på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Helgen 29 april-1 maj 
arrangerades Skövde Basket 
Cup och Ale Basket repre-
senterades med tre lag. En 
cup med totalt 144 lag från 
Sverige och Norge.

Cupen inleddes med 
gruppspel där F-95 mötte 
Höganäs, Arvika och Kulla-
vik. Efter två förluster och 
en seger gick de vidare till 
B-slutspel och match mot 
Varberg. Ale gjorde en fin 
match med ett spel som 
började stämma mer och 
mer och gick som segrare ur 
matchen med 44-20. 

I B-finalen väntade sedan 
norska laget Höybråten 
BBK. En tuff match där Ale 
snabbt fick ett litet övertag, 
men där lagen sedan följdes 
åt genom hela matchen. Ale 
var dock det starkaste laget 
denna dag och vann tillslut 
med 32-28 och tilldelades 
sin första pokal någonsin i 
cupsammanhang.

I laget ingick: Julia 
Andersson, Victoria 
Erlandsson, Linda Hum-
merhielm, Isabelle 
Johansson, Tanja Kour-
mandias, Elina Kuusinen, 
Malin Olsson, Matilda 
Sahlback/Nilsson, Emma 
Tjärnlund. 

Ale baskets P97 hade i 
gruppspelet matcher mot 
Ammerud Basket och Lobas, 
de sistnämnda som till slut 
blev tvåa i turneringen. Två 
förluster ledde då till B-slut-
spel även för pojkarna, vilket 
innebar match mot Höybrå-
ten BBK och en knapp seger 

med 24-23.
I B-finalen stod de mot 

Arvika Basket vilket blev 
en mycket tuff och jämn 
match. Med bara sekunder 
kvar ledde Ale med en poäng 
och alla trodde segern var i 
hamn, men förlorade bollen 
vid egen korg när det bara 
var två sekunder kvar och 
Arvika lyckades lägga i den 
och besegra Ale med 27-26. 

I laget ingick: Oscar och 
Erik Wallhagen, Nima 
Meryoh, Jesper Olsson, 
Robert Hummerhielm, 
Rasmus Baggersgård, 
Axel Kamne, Angus Lund, 
Muhammad Shahriyari, 
Tobias Fransson, Filip 
Djuric.

Ale Baskets F98/99 lycka-
des komma till A-slutspel. I 
gruppspelet mötte tjejerna 
Högsbo basket, Böler basket 
från Norge och Uppsala, de 
sistnämnda som senare spe-
lade en jämn cupfinal mot 
Arvika och slutade som tvåa 

i turneringen. Uppsala som 
var för svåra denna gång och 
vann med 21-11. Men med 
två segrar i gruppspelet blev 
det A-slutspel för tjejerna.

Detta innebar kvartsfinal 
och match mot Södertälje 
BBK Vit där tjejerna gjorde 
en fantastisk insats och gav 
dem tufft motstånd, men 
förlorade till sist med 26-21. 
Tjejernas resultat var fantas-
tiskt då alla i motståndarla-
gen var födda 1998 och Ales 
lag består av fyra 98:or och 
åtta 99:or och har en lysande 
framtid framför sig. 

Spelare: Matilda Olsson, 
Alexandra Söderlind, 
Lina och Emilia Bengts-
son, Rebecca Charlesson, 
Linda Karlsson, Marielle 
Melander, Emma Olsson, 
Wilma Löfgren, Estefania 
Valdivia, Ida Slettvold, 
Louise Svensson. 

Tomas & Marie Olsson

Storhelg för Ale Basket i Skövde Basket Cup

Ale basket F-95 vann B-finalen i Skövde Basket Cup som ar-
rangerades förra helgen.
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på slott i Meckleburg-Vorpommern, Tyskland

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

Schloss Frauenmark
Behöver ni en romantisk plats att dra 
er tillbaka till? Syd om den dansk-
tyska gränsen, är slottet Frauenmark 
i Tyskland utan tvivel en solid bas för 
ett par dagar i romantikens tecken. 
Det lilla slottet är helt unikt med en 
stil som får en att tänka på ett brit-
tiskt slott på landet. Från den höga 
sandstenskaminen i den brittiskt 
inspirerade hallen och de arkitek-
tiska detaljerna till konstverken och 
de små tingen är det en genomgå-
ende äventyrlig stämning på slottet. 
Något som är helt unikt med detta 
slott, är att i stort sett all inredning 
är till salu – så här kan ni fynda 
slottsinredning och piffa upp ert 
hem - en souvenir som heter duga! 
Rummen har små mysiga namn och 
är stilfullt och individuellt inredda. 
Här på slottet har du massor av möj-
lighet för att slappna av och slå dig 
ner i närmaste Chesterfield-soffa.

