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Älvängen

Finalspel i Cup Sjövallen.

Lyckad cup i 
Alafors
ALAFORS. Den gångna 
helgen avgjordes Cup 
Sjövallen, Ahlafors IF:s 
populära ungdomsturne-
ring i fotboll.

Sol och vackert väder innebar bästa 
tänkbara förutsättningar när Cup Sjö-
vallen avgjordes på traditionsenligt 
vis 13-14 augusti. Två aleklubbar vann 
guld, Älvängens IK och Nol IK. 

Läs sid 17

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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www.axums.se

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

NU 111:-BITSSET
Bitssats Luna 
med 25 delar. 
Ord pris 260:-

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VECKANS 
KLIPP!

EXANI CANVAS
Blandade färger och storlekar

50KR
ORD. LÅGPRIS 149 KR

Gäller så långt lagret räcker. Reservation för slutförsäljning.

I lördags arrangerades hembygdsdag på Grönköp i Skepplanda. Flera hundra personer kom för att ta del av festligheterna i det sköna sensommarvädret. Nu 
på lördag stundar dubbla marknader i Nödinge, såväl i Dammekärr som på Backa.                Läs sid 7 och 22

Lacken glänste på det stilfulla 
veteranfordonet.

I smedjan arbetade gubbarna 
så att svetten lackade.

– Marknaderna duggar tätt i Ale

�

Lödöse 0520-66 00 10

Grillad 
kyckling /st
Gäller t.o.m. 21/8, mot kupong

k d d i lk d d i lk d d i l

Solig folkfest på Grönköp

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 på en faktura. 



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!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ans. utgivare
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
Chefredaktör
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
Redaktör
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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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. 

Hårda regndroppar 
knackar på fönst-
ret och påminner 

om att hösten snart lurar 
runt knuten. Tråkigt kan 
tyckas, men det stundan-
de årstidsskiftet kommer 
också med ett löfte om ny-
start. Kreativiteten har åter 
börjat ta fart på redaktionen 
efter sommaruppehållet och 
det hoppas vi att våra läsare 
känner när ni öppnar augus-
ti månads andra nummer.

På tal om kreativitet. I 
förra veckan tog jag färjan 
över till Krokholmen för 
att träffa ett gäng vars ska-
parkraft gjorde mig helt 
förstummad. Utbildningen 
YEE, Unga entreprenörer 
i nya Europa, har hyllats 
ända sedan starten för elva 
år sedan, och väl på plats 
var det inte svårt att förstå 
varför.

Kemin som uppstod när 
ett 30-tal ungdomar från åtta 
olika länder träffades för att 
prata om framtidens möjlig-
heter var nästintill magisk.

Något som återkom i 
samtalen med såväl elever 
som lärare var den föränd-
rade synen på entreprenör-
skap. Så här uttryckte sig 
Nicolette Michels, lärare 
på Oxford Brookes Univer-
sity: 

”Det finns inte länge 
någon klar bild av en entre-

prenör. Alla i en organisa-
tion kan vara egna entrepre-
nörer inom just sitt område, 
det handlar bara om att få 
chansen.”

Det gick upp för mig 
hur mycket kreativitet som 
egentligen hämmas av de 
alltför tydliga hierarkier och 
restriktioner som råder på 
många arbetsplatser. Tänk 
hur mycket det finns att 
vinna på att istället försöka 
ta varandras idéer på allvar 
– oavsett om de kommer 
från högsta chefen eller från 
någon som bara jobbat en 
vecka. 

Grundtanken bakom 
Unga Entreprenörer 
är att alla har något att 
bidra med och att man 
tillsammans kan göra 
positiva förändringar. 

Hos barn har kreati-
vitet och fantasi inga 
gränser, men när vi 
sedan ska slussas 
in i vuxenvärl-
den glömmer 
man att 
ta tillvara 
på det fria 
tänkandet. 
Det berät-
tade Roger 
Mumby- 
Croft, 
lärare på 
Cambridge 
Angel Uni-

versity, under ett mycket 
givande samtal. Han vill 
genom sin undervisning lära 
eleverna att tänka själva. 

Jag lämnade Krokhol-
men med huvudet fullt av 
ny inspiration och redan på 
färjan hem hade tankarna 
börjat snurra ”utanför 
boxen”. 

Läs mer om utbildningen 
på sidorna 12-13.

Alla kan vara entreprenörer 
– om bara chansen ges

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

För mer info
www.aleridsport.nu
0303-74 28 30

www.alexanderzetterman.com

CLINIC FÖR
ALEXANDER ZETTERMAN
Måndag 22 augusti kl 18 - 21.30

Plats för 5 ryttare 
och100 åskådare

ANMÄLAN
mail: info@aleridsport.nu
sms: 0708-30 17 59

PRISER
Ryttare 1500:-
Publik 250:-

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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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

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Över 220 sorters lösgodis
NYHET! Glassbar i butiken

SIMNINGENS DAG
LÖRDAG 20 AUGUSTI 
KL 11-14 BODASJÖN, PRÄSSEBO

LILLA EDETS KOMMUN

ISBJÖRNARNA 
uppträder kl 11.00

Grunderna för Simkunskap 
visas av våra simlärare

Simmärkestagning

�����������������VÄLKOMNA!
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�����

Ponnyridning

Kaninhoppning

Metartävling

Kiosken 

är öppen

Jord och skog i Skepplanda

14 ha varav 11 ha skog och 2,5 ha bete.
Ingen byggnation. Kan köpas av bolag.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

TISDAG 16 AUG 
KL 10.00 

Öppnar vi butiken igen 
med lite mindre lokaler 

p.g.a. vattenläckan

Välkomna
Styrelsen Röda Korset

Uthyres: 
del i affärslokal, 

centrala 
Älvängen 60m2

RING: 0704-138521
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Arbetet med nya E45 och dub-
belspår genom Ale har inte pausat 
under högsommaren – tvärtom. När 
järnvägen varit avstängd för tågtra-
fik har det jobbats intensivt för att 
få de olika delmomenten att harmo-
nera och fungera.

– Vi ligger väl framme. Det som 
händer just nu är att signal- och sä-
kerhetssystem testas, bland annat 
gentemot driftledningscentralen 
i Göteborg. Det är orsaken till att 
trafiken inte släpps på med detsam-
ma trots att byggnationen är klar, 
säger Bo Larsson.

Under juli färdigställdes trafik-
platsen i Alafors vilket innebär att 
E45 från Nol till Älvängen syd är 
klar. Nästa stora utmaning i projek-
tet blir arbetet med Jordfallsbron i 
Bohus och den trafikomläggning 
som det medför.

– Av olika orsaker har vi tvingats 
ändra utbyggnadsordningen, bland 
annat på grund av ökad omfattning 
av grundläggning. Samarbetet med 
vår entreprenör fungerar dock yp-
perligt, konstaterar Bo Larsson och 
fortsätter:

– Vi kommer att 
lägga om trafiken till 
Jordfallsbron. Mer 
detaljerad informa-
tion, med kartor och 
så vidare, kommer att 
presenteras på Bana-
Väg i Västs hemsida i 
början av september. 
Där kommer man att 
kunna se hur trafik-
föringen är tänkt att 
fungera.

Håller ni tidsplanen för pro-
jektet?

– Ja, som det ser ut nu så gör vi 
det. Det är december 2012 som är 
slutmålet. Det som innebär en risk 
är att vi inte fått till arbetsplanen 
norr om Älvängen i den takt som 
planerat och vi ser en kritisk linje 
för E45 på sträckan Torpa-Stenrö-
set, där det inte får bli några stör-
ningar.

Är det något i projektet som 
bekymrar dig för tillfället?

– Det skulle vara de upprepa-
de kopparstölderna. Resenärerna 
drabbas när det uppstår signalfel 
och det är bara en tidsfråga innan 
det händer en allvarlig olycka när 

människor rör sig inne på trafike-
rat område. Sedan finns det ytterli-
gare ett par aspekter, stölderna ge-
nererar störningar i produktionen 
plus att det medför ökade kostna-
der. Ta bara ronderingen i sommar 
till exempel, som har kostat miljon-

tals kronor.
Finns det 

någon del i pro-
jektet som hit-
tills inte har 
fungerat som 
förväntat?

– Vi har för-
sökt att jobba till-
sammans med 
Västtrafik för att 
i möjligaste mån 
minska störnigar-

na för linjebussarna, där det varit 
indragna hållplatser och så vidare. 
Här ser vi att vi har en stor utveck-
lingspotential i framtiden. Trafiksi-
tuationen i Älvängen centrum och 
i Surte är inte riktigt bra.

Något annat nytt att 
rapportera?

– Det skulle vara att vi 
ändrar glastyp i buller-
skyddet längs med E45. I 
fortsättningen kommer vi 
att använda oss av ett la-
minerat härdat glas som är 
okrossbart. Slutligen kan 
konstateras att vi nu har 
kommit igång med pro-
duktionen av trafikplats 

Stora Viken, som Ale kommun fi-
nansierar.

Du har haft fyra veckors se-
mester. Hur var ledigheten?

– Semestern var skön och efter-
längtad som alltid. Jag har fiskat i 
Härjedalen och varit en sväng nere 
i Kroatien. Det finns dock en massa 
människor som har arbetat hela 
sommaren för att få projektet att 
fungera enligt plan. Nu har de en 
välbehövlig semester att se fram 
emot, avslutar Bo Larsson.

Vägprojektet rullar på som planerat
– Genomförandet av Jordfallsbron i Bohus är nästa stora utmaning

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Jordfallsbron blir nästa stora utmaning i infrastruktursprojektet. Trafiken kommer att läggas om och mer detaljerad information kommer på BanaVäg i Västs hemsida i början av september.

Bo Larsson, projektchef på Bana-
Väg i Väst.

FAKTA
Vad: Utbyggnaden av totalt 7,5 mil hög-
klassig fyrfältsväg respektive dubbelspå-
rig järnväg mellan Göteborg och Troll-
hättan.
Varför: För förbättrad framkomlighet, 
säkerhet och miljö.
Kostnad: Budget 13,6 miljarder (i 2010 års 
prisnivå).
Trafikstart: Utbyggnaden av väg och 
järnväg sker etappvis, allt beräknas vara 
klart 2012.

Källa: BanaVäg i Väst.

NOL. Infrastruktursutbygg-
naden genom Ale har flutit 
på som planerat under som-
maren.

Det tio veckor långa tra-
fikavbrottet på järnvägen 
lider mot sitt slut och från 
och med måndagen den 22 
augusti ska tågtrafiken fung-
era som vanligt igen.

– Vi uppskattar verkligen 
det tålamod som allmänheten 
visar, säger Bo Larsson, pro-
jektchef på BanaVäg i Väst.

Stölderna
genererar störningar i 
produktionen plus att 

det medför ökade 
kostnader. Ta bara 

ronderingen i sommar 
till exempel, som har 

kostat miljontals kronor.
Bo Larsson

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
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Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

Rose-Marie Fihn (FP) om utbildningsminister Jan Björklunds sommartal:

Läraryrkets status måste höjas!
För ett land som vill 

satsa på framtiden 
är läraryrket strate-

giskt. Och för ett land som 
vill jämna ut sociala skillna-
der är läraryrket det vikti-
gaste yrket.

Läraryrkets attraktions-
kraft beror på en lång rad 
faktorer, till exempel kvali-
teten på lärarutbildningen, 
det disciplinära klimatet i 
skolan, att läraryrkets kärna 
– kunskapsförmedlingen – 
uppskattas och tillåts vara 

det viktigaste i skolan. Men 
läraryrkets attraktionskraft 
beror också på anställnings-
villkor. Dit hör till exempel 
löner och karriär- och 
utvecklingsvillkor.

