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Älvängen

AIF:s Jihad Nashabat.

AIF kryssade 
på Sjövallen
ALAFORS. Det bjöds på 
stor dramatik när Ahla-
fors IF och IFK Uddevalla 
spelade oavgjort, 3-3.

AIF vände underläge 1-2 till ledning 
med 3-2 med bara fem minuter kvar 
att spela i fredagens möte med serie-
leddande IFK Uddevalla. Gästerna kom 
dock tillbaka och lyckades kvittera i 
den 88:e minuten.

Läs sid 15

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!
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Nya kurser
startar

i augusti!
För anmälan och

mer information ring
0707-13 23 28

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

24h
dygnetruntvård

www.axums.se

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

nu 198:-
SOLGLASÖGON

Ord pris 247:-

Folkrace i spänningens anda
– Älvbygdens MK briljerade på Paradisbanan

Hård kamp. Lördagens uppvisning på Paradisbanan i Älvängen bjöd på många dramatiska scener när de 97 förarna tävlade om poängen.              Läs sid 16

Lunnavägen 2,  Box 3004, 449 14 Alafors • 0303-33 24 00 • info@aleel.se • www.aleel.se

Vi har försökt att samla allt du kan tänkas behöva när det 
gäller elnät och elhandel på ett och samma ställe. Du är 
alltid välkommen att kontakta oss både på telefon eller via 
ett besök på vårt kontor i Alafors. 

Vi finns alltid nära tillhands,  
och det vill vi att du ska 
känna dig trygg med!

Nu gör vi livet lite 
enklare för dig.

Den 1 september blir vi kort och gott 
Ale El och i samband med det kan vi 
erbjuda både elnät och elhandel. 

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 21/8

Lödöse & Älvängens 
egentillverkade 
potatissallad. /hg
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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!

Efter en skön och av-
kopplande semes-
ter med sol, bad, grill 

och allt annat som hör som-
maren till var det dags att 
återvända till arbetet på au-
gusti månads första dag. Till 
skillnad från många andra är 
jag befriad från ångest när 
vardagen gör sig påmind 
igen. Jag är en människa 
som gillar rutiner, med allt 
vad det innebär – jobba, äta, 
träna, sova och så vidare. 
Arbetet på lokaltidningen är 
dessutom av sådan stimule-
rande karaktär att efter en 
månad utan reportageskri-
vande är det lätt att drabbas 
av abstinens.

Du håller nu höstens pre-
miärnummer av Alekuriren 
i din hand. Det mesta är sig 
likt, men det finns en väsent-
lig skillnad när det gäller 
innehållet. För första gången 
i Alekurirens 15-åriga his-
toria är det en tidning som 
helt och hållet saknar artik-
lar signerade Per-Anders 
Klöversjö. Det beror på att 
chefredaktören har förlängd 
semester – helt ofrivillig ska 
dock understrykas.

Istället för att ta del av 
pulsen på redaktionen är 
Klöversjö beordrad vila efter 
ett olycksaligt benbrott i 
samband med en tennis-
match i juli. Ingen typisk 

tennisskada kan tyckas, men 
när olyckan är framme kan 
vad som helst hända.

Björn Borg avslutade sin 
tenniskarriär när han var 
på topp 1983 och kanske 
skulle Per-Anders Klöversjö 
ha funderat både en och två 
gånger innan han inledde sin 
karriär att anta utmaningen 
på Skepplandas motsvarig-
het till Roland-Garros. I ett 
matchavgörande läge ville 
det sig inte bättre än att såväl 
sken- som vadben gick av 
när backhandsmashen just 
slagits in. Efter operation 
på Kungälvs sjukhus väntar 
en lång konvalescens med 
regelbunden rehabilite-
ringsträning som följd.

Om Per-Anders 
Klöversjö kommer till-
baka som energistinn 
tennisspelare på vete-
rantouren återstår 
att se. Vi hoppas 
däremot att han 
inom en snar 
framtid dyker 
upp i denna 
ledarspalt igen.

Efter de 
senaste dagar-
nas myckna 
regnande frågar 
man sig om 
sommaren 
redan lider 
mot sitt slut? 

SMHI utlovar dessutom mer 
regn i veckan, vilket inte 
bådar gott. Å andra sidan har 
prognoserna inte överens-
stämt med verkligheten sär-
skilt ofta den senaste tiden. 
Höstrusket får gärna låta 
vänta på sin entré ytterligare 
någon månad. Åtminstone 
om man frågar mig. Nu 
gäller det att suga ut det sista 
av varma dagar och sköna 
kvällar.

Slutligen ber jag att få 
hälsa alla våra trogna läsare 
en fortsatt trevlig sommar!

Allt är som vanligt 
igen – men ändå inte

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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JONAS ANDERSSON
Redaktör  |  jonas@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. 

Livsstilsmässa 13-14 aug

Prova-på behandlingar

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd 13 aug, kl 10-22. Sönd 14 aug, kl 10-16.

Ekologiskt mässcafé  med mat
Försäljning och Föreläsningar
Prova på Yoga, Qigong m.m

STÄNGT
PÅ GRUND AV 
VATTENLÄCKA!

Tills vidare

Röda Korsets 
secondhandaffär KUPAN

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 13 augusti 
kl 12-15
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HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

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

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

Salong

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

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

Gelénaglar

400:-
Ögonfransar

650:-

KLIPPNING

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

- Ta en tur till oss i sommar
Öljettlängder 299:-/2p

Hissgardiner B100-160 cm 139:-/st
Mycket metervara & färdigsytt

Heminredning & kläder

TYGLADAN

1, Elisabet Dahl  Nödinge
2, Margit Johansson  Alvhem
3, Maj-Britt Persson  Hålanda
4, Lotta Klys   Lödöse
5, Jan Andersson  Surte
6, Robin Hadley  Skepplanda
7, Lisbeth Stensson  Nol
8, Lena Rydén   Älvängen
9, Uno Claesson  Nödinge
10, Anita Gunnarson  Älvängen

Vinnare i semesterkrysset

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis
NYHET! Glassbar i butiken
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ALAFORS. Ann-Britt 
Svedberg har gjort sin 
sista arbetsdag i Ale 
kommun.

Efter fem år som 
chefstjänsteman för-
svinner hon till Väners-
borgs kommun.

Rune Strömberg 
kliver nu in i rollen som 
tillförordnad chef för 
sektor samhällsbygg-
nad.
Ann-Britt Svedberg anställ-
des i Ale kommun på våren 
2006 som förvaltningschef 
för miljö- och bygg. När Nils 
Birgander gick i pension 
2009 fick Ann-Britt dubbla 
chefsroller, utöver miljö- och 
bygg blev hon också ansvarig 
för den tekniska förvaltning-
en. När sedan den nya kom-
munorganisationen trädde i 
kraft vid årsskiftet tillträdde 
hon tjänsten som sektorchef 
för samhällsbyggnad.

– Det har varit en tuff, slit-
sam men samtidigt jättekul 

tid. Ale kommun är en fan-
tastisk organisation att verka 
i med medarbetare som stän-
digt är utvecklingsinriktade. 
Att jag ändå väljer att sluta 
beror på att jag inte får livs-
pusslet att gå ihop. Jag pend-
lar två timmar varje dag till 
jobbet, arbetar mycket och 
det i sin tur går ut över fa-
miljesituationen.

Vad blir det bestående 
minnet från Ale kommun?

– Medarbetarna!
Vad är du mest stolt över 

när du ser tillbaka på de här 
fem åren?

– Att jag har lyckats skapa 
mycket resurser till verksam-
heten och samtidigt åstad-
kommit en struktur med ord-
ning och reda.

Vad för arbetsuppgift 
väntar dig i Vänersborgs 
kommun?

– Jag ska jobba som utveck-
lingschef. Jag blir chef för en 
grupp tjänstemän som ska 
arbeta kommunstrategiskt 
med frågor som bland annat 

rör kollektivtrafik, folkhälsa, 
information och så vidare. 
Helt enkelt centralt strate-
giska frågor. Det handlar om 
att utveckla och effektivisera 
den inre processen.

– Det är en tjänst som 
verkar väldigt spännande och 
jag ser det som en rolig utma-
ning. Även om det pågående 
infrastruktursprojektet inte 
innebär samma motor för Vä-
nersborgs kommun som Ale 
kommun, så kommer de ändå 
att beröras av utbyggnaden av 
E45. Vänersborg har en små-
stadskaraktär med ett fantas-
tiskt läge vid Vänern.

Rune Strömberg, som i ja-
nuari i år hoppade in som till-
förordnad miljöchef i Laila 
Ekmans frånvaro, blir Ann-
Britt Svedbergs efterträdare. 
Åtminstone tillfälligt. Titeln 
tillförordnad chef bär han 
nämligen med sig.

– Jag känner stort stöd från 
såväl politiker som verksam-
hetschefer, därför tackade jag 
ja till uppdraget. Nu får jag 
känna på hur arbetet är och 
sedan se om jag vill vara med 
och söka tjänsten. 

Vad har du för uppfatt-
ning om den nya kommu-
norganisationen?

– Jag har förstått att syftet 
är att åstadkomma en sam-
ordningseffekt och att verk-
samheterna ska komma när-
mare varandra. Jag kan se för-

delarna med det och nu gäller 
det att hitta vägar som ytter-
ligare förbättrar själva grund-
tanken.

Vad blir din viktigaste 
arbetsuppgift den närmas-
te tiden?

– Det är att hitta en takt 
där vi kan dansa tillsammans, 
tjänstemän och politiker. Vi 
har en relativt ny majoritet 
och en ny organisation som 
ska harmonera för att vi ska 
nå bästa tänkbara resultat, av-

slutar Rune Strömberg.
FOTNOT. Som ny tillförordnad 

miljöchef har utsetts Anna Grissle.

Ann-Britt Svedberg lämnar Ale kommun
– Rune Strömberg rycker in som ny sektorchef

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ann-Britt Svedberg lämnar över uppdraget som sektorchef för samhällsbyggnad till Rune 
Strömberg.

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
Sektor samhällsbyggnad leds av en 
sektorschef och är indelad i fyra 
verksamhetsområden:
Teknik: ansvarar för va, renhållning, 
gata, trafik, park samt mark- och 
skogsförvaltning.
Fastighet: ansvarar för fastighetsför-

valtning, projektering, lokalförsörj-
ning och energirådgivning.
Miljö: ansvarar för miljö och hälsa, 
naturvård och miljöövervakning.
Plan och bygg: ansvar för detaljpla-
ner och planprogram, bygglov, kart- 
och mätverksamhet samt GIS.

Du har en gedigen erfarenhet från friskvårdsbranschen samt erfarenhet
 från försäljning och service. Du har stor erfarenhet och utbildning inom gruppträning. 

Som platschef ansvarar du för driften på anläggningen. 
Det primära ansvarsområdet omfattar personal och kundmottagande, 

varför vi ställer stora krav på en hög social kompetens. 

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

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

Din vilja att göra ditt bästa i alla lägen är stark.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare ledarroll.

  
Tjänsten är en heltidstjänst, arbetet innebär kvällstid och till viss del helg.

 
Vi vill ha din ansökan senast 14/8 2011 mejlad till

alexandra.ahlstedt@sportlife.se

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

VI SÖKER PLATSCHEF
TILL VÅR TRÄNINGSANLÄGGNING 

I NÖDINGE PÅ ALE TORG

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande 
träningsanläggningar i Sverige. Intresset för 
friskvård ökar snabbt för både företag och 
gemene man, varför verksamheten expanderar 
kraftigt. Vi har i dag över 70 klubbar. 
Sportlife – alltid på väg framåt!

– Glädje, passion, personligt och professionellt

Vi öppnar efter 
sommaruppehållet
Välkommen till
Öppet hus på Vårdcentralen Skepplanda
Den 15 aug kl 8.00-10.00

Ett tillfälle för dig att träffa politiker från styrelsen 
för Primärvården Södra Bohuslän och personal på 
vårdcentralen.

Vi bjuder på kaffe och förfriskningar.

Väl mött!
Verksamhetschef Kerstin Torgeby och medarbetare på
Vårdcentralen Skepplanda, Albotorget 5 

www.vgregion.se/vardcentralenskepplanda

Vårdcentralen Skepplanda

www.vgregion.se

LEDIGA TJÄNSTER
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– Det har varit bättre, ett 
annat svar hade varit att ljuga. 
Det har varit en tid som präg-
lats av mycket otur och där 
det ena tunga beskedet har 
avlöst det andra.

Berätta, vad var det som 
hände?

– En hederlig vänskaps-
match i gentlemannasporten 
tennis slutade i ett snedsteg 
där all kroppstyngd ham-
nade på fel ställe i en och 
samma sekund. Det ledde till 
ett styggt benbrott där både 
skenben och vadben gick 
rakt av. Benpiporna stod rakt 
ut och det blev omedelbar 
ambulanstransport till Kung-
älvs sjukhus. Där konstatera-
des att en akut operation inte 
kunde genomföras på grund 
av svullnad och sårbildning. 
Det här var i lördags för två 
veckor sedan. Sedan dess har 
läkarna inväntat att blåsor 
och sår ska torka för att möj-
liggöra att slå i spiken som 
ska bära benet framöver. När 
detta trycks tror jag att opera-
tionen precis har genomförts 
och då väntar full rehab i ett 
antal veckor.

Hur har du fördrivit 
tiden på sjukhuset?

– Det är en utmaning, men 
långt ifrån så svår som man 
kan tro. Personalen är fan-
tastisk och hjälpmedel som 
dator, böcker och filmer gör 
att dagarna rullar på. Det job-
biga är frustrationen att inte 

kunna påverka processen. 
Hade jag varit opererad hade 
jag kunnat rehabträna och 
på så vis bidra till att komma 
vidare. Nu har jag mest fått 
sitta passivt och invänta 
bättre tider…

Redaktionen kom till-
baka i måndags, för första 
gången utan dig på plats, 
hur påverkas verksamhe-
ten?

– Inte alls skulle jag vilja 
säga. Idag har vi en fung-
erande redaktion som inte 
är beroende av en person. 
Hade samma olycka inträf-
fat för fem år sedan hade 
situationen varit betydligt 
allvarligare. Nu får andra 
chansen och möjligheten att 
ta ett större ansvar, det leder 
förhoppningsvis till en posi-
tiv utveckling. Det kanske 
låter konstigt, men företaget 
kan mycket väl utvecklas av 
att jag är borta en tid. Nu får 
andra idéer ta plats. Det blir 
annars lätt att en verksamhet 
rullar på i samma hjulspår. 
Jag har fullt förtroende för 
personalen och är övertygad 
om att aleborna får en läs-
värd tidning även de kom-
mande veckorna. Johanna 
Roos som har jobbat hos oss 
tidigare går in och förstärker 
redaktionen som nykläckt 
journalist.

Kan verkligen ett ben-
brott hindra en journalist?