Sommar i Danmarks mitt

Best Western
Hotel Kolding City ★★★

Kolding ligger fint beläget vid 
Kolding Fjord på Jylland och här 
ligger Best Western Hotel Kolding 
City i ett lugnt, grönt område strax 
vid Byparken – här finner man också 
Legeparken, där de små kan roa sig 
med gratis båttur, lektorn, rutcsh-
banor och minigolf. Men i Kolding 
finns det också mycket att se på för 
de vuxna. Ni bor på gångavstånd 
från det gamla danska kungaslot-
tet Koldinghus där man kan titta på 
deras utställningar. Och har ni lust 
att shoppa kan ni åka till centrum 
av Kolding (1,5 km) eller Kolding 
Storcenter (3,3 km). För en svensk 
som ska besöka Danmark har ni en 
ytterst superb utgångspunkt för en 
mängd med klassiska utflyktsmöjlig-
heter här.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

2.499:-

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Kolding

Slottssemester i Tyskland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Sön-tis t.o.m. 29/8 2011.

Schloss Frauenmark

Ludwigslust

Ankomst:
Mån-tis 20/6-22/8 2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

BW Hotel Kolding City

Onsdagen den 20 april 
startade vår resa med Sti-
genbuss bekväma fordon 
med Gösta Karlsson vid 
ratten. Efter upphämtning 
av de 35 deltagarna i res-
pektive hemort, i vår långa 
kommun från Surte i söder 
till Älvängen i norr, anträdde 
vi vår resa. Vårt resmål för 
dagen var Ryttmästarbostäl-
let vid Simsjöns norra strand 
utanför Skövde.

Efter passage av Herr-
ljunga gjordes uppehåll för 
en bensträckare och ”bus-
skaffe” med tillbehör. Efter 
denna förstärkning fortsatte 
vi vår resa till Falköping 
och besök hos Falbygdens 
Ost, som har tillverkat god 
ost sedan 1878 och är en av 
Sveriges största importörer 
av delikatessostar från hela 
världen. Där gavs tillfälle att 
smaka på många olika goda 
ostar och naturligtvis till att 
fylla våra kylväskor för fram-
tida behov.

Därefter fortsatte vi vår 
resa till Skövde och på en 
slingrande väg genom ett 
stort fritidshusområde till 
vårt resmål Ryttmästarbo-
stället vid Simsjöns strand. 
Simsjön är den största sjön 
på de västgötska platåbergen. 

Kavallerimajoren Bern-
hard Englund, (nyligen 
belönad med en kunglig 
medalj) iförd karolinsk rytt-
mästaruniform hälsade oss 
välkomna. Han lotsade oss 
genom Sveriges historia från 
Vasatiden fram till filmen 

om ”Raskens” som delvis 
spelades in där. Vi fick se ett 
komplett ryttartorp från Karl 
XI:s tid. Därefter besök i ett 
torp som visar Raskens miljö 
och tid. Vi fick sedan gå in 
i Erik Dahlbergs skapelse: 
Ryttmästarboställe  m/1687. 
Vägg i vägg med bostället 

finns ett museum som visar 
vapen och mynt från 1 000-
talet och fram till Oscar II:s 
tid. Rundvandringen avslu-
tades med en god måltid i 
matsalen.

Ryttmästarbostället är 
en plats som bjöd på många 
överraskningar under dagens 

lopp men dessa skall inte 
avslöjas här. Det skulle för-
störa effekten på kommande 
besökare. Därefter var det 
dags för återfärden till våra 
respektive hemorter. Under 
hemresan berättades en hel 
del roliga historier till allmän 
förnöjelse.                          Stig

PRO Ale Norra reste runt i Skaraborg 

Ryttmästarbostället vid Simsjöns strand.

PRO-resenärerna trivdes på rundturen i Skaraborg.

BOHUS. Gå och rösta på 
söndag!

Den uppmaningen 
fick besökarna till pen-
sionärsdagen i Bohus.

I centrum för åhörar-
nas intresse stod ordfö-
randen för regionstyrel-
sen i Västra Götalands-
regionen, Gert-Inge 
Andersson (S).
Pensionärsdag är ingalun-
da något nytt fenomen. So-
cialdemokraterna i Ale har 
för vana att i valtider bjuda 
in kommunens seniorer till 
Bohus Servicehus. Som tra-
ditionen bjuder så var det 
Stefan Ljunqvist som stod 
för den musikaliska under-
hållningen.