När skolan var statlig 
fram till 1990 fanns akade-
miska karriärtjänster, i form 
av lektorer, alltså lärare som 
avlade högre akademiska 
examina inom sitt ämne.

I en rapport från Saco 
visas att en lärare faktiskt har 
lägre livslön, än den person 

som alls inte 
går på hög-
skolan. För 
din inkomst 
under livet 
har det alltså 
blivit direkt 
olönsamt 
att läsa till 
lärare. Detta 
är ohållbart.

Att lyfta lärarlönerna är 
i första hand ett ansvar för 
kommunerna. Ska lärarlö-
nerna kunna lyftas substan-
tiellt så krävs det att kom-
munerna tar sitt ansvar och 
att övriga parter på arbets-
marknaden inte kräver att de 
ska ha kompensation. För att 
Ale kommun ska klara detta 
krävs dock statliga subven-
tioner, vilket också utbild-
ningsminister Jan Björklund 
(FP) håller med om.

Det ekonomiska läget i 
vår omvärld är oroligt och 
det är möjligt att regeringen 
i höst måste lägga en stra-
mare budget än vad som 
tidigare var tänkt. Då blir 
det viktigt med tydliga prio-
riteringar. För Folkpartiets 
del är det viktigaste kravet 
inför höstens budget att 
åstadkomma en lärarreform, 
som innebär nya karriär- och 

utvecklingsmöjligheter för 
lärarkåren, samtidigt som 
lönenivåerna successivt lyfts.

En väl fungerande sjuk-
försäkring är en grundbult i 
en socialliberal välfärdsstat. 
Om en person blir sjuk och 
inte kan arbeta och därige-
nom inte få lön, så ska den 
personen och den närmsta 
familjen inte ställas på bar 
backe. Ett skyddsnät som 
fångar upp den som blir sjuk 
och behöver hjälp måste 
finnas.

Vi är många som bekym-
ras över vissa detaljer i den 
nya sjukförsäkringen. Och 
vissa justeringar är motive-
rade. Men vi måste komma 
ihåg hur det såg ut innan 
Alliansen vidtog nödvändiga 
åtgärder för att rädda sjuk-
försäkringen från kollaps.

Då hade Sverige en av 
världens högsta nivåer av 
förtidspensionärer. Antalet 
förtidspensionerade blev fler 
än antalet företagare i vårt 
land. Då hade den svenska 
sjukfrånvaron i årtionden 
varit klart högre än i andra 
jämförbara länder. Sjuk-
frånvaron i Sverige var tre 
gånger så hög i Sverige som 
i Danmark och Tyskland.

Mot den bakgrunden 
var det helt nödvändigt att 
reformera sjukförsäkringen. 
Reformen har också i 

huvudsak varit framgångsrik. 
Hälften så många är i dag 
sjukskrivna hälften så länge 
jämfört med när sjukskriv-
ningarna var som högst. Vi 
är på väg att bli ett normalt 
västeuropeiskt land när det 
gäller sjukfrånvaro.

Men att ändra i de sociala 
skyddsnäten är inte lätt. Allt 
blir inte som man har tänkt. 
Inte heller i denna reform. 
Inför höstens budgetför-
handlingar behövs några 
viktiga förändringar i sjuk-
försäkringsreformen.

De rödgröna kräver att 
den bortre parentesen i 
sjukförsäkringen ska avskaf-
fas. Man skulle då återigen 
kunna vara sjukskriven i ett 
sträck hur länge som helst 
från sitt jobb. Men då skulle 
vi i praktiken vara tillbaka 
till förtidspensioneringarna. 
Detta att den sjukskrivne 
förs över till arbetsförmed-
lingen som med alla till buds 
stående medel ska försöka få 
tillbaka individen till arbete 
är en viktig social reform.

Redan i besluten under 
förra mandatperioden så 
togs hänsyn till att en liten 
grupp är så sjuka att de inte 
ska behöva lämna sjukför-
säkringen för att prövas mot 
arbetsmarknaden. Men det 
är idag tydligt att reglerna 
har blivit för fyrkantiga. Om 

Försäkringskassan bedömer 
att en person inte kan till-
godogöra sig arbetsförmed-
lingens insatser så skall den 
personen inte behöva lämna 
sjukförsäkringen. Det för-
utsätter ett vidare undantag 
än idag. Det förutsätter att 
Försäkringskassan ges ett 
större mandat att göra en 
individuell bedömning.

Och de som saknar sjuk-
penninggrundande inkomst 
– de så kallade nollklassade 
– som återvänder till sjukför-
säkringen efter tre månader 
hos Arbetsförmedlingen 
behöver få rätt till ersätt-
ning.

Det handlar inte om att 
gå tillbaka till hur det var 
före 2007 års reformer. 
Den socialdemokratiska 
regeringens favoritåtgärd 
var förtidspension Vår idé 
är att alla som kan ska arbeta 
– efter egen förmåga. Alla 
ska ha rätt att få stöd för att 
komma tillbaka i jobb.

Rose-Marie fihn (FP)

– Jag har fått ett jobberbju-
dande som jag inte kunde 
tacka nej till. Jag kände att 
jag var tvungen att ta den 
chansen. Jag kommer att 
jobba som tekniskt säljare 
på Ahlsell AB. Det är ett 
av Nordens största företag 
inom installationsproduk-
ter, verktyg och maskiner. 
Min roll kommer bli att 
stärka relationer med före-
tagets större kunder.

Vi kommer naturligtvis 
att sakna dig. Hur känns 
det att sluta?

– Det är väldigt blan-
dade känslor eftersom jag 
trivs kanonbra på Alekuri-
ren och kommer att sakna 
alla arbetskamrater oerhört 
mycket. Det har varit en bra  
arbetsplats att jobba på. Vi 
är som en stor familj och 
man kommer varandra väl-
digt nära. Så det kommer bli 
jobbigt att sluta. 

Vilka erfarenheter tar 
du med dig från din tid på 
lokaltidningen?

– Jag har självklart 
utvecklats mycket inom 
sälj, jag har jobbat ihop med 
Kent Hylander som är en 
duktig säljare. Eftersom 
att Alekuriren är ett litet 
företag så får man hjälpa 
varandra. Man får därför 
stor inblick i alla delar, såväl 
skrivarbetet som det gra-
fiska. Det är skillnad mot ett 
stort företag där alla bara 
gör sin grej. Här träffar jag 
otroligt många människor 
på en dag, vilket är mycket 
utvecklande. Man får också 
en bred kunskap eftersom 
man jobbar med allt från 
garnbutiker till bilförsälj-
ning, 

Vad vill du säga till dina 
kunder?

– Jag skulle vilja tacka för 
ett trevligt och professio-

nellt bemötande under året, 
det har varit otroligt roligt. 
Var snälla mot nästa gubbe!

Kommer du att befinna 
dig i Ale även om du inte 
jobbar här?

– Ja, jag spelar fotboll i 
Ahlafors IF:s A-lag. Sedan 
har jag otroligt många 
vänner i Ale så jag kommer 
allt att hänga här ändå. Så 
lätt blir man inte av med 
mig!

Hur vill du bli avtackad 
av dina kollegor sista 
arbetsdagen? 

– Med en stor fest och 
många pussar och kramar.

Vi på Alekuriren önskar 
dig stort lycka till på det nya 
jobbet och tackar så mycket 
för tiden vi fick ha dig hos 
oss.

...Michel Berntsson, teknisk säljare på Alekuriren.

Du kommer inom kort att lämna
din tjänst här hos oss. Varför det?

Hallå där...

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Har hört att det nu är förbjudet för 
barn att leka på en gräsmatta på 
Norra Klöverstigen i Nödinge. 

Varför?
Gräsmattor är mjuka för små knän. 

Hoppas på ändring i beslutet!

Äldre hyresgäst på N Klöverstigen

Gräsmattor och barn hör ihop!

Skog på Risveden

Ett samlat skogsskifte om 20 ha i 
naturskönt område. Kan köpas av bolag.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson

Areal Vänersborg
0521 27 27 55

Augusti
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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?

Kom med i en föräldragrupp och 
lär mer om din tonårings utveck-
ling och beteende

Tonårstiden är en turbulent tid för 
både unga och föräldrar och det är 
helt naturligt. Men ibland kan det 
vara bra att ha andra föräldrar, och 
några professionella att bolla sina 
tankar med. Du har nu möjlighet 
att vara med i en föräldragrupp 
som träffas en timma 10 tisdagar 
mellan kl 18.30 -19.30 i höst.

Träffarna startar tisdagen den 20 
september kl 18.00 (uppehåll v 38.) 
Vi håller till på Familjehuset i Surte 
och startar varje träff med fika som 
serveras från kl 18.00.

Vill du veta mera och kanske 
anmäla dig så ring någon av hand-
ledarna; Eva Parkefelt tfn 0303 33 
05 51, Anna Gabrielsson tfn 0303 
33 09 60 eller Madeleine Sandahl-
Rehnberg tfn 0303-37 14 75.

Förstå din tonåring bättre
– gå med i en föräldragrupp
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ALVHEM. 14 företag 
från Ale, Kungälv och 
Lilla Edet har genom-
gått årets miljödiplo-
mering.

Förra fredagen sattes 
en officiell punkt för 
utbildningen med en 
träff på Kungsgården i 
Alvhem.

– Behovet från fler 
företag verkar finnas så 
ännu en utbildning pla-
neras att starta under 
hösten och intresserade 
företagare är välkomna 
att höra av sig till mig, 
säger Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i Ale 
kommun. 

Miljödiplomeringen är en 
lightversion av ISO 14001, 
men arbetar efter samma 
upplägg.

– Företagen gör ungefär 
70 procent av ISO 14001. 
Miljödiplomeringen är god-
känd och används med fördel 
av företag som levererar till 
andra företag och offentliga 
organisationer inom Sverige, 
säger Jerry Brattåsen och 
tillägger:

– De företag som har 
kunder utomlands kan kom-
plettera miljödiplomeringen 
till en fullständig ISO 14001 
om så behövs.

Fördelarna med Mil-

jödiplomering är att den 
passar utmärkt för små och 
medelstora företag till en 
bråkdel av den kostnad som 
en ISO-certifiering innebär. 
Dessutom får de deltagande 
företagen praktisk hjälp med 
analysen av nyexaminerade 
miljöstudenter från Göte-
borgs Universitet. 

– Cirka 100 företag från 
de tre kommunerna, 
Ale, Kungälv och Lilla 

Edet, har hittills genomgått 
utbildningen, förklarar Jerry 

Brattåsen.
P å 

lunch-
s a m -
m a n -
koms-
ten på 
A l e 

Golfklubb medverkade kom-
munstyrelsens ordförande 
i Ale kommun, Mikael 
Berglund (M). Han delade 
ut diplomen som förkunnar 
företagens medverkan i pro-
jektet.

– Jag har själv en bakgrund 
inom industrin och vet att 
den här typen av utbild-
ning mer eller mindre krävs 

om man ska kunna vara 
med och konkurrera 
på marknaden. Jag 
hoppas att ni har lärt 
er mycket och vär-
derar utbildningen 
högt. Miljödiplo-
meringen är mycket 
mer än ett diplom, 

sade Berglund.
– Det här var sjunde 

gången som Miljödiplome-
ringen genomfördes. Från 
kommunens sida lär vi oss 
hela tiden och vi strävar 
efter att bli bättre. Det är 
vår ambition att vara ledande 
och hjälpande för de företag 
som verkar i vårt område. 
Ju fler gånger vi möts desto 
mer ökar vår förståelse för 
era respektive verksamheter, 
avslutade Mikael Berglund.

Allt fler miljödiplomerade företag
– Sjunde utbildningsomgången avslutad

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den sjunde utbildningsomgången för Miljödiplomering är nu avslutad. Här ses några av deltagarna i samband med fredagens avslutningsträff på Kungsgår-
den i Alvhem. 