– Ja, inledningsvis är det 

ett hinder. Du äter en hel del 
smärtstillande som tröttar ut 
dig och sedan handlar vårt 
redaktionella arbete mycket 
av att vara ute på fältet. Jag 
kommer tyvärr inte att kunna 
köra bil på ett antal månader. 
Jag får acceptera att vara sjuk-
skriven en tid, men hoppas 
självfallet kunna arbeta och 
utföra en del arbetsuppgifter 
så snart som möjligt.

När är du tillbaka i 
tjänst?

– Jag önskar att jag hade 
kunnat svara på det, men 
det går inte i dagsläget. Nu 
ligger allt mitt fokus på att 
komma på benen igen och 
det kommer att bli en kämpig 
och smärtsam tid. Läkarna 
talar om tolv veckor, så säg 
sex… 

Vad längtar du mest 
efter?

– Att få komma hem och 
tacka de hjältar som hjälpte 
mig efter olyckan, min gode 
vän Christian Kjellberg 
och de två unga skepplan-
dakillarna, Tim Stenborg 
och Jonatan Andersson, 
som både ringde ambu-
lans och lotsade den på rätt 
väg till tennisplanen. Sen 
är det klart att man längtar 
efter att få sätta sig hemma 
i soffan och vara herre över 
sin egen fjärrkontroll och 
zappa ostört bland sport-
kanalerna…

JONAS ANDERSSON

…Alekurirens ansvarige utgi-
vare, Per-Anders Klöversjö, 
som fick en något turbulent 
avslutning på semestern och 
hamnade på Kungälvs sjukhus 
med brutet ben.

Hur är läget 
chefen?

Hallå där...

Jag har ända sedan pla-
neringen intresserat 
följt medierapportering-

en kring Ale Arena. Undra-
de redan från början hur en 
gigantisk bandyhall skulle 
kunna överleva i Bohus. När 
sedan kommunen gick in 
med borgen för lånen som 
togs började man undra vart 
det hela var på väg. Men 
som snäll skattebetalare, 
utan att ha något speciellt 
att säga till om, fann man 
sig i det.

Med jämna mellanrum 
har det sedan rapporte-
rats om skandalerna kring 
arenan. ”Eldsjälarna” och 
de ansvariga kring arenan 
är antingen väldigt naiva 
och oansvariga, eller så 
har de medvetet lurat både 
politiker, kommuninvånare 
(som finansierat det mesta i 
slutändan) och övriga.

Kommunen ”tvingas” 

omgående köpa arenan 
och senare efter några år 
ta over driften då bolaget 
kring arenan inte får det 
att gå runt. 17 miljoner är 
köpesumman jag läst om. 
En otroligt stor summa som 
istället kunde ha gått till att 
rusta upp våra barns skolor 
eller till äldreboendena. 
Fördelat på Ale kommuns 
medborgare (cirka 27 500 
personer) blir det 618 kr/
invånare. Det innebär att 
min familj betalat hela 2 472 
kronor via våra skattepengar 
för ”eldsjälarnas” naivitet. 

Arenan kostar, om den 
står tom, otroliga sju miljo-
ner kronor varje år. Ska den 
nyttjas kostar den otroliga 9 
miljoner eller 327 kr/invå-
nare i Ale. För min familj 
blir det hela 1 308 kronor. 

Ännu värre blir det om 
man ser på hur många, eller 
ska man uttrycka det hur få 

som besöker arenan: 3 000 
personer/år. Utslaget på 
hela årets dagar blir det 8,2 
besökare per dag. Vad kostar 
då varje besök på arenan för 
oss skattebetalare? Jo, varje 
besök/besökare till arenan 
går på 3000 kronor.

”Eldsjälarna” skyltar med 
att arenan haft hela 3 000 
besökare per år. Men det 
är ingen som skyltar med 
att kostnaden för arenan 
motsvarar 3 000 kronor per 
besök. 

”Eldsjälarna” skyltar 
också med att 250 ungdomar 
spelar bandy regelbundet i 
arenan. Ska vi slå ut arena-
kostnaderna på dessa så blir 
det en väsentlig kostnad.

Tack ni politiker som 
äntligen satt stopp för detta 
galenskap!

Utnyttjad skattebetalare

Äntligen sätter någon ner foten
Besökte Ale nu i 

sommar och fick då 
med mig ett nummer 

av Alekuriren hem. Helt 
plötsligt kändes det som 
alla tankar och fundering-
ar jag haft över utveckling-
en i kommun fick lite för-
klaringar. Jag jobbade i Nö-
dinge kommun när den slogs 
samman 1974 och blev stor-
kommunen Ale. Jag vill 
minnas att den norra delen, 
Skepplanda, på den tiden var 
borgerlig. Hur som helst var 
kommunen mycket expansiv, 
man hade börjat bygga ut bo-
städer med hyresrätt, vilket 
var ganska eftersatt, och man 
hade många visioner. 

Eftersom jag kom att 
jobba i en annan kommun 
under cirka 15 år, kunde 
jag se vad som hände med 
utvecklingen i Ale. Varje gång 
jag besökte min mamma eller 
släkten konstaterade jag vad 
man försökte utveckla, men 
också saker som fick stå till-
baka. Värst har jag tyckt det 
varit att besöka min uppväxt-
ort Alafors, som aldrig tyckts 
få uppmärksamhet och där 
hela samhället gått kräftgång. 
Den privata entreprenör, som 

satsat på att bygga hus och 
ta hand om den fantastiska 
fabrikslokalen, måste få ett 
stort plus. Men i övrigt, några 
hus byggdes av allmännyt-
tan och ett område planlades 
för egna villor, men inte så 
mycket mer. I och för sig 
gläder jag mig åt Ale Torg, 
som ju lyckats få dit både 
arbetsförmedling, apotek, 
kafé och systembolag. Det 
är bra service till folket! 
Vad som förvånat mig är att 
industrisatsningar och etable-
ringar av nya entreprenörer 
verkar så liten. Man ser inte 
många nyanlagda industri-
områden. 

Med närheten till Göte-
borg borde Ale vara attrak-
tivt. Beror det på den höga 
skatten och dålig uppback-
ning av kommunen? I en 
kommun som Ale borde 
näringslivsenheten, som 
marknadsför kommunen, ge 
förslag på etableringsmöj-
ligheter och stötta nyföreta-
gande.

Så tråkigt det har varit 
att läsa om att skolan blivit 
så dålig och att satsningar 
på barn och äldre saknat 
resurser. 

Min 
familj har 
nog alltid 
varit inriktad 
på ”ett land 
som är lika 
för alla”, 
det vill säga 
Ales tidigare 
styre. Men 
om det är 
så att man 

under sin mandattid satsat 
stora summor för att hålla 
populismen i gång som när 
det gäller Jennylund (Ale 
Arena), så förstår jag att förra 
valet lade grunden för nuva-
rande styre.  Det viktiga är att 
skolan får status, och att sats-
ningar sker inom barnomsorg 
och äldreomsorg! Barnen är 
vår framtid, de skall efter en 
god utbildning känna ansvar 
för att välja yrken och framtid 
som gynnar kommunen och 
landets invånare. Men nu 
kanske de flesta flyttar ut i 
stora världen och väljer andra 
framtider. Då måste vi ta 
vara på våra nya medborgare 
och se till att dessa får en bra 
utbildning och jobb i våra 
kommuner!

Ni var 27 442 invånare i 
Ale kommun 2010. Borde 
det inte varit betydligt fler 
om det satsats på boende och 
arbeten? Närheten till Göte-
borg torde vara en fördel och 
den vackra älvdalen borde 
vara attraktiv att bo i, särskilt 
nu när infrastrukturen med 
tåg och landsväg byggs klar. 
Det känns lite kusligt när 
man kör igenom E45 och 
ser alla ton sten som krossats 
fram ur ”Alefjället” och alla 
gamla hus och platser som 
försvunnit, men om samhäl-
let skall utvecklas så krävs 
förändring och framtid.

Hoppas den nya kom-
munstyrelsen kan stå emot 
all populism och satsa på det 
som är väsentligt för ALLA 
invånare i Ale kommun. 

Eira

Satsa på det som är väsentligt för alla

BLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 
Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 0708-26 61 34

Nya växter efter semestern?
Nu har vi stort utbud av både blommande 

och gröna växter för inomhusbruk och 
höstfägring för uteplantering.

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

Välkomna!

Augusti
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Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  
den 29 augusti 2011 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• Motion från Peter Rosengren och Minna Ljungberg (MP) om 
projekt för mångfald, ökad integration och mot främlingsfient-
lighet 

• Allmänhetens frågestund

• Nybyggnad idrottshallen i Bohus, begäran om tilläggsanslag 

• Ansökan om tilläggsanslag av investeringsmedel för förstärk-
ning av va-ledningar från Älvängen till Alvhem 

• Antagande av förslag till detaljplan för bostäder, Alvhem 1:29 
m fl 

• Upphandling av revisionstjänster   

Föredragningslistan finns på kommunens webbplats, ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

Vi fortsätter satsningen på Ale-
föräldrar i höst och inbjuder till 
föräldrakurs på tisdagar i Bohus 
Förskola. Vi startar den 13 septem-
ber kl 17.30 med informationsträff 
och ses sedan ytterligare åtta 
gånger.

Vi vänder oss till dig som har 
barn mellan 3–9 år. Du får utveckla 
dig i föräldrarollen och vi arbetar 
med att stärka självförtroendet 
både hos dig själv och hos ditt 
barn. Tillsammans med andra för-
äldrar kommer du att finna verktyg 
för att bättre förstå och hantera 
barn i olika situationer. Vi jobbar 

även med att förbättra samspelet 
och minska konflikterna.

Föräldrakursen som kallas COPE 
och den utvecklar dina förmågor 
att:
• se barnets goda sidor
• öka barnets förmåga till egna 

lösningar
• vara säker i föräldrarollen 

Är du intresserad?  Kontakta hand-
ledaren Anita Österberg tfn 0303 
33 01 63 eller folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén, tfn 0704 32 07 11, 
birgitta.freden@ale.se.

Hantera vardagen med barnen

Barn 3–5 år har under grundsko-
lans terminstider rätt till avgiftsfri 
allmän förskola 15 timmar per 
vecka (525 timmar per år).

Eftersom allmän förskola endast 

bedrivs under skolans läsår kom-
mer full avgift att tas ut för de 
perioder som ligger utanför läsårs-
tiderna (skollov). 

Detta gäller från hösten 2011.

Anpassning till lagen om allmän förskola

Grundskolorna, gymnasiesko-
lan och obligatoriska särskolan 
startar tisdag den 23 augusti.  
Eleverna har hel skoldag och 
serveras lunch i skolan. Eventuella 
undantag framgår av respektive 
skolas information nedan. Eventu-
ell inflyttning eller utflyttning ska 
anmälas snarast till  respektive 
rektorsexpedition. 

SÄRSKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 04 73. Särskolans 
elever i Älvängen börjar kl 08.20 
och skolskjuts går enligt schema. 

SURTESKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 06 54. Samling för 
samtliga elever kl 08.30.  

BOHUSSKOLAN
Telefonnummer till skolexpe-
ditionen, tfn 0303 33 01 35. För 
Bohusskolan gäller uppstartsvecka 
tisdag till fredag (23–26 augusti). 
Alla elever börjar 09.00 och slutar 
senast 14.00 varje dag. På tisdag 
samlas alla i sina hemklassrum 
utom 7:or som samlas i aulan.
Från och med 29 augusti gäller 
ordinarie schema.

NÖDINGESKOLAN 
Eleverna börjar kl 08.10. Telefon-
nummer till skolexpeditionen, tfn 
0303 33 02 04.

KYRKBYSKOLAN 
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 01 91. Eleverna 
börjar kl 8.10. Föräldramöte den 18 
augusti. Föräldrar med barn som 
börjar årskurs 6 på Kyrkbyskolan är 
välkomna till ett föräldramöte tors-
dagen den 18 augusti kl 18–20. 

NOLSKOLAN 
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 04 40. Nolskolan 
börjar kl 08.30.

HIMLASKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 03 69. Himlaskolan 
startar kl 08.30 och slutar kl 13.30.

AROSENIUSSKOLAN 
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 04 47. Arosenius-
skolan börjar kl 08.30 och slutar kl  
13.00.

MADENSKOLAN 
Eleverna börjar kl 08.20 och slutar 
13.20. Telefonnummer, tfn 0303 33 
04 63.

ÄLVÄNGENSKOLAN 
Telefonnummer, tfn 0303 33 07 76.
Förskoleklass kl 09.00–10.00, års-
kurs 1 och 2 kl 08.20–13.20.
Alla föräldrar bjuds på fika på skol-
gården från kl 09.00. 
Fritids är öppet som vanligt.

GARNVINDESKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen, tfn 0303 33 04 97. Förskole-
klass och årskurs 1–3 har skoldag kl 
08.00–11.50.

ALBOSKOLAN 
Telefonnummer till skolexpedi-
tionen, tfn  0303 33 04 97. Skolan 
startar kl 8.00. 

ALE GYMNASIUM
Upprop för Ale gymnasium tisdag 
23 augusti, tfn 0303 33 09 54, eller 
0303 33 00 69. Gymnasieskolans 
årskurs 1 samlas i teatern kl 10.00.
Upprop för årskurs 2 och 3 är i 
idrottshallen kl 11.30.
 
Uppropsdagen slutar årskurs 1 
cirka kl 13.00 och årskurs 2 och 
3 cirka kl 14.00. En lättare lunch 
serveras.

De gamla skolkorten från förra 
läsåret gäller under perioden 
9/8–15/9 2011. 

Mer informations finns att läsa på 

Ale gymnasiums hemsida, www.
alegymnasium.ale.se

SKOLSKJUTS OCH BUSSKORT 
FÖR GRUNDSKOLAN
INFÖR NYTT LÄSÅR
Föregående läsårs busskort gäller 
till den 15 september. Nytillkomna 
skolskjutsberättigade elever åker 
utan busskort på uppropsdagen. 
Avgångstider för taxi är samma 
som tidigare skolår om inte annat 
anges. Hemresa på uppropsdagen 
sker för elever som åker skoltaxi i 
anslutning till skoltidens slut. 
 
ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS
Blankett för ansökan om skolskjuts 
för grundskolelever finns på Ale 
kommuns hemsida. 

Från och med den 1 augusti be-
svaras frågor av skolskjutsansvarig 
på telefon, tfn 0303 33 04 89, 0303 
33 00 92. 

FRITIDSKORT
Läsåret 2011/2012 har alla ung-
domar i grundskolans klass 7–9 
och i gymnasiet som är bosatta i 
kommunen, möjlighet att få ett 
fritidsbusskort för resor i Ale kom-
mun. Kortet gäller som färdbevis på 
Västtrafiks bussar i lokaltrafiken. 
Ale Fritid gäller enligt följande
• Under skoldagar kl 16.00–22.00
• Under lördag-söndag, helgdagar 

och lovdagar gäller Ale Fritid kl 
04.00–22.00

Elever som går i kommunens skolor 
får sina kort på skolan i samband 
med skolstart. 

Elever som går på en grundskola 
eller en gymnasieskola utanför 
kommunen beställer sitt fritidskort 
via mail: skolskjuts@ale.se

Kortet hämtas sedan en vecka 
senare på sektor Utbildning, kultur 
och fritid i kommunhuset, Ledetvä-
gen 6 i Alafors. När kortet hämtas 
skall elev eller vårdnadshavare 
kunna legitimera sig. 