– Han är lättsam, bjuder på 
sig själv och går hem hos pu-
bliken. Ett säkert kort som vi 
samarbetat med under flera 
år, säger Hasse Andersson.

Ljungqvist hade sällskap 
på scenen av Lennart Palm. 
Förutom sång och musik 
bjöds besökarna på en och 
annan rolig historia.

I samband med kaffestun-
den höll Ing-Britt Anders-
son från Ale Arbetarekom-
muns pensionärsutskott ett 
kort anförande. Hon lämna-
de sedan över mikrofonen till 
regionstyrelsens ordförande, 
Gert-Inge Andersson.

– Valtemperaturen är hög, 
jag kan inte påstå något annat, 
förklarade Gert-Inge som gav 
sin syn på söndagens omval i 
Västra Götaland.

– Jag är kritisk till valpröv-
ningsnämnden för att beslu-
tet om omval drog ut på tiden, 
däremot har jag förståelse för 
beslutet ur demokratisk syn-
vinkel. Det är ett viktigt val vi 
har den 15 maj och jag hoppas 
ni använder er demokratiska 
rättighet och röstar. Jag ser 
det som en plikt!

Välbesökt pensionärsdag i Bohus
– Besökarna uppmanades att rösta

I SERVICEHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gert-Inge Andersson, ordfö-
randen för regionstyrelsen i 
Västra Götalandsregionen, 
gästade pensionärsdagen i 
Bohus Servicehus.

Stefan Ljunqvist svarade för underhållningen i Bohus Servi-
cehus i fredags.
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Kristi himmelfärds dag 2 juni kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 09.30

Kilanda Marknad
Sommarens tid är så sällsam och bid. Då möts vi till –

Med öppen gård

ALAFORS. Motionsdan-
sen är igång.

Premiären ägde rum i 
Furulundsparken tisda-
gen den 3 maj.

Till tonerna av Trippix 
dansade 85 personer.

Valborgsmässoafton inne-
bar premiär för Furulund-
sparken 2011. Några dagar 
senare väntade årets första 
motionsdans. Sju tisdags-
kvällar under våren och fem 
på hösten är inritade i pro-
grammet.

Det började med snö på 
morgonen, men övergick i 
solsken på kvällen. Tempe-
raturen inbjöd emellertid 
inte till folkparksbesök och 
därför får publiksiffran, 85 
betalande, ses som en fram-
gång för arrangörerna i 
Ahlafors IF.

Först att passera grindarna 
i tisdagskväll var 82-årige 
Ragnar Thelin från Bul-
laren. Han hade åkt tolv mil 
enkel väg för att få uppleva 
danspremiären i Furulund-
sparken.

– Ja, det blev några mil 
då jag glömde att köra av 
och var på väg till Göteborg 
när jag fick vända, berättar 
Ragnar.

Ragnar bjöds på en vär-
mande kopp kaffe av café-
personalen när han erlagt sin 
entré till Lennart Jönsson.

– Ni har en jättefin folk-
park. Jag åker gärna några 
mil för att få dansa på ett 
sådant här ställe, säger 
Ragnar Thelin.

Några minuter efter sju 

spelade Götborgsbandet 
Trippix den första låten och 
dansen var igång. Kylan 
tycktes inte påverka dansarna 
som svängde runt i såväl 
hambo, polka som foxtrot. 

Idag (läs tisdag) är det 
Rent Drag som står för 

underhållningen och nästa 
tisdag är det Diggarna som 
tar plats på scenen.

Förste dansaren att passera grindarna till Furulundsparken var Ragnar Thelin, som bjöds på 
kaffe och bulle av Gun Andersson och Gittan Otter.

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kylslagen premiär i folkparken

Motionsdansen har 
rullat igång i Furulund

Efterlängtad danspremiär. Trots kylan var det många som 
hade putsat dansskorna och tagit sig till Ahlafors IF:s 
vackra folkpark.

Full fart på rotundan till tonerna av Trippix.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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NÖDINGE. Ale, Härryda, 
Kungälv, Mölndal och Tjörn 
har fått 1 400 000 kr i projekt-
stöd från regeringsuppdraget 
Bo bra på äldre dar, som drivs 
av Hjälpmedelsinstitutet, 
för att utveckla metoder för 
kartläggning av kunskap som 
kommunerna kan använda vid 
strategisk boendeplanering.

