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Oro i Skepplanda.

Tar strid för 
vårdcentralen
SKEPPLANDA. Inga läkare 
i sommar och få besked 
om framtiden. I Skepp-
landa är man orolig för 
vårdcentralen.

I augusti kallas skepplandaborna till 
stormöte i bygdegården. Det är enligt 
ett samhällsengagerat föreningsliv 
hög tid att ställa ansvariga politiker 
och tjänstemän mot väggen.

Läs sid 10

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
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Vi har öppet 
som vanligt 

hela sommaren!
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

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

SOMMAR

REA
VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!

Öppet alla dagar
hela sommaren

Måndag–fredag 10–19
Lördag 10–15
Söndag 11–15

Kultur på Mauritzberg arrangerade för andra sommaren en musikfestival i Hålanda. 500 personer valde att besöka arrangemanget någon gång under helgen. 
Tobias Nilsson, Emilia Feldt och Johanna Dahlbäck var de tre solisterna i årets operaföreställning ”En midsommarnattsdröm”.        Läs sid 22
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Lödöse 0520-66 00 10

Mån-fre 8-21
Lör-sön 9-21

www.axums.se

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii sssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!
Vi har Webergrillar och tillbehör.

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Sommartoner i Mauritzberg



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!

Om det var storm 
innan beslutet så är 
det full orkan just 

nu runt Ale Arena. De som 
deltar i debatten har vässat 
argumenten och den politiska 
ledningen har säkert fått lite 
att fundera på. Däremot tror 
jag inte att det påverkar dem. 
Beslutet vilar på en redan 
gjord prioritering och poli-
tik handlar om just det – att 
välja. Alliansen och Aledemo-
kraterna valde bort att spola 
is i Ale Arena. Debatten runt 
beslutet har nu kommit in i 
en saklig – förvisso väldigt in-
tressant fas – men den är me-
ningslös. Finns inte den poli-
tiska viljan kommer det aldrig 
mer att spolas is i Ale Arena, 
så enkelt är det. Det hand-
lar inte om pengarna eller 
om skicket på arenan. Belop-
pet, cirka två miljoner kronor 
som diskuteras, är inte av den 
storleken att det omöjliggör 
ett öppethållande. Hade led-
ningen av kommunen önskat 
is hade de spolat, men den 
politiska viljan saknas och 
den vilar tråkigt nog för alla 
bandyvänner också på tjäns-
temännens åsikter i ären-
det. Vid en genomgång av 
de handlingar och ärende-
beskrivningar har kommun-
direktören, ekonomiche-
fen och kommunjuristen hela 
tiden avrått och förhållit sig 
mycket kritisk till allt enga-
gemang kring Ale Arena. Det 
gäller från borgensansökan 
till köpet av arenan.

Om nu det angivna skälet 

skulle vara huvudorsaken till 
beslutet återstår ett antal re-
levanta frågor. Anses det mer 
samhällsekonomiskt att ha 
ett tomt bandyhus för 7 Mkr 
än ett fullt för 9 Mkr? För-
eningslivet anses vara en av 
de viktigaste förebyggan-
de verksamheterna för att så 
få ungdomar som möjligt ska 
hamna i utanförskap. Här 
låser man dörren för 3000 
besökare och tio ungdomslag 
plus en levande bandyskola 
för de allra yngsta. Det låter 
inte särskilt genomtänkt och 
vart tog entreprenörskapet 
vägen? Om grannklubbarna 
vill hyra arenan för totalt 500 
000 kronor och det kostar 
300 000 kronor att spola isen 
hade vilken begåvad entre-
prenör som helst sett möjlig-
heten till en god affär.

Nej, jag tror som sagt att 
den politiska viljan har varit 
att prioritera annat. Det 
är Mikael Berglund väl-
digt tydlig med i sitt inlägg 
(läs sid 7) och han är också 
tydlig med vilka han anser 
som egentligen ligger bakom 
att detta tragiska beslut nu 
var tvingat att tas. Att beslu-
tet att inte spola is vilar på att 
ledningen valt att priorite-
ra annat har jag lättare för att 
förstå, än att det skulle bero 
på pengarna. För oavsett det 
handlar om 2 eller 3 Mkr så 
hade även Alliansen kunnat 
trolla fram dessa pengar om 
målet varit 
att spola is i 
Ale Arena.

Det blev en turbulent av-
slutning på Alliansens första 
halvår vid makten. Dessvärre 
ser det ut att bli en minst lika 
tuff inledning på hösten. Att 
anpassa och hitta formerna 
samt ekonomi i Ale gymnasi-
um, som kommer att få starta 
med rekordfå elever, är en ut-
maning som heter duga. 

Nu kan inte Alliansen 
ensamt lastas för skolans ne-
gativa utveckling, utan detta 
har pågått under en lång tid. 
Dessvärre närmar man sig en 
återvändsgränd där antingen 
ett mycket obehagligt beslut 
måste fattas eller så krävs det 
en stor mängd konstrukti-
va idéer. Detta lär vara som-
marens huvudvärk, men för-
hoppningsvis är gymnasiet en 
fråga som samtliga politiker 
i Ale ägnar en tanke. Ansva-
ret att ta besluten ligger däre-
mot numera på Alliansen som 
jag tror tycker att sommarle-
digheten kommer ganska läg-
ligt.

Orkan runt arenan

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

TYGLADAN

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

Friidrottsträning 
hela sommaren

Onsdagar kl 17.30 
och håller på till kl 19.00 

i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 
Per Carlsson 
0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

ORIENTERING
Vill du prova på orientering 
är du välkommen till OK 
Alehofs äventyrsveckor!  
Vecka 32: Jennylund, Bohus & 
 Furustugan, Alafors
Vecka 33: Nolängens IP, Nol & 
 Skepplanda, Alboskolan 

Mer information om tid och plats hittar 
du på www.alehof.se
Frågor och anmälan 
görs via e-post till 
kansliet@alehof.se

Välkomna önskar OK Alehof

��������������

Gunnel Nilsson   ÄLVÄNGEN

Nina Laxman   ÄLVÄNGEN

Birgitta Lövberg  LILLA EDET

Noomi Edelbring  BOHUS

Ellinor Jigfeldt   ALAFORS

Marianne Magnusson  NÖDINGE

Ulla Jacobsson   SKEPPLANDA

Gerd Hagman   NÖDINGE

Elisabeth Persson  LÖDÖSE

Anna-Lisa Nilsson  NYGÅRD

Vinnare i sommarkrysset

Frukt&Grönsakshuset
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Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis
NYHET! Glassbar i butiken

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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Lagom till semestern 
har de Borgliga par-
tierna och Alede-

mokraterna i Utbildnings-
nämnden beslutat att chock-
höja avgiften för förskolan. 
Eftersom förskoleavgiftens 
storlek avgörs av föräldrar-
nas inkomst är den för barn-
familjer egentligen samma 
sak som en extra kommunal-
skatt. För två föräldrar med 
var sin lön på runt 20 000 
före skatt kan avgiftsökning-
en innebära ca 2250 kronor 
mer om året. Omräknat till 
årsinkomst och med juste-
ring för att de 2250 kronor-
na redan är skattade betyder 
det en faktiskt skatteökning 
för de här familjerna på ca 
60 öre. Detta kan jämföras 
med den skatteökning på 15 
öre som de rödgröna tvinga-
des besluta om för ett par år 
sedan och som Allianspar-
tierna inte tagit tillbaka. Det 
kostar att ha barn i Allian-
sens Ale! 

Extra olustigt i samman-
hanget är att avgiftshöjning-
en tas ut enbart under tider 
där skolan har lov, dvs när 
många familjer har semester 
och barnen faktiskt inte är 
på förskolan. Effekten blir 
att det nu är dyrare för för-
äldrar att inte ha sina barn 
på förskolan än att ha dem 
där. De senaste månaderna 
har det varit ett stort fokus 
på barnfattigdomen i Sveri-
ge. Att lägga på barnfamil-
jer en ökad kostnad under 
de perioder då barnen är 
hemma och föräldrarnas lev-
nadskostnader är som störst 
tror vi inte är någon bra 

strategi för att minska barn-
fattigdomen. 

När vi summerar alli-
ansens första halvår vid 
makten ser vi mycket få sats-
ningar på unga. Försko-
lan blir dyrare, fritidsledar-
na färre, förskolegrupper-
na större och fritidsarenorna 
färre. Lärartätheten i för-
skolan och skolan har inte 
ökat. Antalet specialpeda-

goger och speciallärare har 
inte ökat. Fyra konstgräs-
planer känns väldigt avlägset 
och de tre ytterligare fritids-
gårdarna lyser med sin från-
varo. Visst förnyar man och 
visst förändrar man, men vi 
har mycket svårt att uppfatta 
någon förbättring.       

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)
Johnny Sundling (V)

Skattehöjning för barnfamiljer 30-50%
Esprit, Triumph, Olé, Tasty, Signature, 

Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 
Park Lane, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER UNDER REAN 
TORSDAG 9-19, FREDAG 9 - 18 

LÖRDAG 9-14

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 30/6

JEANSREA
MONARK 3-VXL  ”KARIN”
Aluminiumram, godkänt lås, korg, belysning, 
kjolskydd. Färger: svart, vit, rosa, röd
Ord pris 4.795:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SJÖSALA KAMPANJ
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

VÅRT PRIS

3.995:-

SURTE. Gör älvkanten mer lättill-
gänglig.

En önskan från aleborna som nu 
har fått gehör.

På ett tiotal platser i kommunen 
planeras det för åtgärder av olika 
slag, bland annat i form av grillplat-
ser och båtramper.

I samband med översiktsplanarbetet 2007 
startades dialoggrupper på de olika orterna. 
En gemensam viljeyttring från dessa grupper 
var att älven skulle synliggöras.

– En arbetsgrupp med namnet ”Attraktiva-
re älv” startades upp. Ann-Marie Carlsson, 
Torbjörn Andersson och Jörgen Sundén är 
några av de tjänstemän som jag har sällskap 
av, berättar kommunekolog Göran Fransson.

Arbetsgruppen började med att samman-
ställa de olika förslag som kommit in och tit-
tade på vilka platser som skulle vara möjliga 
att komma åt.

– På Alemässan för två år sedan presente-

rade vi ett förslag och vi fick även in lite nya 
idéer. Efter att ha gjort en avrapportering till 
politikerna fick vi ett klartecken att köra igång, 
förklarar Göran Fransson.

Det första området är nu helt färdigställt. 
Vid Kvarnbäckens mynning i Surte, granne 
med Bohus MC, har en gräsyta öppnats upp. 
Gamla förfallna byggnader har rivits samtidigt 
som kommunens skogslag har gallrat bland 
trä och sly.

– Nu har vi fått till stånd en grillplats med 
bänkar och därtill en båtisättningsplats. Om-
rådet ligger strategiskt, nära pendeltågsstatio-
nen, säger Göran Fransson och tillägger:

– Förutom de älvkantsnära områdena som 
vi håller på att arbeta med ska vi också skylta 
upp och iordningställa sju-åtta utsiktspunkter.

Vidare vill Göran Fransson slå ett slag för 
den serviceväg längs med järnvägen som kom-
muninvånarna kommer att kunna ta del av.

– När allting är färdigt kommer man att 
kunna gå och cykla från Bohus till Båstorp.

JONAS ANDERSSON

Öppnar upp älvstranden

Kommunekolog Göran Fransson, tillsammans med dottern Linnea, vid den plats som öppnats 
upp för grillning och båtisättning vid Kvarnbäckens mynning i Surte.
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Nästan 50 000 perso-
ner har hittills ut-
försäkrats och bara 

3% av dem som utförsäkra-
des vid årsskiftet 2009/2010 
har fått någon form av jobb 
på den reguljära arbetsmark-
naden. Den moderatledda re-
geringens tänkta arbetslinje 
fungerar inte - sjuka blir ut-
försäkrade i stället för rehabi-
literade. 

Ett utskottsinitiativ av riks-
dagens socialförsäkringsut-
skott (S, V, MP), vill nu tvinga 
regeringen att agera. Vi vill nu 
koncentrera förändringarna 
till tre områden. 

-- För det första anser vi att 
de personer som har eller har 
haft tidsbegränsad sjukersätt-
ning och som saknar sjukpen-
ningsgrundande inkomst, ska 
återförsäkras så att man får en 
ersättning som ligger i nivå 
med den man hade tidigare. 

Detta handlar om cirka 6 000 
svårt sjuka människor som 
aldrig kunnat arbeta och som 
efter utförsäkringen har visat 
sig inte kunna tillgodogöra sig 
någon aktivitet hos Arbetsför-
medlingen. Eller med andra 
ord - solidaritet med svårt 
sjuka människor!

För det andra anser vi att 
utförsäkringen måste upp-
höra. Det är självklart att den 
som kan jobba ska göra det. 
Men lika självklart är det att 
det inte går att sätta tidsgrän-
ser för hur länge sjukdomar 
varar - däremot  kan man sätta 
tidsgränser för när man ska 
tillförsäkras stöd och rehabi-
litering. Vi vill därför införa 
en rätt för sjukskrivna att få 
tillgång till arbetslivsintro-
duktion via Arbetsförmed-
lingen och samtidigt behålla 
sin sjukersättning så länge 
man inte har någon arbets-

förmåga. Eller med andra ord 
- solidaritet med ekonomisk 
trygghet! 

För det tredje anser vi att 
den prövning av arbetsförmå-
gan som görs efter 180 dagars 
sjukskrivning av rättssäker-
hetsskäl och i avvaktan på en 
långsiktig lösning återgå till 
hur det var tidigare. 

Eller med andra ord - soli-
daritet med människovärde!

Vi kan alla bli sjuka. Därför 
måste vi kunna lita på att sjuk-
försäkringen fungerar och ger 
oss en snabb rehabilitering 
tillbaka till arbete och ekono-
misk trygghet under den tid 
det tar.

I den påbörjade socialför-
säkringsutredningen åter-
kommer vi med fler initiativ, 
efter en dialog med invånarna.

Christina Oskarsson (S)
Jarl Karlsson (S)

Bättre sjukförsäkring! 

Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1991-1987) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

Man skulle kunna 
tänka sig att mo-
deratledningens 

anvisningar om vilken po-
litik de ”nya” moderater-
na ska bedriva såg ut unge-
fär såhär;

Till alla nyvalda mode-
rata kommunalråd i Sverige:

Grattis till ditt uppdrag! 
Det är nu av största vikt 
att du snarast sätter igång 
och lanserar vår moderata 
politik. En av de viktigaste 
delarna i detta är att ome-
delbart slå sönder allting i 
din kommun som förknip-
pas med socialdemokra-
terna. Bry dig nu inte om 
att det är bra saker (t.ex. 
fritidsledare som gör ett 
fantastiskt jobb på dag- och 
kvällstid eller möjligheten 
för barnen att åka skridskor) 
det överordnade är att alla 

kommuner nu måste ”avsos-
sefieras”. Det kan initialt 
bli en del protester men det 
är viktigt att du står stark i 
din övertygelse om att allt 
socialdemokratiskt måste 
förstöras!

Den andra viktiga delen 
av vår strategi består i att till 
varje pris skapa utrymme för 
skattesänkningar. Skatte-
sänkningar för de som tjänar 
mest är viktigast! Det inne-
bär att du nu måste ta itu 
med att göra kraftiga ned-
dragningar i din kommun. 
Detta ska gärna göras med 
motiveringen att du befin-
ner dig i en svår ekonomisk 
situation så att det framstår 
som att du tar ansvar. När 
du sedan har reducerat kost-
naderna för verksamheten 
finns ett stort utrymme för 
skattesänkningar under de 

kommande åren. 
Naturligtvis kommer de 

boende i din kommun att 
protestera. Det är därför 
viktigt att du snabbt genom-
för alla dåliga beslut (jfr 
våra beslut om att försämra 
a-kassan och sjukförsäk-
ringen). Vi räknar kallt med 
att invånarna i din kommun 
ska ha glömt detta till nästa 
val! Jag brukar ju trots allt 
beskriva dem som ”det 
sovande folket”. Kämpa 
på nu, och glöm inte, man 
måste söndra för att kunna 
härska.

Med stockholmshälsningar 
från Fredrik och Anders

En fri ironisk tolkning
av moderat politik gjord av 

Paula Örn (S)

Den ”nya” moderata politiken

Kantklippning utföres

Alafors Bil & Maskin
ABM0705-48 53 11

0707-15 69 75
www.abmab.se
peter@abmab.se

Maskinsopning • Grönyteskötsel

VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!
Tillbaka på kontoret 1 augusti

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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Medborgarkontoret i Nödinge stänger
Under hela juli håller Medborgarkonto-
ret öppet mån–tors kl 08.00–16.00, fre kl 
08.00–15.30. 