Jerry Brattåsen.

Christian Kjellberg på 
Nordisk Rörmärkning 
har genomgått Miljö-
diplomering. Nu har 
han tagit fram ett un-
derlag för dekaler som 
även övriga deltagare 
kan få åtnjuta. 

MILJÖDIPLOMERADE FÖRETAG 2011
Alafors Bil & Maskin, AK Presentre-
klam, CH Eltjänst, CR Fastighetstek-
nik, Ellbo Åkeri, Halltorps Entrepre-
nad, Kilanda Grävtjänst, LEFAB Pro-
duction, Lödöse Åkeri, NA Byggplåt, 

Nordisk Rörmärkning, PK Trafiken 
Logistik, Stendahls Bil, Stewarts Kyl-
service. Även Ale kommuns sektor 
samhällsbyggnad är numera miljö-
diplomerade.

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!

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

BanaVäg i Väst

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 
samt långsiktig planering av det samlade transport-
systemet.

Avstängning av gång- 
och cykelväg
Från och med onsdagen den 17 augusti 2011 stängs 
gång- och cykelvägen förbi södra Bohus på grund 
av arbeten inom projekt BanaVäg i Väst. 

Avstängningen beräknas som längst vara till den 
1 december 2011. Gång- och cykeltrafi kanter hän-
visas att välja alternativ väg.

Kontakt: Jens Johansson, samordnande byggledare 
Bohus–Nödinge, telefon: 070-300 11 76

Waldorfskolan i Kungälv

ÖPPET HUS
LÖRDAG 20 AUGUSTI KL 11-12

SÖKER DU EN KREATIV 
SKOLA FÖR DITT BARN?

Varmt välkomna 
att besöka oss!

Tvetgatan 9, Kungälv

Meddela gärna ditt intresse på
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670
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Såväl OK Alehof som 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening arrangerar 
marknadsdagar nu på lördag. 
Arrangörerna hoppas att 
många passar på att ta sig 
både till Dammekärr och 
Backa.

Förutom den traditio-
nella loppmarkanden satsar 
Alehof på barnen, Nytt för 
året är en hoppborg. Annat 
som lockar barnen är godis-

dammen. Ungdomarna kan 
roa sig med en rad tävlingar. 
Kaffeservering med hemba-
kat och grill finns att tillgå 
när hungern gör sig påmind.

På Backa visar Hem-
bygdsföreningen sina sam-
lingar. Den gamla smedjan 
är i gång och man kan få 
pröva på att smida själv. 
Olika hantverkare bjuder ut 
sina alster. Bakugnen tänds 
upp tidigt och får bekänna 

färg. Det gäller dock att vara 
ute i tid för det hembakade 
brödet brukar ha en stry-
kande åtgång.

Likaså brukar bröd- och 
kaklotteriet säljas slut 
omgående. Även här har 
man tänkt på barnen. Man 
anordnar fiskdamm, skämt-
tävlingar och de får pröva på 
att tova.

Lennart Mattsson

Stor marknadsdag i Nödinge
På lördag är det marknadsdags i Nödinge. Alehof och Nödinge Sockens Hembygdsförening 
står bakom respektive arrangemang. I Dammekärr bjuds det bland annat på traditionell lopp-
marknad.        Arkivbild: Allan Karlsson

Vill du ha en 
enklare vardag? 
- Anmäl dig till ICA Matkassen på 
ICA.se och hämta färdigpackade 
kassar med varor och recept för 
5 middagar för 4 personer. Fråga 
oss i butiken vi berättar gärna mer.

Grillspett   

    2990/frp
ICA. Ursprung Danmark. 400g • Original. Hot.

 Av karré • Jfr pris 74,75/kg

GG

Än finns tid 

för grillning

Prova våra 
goda:

Färska dadlar  

         1990/st
Fontana.Iran. 600g • Jfr pris 33,17/st

Köp fler & spara mer! Mängdrabatt på ett antal varor

      

Falukorv 

    1790/st
Scan 800g • Jfr pris 22,38/kg

Allt för kräftskivan hittar du hos oss!

Fläskfilé 

      5990/kg
Danish Crown. Ursprung Danmark • 

Ca 570g • Max 2 köp per kund

FFVarorna för dig som firar Ramadan 

finns i fruktavdelningen, 

hyllan Världens mat och i frysen.

Kycklingfilé 

4490/st
Ivars 900g Djupfryst • Jfr pris 49,89/kg • Max 2 köp 

per kund • Finns laddat på ditt ICA Kort

Hamburgare 

         3290/frp
ICA. 452g. Ursprung Sverige Original.

 Jalapeno. Bacon • Jfr pris 72,79/kg

Fruktkorgar  

         10:-/st
ICA 800g-1 kg Klass 1&2 • Nektariner, persikor, 

plommon, kiwi och päron • Jfr pris 12,50-10,-/kg 
Finns laddat på ditt ICA Kort

VÄLKOMMEN TILL 
VARDAGEN IGEN!

Öppet alla dagar 8-22

�

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 
Priserna gäller v.33 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

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

Priserna gäller fr o m onsdag 17/8

Hösten närmar sig...
Värm upp tillvaron med härliga blommor

BOLLKRYSS

PHALAENOPSIS

(Krysantemum)

        Små fr. 49:-
Stora fr. 89:-

2-stänglad 89:-

HÖSTASTER 
I KRUKA

19:-
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ALE. I våras kom det 
tunga beskedet att 
färre elever än någon-
sin har sökt till Ale 
gymnasium. 

Oron över skolans 
framtid växte och 
en politisk krisgrupp 
utsågs av Kommunsty-
relsen. 

Nu, en knapp vecka 
innan terminsstarten, 
är det trots allt en 
hoppfull nytillsatt skol-
ledning som blickar 
framåt. 

Trots att antalet behöriga 
elever bara uppgår till 87 
stycken kommer hela sju pro-
gram att startas den 23 augusti. 
Detta blir möjligt genom att 
vissa ämnen kommer att sam-
läsas över programgränserna.

– Det kommer inte att på 
något sätt försämra kvaliteten 
på undervisningen och de som 
börjar andra och tredje året 
kommer inte att påverkas alls. 
Vi tror snarare det kommer 
att gynna eleverna att få läsa 
tillsammans med andra linjer, 
säger nytillträdda rektorn 
Lola Odén.

Utmaningen som den nya 
ledningen nu står inför inne-
bär dels att granska varför man 
tappar elever, dels att komma 

fram till lösningar som kan 
lösa problemen.

Nye verksamhetschefen 
Hans Enckell, som tidigare 
arbetat som bland annat skol-
inspektör, har tidigare riktat 
kritik mot Ale gymnasium.

– Det här är en utveckling 
som har pågått under många 
år. Men nu försöker vi att inte 
blicka bakåt utan lägger istället 
fokus på en nystart för skolan. 
Jag ser det som en utmaning 
och jag tror mycket på att vi 
har stora konkurrensfördelar. 
Jag tror inte att elever valt bort 
Ale gymnasium utan snarare 
valt något annat. Där måste vi 
vara självkritiska och ta reda på 
varför det blev så.

Högre behörighetskrav
Några konkreta orsaker till 
varför gymnasiet backat så 
pass drastiskt har inte led-
ningen något svar på i dags-
läget. Hans Enckell har svårt 
att tro att bristande mark-
nadsföring ligger till grund, 
utan problemet grundar sig i 
något annat. Den explosions-
artade ökningen av friskolor 
har gjort det svårt för många 
kommunala gymnasieskolor 
att stå sig i konkurrensen. 
Dessutom har behörighets-
kraven höjts i och med den 
nya gymnasiereformen. Det 
försvårar för elever att bli 

antagna till exempelvis sam-
hällsprogrammet som tidi-
gare varit en mycket efterfrå-
gad utbildning på Ale gymna-
sium. 

– Bristerna ligger inte i 
utbildningen. Vi har kom-
petenta behöriga lärare och 
undersökningar har visat att 
de allra flesta elever är nöjda 
med sin utbildning. Vi har 
dessutom fina rymliga lokaler 
och vi ligger i framkant när 
det gäller elevservice i form 
av exempelvis vård och kost. 

Han poängterar också att 
man kommer att satsa mer 
på kunskapsresultat och upp-
muntra även de elever som 
redan har höga betyg.  

Nya upplägg
Fokus ligger nu på en nystart 
och Hans Enckell känner  
stort förtroende för kommun-
ledningen.
– Nu tar vi nya tag och föränd-
rar såväl struktur som upplägg. 
Bland annat vill vi integrera 
entreprenörskap i undervis-
ningen vilket ska genomsyra 
alla ämnen, säger Lola Odén.

Förutom de 87 elever som 
antagits startar man även upp 
ett introduktionsprogram 
med fem inriktningar. Det 
vänder sig till elever som är i 
behov av att läsa upp ämnen 
för att bli behöriga. I nuläget 

väntas 50 stycken börja på 
programmet som pågår under 
ett år med chans till förläng-
ning. 

Med den nya ledningen på 
plats påbörjas nu det hårda 
arbetet med att få tillbaka elev-
erna till Ale gymnasium. 

– Vi vill se en markant för-
ändring när de nya ansökning-
arna kommer in i februari, 
säger Hans Enckell.

Nämnden optimistisk
Från utbildningnämndens 
sida säger man sig ha stort 
tålamod med Ale gymnasium 
och ordförande Peter Kor-
nesjö (M) är optimistisk. 

– Vi är nere på låga nivåer 

nu, men vi ska upp. Det sista 
kommunen behöver är poli-
tiker som sätter en gräns för 
hur få sökande som är god-
tagbart. Ale kommun ska ha 
ett gymnasium, det är jätte-
viktigt. 

Han vill också poängtera 
att alla elever som påbörjar 
en utbildning i Ale gymna-
sium garanteras att de får gå 
färdigt.

– Den nya ledningen har 
tagit vid och nu kör vi däri-
från. Det gäller att titta framåt 
och inte bakåt.

Med siktet inställt på nystart
– Nytillträdd ledning ska få Ale gymnasium på fötter igen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nytillträdda. Verksamhetschefen Hans Enckell och rektorn Lola Odén antar utmaningen att 
få tillbaka eleverna till Ale gymnasium.

FAKTA
Utbildningar som startas till 
hösten:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Estetiska programmet
• Introduktionsprogrammet – 5 
inriktningar
• Naturvetenskapsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Antal antagna till höstterminen 2011

Behöriga elever: 87
Obehöriga elever till introduktions-
programmet: 50
(Siffrorna är preliminära och kan 
därför ändras)

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 str g 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 fföööö ddiig
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:-

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

JEANS-
REA
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

ÄLVÄNGEN. Pedagogisk 
omsorg.

Ett begrepp som inte 
alla känner till.

Ströms Slott AB står 
i startgroparna att 
starta upp verksam-
het i Ale kommun och 
kontakt är tagen med 
intresserade dagbarn-
vårdare.

Den 1 juli 2009 ersattes be-
greppet familjedaghem med 
pedagogisk omsorg i skolla-
gen. Pedagogisk omsorg kan 
till exempel vara pedago-
gisk verksamhet för inskriv-
na barn i anordnarens hem 
eller olika flerfamiljslösning-
ar. Barnen som går i pedago-
gisk omsorg är i åldrarna 1 till 
och med 12 år.

– Barnomsorgspengen 
följer barnet. Pengen är lika 
stor oavsett om man väljer 
ett privat alternativ eller 
kommunal omsorg, förkla-
rar Ingrid Darell Hvenfelt, 
skolchef på Ströms Slott AB.

– Vi har sökt tillstånd för 
verksamhet i Ale kommun 
och är klara att starta, tilläg-
ger hon.