Genom att samverka över 
sektorsgränserna mellan 
äldreomsorg och samhälls-
byggnad samt över kommun-
gränserna, vill man utveckla 
metoder för att undersöka 

äldre behov, önskemål och 
preferenser gällande sin 
nutida och framtida boende-
situation.

– För att samhället ska 
klara av att hantera den kom-
mande äldreboomen måste 
vi ta till oss de kunskaper 
som finns och börja samar-
beta över gränserna, säger 
Jan Grönlund, direktör vid 
Hjälpmedelsinstitutet.

Projektet heter ”Integrerad 
bostadsplanering med fokus 
på äldre. Delprojekt 1. Kun-
skaper från äldre, pensionärs 

och brukarorganisationer 
kommer att ha stor betydelse 
under arbetets gång. På så sätt 
kan attraktiva boendemiljöer 
skapas utifrån behov som 
äldre själva har formulerat. 
Att både större och mindre 
kommuner deltar i projektet 
skapar förutsättningar för att 
kunskaper och erfarenheter 
kan generalisera till regional 
och nationell nivå.

Målet är att skapa en data-
bas som innehåller verktyg 
för en strategisk boendepla-
nering. Att förbereda kom-

munerna på den utmaningen 
som den demografiska 
utvecklingen skapar i kom-
bination med brister i det 
befintliga bostadsbeståndet.

Vi står inför en kommande 
äldreboom. Sedan 1980-talet 
har andelen personer över 
65 år legat stadigt på cirka 
1,5 miljoner, men år 2040 
beräknas antalet ha ökat till 
2,5 miljoner. En åldrande 
befolkning och brister i det 
befintliga bostadsbeståndet 
gör att kommunerna på ett 
effektivt sätt måste planera för 

att möta kommande behov.
Regeringsuppdraget Bo 

bra på äldre dar drivs av 
Hjälpmedelsinstitutet sedan 
hösten 2010. Syftet är att 
stimulera kommuner till 
nytänkande kring bostäder 
och boendemiljöer för äldre. 
Regeringsuppdraget pågår till 
den 1 december 2012 med en 
budget på 50 miljoner kronor.

❐❐❐

Kommuner i Västra Götaland samarbetar för äldres boende

I en av dagens texter som är 
hämtat från 2 Mos 13:20-
22 läser vi om hur noga 

Gud var om sitt folk Israel 
när de var på sin vandring 
till Kanans land. Om dagen 
ledde han dem med en moln-
stod och om natten med en 
eldstod, allt för att de skulle 
gå den rätta vägen. I nya tes-
tamentets tid är Gud också 
noga med att vi skall komma 
in på den rätta vägen som 
leder till Livet, det betyder 
att vårt mål är himlen, när 
vi en gång slutar vårt jorde-
liv. Bibeln säger i Joh 3:16 
att Gud älskade världen, det 
är Du och jag, så mycket att 
han utgav sin enfödde son på 
det att var och en som tror på 
honom inte skall gå förlorad 
utan hava evigt liv.

Vi har ju nyss firat påsk-
högtid och då blivit påmin-
da om Jesu svåra kamp i Get-
semme och hans död på Gol-
gata kors, där han tog all vår 
synd på sig för att vi skulle bli 
försonade med himmelens 
Gud och få känna den frid 
som endast han kan giva. När 
nu Jesus hade dött och blivit 
begraven gladdes hans fien-
der, men de hade inte räknat 
med en levande Gud, för vi 
läser också om att Jesus upp-
stod från de döda, graven var 
tom och stenen bortvältrad 
utanför. Här märker vi skill-
naden med andra religions-
stiftare, de finns i sina gravar 
men Jesus lever och det står 
att han sitter på Guds högra 
sida och manar gott för oss 
Rom 8:24 med flera bibel-

ställen.
Man kan ibland undra 

varför det är så svårt för oss 
människor att låta Jesus bli 
herre i våra liv, men vi vet 
att det är en ond makt som 
gör allt för att vi männis-
kor skall förneka Gud och att 
följa efter honom. Inte ens 
Jesus var befriad från fres-
telser när han gick här nere 
på jorden. Läs gärna kap 4 i 
Lukas evangelium. Där ser vi 
vilken listig fiende vi har, men 
vi läser också om hur Jesus var 
den starkaste och avgick med 
segern.

När vår fiende försöker li-
kadant med oss människor 
får vi söka vår hjälp i bönen 
till Gud. Jesus lovade innan 
han for upp till himmelen att 
sända sin helige ande till vår 

hjälp och på så vis kan också 
vi vinna seger.