Från och med den 1 augusti kommer 
det inte längre finnas någon bemannad 
reception i kommunledningens lokaler i 
Nödinge. Samtidigt ändras växelns öppet-

tider till kl 09.00–16.30 med lunchstängt 
mellan kl 12.00–12.45. På fredagar stänger 
växeln vid kl 16.00. 

För frågor om vattenprov eller inlämning 
av vattenprov, vänligen kontakta miljö- 
och hälsoskyddsinspektör Bengt-Arne 
Johansson på tfn 0303 33 05 93.

Beröm för biblioteken
Personalen på biblioteken i Ale får 
toppbetyg när medborgarna själva får 
tycka. Hela 87 procent säger sig vara 
antingen nöjda eller mycket nöjda med 
bibliotekens service.

– Det är väldigt glädjande att höra hur 
nöjda invånarna känner sig med servicen 
på våra bibliotek. Vi har fantastiskt bra per-
sonal som gör sitt yttersta för biblioteken, 
säger Isabell Korn, ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ale kommun har en stark tradition av 
att genomföra medborgarenkäter för att 
undersöka invånarnas åsikter om kommu-
nens verksamheter.  Den senaste enkä-
ten rör biblioteken i Ale. Biblioteket har 
efterfrågat kunskap om hur medborgar-
panelens deltagare använder biblioteket 
och dess tjänster och har tillsammans med 
beredningen för demokratifrågor utar-
betat ett frågebatteri utifrån bibliotekets 
verksamhet när det gäller till exempel öp-
pethållande, kvalitet på service och stan-
dard. En av förutsättningarna för en väl 
fungerande demokrati är att medborgarna 
har tillgång till bibliotek där man, på egna 
villkor, kostnadsfritt kan låna media och ta 
del av ett informations- och kulturutbud. 
Tanken är bland annat att detta ska främja 
människors intresse och lust för att läsa. 

– Vanligtvis när det handlar om sådana 
här undersökningar frågor man människor 

som är ”kunder” till verksamheten. Vad 
som är särskilt spännande med medbor-
garpanelen är att trots att de kanske inte 
alltid är hängivna biblioteksbesökare ändå 
upplever servicen som genuint bra från 
personalen, säger Stefan Lydén, utredare/
utvecklingssekreterare på Sektor kom-
munstyrelsen.

Biblioteksutredning
Undersökningen ska hjälpa kommunen att 
få en uppfattning om bibliotekens kvalitet 
och service och är en grund för utveckling 
och förbättring av verksamheten.

– Jag är väldigt glad att vi tack vare vår 
duktiga personal klarar övergången till 
det mer moderna biblioteket väldigt bra – 
med mer digitalisering och bibliotekarier 
som vägvisare – och de utmaningar vi står 
inför känns väldigt spännande att anta. 
Under hösten lanserar kultur och fritids-
nämnden en omfattande biblioteksutred-
ning som sker i ett tätt samarbete mellan 
intresseorganisationer, brukare, utredare, 
kommunens tjänstemän och biblioteks-
personal, och i den utredningen kommer 
rapporten vara en naturlig del, förklarar 
Isabell Korn.

Vill du veta mer?
Gå till Ale kommuns webbplats ale.se för 
att läsa hela resultatet av senaste medbor-
garpanelen. 

PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                     Läs mer på ale.se 

Ingrid Hjort, biblioteksassistent på Nödinge bibliotek.

KATTLEBERG. I söndags 
skedde genomslag i den 1,8 
kilometer långa järnvägstun-
neln som byggs genom Katt-
leberg, norr om Älvängen. 
Tunneln är en del av dub-
belspårsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan 
som utförs av Trafikverket 
inom projekt BanaVäg i Väst.

– Arbetet har gått enligt 
planerna och vi håller både 
tidsplan och budget. Tra-
fikstarten på dubbelspåret 
genom tunneln beräknas ske 
som planerat i augusti 2012, 
säger Malin Odenstedt 
Lindhe, projektledare för 
deletappen Hede–Älvängen.

Genomslaget innebär 
dock inte att tunneln är 
färdig. Inte heller upphör 
sprängningarna riktigt 
ännu. I själva tunneln pågår 
sprängningar i ungefär en 
månad till och sprängningar 
ovan jord vid den södra myn-
ningen pågår en bit in på 
hösten.

– Nu återstår ett års arbete 
med bland annat att förstärka 
berget, spruta väggarna med 
betong, bygga mellanväggar 
och gjuta portalerna vid tun-
nelmynningarna. Dessutom 
ska vi bygga själva järnvägen 
och installera övrig inred-
ning såsom säkerhetsutrust-

ning och radiokommunika-
tionsanläggning, säger Malin 
Odenstedt Lindhe.

Fram tills nu har det i 
Kattleberg:

• Sprängts ut motsvarande 
6 000 friggebodar berg.

• Sprutats motsvarande     
1 000 kvadratmeter träd-
gårdsplattor betong på tun-
nelns väggar.

• Borrats spränghål mot-
svarande sträckan mellan 
Göteborg och Berlin.

• Använts bergbultar mot-
svarande sträckan mellan 
Kattleberg och Trollhättan 
för att säkra berget.

❐❐❐

Genomslag i Kattlebergstunneln

Borret gick igenom berget i söndags. Den 1,8 km långa Kattlebergstunneln som byggs för 
järnvägen och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan.    Arkivbild: Allan Karlsson

Ale Torg • Tel 0303-966 41
Öppet: Vard 10–19 • Lörd 10–15 • Sönd 11–15

Gäller t o m söndag 3 juli

REAN FORSÄTTER

50% 
RABATT 
PÅ ALLA VÄXTER!

ÖPPETTIDER I SOMMAR Fr o m 3/7 t o m 14/8
Vardagar 09.30-18.00, lördagar 09.30-15.00,

söndagar stängt
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I de senaste veckornas 
debatt kring Ale Arena 
har i såväl tidningsartik-

lar, uttalanden i kommunfull-
mäktige och i intervjuer of-
fentligt framförts flera di-
rekta felaktigheter och på-
ståenden tagna ur luften 
beträffande arenans status rö-
rande bygglov och brand-
skydd. Dessutom sprider en-
skilda kommunala tjänstemän 
rykten om brister i anlägg-
ningens  tekniska status.

Fakta är följande:

Brandskydd
Den 19 juni 2008 utfärda-
de det certifierade företa-
get PELCO ett så kallat ”An-
läggarintyg för automatiska 
Brandlarm” vari intygades att 
själva brandlarmanläggningen 
stod i överensstämmelse med 
reglerna i SBF 110.

Detta intyg erfordras för 
att tillsammans med en be-
siktning av brandskyddet i 
övrigt, såväl elektiskt, bygg-
nadstekniskt som vad avser 
skyltning och släckutrustning 
mm kunna få ett så kallat 
”sakkunnigintyg” avseende 
brandsäkerheten i sin helhet. 

Den 25 juni 2008 utfärda-
de PREVECON Brand och 
Riskkonsult AB ett intyg med 
följande innehåll:
”Efter genomförda kontroller 
och följande intygande om vid 

kontroller funna brister har ak-
tuella lokaler befunnits uppfyl-
la de tekniska egenskapskrav av-
seende brandskydd som erfor-
dras enligt lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk 
(1994:847) såsom de uttrycks i 
detalj och funktionskrav i bover-
kets byggregler(BBR 12)”.

Är inte det ett godkännan-
de av brandskyddskraven så 
säg?

Det som nu pågår är bara 
en form av åsikts-myndig-
hetsutövning. Räddnings-
tjänsten har inte ens en lag-
stadgad uppgift att själv ge-
nomföra brandskyddsbesikt-
ningar. Sådana skall enligt  
”lagen om skydd mot olyck-
or” utföras av fastighetsäga-
ren och verksamhetsutövaren 
inom ramen för ett så kallat 
”systematiskt brandskydds-
arbete”.

Kommunens konsult/be-
siktningsman WSB har i be-
siktningsprotokoll den 30 juni 
2008 också konstaterat att 
brandkraven är uppfyllda och 
att sakkunnigintyg om detta 
är inlämnat.

Bygglov 1
Bygglov för hallen beviljades 
13 oktober 2006.

Byggsamråd med bygg-
nadsnämnden har under 
byggtiden hållits den 31 maj 
2007 och 20 dec 2007.

För att byggnadsnämn-
den slutligen skall godkänna 
bygget krävs att byggherren 
lämnar in en mängd hand-
lingar såsom genomförd och 
signerad kontrollplan, rela-
tionsritningar, provningsin-
tyg, brandskyddsdokumenta-
tion, sakkunnigintyg av flera 
slag (exempelvis brand och 
hiss), protokoll från OVK-be-
siktning med mera.

Den 27 juni 2008 har 
Byggnadsnämnden utfärdat så 
kallat ”slutbevis” som faststäl-
ler att alla villkor för bygg-
nationen är uppfyllda. Inte 
minst brandsäkerheten.

Bygglov 2
Bygglov 1 omfattade enbart 
bandyverksamhet. För att 
slippa söka tillfälliga bygglov 
för andra arrangemang, typ 
Alemässan, sökte Arenabo-
laget den 20 mars 2009 om 
permanent bygglov även för 
andra evenemang och arrang-
emang i hallen samt om utök-
ning från 1700 till 2500 besö-
kare/dag.

 I samband med ansökan 
redovisades kompletterande 
brandskyddsutredning, även 
den utförd av PREVECON 
Brand och Riskkonsult AB, 
utvisande att utrymning för 
2500 personer (till och med 
samtidigt närvarande) med 

god marginal kan göras inom 
den tid som krävs innan så 
kallade kritiska förhållanden i 
personhöjd inträder.

Bygglov för även andra ar-
rangemang enligt ansökan er-
hölls den 25 juni 2009 (till en 
obegriplig kostnad av 45 880 
kr.

Åsikter som kostar
Just nu tycks alla veta vad 
som är fel och skall åtgärdas 
i anläggningen. Under våren 
har den ene enskilde tjäns-
temannen efter den andre 
sprungit runt med åsikter och 
beställt än det ena och än det 
andra.  Larm och lås i om-
klädningsbyggnaden har bytts 
ut, utan att ens samråd har 
skett med kommunens egne 
säkerhetsansvarige eller med 
fritidskontoret. Än mindre 
med de föreningar  som nytt-
jar byggnaden (bandyklubben 
och Bohus IF).

Nödutrymningsdörr har 
flyttats baserats på rena åsik-
ter utan närmare beräkning 
och granskning  av nödut-
rymningstider med mera. 
(Med hänsyn till utredningen 
inför ”Bygglov 2” fanns det 
god marginal i utrymningsti-
den och kanske påverkan av 
att en nödutrymningsdörr är 
flyttad några meter från hu-
vudentren inte har någon in-
verkan, eller kanske till och 

med är en fördel ur utrym-
ningssynpunkt.)

Taket och dess kondensiso-
lering  påstås av någon vara 
”helt slut” liksom komressor-
anläggningen. Sanningen är 
att taket , precis som många 
andra, fått vissa skador i yt-
skiktet i samband med den 
skottning som utfördes vin-
tern 2009/2010. Sådana 
skador i ytskiktet lagar man 
helt enkelt där de uppstått. 
En ganska enkel åtgärd.

Kompressoranläggningen 
var ny år 2007 och med den 
löpande skötsel och underhåll 
som med kvalificerad perso-
nal skett under tiden är den 
fortfarande i gott skick.

Nu cirkulerar en mängd 
åsikter och påståenden om 
trätrapporna till läktaren. 
Denna fråga väcktes av kom-
munens konsult/besiktnings-
man WSP vid en syn den 
25 juni 2008. Vid avstäm-
ning den 30 juni 2008 skriver 
samma besiktningsman avse-
ende utförandet av trapporna 
i trä: ”Godkänt enligt  brand-
skyddsbesiktning och sakkun-
nigintyg” (har reglerna änd-
rats ?).

Vill kommunledningen 
verkligen få stopp på penga-
rullningen kring Ale Arena 
så är det dags att kräva kri-
tisk granskning och relevanta 

underlag för de åtgärder som 
planeras i anläggningen. Just 
nu verkar det vara vilda wes-
tern där det mest skjuts från 
höften och enskildas åsikter 
blir sanningar och nödvändi-
ga åtgärder.

Lönsamma satsningar
Ett bra arbetssätt är det som 
genomförts när det gäller att 
utreda vilka möjligheter som 
finns för lönsamma energi-
besparingsåtgärder. Där har 
kommunen, extern konsult 
och föreningens sakkunniga 
inom energiområdet gemen-
samt tagit fram en lista över 
möjliga åtgärder och kost-
nadsberäknat dessa i relation 
till förväntad elbesparing.  
Föreningen har bidragit med 
flera av dessa förslag.

Många av de föreslagna in-
vesteringarna visar sig ha 
mycket kort återbetalnings-
tid, någon till och med inom 
ett år, och bör naturligtvis, 
om möjligt, genomföras.

Detta är ett systematiskt 
arbetssätt, med ett relevant 
beslutsunderlag innan åtgärd 
vidtages, ett sådant arbetssätt 
borde kunna tillämpas även 
för andra eventuella kost-
nadsdrivande åtgärder i an-
läggningen.

Ale- Surte Bandyklubb
Styrelsen

Ale Arena-historien 
visar att Mikael Berg-
lund (M) och Isabell 

Korn (M) är livsfarliga för Ale 
kommun. Samtidigt som de 
tar ett av Alepolitikens störs-
ta och samtidigt mest ologis-
ka beslut hittills, kommente-
rar de frågan som om de inte 
förstår vad det är de har beslu-
tat om.

Mikael Berglund i Aleku-
riren:

”Hur tänker du runt kon-
sekvenserna som att Ale-
Surte BK kan tvingas lägga 
ner sin verksamhet? – Varför 
det? Det finns ju istider att hyra 
hos andra, på samma vis som 
klubbar utanför Ale har hyrt in 
sig hos oss. Det gäller att över-
vintra tills vi vet hur vi går 
vidare med Ale Arena.”

Visst, teoretiskt sett hade 
kanske Ale-Surtes A-lag 

kunnat hyra in sig på arenor 
i andra kommuner, men för 
ungdomslagen som utgör 
hjärtat och framtiden i fören-
ingen finns inte alls de förut-
sättningarna. Ungdomslag har 
kostnadsfria istider i hemkom-
munen, men om de ska hyra 
in sig i andra kommuner är 
det givetvis normala taxor som 
gäller. Förstår Mikael Berg-
lund inte att det han föreslår 
är helt orimligt? Förstår han 
inte att beslutet slår undan 
benen på alla Ale-Surtes ung-
domslag? 

”På samma vis som klubbar 
utanför Ale har hyrt in sig hos 
oss”, säger han. 

Hade han varit i Ale Arena 
någon gång så hade han sett 

att de som hyr tider där är 
elitsatsande A-lag, det är inte 
ungdomslag det handlar om. 
Ungdomslag hyr inte trä-
ningstider i andra kommu-
ner. Att Mikael Berglund 
menar att alla Ale-Surtes ung-
domslag ska göra det en hel 
säsong visar att han inte har 
en aning om hur förenings-
livet fungerar. Han har inte 
en aning om vilka förutsätt-
ningar en vanlig idrottsklubb 
har. Det är skrämmande att 
en sådan människa har den 
tyngsta maktpositionen i Ale 
kommun.

Med tanke på Berglunds 
brister är det ofattbart att han 
har placerat en människa som 
verkar ännu mer okunnig 

på posten som ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.

Isabell Korn kommentera-
de Ale-Surtes förestående död 
på följande sätt i Alekuriren:

”Det här beslutet är tro-
ligtvis dödsstöten för Ale-
Surte BK?" – Så vill inte jag 
uttrycka det. Så som jag har för-
stått klubbens situation är det 
inte säkert att de hade haft råd 
att hyra någon istid för sitt A-lag 
även om vi hade spolat is. Deras 
ekonomi är mycket bekymmer-
sam, men självklart förstår jag 
allvaret i dagens beslut, svarar 
Isabell Korn.