När köerna till kommu-
nala förskoleplatser är långa 
kan en dagbarnvårdare vara 
ett alternativ. Maria Schelin, 

Älvängen, och Maria Tauni, 
Skepplanda, står nu beredda 
att ta emot barn i sina respek-
tive hem.

– Jag är själv trebarnsfö-
rälder och vet hur svårt det 
är att få kommunal förskole-
plats. Dessutom är jag mycket 
hellre hemma med mina barn 
om möjligheten finns, förkla-
rar Maria Schelin.

– Jag vet också hur det ser 
ut på många förskolor, stora 
barngrupper och begränsad 
personalstyrka. Jag vill inte 
att barnen ska uppleva en 
stressig vardag alltför tidigt 
i livet.

Den pedagogiska om-
sorgspengen gör det möjligt 
att erhålla en regelrätt lön 
för den som vill vara hemma 
med sina barn. Ingrid Darell 
Hvenfelt förklarar:

– Konceptet är ganska 
enkelt. Har du två egna 
barn och samtidigt erbjuder 
omsorg för två andra barn be-
tyder det att du erhåller lön 
för fyra barn.

Många krav
Ströms Slott AB gör en ny-
startsbesiktning vid varje an-
ställning. Det är många krav 
som dagbarnvårdarna har att 
uppfylla.

– Vi tittar bland annat på 

säkerheten i hemmet, perso-
nernas kvalifikationer och er-
farenheter. Det är viktigt att 
barnen kan erbjudas en bra 
verksamhet, att barngrup-
pens sammansättning och 
storlek blir rätt. Poängteras 
bör också att det är kommu-
nen som har tillsynsansva-
ret. Det är en extra trygghet 

för föräldrarna, säger Ingrid 
Darell Hvenfelt.

Finns det något krav på 
utbildning hos dagbarnvår-
darna?

– Inte i lagens mening. Er-
farenhet av att ha jobbat med 
barn är något som vi lägger 
stor vikt vid. Många av dem 
som vi har anställt har ett för-

flutet som barnskötare, fri-
tidspedagog etcetera.

Dagbarnvårdare
Inom en snar framtid hoppas 
Maria Schelin och Maria 
Tauni vara igång som dag-
barnvårdare.

– Jag har jobbat med barn 
i stort sett hela mitt vuxna liv. 

Jag ser verkligen fram emot 
att få komma igång. Faktum 
är att vi dagbarnvårdare blir 
en resurs för kommunen 
då köerna till barnomsor-
gen minskar, avslutar Maria 
Tauni.

Pedagogisk omsorg i hemmet
– Ett alternativ till förskola

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maria Schelin och Maria Tauni har sökt anställning som dagbarnvårdare hos Ingrid Darell Hvenfelt, skolchef på Ströms Slott 
AB. Pedagogisk omsorg i hemmet är ett alternativ till den kommunala barnomsorgen. 
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

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

Erik Boström, Danijela Todorovic, Monica Carlsson

Stor 
visningshelg 
20-21 augusti

PRIS 710 000 kr/bud. AVGIFT 4 187 kr/månad.
VISAS Lö 20/8 12.30-13.00. Byvägen 19c. ALE
Marie Aronsson 0303-74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 78 kvm
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PRIS 375 000 kr/bud. AVGIFT 1 535 kr/månad.
VISAS Lö 20/8 15.30-16.00. Göteborgsvägen 70a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 27 kvm
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PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 679 kr/månad.
VISAS Lö 20/8 14.30-15.00. Göteborgsvägen 95d. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 30,5 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 2 600 kr/månad.
VISAS Lö 20/8 11.00-11.30. Skolallén 1b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 52 kvm

S
M
S
:A

4
8
5
0
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 680 000 kr/bud. TOMT 964 kvm . VISAS Sö 21/8
12.00-12.45. Åsbacken 14. ALEBUTIKEN
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 3 rok, 74 + 72 kvm
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PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm.
VISAS Sö 21/8. Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken 13.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok, totalyta 196 kvm
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PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 1 424 kvm .
VISAS Sö 21/8. Ring för tidsbokning. Holmevattnet 460.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 3 rok, 80 kvm
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PRIS 3 500 000 kr/bud. TOMT 876 kvm. VISAS Sö 21/8
16.00-16.45. Häroldsvägen 6. ALEBUTIKEN
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 144 + 101 kvm
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PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 853 kvm. VISAS Sö 21/8
13.30-14.15. Lahallsvägen 11. ALEBUTIKEN
Lars-Erik Eriksson 0303-749002/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 180 kvm
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 1 713 kvm .
VISAS Sö 21/8. Ring för tidsbokning. Skönningared 380.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 127 kvm
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PRIS 798 000 kr/bud. TOMT 3 485 kvm. VISAS Lö 20/8
14.00-14.45. Lillesjöbacken 405. ALEBUTIKEN
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE KILANDA 3 rok, 68 kvm
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PRIS 2 080 000 kr/bud. TOMT 1 075 kvm . VISAS Lö 20/8
12.00-12.45. Trädgårdsvägen 22. ALEBUTIKEN
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 103 + 62 kvm
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PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 496 kvm. VISAS On 24/8
17.00-18.00. Bohushöjdsvägen 64. KUNGÄLV
Peter Eriksson 0303-211030.

ALE BOHUS 5 rok, 140 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

Måndag 8 augusti

Försök till inbrott
En familj i Nödinge, som varit 
borta på semester, upptäcker 
att någon försökt göra inbrott i 
deras villa. Brytmärken noteras 
på altandörren, men tjuvarna 
har inte lyckats ta sig in i fast-
igheten.

Onsdag 10 augusti

Källarinbrott
Inbrott i ett källarförråd i Surte. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat resväskor, en scanner 
och ett par skridskor.

Torsdag 11 augusti

Bilbrand
Bilbrand på en grusväg mellan 
Kollanda och Burhult. När rädd-
ningstjänsten kommer till plat-
sen är fordonet helt utbränt.

Mobiltelefonstöld rappor-
teras från en butiksägare på 
Ale Torg.

Fredag 12 augusti

Garageinbrott
Ett garageinbrott sker i Skepp-
landa. En högtryckstvätt och en 
röjsåg tillgrips.

Lördag 13 augusti

Stöld av elverk
Stöld av ett elverk på en bygg-
arbetsplats i Stora Viken.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/8 – 15/8: 34.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

SKEPPLANDA. I mån-
dags höll Skepplanda 
vårdcentral öppet hus.

Den nya verksam-
hetsledningen fanns på 
plats liksom företrä-
dare från primärvårds-
styrelsen.

Ortsborna riktade 
stark kritik mot den 
kraftigt försämrade 
servicen.

Vårdcentralens framtid i 
Skepplanda är ett hett dis-
kussionsämne. När det bjöds 
in till öppet hus i måndags 
morse fylldes lokalen snabbt 
av uppretade invånare som 
inte accepterar de föränd-
ringar som skett.

– Först försvann folktand-
vården och sedan blev vård-
centralen här i Skepplanda en 
filial till Älvängen. I sommar 
har vårdcentralen varit helt 
stängd. Det är oacceptabelt, 
förklarade en av besökarna.

Verksamhetschef Kerstin 

Torgeby bemötte kritiken.
– Nu gör vi en genomlys-

ning av hela verksamheten. 
Det kommer att ta sin tid 
innan vi hittar formerna. En 
process har dock startats för 
att göra situationen bättre.

Ett öppet möte, med fokus 

på just Skepplanda vårdcen-
tral, arrangeras i Skepplanda 
bygdegård tisdagen den 
23 augusti, då bland annat 
regionstyrelsens ordförande, 
Gert-Inge Andersson (S), 
medverkar. Även Kerstin 
Torgeby kommer att finnas 
på plats för att svara på 
skepplandabornas frågor.

JONAS ANDERSSON

Vårdcentralens framtid i fokus

Missa inte
nästa veckas
storupplaga!

Manusstopp
torsdag kl 12.00

Boka din annons
Kent 0704-38 52 58
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HALMSTAD. Repslagarmu-
seet fanns förra helgen med 
i Halmstad, som då var mål-
hamn för världens största 
havskappsegling för segel-
fartyg; The Tall Ships Races. 
Vi var inbjudna att för tredje 
året i rad visa upp hur man 
slog rep förr i tiden. 

Det är inte första gången 
vi deltar i den har typen av 
arrangemang. Redan 1997 
deltog vi i The Tall Ships 
Races med Göteborg som 
målhamn. Vi var inbjudna av 
Göteborg & Co och arrang-
emanget ingick i Göteborg-
skalaset.  Det var för cirka 15 
år sedan och vi har hunnit 
utveckla våra kunskaper 
sedan dess. Vi har slagit 
tågvirket till Ostindiefararen 
Götheborg och även deltagit 
i en del hamnstopp världen 
över. Dessutom har vi slagit 
rep till en mängd olika pro-
jekt, med skiftande krav av 
utförande som tillfört oss 
mycket viktig erfarenhet och 
kunskap.

I Halmstad håller vi till i 
hamnområdet på Maritime 
Square, vilket är en mycket 
bra placering. Vi är mycket 
stolta över att vi är inbjudna 
utan att det är förenat med 
några kostnader. Vår ambi-
tion är att ge besökarna en 
minnesrik upplevelse över 
hur man slog rep på gam-
malt sätt, vara goda ambas-

sadörer för Repslagarmuseet 
och Ale kommun samt i 
detta internationella sam-
manhang även för Sverige. 
Vår verksamhet stämmer 
väl in med de gamla impo-
nerande segelfartygen och 
tågvirket i deras riggar.

Bemanningen bestod 
av Bernt Larsson, Kurt 
Flodin, Xhvdet Hoxha och 
Xhevrije Hoxha, som var på 
plats i fyra dagar tillsammans 
med Bengt Manfredsson 
och Marianne Ramfelt. 
Dessa båda sålde lampor 
och lampetter, med skärmar 
hantverksmässigt tillverkade 
av gamla sjökort. Vi dispone-
rade två stora tält och en stor 
yta på kajen framför tälten 
för repslagning. I tälten 

skedde en mindre utställ-
ning där vi informerade våra 
besökare om vår verksamhet. 
Många intressanta kontakter 
skapades som i en förläng-
ning kan bli positiva för Rep-
slagarmuseet.

Vi slog rep på ett 
Geschere varje hel timme 
och det drog en stor och 
intresserad publik.  Det var 
många ungdomar som var 
med och slog rep. Ett trev-
ligt inslag var när vi slog rep 
med scouter från olika delar 
av landet.

Repslagarmuseet kommer 
också att finnas represen-
terade på Kulturkalaset i 
Göteborg som äger rum 
16-21 augusti.

Kurt Flodin

Alla tiders folkfest i Halmstad
– Repslagarmuseet visade upp sin verksamhet

Bernt Larsson inviger en ungdom i repslageriets hemligheter.            Foto: Kwok-Keung Cheng

En av många skönheter på 
The Tall Ships Races.

Foto: Kwok-Keung Cheng

Kurt Flodin låter besökarna kontrollera kvaliteten på repet.

Foto: Kwok-Keung Cheng

Bengt Manfredsson och Marianne Ramfelt sålde lampor och 
lampetter.
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Boka service 
och beställ 
reservdelar 
på vår nya 
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ALE. Kreativitet och 
fantasi har inga grän-
ser, förutom de vi 
själva sätter upp. 

Tanken bakom Ale-
projektet YEE, Unga 
entreprenörer i nya 
Europa, är att öppna 
upp för nytänkande och 
så de frön som blir till 
stora idéer. 

Ungdomar från åtta 
olika nationer fick 
under förra veckan en 
unik chans att utveck-
las tillsammans och få 
med sig livslånga erfa-
renheter.