Skolstart hösttreminen 2011

Babymassage är ett sätt att med 
medveten och kärleksfull beröring 
fördjupa och stärka kontakten 
mellan dig och ditt barn, träna 
er i lyhördhet för varandra samt 
medverka till att ge ditt barn en bra 
start i livet. Kursen innehåller både 
praktiska och teoretiska moment 
och leds av legitimerad sjukskö-
terska och certifierad intruktör för 
babymassage Birgitta Liljeqvist. 
Lämplig ålder är cirka 1–6 månader.

KURS 1
Dag: Onsdagar. Start 31 augusti.
Tid: kl 12.00–cirka 13.30
Plats: Älvängens missionskyrka.

KURS 2
Dag: Onsdagar. Start 26 oktober.
Tid: kl 12.00–cirka 13.30
Plats: Älvängens missionskyrka.

För info och anmälan: Birgitta Lilje-
qvist, tfn 0704 61 08 41.

Vill du lära dig babymassage?
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NÖDINGE. Återkom-
mande algblomning 
i Vimmersjön har 
ställt till problem för 
badsugna semesterfi-
rare. 

Kommunen har under 
större delen av som-
maren avrått från att 
bada i sjön på grund av 
hälsorisker.

När Siri Sahlstedt från 
Bohus kom till Vimmersjön 
för att bada i juni var stranden 
tom och en lapp talade om att 
det rådde badförbud.

Under sammanlagt två 

perioder under sommaren 
har man varnat för algblom-
ning i vattnet. För tillfället är 
det fritt fram att bada igen, 
men det gäller att vara upp-
märksam på varningarna.

– Så länge det inte sitter 
någon lapp uppe eller att det 
är helt folktomt så litar jag på 
att man vågar bada. Jag har 
även varit inne och läst på 
kommunens hemsida. Man 
vet ju om att det är giftigt, 
men inte exakt på vilket sätt 
man blir dålig.

Kompisen Helena Ekberg 
är vid Vimmersjön för första 
gången och har även hon res-
pekt för algblomningen.

– Jag tänker direkt på mag-
sjuka och hudutslag. Men 
man litar på att kommunen 
har koll och sätter upp lappar 
om det behövs.

De har båda med sig sina 
barn som är 1,5 år och därför 
känns säkerheten extra viktig.

Olika orsaker
När temperaturen stiger ökar 
algblomningen och Vim-
mersjön är då ett av de hår-
dast drabbade vattendragen 
i Ale kommun. Under dessa 
perioder avråder kommunen 
från att bada i sjön eftersom 
bland annat blågröna alger 
kan innebära hälsorisker för 
människor och djur.

Grumligt vatten och färg-
förändringar på ytan är tecken 
på algblomning. När algerna 
sedan dör och faller till botten 
frigörs kväve och fosfor som 
bildar nya näringsämnen. På 
så vis gynnar det uppkomsten 
av nya alger och en ond cirkel 
är igång.

Orsaken till att fenomenet 
uppstår är övergött vatten, 
vilket beror på ett överskott 
av näringsämnen. Dessa 
ämnen kommer mestadels 
från mänsklig påverkan i form 
av jordbruk, men framför allt 
från enskilda avlopp som 
ligger i anslutning till sjön. 

– Vid sekelskiftet byggde 
man om i trakten vid Vim-
mersjön och fick ytterligare 
30 hushåll anslutna till det 
kommunala avloppssystemet, 

vilket gör att man får bättre 
kontroll, säger Torbjörn 
Andersson, verksamhetschef 
på Tekniska i Ale kommun.

Fortfarande finns det 
många hushåll i området med 
enskilt avlopp som kan bidra 
till att vattnet övergöds. 

Markant ökning
För två år sedan handikapp-
anpassades Vimmersjöns 
badplats och asfalterade 
vägar lades för att underlätta 
framkomligheten. Enligt 
Torbjörn Andersson, var det 
vid den tidpunkten inte lika 
mycket algblomning som 
idag. 

– Det är en bra samhäll-
snära sjö och vi ansåg inte 
problem med algblomning 
var av så stor betydelse. 
Kommunen har ansvar för 
att anpassa badplatserna på 
bästa sätt. Förra året byggdes 
även Surtesjön om och blev 
handikappvänlig och där 
finns ingen algblomning alls. 

Djupa och kalla sjöar som 
ligger inbäddade i mycket 
skog riskerar inte att bli över-
gödda på samma sätt som när 
det finns jordbruksslätter 
intill. Hultasjön i Kilanda 
är ett exempel på en sjö som 
inte drabbas av algblomning 
i några större mängder.

Algblomningen i Vimmersjön över – för nu
– Badförbud har gällt stora delar av sommaren

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Sommarnöje. Siri Sahlstedt och Helena Ekberg från Bohus 
passade på att bada i det fina vädret. Medan Siris son Max 
låg och sov i vagnen följde Helenas dotter Emma med ut på 
bryggan. 

ALE. Vimmersjön är 
värd att kämpa för. 

Det anser samhälls-
byggnadsnämnden 
som nyligen haft uppe 
frågan i arbetsutskot-
tet.

– Man måste utgå 
från att alla problem 
går att lösa, säger ord-
förande Jan A Press-
feldt (AD).

Vimmersjön ligger både cen-
tralt och lantligt vilket bidrar 
till dess popularitet. Därför 
är det många som blivit 

besvikna över sommarens 
badförbud till följd av åter-
kommande algblomning.

– Frågan känns viktig 
för hela samhället, inte 
minst för Klöverstigen där 
många människor bor, säger 
Tyrone Hansson (S), vice 
ordförande i nämnden. 

Hela frågan läggs nu till 
höstens översiktsplanering 
där man i första ledet ska 
lokalisera hur problemet har 
uppkommit. Därefter ska 
man börja titta på en åtgärds-
plan. 

– Framför allt kommer vi 

att försöka förbjuda privata 
avloppssystem, som är den 
främsta anledningen till att 
sjön blir övergödd. Vi har 
även sagt nej till ett antal 
byggen runt sjön, säger Jan A 
Pressfeldt.

Har idéer
Ett annat problem med Vim-
mersjön är att avrinningen är 
dålig samtidigt som tillrin-
ningen kommer från bäckar 
som passerar de enskilda 
avloppen. Genom åren har 
det där hunnit lagras mycket 
som inte är gynnsamt för vat-

tenmiljön.
Jan A Pressfeldt tror inte 

att konstgödsel har någon 
större påverkan, utan vill 
istället satsa på att förbättra 
avloppssystemen. En annan 
metod skulle kunna vara att 
plantera in karpar i sjön. 

– Det är stora fiskar som 
rensar upp och håller rent, 
förklarar han.

Tyrone Hansson har 
inspirerats av ett projekt som 
genomförs i Karlstad för att 
få bukt med algblomning i 
sjöarna. Projektet som fått 
namnet Lova-projekt Glum-
man, innebär att kommunen 
samarbetar med boende och 
verksamma i området för att 
hitta metoder och åtgärder 
för att minska övergödnings-
problem. 

– Det är viktigt att vi tar 
reda på vad det finns för 
metoder. Jag tänker göra allt 
jag kan för att rädda Vim-
mersjön, säger Hansson.

JOHANNA ROOS

ALGBLOMNING
• Fenomenet uppstår då plankto-
nalger på kort tid växer kraftigt och 
bildar mycket stora populationer.
• Algblomningarna känns igen på 
grumligt vatten och färgföränd-
ringar på ytan. Giftigheten varierar 
mellan olika arter, men kan också 
skilja sig inom en och samma art.
• De första symptomen vid förgift-
ning är likartade hos människa och 
djur: illamående, kräkningar, diarré 
och eventuellt feber. Man kan även 
drabbas av hudirritationer och 
ögonbesvär. Läkarkontakt rekom-
menderas vid symptom.
• Vanligtvis krävs större mäng-
der vatten än en kallsup för att bli 

dålig. Men barn, speciellt småbarn, 
är extra utsatta eftersom de lättare 
får i sig vatten och bör därför hållas 
ifrån vatten med algblomning.
• Djur löper störst risk att bli drab-
bas av förgiftning i samband med 
algblomningar eftersom de dricker 
av vattnet. De kan bli allvarligt sjuka 
och i värsta fall dö.
• Tillskott av näringsämnen genom 
människans övergödning kan vara 
en orsak till algblomning, men den 
kan också åstadkommas genom 
att naturligt näringsrikt djupvatten 
förs upp till ytskiktet där algerna 
utvecklas.

Källa: SMHI

Samhällsbyggnadsnämnden ser allvarligt på problemet

MYGGBETT & 
FÄSTINGBETT

Effter Svensk salva, som lindrar klådan 
efter mygg-, fästing- och insektsbett

Ann Rode i Sjöbo säger ”mygg, fästing-
bett och knott har varit mina följeslagare 

hela livet. Jag plågas otroligt av deras 
bett. Nu har jag hittat en salva som 

tar bort klådan och obehaget på några 
minuter och som dämpar svullnaden.  

Den svalkar skönt och är helt fantastisk.”
Effter����������������������������� 
Information: http://www. effter.se

I N F O RM AT I O N S A N NON S

EN KOMPLETT BANK

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se ÄLVÄNGEN

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
135.800 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!
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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



alekuriren  |   nummer 26  |   vecka 32  |   20118

Kvinnojouren i Kungälv anordnar 

STUDIECIRKEL 
UNDER HÖSTEN 2011 

Kursen kommer att hållas på måndagar 
mellan klockan 18.00 och 20.00.

Start måndag den 
29 augusti kl 18.00

Ämnen som kommer att tas upp och diskuteras 
är bl.a. normaliseringsprocessen, rättssystemet, 

olika sorters våld, barn som far illa m.m.

För mer information och anmälan kontakta 
kvinnojouren på telefon: 0303-249 250 eller 
via e-post kvinnojouren.kungalv-ale@tele2.se

Kursen riktas 

till alla och är 

kostnadsfri!

Kungörelse
Till Sektor samhällsbyggnads Plan- och bygg-
enhet har inkommit ansökan från Verksamhet 
Teknik, Ale kommun om att sätta upp totalt 
19 sopskåp i trä fördelat på tre ställen inom 
fastigheten Nol 1:66. Sopskåpen kommer att 
placeras på så kallad prickmark, mark som inte 
får bebyggas.

Enligt Plan och bygglagen 1:4 räknas inte sop-
skåp som byggnad, då de inte är konstruerade 
så att människor stadigvarande kan uppe-
hålla sig i den. Handlingarna där placering av 
sopskåpen redovisas, samt hur de ser ut finns 
tillgängliga på Plan och bygg, kommunhuset i 
Alafors. De som anser sig berörda bereds tillfälle 
att lämna in synpunkter. 

Eventuella synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2011-09-02.

www.ale.se

ÄLVÄNGEN. För elfte 
året i rad genomför Ale 
kommun den interna-
tionella entreprenörs-
utbildningen YEE, unga 
entreprenörer i  nya 
Europa.

Deltagarna samlades 
på Ale Vikingagård för 
ett första möte och 
avstamp.

Nu praktiserar de 
kreativt tänkande på 
Krokholmens lägergård 
under ledning av bland 
andra professor Roger 
Mumby Croft, Came-
bridge Angel University. 

30 ungdomar från åtta natio-
ner, varav åtta deltagare är 
från Sverige (sju från Ale), 
utgör nu kärnan i den entre-
prenörsutbildning som 
tidigare har exporterats till 
bland annat Moldavien.

– Intresset för vårt utbild-
ningskoncept är stort. Det 
finns förfrågningar från 
Norge, Tyskland, Italien, 
Moldavien och Botswana. 
Hur vi går vidare i respektive 
land är upp till dem själva. 
Det är många praktiska 
frågor som måste lösas samt 

hur det ska finansieras, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren. 

Första kvällen och natten 
tillbringades på Ale Vikinga-
gård där historiens vindslag 
gör sig ständigt påminda. 
Här fick deltagarna utmana 
varandra i unika tävlingsmo-
ment, äta en första måltid 
och stifta bekantskap med 
utbildningsledarna.

– Ungdomarna fick leva 
och äta som vikingar för ett 

dygn, det blev väl inte så 
mycket sova, men jag tror de 
uppskattade det, säger Kjell 
Lundgren.

På Krokholmen väntar nu 
föreläsningar och gruppar-
bete i tvärgrupper. Deltagare 
får på så vis lära känna var-
andra och nya kulturer på ett 
nära sätt. I slutet av veckan 
ska deltagarna presentera 
en affärsidé med tillhörande 
marknadsplan. Utbildningen 
genomförs med Ale kommun 
som huvudman, men Oxford 

Brookes University och 
Cambridge Angel Univer-
sity är viktiga partners då 
de står för undervisningen. 
Under onsdagen gästas del-
tagarna av en företagare som 
inspirerar, stöttar och berät-
tar om sitt eget företagande. 
Denna gång är det aleföreta-
garen, Christian Kjellberg, 
Nordisk Rörmärkning som 
kommer att besöka Krokhol-
men.

❐❐❐

Unga entreprenörer på historisk mark
–Elfte upplagan av YEE är igång

Deltagare från åtta länder genomgår nu Ales internationella entreprenörsutbildning Unga en-
treprenörer. I år kommer deltagarna från Sverige, Polen, Tyskland, Italien, Moldavien, Ryss-
land, Finland och England.               Foto: Allan Karlsson

Ledarna för Unga Entreprenörer.      Foto: Allan Karlsson

Tomter, Markområden, 
Rivningsobjekt sökes

Myresjöhus AB  031-776 50 80
goteborg@myresjohus.se

Vill ni ingå i vårt team av 

kvalificerade 
jourhem?

Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och 
erbjuder ett brett, varierat och kund-anpassat vårdutbud 
för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. 
Gryning driver både behandlingshem, familjehem och 
öppenvårdsverksamheter och har 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och 
drivs utan vinstsyfte.

Har ni erfarenhet av att vara familjehem 
eller jourhem och känner er mogna för nya 
utmaningar? 

Då är ni den familj vi söker. 

Vår familjehemsverksamhet i Göteborg har 
en ökad efterfrågan på jourplatser för barn 
och ungdomar i åldrarna 0–18 år och behö-
ver därför förstärka verksamheten.

Förutom ett gott stöd från våra erfarna 
familjehemskonsulenter erbjuder vi: 

 
person att vara hemma på heltid 

 
det första året 

-
terade jourhem och familjehem 

 
aktiviteter 

Är Du och Din familj intresserade? 
Kontakta någon av familjehemskonsu-
lenterna vid Gryning Vård, Familjehem 
Göteborg eller gå in på vår hemsida www.
gryning.se  

Helena Nyman 
 

helena.nyman@gryning.se 

Stefan Larsson 
 

stefan.larsson@gryning.se
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Kyl & frys från Electrolux

Frys Electrolux EUF29530W

Erbjudandet gäller till och med 14/8-11

NYHET!
• 5 års garanti ingår

•  Extremt låg 
energiförbrukning

•  Automatisk 
avfrostning

• 180cm höga
Kyl Electrolux ERE38530W

NU 15.990:-
Ord pris 17.990:-

SUPERREA-RABATT

2000:-

LÖDÖSE. Ett år har gått 
sedan varumärkes-
plattformen för Lödöse 
Södra lanserades och 
arbetet med att locka 
nya invånare till kom-
munens södra delar 
drogs igång på allvar.