Vad hon säger är alltså att 
beslutet att inte spola upp 
någon is inte har någon inver-
kan på föreningen, eftersom 

den ändå hade gått under.
Det hade den inte. Hade 

det spolats is i Ale Arena i 
vinter så hade A-laget haft råd 
att träna där. Men det vik-
tiga är återigen ungdomsla-
gen, att hennes beslut omöj-
liggör deras verksamhet. Isa-
bell Korn verkar inte förstå 
någonting av det här. Isabell 
Korn förstår inte alls ”allvaret 
i dagens beslut”.

Förstår ingenting
Berglund och Korn förstår up-
penbarligen inte vad de håller 
på med. De förstår inte att de 
slår undan benen på en sekel-
lång idrottskultur. De förstår 
inte att det är deras beslut som 
med största sannolikhet tar 

död på kommunens mest väl-
kända idrottsförening. Att det 
här beslutet för väldigt många 
människor är större än något 
annat de kommer att beslu-
ta om under sina – förhopp-
ningsvis mycket korta – poli-
tiska karriärer.

Föreningslivet är en av 
samhällets hörnpelare. Att 
två av de tyngsta makthavar-
na i kommunen är uppen-
bart okunniga om dess förut-
sättningar är livsfarligt för en 
kommun som Ale.

Eller är det kanske så att 
de två bara spelar okunni-
ga? Det kanske är som många 
säger, att de helt enkelt avskyr 
bandy och Ale-Surte, och att 
de därför gör allt de kan för 
att få bort sporten och fören-
ingen från Ale?

Nicklas Tollesson
Bohus 

Finns det plats för lite fakta?

Berglund och Korn är livsfarliga för Ale

Jag vill be alla Alebor om 
ursäkt. Jag röstade på 
Moderaterna i kommu-

nalvalet i höstas.
Det ångrar jag bittert i 

dag. Jag skäms över det. Jag 
skäms över Ale kommun.

Jag trodde på er i höstas, 
moderater. Jag föll framför 
allt för Peter Kornesjös prat 
om konstgrässatsningar. Jag 
blev till och med medlem i 
partiet.

Då kunde jag aldrig tänka 
mig att ni överhuvudta-
get skulle överväga något 
så vettlöst som att lägga ner 
Ale Arena och sätta en kniv 
i ryggen på Ale-Surte som i 
stort sett är det enda som har 
satt den här kommunen på 
kartan på senare år. Att ni ens 
kunde tänka tanken är skräm-
mande. Att ni sedan genom-
för det, och tvingar oss skat-
tebetalare att nu betala sju 
miljoner kronor för en tom 

ishall är bland det mest van-
sinniga jag har hört talas om.

Ale Arena satte verkli-
gen Ale på kartan. Arenan 
gjorde Ale unikt på ett posi-
tivt sätt. Nu blir kommunen 
unik genom att vara den enda 
kommunen i Göteborgsre-
gionen – kanske i hela Sve-
rige? – som inte kan erbjuda 
sina invånare en enda konst-
frusen isyta.

För dumt
När jag berättar om detta för 
människor från andra ställen 
i Sverige tror de inte att det 
är sant, det här är för dumt 
för att ens ta till sig. ”Vi beta-
lar sju miljoner kronor för att 
ha en tom ishall i stället för tio 
för att ha en inomhushall, med 
3000 nyttjare, ett lag som har 

varit ytterst nära att gå upp till 
elitserien de senaste två åren, 
tio ungdomslag, skolklasser från 
en hel kommun…” Inte undra 
på att de tror att jag driver 
med dem.

10 000 ideella timmar
Ale Arena var något vi kunde 
vara stolta över i den här 
kommunen. 10 000 ideella 
arbetstimmar och en enorm 
kärlek, kämpaglöd, entusiasm 
och gemenskap byggde den 
hallen och gav Ale kommun 
möjlighet att för 17,2 miljo-
ner kronor kunna köpa värl-
dens genom tiderna billigaste 
inomhushall för bandy, spor-
ten som sedan nästan 100 år 
tillbaka är de södra kommun-
delarnas själ och hjärta.

Vad har vi nu att vara 

stolta över i den här kom-
munen? 

Vi har en slalombacke, 
inget ont om den, eldsjä-
larna där gör ett jättejobb, 
men den gör inte kommunen 
unik, det finns en slalom-
backe så nära som i Kungälv.

Vi har en fin konstsnö-
slinga på Dammekärr, samma 
sak där, eldsjälarna gör ett 
fantastiskt jobb, men det är 
inte direkt något som ger eko 
runt om i Sverige.

Vi har två muséer, som 
påminner oss om det enkla 
faktum att det var bättre förr. 
Vi betalar Göteborgsregio-
nens näst – efter Lilla Edet – 
högsta kommunalskatt. Och 
vad får vi för pengarna?

Vår skola är bland de 
sämsta i hela Sverige, det är 

allmänt bekant. Vårt närings-
livsklimat är bland de absolut 
sämsta i Västsverige, på Sve-
rigerankingen återfinns vi på 
plats 227, minus 59 platser 
bara det senaste året. Våra el-
nätsavgifter är tredje dyrast i 
Västra Götaland. Det är bara 
på Orust och i Gullspång de 
är dyrare.

7 Mkr för en tom hall
Och jag kan lova att vi är 
ensamma i Sverige om att 
betala sju miljoner för en 
tom ishall.

Det enda vi kan vara nöjda 
med i den här kommunen är 
att om vi genomlider ett och 
ett halvt år till av trafikpro-
blem så har vi sedan enorma 
möjligheter att med bil och 
pendeltåg kunna ta oss här-

ifrån. Den här kommunens 
ledande politiker har inte 
insett att det år 2011 i Sveri-
ge inte räcker med att överle-
va, man måste leva också. Jag 
trodde att ni visste det, Peter 
Kornesjö, Mikael Berglund 
och Isabell Korn. Jag trodde 
på er. Men ni svek mig, ni 
svek alla Alebor.

Varför ska jag leva i den 
här kommunen och betala 
skatt till er? Varför ska min 
dotter växa upp här och inte i 
exempelvis Kungälv?

Jag ska givetvis lämna Mo-
deraterna så fort som möjligt. 
Jag ringde Mikael Berglund i 
förra veckan för att säga min 
åsikt och för att fråga om hur 
man fortast möjligt går ur 
partiet. Han svarade inte och 
ringde aldrig upp.

Janne Auvinen, Nödinge
Skattebetalare och 

före detta moderat i Ale

"Jag skäms över Ale kommun"
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Det har nu gått 
drygt ett halvår 
sedan vi påbörjade 

räddningsaktionen av Ale 
kommun. Det vi tog över 
efter de rödgrönas 16 år 
vid makten var en kraftigt 
misskött kommun med en 
av Sveriges sämsta skolor, 
ett uruselt näringslivsklimat 
och fallfärdiga byggnader.

Vi tänker ta ansvar 
för hela Ale trots att det 
kommer att krävas många 
tuffa beslut.

Vi kommer att fortsät-
ta att prioritera barn, ung-
domar och äldre. Det är 
varken lätt eller billigt att 
skapa kvalité. Det är tråkigt 
att 100 aleungdomar inte 
kan spela bandy i vinter 
men vi måste ge alla ung-
domar en bra utbildning 
först. Förskolegrupperna 
är för stora, speciallärare 
och pedagoger är för få och 

omsorgspersonalen sliter ut 
sig. Vi har tillfört 30 miljo-
ner extra till skolan och 10 
miljoner extra till vården. 
Vi tar ansvar för att komma 
tillrätta med problemen 
som vi ärvt av S+V+MP. 
”Vård, skola, omsorg” och 
”Alla ska med” är känne-
tecken för en socialdemo-
kratisk valrörelse, men i 
verkligheten prioriterar de 
sina egenintressen. Stort 
partistöd  istället för en bra 
skola till alla, friidrottsan-
läggning istället för bo-
enden för de äldre och 
ett nytt partihögkvarter i 
Älvängen istället för doften 
av nylagad mat på våra äld-
reboenden.

Alebornas förtroende
Den 19 september fick vi 
alebornas förtroende och 
sedan dess har vi visat att vi 
vågar ta ansvar och kan för-
valta det. Alla beslut är inte 

bekväma, men vi vågar pri-
oritera. Vi har gjort tuffa 
besparingar på kommun-
ledningen för att frigö-
ra pengar 
till skolan, 
vården och 
framti-
den. Dessa 
är numera 
kommu-
nens huvud-
uppgifter 
vilket inte 
varit fallet 
de senaste 
16 åren.

Socialdemokraterna har 
fortfarande inte förstått att 
de genom sin lättsamma 
nöjespolitik har dragit på 
oss stora kostnader medan 
barnen inte har tillräck-
ligt med lärare och våra 
äldre knappt får komma ut i 
friska luften. Förvånansvärt 
nog ville de i höstas sänka 
skatten för att därefter vara 

emot alla besparingar sam-
tidigt som de ville ge mer 
pengar till alla sina egen-
intressen. Hur hade vårt 

Ale sett ut 
om fyra år 
med denna 
lättja? 

Tankar-
na glider 
snabbt iväg 
till länder 
som Grek-
land, Stor-
britannien 
och Portu-

gal. Ändå hör jag huvudlö-
sa förslag på att vi ska lägga 
mer pengar på ishallen. 
Dessa förslag kommer från 
samma människor som har 
drivit verksamheten i kon-
kurs tidigare och nu är på 
god väg att göra det igen. 
Det är lätt att slösa med 
andras pengar när man inte 
behöver ta ansvar. Vi tar 
ansvar!

Jag vet att andra kom-
muner har ishallar och lik-
nande, men jag förutsät-
ter att de redan har en hög 
kvalité på sin skola, vård 
och omsorg. Det är dags 
att återinföra sunt förnuft, 
långsiktigt tänkande och 
ansvarsfullt beslutsfattande.

De rödgröna har fört 
alla invånare bakom ljuset 
och dolt misskötseln av 
kommunen bakom glätti-
ga och lustfyllda projekt. 
När de nu före detta sty-
rande sitter i opposition så 
eskalerar ropen än värre – 
kan det vara ett sista försök 
att dölja sanningen? De vet 
minsann inte hur en slip-
sten ska dras, men de vet 
precis hur man skapar en av 
Sveriges sämsta skolor, ett 
uruselt företagsklimat och 
en enorm underhållsskuld. 
Detta är inte en rådgivning 
som jag vill lyssna på.

Vi har nu använt varen-
da krona i budgeten. Allt 
har satsats på krisområde-
na skola, vård och omsorg 
och pengarna är nu slut. 
Nu gör vi allt för att rädda 
Ale efter Socialdemokra-
ternas många år av vanvård. 
För mig är det viktigare 
att vi återuppbygger hela 
Ale för våra barn och ung-
domars skull. Jag hoppas 
att ni som bor i kommu-
nen orkar se sanningen och 
hjälper oss att få skutan på 
rätt köl igen.

Mikael Berglund
Kommunstyrelsens ordförande

"Ansvar kräver tuffa beslut"

Jag vet att andra 
kommuner har ishallar, 
men jag förutsätter att 

de redan har en hög 
kvalité på sin skola, vård 

och omsorg.
Mikael Berglund (M)

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) bemöter kritiken:

BOHUS. Det akuta kon-
kurshotet för Ale-Surte 
BK är undanröjt.

Det hoppas åtmins-
tone styrelseledamoten 
Lars-Ove Hellman.

– Vi utgår från att 
kommunen håller den 
överenskommelse som 
finns om att de tar över 
personalen 1 juli.

Utan is, ingen verksam-
het. Utan verksamhet inga 
intäkter. Konsekvenserna 
av Alliansens och Alede-
mokraternas beslut att inte 

spola någon is i Ale Arena 
blir värsta tänkbara för den 
anrika bandyklubben.

– Det akuta konkurshotet 
känner vi nog är undanröjt 
om kommunen låter per-
sonalen som sköter arenan 
övergå i kommunal anställ-
ning. Så var det sagt i julas 
när Ale Arena övergick i 
kommunal regi, säger Lars-
Ove Hellman och fortsätter:

– Situationen är 
ansträngd, men inte akut. Vi 
har sagt att ta sommaren på 
oss att fundera. Det gäller 
att inte ta några förhastade 

beslut, men självfallet måste 
vi se över alla fasta kostnader 
som kopiatorer, internet- 
och telefonabonnemang.

Berget med gamla skul-
der har Ale-Surte däremot 
lyckats beta av rejält, men 
nämnas bör att dessa främst 
betalats genom medlemslå-
nen och dessa finns kvar som 
en tung minuspost. Dagens 
leverantörsskulder uppgår 
till 100 000 kronor. Till 
arenabolaget har klubben 
gjort rätt för sig och där finns 
inte längre någon skuld, sna-
rare en fordran.

– Medlemslånen har gjort 
stor nytta, men det hjälper 
oss tyvärr inte nu. Just den 
posten plågar mig mest. 
Arenabolaget är skyldig oss 
pengar för personal, men det 
lär vi aldrig få ersättning för, 
berättar Hellman.

Uttalandet från Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), om 
att Ale-Surte kan hyra in 
sig på närliggande isbanor 
upprör honom också.

– På Skarpe Nord som 
ligger närmast konkurrerar 
tre klubbar, IFK Kungälv, 

Kareby IS och Kungälvs SK 
om tiderna. Hur ska vi med 
våra tio ungdomslag plus 
A-lag få plats där har han 
tänkt?

Ale-Surtes intäkter har 
i huvudsak bestått av med-
lemsavgifter, publikintäkter, 
försäljning i cafeteria och 
sponsorer.

– Samtliga av våra intäkts-
möjligheter slog Kommun-
fullmäktige igen i måndags 
kväll genom att stänga vår 
arena och vilka sponsorer är 
intresserade av ett A-lag som 
inte spelar? frågar Hellman.

Om Ale-Surte BK går i 
konkurs inom kort är själv-
klart frågan om det finns 
kraft att återfödas ännu en 
gång. Senast, 1998, när klub-
ben kursade fick den snabbt 
växtkraft men då fanns en 
arena att bedriva verksam-
het på. Det gör det inte idag. 
Därmed kan en lång idrotts-
epok snart vara över.

Och så ska konkursen undvikas

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Ale-Surtes sty-
relseledamot, Lars-Ove 
Hellman, kan siffrorna 
runt bandyklubben och 
Ale Arena bättre än 
någon annan.

Han har på eget ini-
tiativ försökt bringa 
klarhet i allt som har 
hänt från dagen huset 
byggdes.

Hellman menar att 
Kommunfullmäktige 
inte ens visste vad de 
egentligen tog ställning 
till.

Det är en synnerligen upp-
rörd Lars-Ove Hellman som 
försöker nyansera bilden om 
skeendet runt Ale Arena och 
bandyklubben.

– Debatten har varit fel-
fokuserad. Kostnaden för 
arenan har nämnden till 
stora delar haft i sin budget, 
vad de inte kompenserats för 

är de verkliga elkostnaderna. 
Det var dessa som nämnden 
begärde ett extra tillskott för 
att täcka. Det har ingenting 
med Ale-Surte och vår eko-
nomi att göra. Hade vi varit 
skuldfria och lyckats betala 
alla våra räkningar hade fri-
tidsförvaltningen ändå inte 
haft råd att spola någon is. 
De fick aldrig dessa pengar i 
budgeten och arenans fram-
tid har därmed varit körd 
från årsskiftet. Det är en 
felbudgetering av den poli-
tiska majoriteten. Trots att 
de kände till den verkliga 
elkostnaden, som uppda-
gades av en kraftig elräk-
ning i maj förra året, tog de 
inte hänsyn till denna, säger 
Hellman.

I de rödgrönas budget för 
2011 finns en post för utö-
kade elkostnader i Ale Arena 
med 2 Mkr. Samma pengar 
som Alliansen saknat för att 

fortsätta driften av isbanan.
– Det är just dessa 2 mil-

joner som skiljer vår budget 
mot Alliansens. Vi hade för-
stått att elkostnaden inte 

längre var 450 000 kronor 
utan betydligt större säger 
oppositionsråd Paula Örn 
(S).

Ale Arena som fastighet 

ingår sedan köpet 2008 i 
kommunens budget. Driften 
gick över i kommunal regi 
1 januari i år. Ale-Surte BK 
hade inte klarat få runt verk-

samheten med den miljon de 
fått i bidrag.

– Nej, det gick inte. Vi för-
sökte verkligen och det för-
står nog även kommunen nu. 
Vårt erbjudande då var att få 
en utökad ram till 1,5 Mkr 
och fortsätta driva arenan. 
Det tror jag åtminstone fri-
tidsförvaltningen nu begri-
per var ett mycket generöst 
bud, menar Lars-Ove Hell-
man.

