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Owe Lång och Lars Ivars-
bo gläds åt vindkraften på 
Prässebergen.

Här är vind-
kraft positivt
LILLA EDET. På Prässe-
bergen är vindkraften en 
stor framgång.

Produktionen räcker till 
att värma upp 2000 
villor.

Åtta verk snurrar på Prässebergen 
och den tidigare så infekterade frågan 
är nu en framgångssaga. Vindkrafts-
parken är nu fullt utbyggd.

Läs sid 26

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!

Öppet som 
vanligt hela 
sommaren!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

24h
dygnetruntvård

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

GLAD MIDSOMMAR

Gäller from 22/6-26/6

Midsommarafton 10-13
Midsommardagen STÄNGT

VAROR SOM HÅLLER 
DIG TORR & VARM

TRETORN SEGLARSTÖVEL
Finns även i blå
ORD.PRIS 349 KR

NU 199 KR

CLIQUE FLEECE
Brun, stl S-XXL
ORD.PRIS 299 KR

NU 49 KR

NU 799 KR

DIDRIKSON NORBA/SKY
Regnställ. Dam & Herr. 5000mm vattenpelare
Fler färger finns. ORD.PRIS 1299 KR

www.axums.se

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii MMMMMMMMiiiiiiiiddddddddsssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!
         Vi har Webergrillar och tillbehör.
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

Ale-Surte BK arrangerade en demonstration för att visa sitt missnöje med förslaget att inte bevilja Kultur- och fritidsnämnden ett nödvändigt tillskott för 
att klara driften av Ale Arena. Protesterna var förgäves. Kommunfullmäktige avslog nämndens ansökan och med stor sannolikhet blir det ingen is i vinter.

Läs sid 2, 11, 12, 13 och 33

–Alliansen gav inga extrapengar till Ale Arena
Protestererna räckte inte



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Det finns många per-
spektiv på Ale Arena. 
Det var en gång Sve-

riges tredje inomhushall för 
bandy, men idag växer de 
upp som svampar ur jorden. 
Det är också den arenan som 
anses ha norra Europas bästa 
is, om inte världens bästa (?), 
enligt de som har kompetens 
att bedöma det. Den skän-
ker också alla alebor en akti-
vitet som uppskattas av både 
barn och vuxna. Allmänhe-
tens åkning lockar 3000 be-
sökare varje år. Ale Arena är 
också hemmaplan för kom-
munens mest kända fören-
ing Ale-Surte BK. Ovanstå-
ende står på den känslomäs-
siga sidan av myntet, men 
Ale Arena har en annan sida 
också – den mer krassa verk-
ligheten.

Med facit i hand vet alla 
att bandyhuset inte stått på 
plats om ingen använt lite 
okonventionella medel. Å 
andra sidan, hade våra förtro-
endevalda varit mer kritiska 
i sin bedömning hade de 
inte beviljat någon kommu-
nal borgen för bandyhuset. 
Då hade vi förvisso inte 
haft någon inomhushall för 
bandy, men vi hade besparats 
den stora förtroendekris 
som idag finns mellan Ale 
kommun och Ale-Surte BK. 
Med stor sannolikhet hade 
vi också haft en förening 
med en betydligt stabilare 
ekonomi. Idag är det skulder 
högt och lågt. Värst drabbat 

är arenabolaget som efter 
några tappra försök gav upp 
att försöka driva Ale Arena. 
Här finns redan skulder på 
över miljonen och till den 
läggs snart en elräkning 
om 1,5 Mkr. Konkurs är 
att vänta. Föreningen har 
tvingats låna betydande 
belopp av sina medlemmar 
för att klara likviditeten den 
gångna säsongen. Det här 
är resultatet av den iver som 
jagade fram genomförandet 
av bandyhuset. Fördelen med 
att ha en socialdemokrat som 
ordförande när huset skulle 
byggas har i samband med 
maktskiftet 2010 blivit en 
belastning. Ale-Surte BK är 
s-märkt. 

Återigen väcks nu frågorna 
om varför Ale kommun 
tvingades köpa Ale Arena. 
Vart tog huvudsponsorn 
vägen? ”Han hoppade av?” 
svarar klubben. Frågan är om 
han någonsin hoppade på? 

Hur kunde kommunens 
två ismaskiner plötsligt vara 
sålda till Danmark respektive 
Rumänien? Elförbrukningen 
skulle minska med 1,5 – 2 
Mkr per år. Det stämde inte 
heller. Arenan skulle lätt 
hyras ut under sommar-
halvåret. Under de fyra 
år som har gått har 
två kattutställningar 
och en hundutställ-
ning ägt rum. Det 
var en felbe-
döning. Med 
detta som 

underlag är jag övertygad 
om att Alliansen och Alede-
mokraterna inte funderade 
särskilt länge över beslutet 
att inte bevilja Kultur- och 
fritidsnämnden något tillägg 
för att rädda isen i Ale Arena.

Har man inte som jag slä-
pats med till Jennylund som 
liten för att uppleva bandy-
kulturen från insidan är det 
nog svårt att få med det käns-
lomässiga perspektivet. För 
mig får gärna isbanan kosta 
en slant. Det ingår en isbana i 
det samhälle som jag vill leva 
i, men det finns en historia 
kring arenan som inte går 
att förneka. I måndags kom 
notan till Ale-Surte BK, men 
det var barnen och inte gär-
ningsmännen som fick betala 
priset. Nu blir det ingen mer 
skridskoåkning i Ale Arena.

Barnen fick betala

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Redaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Michel Berndtsson
Marknad
0700-92 20 31
michel@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Frilans
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

Kappor 29:-/m
Gardiner – enfärgat & mönstrat

Hissgardiner B100-160 cm 139:-
Heminredning

Kläder för hela familjen

TYGLADANHJS Fotvård Nödinge vårdcentral

Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård
Fotvård i fotbad
Avlägsning av förhårdnader, liktornar mm

Jag gör även hembesök
Boka tid: 0702-88 99 17

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

Frukt&Grönsakshuset
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limitAle Torg 7
Tel. 0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19
Lör 10-15 Sön 11-15

REA
TISDAG
21 JUNI

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Sockerfritt sortiment och
allergiuppmärkt godis

NYHET! Glassbar i butiken
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Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)

������4
Pensionärer 
& barn 200:-
Herr 220:-
Dam 240:-

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

SVENSTORP. Vad 
händer med åkermar-
ken i framtiden?

Det var en av frå-
gorna som LRF i Ale 
ville diskutera med 
kommunledningen i 
onsdags.

Kommunalråden 
Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) 
bjöds in till Hagen i 
Svenstorp för att få en 
inblick i lantbrukarens 
vardag.
I Hagen driver Magnus 
Hansson och Maria Elias-
son ett ekologiskt lantbruk 
med 80 mjölkkor och lika 
många ungdjur. De är en av 
tolv mjölkbönder i kommu-
nen. Förutom denna grupp 
lantbrukare finns några som 
arbetar med köttdjur. I ma-
joritet är häst- och fårägarna.

Till Hagens lantbruk hade 
kommunledningen genom 
Mikael Berglund och Paula 
Örn bjudits in i onsdags ef-
termiddag. Initiativet hade 
tagits av LRF:s kommun-
grupp.

– LRF har två avdelningar 
i Ale. Den ena är Ale södra 
och den andra Skepplan-
da/Hålanda. Tre represen-
tanter från respektive avdel-
ning bildar kommungrup-
pen, förklarar Bosse Carls-
son som tillsammans med 
Bengt Borgström, ägare till 
Kilanda Säteri, och Magnus 
Hansson förde LRF:s talan i 
mötet med de båda kommu-
nalråden.

– Syftet med den här träf-
fen är att skapa en relation 

och en kontakt till kommu-
nen. Vår önskan är att man 
från kommunens sida lyfter 
blicken och ser lantbruket 
som en resurs. Åkermark ris-
kerar att bli en bristvara i 
framtiden. Det finns så kallad 
marginalmark att ta i anspråk 
till bostadsexploatering, men 
åkermarken tycker vi att man 
ska vara rädd om, säger Bosse 
Carlsson.

Påtagligt intresse
Berglund och Örn visade ett 
påtagligt intresse för LRF:s 
olika frågeställningar. Kom-
munalråden fick också en 
guidad visning i den toppmo-
derna och automatiserade la-
dugården där korna mjölkas 
med hjälp av en robot.

– Mycket intressant och lä-
rorikt på många sätt. Bilden 
av lantbruket har förändrats. 
Givetvis måste vi vara ly-
hörda och ta del av vad den 
här gruppen företagare har 
att säga. De utgör en del av 

Ales näringsliv, säger Mikael 
Berglund.

– Jag har förståelse för 
deras argument och helt klart 
är att vi måste värna vår lands-
bygd.

Paula Örn är inne på 
samma linje.

– Vi vill se en förtätning i 
tätorterna. Det är så som vi 
tänker.

Kommunens inspektioner 
var också föremål för diskus-
sion. Bo Carlsson förklarar 
lantbrukarnas inställning.

– Vi hade önskat att de 
hade en något mer ödmjuk 
inställning när de kommer 
ut och gör sina inspektioner, 
att de agerar mer som servi-
cepersonal istället för myn-
dighetsutövare. Ett vinnan-
de bemötande borde främja 
alla parter.

Så sant som det är sagt!

Åkermarken riskerar bli 
en bristvara i framtiden
– LRF bjöd in kommunalråden till dialog

Maria Eliasson på Hagens lantbruk beskriver arbetssituationen för kommunalråden, Mikael 
Berglund (M) och Paula Örn (S).

Bosse Carlsson och Bengt Borgström, två representanter ur 
LRF:s kommungrupp.

I SVENSTORP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
hos Svante Morgan i Kilanda

Fredag 1 juli kl 19.00

Välkomna!                Styrelsen

Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppet alla dagar!

Vardag 8-20 
Lördag 9-19
Söndag 9-18

Allt för
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Dagspris!
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Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Som platschef ansvar du för driften på

anläggningen som bland annat omfattar kundmottagande och personal
varför vi ställer stora krav på hög social kompetens. 

Vi tror att du är resultatinriktad, har lätt för att se möjligheter, driftig, 
är målfokuserad och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga

 så väl muntligt som skriftligt. Vi ser att du har massor av glädje, passion
och drivkraft i det du gör och en förmåga att inspirera människor. 

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning

inom gruppträning och ev tidigare ledarroll.
 

Tjänsten är en deltidstjänst. 
Stor del av arbetstiden innebär kvällstid och till viss del helger.

 

Vi vill ha din ansökan senast 25/6 2011 mejlad till
alexandra.ahlstedt@sportlife.se.

Har du frågor om tjänsten så kontakta oss på ovanstående mejladress.
 

Sportlife – Glädje, passion, personlighet och proffsighet
www.sportlife.se

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅRA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I LILLA EDET

LEDIGA TJÄNSTER

EN KOMPLETT BANK

Handelsbanken Surte • Göteborgsvägen 78 • www.handelsbanken.se/surte 
Öppet: Mån kl 10-18 tis-fre kl 10-15.30 • Nå oss alla dagar dygnet runt på tel: 0771-778899

SURTE

Tel 031-336 1580

Sverigedemokraterna 
motionerar angående 
överenskommelse om 

mottagande av flyktingar och 
andra skyddsbehövande.

Den nuvarande över-
enskommelsen ger Kom-
munstyrelsen möjlighet att 
besluta om att ta emot ett 
obegränsat antal flyktingar 
och andra skyddsbehövande, 
vilket vi tycker rimmar dåligt 
med att Kommunfullmäktige 
skall vara kommunens högsta 

beslutande organ!
Ale kommun skall ju 

vara en demokratiskt styrd 
kommun, därför bör ju beslut 
av denna dignitet som berör 
alla kommuninvånare beslu-
tas i Kommunfullmäktige. 
Alla folkvalda borde få delta 
i debatter och beslut. Vilket i 
sin tur ger Kommunfullmäk-
tige möjlighet att ta ställning 
till flera olika alternativ.

Sverigedemokraterna i Ale 
föreslår därför Kommunfull-

mäktige:
• Att Kommunstyrelsen 

säger upp den nuvarande 
överenskommelsen med 
Migrationsverket i god tid 
före den 2011-10- 01.

• Att om en ny överens-
kommelse skall ingås med 
Migrationsverket skall Kom-
munfullmäktige besluta om 
detta.

Rune Karlsson
Sverigedemokraterna

Ge fullmäktige makten!

Med anledning 
av debatten om 
vindkraftsetable-

ring i Ale skulle jag vilja 
komma med några re-
flektioner. Som så många 
gånger tidigare i histori-
en finns det minst två sätt 
att se på saker. Jag som 
berörd, tillsammans med 
några andra markägare, är 
själv engagerad i förstudi-
en för eventuella vindtur-
biner. Vi tror, precis som 
de som uttalat sig nega-
tivt om vindturbiner i just 
deras närhet, att det är en 
bra och troligtvis nödvän-
dig energikälla framöver. 
Det troligaste, om än inte 
mest önskvärda, är att vi 
kommer att förbruka mer 
elenergi de kommande de-
cennierna med mer elek-
tronik och fler laddbara ap-
parater per hushåll. Även 
elbilar är på stark fram-
marsch. Volvo har precis 
startat upp sin tillverkning, 
och vi har till och med en 
elbilstillverkare i kommu-
nen som ni säkert vet. 

En personlig reflektion 
jag gör angående att mot-
ståndare till vindturbiner 
ofta framhäver att ljudet 
från dem är omöjligt att 
leva med, är minnen från 
min barndom när hötorken 
gick på granngården hela 
natten. Jag somnade alltid, 
även med öppet fönster, 
och den måste ha låtit 
många gånger högre! Att 
det inte skulle förekomma 
bakgrundsljud på landet 
till skillnad mot staden kan 
man också ha olika åsikter 
om. Dagtid är lantbruks-

maskiner igång, en och 
annan motorgräsklippare 
på sommarkvällarna. När 
vinden tar i, då susar det 
i trädens lövverk. Bak-
grundsljud som de flesta 
som bor på landet lever 
med. Det är heller inte en 
bilfri miljö, men självklart 
mindre trafik än inne i 
samhällen. Faktum är att ju 
fler verk inom närområdet, 
desto mer måste vind-
kraftsetableraren ta hänsyn 
till, och beräkna så att 
ljudnivån håller sig under 
maxgränserna i sämsta-
fallen. Just det sistnämnda 
är det många som missar, 
att beräkningarna bygger 
på att det blåser i olika 
riktningar samtidigt, så att 
ljudet färdas från alla verk 
samtidigt rakt mot den när-
liggande bebyggelsen. Det 
händer, det är därför man 
gör sådana beräkningar. 
Men utav årets alla dagar är 
det inte många. 

En annan reflektion 
jag gör är debatten kring 
skuggan som faller efter 
en vindturbin. Den är inte 
anmärkningsvärt bred, 
vilket de flesta kan förstå 
bara genom att ta en titt på 
stolpen. När solen följer 
sin bana är det en relativt 
kort stund skuggan stannar 
på en och samma plats. Det 
finns dessutom bestäm-
melser för hur länge en 
fastighet får vara ”beskug-
gad”. Under vissa delar 
av året, när solen ligger 
lågt och kastar en längre 
skugga som då når fram 
och kan orsaka störningar 
för en fastighet, så stoppar 

man rotationen under den 
perioden. Dessa bestäm-
melser måste följas. Över-
lag måste både den som 
driver en vindkraftspark, 
och den som bygger den, 
följa regelverket. Och det 
är inte heller så att, som 
det ibland framställs, inga 
fördjupade studier behöver 
göras. Tvärtom ska både 
djurliv, växtliv och fornläm-
ningar noggrannt utredas 
och beaktas. 

Jag anser inte att Ale 
kommun för en ”ljusskygg” 
politik som de har beskyllts 
för, utan istället en upplyst. 
Ja, informationsarbetet 
kunde säkert varit bättre 
har jag förstått. Men med 
etablerandet av vindbruks-
planen har kommunen 
kanske faktiskt visat att 
man tar ansvar för miljö 
och kommande generatio-
ner på flera sätt. Att när-
producera el är att föredra 
jämfört med att transpor-
tera den från exempelvis 
Norrland ända ner till Ale. 
Och de flesta vill nog slippa 
kolkraft från någon annan 
del av världen.

Nej, vindturbiner är inte 
knäpptysta, inte heller för 
alla människor en accep-
tabel syn. Men många 
andra tycker att de står för 
en framtidstro och positiv 
förändring. En förändring 
som man vill vara med och 
bidra till. Man kan som 
sagt se saker på mer än ett 
sätt.    

Rustan Karlsson
Representant för oss som 
arbetar för vindkraft i Ale

Hur går det till? 
Tycker ni som vi att 
så här får det inte 

gå till. Hur kan det komma 
sig att vi helt utan direktin-
formation från kommunen 
kan få byggförbud på hela 
vår gård?

Det är inte självklart 
och troligen inga krav att 
vi skall ha dator och sitta 
uppkopplade och studera 
kommunens hemsida, för 
att det där dyker upp något 
som skall förändra hela vårt 
ägande. Det är heller inga 
krav att vi skall vara läskun-
niga, därför läser kanske inte 
alla tidningar.

Får man ett utskick direkt 
till berörda, vilket man alltid 
får om till exempel grannen 
skall bygga, kan jag om jag 
inte är läskunnig ta hjälp av 
någon, för då har jag någon 

som läser min post.
Vindkraft är säkert en 

bra elförsörjning för miljön, 
men miljön är även vi män-
niskor som dagligen utsätts 
för mycket störande ljud. 
Det kommer nästan dagli-
gen rapporter om farlighe-
ten av att vi ständigt utsätts 
för störande ljud, högfrek-
venta ljud, är ju ytterligare 
farligt. Säkert finns det 
många ödsliga områden där 
det inte bor människor som 
bättre kunde lämpa sig.

Vi som har bott utanför 
staden i en mycket tyst 
miljö, där även de vilda 
djuren trivs, föder sina 
kalvar, rovfåglar bygger 
sina bon, tranorna häckar 
där vi människor kopplar 
av från våra arbeten i en 
bullrig miljö. Vi känner oss 
åsidosatta när vi inte ens har 

fått vara med och säga våra 
argument mot den vindplan 
som har lagts och tagit ifrån 
oss den mark vi äger.

Vi vandrar ofta i skogen 
och även våra vänner, vi 
sitter mycket ute, vi bor 
med kommande vindkraft 
i nordväst som kommer att 
ge oss störande ljusreflexer 
och detta ihållande ljud som 
stör både människor och 
djur. Kvällssolen kommer att 
försvinna bakom den höga 
vindkraftspelare.

Känner ni kommuninvå-
nare till detta? Att vi inte får 
behålla vår tysta miljö i det 
inre av Ale kommun, utan vi 
skall lyssna till detta oljud av 
vindsnurror.

Tommy och
Lise-Lotte Gustafsson

Röbacka, Älvängen

Förnyelsebar energi även i Ale?Vår tysta miljö försvinner

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se • info@alekuriren.se

Två tidningar kvar
– men bara ett manusstopp!

Vi behöver ert annonsmaterial till utgivningen vecka 26 och 29
senast torsdag 23 juni kl 12
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Barn mellan 3 och 5 år har under grund-
skolans terminstider rätt till avgiftsfri 
allmän förskola 15 timmar per vecka (525 
timmar per år). Eftersom allmän förskola 
endast bedrivs under skolans läsår kom-
mer full avgift att tas ut för de perioder 
som ligger utanför läsårstiderna (skollov). 
Detta gäller från och med hösten 2011.

Torsdag 23 juni, dagen före Midsommar-
afton, är Skepplanda bibliotek öppet kl 
10.00–13.00. Biblioteken i Nödinge, Surte 
och Älvängen är öppna kl 10.00–15.00.

Ale bibliotek i Nödinge har öppet hela 
sommaren. Tiderna kan du se nedan. I 
Nödinge kan man också låna med åtta 
veckors lånetid. Barn och unga kan behålla 
böckerna hela sommarlovet. Biblioteken i 
Skepplanda och Surte har sommarstängt 
4 juli–7 augusti. Biblioteket i Älvängen 

har sommarstängt 27 juni–7 augusti. På 
bibliotek med sommarstängning gäller nu 
sommarlånetid till början av september. 

Sommaröppet Ale bibliotek, Nödinge, 17 
juni–21 augusti.
Måndag: kl 10.00–19.00
Tisdag: kl 10.00–15.00
Onsdag: kl 10.00–19.00
Torsdag: kl 10.00–15.00
Fredag–söndag: stängt

Låna en bok över sommaren!

Anpassning till lagen om 
allmän förskola för barn

Besök sker under juli och augusti enbart 
enligt överenskommelse.

Med vänlig hälsning

Eva Schiller
Överförmyndarenheten
0303- 33 02 68

Information från  
överförmyndarenheten 

Sommartider på medborgarkontoret
På midsommarafton håller medborgar-
kontoret i Nödinge stängt. Dagen innan, 
torsdag 23 juni, stänger kontoret kl 13.00. 
Under hela juli håller Medborgarkontoret 
öppet mån–tors kl 08.00–16.00, fre kl 
08.00–15.30. 

Glad midsommar!

BanaVäg i Väst

Informationsmöte, byggstart 
på deletappen Alvhem–Kärra
BanaVäg i Väst bjuder in till informationsmöte 
om på gående och kommande arbeten på den 
12 kilometer långa utbyggnaden av E45 mellan 
Alvhem och Kärra.

Fokus på utbyggnaden mellan Alvhem och 
Tingberg  
Tisdag 28 juni klockan 19.00  
i Alvhem IK:s klubblokal. 

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Senaste nytt hittar du på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det  samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se

bröllops
fotografering

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

ALAFORS. Den 1 sep-
tember utvecklas Ale 
Elförenings verksamhet 
till att omfatta även 
elhandel.

I förra veckan teckna-
des ett avtal med EGL 
om samarbete inom 
elhandel.

– EGL:s kunskap om 
elmarknadens förut-
sättningar tillsammans 
med vår egen kunskap 
och erfarenhet bildar en 
stabil plattform att stå 
på och vidareutveckla, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El.

Avtalet som är tecknat omfat-
tar ett samarbete inom port-
följförvaltning och fysisk 
elleverans. Samarbetet inne-
bär att Ale El på ett effektivt 
sätt kan samordna sina inköp 
på elbörsen via EGL.

– Att EGL inte är en aktör 
på slutkundsmarknaden utan 
att deras affärsidé istället är 
att fokusera på lokala elbo-
lag betyder mycket. Ale El 
får även tillgång till EGL:s 
gedigna organisation och 
prissättningsverktyg EGL 
Price samt EGL:s nordiska 
och europeiska marknads-

Ale El har tecknat energiavtal
– Inleder samarbete med EGL

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Brandt, vd Ale Elförening.

FAKTA EGL
EGL Sverige, ett dotterbolag till EGL 
Nordic sedan 2005, bildades 1992 
och var en av de första aktörerna på 
Nord Pool. Bolaget är specialiserat 
på tjänster och produkter anpassade 
till elhandelsbolag, energiintensiva 
industrier och producenter.
EGL-koncernen är ett europeiskt tra-
dingbolag med egna produktionstill-

gångar, inte minst inom vattenkraf-
tområdet. EGL arbetar med trading 
inom el, gas och energirelaterade 
finansiella produkter och är börsno-
terat i Schweiz. Utöver huvudkon-
toret, som ligger i Dietikon, har EGL 
också dotterbolag i drygt 20 europe-
iska länder.

analyser, vilket har stort 
värde vid elinköp på elbör-
sen, säger Stefan Brandt.

– Genom samarbetet med 
EGL får vi de bästa förutsätt-
ningarna att handla el på ett 
effektivt sätt. Det är till gagn 

för våra kunder, avslutar 
Stefan Brandt.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

LEDIGA TJÄNSTER

Ändrade öppettider på 
Nödinge vårdcentral

Nödinge Vårdcentral

Ordinarie Öppettider Mån-tors 8-17:30 • Fre 8-16
Akut mottagning 

Mån-tors 8-10 samt 15:15-17:30 • Fre 8-12
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

För att vi alla ska kunna få 
semester i sommar har vi  

ändrade tider för veckorna 26-33

Öppettider må-fre kl 8-16

Akut mottagning må-fre kl 8-10 
(tidigare kallad öppen mottagning). Här kan du 

söka för akuta symtom utan att boka tid.
Notera att vi inte har möjlighet att ha akut 

mottagning på eftermiddagarna denna period.