Att de närmare 30 deltagar-
na bara känt varandra i några 
dagar var svårt att förestäl-
la sig. I konferenslokalen på 
Krokholmen norr om Mar-
strand var diskussionerna i 
full gång under onsdagen. I 
smågrupper arbetade de fram 
sina affärsidéer utifrån viktiga 
problem som råder i Europa. 

Ida Jonsson från Nol satt 
med sin grupp, som för övrigt 
bestod av deltagare från Ita-
lien, England och Tyskland. 
Deras idé ”Connect the 
earth” syftar till att minska 
konflikter genom förståelse.

– Vi har alla något att 
lära från varandra, det kan 
handla om kultur, språk och 
olika tankesätt. Tanken är att 
vårt nätverk ska sammanfo-
ga personer från olika natio-
naliteter så att man kan träf-
fas och utbyta erfarenheter. 
Vi måste verkligen tänka på 
allt från finansiering till hur 
man gör om företaget skulle 
expandera. 

Hon valde att söka till ut-
bildningen för att bli en star-
kare människa och vågar 
påstå att alla människor är 
entreprenörer i grunden.

Professor Roger Mumby 
–Croft från Cambridge 

Angel University har del-
tagit i undervisningen för 
Unga Entreprenörer sedan 
starten för elva år sedan, och 
denna gång var inget undan-
tag. Han förklarar att utbild-
ningen inte går ut på att alla 
ska bli egenföretagare, utan 
snarare lära sig tänka ”utan-
för boxen”, oavsett vilket yrke 
och position man har. Som ett 
redskap för att hjälpa delta-
garna att tänka för dem själva 
använder man sig av starta-
eget-konceptet.

– Det andra målet vi har 
med kursen är att ungdomar 
ska få en ändrad syn på ut-
bildning. Medan verklighe-
ten ständigt förändras för-
blir undervisningssättet det-
samma. Tyvärr handlar det 
alltför ofta om att memorera 
kunskap istället för att verkli-
gen förstå den. Därför strävar 
vi efter att ge eleverna verk-
tygen till förståelse och själv-
förtroendet att våga tro på 
sina idéer.

Han menar att den krea-

tiviteten och fantasin vi har 
som barn ofta hämmas när 
vi börjar skolan där alla ska 
stöpas i samma form. Därför 
tror han att det är viktigt att 
ta tillvara på och uppmunt-
ra elevers egna idéer redan i 
grundskolan. 

– Det är viktigt att lärare 
och elever möts på samma 
nivå och att deras åsikter tas 
på allvar. Reglerna som vi 
ledare sätter upp ska baseras 
på förtroende.

Makalös energi
Utbildningen Unga entre-
prenörer är helt unik och har 
blivit en succé varje gång. Ale 
kommun, som står som hu-
vudman för projektet, har 
lyckats få in en fullträff även 
i år. För att utbildningen ska 
vara möjlig att genomföra 
krävs, förutom kompetenta 
föreläsare, även personal som 
hjälper till med allt runt om-
kring. I köket pågick ständigt 
arbete när såväl luncher som 
eftermiddagsfika skulle dukas 

fram och i pauserna ordnade 
de uppfinningsrika ledarna 
med utomhusaktiviteter. 

Kjell Lundgren, projekt-
ledare, är mer än nöjd.

– Den energi som skapas 
här är helt makalös. En kväll 
höll eleverna på och jobbade 
till klockan två på natten och 
det är nog rekord.

Årets deltagare kom från 
Sverige, Tyskland, Polen, 
Moldavien, Finland, Eng-
land, Italien och Ryssland. 
Alla har de med sig ovärder-
liga erfarenheter som berikar 
och breddar diskussionen. 

Nicolette Michels, lärare 
på Oxford Brookes Universi-
ty, är även hon imponerad av 
ungdomarnas kreativitet och 
vilja att lära sig. Hon har varit 
med på kursen tidigare och 
kan se att vissa tankesätt har 
ändrats med tiden. 

– Synen på entreprenör-
skap har ändrats mycket. Till 
skillnad från förr ser inte de 
flesta att en entreprenörs 
arbete i första hand handlar 

om pengar, utan om välgö-
renhet. Bilden av den typis-
ka entreprenören som ensam 
drivande har också ändrats 
och nu ser man mer att flera 
personer i samma organisa-
tion är entreprenörer inom 
sina områden.

Praktik viktig
Deltagarnas affärsidéer 
utgick från frågor som miljö, 
energi, mångkultur och ar-
betslöshet. 

En grupp som hade ar-
betslöshet som tema bestäm-
de sig för att lägga fokus på att 
bygga broar mellan utbild-

ning och arbete i Helsingfors. 
Idén föddes när Kaarina Ko-
istinen, enda deltagaren från 
Finland, berättade att de inte 
har praktik som en naturlig 
del av skolgången.

– Vår målgrupp är unga 
personer som går i skolan 
eller blivit arbetslösa efter att 
de tagit studenten. Det är vik-
tigt att tidigt få erfarenhet av 
hur arbetsmarknaden funge-
rar, säger hon.

De har mycket att lära från 
David Cartwright. Han ar-
betar med att förbättra över-
gången mellan utbildning och 
arbete på Oxford buissnes de-

– Utbildningen Unga entreprenörer en fullträff för elfte gången

Stora idéer för en

Skapargläjde. Alexandra Zarzycka och Lucja Szreder hade rest från Polen för att medverka i 
utbildningen. Lucja deltog förra året i en liknande entreprenörskurs i Berlin.

Monica Raffoni, Kevin Schwarz, Ida Jonsson och George Nicholas var i samma grupp. Sivan Poules, Jonathan Jensen, Kevin Schwarz, Isabel Andersson och Alexandra Zarzycka.

Projektledaren Kjell Lundgren och Roger Mumby-Croft från 
Cambridge Angel University har båda varit med från starten.

Journalistdrömmar. Tom Beresford från England (th) dröm-
mer om att i framtiden jobba som journalist. Här tillsam-
mans med Ekaterina Kuznetsova från Ryssland.
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n bättre värld

velopment. För tredje året i 
rad har han rest från England 
för att undervisa ungdomarna 
på Krokholmen. 

– Praktik är oerhört viktigt 
när man förbereder sig för ar-
betslivet. Det handlar mycket 
om att bygga upp självförtro-
endet för att klara av de utma-
ningar man ställs inför. 

Inspirerande föreläsning
Ett uppskattat inslag under 
onsdagen var entreprenören 
Christian Kjellbergs före-
läsning. Hans positiva anda 
och sprudlande energi gjorde 
intryck på såväl deltagare 
som lärare. Han driver fram-
gångsrikt företaget Nordisk 
rörmärkning i Älvängen, och 
hans främsta råd till deltagar-

na var att lägga fokus på en 
bra affärsidé. 

– Även om jag utökat verk-
samheten för att tillgo-
dose kundernas krav så 
är det rörmärkning och 
uppmärkning som vi är 
specialiserade på. Man 
ska också komma ihåg att 
produkten i sig inte be-
höver vara så stor, för ofta 
lönar det sig mer att satsa 
på mindre lösningar och 
unika detaljer.

Under föreläsningen 
framhöll han också vikten 
av att vårda sina relationer 
till kunder och leverantö-
rer. 

Han delar Nicolette Mi-
chels uppfattning om att 
varje anställd är en egen en-

treprenör. 
– Det är viktigt att alla 

känner sig delaktiga och kan 
utvecklas inom sina roller. Vi 

är ett litet företag med fem 
duktiga anställda. Vi är ett 

gott gäng och ännu finns 
det inga planer på att ex-
pandera. Det finns många 
fördelar med att ha ett litet 
företag.

Han tipsade också elever-
na om att det är viktigt att 
ha någon att bolla sina idéer 
med.

– Det kan till exempel vara 
en god vän som man känner 
förtroende för och som kan 
komma med nya infallsvink-
lar.

Eleverna lyssnade fokuse-
rat och fick med sig många 
användbara tips och råd. 

– Det viktigaste som jag 
lärde mig av Christian var 
att fokusera på affärsidén 

och inte sväva ut för mycket, 
sa Jonathan Jensen från Ale 
efter föreläsningen.

Innan deltagarna skiljdes 
åt efter en minst sagt min-
nesvärd vecka, fick de i fre-
dags chansen att redovisa sina 
affärsidéer inför publik på Ale 
gymnasium. Bland åhörarna 
fanns bland andra några av 
Ale kommuns ledande poli-
tiker. 

Utbildningen Unga entre-
prenörer är slut för i år och i 
resväskan hem packar delta-
garna med sig alla nya intryck 
de tar med sig från veckan 
som gått. 

En bil med uppladdningsbara batterier var en av idéerna. David Cartwright var imponerad av elevernas energi. En uppskattad aktivitet var "towergame".

Nicolette Michels hjälpte till med nya infallsvinklar. Praktikplatser i Helsingfors var denna gruppens idé. Christian Kjellberg gav värdefulla tips till grupperna.

Bilden av den typiska entreprenören håller på att ändras.

-
t 

ild d t i k t ö håll å tt ä d

PÅ KROKHOLMEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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En smak av
GREKLAND

ZORBA
Serveras med bröd, tzatziki och s oltorkade tomater.

39:-
Inklusive

50 cl dryck

75

%
kötthalt

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

Ibland blir man inte alls 
förvånad att man blir 
just förvånad. 

Först var vi på 
provkörningen av nya 
Volkswagen Sharan där 
tyskarna talade om ”en 
familjefavorit med VW:s 
eget DNA”. 

Nu gör vi om samma 
resa, fast istället för 
München så är vi i 
Barcelona och får höra 
samma visa av span-
jorerna: ”en familjefa-
vorit med Seats eget 
DNA”. 

Inte bara budskapet 
är klonat, hela bilen är 
klonad. 

Vi pratar om tvil-
lingar, men det finns 
skillnader – även om de 
är få!

Många skyller ofta på att bus-
sarna inte håller tidtabellen. 
Vad ska vi då säga om nya Seat 
Alhambra som kommit drygt 
sju år för sent till sina åter-
försäljare?

Gamlingen lanserades 
redan 1995 och har såle-

des överlevt 
i sexton år, 
vilket är en 
evighet i bil-
branschen. 

Vi har provkört den span-
ska flugan, förlåt, folkan.  

Flexibel inredning
Dagens testbil började sin 
karriär som en trilling: Ford 
(Galaxy), Seat (Alhambra) 
och Volkswagen (Sharan) 
slog sina kloka huvuden ihop 
och presenterade en storlas-

tare. Men nu är det bara de 
två sitsnämnda som baseras 
på samma plattform. 

Designen är naturligtvis 
helt ny och det finns bara två 
delar som fått hänga med från 
gamlingen - nämligen sol-
skydden! Utseendet, som på-
minner starkt om Sharan, är 
riktigt snyggt och numera är 
det snitsiga skjutdörrar som 
gäller för baksätespassagerar-
na. Den tidigare busskänslan 
bakom ratten är som bort-
blåst och här finns en modern 
instrumentpanel. 

Seat Alhambra är femsit-
sig som standard (2+3), men 
du kan också få kupén sex-
sitsig (2+2+2) eller sjusitsig 
(2+3+2). Det bästa av allt är 
att man numera inte behöver 
lyfta i och ur de bakre stolar-
na, utan de fälls bara upp eller 
ner i golvet med ett enkelt 
handgrepp.

Prislappen avgör
Det är alltså en tämligen 
enkel operation att förvandla 
sin familjebuss till en laståsna 
utan dess like. Fälls stolarna i 
såväl andra som tredje sätes-
raden så ryms hela 2 430 liter 
bagage, vilket är rena dröm-
men utanför Ikea. 