Kultur- och fritidsnämn-
den hade 450 000 kronor i 
budgeten för elkostnader i 
Ale Arena. Verkligheten som 
var känd när budgeten spi-
kades låg runt 2,2 miljoner 
kronor. Därmed var arenans 
dagar redan räknade från års-
skiftet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Det handlar inte om Ale Arena – det handlar om obudgeterad el!"
– Ale-Surtes styrelseledamot beklagar kommunledningens okunskap
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PRIS 2 280 000 kr/bud. TOMT 968 kvm . VISAS Sö 3/7
13.00-13.45. Ring för tidsbokning. Furustigen 4. KONTAKT
Daniel Eriksson 0722-091101.

ALE SURTE 5 rok, 130 + 87 kvm

S
M
S
:A

4
4
8
1
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 580 000 kr/bud. TOMT 807 kvm . VISAS Sö 3/7
14.00-14.45. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 133.
KONTAKT Daniel Eriksson 0722091101.

ALE SURTE 5 rok, 136 + 72 kvm

S
M
S
:A

4
4
8
3
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 985 000 kr/bud. TOMT 379 kvm . VISAS Ti 28/6.
Ring för tidsbokning. Konvaljvägen 1. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 .

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 136 kvm
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PRIS 3 700 000 kr/bud. TOMT 728 kvm . VISAS Sö 3/7
15.30-16.00. Ring för tidsbokning. Stomvägen 20b.
KONTAKT Daniel Eriksson 0722-091101 .

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 + 50 kvm
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PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 653 kvm . VISAS On 29/6.
Ring för tidsbokning. Svens Kulle 8. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 116 kvm
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PRIS 2 080 000 kr/bud. TOMT 1 075 kvm . VISAS Sö 3/7
12.00-12.45. Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 22.
KONTAKT Daniel Eriksson 0722-091101.

ALE SURTE 4 rok, 103 + 62 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 209 kvm . VISAS To 30/6.
Blåsippsvägen 89. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03 .

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 160 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 671 kr/månad.
VISAS To 30/6. Göteborgsvägen 70b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02.

ALE SURTE 2 rok, 57,5 kvm
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PRIS 1 195 000 kr/bud. TOMT 12,5 ha. VISAS To 30/6
17.00-18.00. Ring för tidsbokning. Hålan 475.
KUNGÄLVBUTIKEN Erik Svanqvist 0303-211054.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 80 + 20 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALELANTBRUK ALE

PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 044 kvm .
VISAS To 30/6. Ring för tidsbokning. Alekärrsvägen 19.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5-7rok, 127 + 123 kvm
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PRIS 2 480 000 kr/bud. TOMT 2 463 kvm . VISAS Ti 28/6
18.20-19.15. Ring för tidsbokning. Båstorp 183. KONTAKT
Daniel Eriksson 0722-091101.

ALE ALVHEM 7 rok, 172 + 20 kvm
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VILLOR ALE

Ska du sälja 
din bostadsrätt?
Vi har paketerat allt du behöver för en lyckad 

försäljning. Börja idag på svenskfast.se

Välkommen att 
kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg 12, 0303-74 90 00.

Lars-Erik 
Eriksson

Erik
Svanqvist

Danijela 
Todorovic

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson

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

Måndag 20 juni

Kläder tillgrips ur en butik på 
Ale Torg.

Stöld av diesel ur ett arbets-
fordon i Alvhem.

Onsdag 22 juni

Någon försöker sätta eld på 
en bänk som står intill klubb-
husets fasad på Nolängen. 
Ärendet rubriceras som skade-
görelse.

Polisen kontrollerar en bil 
på E45 i höjd med Göta. Bilens 
förare och en passagerare 
visar tydliga tecken på att vara 
påverkade av narkotika och får 
följa med för provtagning.

Lördag 25 juni

En vashållare tillgrips från 
minneslunden på Starrkärrs 
kyrkogård.

En anmälan om olaga hot 
och misshandel upprättas i 
Nödinge.

Söndag 26 juni

Vid ett-tiden på natten upp-
täcks en brand i Häljered i 
närheten av skidbacken. Det 
brinner i en husvagn. Denna är 
övertänd när räddningstjänst 
och polis kommer till platsen. 
Ingen person är kvar i husvag-
nen. Det finns misstankar om 
att branden är anlagd och Poli-
sen inleder en förundersökning 
gällande mordbrand.

30 meter koppartråd 
tillgrips från en arbetsplats i 
Kollanda.

Måndag 27 juni

Klockan tio inträffar en 
arbetsplatsolycka i Älvängen. 
En snickare faller och slår sig. 
Snickaren avförs till Kungälvs 
sjukhus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/6 – 27/6: 48. 

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

På måndagskvällen be-
slutade högeralliansen 
(M), (FP), (C ), (KD) 

och (AD) att inte ge till-
läggsanslag på 2 miljoner 
kronor för fortsatt verksam-
het i Ale Arena - kommu-
nen omsätter 1300 miljoner 
kronor. Det finns pengar, 
men viljan saknas! 

Sune Ryden (KD) vill 
kanske inte avveckla Ale 
Arena, men tvingades till 
detta för att högeralliansen 
skulle vinna omröstningen. 
Hellre makt – än god barn 
och ungdomspolitik! Är det 
den kristdemokratiske po-
litikerns uppfattning, där-
till ett knappt hörbart svar i 

omröstningen. Politik är att 
vilja… Rydén ta en sommar-
fundering och kom med en 
konstruktiv idé för is-sport 
också i Ale. Du kan få hjälp 
om så önskas.

Tydligen är det så att bara 
högeralliansens Jan A Press-
feldt inte behöver följa ma-
joritetspolitiken.  

Många av högerallinsens 
beslut oroar aleborna, per-
sonalflykten av kompeten-
ta medarbetare, stängning av 
medborgarkontoret det vill 
säga demokratiförlust, mini-
mering av telefonväxelper-
sonal det vill säga sämre ser-
vice, informationen till in-
vånarna det vill säga mycket 

försämrad samhällsinfor-
mation, dessutom en val-
hänt hantering av ärenden 
och ekonomi och mycket, 
mycket mer. 

Jarl Karlsson (S)

Ale Arena för barn och ungdomar – men inte för KD?
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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

NÖDINGE. Projekt 
Jobbcoach Ale kommun 
finansieras av Sam-
ordningsförbundet Ale, 
Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn.

Payoff har gjort en 
utvärdering av de sam-
hällsekonomiska effek-
terna för 42 personer 
som deltagit i projektet 
Jobbcoach.

Resultatet presente-
rades i samband med 
en presskonferens på 
Medborgarkontoret i 
förra veckan.

Målgruppen för projekt 
Jobbcoach har varit unga 
vuxna 18-24 år i Ale kommun, 
som är långtidsberoende för-
sörjningsstödstagare och/
eller långtidsarbetslösa. 
Alternativt kan det även vara 
sjukskrivna ungdomar som 

bedöms ha goda rehabilite-
ringsförutsättningar.

– Deltagarna har det 
gemensamt att de av Arbets-
förmedlingen och Försörj-
ningsstödsenheten bedömts 
vara i behov av särskilda 
insatser för att kunna finna, 
få och behålla ett arbete på 
den öppna arbetsmarkna-
den, säger jobbcoach Lena 
Andersson.

Åtgärdstiden har i genom-
snitt varit 28 veckor, med en 
stor spridning mellan del-
tagarna på 4 och 75 veckor. 
Åldern för deltagarna har 
varierat mellan 20 och 26 år, 
med en medelålder på 22 år. 
Andelen kvinnor är 50 pro-
cent.

Payoff fick i uppdrag av 
Samordningsförbundet att 
utvärdera de samhällseko-
nomiska effekterna för 42 
individer av totalt 46 som 
deltagit i projekt Jobbcoach 

Ale kommun. Deltagarnas 
försörjningssituation och 
användande av samhällets 
resurser har följts upp av 
projektet. Uppföljningen 
ligger sedan till grund för 
beräkningar och analys. 
Syftet med utvärderingen är 
att studera hur personernas 
situation efter att ha lämnat 
projektet förändrats relativt 
situationen före dess med-
verkan i Jobbcoach. Slutsat-
serna i denna utvärdering 
avseende det ekonomiska 
resultatet bygger i första 
hand på det urval av delta-
gare som följts upp.

– Nyckeltalet verknings-
grad visar att Jobbcoach gett 
många ungdomar en nystart, 
men också att en betydande 
potential föreligger för att 
få fler av deltagarna i arbete, 
studier eller utbildning. 
Viktigt att fortsatt stöd och 
uppföljning erbjuds inom de 
reguljära verksamheterna, 
säger Sven Vikberg på 
Payoff.

– Projektet har en mycket 
viktig målgrupp, som idag 
och på sikt är en av möjlig-
heterna för att öka arbets-
kraftsutbudet och balansera 
de stora pensionsavgångarna 
som sker i framtiden. Huvud-
delen av Sveriges kommuner 
står inför samma utmaning 
att hitta modeller och arbets-

former för att på sikt ”rädda” 
och finansiera välfärden.

– Målet med utvärde-
ringen är att visa på nyttan 
med projektet och synlig-
göra vilka effekter satsningen 
haft för samhället, samhällets 
olika aktörer och deltagarnas 
ekonomi. Genom att kostna-
derna för projektet jämförts 
med vilka intäkter åtgärden 
leder till på lite längre sikt 
kan en bedömning göras ur 
ett socialt investeringsper-
spektiv, säger Sven Vikberg.

– Det insamlade underla-
get kring varje deltagare har 
bearbetats med stöd av vårt 
datorbaserade program Nyt-

toSam. Utfallet har därefter 
analyserats och samman-
ställts i en rapport. Nyttan 
med denna rapport är också 
att den skall påvisa vilka mer-
värden, framgångs- faktorer, 
lärande och på vilket sätt 
Jobbcoach arbetat nyska-
pande för att Ale kommun 
med samverkansparter skall 
kunna utveckla arbetet med 
att minska utanförskap och 
ohälsa hos unga vuxna som 
står utanför arbetsmarkna-
den.

Vilka har varit projek-
tets framgångsfaktorer?

– Tid – inga krav på ome-
delbar framgång och ingen 

deadline på insatsen. Täta 
kontakter med både den 
enskilde och arbets-/prak-
tikplatsen i syfte att undvika 
avbrott. Samarbetet i teamet. 

Lena Andersson vill 
också framhäva det privata 
näringslivet som en viktig 
samarbetspart.

– Det har varit lätt att nå 
ut till företagen, som ställt 
upp med praktikplatser. Det 
är många företagare som 
känner ett ansvar och som 
vill hjälpa till att slussa in 
dessa ungdomar i samhällets 
gemenskap.

Projekt Jobbcoach Ale kommun har rönt framgång
– Ungdomar i utanförskap slussas in i samhällets gemenskap

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En utvärdering av projekt Jobbcoach Ale kommun presenterades i samband med en press-
konferens. Medverkade gjorde bland annat representanter från Arbetsförmedlingen, Arbets-
marknadsenheten och kommunledningen.

MÅL JOBBCOACH
•  Komma ut direkt på den reguljära 

arbetsmarknaden utan några mer 
insatser.

•  Beredas praktikplats för att kunna 
bedöma personens möjlighet att 
komma ut på den öppna arbets-
marknaden med eventuellt ytterli-
gare insatser.

•  Heltäckande bedömning av pro-

blem och möjligheter, och däref-
ter hänvisas till rätt instans för 
att undvika rundgång mellan olika 
myndigheter. 

•  Ökad livskvalité. 
•  Målet är att 20 procent av de som 
blir föremål för en insats skall 
kunna försörja sig själva efter 
avslutad insats.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landaborna känner oro 
för vad som kommer 
att hända med vård-
centralen i framtiden.

Nu har representan-
ter från ett antal fören-
ingar gått samman och 
beslutat om ett stor-
möte i augusti.

– Vi kräver svar från 
ansvariga politiker 
och tjänstemän om de 
tänker satsa resurser 
på Skepplanda vård-
central eller inte, säger 
Gunilla Wallengren, ord-
förande i Ale DHR och 
tillika vice ordförande i 
rådet för funktionshin-
derfrågor.

Skepplanda vårdcentral blir 
utan läkare under sommaren. 
Istället hänvisas patienterna 
till Älvängens vårdcentral. 
Beslutet har väckt ont blod 
i kommunens norra del där 
invånarna känner sig över-
körda och förbisedda.

– Mönstret känner vi igen. 
Vi har aldrig varit prioriterade 

i den här ändan av kommunen. 
Det är som ett Sverige i mini-
format där vi bor i Norrland, 
suckar Gunilla Wallengren.

Ale DHR, PRO Ale Norra, 
Kommunala pensionärsrå-
det (PRO, SPF, RPG), Ale 
Demensförening, Reuma-
tikerföreningen i Ale och 
Skepplanda Församling enga-
gerar sig alla i vårdcentralens 
framtid. Lokaltidningen träf-
fade i förra veckan represen-
tanter från de olika förening-
arna vid ett möte i försam-
lingshemmet.

– Det är klart att det finns 
skäl till oro. I höstas hade vi ett 
välbesökt ortsutvecklingsmöte 
där jag var ordförande. Då 
lovade ansvariga tjänstemän 
att ingen förändring skulle 
ske med vårdcentralen. Kort 
därefter kom ett brev där det 
stod att verksamheten skulle 
upphöra, men där man i själva 
verket menade att vårdcentra-
len i Skepplanda skulle bli en 
filial till Älvängen. Det senaste 
som har hänt är att vi blir utan 
läkare i Skepplanda under 
sommaren. Det känns inte alls 

bra, säger Kent Carlsson och 
fortsätter:

– Tandvården har redan 
försvunnit från samhället och 
nu befarar vi att vårdcentralen 
kan råka ut för samma bittra 
öde. På bara några år har per-
sonalstyrkan halverats och 
det är sannerligen ingen bra 
utveckling.

Upprört
Skepplandabornas upprörd-
het grundar sig också i att 
beskedet om att vårdcentralen 
blir utan läkare i sommar lät 
vänta på sig till efter region-
valet.

– Det var locket på. Ingen 
ville uttala sig om Skepplanda 
vårdcentral innan valet, men 
direkt efter detsamma så kom 
beskedet. Det är nonchalant 
och dessutom ett svek mot 
väljarna, anser Ronny Eriks-
son och tillägger:

– I ren protest mot att 
behöva åka till Älvängen valde 
jag att tacka nej till min nästa 
läkartid som jag blev uppsatt 
på.

Sven Grolander, ordfö-

rande i PRO Ale Norra, tycker 
att diskussionen om pengar 
och sjukvård har blivit absurd.

– Sjukvård kostar pengar, så 
är det bara. Sjukvården är till 
för alla. Kön, ålder eller var du 
bor ska inte spela någon roll. 
Lönsamhet är väl när folk kan 
komma till vårdcentralen, få 
hjälp och sedan bli friska.

Gunilla Wallengren före-
träder en grupp människor 
som har svårt att förflytta sig 
och som är i behov av närhet 
till olika serviceinrättningar.

Förödande
– Det vore förödande om 
Skepplanda vårdcentral skulle 
läggas ner. Älvängen kan man 
tycka inte ligger så långt bort, 
men för oss är det inte så nära, 
säger Gunilla Wallengren som 
själv bor i Hålanda.

– Vi är också måna om att 
Skepplanda vårdcentral blir 
kvar i offentlig regi. Många av 
våra medlemmar är vårdkrä-
vande, som inte är lika attrak-
tiva patienter om vårdcentra-
len skulle säljas ut och övergå 
i privat regi. Vad händer i så 

fall med de specialistfunktio-
ner som finns i Skepplanda? 
Ta ljusbehandlingen som ett 
exempel som är unik i Ale 
kommun, säger Gunilla Wal-
lengren.

För att skingra en del oros-
moln och få svar på de frågor 
som finns har föreningarna 
beslutat att bjuda in till ett 
öppet möte i Skepplanda 
bygdegård, tisdagen den 23 
augusti. Till mötet kommer 
ansvariga tjänstemän och poli-
tiker från regionen att bjudas 
in.

– Vi har en förhoppning 
om att regionstyrelsens ordfö-
rande, Gert-Inge Andersson 
(S), ska komma till mötet. Det 
vore skönt om vi en gång för 
alla kunde få ett tydligt besked 
om hur framtidsplanerna ser 
ut för Skepplanda vårdcentral, 
avslutar Kent Carlsson.