Hela området är nu 
klart för byggnation.

De första husen är upp-
förda och nya kommunin-
vånare har flyttat in. 

I början av juli ordnades det 
med inflyttningskalas på 
plats i Ekeberg. Till firandet 
kom nya och gamla ”Lödö-

sebor” för att mingla och 
bekanta sig med varandra. 
Kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) fanns på plats 
för att servera kaffe och 
kanelbullar.

En summering av årets 
aktiviteter ger ett mycket 
positivt resultat, hela första 
etappen är tecknad för explo-
atering.

Under året har Lilla Edets 
kommun genomfört insatser 
för att etablera Lödöse som 
varumärke. Med kontinuer-
liga och riktade insatser har 
aktörerna i projektet bear-
betat utvalda målgrupper. 
Insatserna har varit lyckade 

och kommunen har fått in 
nära 200 intresseanmäl-
ningar. Detta ger ett mycket 
gott underlag för fortsatta 
försäljningsinsatser.

– Sett i backspegeln har 
det varit ett mycket givande 
år, säger samhällsbyggnads-
chef Paul Mäkelä.

– Vi har startat upp försälj-
ning på tre av etappens fem 
delar. Övriga delar väntas 
vara klara för försäljning 
lagom till nästa vår, avslutar 
Paul Mäkelä.

Så här såg det ut i vintras när Kajsa och Markus Hallman från Oskarshamn, i sällskap med 
kompisen Fredrik Magnusson, besökte Ekeberg för första gången. Nu är de första husen 
uppförda och försäljning har startats upp på tre av etappens fem delar. Till höger ses Paul 
Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edets kommun.                        Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett lyckat år för Lödöse – gott om tid
– Inflyttningskalas på Ekeberg

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

�����������������������
�
��	�����

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

�������������������������������

�������������������������

����������
��������
����������



alekuriren  |   nummer 26  |   vecka 32  |   201110

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Läs mer om kostnadsskydds- 

försäkringen på svenskfast.se

NYHET!  

En kostnads- 
försäkrad bostad 

ger köparen skydd 
mot dubbla 

boendekostnader.

Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

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

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

Vi har mer 
till salu!

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

Välkommen att 
kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg 12, 

0303-74 90 00.

Lars-Erik 
Eriksson

Erik
Svanqvist

Danijela 
Todorovic

Monica 
Carlsson

Marie 
Aronsson

PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 1 713 kvm (friköpt).. VISAS To 11/8. Ring för tidsbokning. Skönningared 380.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 00.

ÄLVÄNGEN 6 rok, 127 kvm

• 1-plan • Utsikt • Bra planlösning • 20 min Göteborg
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VILLOR ALE

boka ett möte med oss i sommar 
så berättar vi hemligheten bakom en riktigt bra
bostadsaffär. Dessutom bjuder vi på en härlig 

hängmatta för sköna sommardagar, värde 350 kr!

Under sommaren ser din 
bostad som bäst ut på bild.

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

�����������������������
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Ett oväder med åska och skyfall drog in över 
Älvängen vid 18-tiden i onsdags. Under en 
kort period kom 30 millimeter regn. Detta 
medförde bland annat att bäcken vid den 
norra infarten till Älvängen svämmade över 
och E45 fick stängas av. Istället fick trafiken 
ledas genom centrum. Personal som arbetar 
med vägutbyggnaden ryckte ut och efter en 
stund hade de värsta vattenmassorna tagits 
bort och trafiken kunde släppas på igen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson

POLIS
RONDEN
Fredag 29 juli

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
i Bohus. Den gripne mannen 
ger sig också på polisen när de 
anländer platsen.

Måndag 1 augusti

Klotter
Klotter rapporteras från Rep-
slagarmuseet i Älvängen.

Tisdag 2 augusti

Skadegörelse
Skadegörelse sker av en bil 
som står parkerad på en verk-
stad i Älvängen.

Stöld av en släpvagn (regnr 
LAK 301) på OKQ8 i Nödinge.

En okänd bilist kör ner fem 
brevlådor tillhörande fastig-
hetsägare i Ryksdamm, Skepp-
landa. Brevlådorna förstörs.

Torsdag 4 augusti

Fordonskontroll
Efter ett antal påringningar 
från allmänheten beslutar sig 
polisen för att skicka en patrull 
till Älvängen där klagomål 
inkommit gällande ungdo-
marnas framfart med sina 
EPA-traktorer. Ordningsmakten 
pratar med ungdomarna och 
kontrollerar dessutom några 
fordon. 

Fredag 5 augusti

Försök till inbrott
Försök till villainbrott i 
Nödinge. Gärningsmännen 
krossar en ruta till altanen, 
men misslyckas med att ta sig 
in i fastigheten.

Försök till bilstöld i Alvhem.

Häftigt skyfall i Älvängen

Vinnaren av
Happy Days- 

tävlingen
Derny Harman, Skepplanda
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Pizzabagare med glimten i ögat
I nästan 20 år har han bakat pizza till aleborna.

Att han kan namnet på nästintill alla kunderna är därför inte förvånande.
Ramo Ekici charmar de flesta som besöker Pizzeria Da Mille i Älvängen. 

Du har bakat pizza den 
största delen av ditt liv, 
tröttnar du aldrig?
– Jag tröttnar också ibland, 
men det är mitt jobb och 
alla måste jobba. Men jag 
trivs och tycker om att vara 
social och träffa folk. Som 
egenföretagare har man 
mycket ansvar och första sju 
åren jobbade jag varje dag. 
Då lärde man känna många 
som bor i kommunen och 
jag vet nog namnet på de 
allra flesta kunderna. 

Hur har kundernas öns-
kemål och pizzavanor 
ändrats genom åren? 
– Man vill ha mer att välja 
mellan och därför har vi 
många fler sorter nu. Det 
blir mer och mer kebab-
pizza, men annars är det 
som vanligt. Traditio-
nella sorter som Capricci-
osa, Hawaii och Calzone går 
också bra. Jag har märkt att 
många tjejer väljer kebab-

pizza eftersom det är sallad 
på den.

Vad gjorde du innan du 
köpte pizzeria Da Mille?
– Jag kom till Sverige från 
Turkiet 1979. Då jobbade 
jag först som pizzabagare i 
Stockholm i åtta år och där-
efter fem år i Falköping. 
1992 köpte jag sedan Da 
Mille, så jag har varit i bran-
schen i 32 år.

Vad är det bästa med 
ditt jobb?
– Vi har bara varma vint-
rar här inne – och alltid mat. 
(skratt) Jag äter en pizza 
varje gång jag jobbar. Sedan 
trivs jag som sagt väldigt bra 
med att ha ett socialt yrke 
där man träffar mycket män-
niskor. Jag skulle nog inte 
kunna stå i en fabrik eller 
något liknande. 
Vad gör du när du är 
ledig?
– Jag simmar en dag i 

veckan och sedan tycker jag 
om att promenera omkring 
i stan. Jag älskar fotboll och 
går gärna på matcher. Förr 
spelade jag även själv men 
inte nu längre. Som många 
vet så hinner man inte göra 
så mycket när man jobbar 
heltid.

Var någonstans trivs 
du som allra bäst?
– I min hemby Celep i 
Turkiet. Jag åker dit varje 
sommar och hälsar på släk-
tingar. I år har jag varit där i 
fyra veckor. Där är det alltid 
varmt och man kan bara 
koppla av och ha det bra.

Vilken är din favorit-
pizza?
– Ramo special såklart! 
Kebabpizza tycker jag om 
också.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ramo (heter egentli-
gen Serafettin) Ekici
Ålder: 51
Bor: Tingstad
Intressen: Fotboll, simma, 
promenera och äta pizza
Stjärntecken: Fiskarna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

års
nybils-
garanti

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
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Måndagen den 1 augusti blev 
en dag som grannarna i Fröve 
Hed i Lid sent kommer att 
glömma. 

Petra Prytz hade som 
vanligt släppt ut de tre hästar-
na i hagen som ligger ett par 
hundra meter från gården. 
Under förmiddagen får hon 
sedan ett samtal från gran-
nen Christer Dahl som no-
terat att en häst saknas – tra-
varen Milles Victoria är för-
svunnen. 

– När jag kom bort till 
hagen och upptäckte att sta-
ketet ner mot bäcken var tra-
sigt kände jag direkt ett starkt 
obehag. Jag anade att det var 
något som inte stod rätt till. 

Malin Haapaharju, som 
också befann sig på gården 
sprang också bort till grann-
tomten för att hjälpa till att 
leta. 

När de kommit en bit in i 
skogen och ner mot bäcken 
hör de en häst som gnäggar, 
men den syns inte till någon-
stans. 

– Plötsligt hör jag Malin, 
som är en bit ifrån mig, ropa: 
”Herregud det är ju bara hu-
vudet kvar”. Jag springer bort 
mot hästen som nästan helt 
sugits ner i marken, men 
plötsligt fastnar jag också och 
på en sekund har jag sjunkit 

ända ner till bröstkorgen i 
leran.

Räddningstjänsten kom
Hästen sjunker som kvick-
sand och när den kämpar 
för att komma upp trass-
lar frambenen in sig i träd-
rötterna. Petra sitter fortfa-
rande fast när Malins pappa 
Arto Lassuri och hästens 
ägare Alf Petersson, som 
båda två befann sig i närhe-
ten, kommer till undsättning.

Petra kommer loss och Alf 
springer för att skaffa linor 
och rep.

– Vi försökte sedan få ett 
rep under hästen och vi lycka-
des nästan få upp henne. Som 
både vi och hästen kämpade, 
helt otroligt. Vi grävde och 
grävde och försökte hålla 
uppe huvudet i väntan på 
brandkåren.

Efter en stund dök rädd-
ningstjänsten upp på den 
smala grusvägen och med 
hjälp av slangar lyckades 
brandmännen till slut dra upp 
Milles Victoria ur den iskal-
la blåleran. Utmattad föll hon 
ihop på marken.

Marken oroar
Mirakulöst klarade sig trav-
hästen oskadd och två dagar 
senare är hon på benen igen. 

Men hon är dräktig och ännu 
vet man inte om fostret, som 
inte är äldre än någon månad, 
har klarat sig.

– Det var ju skönt att det 
gick så bra, men man blir 
orolig för att fler, både män-
niskor och djur ska råka illa ut. 
På andra sidan bäcken ligger 
Ale golfklubbs korthålsba-
na och det är inte otänkbart 
att svampplockare genar över 
området, säger Petra och Alf 
tillägger:

– Det är så förrädiskt för 
det ser precis ut som vilken 
skogsmark som helst. Den är 
täkt av grönska och man kan 
inte ana att det är rena kvick-
sanden därunder.

Milles Victoria går lite 
stapplande på gräset. Musk-
lerna är ömma efter att hon 
kämpat för sitt liv i lerväl-

lingen. 
– Tur att Christer var så 

vaksam, annars hade hon 
hunnit drunkna innan vi hit-
tade henne, säger Petra och 
drar en lättnadens suck.

Lyckligt slut på omtumlande dag
– De räddade häst från att drunkna i lera

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samarbete. Malin Prytz, Alf Petersson, Arto Lassuri, Petra Prytz och minstingen Agnes Prytz gläds över att travhästen Milles Victoria klarade sig oskadd ur den kvicksandsliknande leran.

Kämpe. Hästen Milles Victoria är omtumlad men vid gott 
mod två dagar efter olyckan.

Fastnade. När Christer Dahl 
skulle mäta djupet i leran 
med en träpåle höll även han 
på att fastna och fick hjälp 
av Arto Lassuri att komma 
loss.

Fälla. Platsen där hästen 
kämpade för att komma upp 
ur leran.

SKEPPLANDA. Till halsen nedsjunken i iskall blå-
lera kämpade travhästen Milles Victoria för sitt 
liv. 

Tack vare tappra insatser av såväl grannskap 
som räddningstjänst slutade historien lyckligt. 

Men oron finns för att fler ska råka illa ut i den 
förrädiska marken.
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– Efter förra årets succé är 
förväntningarna naturligt-
vis uppskruvade på att det 
ska bli en lika välarrangerad 
turnering nu till helgen. 
Förutsättningarna är bra, 
gräsplanerna är i enormt 
fint skick och vi hoppas 
verkligen att det fina som-
marvädret håller i sig. Att se 
alla dessa ungdomar spela 
fotboll är en glädje för alla 
inblandade. Totalt rör det 
sig om åtta olika åldersklas-
ser, fem pojk- och tre flick-
klasser.

Har ni spikat höstens 
program i Furulundspar-
ken?

– Ja, det är klart. Redan 
idag (läs tisdag) startar 
motionsdansen igen efter 
några veckors sommarupp-
ehåll. Motionsdansen pågår 
fram till och med den 6 sep-
tember. Utöver detta har 
vi två festkvällar inbokade, 
lördag 27 augusti då vi riktar 

in oss på en yngre målgrupp 
och sedan avslutar vi med en 
oktoberfest lördagen den 17 
september. Oktoberfesten 
är ett samarrangemang med 
Ahlafors Bryggerier och de 
två tidigare upplagorna har 
varit mycket uppskattade.

Hur stort är intresset 
för Sjövallens golfbana?

– Uppslutningen av spe-
lare har varit relativt god 
under sommaren och ban-
golfen håller öppet ytterli-
gare ett par månader. Det 
är en anläggning som vi är 
mycket stolta över och de 
alebor som ännu inte har 
provat dessa annorlunda 
och sällsynt roliga banor 
rekommenderas verkligen 
att göra det.

2013 fyller Ahlafors IF 
100 år. Vad händer då?

– Frågan har varit uppe 
i styrelsen vid ett par till-
fällen och en särskild jubi-
leumskommitté ska tillsät-

tas inom kort. Mycket jobb 
återstår, men det saknas 
sannerligen inte idéer. Jag 
känner mig trygg då vi har 
förmånen att ha många 
engagerade medlemmar 
som mer än gärna hjälper 
till när saker och ting ska 
ordnas. Jag lovar att ingen i 
Ale kommun ska undgå att 
Ahlafors IF 100-årsjubilerar 
2013.

Slutligen, vad har du 
för förhoppningar på 
herrlagets höstsäsong i 
division 3?

– Med den inställning 
som laget visat hittills i år, 
så är jag helt övertygad om 
att vi går en angenäm höst 
till mötes. Vi har definitivt 
ett lag som har kvaliteter att 
spela division 3-fotboll även 
2012.

…Claes Berglund, ordförande i Ahlafors IF.

Hur går tankarna inför helgens Cup Sjövallen?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

mecaalvangen.se

M

Boka service och beställ 
reservdelar på vår 

nya hemsida!