För telefonrådgivning & frågor 
ring sjuksköterskan på 0303-977 70

Vi vill nu hälsa alla våra 
patienter en härlig sommar!

Mer pengar till omsorg och utbildning
– Kommunfullmäktige justerade ramen för två av nämnderna
ALAFORS. 10 Mkr till 
skolan och 5 till omsor-
gen.

Kommunfullmäktige 
förstärkte ramarna 
för Utbildningsnämn-
den och Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
den.

– Nu har vi nollat 
resultatet och håller 
tummarna för att 
nämnderna klarar sina 
åtaganden, sa kommu-
nalråd Mikael Berglund 
(M).

Ales två största nämnder re-
dovisade underskott med 10 
respektive 5 Mkr i den andra 
tertialrapporten. För att inte 
Utbildningsnämnden eller 
Omsorgsnämnden skulle ris-
kera att behöva göra ned-
dragningar utökades budget-
ramarna, men nu är pengar-
na slut.

– Det är dessa verktyg vi 
har och de måste användas till 
den lagstadgade verksamhe-
ten. Därför kan vi inte först 
lägga pengar på en ishall. Vi 
måste prioritera rätt saker, 
underströk Mikael Berglund 
med hänsyn till debatten om 
Ale Arena.

Oppositionen anförd av 
Socialdemokraterna yrkade 
på mer pengar till både skolan 
och Omsorgsnämnden.

– Förvaltningen har begärt 
2,8 Mkr för att kunna genom-
föra en satsning i Ale gymna-
sium. Det hade vi gärna sett 
att man tillgodosett. Nu får 
Utbildningsnämnden spara 
i sin egen verksamhet för att 
främja gymnasiet. Det känns 
inte bra, menade Dennis 
Ljunggren (S) och fick stöd 
av partikamraten Paula Örn.

– En del anpassningar har 
redan gjorts i Utbildnings-
nämndens verksamheter för 

att underskottet inte skulle 
bli större än 10 Mkr. Så er 
satsning i skolan på 8 Mkr får 
delvis användas för att åter-
ställa verksamheten till vad 
den var tidigare.

Utbildningsnämndens 
ordförande Peter Kornesjö 
(M) valde en annan linje.

– Jag är oerhört glad över 
pengarna. Det här är ju fan-
tastiskt bra för våra barn som 
vi alltid pratar om. Dels har 
vi fått 10 Mkr för att få bud-
geten i balans och sedan yt-
terligare pengar till lärome-
del samt andra positiva sats-
ningar. Ska vi inte vara nöjda 
då, undrade han.

Kommunfullmäktige upp-
manade också nämnderna att 
nu vidta åtgärder för att hålla 
sina budgetar. Det beslutet 
deltog inte Socialdemokra-
terna i. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utbildningsnämnden fick 10 
Mkr för att täcka sitt prognos-

tiserade underskott. Glädjane 
för verksamheterna.

Arkivbild Bohusskolan.

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se • info@alekuriren.se

Psst....
– Du missar väl inte 

sommarens enda 
utgivning?

Boka plats i vår sommarbilaga som 

utkommer vecka 29 till samtliga 

hushåll och företag i 

Ale och Lilla Edet kommun.

Kent 0704-38 52 58
Michel 0700-92 20 31

Över 60 000 läsare!

Från klockan 09.00 onsdagen 
den 29 juni till klockan 05.00 
torsdagen den 30 juni begrän-
sas södergående trafi k under 
Jordfallsbron till ett körfält. Det 
trånga arbetsområdet mellan 
berget och älven innebär att ett 
av de södergående körfälten un-
der bron tillfälligt stängs. Under 
denna tid kommer endast ett av 
körfälten i södergående riktning 
att vara öppet. Norrgående kör-
fält påverkas inte.

Hittills har cirka 300 personer
fastnat i den mobila kamera som 
Polisen använder för hastighets-
bevakning vid arbetsplats-
områdena längs E45. 

Vi uppmanar alla att re-
spektera angivna hastighets-
gränser. Tänk på säkerheten, 
ha tålamod och var omtänksam 
om såväl dina medtrafi kanter 
som de som har vägen som sin 
arbetsplats.

Under juni och juli ska cirka 60 
000 kubikmeter massor lastas ut 
från brobygget vid Lärje. Detta 
kräver många transporter via 
E45, både på dagtid och på kväll-
stid. Vi ber om överseende med 
eventuella besvär i samband 
med transporterna.

Parkeringsytorna längs Rep-
slagarvägen vid Netto i Älvängen 
centrum försvinner inom kort. 
Ersättningsplatser ordnas i den 
norra delen av parkeringen vid 
Netto. Den temporära park-
eringsytan på östra sidan av 
Göteborgsvägen i Älvängen cen-
trum får användas när arbeten 
pågår i centrum. 

Följ med på bygg- 
promenad i Bohus

Mer information och anmälan 
hittar du på www.banavag.se.

– Nu återstår ett års arbete med 
bland annat att förstärka berget, 
spruta väggarna med betong, 
bygga mellanväggar och gjuta 
portalerna vid tunnelmynnin-
garna. Dessutom ska vi bygga 
själva järnvägen och installera  
övrig inredning såsom säkerhets-
utrustning och radiokommu-
nikationsanläggning, säger Malin 
Odenstedt Lindhe projektledare 
för deletappen Hede–Älvängen.

Sprängningar pågår tills i höst
Genomslaget innebär alltså inte 
att tunneln är färdig. Inte hel-
ler upphör sprängningarna rik-
tigt ännu. I själva tunneln pågår 

sprängningar i ungefär en månad 
till och sprängningar ovan jord 
vid den södra mynningen pågår 
en bit in på hösten. 

Vad mer återstår att göra på 
deletappen  Hede–Älvängen?
– Under sommarens trafi kav-
brott på järnvägen kopplas det 
nya dubbelspåret mellan Hede 
och Alvhem in. Efter det återstår 
en del markarbeten och järn-
vägsbyggnation mellan Alvhem 
och Älvängen. Slutligen ska den 
gamla järnvägen rivas, vilket till 
största delen kommer att ske 
under hösten 2012. Efter som-
maren påbörjas också arbetet 

med att färdigställa den perma-
nenta underfarten vid järnvägen 
i Alvhem. 

Arbetet går enligt planerna 
och trafi kstarten på dubbelspåret 
genom tunneln beräknas ske som 
planerat i augusti 2012, avslutar 
Malin Odenstedt Lindhe.

7,6 kilometer dubbelspår
Dubbelspårsutbyggnaden mel-
lan Göteborg och Trollhättan 
innebär en kapacitetsökning 
för både gods- och pendeltåg. 
På deletappen mellan Hede och 
Älvängen byggs 7,6 kilometer 
dubbelspår, varav 1,8 kilometer 
går i tunneln genom i Kattleberg.

Ett körfält söderut 
under Jordfallsbron 

Fartkontroller för 
ökad säkerhet

Hur ligger ni till?
I och med att de sista arbets-
planerna för Alvhem–Kärra och 
Edet Rasta–Torpa nu har vun-
nit laga kraft har vi alla tillstånd 
vi behöver för att slutföra hela 
bygget. Efter sommaren kom-
mer vi ha byggnation på samtliga 
deletapper.

Håller tidsplanen?
Som det ser ut i dagsläget håller 
vi både budget och tidsplan. Vi 
räknar med en trafi kstart på hela 
huvudstråket mellan Göteborg 
och Trollhättan i december 2012, 
därefter återstår kompletterande 
arbeten bland annat på lokal-
vägar och med toppbeläggning 
på delar av E45.

Ser du några särskilda 
utmaningar?
Det är ju en tuff  tidsplan och det 
tio veckor långa trafi kavbrottet 
mellan Göteborg och Trollhättan 
nu under sommaren är en förut-
sättning för att vi ska kunna ut-
föra viktiga arbeten som krävs 
för att bli klara i tid. Vi hoppas 
på förståelse från resenärer som 
måste åka buss istället för tåg och 
från boende längs järnvägarna 
där godstrafi ken leds om. 

Något annat du vill nämna?
Ja, vi är glada över att nya E45 
mellan Nol och södra Älvängen 
öppnar för trafi k i juli, trots att 
det är något senare än tidigare 
utlovat. Det är även positivt att 
de tre järnvägstunnlarna mel-
lan Velanda och Upphärad är 
färdigsprängda och att vi nu i 
dagarna räknar med genomslag 
i Kattleberg.

På gång

... Bo Larsson
projektchef BanaVäg 
i Väst, om att hela den 
formella processen nu 
är klar.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Transporter på E45 
vid Lärje i sommar

Parkeringsplatser i 
Älvängen fl yttas

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt juni 2011  

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Genomslag i tunneln 
genom Kattleberg
I dagarna sker genomslag i järnvägstunneln som byggs genom Kattleberg, 
norr om Älvängen. Sprängningarna i området fortsätter dock fram tills i höst.

På www.banavag.se hittar du 
en fi lm om bygget av tunneln 
genom Kattleberg.

Fram tills nu har vi:
• Sprängt ut motsvarande 6 000 friggebodar berg.
• Sprutat tunnelns väggar med betong motsvarande 1 000 kvadratmeter trädgårdsplattor.
• Borrat spränghål motsvarande sträckan mellan Göteborg och Berlin.
• Säkrat berget med bergbultar motsvarande sträckan mellan Kattleberg och Trollhättan.

Jourhavande byggledare
Vid frågor om de sprängningar som pågår vid Kattleberg, ring vårt journummer 031-10 39 88.

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp

med löpande bokföring och

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån

som älskar siff ror och att ha

kontroll på dem.
Säkra siff ror med andra ord.

Det erbjuder vi dessutom till

ett fast pris.
Självklart har vi andra lösningar

också, skräddarsydda för dig

och ditt företag.
Kontakta någon av oss för att

ta reda på vad det kostar dig

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

ÄLVÄNGEN. Små barn 
men stor underhållning.

Publiken i Folkets 
Hus hade all anledning 
att överösa aktörerna 
med applåder.

Barnen på Hövägens 
förskola, avdelning 
Röda vinbäret, svarade 
för en show som inne-
höll det mesta.

Många föräldrar och syskon 
hade tagit plats i Älvängens 
Folkets Hus för att ta del av 
den föreställning som försko-
lebarnen från Röda vinbäret 
bjudit in till. Efter ett antal 
veckors förberedelser var det 
äntligen dags för premiär.

– Föreställningen är helt 
och hållet barnens grej. De 
har själva röstat och bestämt 
vilka nummer som ska vara 
med, förklarar förskolelärare 
Monica Strindholm.

– Barnens ambition har 
varit hög och de har verkli-
gen sett fram emot att få ge-
nomföra denna show, tilläg-
ger Monica.

Besökarna fick beskåda en 
blandning av trolleri, sång 
och dansnummer. 18 barn 
medverkade och samtliga för-
tjänar överbetyg för sina in-
satser.

Trolleri, sång och dans i Folkets Hus
– Hövägens förskola stod för showen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Barnen på Hövägens förskola, avdelning Röda vinbäret, bjöd på 
charmerande underhållning.

Josefines fiolspel var bländande.

Starka grabbar fanns det gott om.

NOL. Målet var att 
flyga lika långt som 
ladusvalan – 22 000 
kilometer.

Nolskolans elever 
nådde nästan hela 
vägen fram.

När projektet Viva 
la vida – Vandra vidare 
avslutades i fredags 
hade barnen lyckats 
avverka 18 979 kilo-
meter.

Den 10 september förra 
året startade Viva la vida – 
Vandra vidare. Utmaningen 
för Nolskolans elever 
bestod i att promenera 
lika långt som en ladusvala 
flyger, Sverige-Sydafrika 
tur och retur.

– Ni har verkligen 
kämpat, men det måste 
konstateras att vi inte är 
lika duktiga som ladusvalan, 
förklarade projektledare 
Ragne Bengtsson på den 
gemensamma samlingen i 
gymnastiksalen.

Den världskände ornito-
logen Mr Birdman (Fredrik 
Blomqvist) gjorde sedan 
efterlängtad entré. Elev-
ernas lockrop med Kaffe! 
Kaffe! Kaffe! gjorde sitt till. 
Från Hagfors i Värmland 

anlände Mr Birdman.
– En ladusvala är liten 

och kan flyga. Det kan inte 
ni. Jag tycker ni har gjort en 
fantastisk insats, berömde 
Birdman.

Skvätthoppan, som 
utgjort något av en symbol 
för projektet, kom också på 
besök. Med sig hade han en 
liten skvätthoppa.

– Jag flög vilse i Sahara 
och träffade storken. Då vet 

ni vad som händer.
Mr Birdman och Skvätt-

hoppan krävde sedan glass 
till alla duktiga elever. Så 
fick det bli. Trots att barnen 
inte nådde målet på 22 000 
gångna kilometer firades 
det på Nolskolan. Med all 
rätt!

Nolskolans elever har vandrat klart
– Nådde nästan hela vägen fram

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ragne Bengtsson intervjuar Mr Birdman.

Inte bara en utan två skvätthoppor hälsade på Nolskolans 
elever.
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BOHUS. Graffiti är inte 
bara olagligt kladd.

Det kan också vara 
vacker konst.

Simon Ebsworth och 
Mattias Hjortskog har 
förärat Bohusskolan 
en målning som väcker 
beundran.

I måndags firades Skolans dag 
på Bohusskolan. Hela skolan, 
F-9, medverkade på ett eller 
annat sätt. Besökarna, som 
välkomnades under några 
kvällstimmar, kunde bland 
annat ta del av kemifestival, 
växtförsäljning, dramaföre-
ställning, musikcafé, slöjdar-
beten och vinsthjul. Bildsa-
len var dagen till ära förvand-
lad till konsthall med diverse 
olika alster att bevittna.

Något som tilldrog sig 
väldigt stor uppmärksamhet 
hos besökarna var den graf-
fitimålning som Simon Ebs-
worth och Mattias Hjortskog 
skapat tillsammans.

– Vi har länge haft en ful 
utomhusvägg vid trappan 
som leder till skolentrén. Vi 
frågade vår rektor om vi inte 
kunde få måla den, berättar 
Mattias.

Skolledningen ordnade 
tillståndet och fixade fram 
pengar, så att Simon och 
Mattias kunde förverkliga 
sin dröm.

– Vi lämnade en skiss på hur 
vi hade tänkt att det skulle se 
ut, sedan var det bara att sätta 
igång. Vi målade betongväg-
gen i helgen. Det krävdes 
dock en hel del grundarbete 
med spackling och slipning, 
förklarar Simon.

Vad vill ni uttrycka med 

denna graffitimålning?
– Vi målade med ganska 

milda färger med förhopp-
ningen att många ska tycka 
om det. Vår önskan är att lyfta 
graffiti till en annan nivå än 
vad många förknippar den 
med. Det handlar inte om 
kladd med sprayburkar. En 
annan viktig grej är att vi har 
fått tillstånd och att det är en 
laglig målning, säger Mattias 
Hjortskog.

Till hösten ska Simon och 
Mattias vara med och invig-
ningsmåla på den graffiti-
vägg som iordningställs vid 
den nya idrottshallen i Bohus.

– Det gäller att styra den 
här konstformen till den plats 
där den hör hemma. Simon 
och Mattias är goda föredö-
men för de yngre eleverna 
som också fått upp ögonen 
för graffiti. Det är roligt att 
vi på Bohusskolan på ett posi-
tivt sätt kan ta del av elevernas 
skapandelust, avslutar bildlä-
rare Marie Torvad.

Simon och Mattias har 
satt färg på Bohusskolan
– Graffitimålning som väcker beundran

PÅ BOHUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Simon Ebsworth och Mattias Hjortskog har tillsammans 
skapat den graffitimålning som nu pryder Bohusskolan.

ALAFORS. Skapan-
deprofilen år 4-6 på 
Ahlafors Fria Skola har 
under våren deltagit i 
Dizza tobak-tävlingen. 

I torsdags fick elev-
erna det glädjande 
beskedet att man 
vunnit tredjepris.

Det innebär en belö-
ning på 5 000 kronor.

Eleverna arbetade med täv-
lingsbidraget under cirka fyra 
100-minuterspass. Skolung-
domarna fick börja med att 
se filmen ”Tobakens barn”. 
Därefter delade de in sig i 
olika grupper där några arbe-
tade med små scener med ett 
antiröktema, andra med anti-
rökreklam medan övriga läste 
in sig på fakta för att sedan 
kunna redovisa detta framför 
kameran. Slutligen sattes allt 
ihop till en kort film med till-
hörande sång.

Lilla skapandeprofilen har 
under året varit en grupp på 

10 fjärdeklassare, 18 femte-
klassare, 3 sjätteklassare samt 
lärarna Lena Sannerstig 
Kröyer och Pia Ekelund.

JONAS ANDERSSON

Vann tredjepris i Dizza tobak-tävlingen
– 5 000 kronor till Ahlafors Fria Skola

Fimpa ciggen! Ett tydligt 
budskap från eleverna på 
Ahlafors Fria Skola.

Skapandeprofilen år 4-6 be-
lönas med 5 000 kronor för 
sitt bidrag till tävlingen Dizza 
tobak.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 10–19 • Lördag 10–15 • Söndag 11–15

SOMMARREA

Midsommardagen lördag 25/6 har vi stängt
Gäller onsdag 22/6 t o m söndag 26/6

50% 
RABATT 
PÅ ALLA PLANTOR & VÄXTER!

Tänk om det fanns en 
kräm som hjälpte mot 

fylla, bråk, våldtäkt 
och misär...

I väntan på att den skall 
uppfinnas vill vi uppmana 
Dig att ta det lugnt och 
ha en bra sommar.

SSPF • Skola • Socialtjänst • Polis • Fritid
Ale Nattvandrare • Brottsofferjouren • Mötesplats Ungdom
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Peter Eriksson, M
arie Aronsson,

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Lars-Erik Eriksson, Peter Eriksson, M
arie Aronsson,

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 853 kvm . VISAS On 22/6 18.00-18.45. Ring för tidsbokning. Lahallsvägen 11.
ALEBUTIKEN Lars-Erik Eriksson 0303-749002 Daniel Eriksson 0722-091101.

ALE NÖDINGE 7 rok, 180 kvm

• Välskött • Rymligt • Bastu • Garage • Inglasat uterum
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PRIS 950 000 kr/bud. AVGIFT 2 482 kr/månad.
VISAS On 22/6. Ring för tidsbokning. Änggatan 11. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 72,4 kvm
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PRIS 920 000 kr/bud. AVGIFT 4 387 kr/månad.
VISAS Ti 28/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 96,5 kvm
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PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 663 kr/månad.
VISAS Ti 21/6 19.00-19.30. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 95d. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 30,5 kvm
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PRIS 400 000 kr/bud. AVGIFT 1740 kr/månad
VISAS On 22/6 18.30-19.00. Ring för tidsbokning.
Brukstorget 2b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 44,8 kvm
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Svensk Fastighetsförmedling  
Ale Torg 12, Nödinge
Tel. 0303-749000 

Visa din bostad  
under ”Sveriges 
största visningshelg” 
20-21 augusti 

Följ oss på Facebook.

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Vi har mer 
till salu!

Se hela vårt utbud på 
www.svenskfast.se/ale

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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POLIS
RONDEN

Måndag 13 juni

Kabelstöld
Stöld av elkabel i Älvängen. 70 
meter kabel tillgrips.

Tisdag 14 juni

Misshandel
Två elever på Bohusskolan 
hamnar i luven på varandra 
vilket leder till en anmälan om 
misshandel.

Anlagd bilbrand på parke-
ringsplatsen invid Ale gymna-
sium. Bilen blir totalt utbränd.

Anlagd brand på Himlasko-
lan i Alafors. Någon tar papper 
från återvinningsbehållaren 
och tänder på. Som tur är 
sprider sig inte elden till intil-
liggande skåp och bänkar.

Onsdag 15 juni

Brott mot alkohollagen
I samband med en fest i 
Nödinge anträffar polisen 
minderåriga som är berusade. 
Alkohol förvaras också i 
lokalen.

En målad polisbil och en civil 
polisbil utsätts för skadegö-
relse i Nödinge. Bilarna får flera 
rutor krossade.

Torsdag 16 juni

Inbrott
Inbrott i en godis- och spelbu-
tik i Älvängen. Diverse gods 
tillgrips.

Söndag 19 juni

Snatteri
En 14-årig snattare ertappas på 
Ica Kvantum i Nödinge.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/6 – 20/6: 56. Av 
dessa är sju bilinbrott, tre nar-
kotikabrott och två biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Lokaltidning, printshop, reklambyrå, 
webbproduktion & filmproduktion

ALLT UNDER ETT TAK • 0303-74 99 40

BOHUS. Protestmöten, 
krismöten och demon-
strationer.
Ale-Surte BK har för-
sökt påverka de sty-
rande och trots full-
mäktiges beslut manar 
ordförande, Carl Ahl-
gren, till fortsatt kamp.

– Självklart är jag 
bedrövad, men vi ger 
oss inte så lätt. Jag 
tänker ta ett nytt 
samtal med Mikael 
Berglund imorgon, sa 
Ahlgren på måndags-
kvällen.

Ale-Surte Bandyklubb har 
förstått allvaret och innan 
Kommunstyrelsens samman-
träde på måndagseftermid-
dagen arrangerade förening-
en en demonstration utan-
för kommunhuset i Alafors. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
mötte ett 50-tal bandyvänner.

– Det finns fantastiskt 
mycket bra i Ale Arena och 
i Ale-Surte Bandyklubb. 
Bandyn som sport och ak-
tivitet har dock alltid kostat 
mycket pengar, men kommu-
nen har ofta löst det på ett eller 
annat sätt. Jag vill inte jobba så. 
Jag vill ta ansvar för kommu-
nens kostnader. Nu vet vi hur 
mycket pengar arenan kräver 
och tyvärr har vi inte dem i 
årets budget. Dessutom är 
jag mer orolig för skolan som 
tillhör landets allra sämsta, 
kanske har vi lagt pengarna 
på fel ställe? Vi måste hitta 
en långsiktig lösning för hur 
Ale Arena ska finansieras och 
vi hade långa överläggning-
ar med Kungälvs kommun, 
men de har det ännu kämpi-
gare än vi med sin ekonomi. 
Tyvärr så blev det inget sam-
arbete den här säsongen, för-
klarade Berglund sin hållning.

Som av en händelse dök 
oppositionsrådet Paula Örn 
(S) upp och förklarade för 
demonstranterna att arenan 
gick att rädda.

– Det är helt orimligt att vi 
ska stänga vår enda isbana för i 
sammanhanget futtiga 2 Mkr. 
Vi föreslår att arenan drivs 
vidare och att vi hanterar kost-
naden i bokslutet som med 
största sannolikhet kommer 
att bli positivt även i år.

I fullmäktigedebatten fö-
reslog hon dock att pengarna 
kunde tas från kontot för fi-
nansiella kostnader som tro-
ligtvis inte kommer att nå de 
budgeterade nivåerna.

Viljan saknas
– Pengarna finns, det är viljan 
som saknas, konstaterade 
Paula Örn flera gånger.

Demonstranterna krävde 
bättre svar av Kommunsty-
relsens ordförande och repli-
kerna blev allt mer personliga. 
Det gick att ta miste på besvi-
kelsen över kommunledning-
ens uttalanden om Ale Arena. 
Det faktum att Kultur- och 
fritidsnämnden saknar drygt 
2 miljoner kronor för att 
driva arenan vidare under året 
kändes sekundärt.

– Du gillar inte bandy, du 
förstår inte vad isbanan bety-
der för våra barn.

– Du pissar på 10 000 ide-
ella timmar som medlemmar 
lagt ner för att bygga arenan.

– Du försöker inte ens 
rädda verksamheten, du 
tycker det är bättre att betala 
7 Mkr för en tom hall än 9 Mkr 
för en med aktivitet i. Det är 
ju helt sjukt.