Känner oro för vårdcentralens framtid
– Skepplandaborna kallas till öppet möte i augusti

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Oroade för vårdcentralens framtid. Invånarna i kommunens norra del tror att Skepplanda vårdcentral riskerar att råka ut för samma bittra öde som tandvården – nämligen att den läggs ned.

Med gemensamma krafter har Ale DHR, PRO Ale Norra, 
Kommunala pensionärsrådet (PRO, SPF, RPG), Ale Demens-
förening, Reumatikerföreningen i Ale och Skepplanda För-
samling beslutat om att bjuda in till ett öppet möte där 
Skepplanda vårdcentral ska diskuteras.

Verksamhetschef Lone Dockered:

Kerstin Torgeby efterträder 
Lone Dockered som ny verk-
samhetschef för Skepplanda 
vårdcentral.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral har 
funnits på Albotor-
get sedan mitten av 
70-talet.

Farhågorna om att 
den skulle avvecklas 
kommenterar verksam-
hetschef Lone Dock-
ered så här:

– Det är hård konkur-
rens, men förvaltningen 
har bestämt att Skepp-
landa vårdcentral ska 
finnas kvar.

Lone Dockered är väl medve-
ten om skepplandabornas oro 
över vårdcentralens vara eller 
icke vara. Det är inte första 
gången som hon får besva-
ra frågor om vårdcentralens 
framtid.

– Det finns ett beslut att 
Skepplanda vårdcentral ska 
finnas kvar, men för hur länge 
kan ingen svara på. Vad jag 
kan säga är att det inte finns 
något nedläggningshot just 
nu. Vi har ett avtal med bland 
annat sjukgymnastik och ljus-
behandling som löper några 

år till. Jag tycker inte att det 
finns skäl till oro som läget 
är nu, säger Lone Dockered.

Hur kommer det sig att 
Skepplanda vårdcentral 
blir utan läkare i sommar?

– För att kunna avverka 
semesterperioden på bästa 
sätt måste vi samla läkarna i 
Älvängen. Under sommaren 
kommer vi att ha två specia-
listläkare i tjänst i Älvängen. 
Alla som är under utbildning 
måste ha tillgång till handle-
dare och specialister. Genom 
att göra på det här sättet kan 

vi få sommaren att fungera 
för våra patienter i Älvängen 
och i Skepplanda, säger Lone 
Dockered.

Kommer det att bli sta-
fettläkare i Skepplanda till 
hösten?

– Det vill vi helst inte 
och det är av två anledning-
ar. Dels är stafettläkare dyra, 
dels riskerar kvaliteten att bli 
av skiftande karaktär. Konti-
nuitet är självklart något som 
vi eftersträvar och därför vill 
vi få till stånd en permanent 
lösning i Skepplanda, säger 

Lone Dockered.
Till ny verksamhetschef, 

att efterträda Lone Docke-
red, har utsetts Kerstin Tor-
geby. Hon är i full färd med 
att intervjua personalen på 
Skepplanda vårdcentral och 
sätta sig in i sin nya roll.

– Jag förstod ganska snabbt 
när jag kom hit att invånar-
na upplever en oro för vård-
centralens framtid. Just i den 
frågan har jag inget att tilläg-
ga, avslutar Kerstin Torgeby.

JONAS ANDERSSON

– Inget nedläggningshot just nu
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Göteborgsvägen 77, Älvängen 
(mittemot cykelaffären)

0303-74 91 05
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Sivana Landström, Hundfixarn i Ryk, öppnar snart kombinerat hundhotell och dagis. Tanken 
är att göra det lätt för hundägare som ska resa bort eller jobbar obekväma tider.

Hundfixarn satsar på hotell
RYK. Hundfixarn startade för knappt 
ett år sedan.

Snart väntar nästa steg.
Ett kombinerat hundhotell och 

dagis.

Sivana Landström jobbade tidigare som 
frisör, men har alltid haft en stor kärlek till 
hundar.  Det har varit självklart med hund, 
då hon är bosatt på landsbygden. I Ryk norr 
om Skepplanda har hon varit bott sedan 1989.

– Intresset för att trimma hundar växte i 
takt med att vi började åka runt på hundut-
ställningar. Det har också varit ett mål att hitta 
en lönsam sysselsättning som gör att man slip-
per pendla, berättar Sivana när lokaltidning-
en hälsar på.

Att jobba som hundtrimmare innebär inte 

bara att göra hundens päls fin och klorna 
snällare.

– Nej, du blir också en form av rådgivare. 
Vi ser saker på hunden som ägaren kanske har 
missat, till exempel övervikt, ögon, öron och 
tandvård, säger Sivana.

Idag är det ett 60-tal hundar som regelbun-
det hälsar på hos Hundfixarn. Snart kan det 
bli fler för verksamheten ska utökas.

– I höst hoppas vi starta vårt hundhotell 
och hunddagis. Vår marknadsföring kommer 
att betona att hundarna inte lämnas ensamma 
i för stor utsträckning, utan att vi alltid finns i 
närheten och tar dem med ut på promenader, 
berättar Sivana Landström.

REA!!
Stor

Sommar-

Upp tillUpp tUppUpUpppp ttt

50%
rabatt

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

Vard. 10-18, lörd. 10-15

Startar idag!

HUNDVÄN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALE. Antalet anmälda 
inbrott i bostäder ligger 
relativt konstant och 
skadekostnaderna har 
ökat något de senaste 
fem åren. 

De flesta inbrotten 
sker dagtid.

Statistik från Läns-
försäkringar Älvsborg 
visar att utbetalning-
arna till inbrottsdrab-
bade i snitt ökar med 
ett par tusen kronor för 
varje år.

Tidigt i våras skedde en 
rad bostadsinbrott i Ale 
kommun. Många var de vil-
laägare som fick påhälsning 
av tjuvar.

– Det skedde en drama-
tisk ökning under en period. 
Vi gjorde en kraftfull insats 
i området som en effekt av 
detta och tack och lov har det 
lugnat ner sig. Nu har situa-

tionen återgått till det nor-
mala, säger polisman Tom 
Henricson. 

De flesta inbrotten som 
anmälts till Länsförsäkringar 
Älvsborg har skett under 
dagtid när de boende inte 
varit hemma. Endast i något 
enstaka fall har inbrottet 
skett nattetid. 70 procent av 
inbrotten på vardagar sker 
dagtid och 70 procent av 
inbrotten under helger sker 
nattetid.

– Vi har sett att tjuvarna 
vanligtvis inte förstör eller 
stökar till så mycket utan går 
bara in och tar det som de 
ska ha och går sedan ut igen. 
Därför har det i vissa fall tagit 
ett par dagar innan inbrottet 
upptäckts. Tjuvarna tar ofta 
små, men ganska dyra saker 
som är lätta att bära med sig 
och som är lätta att omsätta 
i kontanter, det vill säga 
sälja vidare, så förlusterna 

för kunderna blir ofta stora, 
säger Lotta Ferm, grupp-
chef skador på Länsförsäk-
ringar Älvsborg.

Det vanligaste är att tju-
varna tar sig in på bostadens 
baksida. De går ofta genom 
fönster eller altandörr, men 
utan att göra någon större 
skada, och sällan med kros-
sad glasruta som följd. 
Lägenhetsinbrott däremot 
sker oftast via ytterdörren 
och de som drabbas mest är 
de som bor antingen längst 
ned eller högst upp i huset.
Tjuvarna går nästan alltid in 
och letar i sovrummet och 
badrummet, där de flesta 
har sina smycken. Länsför-
säkringar har noterat att tju-
varna koncentrerar sig på att 
stjäla små men dyrbara saker; 
smycken, pengar och enstaka 
mindre elektronikprylar. Det 
märks också på ersättning-
arna som betalas ut. Den 
genomsnittliga ersättningen 
till en inbrottsdrabbad kund 
låg på knappt 12 000 kronor 
2006 medan den 2010 ökade 
till drygt 18 500 kronor.

– Vi rekommenderar att 
man förvarar de smycken 
man inte använder i bankfack. 
De smycken man har hemma 
bör man förvara på fler stäl-
len i hemmet och på så sätt 
kanske tjuven inte får med 

sig allt. Det är också viktigt 
att tänka på att inte förvarar 
några större summor pengar 
hemma. En hemförsäkring/
villahemförsäkring ger max 
3 500 kronor i ersättning för 
kontanter, säger Lotta Ferm 
och fortsätter:

– Forskning visar också 
att brottsligheten minskar 
med i genomsnitt en fjärde-
del i områden där man har 
Grannsamverkan mot brott.

– Grannsamverkan är 
något som vi inom Polisen 
verkligen rekommenderar. 
Nu när sommaren är här och 
många reser bort på semes-
ter är det bra om man kan 
prata med sina grannar, så att 
brevlådan blir tömd, gräset 
klippt och så vidare. Det är 
små enkla tips som kan hålla 
tjuven borta, säger Tom 
Henricson.

– I Ale kommun samarbe-
tar Polisen med brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klug. Till henne kan man 
vända sig med frågor som rör 
Grannsamverkan, avslutar 

Tom Henricson.

Försvåra för tjuven att ta sig in i din bostad
– Grannsamverkan rekommenderas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Inbrottstjuvarna tar sig ofta in genom altandörren.

Polisman Tom Henricson.

RÅD FÖR ATT UNDVIKA BROTT
•  Se till att alla dörrar är låsta när 

du går hemifrån.
• Stäng alla fönster.
•  Om du ska resa bort: Se till att 

någon tömmer din brevlåda.
•  Använd timers på lampor så att de 

tänds och släcks och får det att se 
ut som om någon är hemma.

•  Grannsamverkan! Prata med dina 
grannar. Berätta om du ska åka 
bort, och be dem berätta om de 
ska åka bort. Om du ser något som 
kan verka konstigt, notera det du 
ser, larma polis vid behov. Läs mer 
på www.samverkanmotbrott.se.

• Installera gärna inbrottslarm.
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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

Jobbar för att det är kul
Han fyllde 70 år för någon vecka sedan.

Gösta Hessfelt har dock inte givit upp yrkeslivet.
Han fortsätter att jobba bara för att det är kul.

Du är nyss fyllda 70 år, 
men ännu inte pensione-
rad. Berätta, vad gör du?

– Pensionär är jag såtillvida 
att jag uppbär pension sedan 
tre år tillbaka. Jag jobbar dock 
fortfarande, bara för att jag 
tycker det är så himla kul. Jag 
är lärare på Lärlingsgymna-
siet där jag har ett kontrakt 
som sträcker sig över nästa år. 
Sedan undervisar jag i mate-
matik på konsultbasis för IFK 
Göteborg. Jakob Johansson, 
Robin Söder och Marcus 
Sandberg är några av de spe-
lare som jag jobbat med.
Med tanke på din erfaren-
het, har du någon åsikt 
om Ale gymnasiums 
framtid?

– Ale gymnasium är i grun-
den en av de bästa skolorna 
som jag jobbat på. Lärarkå-
ren är oerhört duktig, det är 
inte deras fel att det går dåligt 
just nu. Jag tror det är en till-
fällig svacka. Jag tror att Ale 

gymnasium har marknadsfört 
fel saker, man ska satsa på S- 
och N-linjerna. Samtidigt ska 
man veta att Ale gymnasium 
av tradition varit väldigt duk-
tiga på att ta hand om elever 
som inte varit särskilt studie-
motiverade.
Vi minns demonstratio-
nerna när du som rektor 
på Ledetskolan riskerade 
att bli av med jobbet. Hur 
ser du på den tiden idag?

– Det kändes naturligtvis 
skönt att ha personal, för-
äldrar och elever i ryggen. 
Det är med glädje jag tänker 
tillbaka på tiden som rektor, 
som varade under åren 
1986-2000. Tyvärr var pro-
blemet då som nu att peng-
arna inte räckte till.
Hur är det med ditt poli-
tiska intresse?

– Min farsa var engagerad 
inom politiken i 40-50 år, så 
det räcker för hela släkten. 
Jag har ett levande intresse 

för politik, men jag vill vara 
obunden och kunna tycka 
vad jag vill.
Vilken musik lyssnar du 
helst på?

– Nu är det en del klassiskt. 
Sedan är det Elvis natur-
ligtvis. Han har funnits med 
sedan 1958.
Vad ska du göra i 
sommar?

– Vi ska vara en vecka i 
Murum, som ligger mellan 
Ulricehamn och Falköping. 
Sedan blir det en vecka på 
Resö och däremellan olika 
aktiviteter.
Vad fick dig att bli lärare/
rektor?

– Faktum är att jag sökte till 
flygvapnet, men när jag kom 
till avslutningen visade det 
sig att jag var för lång. Det 
var bara att bocka och gå 
hem. Jag började vikariera 
som lärare och tyckte att det 
passade mig riktigt bra.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gösta Hessfelt.
Ålder: 70.
Bor: Älvängen.
Intressen: Idrott, framförallt 
fotboll och trav. Jag gillar 
också att vara ute i naturen 
där svampplockning, fiske 
och jakt intresserar mig.
Stjärntecken: Tvilling.

Vi passar också på 
att önska alla en 

fantastisk sommar!

Vi har stängt 
för semester 

veckorna 29-32

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-749637  
Email info@hardesjobil.se 
www.hardesjobil.se

Välkomna!
/Niclas med personal
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Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

GRÖNNÄS

ALAFORS. Lillgårdens 
förskola byter plats och 
funktion.

Alebacken har med 
hjälp av Leader Göta 
Älv och Ale kommun 
fått en ny caféteria.

– Det här blir kanon 
och precis vad anlägg-
ningen behöver, säger 
Niklas Helin.

Alebacken har blivit den 
största turistattraktionen i 
Ale. Behovet av en ny cafe-
teria och klubblokal har varit 
alltmer påtagligt de senaste 
säsongerna. När Äppelgår-
dens förskola i Nödinge nu 
färdigställs kommer de till-
fälliga paveljongerna inte att 
behövas. Det nappade Ale-
backen på.

– Utan stödet från EU 
hade vi aldrig vågat gå in i det 

här, men nu känns satsning-
en säker. Vi bistår med många 
ideella timmar och drygt 200 
000 kronor kontant, resten fi-
nansieras med bidrag. Dess-
utom kommer PEAB att fär-
digställa en ny parkering och 
en barnbacke under året. 
Förutom att cafeterian blir 
dubbelt så stor för gästerna 
får vi också alla möjligheter 
att skapa ett bättre och fram-
för allt godkänt kök, berättar 
en nöjd Niklas Helin.

Totalt blir den nya cafete-
rian och klubbhuset 270 kvm, 
varav 100 kvm serveringsyta. 

– Vi får äntligen bättre per-
sonalutrymmen och handi-
kappanpassad toalett. Räcker 
pengarna bygger vi en ute-
servering också, säger Niklas 
Helin.

Från Leader Göta Älvs 
sida ser man många förde-

lar och positiva effekter såväl 
långsiktigt som kortsiktigt.

– Alebacken är en etable-
rad attraktion som lockar 
många besökare till Göta älv-
dalen. Med en bättre serve-
ringslokal kommer anlägg-
ningen bli ännu mer attrak-
tiv och skapa än mer syssel-
sättning. Föreningen har ett 
brinnande engagemang som 
sträcker sig över många ge-
nerationer och utvecklings-
arbetet är genomtänkt och 
väl strukturerat, berömmer 
Thomas Sundsmyr, verk-
samhetsledare för Leader 
Göta Älv.

Projektkostnaden uppgår 
till totalt 1 135 000 kronor 
varav EU genom Leader 
stoppar in 790 000 kronor.

Alebackens företrädare ut-
trycker en stor tacksamhet till 
Ale kommuns samarbetsvilli-
ga tjänstemän och självklart 
även till Leader Göta Älv.

– När många goda krafter 
samverkar blir det gärna bra, 
säger Thomas Sundsmyr och 
ler nöjt.

I vintras gästas anlägg-
ningen av 14 850 åkare, vilket 
gör Alebacken till kommu-
nens största turistattraktion.

– När vägen är klar hoppas 
vi nå 20 000, hälsar Niklas 
Helin optimistiskt.

Parallellt med den nya 
cafeterian jobbar förening-
ens tekniska eldsjälar med 
att skapa ett automatiserat 
system för nya snökanoner.

– Målet är att kunna sköta 

dem hemifrån och att vi ska 
kunna göra snö redan vid ett 
par minusgrader, berättar 
Niklas Helin.

Leader Göta Älv syftar till 
att främja landsbygdsutveck-
ling och öka sysselsättning-
en. Projektpengarna kommer 
från EU.