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad 

för ALLA märken

ALE. Kommunerna 
Ale, Härryda, Mölndal, 
Kungälv och Tjörn får 
tillsammans med FoU 
i Väst/GR projektstöd 
för att undersöka vad 
som är goda boende-
miljöer för äldre.

Det är regeringsupp-
draget Bo Bra på äldre 
dar som bidrar med 
875 000 kronor.

Kommunerna ska 
även utveckla meto-
der för att praktiskt 
genomföra invente-
ringar av fysisk miljö 
inklusive bostadsbe-
stånd.

Projektet är en fortsättning 
på förstudien Integrerad 
bostadsplanering del 1 som 
tidigare fått stöd med 1,4 
miljoner kronor. Gemen-
samt för båda delprojek-
ten är att de ska utveckla 
metoder för samverkan 
över gränserna mellan 
kommunernas sektorer för 
samhällsbyggnad och äld-
reomsorg, samt öka regio-
nal samverkan.

– Kommunerna har ett 

ansvar för bostadsförsörj-
ningen och måste planera 
för att möta ett växande 
behov av bra bostäder för 
äldre, säger Jan Grönlund, 
direktör för Hjälpmedels-
institutet som driver reger-
ingsuppdraget Bo bra på 
äldre dar. 

– Det är nödvändigt att 
kommunerna samarbetar 
mer, både över kommun-
gränserna och mellan olika 
förvaltningar, för att klara 
detta åtagande.

Projektet ska utveckla 
metoder för inventering av 
vad som är goda boende-
miljöer utifrån en helhets-
syn. Detta kommer att ske 
genom samarbete över 
sektorsgränserna, mellan 
äldreomsorg och samhälls-
byggnad samt i samverkan 
med representanter för 
den äldre delen av befolk-
ningen. Kommunerna 
kommer att prova olika 
metoder och genomföra 
undersökningar kring dessa 
frågeställningar. Målet 
är att skapa ett underlag 
för strategiskt planerade 
bostadsförsörjningspro-
gram som kan användas 

även av andra kommuner i 
landet.

– Vi står inför en kom-
mande äldreboom. År 2040 
beräknas antalet invånare 
över 65 år ha ökat från 1,6 
miljoner till 2,5 miljoner. 
En åldrande befolkning 
och brister i det befintliga 
bostadsbeståndet gör att 
kommunerna på ett effek-
tivt sätt måste planera för 
att möta kommande behov.

Bo bra på äldre dar har 
sammanställt all offentlig 
statistik om äldres bostäder, 
www.bobrapåäldredar.se. 
Där kan man läsa om det 
befintliga beståndet och 
även om kommunernas 
planer framöver.

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

❐❐❐

Kommuner i Västra Götaland 
samarbetar om äldres boende
– Ale får ta del av projektstöd



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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Dragningslistor 
från Midsommar på Vimmervi

Mekonomen lotteriet 
Serie Q lott nr  7, 8, 12, 31, 40, 88, 146, 174, 196

50/50 lotteriet
Röd/vit lott nr 117

ICA lotteriet 
Vit lott nr 28, Rosa lott nr 48, 75, 184

Ett tack till alla som köpte lotter 
och grattis till vinnarna.

Vinsterna kan hämtas på vårt 
kansli vid Vimmervi  IP.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – Mellerud 0-0

Ahlafors – IFK Uddevalla 3-3 (1-2)
Mål AIF: Ali El-refaei, Rikard Nylan-
der, Jihad Nashabat.
Matchens kurrar: Andreas Skåne-
berg 3, Jihad Nashabat 2, Peter 
Antonsson 1.

1. IFK Uddevalla 13 +25 32
2. Lärje/Angered 13 +15 28
3. Fässberg   13 +  2 25
4. Velebit  13 +14 21
5. Mellerud  13 +  3 19
6. Ahlafors  13 +  2 18
7. Lilla Edet  13 –  4 18
8. IFK Åmål  13 –  4 14
9. IFK Trollhättan 13 –  8 12
10. Väster  13 –10 12
11. Warta  13 –18 12
12. Skärhamn 13 –17  9

DM Västergötland, kvartsfinal
Skepplanda – Elfsborg 0-5 (0-1)

Träningsmatch
Älvängen – Sjövik 4-1
Mål ÄIK: Rahel Faraj 4.

Division 2 V Götaland, damer
Qviding FIF – Skepplanda 2-1 (2-1)
Mål SBTK: Michaela Berndtsson.
Kommentar: SBTK:s damer väntar 
fortfarande på första segern. Efter 
några veckors sommarvila åter-
upptogs seriespelet i fredags kväll 
med match borta mot tabelltvåan 
Qviding FIF. Hemmalaget började 
piggast och efter 25 minuter var 
ställningen 2-0. Michaela Berndts-
son reducerade till 2-1 i den 39:e 
minuten, men närmare än så kom 
inte gästerna. Nu krävs det ett mira-
kel för att SBTK ska lyckas förnya 
division 2-kontraktet och en seger 
hemma mot Torslanda på lördag är 
ett måste.

1. Jitex DFF  10 +22 23
2. Qviding FIF 10 +10 20
3. Norvalla   10 +  6 17
4. Torslanda  10 +  2 17
5. Mariebo  10 +  4 16
6. Husqvarna  
10 +  1 15
7. Vallen    10 –  6 14
8. Derome  10 +  8 13
9. Friscopojkarna 10 –22  4
10. Skepplanda 10 –25  1 

ALAFORS. Det var en 
höstpremiär som inne-
fattade det mesta.

Sex mål, varav tre 
på straff, två lag som 
turades om att ha led-
ningen samt en avslut-
ning på matchen som 
blev av det mer raffine-
rande slaget.

Synd bara att knappt 
100 personer såg 
Ahlafors IF och serie-
ledande IFK Uddevalla 
spela oavgjort, 3-3 
(1-2), i fredags kväll.

Det blev den mest underhål-
lande division 3-match som 
spelats på Sjövallen på väl-
digt länge. Tabellsexan Ahla-
fors IF gjorde en synnerli-
gen tapper insats mot topp-
laget IFK Uddevalla. Det var 
faktiskt ytterst nära att det 
gulsvarta hemmalaget hade 
snuvat gästerna på samtli-
ga poäng, men det oavgjorda 
resultatet måste ändå betrak-
tas som fullt rättvist.

Efter premiärförlusten 
hemma mot Fässberg har 
Uddevalla gått som tåget 
och radat upp tio segrar och 
ett kryss. I matchinledningen 
visade också de blåvitskruda-
de varför man parkerar överst 
i division 3 Nv Götaland. Det 
var bud på mål flera gånger 
om och hade det inte varit för 
storspelande Andreas Skån-
berg skulle AIF hamnat i ett 
bekymmersamt underläge.

Lön för mödan
Allt eftersom matchuret tick-
ade på arbetade sig Ahlafors 
in i matchen. Lön för mödan 
kom i den 26:e minuten när 
Ali El-refaei höll sig framme 
i straffområdet och rakade in 
1-0. Viss förvirring uppstod 
när den assisterande doma-
ren höll flaggan uppe för off-
side, men rättsskipare Chris-
ter Hallén bestämde sig ändå 

för att peka på mittpunkten.
Efter målet återtog IFK 

initiativet. Uddevallas som-
marförvärv, återvändaren 
Marcus Knutsen, var ett 
ständigt orosmoln för AIF-
försvaret. I den 33:e minuten 
rann han igenom, men då av-
styrde Skånberg med en fan-
tastisk benparad. Minuten 
senare var det dock klippt när 
Knutsen tog sig in i boxen och 
blev upphakad. Solklar straff 
som gästernas främste aktör, 
Jesper Andreasson, förval-
tade iskallt.

Mästerligt
Matchens vackraste anfall 
iscensattes i den 42:a minu-
ten och avslutades på ett mäs-
terligt sätt av Marcus Knut-
sen. 1-2 och pausledning för 
gästerna.

Trots uppförsbacken hade 
Ahlafors inte gett slaget för-
lorat. Den andra halvleken 
inleddes med ett stolpskott 
av Rasmus Johansson. Efter 
tio minuter var det kvitterat 
sedan mittbacken Rikard 
Nylander skallat in Johan 
Elvings välriktade frispark.

Efter böljande spel fram 
och tillbaka, med chanser åt 
båda håll, var det AIF som 
satte sig i 
förarsätet 
med fem 
minuter 
kvar att 
spela. Fi-
nurlige 
anfallaren Jihad Nashabat 
tog sig fram på högerkanten, 
utmanade Jesper Landberg 
som satte ut benet. Signalen 
lät inte vänta på sig. Nashabat 
förvaltade straffen på egen 
hand och satte 3-2.

Dramatiken var inte över 
på långa vägar. Det skulle 
hända mycket innan pu-
bliken kunde andas ut och 
lämna arenan. I den 88:e mi-
nuten fick Christer Hallén 

blåsa matchens tredje straff-
signal. Inga protester den här 
gången heller och Jesper An-
dreasson visade inga nerver 
utan satte behärskat 3-3.

Tilltufsade
Uddevalla tryckte sedan på 
för ett segermål, men sista 
möjligheten fick Ahlafors. 
Efter visst tumult, där Jihad 
Nashabat drog på sig sin 

andra varning 
och fick lämna 
banan, tilldöm-
des hemmalaget 
en frispark. Ka-
labalik uppstod 
i IFK:s straff-

område och bollen hamna-
de framför fötterna på Peter 
Antonsson. Skottet parera-
des dock på ett mästerligt sätt 
Alexis Norberg.

– Det kunde varit tre 
poäng idag, men det kunde 
lika gärna ha varit noll. Vi 
var rejält tilltufsade efter den 
första halvleken och jag var 
irriterad på att vi vek ner oss 
i samband med deras 2-1-
mål. I den andra visade vi 

dock samma fina inställning 
som vi gjort under hela våren, 
sammanfattade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
efter matchen.

Vad har du för tankar 
inför torsdagens borta-
match mot tabelltvåan 
Lärje/Angered?

– Det blir en ny tuff resa. 
Vi är dock inte chanslösa utan 
ska kunna störa dem med vår 
offervilja.

Vad betyder det att Jihad 
Nashabat är avstängd?

– Det är en duktig spelare, 
men samtidigt får vi tillbaka 
Michel Berndtsson-Gon-
zales och förhoppningsvis 
också Gustav Vigelius och 
Anders Lundsten. Alterna-
tiven är fler än vad som var 
fallet inför Uddevalla, avslu-
tar Lars-Gunnar Hermans-
son.

Högdramatisk tillställning på Sjövallen

– Ahlafors kryssade mot serieledarna

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Här sätter Jihad Nashabat 3-2 på straff i den 85:e minuten. Gästerna reste sig dock och lyckades kvittera, också det på straff, ett par minuter före slutsignalen.

Peter Antonsson, som utsågs till hemmalagets främste 
aktör, var nära att sätta 4-3 i matchens sista spark, men 
skottet räddades av Uddevallas målvakt.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 5/8
Ahlafors IF – IFK Uddevalla 3-3 (1-2)

MONARK 3-VXL DAM MODELL SOFIA
Aluram, korg, belysning med navgenerator, 
godkänt lås,kjolskydd. Vit eller svart.
Ord pris 4995:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se
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Fre 12 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Östadkulle

Fre 12 aug kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Mossen

Fre 12 aug kl 19.00
Nolängen

Nol – Cruz Azul

Lör 13 aug kl 13.00
Surte IP

Surte – Diseröd

Lör 13 aug kl 14.00
Älvevi

ÄIK dam – Ahlafors

Lör 13 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Torslanda

Sön 14 aug kl 13.00
Jennylund

Bohus – Rödbo

Tis 16 aug kl 18.45
Älvevi

Älvängen – 
Göteborgs SIF

Ons 17 aug kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors- 
IFK Trollhättan

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. Det var 
inte bara solen som höll 
publiken varm under 
lördagens folkracetäv-
ling på Paradisbanan i 
Älvängen. 

Efter många heta 
strider körde Älvbyg-
dens MK:s Roger Lars-
son i mål som tvåa i 
seniorklassen. 

Därtill kammade 
arrangörsklubben även 
hem två segrar.

När folkracetävlingen an-
ordnades för tredje året i rad 
kunde man stoltsera med re-
kordmånga startande. Hela 97 
förare ställde upp, vilket är en 
ökning med 12 stycken jäm-
fört med föregående år.

Av de sammanlagt 48 del-
tagarna från hemmaklubben 
blev Roger Larsson bästa 
Älvbygdare med en andrapla-
cering i seniorklassen. Segra-
re blev Stefan Eriksson från 
SMK Trollhättan.

Sensommarvädret visade 
sig från sin bästa sida och pu-
bliken, som bestod av om-
kring 800 personer, stöttade 
med applåder.  Trots ett fler-
tal gastkramande sekvenser 
skedde det inte några allvarli-
ga incidenter. Ett antal debu-
tanter fick även känna på att 
köra på banan under dagen.

– Allt blev mycket lyckat 
och alla förare jag pratat med 
har varit mer än nöjda. Det 
känns som att tävlingen bara 
blir mer och mer populär, 
säger Cecilia Larsson.

Hon tog hem segern i klas-
sen dam/veteran och är dess-
utom en av arrangörerna.  Att 
efternamnet är detsamma som 
ovanstående förare är ingen 

slump. Syskonen Larsson kan 
konstatera att det blev en bra 
dag för hela familjen. Även ju-
niorklassen fick en segrare från 
hemmaklubben när Hampus 
Petersson var först över mål-
linjen.

Efter lördagens samman-
drabbning, som utgjorde den 
femte deltävlingen i Västkust-
cupen, har Cecilia nu chans att 
ta hem segern i finalen som 

avgörs i Trollhättan senare i år. 
I seniorklassen kommer 

Daniel Klasson att repre-
sentera Älvbygdens MK och 
i juniorklassen tävlar Johan 
Klasson. 

När folkracetävlingen på 
Paradisbanan var över tillde-
lades alla finalister varsin pokal 
och extrapriser togs emot av de 
som placerade sig bäst. 

Succén är slut för den här 

gången, men det lär inte bli 
den sista tävlingen i Älvängen.

– Jag tror och hoppas verk-
ligen att det blir en repris nästa 
år, säger Cecilia Larsson.

Full fart mot prispallen
– ÄMK höll stilen genom hela tävlingen

Buffen serveras på 
fredag från 17.00

S
K
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1948

  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

SERIEFOTBOLL 

PÅ FORSVALLEN

99:-Buffé & dryck

SBTK Herr – Östadkulle SK

Division 5 Västra

Fre 12 aug kl 19.00

SBTK Dam – Torslanda IK

Division 2 V Götaland

Lör 13 aug kl 15.00

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

RESULTAT FOLKRACE

Senior:
1. Stefan Eriksson, SMK Trollhättan
2. Roger Larsson, Älvbygdens MK
3. Benny Granlund, Vara MK
4. Vesa Ollila, Älvbygdens MK
5. Henrik Lindberg, Alingsås MK

Dam/Veteran:
1. Cecilia Larsson, Älvbygdens MK
2. Roland Börjesson, Fjärås MK
3. Jill Eriksson, Älvbygdens MK
4. Caroline Holmstig, Sotenäs MK
5. Göran Svenningsson, Väners-
borgs MK

Junior:
1. Hampus Petersson, Älvbyg-
dens MK
2. Johan Klasson, Älvbygdens MK
3. Denise Elm, Älvbygdens MK
4. Jonas Molin, Skene MS
5. Max Tobiasson, Hällevads-
holms MK

I täten. Cecilia Larsson (gul bil) ledde från start till mål.