Jesus säger i Joh 14:6. Jag 
är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern 
utan genom mig, och i Apg 
4:12 står det att i ingen annan 
finnes frälsning, ej heller 
finnes under himmelen något 
annat namn, som givits åt 
människor genom vilket vi 
kunna bliva frälsta. Där är 
vägen till livet.

Om nu vägen är svår ibland 
så är resmålet mycket under-
barare. Vi kan ana något när 
vi läser i bibelns sista bok vad 
som väntar den frälsta skaran. 
Läs kap 7 samt kap 20 till och 
med 22 och jag tror att också 
du vill vara med där, bed till 
Gud och säg ditt ja. Han 
väntar på dig, och så kan du 

stämma in med sångaren.
När min resa är slut och 

min strid kämpats ut, då min 
farkost når himmelens land. 
Denna resa är lång genom 
jordlivets tvång, den skall 
sluta i himlens land. Vilken 
underbar sång efter vand-
ringen lång när till himlen vi 
hunnit har. Resenärerna då 
evigt bärgade stå, vilken dag, 
o så underbar.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Rätta vägen som leder till livet
Betraktelse

Skepplanda kyrkliga samfällighet söker en

Kyrkvaktmästare 
100%

för tjänstgöring inom hela samfälligheten

Vi söker dig som har god erfarenhet av arbete på kyrko-
gård eller liknande samt innetjänstgöring.
Är positiv, klarar av ensamarbete, har körkort, tillgång 
till egen bil och är medlem i Svenska kyrkan. Eftersom 
du är kyrkans ansikte utåt och möter människor i både 
glädje och sorg, lägger vi stor vikt vid social förmåga.

Frågor besvaras av kyrkokamrer Annette 
Björklund, tel 0303-442502 och kyrkogårds- 
förman Christina Eliasson, tel 0303-442520.

Sista ansökningsdag 2011-05-19
Välkommen med din ansökan märkt 
”Kyrkvaktmästare” till
Skepplanda kyrkliga samfällighet
Albotorget 4
446 40  SKEPPLANDA
Epost: annette.bjorklund@svenskakyrkan.se

Dina arbetsuppgifter är bl a
•   Kyrkogårdsarbete, gravskötsel,  

viss maskinhantering

•  Innetjänstgöring vid begravningar, vigsel, 
dop och gudstjänster - helgtjänstgöring

•  Ombesörja urn- och kistgravsättningar

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

18 maj 20.00
 gospel.kom och Real Groove

Älvängens Blå kyrka
Hard Rock Gospel  

Biljetter fi nns att boka 

GRATIS
på www.mittiale.se

Har du frågor om cancer?
Cancerfondens informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se

Vår Kära

Agda Eriksson
* 29/5 1915

har i dag stilla lämnat
oss, broder, övrig släkt

och vänner i sorg
och saknad.

Klockarängen och
Älvängen

28 april 2011

ROLF och LILLY
Stefan

Lizette, Camilla

Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst

få lägga sitt huvud      
till vila

Och njuta den sömn 
som ger ro och tröst

när klockorna ringa    
till vila

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 17 maj

kl. 13.00 i Skepplanda
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
fredagen 13 maj.

Ett varmt tack till all
personal på Nordäng och
Hemtjänsten Älvängen

för kärleksfull vård.

Döda
Nödinge församling
Onsd 11/5 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst. Lörd 14 maj kl 
12, Nödinge kyrka Konfi r-
mation o Mässa H Hultén. 
Kl 15, Nödinge kyrka 
Konfi rmation o Mässa H 
Hultén. Kl 11, Surte kyrka 
Konfi rmation o Mässa R 
Bäck. Kl 14, Surte kyrka 
Konfi rmantion o Mässa R 
Bäck. 15 maj 4:e i påsktiden 
kl 11, Nödinge kyrka Famil-
jegudstjänst med våravslut-
ning R  Bäck. Kl 17, Surte 
kyrka Mässa R Bäck. Månd 
16 maj kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén. Tisd 17 maj kl 11, 
Trollevik gudstjänst R Bäck.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 10/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
11/5 kl 18.30 Planeringsråd. 
Torsd 12/5 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Fred 13/5 
kl 19, Greenhouse – från 
åk 7 och uppåt. Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 14/5 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 16-18, Redovisning 
& mingel för kristendoms-
skolan/konfi rmandgruppen. 
Sönd 15/5 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall, ”Tron – en 
del av Guds rustning”. Av-
slutning för kristendomssko-
lan/konfi rmation. Kyrkkaffe. 
Tisd 17/5 kl 8-9, Bön.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 10/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Onsd 11/5 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Välkommen till Starrkärrs 
kyrka för en gemensam 
bönestund. Sönd 15/, 4 i 
påsktiden, Starrkärrs kyrka 
kl 11, Konfi rmationsmässa 
Älvängengruppen Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 
15, Konfi rmationsmässa 
Älvängengruppen Anders-
son. Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Tisd 17/5 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost. Onsd 18/5 Älväng-
ens kyrka kl 20, Hard Rock 
Gospel. gospel.kom och 
Real Groove med låtar av 
bland andra Kiss, Metallica 
och Red Hot Chilli Peppers.
Boka plats GRATIS på 
www.mittiale.se

Surte missionskyrka
Onsd 11/5 kl 18:30, Tonår. 