Ny caféteria vid Alebacken – tack vare EU

LEADER GÖTA ÄLV
Exempel på pågående Leaderprojekt 
i Ale kommun:
Kultur på Mauritzberg
Kvalitativa kulturupplevelser.
Alebackens nya servering
Fortsatt utveckling av Ales största 
turistattraktion.
Risveden – ökad tillgänglighet
Främja den lokala besöksnäringen.

Säkra ridvägar i Ale
Öka säkerheten för hästar, ryttare 
och trafikanter.
Elbilar inom offentlig förvaltning
Dokumentera erfarenheterna av två 
elbilar.
Ungdomskraft
Öka ungdomars kreativitet och ge 
dem möjlighet att förverkliga idéer.

Lillgårdens tidigare förskola blir ny serveringslokal för Alebacken. Medlem-
marna snickrar nu ihop paveljongerna. Projektet kostar total 1 135 000 kr.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Föreningen utnyttjar sitt kontaktnät så mycket det går, på 
så vis kommer EU-pengarna att räcka till mycket.

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

KÖP DIN BIL HOS 
OSS PÅ TAGENE!

www.hedinbil.se

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

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

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

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

 Kia Rio 1,4 Sport 
ACC, CD-stereo, C-lås, Elhissar, ESP, Antisladd, 

Airbag förare/passagarere, Sidoairbags.

 Ord. pris 131.900:-   Nu! 114.900:-

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

Farthållare, Backvarnare, Antispinn m.m. 

Ord.pris 201.900:-  Nu! 179.900:-

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

BEGRÄNSAT ANTAL!

Tillägg metallic 4.200:-  

Tillägg metallic 4.200:-  



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE
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Valfri biltvätt!

Hett i sommar!

119:-
Samsung E 1080inkl Comviq startpaket

Ladda med valfri valör Comviq kontantkort så får du köpa den för 119.00kr

29:-
French Hot Dog 
med Läsk 50cl

Valfri biltvätt!
Halva priset

Gäller t.o.m. 2011-07-24 
och endast med denna 

kupong. Kan ej kombineras 
med övriga erbjudanden.

Hett i sommar!
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Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

Oh, kan man få bättre 
utsikt? För stunden 
befinner vi oss på en 
liten uteservering vid 
Promenade des Ang-
lais i Nice efter en dags 
intensiv provkörning av 
”nya” Peugeot 308. 

Den världsberömda 
strandpromenaden 
ligger med ansiktet 
vänt mot solen och 
havet – det är klart att 
den nysminkande fran-
syskan ska visa upp sig 
här. 

Familjebilen är inte 
lika stor i ”truten” som 
tidigare och imponerar 
med sina låga förbruk-
ningssiffror.

Den franska Rivieran är en 
klassisk tummelplats för 
sport- och lyxbilar, men då 
talar vi oftast om rena boule-
vardracers som säger en sak 
om ägaren: ”jag badar inte i 
havet, utan i pengar”. Ägare 
av nya 308 tycker säkert det är 
roligare att bada men vill inte 
kasta pengarna i sjön, därför 
väljer de ett prisvärt lejon som 
vässat klorna.    

Som en terrass
Det första man slås av är vad 
jättegapet i nosen tagit vägen? 
Numera är det ett minne 
blott, vilket inte kommer att 
saknas av många. Även mo-
torhuven har fått nytt stuk 
och pricken över i:et är po-

sitionsljusen som består av 
lysdioder i bumerangform. 
Baktill är det nya bakljus som 
gäller samt en del småföränd-
ringar. 

Den utvändiga formen 
känns ändå betydligt mo-
dernare medan den invändi-
ga påminner starkt om gam-
lingen. Instrumentpanelen är 
mjukt rundad och dessutom är 
kupén ljus som en terrass vid 
Medelhavet. 

Vad som är hemlighe-
ten? Jo, ett gigantiskt pano-
ramaglastak som ingår i ut-
rustningspaketet Allure. Sitt-
komforten har alltid legat 
fransmännen varmt om hjär-
tat och 308:an gör ingen be-
sviken. Man sitter bra fram 
och komforten är nästan lika 
generös i baksätet. 

Fasen vad snålt
Vi kör längs Promenade 
des Anglais och har Rivie-
rans turkosblå vatten på ena 
sidan och alla lyxhotellen på 
andra. Under huven arbetar 
en dieselspis på 112 hästar 
som fransoserna kallar e-HDi 
(177 900:-). Det är en snåljåp 
som dricker 0,44 liter milen 
och släpper bara ut 115 gram 
koldioxid. 

För att lyckas med detta så 
ingår ett start/stopp-system, 
vilket innebär att motorn 
stängs av vid exempelvis röd-
ljus. Det är väl ingen nyhet? 
Jo, tekniken i Peugeot 308 
e-HDi är helt ny eftersom 

maskinen inte vaknar till liv 
tack vare startmotorn utan 
med hjälp av en ny typ av ge-
nerator tillsammans med en 
superkondensator. 

Resultatet är femton pro-
cent lägre förbrukning och 
fyrtio procent snabbare åter-
start av motorn. Om du hellre 
vill köra med bensin i tanken 
så erbjuds två fyror på 120 
(167 900:-) respektive 156 
hästar (192 900:-). Efter en 

tuff dag parkerar vi vid kors-
ningen 3 Promenade des 
Anglais och Avenue Gusta-
ve som är uppkallad efter vår 
gamle kung Gustav V Adolf. 
Kvällningen närmar sig och 
instrumentbelysningen skim-
rar ikapp med solen som likt 
en jätteapelsin försvinner ner 
i Medelhavet. Au revoir! 

Johannes Gardelöf 
Staffan Swedenbor

PEUGEOT 308  1,6 E-HDI 5D
Motor: 4-cyl dieselmotor med en 
enkel överliggande kamaxel och två 
ventiler per cylinder. Max effekt: 112 
hk vid 3 600 varv/minut. Max vrid-
moment: 285 Nm mellan 1 750-2 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Framhjulsdrift. 
6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: MacPherson-fjäderben. Bak: 
halvstel axel.  

Styrning: Kuggstång med elhydrau-
lisk servo. Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  
Prestanda: Toppfart 193 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 11,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,4 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
113 g/km. 
Pris: 177 900 kronor. 

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!

Inte lika stor i truten

Peugeot 308 1,6 E-HDI är en riktig snåljåp som nöjer sig med 0,44 liter milen tack vare ett nytt start/stopp-system.



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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Nödinge SK önskar 
medlemmar, ledare, 

sponsorer och 
supportrar en

trevlig 
sommar

BOHUS. Det blir som 
väntat inget A-lag för 
Ale-Surte Bandyklubb i 
vinter.

Utan egen hemmap-
lan för såväl träning 
som match saknas för-
utsättningar.

– Spelarna är fria att 
gå, säger styrelsens 
Lars-Ove Hellman.

Bandyverksamheten i Bohus, 
oavsett den bedrivits i Surte 
SK, Ale-Surte SK, Surte BK 
eller som nu senast i Ale-Sur-
te BK firar 85 år 2012. Det 
blir tyvärr utan ett A-lag.

– Ja, vi har bestämt oss för 
att inte ha något A-lag nästa 
år. Spelarna kommer också 
att få besked om att de är 
fria att lämna klubben, säger 
Lars-Ove Hellman.

Klubben har inga juridiska 
kontrakt med mer än en spe-
lare, Erik Olovsson.

– Vi får hoppas att han 
hittar någonstans att spela, 
det är ju vår klart bäste spe-
lare. Samtidigt förstår jag 
honom, vi har ett kontrakt 
med honom över kommande 
säsong, men tyvärr ser vi inte 
ut att kunna fullfölja det. Vi 
hade ett jättebra upplägg på 
gång, där Erik gick in och tog 
ett större ansvar – bland annat 
som spelande tränare, berät-

tar Hellman.
Lokaltidningen sökte Erik 

Olovsson för en kommentar, 
dock utan framgång på mån-
dagskvällen. Istället nådde 
vi tidigare lagkapten, Kalle 
Ahlgren.

– Jag har faktiskt inte hört 
något. Självklart håller jag 
mig uppdaterad via Face-
book, tidningar och andra 
hemsidor, men att laget skulle 
vara nedlagt har jag inte hört. 
Hela situationen är fruktans-
värt tråkig. Om det nu verk-
ligen inte blir någon is i Ale 

Arena är det inte bara ett hårt 
slag mot Ale-Surte BK, utan 
det drabbar även elitsatsande 
Gais och IFK Kungälv.

Hur tänker du göra själv?
– Jag ska fundera och ta ett 

beslut om min framtida ban-
dykarriär under semestern. 
Helst av allt hade jag önskat få 
fortsätta spela för Ale-Surte.

Den önskan lär inte gå i 
uppfyllelse.
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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

dddddidididididid llllllllllllllltltltlttltltlttltltlltltt ffffffffffffffffffffföööööööööööööööööööööö ddddddddddddddddd tttttttttt
GULDKORTET

*

gggggggggggggggggggg ggggg

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

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Fotboll är det roligaste som finns! Ja, så lät det bland de 
över 50-talet ungdomar i 8-10-årsåldern som med liv och 
lust deltog i ÄIK:s fotbollsskola på Älvevi.

Lika stort antal var det senare på dagen när 11-13-års-
gruppen var på plats. Åtta ledare såg till att allt fungerade 
under de två veckor som fotbollsskolan pågick. 

Allan Larson

Fotbollsskola på Älvevi

Ale-Surtes A-lag läggs ner
– Spelarna är fria att gå

Kalle Ahlgren och Vildkatterna har dansat färdigt i Ale Arena. Ingen is, inget A-lag. Ale-Sur-
te som bara var två matcher från elitserieavancemang får nu börja om i lägsta serien om det 
blir en omstart med is i Ale Arena i framtiden.      Arkivbild: Allan Karlsson 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. Det fanns 
två matchhjältar när 
Ahlafors besegrade 
Väster med 3-0 (1-0).

Tvåmålsskytten 
Peter Antonsson var 
den ena, målvakten 
Andreas Skånberg den 
andra.

I övrigt så var det 
hemmalagets starka 
kollektiv som fick gäs-
terna på fall.

Redan i den första minuten 
och på matchens första hörna 
kom första målet. Jihad 
Nashabats precisa höger-
hörna styrdes i mål av Henrik 
Andersson och 1-0 till Ahla-
fors. AIF fortsatte sedan med 
ett fartfyllt och energirikt an-
fallsspel i ytterligare tio mi-
nuter, sedan tvärdog det. 
Väster tilläts ta över initiati-
vet och hade det inte varit för 
storspelande Andreas Skån-
berg i hemmakassen skulle 
det varit utjämnat innan 
pausvilan. Skånberg var sä-
kerheten själv mellan stolpar-
na och plockade ner, alterna-
tivt boxade bort, alla de bollar 
som svepte in 
i AIF:s straff-
område. 
Väster hade 
åtta hörnor 
under den 
första halvle-
ken, men utan att få till stånd 
en kvittering.

– Jag brukar säga att bra 
prestationer föder goda re-
sultat. Så var det inte efter 
den första halvleken. Vi för-
tjänade inte vår ledning. Vi 
tappade ödmjukheten och 
tappade också väldigt mycket 

boll, vilket gjorde att Väster 
kunde pressa tillbaka oss, 
konstaterade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
efter matchen.

– Vi pratade vänligt med 
varandra i halvtidspausen. 
Back to basic var den order 
som killarna fick. Det hand-
lade om att spela upp bollen, 

sätta tillba-
ka den och 
komma i våg 
efter våg.

Förut-
om en rik-
tigt bra bort-

achans blev det Ahlafors för 
hela pengen i den andra halv-
leken. Peter Antonssons 2-0-
mål i den 65:e minuten blev 
matchavgörande. Med en 
lätt vrickning i straffområdet 
ställde han Västers burväk-
tare, Peter Paananen, utan 
chans.

Antonsson tvåmålsskytt när AIF vann
– Och bakåt stängde Skånberg igen

Svårfångad. Peter Antonsson var ett ständigt orosmoln för 
Västers försvarare. Antonsson svarade för två av målen när 
Ahlafors hemmavann med 3-0.

Försvararen Henrik Andersson skriker ut sin glädje efter att ha skallat in 1-0 på hörna redan 
i matchens inledning.

– Skönt att sätta dit den. 
Jag tror att bollen studsade på 
en tuva och in i mål, skratta-
de AIF-anfallaren samtidigt 
som han mottog lagkompi-
sarnas hyllningar i omkläd-
ningsrummet.

Peter Antonssons djup-
ledsspel är något som Ahla-
fors verkligen är i behov av. 
Han utgör ett ständigt hot 
när han kommer rättvänd 
mot sina motståndarförsva-
rare. 3-0 i den 72:a spelmi-
nuten sattes utan krusiduller 
och med en målgörares själv-
klarhet.

– Det har lossnat för Peter 
spelmässigt sedan en tid till-
baka, skönt att det gör det 
även målmässigt, sade Lars-
Gunnar Hermansson.

För Ahlafors var onsdags-
kvällens seger oerhört be-
tydelsefull. Nu ökade glap-
pet till lagen under nedflytt-

ningsstrecket där Väster just 
nu befinner sig.

– Jätteviktiga poäng, men 
vi får inte tappa ödmjukhe-
ten. Det blir en helt annan 
matchbild att vänta när vi 
möter Väster i returmötet på 
onsdag. De kommer att vara 
revanschsugna, spår Her-
mansson.

Kan Antonsson behål-
la målformen och Skånberg 
fortsätta sitt briljanta mål-
vaktsspel går Ahlafors till 
sommarvila med en place-
ring på den övre halvan av 
tabellen.

Tack ska du ha! Rikard Nylander klappar om målvakten An-
dreas Skånberg som svarade för en strålande insats mellan 
stolparna och höll nollan i vårens sista hemmamatch.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IF Väster 3-0 (1-0)

SBTK tar semester som serieledare
SKEPPLANDA. Skepp-
landa har gjort flest 
och släppt in minst.

Därför tar laget 
semester som seriele-
dare i femman.

Nästjumbon Säven/
Hol kunde inte rubba 
SBTK på Forsvallen.

Efter en trög inledning tog 
Skepplanda över totalt efter 
tjugo minuter. Precis innan 
hade Mattias Johansson 
givit hem-
malaget led-
ningen.

–Vi hann 
även göra 
2-0 genom 
Danny Er-
iksson innan 
puasen. Avgörandet kom de-
finitivt då vi inom loppet av 
16 minuter skickade in fyra 
bollar i nät, berättar en till-
fredsställd SBTK-tränare 
Jonas Andersson.

Han kunde glädjas åt 
att anfallaren Christian 
Rönkkö var tillbaka på allvar. 
Ett lyckat inhopp i andra 
halvlek gav två mål.

Med segern befäste Skepp-
landa sin serieledning i divi-
sion 5 Västergötland västra.

– Vi har jgort en riktigt 
bra avslutning på vårsäsong-
en med tre raka segrar. Det 
känns oerhört skönt att gå till 
vila med dessa resultat i baga-
get, menar Jonas Andersson.

Nu väntar ledighet, men 
i sommar stundar också en 
stormatch.

– Vi möter antingen di-
vision två laget Kinna eller 

Elfsborgs 
U21 i DM i 
slutet av juli. 
Det blir kul 
oavsett, sen 
har vi plane-
rat in en trä-
ningsmatch 

mot Peter "Erra" Eriks-
sons Myckleby också, avslu-
tar Jonas Andersson.

Svante Larson och Linus 
Carlsson fanns också med i 
tisdagens målprotokoll.

Mattias Johansson gjorde Skepplandas första mål i mötet med Säven/Hol. Målet gav laget självförtroende och tio minuter 
senare kunde Danny Eriksson sätta tvåan. Då hade det gått en knapp halvtimme.               Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Säven/Hol 6-0 (2-0)

ÄLVÄNGEN. Den trogna ÄIK-
skara som ställer upp i lagets 
hemmamatcher fick verkligen 
uppleva dramatik i våromgång-
ens avslutning på Älvevi.

Trots underläge och redu-
cerat manskap lyckades 
Älvängen vända och vinna mot 
Finlandia/Pallo.

Hotfulla 0-2 förvandlades till 
seger i hemmalagets favör.

Det började med en straff som Fin-
landia/Pallo gjorde 0-1. Sedan kom 
0-2 efter frispark då målvakten Johan 
Wester visades ut efter räddning 
utanför straffområdet och 0-2. Då såg 
det verkligen mörkt 
ut för ÄIK att med en 
man mindre stå emot 
gästernas revansch-
försök från nederlaget 
i vårdebuten. Då vann 
ÄIK med 3-1.