Många hjälpte till ute på banan. ÄMK:s Fredrik Larsson, hamnade på taket.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf
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m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 31/8-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i 
vikt eller öka din styrka och kondition

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)

Enkel fysträning för dig ssooooommmmm vill gåEnkkel ffysf sträning för dig ssooooommmm vill gå

Köp ditt Guldkort idag och 
du får ett ”GET IN SHAPE” paket
Life vatten flaska  29:- 
1 h personlig  träning  600:- 
2 Frikort( guld)        500:-
        värde: 1129:-

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  

319:-
SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

EEE k ll ff t ää ii fföö ddiiEnk ll f t ää ii ffööö ddii
Life är alltid först med senaste inom träning

©

349:-
GULDKORT 

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal 
Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- orpris 5388:-

Sommaren har inneburit 
ett flitigt tävlande för Ting-
bergs AIS. Emma Kuutti 
segrade och satte nytt ban-
rekord vid Gallerianloppet 
som arrangerades för sjunde 
gången. Vädret var fint, 27 
grader varmt och soligt. 155 
startande. Syskonen Emma 
och Anna Kuutti tog en 
dubbelseger i klassen F13 
1100m. För Emma blev den 
nya rekordtiden 3.58 och 
Anna sprang in som tvåa på 
4.11. Josefin Nyqvist kom 
på en fjärde plats på 8 km 
med nya personrekordet 
36.40.

Två guld och ett silver 
blev det för Tingbergs AIS 
vid Månkamps-DM för Väs-
tergötland som avgjordes i 
Uddevalla. För 5-kampen 
ingår 60 m, höjd, boll, längd 
och 600 m.

Patrik Björkman vann 
klassen P13 5-kamp med 
poängen 2001. Emma 
Kuutti tog hem ett silver 
i F13 med 3 592 poäng 
och ett nytt klubbrekord i 
mångkamp. Det blev även 
klubbrekord i kast med boll 
och på 60 m häck. Sista 
grenen 600 m dominerade 
Emma och sprang ifrån alla 
med ett mycket tufft tempo. 
Anna Kuutti var endast 14 
poäng från bronset, men 
slutade fyra med 2428 poäng 
och Julia Kristiansson kom 
femma med 2 369 poäng. 
Daniel Adolfsson vann P11 
3-kampen med 1 065 poäng.

På Bohusspelen Sprang 
Emma Kuutti hem ett brons 
i klassen kvinnor på 400 m 
med fina tiden 64.14. Monia 
Kristiansson, 9 år, kom 
tvåa i klassen F10 kula med 

5.40. Daniel Adolfsson, 9 
år, kom trea i P10 längd med 
3.37. Calle Hermansson, 8 

år, kom trea i P10 60 m med 
tiden 10.28.

❐❐❐

Emma Kuutti från Tingbergs AIS blev tvåa när Mångkamps-DM avgjordes i 
Uddevalla.

GRÄSTORP. Sista omgången 
av Gotacupen 2011 gick av 
stapeln en solig dag i Gräs-
torp.  Tjejerna som red för 
Nygårds RS denna sista 
omgång var Setina Den-
holm med Molstabergs 
Ofelia, Matilda Olsson med 
Clason, Andrietta Denholm 
med Haydns Explorer, samt 
Jessica Hammarström med 
Snobben.

Först in på banan var Setina 
och stort jubel utbröt när hon 
red i mål efter en säker och fin 
runda. Nästen för Nygård var 
Matilda med klippan Clason, 
även där jubel och applåder 
från ett glatt Nygårdsgäng 
efter en felfri ritt. Nervosi-
teten var stor när vi äntligen 
var framme vid kat D och vi 
visste att det redan var fem lag 
i omhoppning och Andrietta 
skulle in på banan. Ekipa-
get skötte sitt jobb och jublet 
var återigen högt och friskt 
och Nygård var i omhopp-
ning. Sist ut i Nygårdsla-
get var Jessica som för dagen 
hade busponnyn med sig, 
tyvärr var de uteslutna, fast 
ändå vidare till omhoppning 
med laget.

Så startade den spännan-
de omhoppning, som denna 

omgång innehöll hela sju lag 
av nio möjliga. Setina red 
friskt och kom i mål på 0 fel 
och med en bra tid. Den höll 
till en slutlig fjärdeplats.

Nästa tjej ut var Matilda 
som satte gasen i botten och 
kom runt snabbt och felfritt, 
ännu en andraplats säkrad. 
Sedan fick vi alla sitta och 
vara nervösa innan det till 
sist var dags för kat D och 
först ut av Nygårds rytta-
re var Andrietta. Och vilken 
runda de gjorde! Andrietta 
med Haydns Explorer kom i 
mål på den absolut snabbaste 
tiden och ännu en seger var 
hemma.

Jessica kämpade på som en 
tok med Snobben och även de 
kom runt felfritt, dock utan 
placering denna gång. 

Efter en spännande 
stund deklarerade domaren 
att segrare i dagens omgång 
var Nygård. Jublet visste inga 
gränser och Nygårds lagleda-
re fick gå in först med fanan 
med fyra kanontjejer i släp-
tåg. Efter prisutdelningen 
blev det ärevarv.

Slutligen fick Nygårds RS 
ta emot priset för segrare i 
Gotacupen 2011.

❐❐❐

Nygård segrade i Gotacupen
Nygårds RS.

ÄLVÄNGEN. De hoppa-
des på minst en tred-
jeplats och det med all 
rätt. 

De knep silvret i både 
SM och NM i sidvagns-
cross. 

Nästa utmaning för 
Älvbygdens MK-killarna 
blir VM i Tyskland.

Den 30 juli ordnade Älvbyg-
dens Motorklubb både SM 
och nordiskt mästerskap i 
sidvagnscross på Paradis-
banan i Älvängen. Philip 
Stenborg och Christian 
Nilssons hårda träning gav 
resultat i form av andraplats 
i båda tävlingarna. 

Men de finner ingen 
anledning att luta sig till-

baka för det. Nu har de siktet 
inställt på VM i Tyskland 
som pågår i skrivande stund. 

Målet är att ta poäng, 
vilket kräver att man placerar 
sig bland de 20 bästa. Sam-
manlagt ställer 45-50 eki-
page upp från hela världen, 
men de flesta är från Europa.

– Formen är hur bra som 
helst. Man höjde sig lite i 

och med framgångarna i de 
senaste tävlingarna, säger en 
nöjd Philip Stenborg.

De har även blivit uttagna 
till lag-EM i slutet av sep-
tember och lyckades därmed 
bli ett av endast tre svenska 
ekipage som kvalade in.

JOHANNA ROOS

Nådde sitt mål hemma på Paradisbanan
– Stenborg och Nilsson tog dubbelt silver i sidvagnscross

Många medaljer till Tingbergs AIS

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IFK TROLLHÄTTAN
ONSDAG 17 AUGUSTI

KL 18.30
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Langen Brütz

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

Landhaus Bondzio ★★★

I denna lantliga idyll ligger hotellet 
nära Schwerin (15 km) på östsidan 
av den stora, vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, där 
man kan bada om sommaren. Här 
har ni möjlighet till några avslapp-
nande semesterdagar omgett med 
natur och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där det 
finns många spännande utflykts-
mål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott med spännande histo-
ria. Besöka t.ex. Törnrosaslottet i 
Schwerin som tornar upp sig på en 
liten ö ute i sjön, barockslottet i 
Ludwigslust (47 km) eller renässans-
slottet i Güstrow (56 km). 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2011.

Avslappning på 
Skepparholmen

Skepparholmen ★★★★

Är det någonstans man kan finna ro 
och lugn, så är det på Skepparholmen. 
Som en oas ligger Skepparholmen frid-
fullt och rogivande placerat mitt på en 
halvö i Stockholms skärgård, mellan 
havet på ena sidan och Kvarnsjön på 
den andra. Hela hotellet är genomsy-
rat med rekreation och lugn, med natur 
och hav som grannar. Skepparholmen 
har nästan 300 års historia och är 
otroligt inriktat på miljö, konst och 
välmående – t.ex. är hela hotellet 
Svanenmärkt! Med skiftande perioder 
har de en utställande konstnär, vars 
verk kan bli sedda i hotellets galleri – 
kanske kan det locka att köpa med ett 
konstverk hem? 

Ankomst: Fredagar 26/8-9/12 samt 
valfri 18-21/10 och 1-4/11 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Stockholms skärgård

Semester
i Nordtyskland

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Skepparholmen

Landhaus Bondzio

 

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

VÄSTERLANDA. SPF Göta 
Älvdalsbygden har haft sin 
årliga sillsexa i Västerlanda 
bygdegård. Drygt 80 med-

lemmar samlades kring de 
festligt dukade borden. För-
utom god mat och härliga 
jordgubbstårtor bjöds det på 
musik i många former.

SPF-kören sjöng charmiga 
Astrid Lindgren-visor, publi-
ken sjöng allsång och Iris 
Widén framträdde med ett 
härligt musikprogram. Iris 
har sina rötter i Västerlanda 
och studerar nu vid musik-
högskolan i Arvika. Hon 
sjöng till ackompanjemang 
av gitarr och framförde också 
flera vackra violinsolon. 
Repertoaren bestod av såväl 
psalmer som visor och coun-
trymusik och allt däremellan. 
Publiken framförde sitt tack 
till Iris, arrangörerna och 
SPF-kören med rungande 
applåder.

❐❐❐

Sillsexa i Västerlanda bygdegård

Stämningen var på topp när SPF Göta Älvdalsbygden arrange-
rade sillsexa i Västerlanda bygdegård.

Iris Widén underhöll publiken 
med vacker sång.

SKEPPLANDA. På lördag 
är det dags igen.

I över 20 år har det 
arrangerats Hembygds-
dag på Grönköp.

Slöjdare, hantverkare 
och brödbakare står 
återigen redo att ta 
emot besökarna.

Hembygdsdagen i Skepp-
landa har sitt ursprung i 
bygdegården. För drygt 20 
år sedan kläckte emellertid 
någon den briljanta idén om 
att låta flytta arrangemanget 
till Grönköp.

– Ett klokt beslut. Hem-
bygdsdagen tilldrar sig ett 

stort intresse från allmän-
heten och faktum är att vi 
brukar ha tur med vädret. 
Solen skiner för det mesta 
och det hoppas vi att den gör 
på lördag också, säger Lena 
Rydén i Skepplanda hem-
bygdsförening.

Konceptet blir det samma 
som tidigare årgångar, det 
vill säga loppmarknad, lotte-
rier, kaffeservering, slöjd- och 
hantverk samt brödbakning.

– Vi ruckar inte på pro-
gramutbudet, som vi vet är 
uppskattat av besökarna, 
avslutar Lena Rydén.

JONAS ANDERSSON

Hembygdsdag på Grönköp 
står för dörren

På lördag arrangeras åter Hembygdsdag på Grönköp i 
Skepplanda. Fjolåret lockade närmare 300 besökare.

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

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

��������������������
����������������

���������
��������
	���	
��	������

�����������
���������

�����

2011  |   vecka 32  |   nummer 26  |   alekuriren 19

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

VARMT
VÄLKOMNA!

GLAD 
SOMMAR
SEMESTERSTÄNGT 
11 JULI - 14 AUGUSTI

Vi öppnar igen 
måndag 15 augusti

Vilket är ditt bästa minne från sommaren 2011?Vilket är ditt bästa minne fr

Ingeborg Hultgren och Ingemar Teg, 
Nödinge:

– Det är när vi var i Norge och besökte mitt (Ingeborgs) föräldrahem och träffade släktingar och bekanta. Vi var bland annat ute på fjället.

Moa Marcusson, Nödinge:

– Jag tror det var när min pappa put-

tade i mig i vattnet från bryggan när vi 

var och badade i Getskär. Det tyckte 

jag var jätteroligt.

Peter Walter, Älvängen:
– När vi vandrade i 

Alperna på 2000 meters 
höjd vid Zell am See i 
Österrike och beundrade 
den majestätiska utsikten 
över bergen.

Camilla Kauffeldt, Älvängen:

– Det måste vara när vi 
hyrde stuga utanför Lökken 
i Danmark. Familjen var 
där en vecka och badade, 
solade och umgicks. 

Ida Kauffeldt, Älvängen:
– Danmark med famil-

jen. Sedan har vi också haft 
roligt på vårt sommarställe 
på Orust. Min bästa kompis 
följde med och vi har badat 
mycket.

Ingeborg Hultgren och Ingemar Teg

g

Camilla Kauffeldt Älvängen:
Ida Ka ffeldt Äl ängen:

M a Marcusson Nödinge:

Peter Walter Älvängen:

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

HÅLANDA. Nu till helgen 
kommer det att anordnas en 
Livsstilsmässa på Backamo lä-
gerplats, mellan Ljungskile 
och Lilla Edet. Det är Gunilla 
Funke, diplomerad livscoach, 
som med sitt företag Andhämt-
ning i Hålanda välkomnar till en helg fylld 
med aktiviteter.

– Det blir försäljning och föreläsningar om 
bland annat vilda växter och gröna drinkar. 
Man får lära sig att hantera tankens kraft, vi 
kommer att ha workshops i intuitionsövning-
ar, prova-på-behandlingar så som svensk klas-
sisk massage, aromaterapi, olika sorters heal-
ing och så vidare, berättar Gunilla Funke för 
Alekuriren.

Ute på grönområdet kan besökarna prova 
på Power Qigong, Yoga eller testa slagruta och 
pekare med Svenska Slagruteförbundet.

Mässcaféet på Backamo erbjuder mat och 
fika, ekologiskt och närproducerat. Ett stort 
utbud av ekologiska och närodlade grönsaker 
står också uppdukat till försäljning.

– Lördagskvällen bjuder på dans, sång och 
trumresor och avslutas med en Fullmånecere-
moni i eldens sprakande sken. Missa inte detta 
tillfälle, säger Gunilla Funke.

Livsstilsmässa på Backamo lägerplats

– Andhämtning i 
Hålanda står som 
arrangör

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunilla Funke på Andhämt-
ning i Hålanda står bakom den 
Livsstilsmässa som arrangeras 
på Backamo lägerplats nu till 
helgen, 13-14 augusti.

I dessa utställningslokaler på Backamo lägerplats kommer 
det att ske försäljning av bland annat hudvårds- och hälso-
produkter, arrangeras workshops i intuitionsövningar samt 
erbjudas prova-på-behandlingar.

������������
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Gratis ”prova på dag” 
söndag 21/8 kl. 12.00 

i Alvhems Klubbstuga

Samla ihop vänner och bekanta och ta 
med dem till en Gratis Prova På Dag. 
Ett par bekväma skor och vattenflaska, 

det är allt som behövs.