Spanjorerna erbjuder två 
motorer med start/stopp-sys-
tem som standard: en bensi-
nare på 150 hästkrafter samt 
en snål diesel på 140. Vi tes-
tade den förstnämnda maski-
nen och turbofyran lär inte 
göra någon besviken. Noll 
till hundra rullar på 10,7 sek-
under och toppfarten är 197 
km/h. En stor skillnad från ti-
digare är att nya Alhambra är 
kryddad med en rejäl portion 
körglädje. 

Bilen rullar fint på vägen, 
känns välbyggd och har bra 
ljudisolering. Grundpriset 
börjar från 249 900 kronor 
och då ingår bland annat sju 
krockkuddar, luftkonditio-
nering, fönsterhissar, antis-
laddsystem, däcktryckskon-
troll, elektrisk handbroms 
och mycket annat. 

Slutsatsen blir alltså att 
Seat Alhambra varken är 
bättre eller sämre än sin tyska 
tvilling, så nu återstår det bara 
att se hur många som väljer 
bil efter prislappen. 

STAFFAN
SWEDENBORG

JOHANNES GARDELÖF

Flexig och snitsig

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

SEAT ALHAMBRA REFERENCE 1,4 TSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 800 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 500-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,9 
meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 292, 
längd 485, bredd 190, höjd 172. Tjäns-
tevikt 1 723. Bränsletank 70 liter.  
Prestanda: Toppfart 197 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,7 sek.
Förbrukning/miljö: 7,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 167 
g/km. 
Pris: 249 900 kronor. 
Plus för: Finfin VW Sharan-kopia, 
praktiska skjutdörrar, utmärkta 
utrymmen, bra köregenskaper.
Minus för: Inte den lättaste bilen att 
fickparkera, få motoralternativ.

Seat Alhambra 
Reference 1,4 
TSI.

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER

ÄLVÄNGEN. Hösten på Rep-
slagarmuseet inleds med en 
utställning av Surte Foto-
klubb.

Surte Fotoklubb fyller 50 
år och det uppmärksammar 
klubben, med en fotoutställ-
ning som har visats på skilda 
platser inom Ale kommun. 
Nu har turen kommit till 
Repslagarmuseet.

Utställningen visas under 
tiden 21/8-21/9 med vernis-
sage nu på söndag.

Utställningen speglar 
bredden av klubbens med-
lemmar med mycket bra 
resultat.

Surte fotoklubb grunda-
des 1961 har ett 40-tal mer 
eller mindre aktiva medlem-
mar med vilt skiftande foto-
grafiska erfarenheter, från 
heltidsverksamma proffs till 
glada semesterknäppare.

Naturfotografin har varit 
klubbens helt dominerande 
inriktning, men på senare tid 

har flera av medlemmarna 
börjat söka sig ett bredare 
bildskapande, samtidigt som 
det digitala har tagit över allt 
mer.

I denna utställning visar 
ett flertal fotografer upp sina 
verk. Utställningen invigs av 
före detta vice ordföranden i 
utbildning och kultur, Tore 
Berghamn.

❐❐❐

Surte Fotoklubb firar 50 år
– Jubileumsutställning på Repslagarmuseet

Surte Fotoklubb, som i år firar 50 år, visar en utställning på Repslagarmuseet. Invigning sker 
nu på söndag. Här är en av bilderna i utställningen.      Foto: Kjell-Åke Larsson
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En förebild för unga
Som fritidsassistent och projektledare har han alltid något på gång.

Han drivs av viljan att utvecklas och hitta nya idéer.
Jonas Ekstrand är gitarrliraren som värnar om de unga.

Varifrån kommer ditt 
engagemang?

– Jag gillar att försöka hitta 
nya sätt att jobba på och 
komma med nya idéer. Jag 
vill starta projekt som inte är 
så traditionella. Festivalborg 
och Mötesplats ungdom är 
exempel på det. Min driv-
kraft är viljan att utvecklas 
och tänka nytt. 

Ser du dig själv som en 
förebild för ungdomar?

– Ja, det gör jag, det finns 
inte så mycket att tveka på. 
Med tiden har jag funnit 
mig till rätta i den rollen 
och den har blivit lättare att 
hantera. Det kan annars vara 
svårt att hålla isär jobbet och 
det privata.

Vad tycker du är viktigast 
för att ungdomar ska 
trivas i Ale kommun?

– Att det finns möjlighet att 
engagera sig och att någon 

lyssnar på ens idéer. Det är 
det viktigaste utgångsläget, 
att man blir tagen på allvar. 
Det är också viktigt att man 
följer upp och hjälper till 
samtidigt som ungdomarna 
ska känna att de själva får ta 
ansvar.  

Du har ett stort intresse 
för musik. Spelar du i 
något band för tillfället?

– Ja, jag spelar gitarr i ett 
band som heter Mother. Vi 
är ett coverband med inrikt-
ning på grunge. Intresset 
för musik är minst lika stort 
idag som när jag en gång 
började. Jag skriver även 
egna låtar tillsammans med 
en kompis och det vill jag 
satsa mer på. Vi spelar mest 
progressiv hårdrock. Jag har 
aldrig haft någon tanke på 
att satsa fullt ut på musiken 
utan det är en hobby och jag 
lirar för att det är kul. 

Vad drömmer du om att 
göra i framtiden?

– Just nu drömmer jag om 
att få vara i en tillvaro som 
ger mig lugn och ro. Jag 
vill få färdigt mitt hus som 
jag håller på att snickra 
på. Jobbmässigt ser jag 
fram emot att Mötesplats 
ungdom nu går in i en ny fas 
där förhoppningen är att fri-
tidsgårdarna runt om i Ale 
ska jobba mer tillsammans. 

Hur se en perfekt helg ut 
för dig?

– Att få ta det lugnt och 
träffa sköna människor. Det 
kan handla om att åka iväg 
någonstans likaväl som att 
hänga hemma i trädgården 
och sitta och tjöta långt in 
på natten.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jonas Ekstrand
Ålder: 38
Bor: Alafors
Intressen: Musik, teknik och 
datorspel
Stjärntecken: Våg

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

REA

REA

2.495:-

2.995:-

SJÖSALA MARIELLLA 3-vxl damcykel
Godkänt lås,korg,belysning,kjolskydd
Rrek pris 3495:-

SCOTT DIRT 24" Voltage24jr
18-vxl, alu ram, grön eller grå
Rek pris 3895:
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Barnens Dansforum
i Kungälv & Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show
TERMINSSTART 7-11 SEPTEMBER
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86
Assisterande lärare: Matilda o Oliva Carlund, Sofi e Cedervall.  

Hos oss
får du pröva

innan du betalar!

Välkomna alla nya och gamla elever till en ny termin!

Ridskolestart 15 augusti
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Nya elever erbjuds prova en gång gratis under augusti månad
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ALE 
JENNYLUNDS 

RIDKLUBB

NÖDINGE. I förra 
veckan avgjordes Göte-
borg Golf Cup.

En av spelplatserna 
var Nödinge.

– Nästa år hoppas 
vi ha med ett eget 
lag i tävlingen, säger 
Camilla Knutsson i 
Nödinge GK.

Göteborg Golf Cup är tänkt 
att bli golfens motsvarig-
het till Gothia Cup. Täv-
lingen, som är sanktionerad 
av Göteborgs Golfförbund, 
vänder sig till ungdomar i 
åldern 13-21 år och arrange-
rades för första gången i fjol.

– Premiärupplagan lock-

ade 28 lag, i år är det 40 lag 
som anmält sitt intresse. 
Förhoppningen är att den 
här cupen ska växa till något 
riktigt stort, säger Claes 
Andersson, tävlingsansvarig 
för Nödinge GK.

Spelformen för Göte-
borg Golf Cup är fyrboll-
match över nio hål med fullt 
handicap. Snabba matcher 
med intensitet och spän-
ning eftersträvas. Matcherna 
spelas över fyra dagar och 
alla lagen spelar alla dagarna.

– Detta gör Göteborg 
Golf Cup unik! Oavsett om 
man förlorar eller vinner så 
är man med och spelar sista 
dagen, berättar Claes.

Första omgångens spel på 
Nödinge GK bjöd på fin golf 
trots tidvis svåra förhållan-
den med blåst och regn.

– Det är första gången som 
jag är med och första gången 
jag spelar här i Nödinge. Det 
är en kul spelform och hittills 
har det gått helt okej, förkla-
rade Felix Schleifstein från 
Kungsbacka TK när han stod 
redo att ge sig ut på dagens 
andra niohålsrunda.

Varje lag består av åtta 
spelare varav minst två ska 
vara tjejer. Det var en orsak 
till att Nödinge GK inte 
lyckades få ihop något lag.

– Vi har 45 ungdomar i 
åldern 7-21 år som bedriver 
aktiv träning. Problemet är 
att locka tjejer till sporten. 
Vi har ett antal som har 
kommit igång och därför har 
vi all anledning att se ljust på 
framtiden, säger Jan Knuts-
son.

– Golfen har ännu inte 
hunnit etablera sig på orten, 
men det gäller att hålla ut. 
Nu planeras det dessutom 
för tre nya hål, vilket skulle 
innebära en 12-hålsbana på 
sikt. Det skulle betyda oer-
hört mycket för klubben, 
avslutar Jan Knutsson.

Ungdomar intog Nödinge Golfklubb
– Göteborg Golf Cup växer sig allt större

PÅ NÖDINGE GK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Felix Schleifstein från 
Kungsbacka TK, en av del-
tagarna i Göteborg Golf Cup. 
Här ses han vid första tee 
på Nödinge GK.

Tage Johansson, Camilla Knutsson och Jan Knutsson från Nödinge GK var funktionärer när 
den första omgången av Göteborg Golf Cup avgjordes i onsdags. Trion ser optimistiskt på 
framtiden och hoppas att Nödinge GK ska kunna delta med ett eget lag nästa år.

Tävlingsgeneral Claes An-
dersson.

ALAFORS. 464 mål.
Så många nätrassel 

fick publiken på Cup 
Sjövallen uppleva.

Två alelag, Älvängens 
IK F12 och Nol IK P12, 
såg till att lämna Ala-
fors med guldmedaljer i 
bagaget.

Förutsättningarna för cup-
fotboll var de bästa tänkbara 
när Ahlafors IF bjöd in till 
sin årliga ungdomsturnering 
för 5- och 7-mannalag den 
gångna helgen.

– En sportslig fullträff! 
Vädret var helt perfekt, all-
deles lagom varmt. Det kom 
några regndroppar på sön-
dagseftermiddagen, men det 
var allt. Planerna, som var i 
utmärkt skick, tog knappast 
någon skada, förklarar cup-
general Martin Andersson.

Publiken fick se anfalls-
glad fotboll av morgonda-
gens stjärnor. Spelet var 
långa stunder både kreativt 
och underhållande.

Älvängens IK var storfa-
voriter i flickor 12. ÄIK, som 
vann Dana Cup i somras, 
fick möta ett hårt kämpande 
Nol IK. Till slut stod ändå 
Älvängentjejerna som seg-
rare. Nol IK fick istället sin 
revansch i pojkar 12 där det 
blev omvänd ordning med 
ÄIK på silverplats.

– Jag vill passa på att tacka 
alla deltagande lag och funk-
tionärer som gjorde Cup 
Sjövallen 2011 till en riktig 
fotbollsfest, säger Martin 
Andersson.