Men trots en man 
kort kämpade laget helhjärtat på varje 
boll. Lön för mödan ordnade Patric 
Skånberg då hann skickade in 1-2 
och sedan visade Per Ingvarsson sin 
påpasslighet då han stänkte in 2-2 före 

pauskaffet.
I slutperiodens andra minut tog 

hemmalaget ledningen för första 
gången då Jonatan Franzén fixade 
3-2 med ett skott strax innanför mål-
stolpen.

Efter en hård press från gästerna 
kom också utjämningen till 3-3. Det 
hände i mitten på halvleken. Planens 
finlirare, Patric Skånberg, visade sin 
klass då han sprintade ifrån massor av 
motståndare och elegant prickade in 
4-3 till åskådarnas vilda förtjusning. 

Efter detta hemmamål gav gäs-
terna allt på ett kort för utjämning, 
men hemmaförsvaret där bland andra 
Jimmy Thörnqvist och Marcus 

Hedberg samt inhop-
paren i målet, Mat-
tias Ögren, visade 
stor säkerhet och höll 
målet fritt tills den 
befriande slutsignalen 
förkunnade att vår-
säsongen avslutades 

lyckligt.
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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

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen – Finlandia 4-3 (2-2)

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Lilla Edet – IFK Trollhättan 3-2 
(2-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson 2, Martin 
Erlandsson.

Ahlafors – Väster 3-0 (2-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Henrik 
Andersson. Matchens kurrar: 
Andreas Skånberg 3, Peter Antons-
son 2, Henrik Andersson 1.

IFK Uddevalla 11 24 28
Lärje/Angered 11 18 28
Fässbergs IF 11 0 19
Velebit 11 13 18
Ahlafors IF 11 2 16
Lilla Edets IF 11 -4 16
Melleruds IF 11 -2 15
IF Warta 11 -11 12
IFK Åmål 11 -5 11
IFK Trollhättan 11 -7 11
IF Väster 11 -9 11
Skärhamns IK 11 -19 3

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Södra Härene 
2-1 (0-0)
Mål L/N: Andreas Åkerblad, Jon 
Spjut.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Säven/Hol 6-0 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Mat-
tias Johansson, Danny Eriksson, 
Linus Carlsson, Svante Larson.
Matchens kurrar: Mattias Johansson 
3, Christian Larsson 2, Christian 
Rönkkö 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Finlandia/Pallo 4-3 
(2-2)
Mål ÄIK: Patric Skånberg 2, Per Ing-
varsson, Jonatan Franzén.
Matchens kurrar: Jimmy Thörnqvist 
3, Markus Hedberg 2, Patric Skån-
berg 1.
Vardar/Makedon 12 28 34
Virgo 12 8 28
Hisingsbacka 12 12 24
Tollered 12 3 18
Mossen 12 -2 17
Romelanda 11 -3 15
Göteborg SIF 12 -4 15
Utbynäs 12 -5 14
Bergum 12 -1 13
Älvängen 12 -2 13
Finlandia 12 -7 9
Tuve 11 -27 3

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Säve 3-1 (1-1)
Mål NSK: Edvin Salkovic 2, Bernhad 
Hadenäs.

Hindås – Nol 3-3 (2-1)
Mål NIK: Martin Eriksson, Jesper 
Pedersen, Michael Hintze.

Division 4 A Göteborg, damer
Kungälvs FF – Älvängen 2-1 (2-0)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg.
Matchens kurrar: Emelie Johans-
son 3, Ulrika Saaranen 2, Jennie 
Hedberg 1.

Ahlafors – Ytterby FC 1-3 (0-3)
Mål AIF: Madelene Lindberg.  

Tors 30 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Långared

FOTBOLL I ALE

Dramatik på Älvevi
– Älvängens IK vände 0-2 och vann

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Tvåmålsskytten Patric Skånberg och Jonatan Franzén, ett 
mål, jublar ikapp efter Älvängens 4-3-seger mot Finlandia/
Pallo. ÄIK lyckades därför dryga ut avståndet till den hotan-
de nedflyttningsplatsen.

Mån - Fre 9-18, Lör 11-14
Verkstad Mån - Fre 7-17
Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr. 
Tel 0303-24 57 70
www.toyotakungalv.se

VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!
Tillbaka på kontoret 1 augusti



HÅLANDA. Andra som-
maren med musikfesti-
val i Mauritzberg blev 
en succé.

Inledningen med ett 
kryddat midsommarfi-
rande på Hålanda hem-
bygdsgård var ett bra 
startskott.

– Det var glädje i 
dagarna tre, konsta-
terar Johan Dahlbäck, 
Kultur på Mauritzberg.

Hålanda IF och Hålanda 

Hembygdsförening brukar 
dela på ansvaret för det tra-
ditionella midsommarfiran-
det. I år fick de extra hjälp av 
flera professionella musiker 
och kulturarbetare som ut-
gjorde kärnan i Midsommar-
festivalen på Mauritzberg.

– Det var ett härligt ar-
rangemang och en bra inled-
ning på festivalen vars tema 
var just folkmusik. Jag tror 
alla som var engagerade i fi-
randet kände att det lyfte lite 
extra i år, säger Johan Dahl-

bäck.
Om inledningen var bra 

blev fortsättningen magisk. 
Lördagens barnmusikal med 
Anders Åkered och Marika 
Dahlbäcks egen version av 
Ivar Arosenius Kattresan, 
sålde slut och arrangören fick 
snabbt rigga för en extraföre-
ställning.

– Vi hade en egen barn-
kör från Garnvindeskolan 
som var fantastiskt bra. Flera 
av dem kom sedan tillba-
ka och tog del av operaföre-

ställningen på söndagen, be-
rättar Johan Dahlbäck som 
totalt räknade in 500 besö-
kare till Hålanda den gångna 
helgen.

– Det är vi väldigt nöjda 
med. Midsommarhelgen är 
inte lätt att konkurrera med, 
men vi lyckades över förvän-
tan.

Klassikern Fairy Tale – en 
midsommarnattsdröm – hade 
bearbetats till årets mäktiga 
avslutning. Resultatet blev en 
opera med drag av musiktea-
ter, där handlingen förankrats 
lokalt. Inte så konstigt heller 
eftersom manusförfattaren 
heter Johanna Dahlbäck.

– Publiken tog verkligen 
till sig föreställningen och 
det blir mitt bestående minne 
att de visade en så stor upp-
skattning, inte bara bland de 
som är från Hålanda utan 
minst lika mycket hos perso-
ner som gästade Mauritzberg 
för första gången, säger Johan 
Dahlbäck.

Operaföreställningen 
bestod av en kör om tio per-
soner, en orkester om nio 
samt tre solister. Tillsam-
mans gav de festivalen en 
värdig avslutning.

– Det blir ett tredje år. 
Vi har redan börjat planera, 
men redan i höst blir det fler 
kulturevenemang i Mauritz-
berg. Mikael Samuelsson 
och Mats Bergström gästar 
kvarnen med gitarren.

Musikfestivalen ingår i ett 
projekt med stöd av Leader 
Göta Älv.
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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:

6 dagar på 3-stjärnigt centrumhotell i Kalmar

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

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
•  3 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe

Best Western Kalmarsund Hotell 

Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kallas 
för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på det 
mycket trivsamma hotell centralt i 
området Kvarnholmen – hotellet har 
bl.a. en lusthusbetonad avdelning 
på deras tak med bastu, stor bubbel-
pool och avslappningsrum med stor-
bilds-TV. Utöver det finns det mycket 
att se i Kalmar stad under somma-
ren: Kalmar har många praktfulla 
barockbyggnader, bl.a. domkyrkan 
från 1660. 

Ankomst: 
Juli: 4, 19, 24.    Aug: 8, 13.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sydfrankrikes 
konstnärsparadis

Mona Lisa Sainte Victoire 
De solsvedda Sainte Victoire-bergen 
som ligger 15 km från den gamla, syd-
franska kungastaden Aix-en-Provence 
var både Picassos och Cézannes pri-
vata paradis. Med utgångspunkt från 
ert trevliga hotell kan man uppleva 
den härliga, sydfranska sommarstäm-
ningen som lockade till sig dessa 
världsförande konstnärer. Hotellet lig-
ger i utkanten av byn Fuveau och som 
granne har man en 18-håls golfbana 
som gränsar helt upp till Cézannes 
berömda berg som är motiv på 60 av 
hans målningar. Tar man turen in till 
Aix-en-Provence möter man en genuin 
Provencestämning. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/9 2011.

OBS: Turistskatt på 1 EUR per person per 
natt skall betalas direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

2.999:-
Pris utan reskod 3.299:-

Pris per person i dubbelrum

3.499:-
Pris utan reskod 3.799:-

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Provence

Sommar 
i Kalmar och Öland

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x vinprovning
•  1 flaska rosévin på 

rummet vid ankomst
• 1 välkomstdrink

Mona Lisa Sainte Victoire

BRA BARNRABATT 

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

 

Musikfestival med magi

Tobias Nilsson och Emilia Feldt, två av solisterna i Mauritzbergs Musikfestival som även i år bjöd på en egenproducerad 
opera som höll absolut högsta klass. Handlingen i Shakespearklassikern "En midsommarnattsdröm" var dessutom lokalt för-
ankrad genom ett manus av bygdens dotter Johanna Dahlbäck.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

webb-tv
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träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

18/6 -21/8 2011 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem) 

För mer info: 0705-53 82 40
Öppet: tisd-sönd 11-18 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

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

VARMT
VÄLKOMNA!

GLAD 
SOMMAR
SEMESTERSTÄNGT 
11 JULI - 7 AUGUSTI.

Vi öppnar igen 
måndag 8 augusti

NÖDINGE/STARRKÄRR. 
Ömsom sol, ömsom 
regn.

Typiskt svenskt 
midsommarväder med 
andra ord.

I Ale firades aftonen 
på traditionsenligt vis 
på bland annat Vim-
mervi idrottsplats i 
Nödinge och Präst-
alunds hembygdsgård i 
Starrkärr.

Sommarkläderna fick kom-
pletteras med regnställ och 
paraply. Nederbörden gjorde 
sig påmind såväl i Nödinge 
som i Starrkärr där folk hade 
samlats för att fira midsom-
mar. Båda dessa tillställ-
ningar blev välbesökta med 

en blandning av folk i olika 
åldrar.

På Vimmervi skedde sam-
ling vid badplatsen där svens-
ka flaggor delades ut och där-
efter gemensam marsch till 
idrottsplatsen. På fotbolls-
planen blev det sedan dans 
runt midsommarstången till 
tonerna av Lennart Hell-
bergs dragspelsmusik.

På Prästalund var det en 
annan Lennart, med Thor-
stensson i efternamn, som 
stod för dragspelandet. Detta 
var 48:e gången som Lennart 
förgyllde midsommarfiran-
det i Starrkärr.

– En enda gång har Len-
nart varit borta, det var 1973 
då han var i England. Det 
blir ingen riktig midsommar 

om inte Lennart och Jan står 
på scenen och spelar, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Närmare 900 betalan-
de räknades in i Prästalund. 
Lägg därtill alla barn, så för-
står ni att det var gott om 
publik.

– Det är fantastiskt roligt 
att folk kommer tillbaka år 
efter år. Midsommarfirandet 
är årets höjdpunkt för oss i 
föreningen, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

Midsommarfirande med både sol och regn
– Mycket folk i Nödinge och Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Stina, 4 år, och Vera, 1 år, kom till midsom-
marfirandet i Nödinge tillsammans med 
mamma Dafina och pappa Joel.

Dans och lekar kring midsommarstången på 
Vimmervi.

Dansen går på Vimmervi.

Elisabeth Davidsson med dottern Tilda hade 
åkt från Bohus för att fira midsommar i 
Prästalund. Paraplyet kom som synes till an-
vändning.

Lennart och Jan stod för den musikaliska 
underhållningen i Prästalund.

Barnen var med på noterna när ”Björnen sover” spelades.
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SURTE. Söndagen den 19 
juni hade Glasbruksmuseet 
i Surte ett välbesökt ver-
nissage. Utställarna Bertil 
Lindqvist, som visar brode-
rade naturbilder som han har 
donerat till Naturskyddsför-
eningen i Trollhättan, och 
Karin Grönlund, som arbe-
tar med akvareller, fanns båda 
på plats i samband med invig-
ningen. Bertil och Karin har 
tidigare haft utställningar på 
Repslagarmuseet i Älvängen 
under våren.

– Dessa olika sorters alster 

blir mycket bra tillsammans. 
Bertil med sin otroliga blick 
för små precisa detaljer, som 
är broderade på fri hand, och 
Karins svepande, medryck-
ande färger i olika akvareller, 
säger Joan Wangel på Glas-
bruksmuseet.

Kaija Martikainen invig-
ningstalade med ett mycket 
informativt budskap till 
besökarna. Utställningen på 
Glasbruksmuseet pågår till 
och med den 14 augusti.

JONAS ANDERSSON

Naturbroderier 
och akvareller 
– Sommarutställning på 
Glasbruksmuseet

Broderade naturbilder av Bertil Lindqvist visas just nu på 
Glasbruksmuseet…

…liksom färgglada akvarellmålningar av Karin Grönlund.

Elin Jönsson, Björkliden 
har avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gerda Thorstensson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1918 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall
Tack

Döda

Jordfästningar
Ada Lundberg. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 22 
juni begravningsakt för Ada 
Lundberg, Guntorp. Offi ci-
ant var Stina-Kajsa Melin.

Frida Lysholm. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 22 juni 
begravningsgudstjänst för 
Frida Lysholm, Älvängen . 
Offi ciant var sjukhuspräst 
Daniel Brattgård.

Isabel Ambjörnsson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 23 juni begrav-
ningsgudstjänst för Isabel 
Ambjörnsson, Alafors. Offi -
ciant var sjukhuspräst Daniel 
Brattgård.

Vår Kära

Elin Jönsson
* 9/11 1918

har i dag stilla insomnat
i ljust minne bevarad av

oss, övrig släkt
och vänner.

Björkliden
19 juni 2011

SYSKONBARN
med familjer

Så var Du en länk till en
värld som var

En epok sedan länge
förliden

Med hjärtat varmt och
med hjärnan klar

Levde Du helt i tiden
Finge vi be om en gåva

ännu
Det var att åldras så

vackert som Du

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 13

juli kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Akten avslutas

i kyrkan.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten Alafors

samt avd. 7 på Kungälvs
sjukhus för god

omvårdnad.

Vår innerligt älskade Mamma
Svärmor, Farmor, Mormor

Gamlafarmor och Gamlamormor

Gerda Thorstensson
* 4 april 1918

har i dag lämnat oss i oändlig sorg och saknad.

Älvängen 19 juni 2011

SVEN-HUGO och SONJA
Carl-Magnus och Carina

Anna och Fredrik
Linda och Ola
SIW och LEIF

Anneli
Mikael och Annelie

ANN-KRISTIN och PHILIPPE
David och Aze

Gabriel och Johanna
Viveka och Jöns

Susanne och Magnus
Marlene och Masse

Catarina
Jim och Annica
Barnbarnsbarn

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

Tack för all Din kärlek och omsorg

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 7 juli
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund i Älvängens
Missionskyrka. Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 5 juli. Lika välkommet som blommor är en

gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Veckans ros 

Veckans ris Vi vill tacka den underbara 
personalen på förskolan 
Barnkullen i Hålanda för 
det gångna året. Ett stort 
tack också till Marianne och 
Henry för ert hjärtliga enga-
gemang.     Barn & Föräldrar

Många rosor vill vi ge våra 
kollegor på Änggårdens för-
skola. Tack för all hjälp och 
stöttning vi fått under våren.

Kollegorna på Nolhagen

Den största blombuketten 
som finns vill vi ge till de 
underbaraste fröknar man 
kan ha på Nolängens för-
skola/Gullvivan och Äng-
gårdens förskola/Nyckelpi-
gan. Tack för att ni har tagit 
hand om oss! Ha en skön 
sommar. Kramar

Arvid & Sixten Karlsson

Döda
Veckans ros till personalen 
på Älvängenskolan för tre 
glada år hos Er. Jag kommer 
att sakna Er! 

Louisa Hessfelt-Stein

Veckans ris till asfalt-
läggarna på lokalvägen Nol-
Nödinge. Bra att ni lägger 
ny asfalt på den nerkörda 
vägen, men varför lämna 
en bit mellan de nylagda 
ytorna? Dessa kanter som 
varje fordon måste pas-
sera har medfört en minst 
sagt skakig långhelg för oss 
boende på Block- och 
Mellanvägen.