I detta ögonblick kändes 
det som att det verkliga skälet 
till nedläggningen började 
blottläggas. Mikael Berglund 
blev plötsligt mycket tydlig.

– Bandyn är totalt sett en 

dyr verksamhet och i jäm-
förelse med det stödet som 
andra föreningar får i kommu-
nen kan Ale-Surte verkligen 
inte klaga, sa Berglund och 
när de sura replikerna börja-
de vina antydde han också att 
det som har hänt bandyklub-
ben de senaste åren påverkat.

Oegentligheter
– Hur mycket tycker ni att 
bandyn ska få kosta skatte-
betalarna? Vi har inte beställt 
någon hall, men vi har däre-
mot tvingats ta över en. Hur 
mycket oegentligheter ska en 
klubb få ägna sig åt innan man 
säger att nu räcker det?

Redan innan omröstning-
en i Ale kommunfullmäktige 
underströk flera trotjänare i 
Ale-Surte BK konsekvensen 
av beslutet.

– Föreningen är redan 

sargad efter ett antal tuffa år 
och får vi ingen is i år blir det 
dödsstöten, säger mångårige 
medlemmen Göran Ström.

Anki och maken Rikard 
Paulin har engagerat sig hårt 
i proteströrelsen.

Hela bilden
– Vi har försökt ge dem hela 
bilden. Det handlar inte bara 
om A-laget, den stora biten är 
alla ungdomar som har skrid-
skoåkning som intresse. Våra 
ungdomslag sysselsätter 250 
barn och allmänhetens åkning 
har 3000 besök varje säsong. 
Om Ale Arena inte spolas blir 
Ale kommun enda kommu-
nen i Göteborgsregionen som 
inte erbjuder någon form av 
skridskoåkning och då har vi 
ändå en egen hall, säger Anki 
Paulin.

Att Ale kommun helt plöts-

ligt inte skulle ha råd med en 
isbana köper inte bandyvän-
nerna.

– Det är ingen nyhet att det 
kostar pengar att göra is, det 
har det alltid gjort. Jag för-
står inte varför kommunen 
helt plötsligt vill ta bort den 
servicen helt för aleborna och 
våra ungdomar. Det är så dras-
tiskt, men problemet bottnar 
kanske i allt som har hänt runt 
klubben de senaste åren. Om 
de nu vill straffa någon så är 
det här fel sätt. Nu drabbas 
främst våra ungdomar och det 
är synd att kommunledning-
en inte vill försöka glömma 
allt som har varit och istället 
blicka framåt. Nu har vi en 
bandyhall med världens bästa 
is, enligt de som kan jämföra, 
det borde vi kunna göra något 
bra av, säger Göran Ström.

Kommunalrådet Mikael 

Berglund anser inte att full-
mäktiges beslut skjuter för-
eningen i sank. Att Ale Arena 
utan is skulle vara dödsstöten 
för klubben köper han inte.

– Varför det? Det finns ju 
istider att hyra hos andra, på 
samma vis som klubbar utan-
för Ale har hyrt in sig hos oss. 
Det gäller att övervintra tills 
vi vet hur vi går vidare med 
Ale Arena. 

Carl Ahlgren, Ale-Surtes 
hårt prövade ordförande, var 
trots ödesbeskedet på mån-
dagskvällen inte uppgiven.

– Jag har fått klart med bok-
ningar i hallen till ett värde av 
500 000 kronor. Det kostar 
enligt kommunen 300 000 
kronor att lägga isen, så då är 
vi väl i hamn där? Jag ska som 
sagt prata med Mikael Berg-
lund på nytt.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

2011  |   vecka 25  |   nummer 24  |   alekuriren 1 1

Mörka utsikter för Ale Arena

– Ale-Surtes ordförande manar till fortsatt kamp

Men bandyvänner är ett segt släkte

Den sista striden har inte varit än. Ale-Surte BK är fast beslutsamma att fortsätta kämpa för is i Ale Arena i vinter.
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ALAFORS. Kultur- och 
fritidsnämndens begä-
ran om extra medel för 
att täcka kostnaderna 
för Ale Arena avslogs i 
Kommunfullmäktige.

– Lagstadgad verk-
samhet går före och är 
det noll på kontot så 
finns det inga pengar 
att äska, motiverade 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) avslaget.

En mer än två 
timmar lång debatt 
förelåg beslutet.

Sverigedemokraterna kunde 
ha fällt Alliansen och Alede-
mokraterna i omröstning-
en angående Kultur- och fri-
tidsnämndens äskande om ett 
extra tillskott för Ale Arena. 
Partiet valde istället att lägga 
ner sina röster. Skälet var att 

de ansåg sig ha fått för dålig 
information för att ta ställ-
ning. Därmed uteblev spän-
ningen i omröstningen. Den 
nya majoriteten med Mode-
raterna i spetsen fick därmed 
majoritet, men Kristdemo-
kraterna och Sune Rydén 
vacklade i debatten.

– Jag har stor respekt för 
vad Paula Örn (S) och den 
sidan säger. Jag delar er upp-
fattning i många avseenden, 
men jag hör också att Mikael 
säger att det inte finns några 
pengar. Det går inte att 
vinka bort och nu ingår vi i 
Alliansen – dessutom tillhör 
det ju politikens vardag att 
fatta beslut som inte alltid är 
roliga, sa en lojal Rydén.

Oppositionen var förfära-
de över beslutet.

– Jag har suttit i den här 
församlingen sedan 1991, 
men tror aldrig jag har varit 

med om ett tråkigare beslut. 
Vi har en ishall som vi borde 
vara stolta över och så ska vi 
inte ens spola is i den, menade 
en förvånad Willy Kölborg 
(S).

Paula Örn försökte hålla 
fokus i debatten, något hon 
var ganska ensam om.

– Ni pratar om så mycket 
annat. Idag handlar det bara 
om varför Ale kommun inte 
ska kunna erbjuda sina elever, 
barn och ungdomar möjlig-
heten att åka skridskor. Vad är 
det för en kommun ni försö-
ker skapa? Ska det bara finnas 
lagstadgad verksamhet i Ale? 
Ska det rika föreningslivet 
monteras ner bara för att det 
kostar pengar? Ett brett fri-
tidsutbud måste få kosta och 
det här ärendet handlar bara 
om 2 Mkr. Pengar som både 
vi och ni vet kommer att 
finnas över i bokslutet när 

året är till ända. Vad är det 
att bråka om? försökte Örn 
som föreslog att överskot-
tet på kontot för finansiella 
kostnader skulle användas till 
arenan.

Det köpte inte hennes 
motståndare Mikael Berg-
lund.

– Det kanske finns pengar 
över där idag, men vad händer 
med räntan om Grekland går 
i konkurs? Vi kan inte spe-
kulera med pengar som inte 
finns eller som vi tror ska 
finnas när året är slut.

Jan A Pressfeldt (AD) 
ställde arenan mot ruttna 
lyktstolpar på landsbygden 
och ett eftersatt underhåll av 
kommunens fastigheter.

– Det är inte konstigt att ni 
får ihop pengar till så mycket. 
Eftersom ni har skött våra 
fastigheter så dåligt måste 
vi nu prioritera den typen av 

frågor. Vi kan inte ha skolor 
med läckande tak. Dessutom 
är det fakta att Ale Arena inte 
är godkänd för publika eve-
nemang. Räddningstjänsten 
har sagt ifrån och faktum är 
att det egentligen aldrig har 
funnits ett riktigt tillstånd för 
det som arenan används till. 
Det måste vi också fixa fram 
pengar till om den ska an-
vändas i framtiden, menade 
Pressfeldt.

Dennis Ljunggren (S) 
beklagade majoritetens in-
ställning.

– Det är lätt att säga 
förnya, lätt att säga föränd-
ra, lätt att säga förbättra – det 
är väldigt lätt att vinna val på 
tunna vallöften. Idag dödar ni 
bandyklubben för all framtid 
och det verkar ni också ta lätt 
på. Jag känner också till klub-
bens ekonomi och bakgrund, 
men det är isen jag vill ha – 

för våra skolor, barn och ung-
domar.

Konsekvensen av beslutet 
behandlar Kultur- och fri-
tidsnämnden under tisdagen 
denna vecka. En inte alltför 
vild gissning är att verksam-
heten i Ale Arena föreslås av-
vecklas.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SÅ FÖLL RÖSTERNA

Omröstningen i Kommunfullmäk-
tige gällde Kultur- och fritids-
nämndens begäran om ett extra 
tilläggsanslag för driften av Ale 
Arena. Moderaterna, Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna, Folkpar-
tiet och Aledemokraterna rös-
tade nej. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
röstade för ett tillskott. Efter-
som Sverigedemokraterna med 
tre mandat avstod vann Alliansen 
omröstningen med 24-21.



alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   201112

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

�����������������

��	���

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277

www.belladonna.snabber.se

Stängt på midsommarafton & midsommardagen
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BOHUS. Ale Arena, Sve-
riges tredje bandyhus, 
skulle inte kosta kom-
munen eller skattebe-
talarna en enda krona. 

Verkligheten blev en 
helt annan. 

Därför stormar det 
fortfarande, snart fyra 
år efter invigningen, 
kring arenan.

Redan 2004 småpratades det 
om möjligheten att bygga 
in Jennylunds isbana. Ingen 
trodde nog då på fullaste allvar 
att det tre år senare skulle vara 
förverkligat. Vägen dit blev 
mödosam och ingen skulle 
säkert göra samma val idag. 
10 000 ideella arbetstimmar 
ligger bakom Ale Arena. Ale-
Surte BK:s medlemmar hjälp-
te först till med att gjuta en 
ny bottenplatta och var sedan 
delaktiga när huset restes året 
därpå. Lokaltidningen har 
tittat närmare på varför värl-
dens billigaste bandyhall är 
iskall oavsett kylanläggning-
en är på eller ej.

Ale-Surte BK ansökte om 
kommunal borgen för ett lån 
om 12 Mkr i november 2006. 
Fullmäktige sade då nej och 
klubben bestämde sig för att 
försöka gå vidare på egen 
hand. När bankerna tvivlade 
på finansieringsplanen höll 
projektet på att kantra, men 
en ny ansökan om kommunal 
borgen vann i maj 2007 gehör. 
Fullmäktige ansåg att det sak-
nades alternativ, då det fram-
kommit att den nya kylanlägg-
ningen och bottenplattan an-
passats för inomhusbruk. Att 
fortsätta med en utomhusare-
na skulle bli oerhört kostsamt.

Utpressning
– Det är utpressning, men vi 
har inget val, sa dåvarande op-
positionsrådet Jan Skog (M). 

Finansieringen var med 
kommunal borgen i hamn, 
trodde alla. Hallen var kost-
nadsberäknad till 16 Mkr. 
Banklånet om 12 Mkr skulle 
kompletteras med externa 
sponsorer och klubbens egna 
pengar. Ett halvår senare 
fanns det varken pengar i 
kassan eller några välvilli-
ga sponsorer. Vart tog dessa 
vägen? Officiellt meddelades 
att en tilltänkt huvudsponsor 
hoppat av under hösten, men 
till lokaltidningen upprepade 
Ale-Surtes ordförande, Rolf 
Engström, att finansieringen 
var löst. "Det är bara det sista 
som återstår". När korten sy-
nades hade det aldrig funnits 
några andra pengar än just det 
banklån som fullmäktige be-
viljade kommunal borgen till. 
Efter invigningen i november 
2007 hölls krismöte mellan 
klubben och Ale kommun. 
Utgången var given, nästan 
som om det vore regisse-
rat. Ale kommun fick köpa 
bandyhuset för motsvarande 
belopp av vad det hade kostat 
att bygga, cirka 17,2 Mkr. Al-
ternativet att sitta med armar-
na i kors hade kostat kommu-
nen 12 Mkr och ett nedmon-
terat bandyhus. Denna gång 
var det vikarienade kommu-

nalrådet Elaine Björkman 
(S) som uttalade sig.

– Vi har inget val, det blir 
inte bättre om vi avstår från att 
hjälpa klubben. Nu får vi i alla 
fall ett bandyhus.

En ny skandal seglade upp 
parallellt med husaffären. 
Kommunens båda ismaskiner 
var plötsligt borta. De hade 
lämnats som ”kontantinsats” 
för en ny maskin, anpassad för 
inomhusbruk. Allt hade skett 
utan medgivande från Ale 
kommun. Klubben menade 
att fritidsförvaltningen god-
känt agerandet. Ord stod mot 
ord. Händelsen ledde till två 
polisanmälningar som båda 
lades ner av åklagaren.

Lönsamheten uteblev
Ale-Surte BK blev sedan hy-
resgäst i ”sitt eget” bandyhus. 
Styrelsen trodde även fort-
sättningsvis på att det skulle 
gå att hyra ut anläggningen 
såväl vinter- som sommartid, 
därför ville klubben själv an-
svara för uthyrning och drift. 
Årshyran fastställdes till 1 
Mkr. Ett år senare framgår det 
klart att hyresintäkterna inte 
följer den kalkyl som projekt-
ledningen hade gjort. Hyran 
omförhandlas till 800 000 
kr, men lönsamheten uteblir 
ändå. Arenabolaget kämpar 
med likviditeten och ganska 
tidigt uppstår en diskussion 
med Ale kommun om vad som 
har ingått i köpet. Har klub-
ben gjort investeringar i den 
numera kommunala arenan 
som inte köparen kompense-
rat säljaren för? 

En elräkning om 6,8 Mkr 
damp sedan ner hos Ale 
kommun under våren 2010. 
Faktureringsrutinerna hos el-
bolaget Kraft & Kultur hade 
störts av ett byte av elmäta-
re i samband med byggna-
tionen av Ale Arena. En stor 
del av förbrukningen hade 
därför inte blivit fakturerad. 
Ett av klubbens starkaste ar-
gument för att bygga bandy-
huset var just att sänka elför-
brukningen. Med elräkningen 
i hand fanns ett facit. Kostna-
den hade inte sjunkit som ut-
lovat. Ale kommun bestred 
den sena klumpfakturan från 

elbolaget, men fick i veckan 
som gick ge sig. En rabatt 
om 600 000 kronor medgavs 
emellertid. Nu utreder tjäns-
temännen hur stor del av dessa 
6,2 Mkr som ska belasta Ale-
Surtes arenabolag. En tidiga-
re uppgift som lokaltidningen 
har fått säger 1,5 Mkr.

Elitsatsning
För ett år sedan flaggade 
klubbens nya ordförande, 
Leif Larsson, upp för att det 
kanske vore bättre om kom-
munen drev arenan och att 
Ale-Surte blev en ”vanlig” hy-
resgäst. Dialogen var avslagen 
och intresset hos kommun-
ledningen svalt. Verksamhe-
ten rullade vidare och trots 
tydliga varningssignaler om 
höga elkostnader för att göra 
is i augusti fullföljde klubben 
sin strategi.

Trots ett arenabolag med 
miljonskulder valde Ale-Sur-
te BK att göra en uttalad elit-
satsning. Flera etablerade 
bandyprofiler värvades till det 
som skulle bli ett återtåg till 
högsta serien. Tränaren Peter 
Rönnqvist gjorde succé, men 
i bakgrunden pågick en kamp 
för att klara likviditeten. Da-
garna före jul läckte det ut 
att förhandlingarna mellan 
Ale kommun och Ale-Surte 
BK hade strandat. Leif Lars-
son lämnade omgående upp-
draget som ordförande. Det 
framkom att Larsson också 
hade agerat bankman och fi-
nansiär av elitsatsningen. När 
kommunen inte ville förändra 
avtalet med Ale-Surte vågade 
inte Larsson fortsätta.

– Det finns ingen säkerhet 
för att kunna få tillbaka peng-
arna om klubben inte har 
något avtal med Ale kommun, 
därför ville jag inte fortsät-
ta låna ut, sa Leif Larsson till 
lokaltidningen.

Styrelsen som prioriterat 
en återbetalning av Larssons 
utlånade medel satt nu kvar 
med ett bandylag i toppen 
på Allsvenskan och en trupp 
som väntade på löneutbetal-
ning. Likviditetskrisen utlös-
te ett stort engagemang bland 
klubbens medlemmar. Spelar-
na knöt näven och fick till sist 

Därför stormar de

BOHUS. Trots att finan-
sieringen inte är klar är 
rivningsarbetet på Jen-
nylund i full gång.

Här ska byggas ban-
dyhus, något annat 
finns inte.

– Du kan inte köra 
med hängslen och 
säkerhetsbälte hela 
livet, då händer det 
aldrig något, säger Ale-
Surte BK:s ordförande, 
Rolf Engström.
Banken har sagt nej till lånet 
på 12 miljoner kronor. Risken 
anses för stor och kravet på en

Här förbereds byggnationen av Sveriges andra inomhusarena 
för bandy. Innan Ale-Surte börjar bygga väntar dock rivning 
av läktare, ett arbete som redan har kommit långt.

Klart för kommunal 
borgen för bandyhuset

Redan nu kan man se de 
första märkena av det som om 
mindre än två år ska vara en 
stor inomhushall för bandy – 
ett dussintal borrhål runt om 
bandybanan.

– Flygfältsbyrån har borrat 
för att göra markundersök-
ningar. Svaren kommer i fe-
bruari, men det ser positivt ut; 
det var mycket mindre berg i 
marken än vi hade trott, be-
rättar Rolf Engström.

– Flygfältsbyrån är ett ex-
empel på företag som går in 
och sponsrar Bandyhuset. De 
förstår värdet i det här. Och 
Wingårdhs arkitektbyrå har 
skissat på hur det kan komma 
att se ut.

Ale-Surte räknar med att 
börja förbereda för hallen så 
fort isen har släppt till våren. 
I år ska bädden på isbanan 
och de gamla isaggregaten 
bytas ut.

De här åtgärderna har 
i princip inte med det nya 
bygget att göra; det är nöd-
vändiga åtgärder för att Ale 
kommun också fortsättnings-
vis överhuvudtaget ska ha en 
isbana.

Precis som i Edsbyn ska 
Surte bilda ett aktiebolag 
som ska bygga och driva an-
läggningen.

Finansieringen är ännu 
inte helt löst.

– Det fattas runt fem mil-
joner kronor, säger Rolf Eng-
ström.

Handlar av Eka
Ale kommun bidrar med 14 
miljoner (tio miljoner i år och 
fyra nästa år), pengar som av-
satts för de nödvändiga repa-
rationerna/ombyggnaderna 
av banan som ska göras i år.

– Det är klart att vi kommer 
att få köpa aggregat från Eka, 
till ett bra pris. Utan stödet 
från Eka skulle det inte gå att 
bygga huset. Arbetsnamnet är 
Ale Eka Arena, och det är ju 
ingen slump.

Det lokala intresset för den 
nya arenan är stort. Vilket inte 
minst märks i ”Hus till tusen-
klubben”, där privatperso-
ner och småföretag för köpa 
”aktier” i Bandyhuset, och få 
sitt namn på en mässingsskylt 
på Jennylund och på www.
surtebandy.com.

Vi är 66 medlemmar i

Om två år slipper Ale-Surte snö på planen
Bandyhuset innebär perfekt is från september till mars
BOHUS. Flera decimeter snö på Jennylunds is – om 
två år är det ett minne blott. 

Då spelar Ale-Surte inomhus.
- Planeringen går jättebra. De flesta förstår 

vilken jättegrej Bandyhuset är för hela Västsve-
rige. Och fler och fler företag vill vara med och 
synas i samband med det, säger Ale-Surtes ordfö-
rande Rolf Engström.

BOHUS. 750 kubikmeter isolering, 70 
ton armeringsmattor och åtta och en 
halv mil rör ska ut. Bland annat.

Just nu pågår ett ideellt jättear

En halv miljon kronor sparas i och med tre veckors ideellt arbete. Här bärs några av de 70000 kilona armeringsmattor som ska ut på banan. Och lite av de 750 kubiken isolering läggs.

Ideellt jättejobb på Jennylund

Faksimil vecka 32, 2006.

Faksimil vecka 20, 2007.Faksimil vecka 4, 2006.

BOHUS. Det har flore-
rat många olika siffror 
kring Ale Arena.

Tjänstemännen säger 
en sak, politikerna en 
annan.

Det man är överens 
om är att hallen kostar 
mycket pengar oavsett 
den används eller ej.

– Ja, kapitalkostnaden går 
inte att komma ifrån, dessut-
om behövs ett visst underhåll 
även om arenan inte används. 
Vi talar om att det skiljer cirka 
två miljoner om den används 
eller stor tom, säger kommu-
nalråd Mikael Berglund (M).

– Det är för liten skill-
nad för att stänga. Då måste 
det vara bättre att betala 9,5 
Mkr och samtidigt ge alebor-
na en verksamhet de vill ha. 
Nu kastar ni bort pengar, rakt 
i sjön, utan att få någonting, 
dundrar Paula Örn (S).
Att jämföra den kommunala 
driftsformen med hur det tidi-
gare fungerade med Ale-Surte 
Bandy AB är inte helt enkelt.

– Det var så många olika 
delar i det avtalet och med 
tanke på hur det slutade så var 
det inte heller särskilt fram-
gångsrikt. Nu har vi bra koll 
på kostnaderna, men ingen vet 
för tillfället hur de ska finan-
sieras, säger fritidsintendent 
Klas Arvidsson.

Tjänstemännen menar 
också att det skiljer mer än två 

miljoner om arenan stängs. 
Elkostnaden, större delen av 
personalstaben och spetskom-
petens för att göra is försvin-
ner helt. Det överstiger tre 
miljoner. Den största posten, 
kapitalkostnader, går dock 
inte att trolla bort. Det blir 
dyrt även utan is.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ner för att driva Ale Arena. 
Ale kommun tog över drif-
ten vid årsskiftet. Fritidsför-
valtningen fick i uppdrag att 
reda ut den totala kostnads-
bilden. Den visar att arenan 
kostar 10,1 Mkr att driva i 
total kommunal regi. I ett 
nära samarbete med Ale-Sur-
te BK kan kostnaden hamna 
runt 7,5 Mkr. För att klara att 
spola is i höst och säkerstäl-
la driften 2011 har Kultur- 
och fritidsnämnden äskat om 
2 Mkr extra. Detta avslogs i 
både Kommunstyrelsen och i 
Kommunfullmäktige i mån-
dagskväll.

Att det stormar runt Ale 
Arena är sålunda inget nytt, 
det gjorde det redan innan 

första skäret var taget. Till-
vägagångssättet för att för-
verkliga bandyhuset över 
Jennylunds isbana har kriti-
serats i många sammanhang 
och när den slutgiltiga notan 
presenteras kan det innebära 
att arenan blir utan verksam-
het den kommande säsongen. 
Ett högt pris för världens billi-
gaste bandyhall – och de 3000 
besökare som varje år utnytt-
jar allmänhetens åkning.
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Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 26/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

ICA-kortpris!

Trevlig sommar önskar 
alla på ICA Supermarket 

Älvängen

Fläskytter-
filé
Nybergs Deli. Sverige. 
Av gris. Ca 800g. Benfri 
kotlett. Max 2 erbj/kund. 
OBS! ICA-korts-vara.

4990
/kg

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! 

Färsk-
potatis
Handla andra varor för 
200:- så får du 1 kg färsk-
potatis.
Handlar Du för 400:- så får 
du 2 kg osv.

Just nu!

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken.

http://www.facebook.com/
icaalvangen
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dudu

Matjessill
Klädesholmen. 200g.
I bit. Jfr pris 16:67/kg
Max 1 erbj/kund

3 för 10:-

I manuella 
delikatessen!

Skeppar-
skinka 

10:-/hg
Kokt/rökt

et kring Ale Arena
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BOHUS. Ale-Surte Bandy-
klubb har hamnat i ekono-
misk kris igen.

Personal har sagts upp, 
ordförande Leif Larsson har 
lämnat sitt uppdrag och 
krismötena har avlöst var-
andra.