Kurserna är på 10 ggr och kostar 900 kr för Nivå 1-3 
(du kombinerar som du vill på Nivå 1-3)

samt 700 kr för Grundkursen som inte kombineras 
med övriga nivåer. All info finns på vår hemsida 

www.funinline.se • Telefon 0720-481760

Vårens kurser startar söndag 28 augusti
Nivå 1

12.00-13.30
Conny

Nivå 2
13.45-15.15

Anne-Lie

Nivå 3
15.15-16.45

Anne-Lie

Grundkurs
17.00-18.30
Jennie/Åsa
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STARRKÄRR. Med 
anledning av 50-års-
minnet av Dag Ham-
marskjölds död 
genomförs det nu en 
pilgrimsvandring från 
Uppsala till Backåkra i 
Simrishamn.

I förra veckan nådde 
vandringen Göta älv-
dalen.

På sin promenad 
genom Ale fick delta-
garna uppleva storsla-
gen natur i ljuvligt som-
marväder.

Under århundradens lopp har 
människor vandrat kors och 
tvärs genom Europa för att 
besöka de heliga platserna – 
Jerusalem, Rom, Santiago de 
Compostella och inte minst 
Vadstena som utgör pilgrims-
centrum i Sverige. Pilgrims-
vandringen har historiskt varit 
ett sätt att åskådliggöra att de 
kristna är ett folk på väg, mot 
det himmelska målet.

– Pilgrimsvandring är en 
yttre resa, med en del vär-
kande fötter, men likaväl en 
inre resa. Den inre resan sker 
under tiden vi vandrar i form 
av samtal med varandra, böner 
och det vi ser, förklarar Carina 
Frykman, pilgrimssamord-
nare i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan är det som 
arrangerar sommarens fjorton 
veckor långa pilgrimsvandring 
som bär namnet ”Pax 2011 – 
pilgrimsvandring för fred och 
människovärde”. Vandringen 
tog sin början den 12 juni i 
Uppsala och slutmålet är Dag 
Hammarskjölds Backåkra 
utanför Simrishamn, dit man 
anländer den 17 september.

– Det hela avslutas med en 
manifestation i Lunds dom-
kyrka den 18 september, säger 
Carina Frykman.

Motivet för vandringen är 

att öka medkänslan och kun-
skapen om fred och männis-
kovärde. Man kan ansluta när 
och var man vill och gå med 
kortare eller längre sträckor.

Den 1 augusti nådde vand-
ringen Lödöse, som sedan 
fortsatte via Hålanda till Starr-
kärr där övernattning skedde 
i församlingshemmet. Strax 
före klockan nio på tisdags-
morgonen stod promenad-
gruppen åter redo att ge sig ut i 
naturen med sikte på Kungälv.

– Dagens vandring går till 
Alafors, vidare till Nödinge, 
fortsätter i Vättlefjäll till Jen-
nylund och sedan över till 
Kungälv. På vägen blir det en 
del stopp, bland annat hemma 
hos Elvy Börjesson där det 
blir kaffe och på Backa Säteri 
där vi ska avnjuta lunch, för-
klarade Pelle Dahlberg som 
fanns med just på denna etapp 
för att berätta om djur- och 
naturlivet i området.

Kultursamordnare Börje 
Johansson beskriver Ale kom-
muns medverkan i projektet.

– Vi ser på en medeltidsväg 
mellan Lödöse och Skara där 
vi ska söka Leaderpengar. Det 
finns tolv olika projekt i Västra 
Götalandsregionen.

– Den andliga delen är bara 
ett led i pilgrimsvandringen, 
det finns fler aspekter att lyfta 
fram. Natur, kultur och frisk-
vård får man på köpet genom 
att promenera ute i naturen, 
säger Börje.

En riktig långtradare i sam-
manhanget är Per-Gunnar 
Linnér från 
Holmsund. 
L o k a l t i d -
ningen träf-
fade honom 
i Starrkärr, 
ivrig över 
att få till-
ryggalägga 
ytterl igare 
en delsträcka 
på pilgrims-

vandringen.
– Jag ska vara ute i fyra 

veckor och promenera mellan 
Vadstena och Falkenberg. 
Totalt rör det sig om 50 mil. 
Det gäller att klä sig rätt och 
lätt när det är så här varmt och 
ha väl ingångna skor, säger 
Per-Gunnar.

– Hittills har det fungerat 
väldigt bra, vi har klarat oss 
undan regn och servicen har 
varit förstklassig. Dessutom 
har jag förberett mig väl med 
två veckors vandring i de 
schweiziska alperna, avslutar 
Per-Gunnar Linnér.

JONAS ANDERSSON

Pilgrimsvandring passerade genom Ale

Ordet klarsyn betyder egent-
ligen att man skall se efter 
vad som är rätt, och göra 

det vid olika tillfällen i vårt dagli-
ga liv. Och det försöker vi nog alla 
göra. Rubriken ovan gäller vårt för-
hållande till Guds ord eller Bibeln, 
som också kallas Den Heliga Skrift 
eller Böckernas Bok. Kärt barn har 
ju många namn. Om ordet klarsyn 
är viktigt för oss i vårt dagliga liv är 
det mycket viktigare när det gäller 
vårt andliga liv.

Omvändelse och tro är de stora 
orden i Bibelns budskap till världen, 
omvändelse från synden och Satans 
makt, och tro på Guds oförtjänta 
nådeserbjudande om förlossning 
genom hans son Jesus Kristus. 
Jesus säger själv i Joh 3:16. Ty så 
älskade Gud världen att han utgav 
sin enfödde Son, på det att var och 
en som tror på honom inte skall gå 
förlorad utan ha evigt liv. Och när vi 
läser i evangelierna om Jesu kamp i 
Getsemane, hans död på korset, ser 
vi att det var ingen lättköpt frälsning 
för oss människor. När han sedan 
dog, var det säkert många som var 
glada att han var borta, men de hade 
inte räknat med Guds väldiga kraft. 
På tredje dagen bröt han dödens 
makt och uppstod från de döda. Han 
är den ende religionsstiftaren som 
lever idag och det står i skriften att 
han sitter på Faderns högra sida och 
manar gott för oss. Och nog behöver 
vi svaga människor Guds hjälp här 
i tiden.

Läs gärna de här bibelställena; 
Romarbrevet 8:34 samt Hebreer-
brevet 1:3 – 7:25 – 8:1 – 9:24 samt 
Joh brev 2:1. Försök att ta dig tid att 

läsa ställena i Nya Testamentet, de är 
mycket intressanta.

Artikelns rubrik handlar ju om 
andlig klarsyn, och vi har säkert 
hört många förklaringar om Bibelns 
sanningar och tyvärr också bortför-
klaringar. Vi människor har en viss 
förmåga att försöka klara oss på egen 
hand när allt går väl.

Det berättas om en man som 
hade förnekat Gud, att när han låg 
på sin dödsbädd sade hans kamrater 
till honom att du håller väl fast nu. 
Då sade han: Vad skall jag hålla fast 
i? Tänk att när det är svårt, få lägga 
vår lilla svaga hand i Guds trofasta 
hand. Vi behöver bedja till Gud varje 
dag.

Något som tillhör andlig klarsyn 
är att vi får lita på Guds ord, där det 
står att Jesus skall komma tillbaka till 
jorden, läs Apgl:9-11 och Matteus 
26:64. Det är ett par intressanta stäl-
len bland andra, han skall då hämta 
dem som har velat följa honom.

Som världshändelserna är idag 
pekar allt på att den händelsen är 
mycket nära. När det ibland förr var 
olika meningar i Guds församling 
då frågade man vad säger Bibeln? 
Kanske vi behöver göra så även idag. 
Låt oss stämma in i sången. Åter 
till Bibeln, boken om vår frälsning, 
ordet från Herren genom Andens 
bud. Himmelska bok som ger oss 
denna hälsning. Välkommen hem 
till himlen och till Gud. Åter till 
ordet som av Gud vi fått, åter till 
stigen våra fäder gått. Ljus i vår natt, 
att leda dödens fångar ut ur vårt 
mörker hem till livets Gud.

Filadelfiaförsamlingen Bohus
Olle Hansson

Andlig klarsyn
Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen till 

Sommarkvällar 
inför Ordet 2011
Kl. 19.00 Tisdag-Torsdag 9/8-11/8

i Skepplanda församlingshem

9/8 Peter Frykman, komminister, Kungälv

Om så vid världens ände
Ett bibelstudium om omvändelse och vägen hem

10/8 Martin Lindh, kontraktsprost, Kungälv

Att be med Bibeln 

11/8 Ted Harris, präst och föreläsare, Sthlm 

Trons språng 
människans högsta passion.

Carina Frykman, pilgrims-
samordnare i Göteborgs 
stift.

för Ruth Lundgren, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Ruth Lundgren.

Henryka Fernevald. I 
Starrkärrs kapell hölls 
fredagen 1 juli begravnings-
akt för Henryka Fernevald, 
Nol. Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Sölvi Skånberg. I Starrkärrs 
kyrka hölls tisdagen 5 juli 
begravningsgudstjänst för 
Sölvi Skånberg, Älebräcke, 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Lars Nordh.

Gerda Thorstensson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 7 juli begrav-
ningsgudstjänst för Gerda 
Thorstensson, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Harald Nilsson. I Kilanda 
kyrka hölls torsdagen 7 juli 
begravningsgudstjänst för 
Harald Nilsson, Kilanda. 
Offi ciant var Eva Årman.

Ivar Bält. I Lyse kyrka hölls 
fredagen 8 juli begravnings-
gudstjänst för Ivar Bält, 
Älvängen. Offi ciant var kyr-
koherde Hans Wolfbrandt.

Nils Birgander. På Präst-
alunds hembygdsgård hölls 
lördagen 9 juli begrav-
ningsakt för Nils Birgander, 
Ryd. Offi ciant var Daniel 
Brattgård.

Lennart Knopp. I S:t 
Sigfrids kapell hölls tisdagen 
12 juli begravningsakt för 
Lennart Knopp, Alvhem. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Elin Jönsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 13 juli 
begravningsgudstjänst för 
Elin Jönsson, Björkliden. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Elvy Erikson. I S:t Peders 
kyrka hölls torsdagen 14 
juli begravningsgudstjänst 
för Elvy Erikson, Lödöse. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Inez Olofsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 14 
juli begravningsgudstjänst 
för Inez Olofsson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Siri Bökstedt. I Hålanda 
kyrka hölls onsdagen 20 juli 
begravningsgudstjänst för 
Siri Bökstedt, Boet, Hålan-
da. Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Gurli Thuresson. I Stora 
Lundby kyrka hölls torsda-
gen 21 juli begravningsguds-
tjänst för Gurli Thuresson, 
Nödinge. Offi ciant var kyr-
koherde Mattias Algotson.

Lisbet Pettersson. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
måndagen 25 juli begrav-
ningsakt för Lisbet Petters-
son, Nödinge. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Evy Frid. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 27 juli 

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Pappa

Gustav
Andersson

vid hans bortgång,
framför vi vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
personalen på

Vikadamm avd. Jutabo
för kärleksfull
omvårdnad.

CHRISTINA
KERSTIN
ERLING

med familjer

Jordfästningar
Åke Nilsson. I Surte kapell 
hölls tisdagen 28 juni be-
gravningsgudstjänst för Åke 
Nilsson, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine 
Bäck.

Maj-Britt Andersson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 29 juni begrav-
ningsgudstjänst för Maj-
Britt Andersson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Elis Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
30 juni begravningsguds-
tjänst för Elis Gustafsson, 
Skår. Offi ciant var kommi-
nister Bengt Broman.

Ulla Johannesson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
1 juli begravningsgudstjänst 
för Ulla Johannesson, 
Nödinge. Offi ciant var kyr-
koherde Harry Hultén.

Ruth Lundgren. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 1 
juli begravningsgudstjänst 

Tack

begravningsgudstjänst för 
Evy Frid, Alafors. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Ingrid Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
28 juli begravningsguds-
tjänst för Ingrid Johans-
son, Nödinge. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Hans Meuller. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 28 
juli begravningsgudstjänst 
för Hans Meuller, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Evert Ödlund. I Surte 
kapell hölls fredagen 29 juli 
begravningsgudstjänst för 
Evert Ödlund, Bohus. Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson. 

Anita Ahlberg. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
4 augusti begravningsguds-
tjänst för Anita Ahlberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Wally Janebrink. I Surte 
kapell hölls fredagen 5 au-
gusti begravningsakt för 
Wally Janebrink, Surte. 
Offi ciant var Inga-Lill An-

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som

hedrat minnet av vår
älskade

Sölvi Skånberg
vid hennes bortgång

genom omtanke, brev,
blommor, besök och

telefonsamtal till våra
hem, för alla vackra

blommor vid hennes bår
och till alla Er som
deltog med oss vid

begravningsgudstjänsten
till kyrkoherde Lars

Nordh, organist Sabina
Nilsson och solisterna
Stina Johansson och

Johan Ekstedt.
Tillsammans gjorde ni

avskedet till ett ljust och
vackert minne för oss.

THORE
Robert, Linda, Matthias

och Andreas med
familjer

Eivor
Gullvi med familj

– En resa för både kropp och själ 

Vandringen har just påbörjats från Starrkärrs församlings-
hem i tisdags morse.

Elimförsamlingen
Torsd 11/8 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 14/8 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins.

Surte missionskyrka
Fred 12/8 kl 20, Fritidsgår-
den BatCave. För alla från 
årskurs 8 och äldre. Sönd 
14/8 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Nattvard. Enkelt 
fi ka.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Surte kyrka Mässa kl 11, H 
Hultén. Bohus Servicehus 
Gudstjänst kl. 15, H Hultén

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 14/8 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 14/8 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 

sönd 14/8 kl 18, Friluftsgtj 
Valla-Marias stuga Skreds-
vik, kyrkkaffe. Ale-Skövde 
sönd 14/8 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 
14/8, se ovanstående.

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

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen§
Tisd 9/8 kl 19, Somm-
markvällar inför Ordet i 
Skepplanda församlings-
hem. Onsd 10/8 kl 19, 
Sommmarkvällar inför 
Ordet i Skepplanda för-
samlingshem. Torsd 11/8 
kl 19, Sommmarkvällar 
inför Ordet i Skepplanda 
församlingshem. Sönd 14/8 

kl 10, Gudstjänst, Jörgen 
Kawanishi, Japan. För-
samlingsmöte med ärende: 
Kallelse av ungdomspastor. 
Kyrkkaffe.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/8 kl 18.30, Även-
tyrarScout & UpptäckarS-
cout Terminsstart. Torsd 
18/8 kl 19.15, Programråd. 

Älvängens missionskyrka
Sönd 14/8 kl 11, gudstjänst 
Jan Erixon. Sönd 21/8 kl 
11, Gudstjänst AnneMa-
rie Svenninghed. Sång: 
Caroline Stenfors m.fl. 
Sönd 28/8 kl 11, Gudstjänst 
AnneMArie Svenninghed. 
Sång: Marianne Collvin.