L Stensson

Veckans ris till de som 
nekade markägarrepresen-
tant att yttra sig på mötet i 
Kilanda Skola den 22/6 ang 
vindkraften.

Överkörd markägare

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Mamma

Berta
Bengtsson

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma
tack. Tack också till

personalen på Fridhem
avd. 3 för god
omvårdnad.

BARNEN med familjer

Surte missionskyrka
Sönd 3/7 11:00 Sommaran-
dakt. Anne Marie Öhrn.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
3-10/7 hönökonferensen. 
sönd 24/7 sommarkväll med 
andakt peter karlbom. sönd 
7/8 kl 18, sommarkväll med 
andakt ted manfredsson. 
sönd 21/8. kl 18, sommar-
cafè med andakt david yu 
fangwei kina sånf sofi  & eva. 
lörd.-sönd. 27-28/8. tllsam-
manshaji i skallsjö skogar.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3/7 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling. Hå-
landa sönd 3/7, se Skepplan-
da. S:t Peder, sönd 3/7 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetterling. 
Ale-Skövde sönd 3/7 kl 12, 
Mässa Wetterling. Tunge 
sönd 3/7, se ovanstående.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Månd - Fred. 
Sommarkyrka kl 13 - 16, An-
dakt 15. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Westergaard.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 3/7 kl 10.00 Gudstjänst 
med Nattvard, predikan 
Elias Berg. Sönd kl 10, juli 
kl 10, Gudstjänst i Missions-
kyrkan, predikan Jan Erixon. 
Sönd 17/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan Sigvard Svärd. 
Sönd 24/7 kl 10, Gudstjänst 
i Missionskyrkan, predikan 
Inga-Britt Holgersson. 
Sönd 31/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan LG Eriksson. 
Torsd 4/8 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Sönd 7/8 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
predikan Gun Andersson. 
Tisd 9/8 kl 19, Sommarkväl-
lar inför Ordet i Skepp-
landa församlingshem, Peter 
Frykman. Onsd 10/8 kl 19, 
Sommarkvällar inför Ordet 
i Skepplanda församlings-
hem, Martin Lind. Torsd 
11/8 kl 19, Sommarkvällar 
inför Ordet i Skepplanda 
församlingshem, Ted Harris. 
Sönd 14/8 kl 10, Gudstjänst, 
missionär Jörgen Kawanishi 
från Japan. Församlingsmöte 
med ärendet: Kallelse av 
ungdomspastor. Kyrkkaffe. 
Sönd 21/8 kl 10, Gudstjänst, 
predikan Monica Werner. 
Kyrkkaffe.

Älvängens missionskyrka
Sönd 3/7 kl 10, Gemensam 
gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Nattvard. Sönd 10/7 kl 10, 
Gemensam gudstjänst i 
Missionskyrkan. Jan Erixon. 
Sönd 17/7 kl 10, Gemensam 
gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Sigvard Svärd. Sönd 24/7 kl 
10, gemensam gudstjänst i 
Missionskyrkan. Inga-Britt 
Holgersson. Sång: Mat-
tias Larsson. Sönd 31/7 kl 
10, gemensam gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. L-G Eriks-
son. Sönd 7/8 kl 11, gemen-
sam gudstjänst i missions-
kyrkan. Gun Andersson. 
Sång: Anna Turskog m.fl. 
Sönd 14/8 kl 11, gudstjänst 
Jan Erixon. Sönd 21/8 kl 
11, Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Caroline 
Stenfors m.fl. Sönd 28/8 kl 

11, Gudstjänst AnneMArie 
Svenninghed. Sång: Mari-
anne Collvin.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Sönd 3/7 kl 11, Lars Rehn-
lund, 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, Eku-
menisk Gudstjänst i Surte 
kyrka. Onsd 20/7 kl 19, Till-
sammans med sång och bön. 
Sönd 24/7 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte missions-
kyrka. Onsd 27/7 kl 19, Till-
sammans 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 Karls-
son, sång.

Nödinge församling
Torsd 30/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik R Bäck. 
3 juli 2:a ef Tref kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa H Hul-
tén. Kl 15, Bohus Servicehus 
H Hultén. Torsd 7/7 kl 19, 
Surte kyrka Sommarmusik 
R Bäck. 10/7 3:e ef Tref, kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Bohus Pingstkyrka R Bäck. 
17/7 4:e ef Tref kl 11, Surte 
kyrka Ekumenisk Guds-
tjänst  R Bäck. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst  R 
Bäck. 24/7 5:e ef Tref kl 
11, Ekumenisk gudstjänst 
i Surte Missionskyrka R 
Olausson. 31/7 6:e ef Tref kl 
11, Nödinge kyrka Ekume-
nisk Gudstjänst E Friman. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst E Friman.

Starrkärr-Kilanda
Onsd 29/6, Starrkärrs kyrka kl 
20, Sommarmusik, Kammar-
musik - Från visa till klassiskt 
Musik av Chopin Mendels-
sohn och Beethoven blandas 
med Hälsingelåtar och Dan 
Anderssonvisor Marika Dahl-
bäck cello – Emma Gilljan 
piano Tobias Nilsson baryton 
– Anders Åkerlid violin 
FRI ENTRÉ! Sönd 3/7, 2 e 
trefaldighet Starrkärrs kyrka 
kl 11, Konfi rmationsmässa 
Sommargruppen Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 15, Konfi r-
mationsmässa Sommargrup-
pen Nilsson. Älvängens kyrka 
kl 19, Gudstjänst-Musikcafé. 
Onsd 6/7 Starrkärrs kyrka kl 
20, Sommarmusik, Sång fi ol 
gitarr och mandola - Sparvar 
måsar och människor Eva 
Bartholdsson sång och gitarr 
och Greger Siljebo fi ol man-
dola och sång Sånger om det 
sköra det starka det enkla och 
det omöjliga Sånger och texter 
av bl.a. Nils Ferlin Dan An-
dersson Alf Hambe och Kent 
Andersson, fri entré! Söndag 
10/7, 3 e trefaldighet. Nols 
kyrka 10.00 Mässa Nordblom. 
Kilanda kyrka 19.00 Mässa 
Nordblom. Onsdag 13/7 
Starrkärrs kyrka 20.00 Som-
marmusik, Piano - La Festa 
di Musica för alla stora som 
små Haydns humor Schu-
berts lugn Brahms virtuoso 
och Rachmaninovs folkton! 
Jaroslaw Kaliski har studerat 
piano i Polen och Sverige och 
gett många konserter runt om i 
Europa Emily Liu har studerat 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Vigda 

Grattis

Elisabeth Andersson &
Mikael Berndtsson
Starrkärr 28 maj 2011

Tack alla Ni underbara för 
att våran dag blev fantastisk.

(Foto: Maria Zetterlund)

Molly
har fyllt 4 år

Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Den 12 juli fyller
Elsa Vidal 5 år!

Det ska vi fira med många 
kramar och pussar från

Mamma, Pappa, Lillasyster, 
Farmor, Faster m familj, 

Mormor, Morfar, Moster m 
familj & Morbror

Grattis
Oliver

på 5-årsdagen den 7/7
önskar

Mamma & Pappa

Grattis vår älskade
David

på 20-årsdagen den 28/6
önskar

Mamma & Johanna & Tove

Grattis 
Milton 2 år!

Mamma Pappa & Emil

Oscar Sköld
fyller sju,

 honom grattar vi nu. 
Kanske kan han få,

spelet han önskat så.
Kram Mormor

Larsa
Gratuleras på 50-årsdagen

den 29 juni.
Önskar alla dina 

värdsbästa vänner
Det är roligare att ha roligt 

än att ha tråkigt

Grattis
Elliott Berglund

på 7-årsdagen 30/7 -11
från

Farmor & Kjell
Farfar & Lisbeth

Grattis!
Milton

Våran goding fyller 
2 år den 1/7

många kramar
Morfar, Mormor och 

morbror Joakim

Kusinerna 
Emil och Joel

Emil föddes 17maj
och Joel 7 juni

Nu är väntan över. 
Nu har vi fått två barnbarn 

till att skämma bort.
Mormor och morfar

18/6-2011
föddes vår älskade son 

och Linus efterlängtade 
lillebror, Nils.

Mamma Anna, pappa Björn 
och storebror Linus

Födda

Välkommen Emil
Miltons lillebror, 17/5 -11
Mamma, Pappa & Milton

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.  Lilian Thorstensson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.          Majken Olsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.         Lennart Antonsson

Kattleberg

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.    Rolf Olsson, Älvängen

piano i Sverige och Danmark 
och fått utmärkelser för sitt 
drivna pianospel Hon har gett 
konserter runt om i Europa och 
Asien, fri entré! Sönd 17/7, 4 e 
trefaldighet Starrkärrs kyrka kl 
10, Mässa Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 19, Mässa-Musikcafé 
Nilsson. Onsd 20/7 Starrkärrs 
kyrka kl 20, Sommarmusik, 
Orgel - Bach-kväll av Henrik 
Cervin Bach till (nästan) 100 
% Förre domkyrkoorganisten i 
Gustavi Domkyrka i Göteborg 
Henrik Cervin spelar musik av 
J S Bach Efter den inledande 
konserten berättar Henrik un-
der kaffeserveringen (i kyrkan) 
om J S Bach´s liv och verk, fri 
entré! Sönd 24/7, Apostlada-
gen Nols kyrka kl 10, Mässa 
Andersson. Kilanda kyrka 
kl 19, Andersson. Onsd 27/7 
Starrkärrs kyrka kl 20, Som-
marmusik, Spelmansmusik 
- Västkustens sommarorkester 
Fiol nyckelharpa kontrabas 
dragspel och sång Visor sång 
blandat folkmusik med kristen 
underton 6 folkmusiker från 
Kode Uddevalla och Stenung-
sund FRI ENTRÉ! Sönd 31/7, 
6 e trefaldighet Starrkärrs 
kyrka kl 10, Mässa Andersson.
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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

SÄLJES

4 sommardäck på alu-fälg, 
en månad gamla, säljes för 
1500:- (halva priset). Jätte-
fina däck, men bilens motor har 
skurit. 185/65 R15, passar Ford 
Mondeo '94.
tel. 0708-15 79 02

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

Sym Jet Sport X -08. 220 mil. 
Pris: 9 900:-. Ring för mer info.
Tel. 0706-93 47 15

Labradorvalpar. Svarta. Alla 
SKKS regler uppfylda. Reg, vet 
besikt, vaccinerade, ID märkta. 
Lena Alexandersson
Tel. 033-24 51 13
el. 0736-36 03 65
Grolunds kennel

Bergborrmaskin, "Pionjär". 
4st borr + tjälspett. Pris: 1800 :-. 
Kundvåg Lindels, pris: 300:-.
Tel. 0520-66 80 18

Skinngrupp 3,2,1, oxblod, 
4000:-. Nyrokoko matsalsbord, 4 
stolar, 3500:-. Säng och madrass, 
br 1.20, som ny, 3500:- har kostat 
6500. Div: stolar, klockor, lampor, 
grammofon, tv bord, sekretär.
tel. 0739-85 48 02

Traktor säljes. Massey 
Ferguson 165. Styrservo, bra bat-
teri, nya bromsar, hel hytt med 
värme. Startar alltid lätt! 7355 
tim. 31 250:- inkl moms. Eller bud
tel. 0303-33 84 04
el. 0736-81 47 20

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

Familjevagn, årsm 2008. Adria 
552 UK med våningssäng, 5-6 
pers. Solmarkis, förtält, tv, dvd, 
radio,g rill, utemöbler. Alla hus-
geråd. Uthyres v33-44. Vecko-
vis eller längre. 1 v, 3500:- inkl 
gasol.
Tel. 0735-28 49 96 Leif

Ö HYRA

Lägenhet el hus önskas hyra i 1: 
hand i Kungälv med omnejd.
Endast omöblerat. Maxhyra 
6000 kr. Rök och djurfri. Goda 
referenser
tel. 0702-02 94 65 

Hyra hus. Ensam mamma med 
två döttrar önskar hyra hus 
mellan Nödinge och Skepplanda, 
händig kan fixa mycket själv.
tel. 0704-36 02 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 Göteborg 
som söker tjejer som vill prata 
i telefon sedan träffas. Intr: bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år
Tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

Livsstilsmässa den 13-14 aug.
Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på
www.andhämtning.nu 

Tá en Titt !
”Vimmelbilder” från vår trev-
liga (o regniga !). Bakluckeloppis 
ligger nu på hemsidan ! Vill du 
sälja själv i Juli eller Augusti ?
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22 / Lisa

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:-)
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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/video-
band 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 arbetskostna-
den. Momsregistrerad 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

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. 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. 0705-520 520

Alafors Brodyr & Design. 
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil. Ger en hållbar 
och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av mönster och 
typsnitt finns eller kom med egen 
logga/design. Fina och unika pre-
senter! Eller bara för att skämma 
bort dig själv! Vi servar både 
företag, föreningar och privat-
personer. Besök vår hemsida för 
utbud och mer info.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

AylaMaria Holistic Care
Öppet för bokning hela somma-
ren, för djurkommunikation
Kika in på hemsidan för vidare 
info.
www.aylamaria.se

Jag arbetar professionellt som 
friskvårdsterapeut sedan -95. 
I sommar mellan 18/7-18/8 erbju-
der jag nya och gamla kunder 
350 kr för behandlingar hos mig. 
Öron & kroppsakupunktur, klas-
sisk massage, healing, fotvård 
och Hotstones +50 kr.
Kontakta Tina i Lödöse:
tel. 0707-42 73 74
www.harmonihalsan.se

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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7 juli blir
Madeleine

en "sweet sixteen", och är 
den finaste & snällaste tjej. 
Vi önskar Dig en toppen-
dag. Stort grattis från den 

som älskar dig mest.
Puss & Kram

 Mamma, Pappa & Mathias

Joacim "Biffen"
Hylander

Grattas i förskott 
på 16-årsdagen den 17 juli

Pusselipuss från familjen

Grattis
Rasmus

på 2-årsdagen 28/6
Mamma, Pappa, Pontus, 

Amelia, Hampus, 
Farmor, Farfar

Grattis
William

på 15-årsdagen 8/7
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis i förskott älskade
Dhani

4 år 27 juli
önskar

Farmor, Farfar & Anders

Grattis i förskott 
pappas älskling

Dhani
4 år 27/7 -2011

William Möller
2 år 4 augusti

Marcus Möller
4 år 3 juli

Många grattis kramar från Mormor & Morfar

Ett stort tack för all uppvakt-
ning på min 80 årsdag och 
för fin musikunderhållning.

Elsa Martinsson, Björkliden

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mig när jag slu-
tade på Hövägens förskola.

Pensionären Gunvor

Tack för all uppvaktning 
med blomma, presenter och 
överraskningar i samband 
med min pensionering. Jag 
blev jätteglad och kommer 
aldrig att glömma dessa 
dagar. Än en gång, tack alla!

Yvonne Petersson

Tack
Ett stort och hjärtligt tack 
till alla kalasgäster som 
gjorde min 40-årsfest till 
en helt underbar och oför-
glömlig kväll. En ros till 
musikanterna för fantastisk 
underhållning!

Pernilla Fagerholm

Bortsprungen
Våran katt Skräppan är borta. Tigrerad brunrandig med vitt 
och gult. Liten kompakt hona. ID märkt. Försvunnen i 
Kollanda. Snälla ring Kerstin:                          0705-67 04 58

Rättelse
Tidningen ursäktar 
förra veckans publice-
ring av Veckans ris signe-
rad "Grundlurad". Innehål-
let var inte granskat och ett 
företag utpekades felaktigt.

Ansvarig utgivare
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

6 4 5
6 3 2 9

9 4 8 7 5 3

4 5
8 4 5 6 9

5 9 3 2 1

3 6
4 1 5 8

6 5 8 4

2 5
6 4

9 4 5 2 1

3 8
4 1 9 7
1 8 9 5

7 8 4 9
2 1 7 6

6 2 8

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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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

VI BJUDER DIG PÅ TVÅ 
MÅNADERS FRI TRÄNING

(till ett värde av 795:-) 
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) 

TRÄNA ALLA AKTIVITETER HELA 
SOMMAREN PÅ ALLA SPORTLIFES 
KLUBBAR FÖR ENDAST:

KR
KORTET GÄLLER FRÅN 1 JULI TILL 31 AUGUSTI
För mer information kontakta någon av Sportlifes 
klubbar. Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och 
Vårväderstorget 18 år.