Skulderna för Ale-Surte 
BK och dess arenabolag 
uppgår till 1,5 miljon kronor 
(Mkr) – exklusive ännu ej 
fakturerad el på runt 2 Mkr.
Skälen till den ekonomiska krisen 
bottnar i bandyhusbygget och 

och aktiebolaget, men så mycket är 
det nog inte. En del är lösa inventa-
rier så kallat lösöre. och inte en del 
av anläggningen. Vad vi vet är att 
anläggningen blev 340 000 kronor 
dyrare att färdigställa än beräknat, 
vilket framgick av ett brev från klub-
ben till kommunen redan i januari 
2009. Vad dessa pengar inkluderar 
måste vi nu verifiera, allt måste inte 
vara kopplat till arenan, konstaterar 
färske styrelseledamoten Lars-Ove 
Hellman i veckan.

Mycket pekar istället mot att det 
är själva driften av Ale Arena som 
felbudgeterats och definitivt inte har 

tid, har under rådande vinter inte 
haft lika stort behov som tidigare år. 
En ekvation med minskade hyresin-
täkter och höga elkostnader är svår 
att få ihop. Bara elkostnanderna för 
att göra is under augusti-september 
uppgick till en halv miljon kronor. 

– Det har varit ett fatalt misstag att 
göra is mitt i sommaren, säger Lars-
Ove Hellman.

Klubben vädjade om ett nytt avtal 
med Ale kommun för att säkerställa 
driften av Ale Arena. Förslaget var 
ett skötselavtal om 1,3 miljoner 
kronor, men kommunledningens 
intresse var svalt. För att få kontroll 

antal tunga investeringar för att på 
sikt få en mer energieffektiv anlägg-
ning. Det handlar om att isolera vissa 
utrymmen och se över kylanlägg-
ningen, kommenterar Berglund.

Någon räddningsinsats för Ale-
Surte Bandyklubb är inte planerad 
från kommunledningens sida. Sty-
relsen för bandyklubben ställde en 
försiktig fråga om ett lån på 350 000 
kronor mot ränta, vilket skulle mot-
svara hälften av det som behövs. Den 
andra halvan skulle klubben försöka 
få ihop med stöd av sponsorer och 
genom lån från medlemmar.

– Vi måste göra oss av med den 

svarar Mikael Berglund uppriktigt.
Styrelsen för Ale-Surte Bandy-

klubb och arenabolaget kommente-
rade de nya villkoren efter ett möte i 
förra veckan.

– Det är ingen hemlighet att vi 
hade hoppats på något annat, men 
samtidigt välkomnar vi att vi avlas-
tas från lönerna till vaktmästarna. 
Det har varit en tung post för oss, 
så det känns skönt att ha fått det ur 
världen. Vi har fortfarande en del 
uppsägningslöner att hantera. Det 
är tillräckligt bekymmersamt, säger 
Lars-Ove Hellman.

Likviditetskrisen består, men 

Ale-Surte BK i ekonomisk kris
– Driften av Ale Arena har mer eller mindre knäckt föreningen

BOHUS. Hur är det 
möjligt att värva elit-
seriespelare med en 
skuld på cirka 1,5 Mkr 
kronor?

– Föreningen Ale-
Surte är mogen för 
en satsning. Däremot 
har bolaget Ale-Surte 
Bandy som driver Ale 
Arena tufft med eko-
nomin, säger Leif Lars-
son, ordförande i Ale-
Surte Bandyklubb.

I veckan träffade 
kommunledningen på 
nytt företrädare för 
klubben för att disku-
tera deras ekonomiska 
situation.

Sex nyförvärv, varav flera 
riktigt tunga med erfaren-
het från elitserien, har an-
slutit till Ale-Surte BK inför 
säsongen 2010-2011. Sty-
relsen har utlovat full sats-
ning och ett återtåg mot 
högsta serien. Nu höjs kri-
tiska röster kring hur kalaset 
ska finansieras. Samtidigt ut-
reder Ale kommun hur stor 
andel av den sent fakturera-
de elförbrukningen som ska 
belasta bandyklubben. Totalt 
kan det handla om upp emot 
1,5 Mkr.

– Vi tycker det är angelä-
get att vi klargör alla kostna-
der för klubben. Kommu-
nen och klubben delar sedan 
uppfattningen att elförbruk-
ningen känns orimligt hög. 
Därför ska vi nu sätta in un-
dermätare för att utreda var 
förbrukningen sker i och runt 
Ale Arena. Även marsräk-
ningen när kylanläggningen 
var avstängd var på betydan-
de belopp. Ska klubben klara 
att sätta en budget måste de 
vet vilka kostnader de har att 
förhålla sig till. Ale kommun 
kommer inte att särbehand-
la klubben, men det är vik-
tigt att vi hjälper till att säker-
ställa vad Ale Arena kostar att 
driva. Annars kommer klub-
ben aldrig att få ordning på 
sin ekonomi, säger tillför-
ordnad kommundirektör, 
Sven-Olof Frisk.

Ekonomisk press
Ale-Surte BK har allt sedan 
husbygget levt under en hård 
ekonomisk press. När leve-
rantörerna inte kunde beta-
las gick Ale kommun in och 
köpte bandyarenan av ban-
dyklubben till ett belopp som 
motsvarade kostnaderna för 
att bygga huset. Ale kom-
muns räddningsaktion var 

inte gratis för klubben som 
tvingades teckna ett hyres-
avtal som skulle täcka kom-
munens kapitalkostnad. En 
miljon om året var mer än 
klubben mäktade med och 
efter ett år förhandlades av-
talet om och dagens hyresni-
vå är nu 800 000 kronor in-
klusive moms.

Även detta är en nivå som 
Ale-Surte har svårt att klara 
av och klubben har legat efter 
med hyror under hela 2010, 
men ska i förra veckan ha 
reglerat det sista.

Inga skulder
– Vi har inga skulder till 
Ale kommun förutom elen 
som vi har fått anstånd med 
fram till dess att utredning-
en är helt klar, bekräftar Leif 
Larsson.

Elräkningen från Kraft & 
Kultur var ett hårt slag för 
både Ale kommun och ban-
dyklubben. Förbrukningen 
på 5,5 Mkr avsåg tre år, men 
den stora summan krävde en 
utredning.

– Den visade att beloppet 
var korrekt, men vi fick an-
stånd med att betala till och 
med sista maj. Nu för vi en 
dialog med bolaget och vi 
har kraftigt ifrågasatt varför 

de inte har fakturerat kom-
munen månadsvis enligt gäl-
lande avtal. Det finns inskri-
vet en straffavgift mot ute-
bliven fakturering och de 
håller nu på att räkna fram 
vad den blir. I det här sam-
manhanget handlar det inte 
om några jättepengar, men 
vi tänker inte betala mer än 
nödvändigt, menar Eva-Ma-
rie Ekman, kommunjurist i 
Ale kommun.

Ale kommun har räknat 
fram att av de fakturerade 
5,5 miljonerna från elbo-
laget är cirka 1,3 Mkr Ale-
Surte BK:s ansvar. Kommu-
nen står för elförbrukning-
en under den tid som Ale 
Arena är tillgänglig för all-
mänhetens åkning (15 okto-
ber till 15 mars), resterande 
del är det bandyklubben som 
betalar elen. Den tyngsta pe-
rioden är självklart när isen 
ska läggas i augusti med 25 
grader på utsidan.

Nytt möte
– Om elförbrukningen stäm-
mer får klubben fundera 
kring om det är möjligt att 
lägga is så tidigt. Vi ska ha ett 
nytt möte i augusti och med 
all fakta på bordet kan be-
slutet bli lättare att ta, säger 

Sven-Olof Frisk.
Ale-Surte BK menar att 

försäsongen är en av de vik-
tigaste perioderna för att få 
någon som helst ekonomi i 
driften av Ale Arena.

– Det är då vi kan hyra ut 
hallen till närliggande klub-
bar samt ha egna arrang-
emang, summercamp och 
cuper, säger Leif Larsson.

Han förstår att frågorna är 
många kring klubbens utta-
lade elitseriesatning.

Äpplen och päron
– Alla måste lära sig att hålla 
isär äpplen och päron. För-
eningen har en sund eko-
nomi och våra lönekostna-
der inför kommande säsong 
har bara ökat med 100 000 
kronor. Vi har värvat klokt 
och många spelare har sökt 
sig till oss för att få vara med 
på återtåget, berättar Leif 
Larsson och fortsätter:

– De ekonomiska pro-
blemen ligger i bolaget som 
har i uppdrag att driva Ale 
Arena. Hyresavtalet med 
Ale kommun är i mina ögon 
orimligt, men vi försöker 
så gott det går. Är nu elför-
brukningen betydligt högre 
än vi har kalkylerat med är 
det tveksamt om Ale-Sur-

te Bandy AB orkar med att 
driva anläggningen. Jag 
tycker det vore bättre att Ale 
kommun drev Ale Arena och 
att vi fick hyra in oss. Den 
sportsliga biten har vi en bra 
organisation för. Det är värre 
att driva och ta ansvar för en 
arena tolv månader om året.
Beträffande det som troligt-
vis blir en miljonskuld till Ale 
kommun i form av obetald el-
förbrukning, totalt cirka 1,5 
Mkr, hoppas Leif Larsson på 
en fortsatt öppen dialog med 
kommunledningen.
–  Jag hoppas att de inte sätter 
oss i klistret utan ger oss rim-
liga förutsättningar att reda 
ut det här. Vi har visat tidi-
gare att vi tar vårt ansvar. Di-
alogen med både tjänstemän 
och politiker känns positiv, 
så jag är inte särskilt orolig 
för att vi inte ska komma 
överens. Jag är fortfarande 
mycket tveksam till att el-
förbrukningen verkligen kan 
vara med sanningen överens-
stämmande.

Elitseriesatsning trots miljonskuld
– Kommunen orolig för klubbens ekonomi

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Kommunalråd Jan Skog (m) hotar med polisanmälan

Oklarheter kring köp av ny ismaskin
BOHUS. Kommunstyrel-
sen ställde sig bakom 
förvaltningens förslag 
att köpa bandyhuset 
från Ale-Surte BK.

Däremot framkom 
oklarheter kring vad 
som hänt med kom-
munens ismaskiner, 
om dessa lämnats och 
sålts vidare utan kän-
nedom för kommunen?

– Det vimlar av olika 
uppgifter och vår jurist 
försöker nu reda ut vad 
som har hänt, säger 
kommundirektör Stig 
Fredriksson.

Kommunstyrelsens vice ord-
förande, Jan Skog (m), är 
tydligare.

– Det är helt uppenbart 
att klubben har lämnat ifrån 
sig kommunens ismaskiner. 
Dessa har sedan renoverats 
och sålts vidare till utlandet. 
Huruvida båda är levererade 
eller ej kan jag inte uttala mig 
om. Men finns det inte en syn-
nerligen bra förklaring så har 
kommunen blivit utsatt för en 
oegentlighet och då krävs det 
en polisanmälan. Det är be-
drövligt, men allt annat vore 
tjänstefel, säger han.

Bakgrunden är att det nya 
bandyhuset i Bohus kräver en 
avgasfri ismaskin. Ganska lo-

giskt eftersom de gamla knap-
past klassades som miljövän-
ner. Tanken från början var att 
konvertera trotjänarna från 
dieseldrift till eldrift – en om-
ställning som efter utredning 
visade sig bli för dyr.

Orderbekräftelse
Det var när en orderbekräftel-
se på en ny ismaskin dök upp 
på barn- och ungdomsförvalt-
ningen som frågan hamnade i 
fokus. Eftersom ingen kände 
igen beställningen bekräfta-
des den aldrig.

– Det känns bra för vi har 
aldrig beställt någon ny isma-
skin och jag välkomnar en ut-
redning om vad som har skett. 
Vi har ingenting att dölja. Det 
känns däremot som om det 
har uppstått ett antal miss-
uppfattningar och det måste 
självklart redas ut, säger ban-

dyklubbens projektledare 
och vice ordförande Lennart 
Olsson.

Enligt honom och flera 
andra i klubben är det Malte 
Månsson AB som svarar för 
service och underhåll på isma-
skinerna. Företaget har också 
varit införstått med att Ale-
Surte nu har byggt en inom-
hushall och därför har varit i 
behov av en ny ismaskin.

Lånat ismaskiner
– Därför fick vi låna två styck-
en tills vi bestämt hur ismaski-
nen skulle finansieras. Om de 
beställt en ny maskin så är det 
inte på order från oss, under-
stryker Lennart Olsson.

Upplägget som har disku-
terats – och som Malte Måns-
son AB – troligtvis tagit som 
givet var att de båda ismaski-
nerna skulle utgöra en kon-
tantinsats på den nya  ma-
skinen. Problemet är att de 
gamla ismaskinerna ägs av 
kommunen och deras öde 
kan ingen annan än kommu-
nen själv avgöra.

– Jag blev själv chockad 
när jag hörde att företaget 
redan levererat en av maski-
nerna. Det är inget som vi har 
kommit överens om, menar 
Lennart Olsson.

Kommundirektör, Stig 
Fredriksson, har själv varit 

i kontakt med Malte Måns-
son AB.

Snurrig historia
– Det är en snurrig historia 
och vi har fått en historia i te-
lefon, en annan i ett brev. Fast 
fortfarande kvarstår ett antal 
frågor. De ska vi utreda i detalj 
för att slutligen komma fram 
till en lösning. Vårt första för-
slag är fortfarande möjligt, att 
Ale kommun skriver ner ma-
skinerna till noll och låter 
dem övergå i Ale-Surtes ägo 
så att de kan lämna dem som 
kontantinsats för den nya ma-
skinen. Problemet är att ma-
skinernas värde är 160 000 
kronor och en ny kostar över 
900 000 kronor. Hur ser den 
resterande finansieringen ut? 
frågar sig Stig Fredriksson 
som också vill ha svar på vem 
som gav klubben klartecken 

att sälja kommunens maski-
ner och vart de idag fysiskt 
finns.

Kommundirektören är 
rädd att klubben har sprung-
it händelserna i förväg och i 
en skrivelse till kommunsty-
relsen påpekar han att det 
finns uppgifter som tyder på 
att klubbens företrädare inte 
har lämnat korrekt fakta.

Överens med Fritid
Bandyklubbens ordförande, 
Rolf Engström, har en annan 
version.

– Vi var överens med Ale 
Fritid som ansvarade för 
kommunens ismaskiner. De 
skulle bytas in mot en ny och 
vi skulle reglera kostnaden i 
skötselavtalet, men när frågan 
togs upp i Barn- och ung-
domsnämnden blev det tvär-
stopp. Plötsligt förstod ingen 
upplägget och ingen ville ta 
ansvar, utan nu pekar alla på 
Lennart Olsson och påstår 
att han ljuger. Riktigt illa och 
det accepterar vi inte, dund-
rar Engström.

Att Ale kommun har fått 
en orderbekräftelse, trots att 
ingen affär är uppgjord, är 
enligt Engström inte heller 
konstigt.

– Nej, den är att beteckna 
som en offert. De skickar ut 
bekräftelser så fort du frågat 

vad en service kostar.
Hur som helst är en av Ale 

kommuns ismaskiner såld och 
levererad till Danmark. Vem 
som godkänt vad, var peng-
arna tagit vägen och vad som 
gäller för en eventuell ny is-
maskin är nu ett ärende för 
kommunjuristen.

– Vi har aldrig någonsin 
tidigare haft varken en kon-
flikt eller kontrovers med Ale 
kommun. Det här misstroen-
det känns obehagligt, avslutar 
Lennart Olsson.

BANDYLOVER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Rolf Engström, ordförande i 
Ale-Surte BK har sin version.

Jan Skog (m), kommunalråd, 
har en annan bild.

Stig Fredriksson, kommun-
direktör har begärt att kom-
munjuristen gör en fullstän-
dig utredning beträffande is-
maskinerna.

kvala till elitserien mot IFK 
Vänersborg. Endast skytte-
kungen Lasse Karlsson för-
lorades i turbulensen. Han 
gick till Hammarby, en över-
gång som väckte starka käns-
lor, men som gav klubben en 
livsnödvändig förstärkning i 
kassan. För att klara de akuta 
fodringarna på klubben vädja-
de styrelsen om ett medlems-
lån. Supportrarna ställde upp 
med 700 000 kronor. Styrelsen 
betecknar lånet som en "he-
dersskuld" och har lovat att 
betala tillbaka snarast möjligt, 
men utan is och verksamhet 
lär det bli svårt.

Ett arenabolag med miljon-
skulder och en klubb i likvidi-
tetskris var ingen hållbar part-

Faksimil vecka 48, 2007.

Faksimil vecka 26, 2010.

Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 
faktureringen uppenbart inte fung-
erat, säger kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Han säger också att det saknas 
någon som har haft helhetsansvaret 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 
sängen när beskedet kom.

– Det var precis vad vi inte ville 
skulle hända. Vi har kämpat så hårt 
med att komma till rätta med eko-
nomin och såg äntligen en ljusning. 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 
inte fått något gehör.

Preskriptionstiden för den här 
typen av räkningar är tio år.

– Det betyder dock inte att de 
är oskyldiga till att det har blivit så 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 
och plötsligt upptäcker att det mer 
eller mindre har blivit gratis att göra 
is – undrar man inte då? Eller till-
skrevs husbygget den tacksamt låga 
förbrukningen?

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 
mycket dyrare än vi trott har vi lite 
att fundera på, säger Annika Sjöberg 
bestämt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.
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Fullmäktige godkände köpet av bandyhuset
– Och nu blir namnet Ale Arena
ALAFORS. Kommun-
fullmäktige godkände i 
måndags köpet av Ale-
Surte Bandyklubbs ban-
dyhus.

Beslutet togs med 
bred majoritet, men 
från vissa håll under 
protest.

– I framtiden hoppas 
jag att det är vi förtro-
endevalda som bestäm-
mer vilka investeringar 
som ska göras. De ska 
inte påtvingas oss, sa 
Rose-Marie Fihn (fp) 
när hon tillstyrkte kom-
munstyrelsens förslag.

Måndagen den 25 februari får 
bandyvännerna minnas som 
dagen D. Efter långa utred-
ningar, många diskussioner 
och överläggningar fanns det

sista 500 000 kronorna till 
dess att klubben har slut-
fört sina åtaganden. Från och 
med 1 mars får anläggningen 
namnet Ale Arena.

– Ale-Surte BK ska fär-
digställa toaletter, en del 
elinstallationer och brand-
skydd innan slutlikvid, påpe-
kade Fredriksson.

Jan A Pressfeldt och 
övriga Aledemokrater var 
tillsammans med Miljöpar-
tiets två ledamöter ensamma 
om att driva nej-linjen. De 
hade stöd hos en del ledamö-
ter på den borgerliga sidan, 
men det var aldrig nära att 
hota köpet.

Olustigt ärende
– Det är och har hela tiden 
varit ett olustigt ärende. Fakta 
i målet är att vi har blivit 
lurade och det är inte första

gare, menade Björkman.
Socialdemokraterna var 

ensamt parti om att vara helt 
eniga om att säga ja till ban-
dyhuset. De fick dock stöd av 
flera ledamöter i Alliansen.

– Ikväll köper vi ett ban-
dyhus som vi egentligen inte 
vill ha. Gör man det lätt för 
sig säger man nej och låter (s) 
ensamt ta ansvar för frågan, 
men jag vill inte göra så. Jag 
vill ta ansvar, därför bifaller 
jag kommunstyrelsens för-
slag, sa Rose-Marie Fihn (fp) 
och läste sedan upp en pro-
tokollsanteckning som flera 
valde att ställa sig bakom.

Andemeningen i proto-
kollsanteckningen var att de 
tog beslutet i brist på andra al-
ternativ. Vidare betonades att 
de anser att det är de förtroen-
devalda som fattar beslut om 
vilka investeringar som ska

att kommunen är tvingad att 
köpa bandyhuset.

– Vi har sagt nej hela tiden 
och det gör vi idag också. Hur 
kan vi lägga 17 miljoner på 
ett bandyhus när vi inte har 
pengar till de investeringar 
som är nödvändiga? Vi ska 
aktivt styra kommunens ut-
veckling och inte som nu låta 
oss styras att göra oönskade 
investeringar.

Göran Karlsson (v) tyckte 
inte heller att frågan var sär-
skilt roande, men konstatera-
de att utvägar saknas.

– Skulle vi sagt nej skulle vi 
ha gjort det när investering-
en av kylanläggningen dis-
kuterades. Nu är det försent, 
men samtidigt kan vi gläd-
jas åt att kommunen gör en 
väldigt bra affär. Ett bandy-
hus för 17,2 Mkr är det ingen 
annan kommun som har lyck

avstod.
Eje Engstrand (s) hade 

besvarat en interpellation 
från Boel Holgersson angå-
ende föreningsbidragen i Ale 
kommun. Huruvida bidrags-
systement kan anses vara rätt-
vist eller ej vållade debatt.

Orättvist
– Det känns som om bollspor-
terna får alldeles för mycket 
tack vare att de har kostsam-
ma anläggningar. Ta Ale-Surte 
BK som ett exempel. Av de 5 
Mkr som betalas ut i bidrag 
får klubben 1,5 Mkr. Låt vara 
att det är en dyr anläggning, 
men är det rättvist. Jag anser 
att bidragen borde vara reg-
lerade efter antalet aktiva i 
föreningen. Nu är det klub-
bar med anläggningar som får 
den stora delen oavset om de 
har någon ungdomsverksam

Boel Holgersson (c) i debatt 
om föreningsbidragens rätt-
visa i Ale...

Faksimil vecka 16, 2010.
Faksimil vecka 9, 2008.

MED PÅ HELA RESAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil vecka 2, 2011.

ALE ARENA I KOMMUNAL REGI
Kapitalkostnad   3 Mkr
Internhyra inkl fastighetsskötare  2,4
Personal*    1,8
El    2,2
Underhåll, förbruk.mat   0,325
Spetskompetens   0,3
Övriga driftskostnader   0,115
Total kostnad   10,1 Mkr

Avgår förväntade hyresintäkter:  645 000 kr
Att finansiera:   9,5 Mkr

*Baserat på tre vaktmästare, en lokalvårdare och 0,5 administratör.

Detta är en teoretiskt framtagen kostnadskalkyl för Ale Arena i total kommu-
nal regi. Genom samverkan med förslagsvis Ale-Surte BK kan kostnaden pres-
sas med cirka 2 Mkr. 

Dyrt även utan is!
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Utställning med Ale Slöjdare har blivit ett årligen åter-
kommande sommartema på Kungsgården i Alvhem. Invig-
ningen ägde rum i lördags, samtidigt som Ale GK firade 
sitt 25-årsjubileum. Som traditionen bjuder så var det 
Björn Emegård som klippte bandet. Slöjdhantverk av alla 
de slag finns nu att beskåda i den gamla magasinsbyggna-
den till och med den 21 augusti.

På bilden ses träsnidaren Kent Johansson från Alafors, 
som visar sina alster för Susanne och Jan-Åke Carlsson 
från Partille och Kerstin Ottosson, Svenstorp.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

Sommarutställning på Kungsgården

SURTE. Onsdagen den 15 
juni anordnade Ale Be-
söksverksamhet och Nö-
dinge Församling med Elise 
Friman en utflykt för de 

boende på Fridhem, till 
Surte kyrka och försam-
lingshemmet.

Vi körde ut rullstolarna 
och promenerade med rol-

I lördags var det dukat till fest när Ale Golfklubb firade 
sitt 25-årsjubileum. Födelsedagen inleddes med tävling på 
Kungsgården i Alvhem med efterföljande mingel och middag. 
Många av klubbens medlemmar hade anmält sitt intresse för 
att på ett eller annat sätt ta del av jubileumsfirandet.

Eva Larsson och Ingvor Klähm, båda från Älvängen, var en-
tusiastiska inför jubileumsgolfen och hoppades på en lyckad 
18-hålsrunda.                                           Foto: Allan Karlsson

Sommarutflykt med Ale Besöksverksamhet

Ale GK 25-årsjubilerade
– Firades med golftävling och fest

latorer i ganska fint väder 
mot församlingshemmet där 
det bjöds på kaffe och jord-
gubbstårta. Vi sjöng lite all-
sång samt att Fridhems per-
sonal tackade av Elise som 
nu går i pension. Däref-
ter fortsatte vi in i kyrkan 
där prästen Harry Hultén 
talade vackert om sommaren 
och Vladimir Masko spe-

lade fin musik och vi sjöng 
våra vackra sommarpsalmer.