Onsd 11/5 kl 18:30, Sam-
talskväll. För alla åldrar. 
Onsd 11/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fredag 13/5 
kl 20, Fritidsgård i Bat-
Cave. För alla från klass 8 
och äldre. Sönd 15/5 kl 17, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Sång. Enkelt fi ka. Försam-
lingsmöte efteråt. Månd 
16/5 kl 19, Musikkåren övar. 
Tisd 17/5 kl 18:30 Scout. 
Onsd 18/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 18/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen
Alafors
Torsd 19/5 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sönd kl 13, 
Suomenkielinen juma-
lanpalvelus. Sönd kl 17, 
Vårkonsert. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. Fred kl 
18, Mässa, Kristensson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/5 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout. Sönd 
15/5 kl 16, GUDSTJÄNST 
AnneMarie Svenninghed, 
Hälsning från Påskfestiva-
len i Lindesberg. Nattvard 
Tillfälle ges för medlemsin-
tagning. Onsd 18/5 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/5 
kl 10, Familjegudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Onsd 
18/5 kl 18.45, Veckomässa 
med vårfest. Hålanda sönd 
15/5 kl 12, Mässa Broman. 
S:t Peder sönd 15/5 kl 10, 
Familjegudstjänst L Johans-
son/Skredsvik, kyrkkaffe. 
Ale-Skövde sönd 15/5 kl 
12, Familjegudstjänst L 
Johansson/Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge sönd 15/5, se 
ovanstående.

Filadelfi a församlingen
Bohus pingstkyrka
Onsd 11/5 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
15/5 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång nattvard. 
Onsd 18/5 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön.
Älvängens missionskyrka
Onsd 11/5 kl 15.30, Konfi r-
manderna i Smyrnakyrkan. 

Torsd 12/5 kl 18.30, Till-
sammans i bön. Körövning. 
Kl 19.30. Lörd 14/5 kl 16, 
Konfi rmand-redovisning i 
Smyrnakyrkan. Nordvall, 
svenninghed. Sönd 15/5 
kl 11, Konfi rmationshög-
tid. NAttvard, söndags-
skola. Am Svenninghed, Ted 
Manfredsson, Sång: Anna 
turskog mfl . Kl 18, Tonår. 
Månd 16/5 kl 18.30, Scout. 
Tisd 17/5 kl 12, Babymas-
sage. Kl 18, Nyingscout. 
Torsd 19/5 kl 18.30, Till-
sammans i bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Vi vill tacka vår chef Anita 
Bemmerstam och Tomas 
Jlanter för dom underbara 
och oförglömliga plane-
ringsdagarna på Lunds-
brunns spa och konferens 
den 27-28/4. Ni gav oss så 
mycket så vi ville ge tillbaka 
med ett stort tack! Ni e 
toppen!             Vi som tackar:

Julia, Monika & Zdenka

Tack

Anne-Marie Sahlberg, 
Bohus har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar maken 
Rolf samt dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Per-Olof Torstenson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1922 
och efterlämnar barnen Ing-
ela och Stellan med familj 
som närmast sörjande.

Agda Eriksson, Klocka-
rängen och Älvängen har 
avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar sonen Rolf med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Taimi Ahto. I Surte kapell 
hölls fredagen 6 maj begrav-
ningsgudstjänst för Taimi 
Ahto, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Min älskade Maka
Vår Kära

Anne-Marie
Sahlberg

* 9/3 1923

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Bohus
1 maj 2011

ROLF
INGER och GUNNAR

Ewa och Lars-Erik
Lennart och Lisbeth

Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer har 
domnat

Oändlig är saknaden, 
smärtsam och stor

Dock finns det en tröst, 
Du sover i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 27
maj kl. 11.00 i Surte

kapell. Akten avslutas i
kapellet.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem,

enhet 2 för god och
kärleksfull omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Christer Ädel
f. Larsson