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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Vår käre

Leif G. T. 
Andersson

* 22 juli 1918

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Lödöse 
20 juli 2011

VERA 
BIRGIT 

ANNA-LISA 
Syskonbarn 
med familjer 

Övrig släkt och vänner 

Vid en snäckbesållad 
havsstrand

står en port av rosor 
tunga

där i vila multna vraken
och de trötta män få ro
Aldrig hörda höga 

sånger
likt fiolers ekon sjunga
under valv där evigt 

unga
barn av saligheten bo

Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 
17 augusti kl. 13.00 

i S:t Peders kyrka, Lödöse. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå, 
tel. 0520-66 12 33 senast 
måndagen 15 augusti.

Stort tack till alla som 
hjälpt Leif de sista åren.

Vår Käre

Rauno Laitinen
* 13/5 1934

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
10 juli 2011

HELVI
Susanne, Anne, Diana

med familjer
och övrig släkt

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
16 augusti kl. 13.00
i Nödinge kyrka.

Vår käre bror

Sivert
Gustavsson

* 8/3 1939

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Lödöse
29 juli 2011

ROLF, ANN-BRITT
med familjer

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 25

augusti kl. 12.30 i
Hoppets kapell, Borås.

Ett varmt tack till all
berörd personal för allt
stöd och fin omvårdnad.

Ett varmt tack till Er
som på olika sätt hedrat

minnet av vår Kära

Elin Jönsson
vid hennes bortgång och
begravning. Tack till alla
medverkande, ni gjorde
begravningsakten till ett

vackert minne.

SYSKONBARN
med familjer

Vår käre

Evert Ödlund
* 22/5 1926

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Bohus
8 juli 2011

SYSKON med familjer
Svägerskor med familjer
Övrig släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommorna spirat

Det lämnar Du nu för
en skönare värld

Den tomhet vi känner
kan ord ej beskriva

Hav tack för det goda
Du sått på Din färd

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.

Lennart Knopp, Alvhem 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Elvy Erikson, Lödöse har 
avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar dottern Anne-
Lie med familj som närmast 
sörjande.

Inez Olofsson, Alafors 
har avlidit. Född 1912 och 
efterlämnar barnen Christer 
och Birgitta med familjer 
som närmast sörjande.

Siri Bökstedt, Boet, Hå-
landa har avlidit. Född 1924 
och efterlämar sonen Marcel 
med familj som närmast 
sörjande.

Lisbet Pettersson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar döttrar med 

Dödsfall

Döda

Tack

Ett varmt tack till
grannar, släkt och
vänner som hedrat
minnet av vår kära

Elinor Frössling
Tack för blommor och

gåvor till Cancerfonden.
Tack till organist och kör

för vacker sång och
musik, samt till övriga

som medverkat i kyrkan
och församlingshemmet.

Rolf
Barn, Barnbarn

Till alla Er som hedrat
minnet av vår Älskade

Henta Fernevald
vid hennes bortgång,

för de vackra
blommorna i kapellet
samt för minnesgåvor
framför vi vårt varma

tack.

KRISTER
HANS, BJÖRN

med familjer

familjer, mamma, samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Maj-Britt Larsson, Göte-
borg har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar sönerna 
Lasse och Åke med familjer 
som närmast sörjande.

Ingrid Johansson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar dottern 
Ingegerd med familj som 
närmast sörjande.

Wally Janebrink, Surte har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar sonen Gerhard med 
familj som närmast sörjande.

Evy Frid, Alafors har avlidit. 
Född 1932 och efterläm-
nar maken Lars samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Evert Ödlund, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar syskon med familjer 
och svägerskor med familjer 
som närmast sörjande.

Anita Ahlberg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Rune 
samt barnen Stellan och 
Helén med familjer som 
närmast sörjande. 

Göte Nilsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar Kurt, Stefan och 
Anna-Lena med familjer 
som närmast sörjande.

Hans Meuller, Bohus har 
avlidit. Född 1936 och ef-
terlämnar makan Ann-Mari 
samt sonen Lars med familj 
som närmast sörjande.

Lilian Borggren, Surte har 
avlidit. Född 1930 och ef-
terlämnar barnen Gun med 
familj och Eive som närmast 
sörjande.

Leif Andersson, Lödöse 
har avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar syskon samt 
syskonbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Ruth Samuelsson, Surte 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar maken Karl-
Erik samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Rauno Laitinen, Nödinge 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Sivert Gustavsson, Lödöse 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Götha Pettersson, Bohus 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.      Ingrid Larsson, Nol

Vår älskade

Evy Frid
* 14/7 1932

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
12 juli 2011

LARS
NINA, PER

med familjer
Lilly med familj

Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste. Hedra gärna
minnet av Evy med

en gåva till
Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.

   ----------------
Ett varmt tack till

Hemtjänsten samt berörd
personal på Vikadamm

för kärleksfull
omvårdnad.
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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

Ny bok utkommen! Innehåll: 
berättarvrå, kyrktradition och 
dansbanekultur. Hålanda hem-
bygdsförening med Torpvand-
ring till bla.a Brådalen, Kärret och 
Skansatorpet. Kobergs Intresse-
förening, och Dalens kvarn.
tel. 0520-66 20 47
inga.emanuelsson@tele2.se

Skoda Felicia -99. Säljes direkt 
av ägaren.
tel. 0303-179 53
el. 0701-78 80 62

Mycket söta kattungar. En grå, 
2 svarta. Önskar nya kärleksfulla 
hem. 10 veckor, rumsrena.
tel. 0303-33 82 40

Labrador valpar. Efter fin stam. 
Höftledsröntgade föräldrar, 
ögonlysta, chip, vet besikt, dolda 
fel. Lev klara v 27-28.
Grodlunds kennel, Lena.
tel. 0736-36 03 65
el. 033-24 51 13

Klockradio,100kr. Diverse 
dvd-rom data,100kr. 
Nätverkskablar,50kr. Reci-
ver marantz2,150kr. Cd-väx-
lare tachnics,800kr. Reci-
ver fisher sterio 150.7, 1300kr. 
Kassetdäck,200kr. Philips tjock 
TV, 200kr. TV 14" dux color, 150kr. 
Sharp sterio kasset cd 2.24w, 

200kr. Denver kareoke, 150kr. 
Kareoke vision, 100kr. Expert-
floor, nypris 5000kr, nu 2500:-, 
12 lådor * 9 paneler = 2,25 kvm. 
1285*195*7mm. Allt 15 kg.  Vinter-
däck på fälg 3ms + s1 185/70r/14.
tel. 0703-96 56 12

Tidigare känd som signes café i 
hjärtat av nygård , går att ha det 
som affärslokal med bostad "ett 
hus som betalar sig själv ". Säljes 
till högst bjudande. Ring 
tel. 0707-27 20 90

Sommarblommor. Tagetes i 
vackra färger, blommar länge. 
Höstaster. Vit, röd, blå. Sommar-
dalia. Vit, rosa, vinröd, orage, 
röd. Knoppar är på gång, blom-
mar lite senare. Göteborgsv 49 A, 
Älvängen. Fred,lörd,sönd 16-20.
tel. 0303-74 88 35
Andra dagar kvällstid efter 20

Visiret-mc-tratten. 1950:talet. 
Veteranare - motorcyklister, 
mopedister, veska, cykelåkare & 
glasögonbärare är den bra, blir 
inget vinddrag med rinnande 
ögon. Bra å ha i blåsväré också. 
Vintertid för alla snöskoteråkare, 
sparkåkare, bobåkare, speciellt 
i utförsbackan då dé flyg. Testat 
av testlaget på Skotermagasinet  
Umeå 1987, med bra resultat.
tel. 0303-74 88 35

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

Förvaringsutrymme i varmga-
rage (13 kvm) uthyres.
tel. 031-98 01 02
el. 0734-09 01 02

Ö HYRA

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

Lägenhet el mindre hus önskas 
hyra i 1:hand omöblerat, inga hus-
djur och rökfri. Maxhyra 6000 kr/ 
månad. MVH Ruth
tel. 0767-68 15 48

Vinterförvarings plats av hus-
vagn ca 6m.
tel. 0303-74 68 05
el. 0705-77 02 38

Mindre gård alt. villa eller 
lägenhet önskas hyra av sköt-
samt par, med fast jobb. Önskvärt 
med tillgång till garage och stall-
plats, dock inget krav. Har djur.
tel. 0737-67 93 94

Skötsam kvinna i stort behov 
av att hyra en etta eller tvåa 
omgående. Då jag är gravid och 
genomgår en separation och 
bostadslös är det bråttom. Hör 
av er! // Johanna
tel. 0704-40 03 11

Etta eller tvåa önskas hyra i 
Älvängen med omnejd. Sköt-
sam undersköterska, rökfri, inga 
husdjur.
tel. 0702-67 64 47

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

Diplomerad gymnasieekonom 
söker sommarjobb/helgjobb. Har 
körkort. Adam, 19 år.
tel. 0700-61 97 35

Sommarjobb. Yngre kille söker 
sommarjobb 2011 på någon gård 
eller liknande. Erfarenhet från 
både maskinkörning och djur, är 
ej rädd för att ta i. Behöver du 
hjälp med gräsklippning kan jag 
hjälpa dig i sommar, ring mig.
tel. 0705-26 23 80
(klipp ur och spara)

ÖVRIGT

Garagerensning. Vi har flyt-
tat från hus till lägenhet, och 
har massor av saker kvar 
bl.a. bokhyllor, bord, köks-
soffa, vitrinskåp, studsmatta, 
trädgårdsbord+stolar, parasoll, 
barnkläder, skor mm. Ge ett bud! 
Skogsv 1 i Nol. Lörd 13/8 kl 11-16, 
Sönd 14/8 kl 11-16
tel.0707-76 07 72

Loppisprylar till Dammekärrs 
marknad mottages tacksamt (ej 
möbl). Kan lämnas på Damme-
kärr torsd 18/8, 17-20 eller kont.
tel.730-35 33 94

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

LOPPIS-BILDER !
Bilder från förra söndagens 
Rekord-Loppis i Kungälv finns nu 
på hemsidan. Boka plats redan 
nu till 21 Augusti !
www.vastkustloppis.se 
tel. 0737-668622 / Lisa

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 15/6, 15/7, 
13/8, 12/9, 12/10, 10/11, 10/12. Info 
via:
moderjordnatverket@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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 arbetskost-
naden. Momsregistrerad och 
F-skatt sedel finns.
LÄS MER på www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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, 
handdukar, gardiner, dopklän-
ningar mm. Stort utbud av möns-
ter och typsnitt finns eller kom 
med egen logga/design. Fina 
och unika presenter! Eller bara 
för att skämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. 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

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

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

Behöver du datahjälp? Dator 
som krånglar? Jag gör allt inom 
data. Tex, nätverk, virus, star-
tar ej, spel, internet, wan, lan, 
moderkort, de flesta program-
varor mm. Stor erfarenhet hård-
vara, mjukvara mm. Eller andra 
fel på datorn. Ring Mikael
Tel. 0703-96 56 12

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Födda
Välkommen!

Molly 
Rasmus, Tilda och Almas 

lillasyster. 27/5 -11
Lina Ydal

Mattias Johansson
Tack till vår underbara 
BM Juanita B och till 

berörd personal på Näl.

Grattis vår prinsessa 
Malva

som har fyllt 4 år
önskar

Mormor & Morfar

Grattis världens goaste 
Emelie

som fyller 13 år den 29 juli. 
Älskar dig!

Önskar
 Mamma & Carro

Edvin
 6 år 13/8

Grattiskramar på 
din födelsedag från
Mamma & Pappa
Farmor & Farfar

Mormor & Morfar

Vigda 

Annica Hansson
och Samuel Lindahl
vigdes den 30 april 2011 
i Dala kyrka, Stenstorp.

 Vigselförrättare var 
AnneMarie Svenninghed. 

Foto: Peter Karlbom

Veckans ros 
Tack Backa Gård 110702. Fantastiskt bemötande, helt ljuvlig mat, ett genomtänkt koncept. 
En specialmeny av fisk som vi inte smakat motsvarigheten till! Tack för en underbar kväll! 
Vi kommer tillbaka snart, och till dess kommer vi sprida så mycket god PR vi förmår! 
En servicenivå högt över det vanliga. Tack igen!                       Mvh Mirja & Anders Hermansson

Veckans ros 
Veckans ros vill jag ge till 
Emelie Rundberg. Tack 
vännen för att du alltid stäl-
ler upp. Älskar dig!

Puss och kram
Rebecca, Kelly och Thilda
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 7 9 2 6 4 8
5 2

6 4 7

4 5 1
2 8 5 4
1 5 7 8 2

8 6
8 4 1 9

4 3 6 9 1

4 7
6 1 4
2 4 3 6

2 7 1 6
3 6 4 1
7 3 5 4

4 3
5 3 9 2
1 7 9

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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2-3 år lördagar 15.00-15.45
2-3 år söndagar 11.15-12.00

4-5 år lördagar 16.00-16.45
4-5 år söndagar 12.15-13.00

6 år lördagar 12.00-12.45

7-8 år lördagar 13.00-13.45
7-8 år lördagar 14.00-14.45

9-11 år söndagar 13.15-14.00 (bliss)

9-11 år söndagar 14.15-15.00 (bliss)
 
Boka Din plats nu, begränsat antal platser. 
Premie till dig som bokar innan den 20 augusti.

Välkommen in till anläggningen 
så hjälper vi Er!

DANSSCHEMA FÖR 
HÖSTEN 2011 I NÖDINGE

För mer info www.sportlife.se • Kungälv Centrum • Tel 0303-199 40 • Reservation för ändringar

DANSKURSER HÖSTEN 2011 KUNGÄLV CENTRUM

10 VECKORS KURSER 2-8 ÅR
SÖNDAG   

Barndans 2 år (med förälder)  kl 9.45
Barndans  3-4 år        kl 10.45 
Barndans  5-6 år        kl 12.00
Showdance 7-8 år  kl 13.00
Lektionstid 45 min • Kursstart vecka 39

14 VECKORS KURSER     9 ÅR +
FREDAG
Street dance nybörjare, Ungdom/vuxen   kl 16.10

LÖRDAG
MTV Dance forts. Ungdom/vuxen kl 12.00 
MTV Dance nyb.  Ungdom/Vuxen kl 13.00
Street Dance forts.  Ungdom/Vuxen kl 14.15
Show Jazz  Ungdom/Vuxen kl 15.15

SÖNDAG
Street Dance 9-12 år  kl 14.00

Lektionslängd: 55 min Kursstart: v.36

Avslutningsshow 17 dec 2011

PRISER
10 veckors kurs 950:-
14 veckors kurs 1300:-

BOKA DIG
REDAN NU!

WWW.SPORTLIFE.SE

VI BJUDER DIG PÅ TVÅ 
MÅNADERS FRI TRÄNING

(till ett värde av 790:-) 
Vid tecknande av 12 månaders
autogiroavtal senast 31/8 2011

TRÄNA FRÅN:

12 mån autogiro

KR
/MÅN