Glada och nöjda för en 
fin dag promenerade vi till-
baka till Fridhem. Ett tack 
till alla berörda som hjälp-
te till så att denna utflykt 
kunde genomföras.

Ann-Marie Sällberg

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:

När mina vänner 
skyndade iväg för 
att byta in sina 

gamla mobiltelefoner till 
Iphones köpte jag en vinyl-
spelare. Jag tycker nämli-
gen att Spotify saknar det 
där rätta knastret innan lå-
tarna börjar. Jag framkallar 
foton i butiken, tycker att 
automatväxlade bilar känns 
krångliga och förstår inte 
varför man ska ha en ”läs-
platta” när det finns tid-
ningar. 

Folk omkring mig stirrar 
oförstående när jag försva-
rar min flagnande Sony Er-
icson från 2007 med att den 
fungerar alldeles utmärkt. 

”Men du får ju en ny 

helt gratis om du förläng-
er abonnemanget”, nästan 
skriks det. Allt fler upprörs 
av min bakåtsträvande atti-
tyd. Själv tycker jag att det 
är ganska roande och över-
driver därför gärna med lite 
hippieliknande kommenta-
rer som ”saker och ting har 
ingen själ längre”. 

Då håller Iphone-ägarna 
på att gå upp i atomer. 

Men visst är det väl ändå 
så att saker inte har lika 
stort affektionsvärde nu 
för tiden. Man hinner ju 
knappt börja tycka om nå-
gonting förrän det är dags 
att byta till nästa pryl.

Jag vet egentligen inte 
varifrån min teknikfientli-

Krönika

Den sista dinosaurien kan inte köpas
ga inställning kommer. För-
modligen är det en kom-
bination av ointresse och 
okunnighet. De hänger 
ihop på så vis att det ena 
föder det andra. 

Men framför allt kanske 
den grundar sig i rädslan 
för att bli köpt och lurad. 
Jag vill inte rätta mig i ledet 
utan att veta varför jag gör 
det.

Argumenten för att upp-
gradera sin tekniska utrust-
ning haglar över konsu-
menterna. Men man utgår 
hela tiden från att alla har 
samma behov. Jag vågar 
påstå att en Iphone skapar 
fler behov än vad den upp-
fyller.

Min skepsis till trots klev 
jag faktiskt in i en Tele2-bu-

tik för ett tag sen. Insikten 
om att det ändå hade varit 
bra med Internet i mobilen 
hade börjat gå upp för mig. 

Försäljaren, en sliskig 
typ, kunde knappt hålla sig 
för skratt när jag höll upp 
min flagnande klump till te-
lefon. Sedan satte säljsnack-
et igång, det ska gudarna 
veta. Med blicken fastnag-
lad i min började munnen 
prata samtidigt som fingrar-
na svepte över en svartblän-
kande Android-telefon.

”Den här ska du ha. Det 
finns inget att diskutera. 
Den är prisvärd och har allt. 
Jag går och hämtar den.”

Kvar stod jag och bara 
gapade. Frågar inte folk 
längre vad man letar efter? 

Jag gick.
Hellre konkar jag runt på 

busstidtabeller och kartor 
i handväskan än säljer min 
själ för Internetuppkopp-
ling.

Trots att jag endast 
medverkade ytterst få år 
under 80-talet kan jag 
ändå tänka mig att jag 
gillade det. 

Redan då hade min vi-
nylspelare varit på grän-
sen till utbytt, men tid-
ningarna var bara tid-
ningar och telefonerna 
satt fast i väggen. Runt 
middagsbordet knappa-
de ingen på mobilen och 
ville man få lugn och ro 
så gick man bara utanför 
dörren.

Inspirerande individu-
alist eller patetisk bakåt-
strävare? Det är frågan. 

Hursomhelst känner jag 
mig som den sista dinosau-
rien – på gott och ont.

JOHANNA ROOS

Glad Midsommar
med våra bästa sommartips

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.25 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Brieost + jordgubbar = sommar 

Madde Fjellström, färskvarorna

Lax + färskpotatis = fräscht 

Lotta Samuelsson, charken

Triss + skrap = spänning  
Carin Lindedahl, kassan

Läsk + chips = sant 
Movitz Hessel, dryckerna

Glass + jordgubbar = sommar  Marianne Sjöö, handlare

”I manuella disken ”

Brie Tremiere         

95:-/kg
Hugo Eriksson

”Butiksbakad”

 Baguette

      2 för 32:-
Parisien/rustik, 400-375g ,

Bonjour/Schulstad • Jfr pris 40-42,66/kg

Ängholmens
Matjesill

3990
/st

       Ängholmens. 900g
   Jfr pris 105,-/kg utan spad

Visp-, matlagnings-
grädde      

2 för 28:-
Skånemejerierna 5 dl • Jfr pris 28,-/liter

Pitabröd + salami + fetaost = grillsnitt Liza Andersson, osten

Chips, Ostbågar      

2 för 30:-
OLW 180-300g • Jfr pris 83,33-50,-/kg

Finns laddat på ditt ICA Kort

Fläskytterfilé

4990
/kg

Nybergs Deli • Ursprung Sverige. 

Ca 800g
Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

ÖPPTETTIDER
 Midsommarafton 8-17
Midsommardagen 10-22
Övriga dagar 8-22

Välkommen in och låt dig 
inspireras av tips och idéer 
i alla våra avdelningar.

Körsbärstomat i ask      

5:-/st
ICA. Holland. 250g. Klass 1 • Jfr pris 20,-/kg

Max 4 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

t i askt i ask 

tt
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Sill i Glasburk

5:-/st
Abba. 220-240 g • Jfr pris 41,67-35,71/kg utan 

spad • Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Ananas + lime + sirap = gott på grillen 

Susanne Karlsson, frukten

Matjesill + gräddfil + gräslök + färskpotatis = 
midsommar. Mikael Sagström, butikschef

Gräddfil

2 för 15:-
Arla 3 dl • Jfr pris 25,-/liter

Grädd-, 
Youghurtsglass

      2 för 30:-
GB Glace. 0,9-1 liter • Jfr pris 16,67-15,-/liter

Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort

Sill + kall potatis + nybakat bröd = njutning  
Susanne Maxé, brödet

Jordgubbar till dagspris!



Erbjudanderna gäller onsdag 22/6 - söndag 26/6

MIDSOMM
PÅ TO

Köp en valfri
InnerEffect-
produkt

*149 kr
* Gäller ej Anti-Frizz Serum &Hairactive Spray.

Ord pris 239 kr.
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BOLLAR 23 cm PWC

MULTIERBJUDANDE
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Ny vaxduk 
till Midsommar

Ord pris 334:-

/st
19:-

MOTORMÄNNENS 
SVERIGEVÄGATLAS

DAGENS LUNCH
3 SMÅ RÄTTER

LÖSGODIS

/hg

Nu 49:-

25% rabatt

5:90

Glad Midsom

299:-

70:-

ALE Ale Torg, 0303-972 76  
KUNGÄLV Strandg. 80, 0303-106 35
www.smycka.se

Brosway armband GLAMOUR
halva priset vid uppvisande av kupong

Ord. pris 1.090:-

”i manuella disken ”

Brie Tremiere 

95:-/kg
Hugo Eriksson

CLIQUE FLEECE
Brun, stl S-XXL
ORD.PRIS 299 KR

NU 49 KR

50% 
RABATT 
PÅ ALLA PLANTOR & VÄXTER!

inklusive dricka

MARFEST 
RGET!

�����Ale Torg 7
0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19
Lör 10-15 Sön 11-15

TA 3 REAPLAGG
– BETALA FÖR 2

KLIPP UR OCH TA MED DIG ANNONSEN!

 
Svensk Fastighetsförmedling  
Ale Torg 12, Nödinge
Tel. 0303-749000 

Visa din bostad  
under ”Sveriges 
största visningshelg” 
20-21 augusti 

Följ oss på Facebook.

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank

PlaqueOff

på valfri klackning 
och nyckelservice

Gäller hela juni

Max 1 per kund

Gäller 22/6 
tom 26/6

Progressiva solglasögon

SVENSKA JORDGUBBAR 
I TOPPKLASS!

KAFFE & PAJ 
MED VANILJSÅS

STOR REA 
I BUTIKEN!

fr. 1.975:-

Dagspris

ALLA SOMMARVAROR

Tag 3 betala för 2

49:-

10% rabatt

p

r

i

s

mmar! Önskar handlarna på Ale torg

FRI TRÄNING I
TVÅ MÅNADER!

Gäller vid tecknande av 12 månaders autogiroavtal.

Frukt&Grönsakshuset

Endast

Ale Skomakeri & Nyckelservice

ri parkeringFrFri
G nerösa öppettiderenene

2 VALFRIA 
STYLINGPRODUKTER 

      från

199:-

ord.pris 338:-

99:-



alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   201118

ALE/LILLA EDET. Väg-
bygge och inställd tåg-
trafik bäddar inte för 
de bästa förutsätt-
ningarna för att få lilla 
edet- och aleborna att 
åka mer kollektivt. 

Men arbetet för 
miljön fortsätter och 
resultatet från det 
senaste projektet, 
Dialog med hushållen, 
ser lovande ut.

Bilanvändandet ser 
ut att kunna minska 
inom ett antal år.

Att ändra våra resvanor är 
bland det svåraste som finns.
Trots det lyckades det tre-
åriga projektet ”Dialog med 
hushållen” över förväntan 
enligt en just genomförd ut-
värdering.

Dialog med hushållen 
är ett gemensamt projekt 
där Ale och Lilla Edet samt 
åtta andra kommuner i Gö-
teborgsregionen har delta-
git. Projektet är en så kallad 
Guldklimp som har fått 
medel från Naturvårdsver-
kets Klimatinvesteringspro-
gram (Klimp) för särskilt ef-
fektiva åtgärder. Projektägare 
är Göteborgsregionens kom-
munalförbund med Västtra-
fik och kommuner som del-
tagande parter.

Totalt har 29 107 perso-
ner i tio av Göteborgsregio-
nens kommuner under tre år 

kontaktats per telefon. Ett år 
senare kontaktades samman-
lagt 1 500 av dessa igen. 

Reducerat bilåkande
Det visade sig då att samta-
let tillsammans med infor-
mationsmaterial fått dem 
att reducera bilåkandet med 
i genom-
snitt 111 mil 
per år. Detta 
motsvarar, i 
de tio kom-
muner som 
deltog i pro-
jektet, koldi-
oxidutsläpp 
från 1000 ol-
jeuppvärm-
da villor eller 
2000 normalanvända bilar.

För Lilla Edet skulle detta 
kunna betyda en minskning 
på sammanlagt 118 000 mil 
om alla som deltog i under-
sökningen valt att förändra 
sina resvanor på motsvaran-
de sätt. I en obearbetad jäm-
förelsegrupp såg man ingen 
minskning av den genom-
snittliga körsträckan.

Positiv utvärdering
– Utvärderingen visar att 
människor både kan och 
vill ändra sitt vardagsresan-
de, men att man behöver 
lite hjälp med att komma till 
skott. Då kan information 
och framförallt en direkt 
dialog vara det som omvand-

lar tanke till handling, säger 
Börje Ahlqvist och Helena 
Grimm, ansvariga för pro-
jektet i Lilla Edet.

Någon minskning av bil-
innehavet kunde inte mätas, 
inte heller en större andel 
miljöfordon jämfört med 
jämförelsegruppen. Däremot 

kunde man 
se indika-
tioner på att 
resor flyttats 
över till kol-
lektivtrafi-
ken.

För-
ändring-
en har alltså 
skett uti-
från dagens 

förutsättningar. Kollektiv-
trafiken förstärks hela tiden 
och med Västsvenska Pake-
tets infrastruktursatsning-
ar kommer förutsättningar-
na för en attraktiv kollektiv-
trafik bli ännu bättre. Målet 
för Göteborgsregionen som 
helhet är en fördubbling av 
kollektivtrafikresandet.

Eftersom Ale kommun 
står mitt uppe i ombyggna-
den av E45 väntade man så 
länge som möjligt med att 
kontakta de boende. Därför 
har det inte gått tillräckligt 
lång tid för att kunna göra en 
uppföljning i området. Men 
enligt Annika Friberg, an-
svarig för projektet i Ale, kan 
man ändå se att resultatet är 

applicerbart även här. 
– Just nu är det ganska stö-

kigt i kommunen så det var 
inte helt rätt tid att försöka 
påverka resvanorna. Men när 
vägbygget är klart har vi värl-
dens chans att få människor 

att åka mer kollektivt.
Hon tror att bra informa-

tion och lockbeten som ex-
empelvis provåkarkort ska 
få fler alebor att ställa bilen 
hemma i framtiden.

Lovande framtid för minskat bilanvändande
– Dialog har förändrat människors resvanor 

Projektet Dialog med hushållen har inneburit att bilkörningen minskat och många resor is-
tället flyttats över till kollektivtrafiken.                                                Foto: Jonas Andersson

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utvärderingen visar att 
människor både kan och 
vill ändra sitt vardags-
resande, men att man 
behöver lite hjälp med 
att komma till skott.

Börje Ahlqvist och Helena Grimm

års
nybils-
garanti
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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

Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

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

MARKISER



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

 Välkommen
 till din

specialbutik
i underkläder!

Carola-Butiken
Västra Gatan 66, Kungälv | Tel. 0303-181 30 

Vard. 10-18, lörd. 10-15

Stort 

sortiment 

i alla 
storlekar

50%rabatt
på utvalda delar 
av sortimentet. 

HALLÅÅÅÅÅ!
Grymma priser i butiken!!

KARL LAGERFELDT  |  AMANDA CHRISTENSEN

Västra Gatan 69, Kungälv   Tel 0303-100 50
Måndag-fredag 10.00-18.00  •  Lördag 10.00-15.00  •  Söndag 11.00-15.00

Tel. 0303-174 00 • Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n • Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

KUNGÄLV

Handla i fästliga Kungälv
�����������
�������������
����������


OBS! MIDSOMMARHELGEN HAR VI STÄNGT
Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 • Västra Gatan 67, Kungälv • Tel: 0303-92415 • www.nillashop.se

��������

FINA ERBJUDANDE FRÅN OUI • SKOVHUUS • ELTON • STEILMANN
TED NICOL • TULCHAN • PARK LANE

- en helkväll i 
Kungälvs-Parken!

Fredag 8 juli

CHRISTER 
SJÖGREN 

- show med 
Kramgoa låtar

Sommarens stora dans- och nöjeshändelse!

Dans till:

w w w . a l l s a n g e n . s e a r r .  M ö t e s p l a t s e n  P & B

Insläpp 18.00  -  Dans fr. 20.00    
Mat från grillen - Öl/vinservering

Biljettpris: 240 kr (+ ev. serviceavgift). Förköp: Hemmakväll, Vita fläcken, City Gross 
Ytterby tel. 0303-24 54 00, www.ticnet.se tel 077-170 70 70

Boka vårt ”ONE NIGHT ONLY” nöjespaket för endast 299 kr!
Entrébiljett + Fläskfiléspett m. potatissallad & bbq-sås + underhållning till maten
Från kl 18.00. Obs! Begränsat antal platser. Bokas via mail: info@allsangen.se
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KR
Kortet gäller från 1 juni 
till 31 augusti. För mer 
information kontakta någon 
av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års 
åldersgräns, Vårväderstorget och 
Lindome 18 år.
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TRÄNA HELA 
SOMMAREN!
Träna på alla Sportlifes klubbar för endast:

LILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDETETETETETETETETET  • MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 ••••••  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.W.W.SPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEE.E.E.SESESESESESESESESE
LILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDETETETETETETETETETET VVVVVVVVV VÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSSSS • SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET, 0303-74 66 60

Ballongsläppet på fotbollsplanen symboliserar att sommarlovet har startat för eleverna på Fuxernaskolan.

Släpp ballongerna loss det är lov

Ingen kan ha undgått debat-
ten om huruvida skolav-
slutning ska ske i kyrkan 
eller inte. På Fuxernaskolan 
bestämde man sig för att låta 
eleverna samlas i aulan.

– Det har varit många dis-
kussioner fram och tillbaka, 
men det här konceptet blev 
bra. Jag tror att alla var nöjda, 
säger Malin Pettersson i 
föräldrarådet.

Lågstadiet var först ut och 
därefter var det mellansta-
diets tur att ta plats i aulan. 
Samtliga klasser fick äran 
att stå på scen och framföra 
en valfri sommarvisa. Det 
hela avslutades med att alla 
stämde upp i den svenska 
nationalsången.

Efter besöket i aulan 
stundade ballonguppsläpp 
på fotbollsplanen. Himlen 
färgades gulblå och eleverna 
kunde konstatera att det 
efterlängtade sommarlovet 
äntligen hade infunnit sig.

– Det är andra året som 
vi har ballonguppsläpp. Det 
symboliserar att lovet har 
startat. Förra året var det 
föräldrarådet som sponsrade 
med ballonger, men nu tog 
skolan den kostnaden, berät-
tar Malin Pettersson.

Föräldrarådet å sin sida 
såg till att samtliga elever och 
lärare kunde njuta av tårta, 
saft och kaffe i klassrummen. 
Ett uppskattat inslag.

– Vi är ett tiotal personer 

som finns med i föräldrarå-
det för låg- och mellansta-
diet. Vi försöker samarbeta 
med skolan i olika frågor och 
har ungefär tre möten per 
termin. Rektor Daniel Mag-
nusson närvarar alltid på 
mötena och det gör att vi får 
en bra dialog, säger Malin.

Hur är stämningen på 
Fuxernaskolan?

– Den är bra och det känns 
att det är en förändring på 
gång. Skolan i Lilla Edet har 
fått oförtjänt dåligt rykte. Nu 
är det mycket som händer 
och det känns positivt, avslu-
tar Malin Pettersson.

LILLA EDET. Sommarlovet har börjat.
I onsdags firades skolavslutningen på Fuxerna-

skolan.
Traditionen att gå till kyrkan hade bytts ut mot 

en gemensam samling i aulan.

Av Fuxernaskolans mellanstadieelever utnämndes Felicia 
Larsson till ”Bästa kamrat”. Felicia erhöll diplom som sko-
lans rektor, Daniel Magnusson, undertecknat.

Årets skolavslutning tog sin början i aulan.

– Skolavslutning firades på Fuxernaskolan

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På GåNG  i kommunen
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stängt vecka 29 och 30.
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Fokusgrupper
Vi behöver hjälp att förbättra Lilla Edets kommuns 
webbplats och söker personer som vill vara med och 
bidra med åsikter kring utformning och innehåll. 
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Vill du vara med och 
utveckla lillaedet.se?

Sommarmusik på Ljudaborg, Lödöse
18 augusti kl 18.30 

ARVIKA BLUES BREAKERS
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Kommunens öppettider 
under sommaren
Kommunhuset har under perioden v.27-32 öppet:

Måndag-torsdag kl 8-16
Fredagar kl 8-15
Medborgarservice har lunchstängt kl 12-13
under dessa veckor.

Kommunens växel har under perioden v.25-33 öppet:

Måndag-torsdag 8.00-16.15
Fredagar 8.00-13.00
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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:-

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

Volvo. for life

EN SVENSK KLASSIKER. 
Vi fortsätter Classic-traditionen med en topputrustad version av Volvo V50. 
Redan som standard ingår en mängd exklusiva tillbehör: sportratt, sportpedaler, 
panelinlägg i aluminium, mörkgrå textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver Metal 
m.m. Välj mellan motorerna 2.0F, DRIVe, D2, D3 och 2.0. De tre första är miljö-
bilsklassade och skattebefriade i fem år. Välkommen in på en provkörning!

Volvo V50 Classic från 203.900
FÖRBR. L/100 KM BL. KÖRN. MAN: 3,8 - 7,7. CO2 G/KM: 99 - 180 (DRIVe-2.0F). MILJÖKLASS EURO 5.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Volvo Personbilar. 
Stolt sponsor av svensk fotboll.

UTFÖRSÄLJNING! 
Vi har just nu utförsäljning av modellår 2011. 
Flera nya lagerbilar för omgående leverans med 
extra bra pris. Läs mer på: www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsv. 3A,
0303-360 330
www.stendahlsbil.se

GÖTEBORG. Broms-
problem och 14:e plats 
i första heatet, en 
hedrande sjundeplace-
ring i det andra heatet.

Det blev facit för 
Patrik Olsson i helgens 
STCC-tävling i Göte-
borg.

Bättre gick det för 
stallkompisen Fredrik 
Ekblom, som tog två 
pallplatser.

Götasonen Patrik Olsson, 
tävlandes för Team biogas.
se, fick problem med brom-
sarna under det första heatet 
när STCC gästade Göteborg 
i helgen. Bekymret medför-
de att Patrik fick hålla tillgo-
do med en blygsam 14:e plats.

Från ruta 14 svarade Patrik 
Olsson sedan för en impo-
nerande insats i det andra 
heatet. På den våta asfalten 
körde han upp sig till en sjun-
deplats.

– Skönt att få avsluta 
helgen på det här sättet. Regn 
har alltid passat mig och jag 
plockade dem en efter en, sa 
han och syftade på herrar som 
Jan ”Flash” Nilsson, Colin 
Turkington, Johan Sture-
son, Roger Eriksson med 

flera.
Patrik Olssons stallkamrat, 

Fredrik Ekblom, blev tvåa i 
det första heatet och trea i det 
andra. Det innebär att Team 
biogas.se är tvåa totalt i team-
mästerskapet. Nästa tävling 
äger rum i Falkenberg.

I förarmästerskapet är 
Patrik Olsson just nu elva i 

sammandraget. Leder gör 
Rickard Rydell, som kör en 
Chevrolet Cruze.

Stark avslutning av Patrik
– Götaföraren körde upp sig och blev sjua

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik Olsson hade problem med bromsarna i det första heatet där han slutade på 14:e plats. 
I det andra heatet körde han upp sig till en sjundeplats.              Foto: Mediaempire

Patrik Olsson svarade för en imponerande uppkörning i det 
andra heatet i STCC City Race i Göteborg.

FÖRARMÄSTER-
SKAPET

1) Rickard Rydell, Chevrolet Cruze, 
102 poäng
2) Fredrik Ekblom, VW Scirocco, 100
3) Tommy Rustad, Volvo C30, 90
4) Johan Stureson, BMW 320si, 67
5) James Thompson, Volvo C30, 62
6) Tomas Engström, Honda Accord, 60
11) Patrik Olsson, VW Scirocco, 35
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Din ICA handlare i Lilla Edet…

 Matjessill 
 Klädesholmen.      200 g. I bit.
Jfr pris 16:67/kg.
Max 1 erbj/kund.
     

  3 för

 10k   

 Gräddfi l 
 ICA.   3 dl.    
 Jfr pris 16:33/liter. 
  Gäller ej ekologisk.
Max 3 erbj/kund.   

4   90  /st 

  

49   90  /kg 

 Fläskytterfi lé 
Nybergs Deli. Ursprung Sverige.
Ca 800 g. Av benfri kotlett.
Av gris. Max 2 erbj/kund.

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.

Öppet i 
midsommar
Midsommarafton: 8–16
Övriga dagar:     8–22

Vi önskar alla 
en trevlig midsommar!
Patrik med personal

Blåbär/Hallon/Björnbär
ICA. Spanien. 125 g. 
Jfr pris 159:20/kg.

1990
/st

  

19   95  /st 

  

10k /st 

 Kavring 
   450 g.     Jfr pris 44:33/kg.     

 Från bageriet !

Tårtbotten
340  g.     Jfr pris 29:41/kg.     

 B A G E R I  &  C A F É

Fiskbilen erbjuder  

Sillinläggningar
Våra egna. Flera varianter. 
Jfr pris 159:00/kg.

1590
 /hg 

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 24/6 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00

Snygga kvalitetskläder

Pangpris på 
kaskadpelargon

(Ord. pris 59:-/st )

Utförsäljning 
av amplar 

i olika sorter!

Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning.

NU 99:-

4st 100:-

(Ord. pris från 250:-)

SCARF
PÅ KÖPET!
När du handlar kläder för 

500:- får du en scarf på 

köpet. (Värde 99:-) 

Gäller t o m 26/6 eller 

så långt lagret räcker

k Olsson
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LILLA EDET. Varm i klä-
derna är kanske att ta 
i, men ändå bekant med 
sin nya arbetsgivare 
och dess organisation.