* 26/7 1944

har i dag oväntat och
hastigt lämnat oss i stor

sorg och saknad

Alafors
19 april 2011

EI-BRITT
CONNY och OLGA
Zebastian, Jonathan

TOMAS och PERNILLA
Thilda

ROBERT och ANNICA
Edwin, Wilma

Övrig släkt och vänner

Så har vi vandrat Du
och jag sen
ungdomsåren i kärlek
hand i hand

Vår kärlek var vår
rikedom

Nu har Du gått, min
hand är tom

Nu viskar jag de orden
de vackraste jag vet

Du var mitt allt på
jorden och min i
evighet

Ei-Britt

Tack för allt Du oss har
skänkt

För oss Du strävat, på
oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt
goda sinne

Hos oss skall leva i
tacksamt minne.
Conny, Tomas, Robert

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 19

maj kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
tisdagen 17 maj. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Vakna-
fonden bg. 5344-4923,

för barn och unga i
Ale kommun.

Vår Kära

Per-Olof (Pelle)
Torstenson

* 2/9 1922

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
29 april 2011

INGELA
STELLAN och RIITTA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och många vänner

Det är vackrast när det 
skymmer

All den kärlek himlen 
rymmer

ligger samlad i ett 
dunkelt ljus

över jorden,                
över markens hus

Allt är ömhet, allt är 
smekt av händer

Herren själv utplånar 
fjärran stränder

Allt är nära, allt är 
långt ifrån

Allt är givet             
människan som lån

Pär Lagerkvist

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

19 maj kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 17 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat vår käre

Sievert
Forsberg

vid hans bortgång, vill vi
framföra vårt varma

tack.

BIRGITTA
Annika, Lotta, Magnus

med familjer

Döda

Tack

Vigda 

Anders Fägersten och 
Kajsa F. Torstensson 

vigdes i Marstrands Rådhus 
den 30 april 

Vigselförrättare 
Jan Abrahamsson

Grattis

Grattis Wictor på din 
18-årsdag den 6 maj

Önskar alla dina 
Fans i fräckagänget...

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Arne Andersson Rished

Veckans ros 
Ett stot tack till Ulla på 
Älvängens fysioterapi som 
fick igång mig. Nu dansar 
jag igen!                Stuffa Stig!
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Kanot, gärna komplett m. 
paddlor och flytvästar. Roddbåt 
ev m. båtplats.
tel. 0735-28 49 96

Plastbåt 4-7 meter
Gärna i renoverings skick.
Med eller utan motor.
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

Ljuvliga kattungar, 2 kolsvarta 
hanar, 1 svart/vit, 1 röd/vit tig-
rerad. 1 svart/vit hona. Endast 
till djurvänner. Pengarna går till 
hemlösa katthem. Välkomna!
tel. 0303-74 31 11

Nytt århus staket med stolpar, 
brunt. 11 sektioner 170x77cm.
tel. 0706-21 61 51

UTHYRES

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(bredvid Jysk). 49kvm. Nymålat 
och fräscht.
tel. 0303-20 60 35
www.ytterbygg.se

SÖKES

Lägenhet sökes
Ensamstående kvinna, 70 år, 
söker liten lägenhet, nära kom-
munikationer.
tel. 073-93 152 63
Ulla-Britt Johansson

Hej! Trevlig kille från gbg som 
söker tjejkompisar som vill 
prata i telefon. Intr. bio, musik, 
dans, kläder, träning, sol och 
bad, resor m.m. Kram Peter
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Loppmarknad. Skepplanda Byg-

degård. Lörd 21 Maj kl 10-14. Du 
som har saker att sälja, ring och 
boka bord:
tel. 0303-33 82 36
el. 0708-33 82 36
Pris 75kr / bord

Borttappad kamera - hittelön!
Kamera Olympus u410 tappad i 
Älvängen eller längs Skepplan-
davägen söndag 1 maj, med vik-
tiga bilder på minneskortet. Hit-
telön 2000 kronor. 
tel. 0730-66 62 95
Janne

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!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllryllllllllllllyllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbböööööörrrrrs

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

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

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

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

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

Bilar och transportbilar 
köpes kontant
Årsmodell 2002-2010
Älvdalens Bil & Husvagnar i 
Bohus
Tel. 031-98 08 90
www.alvdalensbil.com

Allt i städ. Privat och före-
tag. Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