Resultat: F10: 1. IK 
Zenith, 2. Vallens IF, 3. Nol 
IK, 4 Skeplanda BTK. F12 
1. Älvängen IK, 2. Nol IK, 

3. Kungälv FF, 4. Balltorps 
FF. P10: 1. Hovås/Billdal, 
2. Ahlafors IF, 3. Skoftebyns 
IF, 4. Nol IK. P11: 1. Sport-
life IK, 2. Romelanda UF, 
3. Nödinge SK, 4. Nol IK. 
P12: 1. Nol IK, 2. Älvängen 
IK, 3. Ahlafors IF, 4. Skepp-
landa BTK.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

CUPFAKTA
• I grund- och seriespelen gjor-
des det total 373 mål (där räknas 
samtliga åldersklasser d v s F9, 
F10, F12, P8, P9, P10, P11, P12).
• Totalt gjordes 464 mål.
• I P8 gjordes det 76 mål (det var 
en grupp med 6 lag som lyckades 
med detta).
• I P11 gjorde man totalt 103 mål, 
totalt 12 lag (3 grupper), enda 
åldersklassen med kvart-, semi- 
och finalspel. 
• Total speltid var 2530 minuter.
• Det såldes ca 1100 hamburgare.

Sportlife IK stod i en klass för sig i pojkar 11. Här avfärdar 
man Nödinge SK i semifinalen.

I P11 belönades Nödinge SK med ett brons efter att ha vunnit 
sin sista match i turneringen mot grannklubben Nol IK.

Guldtjejer! Älvängens IK 12 höll för favorittrycket och tog hem segerbucklan i Cup Sjövallen.

– Cup Sjövallen 
blev en fullträff

Unga lirare bjöd på fotbollsgodis



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

FOTBOLL
VIMMERVI IP

• 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:-

Lördag 20 augi 11:00   P01  Nödinge SK – Vallens IF
Söndag 21 aug  12:00  P00  Nödinge SK – Götaholm BK
Måndag 22 aug 19:00 United Ale U United – Kode IF

Välkomna! Cafeterian är öppen

Matcher i Veckan

495 :-
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Måndag 17:30 – 19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Flickor 99/01
Tisdag 17:30 – 19:00 Pojkar 98, Pojkar 99, Pojkar/Flickor 03
Onsdag 17:30 -  19:00 Pojkar 00, Pojkar 01, Pojkar/Flickor 04
Torsdag 17:30 – 19:00 Pojkar 99, Pojkar 02

Besök vår hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Sugen på fotboll?
Kom upp till Vimmervi! Vi tränar:

LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

2011  |   vecka 33  |   nummer 27  |   alekuriren 19SPORT

ANGERED. Publiken fick 
se ett lamslaget Ahla-
fors IF under de inle-
dande 45 minuterna.

Det bäddade för 
Lärje/Angereds 2-0-
seger på Bläsebovallen 
i torsdags kväll.

– Det går inte att ge 
bort en halvlek i divi-
sion tre, konstaterade 
AIF:s tränare Lars-
Gunnar Hermansson 
efter slutsignalen.

Respekten för tabelltvåan 
Lärje/Angered tycktes stor 
hos gästerna ty hemmalaget 
tilläts dominera den första 
akten fullständigt. Passnings-
skickliga LAIF luckrade upp 
det gulsvarta försvaret gång 
efter annan 
och hade det 
inte varit 
för Andreas 
Skånberg i 
målet, som 
svarade för 
ett par högkvalificerade 
räddningar, kunde matchen 
varit över redan i paus. Nu 
stannade det tack och lov 
vid 1-0, målet inprickat av 
Nedin Dzafic redan efter 
fem minuter.

– Det var första gången 
under min tid i klubben som 
jag såg ett sådant okoncen-
trerat och ofokuserat lag. Vi 
såg rädda ut. Vi ska vara tack-
samma över att vi var kvar i 
matchen när domaren blåste 
för pausvila, förklarade Her-
mansson.

Ahlafors samlade mod 

och det blev betydligt bättre 
under matchens återstående 
hälft. AIF satte en högre 
press och Lärje/Angereds 
dominans blev därför inte 
lika påtaglig. Gästerna note-
rades för två fina kvitterings-
chanser, en i början och en 
i slutet av halvleken. Mat-
churet visade 48 minuter när 
Henrik Andersson nära nog 
fick öppet mål, men frispark-
snicken smet utanför.

Dålig inledning
Med sju minuter kvar att 
spela sköt Johan Elving 
en frispark, som via Ettah 
Ijoh i hemmakassen, träf-
fade stolpen. Närmare än så 
kom emellertid inte AIF, som 
fick se Nedin Dzafic göra sitt 

och hemma-
lagets andra 
mål alldeles 
i slutskedet. 
F r a m s p e l -
ningen var 
en delikatess 

av konstgräsbanans främste 
aktör, Enis Radonic.

– I den andra halvleken 
fick vi åtminstone se ett nor-
malt Ahlafors. Det som stör 
mig är att om vi hade nor-
malpresterat i två halvlekar så 
kunde vi fått med oss poäng 
från den här matchen. Det 
var vår dåliga 
i n l e d n i n g 
som för-
störde allti-
hop, suckade 
H e r m a n s -
son.

Efter tuf-
fast tänkbara 
i n l e d n i n g 
på höstsä-
songen, med 
matcher mot 
t a b e l l e n s 
topplag IFK 
U d d e v a l l a 
och Lärje/
A n g e r e d , 
väntar nu 
en mycket 
viktig drabb-
ning för 
Ahlafors IF 
på onsdag. 
Då gästas 

Sjövallen av IFK Trollhättan, 
ett av de jagande lagen från 
tabellens nedre region. Till 
mötet med Trollhättekam-

raterna får AIF tillbaka Jihad 
Nashabat som missade tors-
dagskvällens match på grund 
av avstängning.

Lärje/Angered nollade Ahlafors på Bläsebovallen
– AIF:s första halvlek 
den sämsta i år

PÅ BLÄSEBOVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gästernas Rasmus Johansson med en av få framstötar. Det ville sig inte för Ahlafors IF i mötet med tabelltvåan Lärje/Ange-
red.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 11/8
Lärje/Angered – Ahlafors 2-0 (1-0)

MATCHFAKTA
1-0 (5) Nedin Dzafic
2-0 (89) Nedin Dzafic
AIF:s lag: Skånberg – Otter, H 
Andersson, Nylander, A Anders-
son (80 Berndtsson-Gonzales) – 
M Johansson, Elving, R Johans-
son (63 Lundsten), Stenström (70 
Abdularazek) – El-refei, Antons-
son.
Varningar AIF: Henrik Anders-
son, Peter Antonsson, Andreas 
Skånberg.
Publik: 220.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

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!

Friidrottsträning

Måndagar & 
onsdagar kl 17.30 

och håller på till kl 19.00 
i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 

Per Carlsson  0765-09 90 01

Friidrottssektionen i Bohus IF bjuder in
Ni som är tränare

Ni som vill bli tränare
Ni som vill bli hjälptränare

Ni som på annat sätt vill hjälpa till 
att sprida friidrotten i Ale 

till ett möte 
söndag 28 augusti kl 10-12

 i Bohus IF klubbstuga 
(Jennylund, Bohus)

Agenda:
Träningstider i nya hallen
Uppdelning av grupper och tider
När går vi inomhus
Tränarutbildningar
Friidrotten i Ale kommun

Vid frågor etc kontakta Sektionsansvarig 
Per Carlsson 0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Lärje/Angered – Ahlafors 2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 3, 
Rikard Nylander 2, Peter Antonsson 1.
Velebit – Lilla Edet 5-0 (2-0)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Östadkulle 4-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Danny 
Eriksson, Svante Larson. Matchens 
kurrar: Niklas Antonsson 3, Mikael 
Maliniemi 2, Christian Rönkkö 1.

1. Vänersborgs FK 14 +34 35
2. Skepplanda 14 +27 34
3. Sollebrunn 14 +20 29
4. Trollhättans FK 14 +11 27
5. Halvorstorp 14 +18 25
6. Östadkulle 14 +  4 21
7. Trollhättans BoIS 14     0 16
8. Trollhättans IF 14 –16 16
9. Göta BK  14 –  4 15
10. Sjuntorp  14 –  7 11
11. Säven/Hol  14 –27  7
12. International 14 –60  1

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Mossen 1-4 (0-3)
Mål ÄIK: Simon Enyck.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Markus Hedberg 2, Patrik Skånberg 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Cruz Azul 3-2 (1-1)
Mål NIK: Mikael Hintze 2, Jesper 
Pedersen. Matchens kurrar: Mickel 
Hinze 3, Johan Karlsson 2, Mattias 
Karlsson 1. Kommentar: Nol IK tog 
årets sjätte seger genom att hem-
mabesegra Cruz Azul på Nolängen 
i fredags kväll. Notoriske målskyt-
ten, Mickel Hinze, svarade för två 
av målen. Det första prickade dock 
Jesper Pedersen in på frispark i mat-
chinledningen.
– Vi gör en stabil insats och har grep-
pet om händelserna från avspark. 
Kan vi behålla skärpan kan det bli en 
rolig avslutning på säsongen, säger 
Nols assisterande tränaren Weine 
Pettersson.
Hindås – Nödinge (0-0)

Division 7 D Göteborg
Surte – Diseröd 6-3 (3-2)
Bohus – Rödbo 4-0

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Torslanda 0-3 (0-1)

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Ahlafors 1-1 (0-0)
Mål ÄIK: Emelie Johansson. AIF: Made-
lene Lindberg. Matchens kurrar, ÄIK: 
Emelie Johansson 3, Jennifer Arvids-
son 2, Lina Karlsson 1. AIF: Andrea 
Lindgren 3, Ann-Sofi Råneby Johan-
nesson 2, Michaela Andersson 1.

Ons 17 aug kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors – 
IFK Trollhättan

Lör 20 aug kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
International

Lör 20 aug kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Essunga

Sön 21 aug kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kungälv

Ons 24 aug kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Töllsjö

FOTBOLL I ALE

Tingbergs AIS gästade 
Leksands Siljansvallen och 
deras årliga Sparbanks-
spel. Efter helgen hade 
de tre pojkarna från TAIS 
plockat hem inte mindre 
än fem medaljer. Tränare 
Ove Adolfsson var mycket 
nöjd med resultaten och 
tycker att det var värt 
den långa resan upp till 
Dalarna.

I pojkar 9 så hade Daniel 
Adolfsson en tuff match i 
kula, tog hem silver till slut 

med fina 6.54 meter. Höjd-
hopp är en stark gren för 
Daniel också, där det nya 
personbästat 1.13 räckte till 
guld och nytt arenarekord.

I pojkar 8 lyckades Carl 
Hermansson att ta guldet 
på nya personbästa 10.21. 
Carl hade även ett fint 
lopp på 200 meter där han 
ledde loppet i cirka 150 
meter, men därefter räckte 
snabbheten inte längre och 
Kvarnsveden FIK:s Mat-
tias Östberg gick förbi 

Calle med segertiden 34.52 
som blev nytt arenarekord. 
Calles tid, 35.05, hade 
också räckt till arenarekord. 
Ett fint silver blev det i alla 
fall. 

David Adolfsson fick 
tävla i pojkar 8 och gjorde 
många fina personbästa. 
Dessutom tog han bronset 
i höjdhopp med hoppet 
på 90 cm. En rivning mer 
än konkurrenten hindrade 
honom från att ta silverme-
daljen.                         ❐❐❐

TAIS tog fem medaljer i Leksand

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK har börjat 
höstsäsongen lika stor-
stilat som man avslu-
tade våren.

I fredags kom sjätte 
raka segern när Östad-
kulle SK hemmabese-
grades med klara 4-1 
(2-0).

På onsdag väntar en 
ren seriefinal borta mot 
tabellettan Väners-
borgs FK.

Skepplanda BTK:s herrar har 
konserverat formen under som-
maruppehållet. Seriespelet åter-
upptogs förra måndagen med 
en svår bortamatch mot Halv-
orstorps IS där det blev seger 
med 3-2, efter ledning 1-0 i 
halvlek.