Den 16 maj tillträdde 
Kajsa Jernqvist rollen 
som näringslivsut-
vecklare i Lilla Edets 
kommun.

– Det som är slående 
är det varma välkom-
nandet som jag fått 
och att väldigt många 
personer uttryckt hur 
roligt det är att jobba i 
kommunen, säger Kajsa 
till Alekuriren.

Luckan efter Helene Even-
sen är fylld sedan några 
veckor tillbaka. Återigen är 
det en kvinna som får ansva-
ret för näringslivsfrågorna i 
Lilla Edets kommun. Faktum 

är att företrädaren och Kajsa 
Jernqvist påminner om var-
andra – fyllda av energi och 
lusten att se en utveckling i 
det dagliga arbetet.

– Jag gillar när det händer 
saker. Min förra chef sade till 
mig att jag gillar bäst när jag 
har lite för mycket att göra. 
Så är det nog. Jag älskar att 
jobba, sedan får man ladda 
upp batterierna däremellan.

Kajsa Jernqvist har en lång 
anställning i Tjörns kommun 
bakom sig. Arbetsuppgifter-
na var av varierande karak-
tär. Under den senaste fem-
årsperioden var hon emel-
lertid ansvarig för närings-
livsfrågorna.

– En motsvarande tjänst 
som den jag har påbörjat här. 
Att jag valde att komma till 
Lilla Edet beror på att det är 
en kommun som har framti-
den för sig. Här finns en stark 
vilja och det är saker på gång, 
bostadsbyggnation och inte 
minst den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden, förkla-
rar Kajsa Jernqvist.

– Jag tilltalas dessutom av 
mindre sammanhang där folk 
känner varandra. Det är väl-
digt påtagligt i Lilla Edet.

Fortfarande är hon runt 
och bekantar sig med folk i 
den egna organisationen och 

med näringslivets represen-
tanter. Det lär ta sin tid. Hon 
har redan varit med och dis-
kuterat framtidens turism, 
besökt LENK (Lilla Edets 
Kvinnliga Nätverk), tagit del 
av Företagscentrums lunch-
träff och fört samtal med ett 
företag som eventuellt tänker 
etablera sig i kommunen.

– Jag har också hunnit 
sätta mig in i arbetet kring 
handelsutvecklingen. Det är 
ett prioriterat område helt 
klart. Att vi får till en utveck-
ling av centrum är jätteviktigt 
för kommunen. Det gäller att 
börja inifrån och gå utåt. Vi 
kommer att ha ett stormöte 
för handelsutvecklingen den 
13 september och vid det till-
fället starta upp arbetsgrup-
per.
På Svenskt Näringslivs ran-
king tappade Lilla Edet tre 
placeringar och är nu nere 
på 232:a plats. Vad bety-
der det?

– Det är naturligtvis inte 
tillfredsställande. Man ska 
dock veta att det förekommer 
nio typer av ranking och det 
finns dessutom en ranking för 
rankingarna. Varje undersök-
ning är unik och ser till olika 
faktorer. Det gäller att väga 
det samlade omdömet. Helt 
klart är att vi har en del som 

vi måste jobba med. I många 
fall tror jag det handlar om 
attityder, hur vi ser på varan-
dras roller, säger Kajsa Jern-
qvist och fortsätter:

– Det är inte bara tjäns-
temän och politiker som ska 
förstå företagarnas situation. 
Det omvända förhållandet får 
vi inte glömma bort i sam-
manhanget. Det finns faktiskt 
en hel del lagar och regler 
som kommunen inte kan på-

verka utan som vi måste för-
hålla oss till.
Vad vill du inte vara utan på 
midsommar?

– Jordgubbar och mina 
vänner.
Vad tänker du göra på se-
mestern?

– Vi har inte så jättestora 
planer ännu. Min särbo fyller 
50 år, då blir det fest på logen. 
Sedan återstår att se vad som 
händer på ledigheten.

Du bor nära havet, är du 
ett sjölejon eller en land-
krabba?

– Landkrabba får jag svara 
då. Fast vi har en träbåt som 
vi försöker vara ute med så 
mycket vi kan. I övrigt är 
jag en friluftsmänniska som 
gärna njuter av vandringsle-
der.

KAJSA JERNQVIST

Ålder: 48.
Bor: Kållekärr.
Familj: Särbo, tre barn.
Intressen: Friluftsliv, umgänge 
med familj och vänner, läsning.
Ser helst på tv: Nyheter.
Drömsemester: Island och Kuba 
är två länder jag vill åka till.

Kajsa Jernqvist är ny näringslivsutvecklar i Lilla Edets kommun.

Kajsa Jernqvist har fått ett varmt välkomnande
– Handelsutvecklingen ett prioriterat arbetsområde

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Vindkrafts-
parken på Prässeber-
gen är nu fullt utbyggd.

Åtta verk snurrar och 
tillsammans genererar 
dem 37 400 megawat-
timmar per år.

– Den produktionen 
räcker för att värma 
upp 2 000 villor. Det 
motsvarar nästan 
hälften av kommunens 
villabestånd, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab och 
tillika styrelseledamot i 
Prässeberg Vind AB.

Precis som i många andra 
kommuner har vindkrafts-
frågan vållat häftiga diskus-
sioner i Lilla Edet. Nu har 
debatten mer eller mindre 
tystnat. Samtidigt kan kom-
muninvånarna konstatera att 
området vid Prässebergen nu 
är komplett med åtta vind-
kraftsverk.

– Vindkraften har varit en 
infekterad fråga, det upple-
ver jag inte att den är längre. 
Nu finns ingen möjlighet 
till utökat vindkraftsbestånd 
av någon större omfattning. 
Jag kan inte annat än att vara 
lite ironisk mot kommunens 
vindbruksplan som är på över 
50 sidor. Den säger att vi ska 
ha vindbruk av mer omfat-
tande karaktär och att det 
skall koncentreras till Präs-
sebergen. När vindbruks-
planen antogs var Prässeber-
gen redan färdigexploate-
rad. Nu finns något enstaka 

område kvar att exploatera, 
som dessutom är belagt med 
sådana restriktioner att vind-
bruk knappast är någon idé, 
sedan inget mer, säger Ivars-
bo och tillägger:

– Faktum är att den svens-
ka vindkraften idag produce-
rar lika mycket energi som 
en svensk kärnkraftsreaktor. 
Varje kilowattimme som pro-
duceras med vindkraft ersät-
ter någonstans i världen lika 
mycket el producerat med 
kol.

Politisk aspekt
– Personligen tycker jag att 
vindkraft är något väldigt po-
sitivt. Det finns naturligtvis 
en politisk aspekt i ett sådant 
uttalande, men jag tycker att 
vi talar väldigt mycket om 
förnyelsebar energi men gör 
väldigt lite. Min uppfattning 
är att Lilla Edets kommun 
hade tålt fler vindkraftsverk. 
Samtidigt vill jag poängte-
ra att man inte ska köra över 
opinionen.

Det första steget till vind-
kraftsutbyggnad i Lilla Edet 
togs 1995. Kommunens 
kanslipersonal var tillsam-
mans med kommunstyrelsen 
på ett vänortsutbyte i Dan-
mark, vindkraftens förlova-
de land.

– Efter det besöket skrev 
Pia Dahlén (C) och Frida 
Spjuth (V) en motion till 
Lilla Edets kommun om att 
man borde satsa på vindkraft. 
Svaret på motionen blev en 
kortfattad och enkel utred-

ning. Högstorpsområdet vid 
avfallsdeponin pekades redan 
då ut att ha det bästa vindlä-
get, berättar Lars Ivarsbo.

Lotsades till Leifab
Tio år senare, 2005, hörde 
Leif Andersson från Sjun-
torp av sig till Lilla Edets 
kommun med en intresse-
förfrågan gällande vindkraft.

– Jag lotsade honom i sys-
temet och till Leifab som 
besatt mark i området. Han 
fick också ta del av den enkla 
vindkraftsutredningen från 
1995, förklarar Ivarsbo.

Detta utgjorde startskot-
tet för vindkraftsutbyggna-
den i Lilla Edet. 2007 var det 
första verket rest och i våras 
hade den åttonde snurran fär-
digställts.

– Det finns tre parker i 
parken. Det är utfärdat en-
skilda tillstånd för verken, 
men det finns ett gemen-
samt ansvar för bland annat 
bullernivån. Fem av verken 
ligger på Leifabs mark och 
resterande tre är fördelade 
på annan markägare. Totalt 
finns det 15 ägare/delägare 
varav Leifab är en av dem. 
Vår andel motsvarar ett halvt 
vindkraftverk som produce-
rar en megawatt. Det i sin 
tur genererar en tredjedel av 
vår egen energiförbrukning, 
säger Leifabs vd Owe Lång.

Totalhöjden på vindkraft-
snurrorna är maximerat till 
150 meter från marken med 
en rotordiameter på 85 meter. 
Investeringsvolymen uppgår 

till 250 miljoner kronor med 
infrastrukturen inräknad.

Ringar på vattnet
– Tillgängligheten till Präs-
sebergen har förbättrats avse-
värt och nu blir det betydligt 
enklare att utöva skogsbruk 
i området och det uppenba-
ras även möjlighet till rekre-
ation. Vindkraftsutbyggna-
den har givit ringar på vatt-
net, säger Lars Ivarsbo.
Har resultat blivit vad ni 
hade förväntat er?

– Verkligen! Prässeber-
gen har mycket bra vind-
förhållanden, det har vi sett 
med facit i hand. Tur var att 

Leif Andersson vågade satsa 
trots det magra underlag som 
fanns. Han banade väg för 
den vindkraftspark som nu är 
i bruk, avslutar Lars Ivarsbo.

Nu snurrar vindkraftsverken på Prässebergen
– Gynnsamma förhållanden ger bra produktion

Owe Lång, vd Leifab, och Lars Ivarsbo, vice ordförande i Leifab, konstaterar att satsningen 
på vindkraft har slagit väl ut.

Vindkraftsparken på Prässe-
bergen är nu fullt utbyggd. 
Parken består av totalt åtta 
vindkraftsverk. 

PÅ PRÄSSEBERGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ombud för Västtrafik:

ICA MATKASSEN!

✃

ÖPPET:
Måndag –torsdag  8-21
Midsommarafton 8-14
Midsommardagen 9-21
Söndag 9-21

•  Handla för 100:- få 1 kg potatis, 
   200:- få 2 kg potatis... (gäller upp till 1000:-)

• Handla för 500:- & få ½ kg Ica kaffe
• Handla för 1000:- & få 1 kg Ica kaffe 

Glass BigPack
rabatt

✃

5dl vispgrädde
rabatt 

✃Jordgubbar 
rabatt

PACKHJÄLP 
FRÅN LNIK

 

 

 
Klipp ut och ta med annonsen, gäller t.o.m. 26/6 -11

  

Glad midsommar önskar Lars med personal!

:-

:-

:-
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NÖDINGE. Aleborna 
har mycket att tacka 
Löftet – Ung arrangör 
för. Alerocken, UKM 
och Festivalborg har 
alla blivit succé. 

I måndags mottog 
föreningen ett ung-
domsstipendium om 20 
000 kronor från kom-
munen.

Under de fyra år som Löftet 
– Ung Arrangör funnits har 
många uppskattade evene-
mang gått av stapeln. För-
eningen sköts helt och hållet 
av ungdomar, samtidigt som 

de har stöd från många andra 
som är villiga att hjälpa till.

Ungdomsstipendiet "Ett 
gott föredöme" om 20 000 
kronor delades ut i samband 
med kommunfullmäktiges 
möte i måndags. Än så länge 
är det inte bestämt vad man 
ska göra med pengarna, men 
nog finns det idéer.

– Jag skulle vilja ha utbild-
ning för oss i föreningen så att 
vi kan bli ännu bättre på att 
arrangera. Man vill så mycket 
men ibland är det svårt att 
veta vart gränserna går och 
vad som är möjlig, säger ord-
förande Valmire Huskaj.

Många evenemang har 
varit inriktade på musik och 
det kommer vi även att få se 
mer av framöver. Men man 
vill även försöka uppmärk-
samma andra talanger.

– Vi försöker att förde-
la så att det ska finnas något 
för alla. Därför hade det varit 
kul om vi även kunde ordna 
exempelvis utställningar och 
dansuppträdanden. 

Valmire är mycket stolt 
över vad de presterat hittills 
och ser fram emot att fort-
sätta planeringen till hösten. 

JOHANNA ROOS

Löftet – Ung Arrangör fick stipendium
– 20 000 kronor mottogs tacksamt 

Valmire Huskaj, ordförande i Löftet – Ung Arrangör, är tacksam för att så många ställer upp 
för föreningen.
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RENAULTFESTIVAL HOS HEDIN BIL
INGET EXTRA PÅ KÖPET - RÄTT PRIS DIREKT

RENAULT CLIO 1,2 16V ANNIVERSARY
ECC, 15” Alufälgar, Lackade lister, Tonade rutor
Tillägg metallic 4.900:- 

Ord. pris 134.900:-  Nu! 109.900:-
Bränsleförbrukning blandad körning: Clio 5,5-7,5 l/100 km, Megane 4,4-6,8 l/100 km. CO

2
: Clio 129-179 g/km, Megane 114-160 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. 

www.hedinbil.se
Tel. 031-790 04 00 • Krokslätts Parkg. 4
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15

www.hedinbil.se
Tel. 031-790 08 20 • Tagenev. 17, H-Kärra 
Mån-fre 9–18 • Lör–Sön 11–15

RENAULT MÉGANE FLEXFUEL 
SPORT TOURER AUTHENTIQUE 
AC, Färddator, Elhissar fram, Antisladd ESP, 
Antispinn ASR, CD med MP3 
Tillägg metallic 5.500:- 

Ord. pris 168.900:-  Nu! 139.900:-
Miljöbil! Skattefri i 5 år!

SPARA 
25.000:-

SPARA 
29.000:-

154.900:-

COLT BLACK EDITION 
Ord. pris 131.900:-

ACC, Farthållare, Takspoiler, 
Alu-fälg, Backsensorer m.m.

MILJÖBIL!

LANCER 1,6 BLACK EDITION
Ord. pris 169.900:-

ACC, Stop and Go, Alu-fälg, 
Takspoiler m.m.

117.900:-

COLT: Bränsleförb. bl. körn. fr. 5,7 l/100 km. CO2 118 g/km. 
LANCER: Bränsleförbr. bl. körn. 5,1 l/100 km. CO2 133 g/km. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

HEDIN BIL BLACK EDITION
Begränsat antal! Endast hos Hedin Bil!

MITSUBISHI-
GARANTI

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

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

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

Toyota Aygo 1,0 VVT-i  -08
svartmet., 5-d. 4.690 mil
Förr 79.900:- ...........Nu 69.900:-
Peugeot 107 1,0 -08
svartmet., 5-d. 4.712mil
Förr 74.900:- .......... Nu 64.900:-

R Megane Touring 1,6 FF 16V  -08 
rödmet., 2.064 mil
Förr 99.900:- ...........Nu 89.900:-
R Laguna 2,0 T Kombi 04
silvergrönmet., 13.170 mil
Förr 59.900:- .......... Nu 49.900:-
Mitsubishi Colt 1,3 -08
rödmet., 5-d. 1.842 mil
Förr 89.900:- .......... Nu 79.900:-
R Clio III 1,2 TCE -08
blåmet., 5-d. 3.890 mil
Förr 92.900:- .......... Nu 82.900:-

R Megane Touring 1,6 16V -05
grönmet., 8.482 mil
Förr 59.900:- .......... Nu 49.900:-
Honda Accord 2,4 Tourer -03
blåmet., 15.216 mil
Förr 94.900:- .......... Nu 84.900:-
Mitsubishi Lancer 1,8 B -08
gråmet., 4.350 mil
Förr 149.900:- ...... Nu 139.900:-
Toyota Yaris 1,3 -08
blåmet., 5-d. 2.486 mil
Förr 109.900:- ........ Nu 99.900:-
Renault Clio III 1,2 TCE -08
mörkgråmet., 5-d. 3.435 mil
Förr 89.900:- .......... Nu 79.900:-
Volvo S60 2,4T Buisness -03
blåmet., 13.850 mil
Förr 84.900:- .......... Nu 74.900:-
MB C250 CGI BlueEfficiency -10
mörkgråmet., aut., 815 mil
Förr 309.900:- ...... Nu 299.900:-

RENSNING!

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

www.hedinbil.se



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

www.laget.se/nskfotboll

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

• 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:-

Nagelvård  &  Hudvård
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98
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Midsommar 
på Vimmervi

Program midsommarafton
c:a 12.30  samling vid badplatsen. 

Utdelning av svenska flaggor 
till barnen

c:a 12.45  avmarsch till idrottsplatsen till
Lennart Hellbergs dragspelsmusik

c:a 13.00  dans kring midsommarstången
c:a 13.30  lekar o dylikt. Dragspelsmusik för 

de som inte vill leka.
c:a 14.30  dans kring midsommarstången
c:a 15.00  avslutning – godispåsar till barnen

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK dominerade 
stort mot Trollhättans 
BOIS.

Ändå lyckades gäs-
terna kvittera fem 
minuter före slutsig-
nalen.

Matchen såg ut att 
sluta oavgjort när 
Svante Larson frispe-
lade Oscar Frii som inte 
missade chansen att bli 
hjälte.

Idrott är inte alltid rättvist 
och därför kändes det nästan 
logiskt när Trollhättans BOIS 
kvitterade på straff, efter en 
odiskutabel hands på Niclas 
Hylander, som dock hindra-
de bollen från att gå i mål.

– Återigen höll det på att 
straffa sig att vi inte lyckas 
”döda” matcherna. Vi hade 
ett antal helt rena måltillfäl-

len som vi sumpade. Skär-
pan måste bli bättre annars 
kommer vi att tappa givna 
poäng, analyserade Svante 
Larson efter slutsignalen.

Så sant som det är sagt, 
men i fre-
dags kväll fick 
Skepplanda 
en sista chans 
att skipa rätt-
visa. Nämnde 
Larson var 
med offensivt i en omställ-
ning och lyckas få ordning på 
en orolig boll i straffområdet. 
Centralt stormade lagkapten 
Oscar Frii fram och Larsons 
passning var perfekt.

– Jag blev rädd att han 
inte såg hur fri han var så 
jag skrek åt honom att ta det 
lugnt, berättade framspelaren 
vars stämma hördes över hela 
Forsvallen.

– Haha, det kanske var 

tur för jag hade gärna passat 
vidare. Målgörandet är inte 
min grej, men det gick ju 
att ”kötta” in den här bollen 
också, log matchhjälten.

Skepplanda tog ledning-
en efter en 
halvtimme i 
första halvlek. 
Svante Larson 
fick skottläge 
strax utanför 
straffområ-

det. Stramaren gick i krysset.
– Där ska de sitta, menade 

Larson.
Hemmalaget fortsatte att 

rada upp målchanser både i 
slutet av första och i början 
av andra halvlek. När utdel-
ningen uteblev släppte SBTK 
initiativet och gästerna fick 
ta över. BOIS lyckades trots 
ett större bollinnehav i slut-
perioden inte skapa särskilt 
mycket som kan kallas mål-

chanser, men effekten blev 
ett antal fasta situationer. En 
hörna i 85:e minuten ställ-
de till bekymmer. Gästerna 
sköt vilt mot målet och kulan 
var på väg över mållinjen när 
mittbacken Niclas Hylan-
der fick ut en arm. Straffen 

sattes spiksäkert. Skepplan-
da fick på nytt ta komman-
dot och matchen fick till slut 
ett äkta friispel…
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
IFK Uddevalla – Ahlafors IF 2-0
Mellerud – Lilla Edet 2-1 (1-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson.

IFK Uddevalla 10 23 25
Lärje/Angered 10 16 25
Fässbergs IF 10 2 19
Velebit 10 13 17
Melleruds IF 10 0 15
Ahlafors IF 10 -1 13
Lilla Edets IF 10 -5 13
IFK Åmål 10 -4 11
IF Väster 10 -6 11
IFK Trollhättan 10 -6 11
IF Warta 10 -13 9
Skärhamns IK 10 -19 2

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Nossebro 4-3 (2-2)
Mål L/N: Tobias Johansson, Jon 
Spjuth, Andreas Åkerblad, Rasmus 
Ydal.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Romelanda 0-2 (0-2)
Matchens kurrar: Jonas Agneman 3, 
Mattias Ögren 2, Simon Enyck 1. 

Vardar/Makedon 11 22 31
Virgo 11 9 28
Hisingsbacka 11 9 21
Tollered 11 3 17
Mossen 11 -2 16
Göteborg SIF 11 -1 15
Utbynäs 11 -5 13
Bergum 11 -1 12
Romelanda UF 10 -4 12
Älvängen 11 -3 10
Finlandia 11 -6 9
Tuve 10 -21 3
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Trollhättans BOIS 2-1
Mål SBTK: Svante Larson, Oscar Frii. 
Matchens kurrar: Svante Larson 3, 
Niclas Hylander 2, Mikael Maliniemi 1. 

Skepplanda 11 17 25
Vänersborg 11 18 24
Halvorstorps IS 11 19 22
Trollhättans FK 11 10 22
Sollebrunns AIK 11 12 20
Trollhättans IF 11 -2 16
Östadkulle SK 11 -6 15
Trollhättans BOIS 11 2 14
Göta BK 11 0 13
Sjuntorps IS 11 -11 7
Säven/Hol 11 -18 7
International 11 -41 1

Division 6 Alingås
Sjövik – Alvhem 2-1 (1-1)
Mål AIK: Robert Secrett.

Division 6 D Göteborg
FTU – Nödinge 1-2 (1-0)
Mål NSK: Alen Grozdanic, Bernhad 
Hadenäs.
Säve – Nol 2-4 (2-3)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Anders 
Brandt, Anders Hedlund. Matchens 
kurrar: Michael Hintze 3, Jesper 
Albinsson 2, Anders Brandt 1.

Division 7 D Göteborg
Bohus – Färjenäs 2-2 (1-0)
Surte – Hjuvik 2-2 (1-1)
Mål SIS: Lasse Karlsson, Mathias 
Berner. Matchens kurrar: Lasse 
Karlsson 3, Andreas Werder 2, Saffo 
Harbas 1.

Division 2 V Götalanda, damer
Skepplanda – Qviding 2-4 (0-1)
Mål SBTK: Anna Persson, Michaela 
Berndtsson.

Division 3 Västergötland S
Hus FF – Lödöse/Nygård 1-1 (1-0)
Mål L/N: Evelina Löfström.

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Kungälv 1-2 (1-1)
Mål ÄIK: Självmål.
Matchens kurrar: Irina Roussakoff 3, 
Tesa Enyck 2, Emelie Johansson 1.

Ytterby – Ahlafors 1-1 (1-0)
Mål AIF: Caroline Magnusson.

ÄLVÄNGEN. Vårsäsongens 
näst sista seriematch blev 
ingen höjdare för ÄIK.

Hemmalaget tvingades 
inkassera ännu en förlust.

Romelanda vann med 
2-0.

Första halvleken hade gästande 
Romelanda de farligaste tillbu-
den och prickade också in två mål, 
trots bra insats av Jonas Agne-
man i hemmaburen. Efter paus 
blev det bättre fart på manskapet 
i ÄIK som skapade ett flertal bra 
målchanser. Tyvärr tog skotten 

inte i önskad riktning och de 
bollar som hamnade inom mål-
ramen plockades 
enkelt ner av sista 
utposten.

Trots att 
avståndet till 
Romelanda är 
en halvtimmas 
bilväg, var det första gången som 
lagen drabbades samman i serie-
fotboll.

ÄIK har fortfarande en match 
före serieuppehållet. Den spelas 
hemma på Älvevi mot Finlan-
dia/Pallo nu på onsdag. Här vill 

säkert gästerna ha revansch för 
debutmatchen tidigt i våras då 

ÄIK vann med 
3-1.

Sedan gäller det 
för ÄIK att slicka 
såren inför höst-
säsongen både vad 
det gäller avstäng-

ningar och skador.