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

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

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

Bilar och Transportbilar. Allt 
av intresse. 
tel. 0707-536 177

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig 
till hund frisör. Under våren 
2011 kommer jag att öppna ett 
§hundtrim i Skepplanda. Därför 
önskar jag trimhundar till trä-
ning och det kommer att bli 
reducerade priser. Tar även 
emot katter för nerrakning. 
Badar, klipper klor, rensar öron. 
Allt enligt överenskommelse. 
Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Hjälp med att bygga? Byte 
till energieffektivare fönster. 
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan 
spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, garage 
eller carportar. ROT-avdrag 50% 
på arbetskostnaden.
Momsregistrerad och F-skattse-
del finns.
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Rebbens Städservice AB
Kvalitetsgaranti
Fönsterputs, veckostäd, flytt-
städ mm
Privat & Företag
tel. 0703 - 65 66 24
el. 0303 - 74 70 02

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Sprutlack av köksluckor.
20% Rabatt. Fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0767-09 86 28

Hos MM's naglar i Alafors får 
du hjälp med
- Snygga naglar
- Ansiktsbehandling
- Vaxning
tel. 0707-13 43 09

Yrkesmässig fönsterputs, 
företag eller privat. Beställ som 
engångsputs eller löpande års-
abonnering.  Lång erfarenhet, 
F-skatt.
tel. 0735-83 09 53 Uno

Snygga bal, student naglar 
gör du hos Kikkis naglar. 
Nödinge.
Bra pris.
tel. 0736-81 48 26

Alla bilar köpes!
Alla märken, modeller, miltal & 
skick. Från 1990-2011. Hämtas 
kontant i hela länet.
Ring Stefan
tel. 0739-07 70 59

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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Födda

Välkommen Arvid!
Elsas lillebror och vår son.

Föddes 8/4 2011. 
Stort tack till personal på 

Varbergs förlossning och BB.
Kristina 

& Mikael Samuelsson

Ella har fått en lillasyster!
Välkommen till världen vår 

älskade Hilda Bjerstaf
Östra 8 februari 2011

Lyckliga föräldrar
Carolina Johansson

Anders Bjerstaf
Stort tack till Kristina 

Törnkvist MVC

Alice fick en lillebror!
Fabian

föddes den 24 jan 2011.
Han är storasysters, 
mammas & pappas 

lilla guldklimp!
Charlotte Hjärtinge 
& Mikael Treslow

Grattis prins
Valle!

på 2-årsdagen den 15 maj
Hipp, Hipp, Hurra!
Pappa, Mamma och 
storasyster Maria

Grattis
vår älskade guldklimp

Melwin
1år 3/5

Puss och kram
Mamma & Pappa

Grattis
Hampus

på 10-årsdagen 10/5
Kramar

Mamma, Pappa, 
Oliver, Alexander

Grattis till
Benjamin

som fyller 10 år den 27 maj
Massor av kramar från dina 

syskon, pappa Eje & Leyla

Grattis
Christina 9 år!

Vår underbara solstråle!
önskar

Mamma & Pappa

Tack
För den fina vårfesten på 
Björkliden med god mat och 
dryck, kaffe med tårta och 
likör samt underhållning 
med musik och sång. Sänder 
vi ett hjärtligt tack till Elsa 
Helgersons anhöriga, Röda 
korset och Brukarrådet

Boende på Björkliden
och Ledetvägen 9B

Kiitos kaikille ystäville jotka 
yllättivät minut kun täytin 
täysiä vuosia. Taisi olla sisa-
reni Tiina Käskystä joka oli 
suunnittelut jaElsan joka 
toteutti kaiken, että osasivat 
pitää salassa kaiken.

Kiitos Seija

Vi, elever och personal på 
Västangård, vill tacka alla 
som sponsrade oss inför 
vår basar! Vi fick in 6 384 
kronor. TACK till 89:ans 
shop, Apoteket, Bergendahls 
blommor, Godisboden, 
Handelsbanken, ICA, Järnia, 
La Plaza, Leksaks-/fotoaffä-

ren, Salong Jessie, Svenhei-
mers, Tit-Bits, Älvblomman, 
Älvgodis, Älvängens cykel 
och Älvängens färg.

Elever och personal
på Västangård
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 3 8
8 4 3 5 9 2

2 3 4 9 1
1 3 8 4 7 6

3 7 9 5 2
7 2 9

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

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

4 9 5 7
8 1 2 6

6 1
3 1 5 2
6 3 7

5 4 8 9

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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TRÄNA HOS OSS!

6 KLUBBAR NÄRA DIG

SENIORKORTET
Gäller vardagar 
fram till kl 14.00, 
ingen bindningstid

KR/MÅN

TRÄNA FRÅN:

Kortet är regionalt

KR
/MÅN