ÄIK hoppas på en ljusare höstsäsong

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK:s Jens Nilsson i hård kamp med en mot-
ståndare. Romelanda vann till slut matchen 
på Älvevi med 2-0.

Matchhjältar. Svante Larson gjorde först 1-0 (årets mål på Forsvallen?) och assisterade sedan Oscar Frii till det avgörande 2-1-målet strax före slutsignalen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Friispelet avgjorde!
– Skepplanda säkrade segern i sista minuten

Oscar Frii gratulerar Svante Larson till fullträffen.

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Trollhättans BOIS 2-1

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg
Älvängen – Romelanda 0-2



UDDEVALLA. Ahlafors 
IF behöver ett trend-
brott.

Bara en poäng på tre 
matcher.

– Vi har mött seriens 
i särklass bästa lag och 
gjort det bra, säger lag-
kapten Michel Berndts-
son-Gonzales.

Det blev som väntat ytterst 

svårt borta mot IFK Udde-
valla. Platsgräset och ett 
tidigt ledning-
mål gjorde det 
inte lättare för 
gulsvart. När 
sedan Rasmus 
Johansson fick 
sitt andra gula 
kort och visades av plan var 
matchen körd.

– Vi skapar inte särskilt 

många egna målchanser 
och är aldrig nära att rubba 

dem. Nu 
har vi Väster 
hemma på 
onsdag och 
då gäller det 
att ta poäng 
igen, menar 

Michel Berndtsson-Gonza-
les.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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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

ddddddidididididid lllllllllllllltltllttltltltlltltltllttltt fffffffffffffffffffffööööööööööööööööööööö ddddddddddddddddd tttttttttt
GULDKORTET

*

ggggggggggggggggg gggg

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

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IF VÄSTER
ONSDAG 22 JUNI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

ANGERED. Trots den tuffa 
vinden och 30 grader varmt, 
blev det fantastiska resultat 
av Tingbergs AIS. Sara 
Kuutti, 15 år, började med 
att ta nytt klubbrekord i 
spjut med 33.28 meter och 
placerade sig som tvåa. Sara 
har sjätte längsta kastet i 
Sverige i år.

Emma Kuutti, 13, år 
stötte kula och kom tvåa 
med 8.57. Sedan sprang 
Emma ett bra disponerat 
lopp på 600 meter och 
spurtade om sina konkur-
renter på upploppet. Nytt 

klubbrekord på 1.50.81 och 
näst bästa resultatet i Sverige 
i år.

Anna Kuutti, 12 år, 

gjorde ett bra lopp på 600 
meter och slutade trea med 
nya personrekordet 2.12.36.

❐❐❐

Fyra medaljer för Tingbergs AIS i Angeredspelen

Sara, Emma och Anna Kuutti från Tingbergs AIS svarade 
alla för fina insatser när Angeredsspelen avgjordes.

SBTK:s damer föll igen
- Nu krävs mirakel för att undvika degradering
SKEPPLANDA. Det skall 
till ett mirakel för att 
rädda Skepplandas 
damer undan degrade-
ring.

Laget är ohjälpligt 
sist i division 2 V Göta-
land.

I lördags förlorade 
SBTK hemma mot Qvi-
ding FIF med 2-4 (0-1).

Med halva serien spelad 
är Skepplanda jumbo med 
endast en inspelad poäng 
på nio matcher. Det är tolv 
poäng upp till strecket och 
frågan är om inte loppet 
redan är kört.

– Visst ser det tungt ut, 
men vi ska inte ge upp, för-
säkrar tränaren Christian 
Andersson.

Mot toppmatat Qviding 
FIF kämpade hemmalaget 
tappert, precis på samma sätt 
som man gjort tidigare under 
säsongen. Underläget, 0-1 i 
halvlek, utjämnades av Anna 
Persson i den 51:a matchmi-
nuten. 

Glädjen blev dock kortva-
rig och inom loppet av fem 
minuter var ställningen 1-3. 
Det blev inga poäng den här 
gången heller. Det hjälpte 
föga att Michaela Berndts-
son reducerade till 2-3. Slut-

resultatet fastställde Moa Jarl 
i den 70:e minuten.

– Tjejerna ska ha beröm 
för sin fina inställning. De 
sliter verkligen, men vi 
räcker inte riktigt till. Trup-
pen är tunn och vi är sårbara 
för skador och avstängningar, 
säger Christian Andersson.

Förhoppningsvis kan 
SBTK:s damer slicka såren 
under sommarledighe-
ten och komma laddade när 
serien vänder den 5 augusti. 
Det krävs en rekordhöst av de 
gulsvarta tjejerna för att und-
vika nedflyttning till division 
3 nästa säsong.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Uddevalla – Ahlafors IF 2-0 (1-0)

Rasmus Johansson hamnade i domarens blick-
fång och fick två gula kort. Det betydde rött 
och att den skicklige mittfältaren missar nyck-
elmatchen mot Väster på Sjövallen nu på 
onsdag. Arkivbild: Allan Karlsson

Serieledarna 
klassen bättre
– Ny förlust för Ahlafors IF
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Torsdag 30/6:
13:00 Presskörning på banan
19:00 Fotboll i Höljes
20:00 After Game i ”Höljes Racebar”
22:00 The Playtones Show
Fredag 1/7:
16:00 Rallycross ”Supportrace”
19:30 After Race i ”Höljes Racebar”
22:00 Jill Johnsson konsert
Lördag 2/7:
10:00 Boksläpp med ”Lets dans” Tina
10:15 Rallycross EM träning
15:30 Officiell invigning
16:00 Rallycross EM, heat 1
19:30 After Race i ”Höljes Racebar”
21:00 Dans på startplattan med Willez
22:30 Rydell & Quick Show
Söndag 3/7:
10:00 Rallycross EM, heat 2 & 3
14.30 Träffa förarna som skriver autografer
15:00 Finaler

1-3/7

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Slutspurt på 
alla våra 2011-års 

demobilar!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Sista 
söndagen för 
säsongen!

Ale-Surtes A-lag riskera spricka

S
K

EP
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B
T
K

1948

Fotbollsskola 2011
I år arrangerar Skepplanda BTK en 

FOTBOLLSSKOLA för barn och ungdomar 

från årskurs 0 (förskola) till årskurs 6

 Datumet är 15-17 augusti 

med tiderna 10:00-15:00.

Kostnaden för fotbollsskolan är 300 kronor 

och avgiften medtages kontant till fotbolls-

skolan första dagen. I avgiften ingår boll, 

vattenflaska och lunch/mellanmål.

 
OBS! Sista anmälningsdatum är 30 juni!

 
Anmäl via mail;  sbtk@live.se

Mailet skall innehålla: Barnets namn, årskurs 

samtallergier.

 
Vid frågor;
Ricardo Nascimento, tel: 0739-76 66 43 

www.skepplanda.se

Sommargröna greener! 
Golfsäsongen är igång och det betyder 

mycket aktivitet på golfklubben.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

•  Hos oss kan du boka tid via golf.se, 
det finns ingen begränsning på hur 
långt i förväg du kan boka.   

•  Greenfee + lunch,  300 kr på vardagar 
före kl 15.00

•  Pay and Play, 9-håls korthålsbanan för 
alla. Senior 80 kr, junior 60 kr. 

 
Välkommen till klubben 
där det händer!

Ons 22/6 kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Väster
 

Ons 22/6 kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

Ons 22/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Finlandia/Pallo

Sön 26/6 kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Ytterby

FOTBOLL I ALE

MELLERUD. Lilla Edets 
IF lyckades inte för-
svara sin ledning mot 
Mellerud.

Hemmalaget vände 
på steken och vann en 
jämn tillställning på 
Rådavallen i lördags 
med 2-1 (1-1).

– Vi borde haft minst 
en poäng, suckar LEIF:s 
assisterande tränare, 
Marcus Tersing. 

Efter den fina skalpen mot 
Velebit var det ett optimis-
tiskt Lilla Edet som åkte till 
Mellerud. Det började också 
bra för gästerna som kunde 
ta ledningen i den 19:e mi-
nuten. På ett långt inkast du-
ellerade Martin Erlandsson 
och Marcus Tersing med ett 
par MIF-försvarare. Bollen 

hamnade så småningom hos 
Marcus Olsson, som vid den 
bortre stolpen kunde pricka 
in 0-1.

LEIF hade bud på ytterli-
gare mål, men kylan i avslu-
ten saknades. Mellerud tilläts 
sedan komma in i matchen 
och sista kvarten på den första 
halvleken gick i hemmalagets 
favör. Kvitteringen i den 38:e 
minuten var logisk. Anfallses-
set Valon 
Gashi höll sig 
framme och 
ordnade 1-1.

Den andra 
halvleken var 
bara några mi-
nuter gammal när rutinerade 
Markus Svensson gjorde 
2-1 på hörna. Det såg lite väl 
enkelt ut då han med pannan 
skallade in det som skulle visa 

sig bli segermålet.
Under slutdelen av match-

en gjorde gästerna allt vad de 
kunde för att få till stånd en 
utjämning. Tränaren Daniel 
Lennartsson beordrade ett 
tremannaanfall och målchan-
ser saknades sannerligen inte. 
Marcus Olsson hade en nick 
tätt över ribban och med bara 
sekunder kvar att spela var in-
hopparen Almedin ”Meddi” 

Besic några 
centimeter 
ifrån att bli 
poängrädda-
re.

– Det känns 
lite surt, men 

det är bara att ta nya tag och 
blicka fram emot dubbel-
mötet som väntar med IFK 
Trollhättan. Det hade känts 
skönt att ta åtminstone fyra 

poäng på de här två match-
erna som återstår innan som-
maruppehållet, säger Marcus 
Tersing.

Det första mötet mellan 
Lilla Edet och IFK Trollhät-

tan spelas på Ekaråsen nu på 
torsdag.

LEIF tappade ledning på Rådavallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marcus Olsson gjorde mål för sitt Lilla Edet på Rådavallen 
i lördags. Det räckte emellertid inte till poäng då Mellerud 
vann med 2-1.                        Arkivbild: Per-Anders Klöversjö 

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Melleruds IF – Lilla Edets IF 2-1 (1-1)

BOHUS. Om Kultur- och 
fritidsnämnden beslu-
tar att inte spola någon 
is i Ale Arena riskerar 
Ale-Surte BK:s A-lag 
att spricka inom kort.

– Ja, det hänger på 
en skör tråd nu, säger 
Johan Janebrink, en av 
flera engagerade spe-
lare.

Osäkerheten runt 
arenan har redan gjort 
det svårt att få ihop en 
trupp.

Ale-Surtes A-lagstrupp består 
idag inte ens av tio kontrakte-
rade spelare. I rekryteringen 
av nya bandyförmågor har in-
tresset för Vildkatterna varit 
svalt.

– Det sprider sig snabbt i 
bandykretsar. Alla i hela Ban-
dysverige vet om våra pro-
blem, men de flesta tror inte 
att det är sant. Vår arena är 
känd för sin fina is och sin 

låga kostnad och det känns 
helt obegripligt att kommu-
nen helt plötsligt inte ens kan 
bistå med isen. Vi har ju gjort 
så mycket här uppe, säger 
Johan Janebrink.

Att försöka locka spela-
re har varit svårt dels med 
tanke på klubbens ekonomi 
dels med hänsyn till osäker-
heten runt Ale Arena.

Ingen hemmaplan
– När man inte ens kan er-
bjuda en hemmaplan väger 
man ganska lätt i diskussio-
nerna, men vi gör så gott vi 
kan. Än så länge är vi bara 
några få som har bestämt oss 
för att spela i Ale-Surte. In-
tresset kring vad som händer 
med klubben och arenan är 
däremot väldigt stort. Skulle 
det bli ett negativt besked 
kommer en hel sport att rea-
gera, surte- och bohusborna 
är också engagerade till tusen. 
Protesterna kommer bli mas-

siva, menar Janebrink.
Samtidigt är risken stor att 

de spelare som är kontrakte-
rade inser faran och väljer att 
söka ny adress. Med tanke på 
vad som kan vänta är klub-
ben nästan tvingad att släppa 
de som vill gå. Att sitta med 
ett antal spelarkontrakt utan 
arena lär inte förbättra eko-
nomin.

– Det är kört, men de ska 
få bekänna färg, konstaterade 
en upprörd Johan Janebrink 
på måndagskvällen efter att 
Kommunfullmäktige beslu-
tat att inte ge Kultur- och fri-
tidsnämnden ett nödvändigt 
tillskott för att klara driften 
av Ale Arena 2011.

– Svårt att både locka och behålla spelare utan arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Ale-Surte BK – ett slaget lag.
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på centrumhotell i Danmark

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

Comfort Hotel Xpress 
Copenhagen 
På Comfort Hotel Xpress Copenhagen 
har du några av huvudstadens 
största upplevelser och sevärdhe-
ter som grannar. Mindre än 100 m 
från hotellets entrédörr ligger det 
nästan stjärnformade Kastellet, 
ett av Nordeuropas bäst bevarade 
fästningsanläggningar. Här finns 
Danmarks världsberömda känne-
tecken Den lille Havfrue i Köpen-
hamns Hamn och längs Langelinie 
finner ni bl.a. Frihedsmuseet och 
Sankt Albans nygotiska kyrka i 
Churchillparken. I centrum erbjuder 
Ströget en god kall öl, en mysig fika 
i de många caféerna eller shop-
ping i Köpenhamns bästa butiker. 
Köpenhamn är Nordens gastrono-
miska huvudstad. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Tjeckien – en solgul upplevelse

Hotel Akademie Nahác 
Mitt i Tjeckiens lantliga delar i den 
vackra och centrala regionen Böhmen, 
ligger den lilla staden Chocerady 
i Sàsava dalgång där fl oden med 
samma namn stillsamt fl yter igenom. 
Den tjeckiska idyllens intryck blir ännu 
starkare med placeringen av ert famil-
jevänliga och solgulfärgade hotell i ett 
vackert område med ängar, skog och 
utsikt över dalen. Chocerady är mer 
än 800 år gammalt, omges av branta, 
djupgröna skogsbeklädda sluttningar 
och har en gotisk kyrka (1600-tal), 
Vàvruv kvarn och bron vars ödesdigra 
historia är mycket känd. Totalt har 
bron byggts upp tre gånger efter bl.a. 
översvämning som staden fi ck betala 
för i över 20 år.

Ankomst:
Valfri t.o.m. 27/10 2011. 

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

5 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Chocerady

Shopping i Köpenhamn

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x daglig entré till 
 Balneo spacenter 
 (1 timme)

Hotel Akademie Nahác 

BRA BARNRABATT 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:
Nu har vi även öppet helger!

Comfort Hotel Xpress 
Copenhagen

BRA BARNRABATT 

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

STARRKÄRR. Musik-
kvällar stundar i Starr-
kärrs kyrka.

Åtta konserttillfällen 
är inplanerade under 
sommaren med start 
29 juni.

En blandning av klas-
siskt, folkton och jazz 
står på programmet.

Musik i sommarkvällen är ett 
koncept som Sabina Nils-
son implementerade för tre år 
sedan. Innan dess var utbudet 
komprimerat till en helg.

– Vi har fått en positiv re-
spons från aleborna på vår sats-
ning med musikkvällar. Vi har 
valt onsdagskvällar med start-
tid klockan 20, så att folk ska 
hinna hem från badstranden 
om det är fint väder, förklarar 
Sabina.

Precis som tidigare år är 
musikutbudet av varierande 
karaktär. Sabina försöker, som 

hon själv uttrycker det, att få 
med allt från finlir till folkligt.

– En del artister vänder sig 
till en liten smalare målgrupp 
medan andra gäster är kända 
för en större publik. Det är 
roligt med spännvidden och att 
få bjuda på musik som man inte 
hör på så många andra ställen, 
säger Sabina.

29 juni är första konserttill-
fället i Starrkärrs kyrka. Pre-
miären har lokal prägel då 
Marika Dahlbäck finns med 
och spelar cello. Övriga artis-
ter är Emma Giljan (piano), 
Tobias Nilsson (baryton) och 
Anders Åkerlid (violin). Från 
visa till klassiskt är rubriken för 
kvällen där det utlovas musik 
av Chopin och Mendelssohn, 
men även visor av Dan Anders-
son.

Den givna publiksuccén 
Peoria Jazzband sätter punkt 
för sommarmusiken i Starr-
kärr den 17 augusti. Däremel-
lan väntar till exempel fram-
trädanden av Eva Barthelds-
son och Greger Siljebo, La 
Festa di Musica, Bachkväll av 
Henrik Cervin och Västkus-
tens sommarorkester.

Fri entré råder till samtliga 
konserter, men besökarna får 
mer än gärna lämna ett bidrag 
till Starrkärr-Kilanda försam-
lings musikverksamhet.

– Självklart kostar det en 
hel del pengar att ta hit den 
här samlingen av artister. Vi 
får ett bidrag från Sensus, men 
det täcker inte på långa vägar 
de utgifter vi har. Församling-
en är dock angelägen om att 
försöka upprätthålla den här 
traditionen med återkomman-
de musikkvällar. Vi vet att den 
här typen av kultur ökar män-
niskors välbefinnande. Vi ser 
gärna att kyrkan blir en natur-
lig mötesplats även sommartid, 
avslutar Sabina Nilsson.

Sommarmusik i Starrkärrs kyrka
– Klassiskt, folkton och jazz utlovas

Sabina Nilsson i Starrkärr-Kilanda församling inbjuder till 
”Musik i sommarkvällen” i Starrkärrs kyrka. Premiär blir det 
onsdagen den 29 juni.

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 24 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången
ALEgato, en ungdomlig folkmusik-

grupp från Ale Kulturskola.

• Servering

• Lotterier

• Fiskdamm

• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 27/6 - 27/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

Onsdagen den 8 juni 
startade vår resa med 
Stigenbuss bekvä-

ma fordon och med Urban 
vid ratten. Efter upphämt-
ning av de 41 deltagarna i 
respektive hemort i vår långa 
kommun, från Skepplanda i 
norr till Surte i söder, star-
tade vår Hemliga resa som 
delvis är tillägnad vår ideellt 
arbetande kafépersonal i Ak-
tivitetshusen – Älvängen och 
Björkliden. 

Färden gick söderut och i 
god fart passerade vi avtags-
vägen mot Ullared till del-
tagarnas lättnad. På Hal-
landsåsen gjordes uppehåll 
för kaffe eller te med dub-
belfralla. På utdelat kartblad 
kunde resenärerna sedan följa 
vår fortsatta färd, som där-
efter gick vidare till Ängel-
holm för en färd med Turist-
båten Laxen på Rönne å från 
Stadshusets brygga till Skäl-
derviken. Detta är en av Äng-
elholms mest besökta turist-
attraktioner. Vi fick upple-
va Rönne å på en skön båttur 
genom staden ut till småbåts-
hamnen, en färd på cirka en 
timme. Rönne ås lopp börjar 
i Ringsjön och efter cirka 84 
km rinner den ut i Skälder-
viken. Vår båtguide liknade 
Rönne ås lopp genom staden 
med de lummiga stränder-
na vid Amazonfloden och 
uppmanade oss att titta efter 
både alligatorer och exotiska 
fåglar, dock utan resultat.

Efter denna sköna båttur 
började hungern att ge sig 
till känna och vi tog plats i 
den snällt väntande bussen 
för färd till Höganäs hamn 
för en god lunch på restau-
rang Bryggan. Mätta och be-
låtna åkte vi sedan vidare ut 
via det välkända sommarpa-
radiset Mölle till Kullens Fyr, 

längst ut på Kullaberg. Detta 
är Skandinaviens ljusstarkaste 
fyr i ett av världens mest tra-
fikerade vatten. Den är be-
lägen 78,5 meter över havet 
och kan ses på fem mils av-
stånd. Sedan mer än tusen 
år har här funnits en fyrplats 
med ljus för att vägleda sjö-
farare.

Resan gick sedan vidare 
via Arild och fram till Flick-
orna på Skäret där vi avnjöt 
kaffe med hembakade wie-
nerbröd och specialiteten va-
niljhjärtan. Varje sommar 
serverar man över 65 000 
gäster och bakar drygt 37 000 
vaniljhjärtan för hand i ba-
geriet. Flickorna Lundgren 
firade sitt 70-årsjubileum 
med flaggan i topp. Därefter 
startade vi vår hemresa. 

Under resan gavs tillfälle 
till lite hjärngymnastik för att 
bilda yrken och fåglar av väl 
omkastade bokstäver. Glada 
och som jag hörde nöjda re-
senärer kunde på nytt trampa 
Ale kommuns jord vid halv-
åttatiden. Vädergudarna gyn-
nade oss med perfekt res-
väder, lagom sol och lagom 
värme. Torsdag morgon bjöd 
på regn!

Nästa resa blir till Äppel-
marknaden i Kivik den 22-23 
september och därefter Gö-
teborgsoperans föreställning 
av West Side Story den 25 
oktober. Som avslutning på 
årets resor blir färden till ett 
vintrigt ljusglittrande Lise-
berg för att avnjuta julbordets 
frestelser på Huvudrestau-
rangen onsdagen den 7 de-
cember.

Till slut: Tack alla ni som 
jobbar ideellt i våra cafeteri-
or och sprider glädje och ge-
menskap för alla besökare på 
våra aktivitetshus!

Stig Andersson

Hemlig resa med PRO

PRO Ale Norra begav sig på hemlig resa onsdagen den 8 
juni. Färden gick till Skälderviken.

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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  IDSOMMAR

Fredag
FOLKMUSIK
JAZZ - DANS

Lördag
MUSIKAL - KATTRESAN
KAMMARMUSIK
CLASSICAL MAGIC SHOW

Söndag
OPERA - FAIRY TALE
en midsommarnattsdröm
KAMMARMUSIK

mauritzbergkultur.wordpress.com

Kultur på Mauritzberg i samarbete med

Biljetter 50-250 kr
Boka nu på mauritzbergkultur@telia.com
eller via tel/sms till 0707-32 02 31

M

24-26 JUNI

FESTIVAL
PÅ MAURITZBERG

Kultur
UngdomK

STARRKÄRR. Väderle-
ken fick arrangören att 
flytta inomhus.

Istället för Präst-
alunds hembygdsgård 
blev det för publiken 
att ta plats i Starrkärrs 
bygdegård.

Ett 50-tal personer 
kom för att lyssna på 
Lars-Eric och Johan 
Frendberg förra tors-
dagen.

Traditionen att varje vår 
ordna en viskväll med Lars-
Eric Frendberg är uppskat-
tad av aleborna. Synd var att 
man inte kunde genomföra 
arrangemanget i fagra Präst-
alund. Det blev till att ta byg-
degården i anspråk.

– Vädret styr vi inte över. 
Det var bara att gilla läget 
och låta publiken kliva in i 
Starrkärrs bygdegård, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Som vid några andra till-
fällen hade Lars-Eric Frend-
berg sällskap av sin son 
Johan. De båda underhöll 
gästerna i drygt en och en 
halv timme med vacker sång 
och en hel radda av roliga 
historier.

– Precis som det ska vara. 
Det blev många skratt mellan 
de olika sångnumren, förkla-
rar Inga-Britt.

Musiken spände från 
Taube till Elvis. Johan 
Frendbergs tolkning av Cor-

nelis Vreeswijk måste också 
framhävas. Den var mäster-
lig!

Frendbergs fick flytta inomhus
– Far och son underhöll i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Eric Frendberg charmade publiken i Starrkärrs bygde-
gård på sitt sedvanliga sätt.

Lars-Eric och Johan Frendberg underhöll med sång och fin-
stämt gitarrspel.

STARRKÄRR. En period 
i juni håller Starrkärrs 
församlingshem öppet 
hus.

Besökarna ges möj-
ligheten att äta lunch 
i den vackra sommari-
dyllen.

– Det är välbesökt 
och uppskattat, säger 
Kicki Jonsson.

När lokaltidningen kommer 
på besök till församlingshem-
met på onsdagsförmiddagen 
är det trångt om saligheten. 
Ett fyrtiotal lunchgäster har 
precis avnjutit en läcker mo-
rotssoppa när dagens hemliga 
gäst gör sig påmind.

– En nyhet för i år. Igår 
hade vi Pippi här och idag är 
det Noa som gästar oss. Mor-
gondagens gäst är Ivar Aro-
senius, men det får du inte 
berätta för någon, säger för-
samlingspedagog Solveig 
Markebo Sandersson.

Tisdag-torsdag under två 
veckors tid pågår öppet hus 
i Starrkärrs församlingshem. 
Syftet är att locka en bland-
ning av unga och äldre.

– Vi vill att församlingen 
ska vara inbjudande och att 
vi ska nå ut till nya männis-
kor i vår omgivning, avslutar 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Församlingshem blir lunchcafé

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Noa dök upp som hemlig gäst i Starrkärrs församlingshem i 
onsdags.

Luncherna i församlingshemmet är välbesökta.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20



Lärjungarna hade 
precis fått höra om 
allt de skulle få utstå 

och alla svårigheter de 
skulle få utstå. Ändå säger 
Jesus "Var alltså inte rädda". 
Han ger inte löfte om fred 
och frid utan om svårighe-
ter. Ändå ska de vara frimo-
diga. Det är Jesus, som har 
makten fast Han verkar vara 
svag i världens ögon. För ut 
mitt budskap manar Jesus 
oss. Det finns länder idag 
där det här är en realitet för 
de kristna. De dödas och 
deras kyrkor bränns. Ändå 
säger Jesus "Var inte rädd". 
Det enda vi behöver frukta 
är att förneka vår herre. 
Sanningen ska göra oss fria. 
Så vi kan med frimodig-
het gå ut till alla människor. 
Även om vi idag inte i Sve-
rige förföljs för vår tro är 

det svårt att vara frimodig, 
det finns en annan rädlsa 
som kan prägla oss. Inte för 
att bli fängslade eller slagna 
utan detta att vardagen med 
alla bekymmer fyller våra 
tankar. Även här behöver vi 
se på Jesus som säger "var 
inte rädda" till oss. Vi behö-
ver inte vara rädda för vad 
andra säger för Han är med 
oss. Jesus gör inte att vi slip-
per svårigheter men Han 
hjälper oss igenom dem. 
Allt bekymmer läggs på 
Jesus, Han de trötta vila ger, 
går din väg i mörka dalar, 
nådens sol går aldrig ner.

Maj-Britt Jigfelt. 
Elimförsamlingen, Alafors

Döda

Vår Lillebror

Nils Birgander
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.

ANNA-CLARA
ANDERS

med familjer
Svägerska

Syskonbarn

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Farmor och Syster

Henta Fernevald
* 7/3 1945

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Nol
12 juni 2011

KRISTER
HANS

Carolina, Johanna,
Christian

BJÖRN och YVONNE
Natalie, Madelene

Marianne

Tillsammans fick vi 50
ljuva år

min stora saknad ingen
annan förstår

Hoppas Du sover gott i
dödens rike

aldrig någonsin jag
finner Din like

Mitt liv nu sakta
    rinner ut
utan Dig min glädje

tagit slut
Jag önskar vi träffas

snart igen
Du som var min allra

bästa vän
Krister

Vi hann ej säga Dig
farväl

ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt

tack
vid evighetens port

Begravningen äger rum
fredagen 1 juli kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund. Svar om
deltagande till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.
Valfri klädsel.

Min älskade Make
Vår käre lilla Pappa
Svärfar, Morfar och

G Morfar

Ivar Bält
* 31/10 1921

har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,

syster, övrig släkt och
vänner

Älvängen
15 juni 2011

ANNA-LISA
MARITA och STURE
Jeanette och Tomas

Kristoffer, Peter,
Jennifer

Fredrik och Camilla
Markus, Rebecka

Daniel och Liselott
ING-MARIE och

HANNU
Gina och Jimmie

Kristian

I ungdomens vår vi
    satte vårt bo
Och sedan vi strävat
    tillsammans
I med och motgång vi
    hållit ihop
Som en gång vi lovat
    varandra
I Bohuslän vi njutit av
    många vänner, båtar
    och hav
Vi hoppas Ni minns
    Ivar, precis som han
    var

Begravningsgudtjänsten
äger rum fredagen 8 juli
kl. 12.00 i Lyse kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 6 juli.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på

Korttidsboendet,
Vikadamm för all
kärleksfull vård

Vår kära lilla
Mamma och Farmor

Ulla
Johannesson

* 9/11 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
9 juni 2011

PER, OLOF, CARL
med familjer

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juli

kl. 11.00 i Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för god och fin vård.

Till minne 
Lars-Ove

Johansson
* 22/5 1935

har lämnat oss

Nödinge
22 maj 2011

BARN
BARNBARN

Syskon med familjer

Vila i frid

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste.

Vår Älskade

Nils Birgander
* 12 juli 1948

har lämnat oss.

Ryd
7 juni 2011

BRITT-MARIE
MÄRIT och TORBJÖRN

John, Anna
PATRIK och SARA

ANNIKA och NIKLAS
Scilla, Viggo, My

"Du fattas oss"

Begravningshögtiden
äger rum lördagen 9 juli
kl. 13.00 på Prästalunds

Hembygdsgård i
Starrkärr, där den hålles

utomhus. Efter akten
inbjudes till minnnes-

stund i Starrkärrs
Församlingshem.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 6 juli. Hedra
gärna minnet av Nisse

med en gåva till
Svenska Scoutförbundet

bg. 446-9268 eller
Sjöräddningssällskapet

pg. 900 500-0.
Valfri klädsel.

Min Livskamrat
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar

och Gammelmorfar

Harald Nilsson
* 27/3 1925

har i dag stilla insomnat.

Kilanda
13 juni 2011

MAGGIE
ELIZABETH och

ERLING
Therese och Erik

Andreas
Ida och Mats

Erik
Hanna
Linnea

KRISTINA och BENNY
Cecilia och Zach

Andrée
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

När Dina steg har 
tystnat finns ändå 
ekot kvar

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har

Vi spar dem i vårt 
hjärta, tar fram dem 
då och då

Så kommer Du för alltid 
att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 7 juli
kl. 13.30 i Kilanda kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 5 juli.

Ett varmt tack till den
fantastiska personalen på

Häljebo, Vikadamm.

Min kära Mamma

Ruth Lundgren
* 29/8 1937

har hastigt och oväntat
lämnat oss i sorg

och saknad.

Nol
12 juni 2011

KANTHI
Syskon med familjer

Släkt och många vänner

Allt vad Du lidit vi nog
ej förstått

Men troget Du kämpat
och vilan Du nått

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Men Ditt livsverk på
jorden nu fullbordat
var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juli

kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.

Ett varmt tack till alla Er 
som med sådan medkänsla 

hedrade minnet av vår 
Älskade

Inga-Lill Åström
vid hennes bortgång.

Tack för kondoleanser,
 vackra blommor vid 
hennes bår, generösa 

gåvor till olika minnesfon-
der samt för Ert stöd och 

Er närvaro vid begravningen.
Ett särskilt tack till kyrko-
herde Björn Nilsson och 
organist Sabina Nilsson 
som gjorde begravnings-
akten till ett kärleksfullt, 
vackert och ljust minne.

HANS
CHRISTINA och

ANN-MARIE

Tack

Betraktelse

Var inte rädd!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.     Inga-Lill Samuelsson

Vår kära Vän 
och Klubbmedlem

Nils Birgander
Har lämnat oss i

stor sorg och saknad.

Ale Rotary

Vår älskade son,
lillebror, storebror.

Idag skulle du fyllt 10 år

Tim Andersson-
Bergérus

* † 20 juni 2001

Önskad, älskad, saknad

Aina, Isabell, Tina, Erik, 
Thomas & MariaFamiljeredaktionen stänger för semester 28 juni - 31 juli
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Veckans ros 
Veckans ros och Tack! till 
alla barn, föräldrar och per-
sonal på Alvhems Förskola.

Christina och Elisabeth

Veckans ros till personal på 
Kyrkskolans förskola. Ett 
stort tack för festen i sam-
band med min pensione-
ring.             Ingbritt Olofsson

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Axums Järn i 
Älvängen, Klippstudion, 
Ale bokhandel, hälsoteket, 
klockmäster/smycka, Team 
sportia, Dressman, Kicks, 
Limit, Blomsterriket, Sven-
heimers konditori, Hem 
ljuva hem. Stort tack för att 
ni sponsrade oss med fina 
gåvor till vår Gökotta. Lot-
teriet och allt fantastiskt 
kaffebröd gjorde att årets 
Gökotta blev en succé!

Ale DHR

Guntorps missionskyrka
Lörd 25/6 Midsommar-
dagen kl 11, Ekumenisk 
Gudstjänst i Prästalund. 
Vid regn i Starrkärrs kyrka 
Medtag kaffekorg. Sönd 
26/6 kl 18, SOMMAR-
CAFÈ med ANDAKT An-
neMarie Svenninghed Sång 
Siri Hansson.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Westergaard.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Sönd 26 juni kl 10, Guds-
tjänst, Marie Nordvall, 
”Bönen – en del av Guds 
rustning”.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 21/6 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.
Tisd 21/6 – tors 23/6, 
Starrkärrs församlingshem 
kl 10-14, Öppet hus! Lätt-
lunch till låga priser, hemlig 
gäst, c:a 12.30. Lörd 25/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Fri-
luftsgudstjänst, Nordblom.
Sönd 26/6 Nols kyrka kl 10, 
Mässa, Nordblom. Kilanda 
kyrka kl 19, Gudstjänst, 
Nordblom. Onsd 29/6 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik, Karmmarmusik. 
Från visa till klassiskt. Fri 
entré.

Nödinge församling
Torsd 23/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik, 
Interband, mingelfi ka 
efteråt H Hultén. 25/6 
Midsommardagen kl 11, 
Nödinge Friluftsgudstjänst 
vid Dala Valfrids stuga H 
Hultén. Vid dåligt väder 
fi ras gudstjänsten i kyrkan. 
26/6 Den helige Johannes 
döparens dag kl 11, Surte 
kyrka Konfi rmation och 
Mässa R Bäck. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst R 
Bäck. Torsd 30/6 kl 19, 
Surte kyrka Sommarmusik 
Kärleksdrömmar, mingel-
fi ka R Bäck.

Surte missionsförsamling
Sönd 26/6 kl 10, Gudstjänst 
på Sjöviksgården. Gemen-
sam avfärd från parkeringen 
kl 9:15.
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan

Onsd 29/6 kl 19, Till-
sammans med sång och 
bön. Sönd 3/7 kl 11, Lars 
Rehnlund, nattvard. Onsd 
6/7 kl 19, Tillsammans med 
sång och bön. Sönd 10/7 kl 
11, ekumenisk gudstjänst 
Lars Rehnlund. Onsd 13/7 
kl 19, Tillsammans med 
sång och bön. Sönd 17/7 kl 
11, Ekumenisk Gudstjänst 
i Surte kyrka. Onsd 20/7 
kl 19, Tillsammans med 
sång och bön. Sönd 24/7 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Surte missionskyrka. Onsd 
27/7 kl 19, Tillsammans 
med sång och bön. Sönd 
31/7 kl 11, gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 3/8 kl 
19, Tillsammans med sång 
och bön. Sönd 7/8 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson, 
sång.

Skepplanda pastorat
Skepplanda Midsommar-
dagen 25/6 kl 10, Mässa 
Broman. Hålanda sönd 
26/6 kl 12, Friluftsgtj vid 
Järnklev Wetterling. S:t Pe-
der sönd 26/6 kl 10, Mässa 
Wetterling. Ale-Skövde 
Midsommardagen 25/6 
kl 14, Friluftsgudstjänst 
Prässebo, Sommarro vand-
rarhem Broman. Tunge 
Midsommardagen 25/6 kl 
17, Friluftsgtj vid kyrkan, 
Broman.

Älvängens missionskyrka
Tisd 21/6 kl 19, Styrelsen. 
Midsommardagen 25/6 kl 
11, Gemensam gudstjänst 
i Prästalund. Vid regn i 
Starrkärrs kyrka. Kaffekorg 
medtages.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

PredikoturerDöda

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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Allas vår Älskade

Sölvi Skånberg
* 12 september 1952

har i dag lämnat oss i sorg och saknad

Älebräcke, Alafors
13 juni 2011

MAMMA
GULLVI

Madelene och Krister
Wilma, Elsa

Cecilia
Ingvar

Du var någons dotter, någons syster,
moster, någons vän

Den första tiden är ganska längesen
Så blev Du någons livskamrat

och även någons mor
Din påverkan i livet är större än Du tror

I vart och ett av våra hjärtan
har Du satt Ditt unika spår

Tanken att aldrig se Dig mer
är orsak till varje tår

Min älskade Maka och Livskamrat
Vår älskade Mamma, Svärmor

Farmor och Mormor

Sölvi Skånberg
* 12 september 1952

har i dag i sitt hem efter en tids sjukdom lugnt och
fridfullt insomnat i kretsen av sina närmaste.

Älebräcke, Alafors
13 juni 2011

THORE
ROBERT och HELÉNE

Jesper, Joel, Linus
LINDA
Teodor

MATTHIAS och MONICA
Alva, Stina

ANDREAS och CAMILLA
Mamma

Syster med familj
Övrig släkt och vänner

Min älskling!
I mitt hjärta finns ett rum som bara är för Dig

Var jag än i världen är, så är Du inom mig
I mörker och i ljus Ditt ansikte jag ser

Ur minnet tar jag fram de bilder där Du ler
Jag är så tacksam att jag i tonåren fick möta dig,

för Du var så speciell och värdefull för mig
Det som gjorde Dig unik fanns i Ditt sätt att vara,
Din styrka och Ditt mod och allt Du kunde klara

En tröst i sorgen som jag ser
det är att Du inte lider mer,

från sjukdom och smärta
Du lämnar många sorgsna hjärtan

Din Thore

Det hem som Du älskat där blommorna spira
Det lämnar Du nu för en skönare värld

Den saknad som vi känner kan ord ej beskriva
Vårt tack för det goda, Din kärlek och omtanke

som Du sått på Din färd
Dina barn med familjer

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen 5 juli
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Akten avslutas vid

graven. Hedra gärna minnet av Sölvi med en gåva
till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till Anki och övrig personal på
Hemsjukvården Ale samt personalen på Kirurgmott.

avd 2 på Kungälvs sjukhus, AVH-teamet Kungälv,
avd 137 och Endokrinkirurgen på Sahlgrenska

för Er kärleksfulla omvårdad av Sölvi.
Jordfästningar
Anna Landerberg. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
16 juni begravningsguds-
tjänst för Anna Landerberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Lars-Ove Johansson. I 
Starrkärrs kapell hölls tors-
dagen 16 juni begravnings-
akt för Lars-Ove Johansson, 
Nödinge . Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Gustav Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 17 
juni begravningsgudstjänst 
för Gustav Andersson, Björ-
bäck. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Elinor Frössling. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
17 juni begravningsguds-
tjänst för Elinor Frössling, 
Alvhem. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Ulla Johannesson, Nö-
dinge har avlidit. Född 
1930 och efterlämnar 
sönerna Per, Olof och Carl 
med familjer som närmast 
sörjande.

Nils Birgander, Ryd har 
avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar makan Britt-
Marie, barn med familjer 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Henryka Fernevald, Nol 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Krister, 
barn med familjer samt sys-
ter som närmast sörjande.

Ruth Lundgren, Nol har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar dottern Kanthi 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Ivar Bält, Älvängen har 
avlidit. Född 1921 och ef-
terlämnar makan Anna-Lisa 
samt döttrarna Marita och 
Ing-Marie med familjer som 
närmast sörjande.

Harald Nilsson, Kilanda 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar makan Maggie 
samt döttrarna Elizabeth 
och Kristina med familjer 
som närmast sörjande.

Sölvi Skånberg, Älebräcke, 
Alafors har avlidit. Född 
1952 och efterlämnar 
maken Thore, barn med 
familjer, mamma samt syster 
med familj som närmast 
sörjande. 

Gurli Thuresson, Nö-
dinge har avlidit. Född 
1924 och efterlämnar söner 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Vår kära kollega 
och medarbetare

Sölvi Skånberg
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad

Alafors 13/6

Vi kommer alltid att 
minnas din glädje, 

humor och trygghet.

Arbetsledning och medarbetare
 Funktionshinderenheten, 

Ale kommun

Grattis

Stort grattis
till vår solstråle

William Emanuelsson
på 7-årsdagen 20 juni

önskar
Emil, Mamma, Pappa, 

Mormor & Morfar
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Beg. dam eller herrcykel 
köpes. Växlar ej nödvändigt 
bara den är funktionsduglig.
tel. 0704-53 69 40

SÄLJES

4 sommardäck, en månad 
gamla, säljes för 1500:- (halva 
priset). Jättefina däck, men 
bilens motor har skurit. 185 65 
R15, passar Ford Mondeo '94.
tel. 0708-15 79 02

Skinngrupp 3,2,1, oxblod, 

4000:-. Nyrokoko matsalsbord, 
4 stolar, 3500:-. Säng och mad-
rass, br 420, som ny, 3500:- har 
kostat 6500. Div: stolar, klockor, 
lampor, grammofon, tv bord, 
sekretär.
tel. 0739-85 48 02

Mycket söta kattungar. 
Tre hanar en hona. Rödvit, svart-
vit, svart. Leveransklara. Endast 
till djurvänner. 
Tel. 0303 74 31 11

Kanot (canadensare). Hämt-
pris, 1500:-. Finns vid holme-
vattnet, Hålanda. Spegeldörrar i 
furu 2 st med karmar, ej tryckim. 
Dörrmått b 70cm. Hämtpris 
500:- för båda.
Tel. 0736-34 66 79

Brittiskt korthår. Kattungar 
chokladspotted, choklad, svart-
spotted. Honor och hanar. 
Sverak reg med stamtavla. Chip. 
Vacc. Vet. besikt. Flyttklara vid 
midsommar. 6000:-

Tel. 0735-06 10 01

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd
tel. 0704-87 19 45

Lägenhet i Älvängen på 112 kvm 
i 2 familjshus uthyres till rökfritt 
par el. mindre familj med ordnad 
ekonomi. Lägenheten har en 
öppen planlösning, två sovrum, 
kök samt vardagsrum. Generös 
uteplats med stenbeläggning och 
vattenfontän. Ring Jim vid för-
frågan eller för visning:
tel. 0709-73 49 90

SÖKES

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

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

Hej, trevlig kille från GBG 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intr. bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år, Göteborg
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-23. Sönd. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.nu 

El-orgel något defekt. Bort-
skänkes. 
tel. 0303-966 33
el. 0700-21 48 19

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

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

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

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 rotavdraget. 
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, Beskär-
ning 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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus. Vi utför även köksmon-
teringar, lägenhetsrenoveringar, 
golvläggning, altanbyggen och 
pooldäck, friggebodar&förråd, 
garage eller carportar. ROT-avdrag 
50% på arbetskostnaden. Moms-
registrerad och F-skatt sedel finns.
LÄS MER på www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService

tel: 0703-73 69 44

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

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

Valpkurs. Veterinär värkstan 
erbjuder i samarbete med Hund-
konsult i Väst, valpkurs för valpar 
från 3 månaders ålder. Start 
under försommaren. Fåtal platser 
kvar. Boka även plats för höstens 
kurser: Grund-, fortsättnings-, täv-
lings- kurser, privat träning. Kur-
serna bedrivs på inhägnat område, 
agilitybana finns. Vi erbjuder även 
problemshundskonsultationer. Ex 
hundaggressivitet, problem med 
att lämnas ensam hemma mm. 
Utbildad instruktör. Mångårig erfa-
renhet.
www.veterinarvarkstan.se
tel. 0735-00 70 78

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & kost-
nadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Bli sommarfin hos MM's naglar 
i Alafors!
• Naglar
• Ansiktsbehandligar
• Vaxning
Se hemsida, mmsnaglar.se
tel. 0707-13 43 09
Även presentkort

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

Hyr minigrävare. Dränera eller 
ordna trädgården. http://outside-
hurtig01.dyndns.org/firma
tel. 0705-52 05 20

Alafors Brodyr & Design. Maskin-
brodyr utföres på det mesta av 
textil. Ger en hållbar och ele-
gant märkning. Kläder, häst-
täcken, väskor, kepsar, handdu-
kar, gardiner, dopklänningar mm. 
Stort utbud av mönster och typ-
snitt finns eller kom med egen 
logga/design. Fina och unika pre-
senter! Eller bara för att skämma 
bort dig själv! Vi servar både före-
tag, föreningar och privatperso-
ner. Besök vår hemsida för utbud 
och mer info.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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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Grattis våran älskade

Rasmus
som fyller 5 år den 23 juni

önskar
Farmor, Farfar, Emma och 

Gammelmorfar

Grattis!
Vår älskade 
Pernilla

som fyller 40 år 26/6
önskar

Jonas o Hannele
Mamma o Pappa
Philip o Hampus

Jenny o Emil

Våran solstråle
Juni Beijer

Fyller 1 år den 22:a
Grattis

Pussar och kramar
Farmor och Farfar Bernt

X:tra arbete
Finnes: Medelålders 
ansvarsfull kvinna som 
söker ett x:tra arbete varan-
nan helg. Kan även arbeta 
kvällstid varannan vecka. 
Om intresse finns, så maila 
mig!

xtraarbete@hotmail.com

Vigda 

Elisabeth Andersson &
Mikael Berndtsson
Starrkärr 28 maj 2011

Tack alla Ni underbara för 
att våran dag blev fantastisk.

(Foto: Maria Zetterlund)

Evelina Lidman
14 år 21 juni

Grattis önskar
kusin Marwin och
hela tjocka släkten

Grattis
Signe

1 år 23/6 - 2011
Vårt mirakel
Vi älskar dig

Mamma, Pappa 
& stolt storebror

Grattis älskade
Gustav

2 år den 16 juni
Önskar

Farmor, mormor & morfar

Födda

23/6 -2010 kom vår
Signe

Tre månader tidig, 
1 kg lätt och 34 cm lång.

En dag i taget och gå i tro.
Lina & Fredric Edfeldt

& storebror Alvin

ETT STORT TACK till ICA Supermarket-Älvängen, Ica 
Kvantum-Nödinge och Tempo-Nol för sponsringen till 
"Hästens Dag" den 19/6 !!! Östergårds Ridklubb (ÖRK) 
Alafors.                               Östergårds Ridklubb (ÖRK) Alafors

Tack

Veckans ris 
Veckans ris vill vi ge TS 
Mureri som inte färdig-
ställer påbörjat och betalt 
arbete. Vi trodde i vår enfald 
att vi kunde lita på dig så vi 
betalade för ännu ej utfört 
arbete.             "Grundlurade"
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 4 1 7 5
4 1 5 8 3

5 1

4 7 5 9 6
2 6 3

9 8 1 3 2

8 3 9
4 6 2

2 3 5 6

9 3 5
4 8 7 2
2 9 5 7

9 5 3 1
4 2 3

6 4

1 9 3
7 4

4 5 2 7 6

Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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VI BJUDER DIG PÅ TVÅ 
MÅNADERS FRI TRÄNING

(till ett värde av 790:-) 
Vid tecknande av 12 månaders
autogiroavtal senast 31/7 2011

Under sommaren har du som 
medlem tillgång till att träna på 

samtliga Sportlifeklubbar 
i hela Sverige (tom 31/8) 

FRI TRÄNING 
I SOMMAR!

• 
GL

ÄDJE • NYTTA • ENERGI •
 GEM

ENSKAP • PASSION •
 FA
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, 
TEL 0303 - 938 21 • KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 • LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, 
TEL 0520-65 11 34 • SPORTLIFE ALINGSÅS, LÄRKVÄGEN 4, 441 40 ALINGSÅS, TEL: 0322-170 21 • SPORTLIFE VÅRGÅRDA, 

KUNGSGATAN 45, 447 30 VÅRGÅRDA, TEL: 0322 - 62 44 11 • STENUNGSUND LILLA STRANDVÄGEN 2, 444 31 STENUNGSUND, 
TEL: 0303 - 654 11 • SPORTLIFE ORUST, RINGSERÖDSVÄGEN 8, 472 95 VAREKIL, TEL: 0304- 105 80 • WWW.SPORTLIFE.SE