– Vi var illa ute under mat-
chinledningen, men sedan lyck-
ades vi jämna ut spelet. Fram-
förallt så var det ett kompakt 
försvarsspel och snabba om-
ställningar som utgjorde vin-
narreceptet i denna drabbning, 
förklarar Skepplandas tränare, 
Jonas Andersson.

Hemma mot Östadkulle i 
fredags kväll var det match i 20 
minuter, sedan kom två snabba 
SBTK-mål. 1-0 fixade Danny 
Eriksson i den 23:e minuten 
och fyra minuter senare ökade 
Christian Rönkkö på till 2-0, 
fint framspelad av Linus Carls-
son.

Den andra halvleken hann 
knappt börja förrän ÖSK-för-
svaret agerade givmilt och gav 
bort bollen till Daniel Larson, 
som i sin tur förpassade den 
till Christian Rönkkö som fick 

öppet mål.
Svante Larson dundrade 

in 4-0 på ett tjusigt volleyskott 
i den 78:e minuten innan gäs-
terna tilläts fastställa slutresul-
tatet på en straffspark fem mi-
nuter före slutet.

– Killarna gör en helgjuten 
insats. Det är svårt med den 
här typen av matcher som alla 
kräver att vi ska vinna. Det var 
ett gott dagsverke, sammanfat-
tade SBTK:s assisterande trä-
nare, Jimmy Johansson, efter 
slutsignalen.

På onsdag väntar seriefinal 
borta mot Vänersborgs FK på 
Vänersvallen. VFK som också 
visade stabilitet i helgen när 

man besegrade Trollhättans IF 
på Knorren med 3-0.

– Vi möter ett ungt, spel-
skickligt och duktigt lag. Det 
bevisade man på Forsvallen i 
våras då vi fick se oss besegra-
de med 3-0. Nu är vi ute efter 
revansch. Förutsättningarna 
är goda och vi har alla spelare 
tillgängliga förutom Jonathan 
Westlund som olyckligt bröt 
benet i en reservlagsmatch för 
två veckor sedan, säger Jimmy 
Johansson.

Faktum är att Skepplanda 
har två matcher att se fram emot 
den här veckan. På lördag gästas 
nämligen Forsvallen av Interna-
tional.        ❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Det kan bli 
en extrem tung höst för 
Älvängens IK.

Speciellt var spelet 
under den första halv-
leken mot Mossen inget 
att glädjas över.

En aning oroväckande 
var att försvaret hade 
så stora problem och 
slutresultatet 1-4 var 
inget att glädjas åt.

Att gå till pausvila med 0-3 
i baken var ingen höjdare 
för ÄIK. Däremot blev det 
bättre fart på manskapet i 
den andra. Det var troligen 
inga positiva uttalanden från 
tränaren Tommy Svensson 
under pausvilan.

Samtliga aktörer jobbade 
storartat efter paus. Försva-
ret visade stabila insatser och 
framåt gjorde anfallsmän-
nen fina genombrott. Tyvärr 
lyckades man endast få 
igenom en fullträff. Det var 
Simon Enyck som prickade 
in 1-3 efter starkt förarbete 
av Patric Skånberg.

Nu fick verkligen gäster-

nas försvar jobba för hög-
tryck och hade mycket folk 
i de bakre regionerna. Trots 
många fina tillbud, bland 
annat tre skott som tog vid 
stolpens utsida, blev det ett 
svidande nederlag i höst-
premiären för ÄIK. I slutet 
kunde Mossen öka till 4-1.

Höstsäsongen fortsät-
ter redan på tisdag kväll. 
Göteborgs Studenter gästar 
Älvevi.

ÄLVÄNGEN. Det var nära att 
gästande Ahlafors IF plockat 
med sig samtliga poäng i 
lördagens derby i damernas 
division 4 A Göteborg mot 
Älvängens IK på stekheta 
Älvevi. Båda fullträffarna 
kom efter paus.

Först ordnade Madelene 
Lindberg 0-1 i den 62:a 
minuten, men tre minuter 
senare var det hemmalaget 
som fick anledning att jubla 
då Emelie Johansson fres-
tade nätmaskorna och ord-
nade slutresultatet 1-1.

Det var två jobbiga perio-
der som de båda lagen fick 
utstå, men tjejerna skall verk-
ligen ha stort beröm som 
kämpade om varje boll och 
passning i 90 minuter.

ALLAN LARSON

Kräftgång för Älvängens IK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Höstpremiär mellan Älväng-
en och Mossen. Gästerna 
vann matchen med klara 4-1. 

Oavgjort i stekhett alederby

Derbymålvakterna Ann-
Christin Olsson (t v) och 
AIF:s Ann-Sofi Råneby Jo-
hannesson i främre raden. 
Bakom dem matchens två 
målskyttar Emelie Johans-
son och Madelene Lindberg.

Segertåget fortsätter för SBTK
– Och nu väntar seriefinal mot VFK

Mikael Maliniemi och hans SBTK har inlett höstsäsongen på 
bästa tänkbara sätt med två raka segrar, Halvorstorp res-
pektive Östadkulle. På onsdag väntar seriefinal borta mot 
Vänersborgs FK på Vänersvallens konstgräs.
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MARKNADSDAG I NÖDINGE 
LÖRDAG 20 AUGUSTI

DAMMEKÄRRS 
MARKNAD 11-14

LOPPIS (bidrag tas emot på 
Dammekärr torsdag 18/8 Kl 17-20 
ring även Sten tel. 0303-338613)

Hoppborg, tävlingar, godisdamm
Växtförsäljning, hantverk

Skyltat från Ale torg 
(5 km)

OK Alehof

HEMBYGDSDAG 
PÅ BACKA 11-15
Hembakat bröd, Servering
Fiskdamm, skämttävlingar

Hantverkare, lotterier

Följ skyltar Backa Säteri

Nödinge Sockens 
hembygdsförening

HÄNG MED PÅ MC-TUR MED HALASKEPP MC 
NU PÅ SÖNDAG DEN 21/8
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TILL ALLA MOTORCYKLISTER 
I ALE KOMMUN MED OMNEJD!
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Älvängens Änglar F-99 har 
varit i farten igen. Denna 
gång åkte 16 förväntansfulla 
spelare och fyra ledare till 
världens näst största ung-
domsturnering i Hjörring 
Danmark för en veckas fot-
bollsspel, disco och mycket 
annat. Detta efter att ha 
kämpat hårt under tre års tid 
med att arbeta ihop pengar 
till denna resa. Arbetat såväl 
med en egen show, pantat 
burkar och sålt diverse saker.

Äventyret visade sig bli 
en sannsaga. Mycket av 
fokus låg i gruppen på att 
skapa minnen för framtiden, 
att vara bra kompisar och 
framför allt att ha roligt 
tillsammans. Genom att ha 

roligt och vara bra kompisar 
har detta laget vunnit många 
framgångar såväl på planen 
som utanför. Allt hänger 
ihop.

Vi är idag 20 99-tjejer 
som spelar fotboll tillsam-
mans i Älvängens IK och vi 
hoppas bli fler i framtiden. 
Där vill vi att oavsett utveck-
lingsgrad så skall alla känna 
sig välkomna. Till Dana Cup 
åkte de 16 tjejer som spelat 
längst.

Väl framme i Dana Cup 
och Hjörring private real 
skola, som vi bodde på, 
var vi förväntansfulla och 
spända som pianotrådar. 
Under söndagen hade vi 
ett träningspass. Måndagen 
startade vi med att ha lagets 
första rena teoripass där vi 
pratade begrepp och grun-
derna för fotbollsspel. På 
eftermiddagen hade vi hjälp 
av Lödöse/Nygårds damlag-
stränare, Thomas Johans-
son, som höll i en riktigt bra 
träning. Vi alla hoppas att 
du kan komma och träna oss 
igen.

Första matchen spelade 
vi mot ett Norskt lag Vind 
IL. Matchen slutade 6-1 till 
ÄIK:s favör och helt rättvist. 
Efter trevande inledning 
släppte nerverna och ham-
nade på rätt plats och det 
blev spel mot ett mål.

Match två spelade vi mot 
mycket duktiga Slangerup 
från Danmark. Danskorna 
var duktiga och vi kom igång 
först efter fem trevande 
minuter. Matchen slutade 
6-3. Slangerup spelade 
mycket moget och det visade 
sig att de skulle gå hela 
vägen till semifinal. Efter 
matcherna var det dags för 
välförtjänt disco.

Sju målskyttar
Match tre mot Hjörring 
SHI, som visade sig vara det 
minst tuffa laget i gruppen, 
blev det seger med 9-0. I 
denna match fick historien 
om Linneorna sin start 
genom att både Linnea 
Rönngård och Linnea 
Johannesson målade sina 
livs första mål. Sju målskyt-
tar i en och samma match 
visar på lagets styrka. 

Match fyra spelade vi mot 
ett duktigt danskt lag som 
hade chansen att gå vidare 
till A-slutspel vid vinst mot 
oss. De fick aldrig chansen 
ty efter någon minut var 
matchen klar och siffrorna 
slutade med 7-2. I och med 
detta hade vi vunnit grup-
pen, vi hade spelat otroligt 
bra. Vi dansade oss rakt 
igenom gruppspelet både 
ordagrant och fysiskt. Vi 
hade trevligt både på och 

utanför planen, vilket våra 
motståndare gick bet på. 
Offensivt, defensivt och 
målvaktspelet funkade otro-
ligt bra. 
På torsdagen var det dags 
för slutspelet, som vi även 
här dansade igenom med 
otroligt bra resultat där det 
finska laget Pallo stod för 
det hårdaste motståndet i 
semifinalen. De var fysiska 
och hade bra skott, som de 
använde sig av från de flesta 
platserna på planen. Men vi 
fick till slut det finska laget 
i brygga genom mycket 
bra och än mer fysiskt spel, 
mycket kantspel och snabba 
spelvändningar. Slutresulta-
tet blev 5-2 till ÄIK, men det 
var spännande in i det sista. 
Het match med mycket 
känslor mot ett duktigt lag.

Fredagen och dags för 
Grande finale mot ett lag 
som vi hade spionerat på 
vid två tillfällen. Detta lag 
var mycket bra. Dock hade 
de förmodligen tittat på oss 
och spelade inte med den 
uppställning som de tidigare 
varit så framgångsrika med. 
De spelade mycket defensivt 
och hade väldig respekt för 
oss.

Vi fick matchen dit vi 
ville, 1-0 genom Maja som 
sprang ifrån tre spelare och 
lirkade in bollen. 2-0, Maja 
skjuter på mål och målvak-
ten räddar men släpper en 
retur till Grundell som 
säkert springer 20 meter och 
bombar in bollen. Avslutar 
Dana cups målskörd gör Ida 
W som startade med första 
målet i turneringen.

Matchen spelades i Dansk 
TV där nationalsången 
spelades efter inmarschen 
på stadion. Vi var Dana Cup 
Mästare. Häftigt! Vid pris-
utdelningen fick vi en grymt 
stor buckla, guldhattar och 
bubbelsprut. 
Ronja Henricsson, som var 
lagkapten under cupen, tog 
även hem priset som turne-
ringens bästa spelare, vilket 
är väldigt stort i en sådan här 
turnering.

Det bästa av allt är att alla 
spelare har gjort allt det som 
krävs för att vinna. Alla drog 
sitt strå till stacken för denna 
seger. Efter finalen blev det 
segermiddag på restaurang 
för att sedan gå på Dana 
Cup-disco, även där ban-
kettseger.

❐❐❐

Älvängens IK F-99 vann Dana Cup
– Ronja Henricsson utsågs till turneringens främste

Dana Cup-mästare 2011. Lyckliga spelare och ledare i Älvängens F99 efter triumfen i danska 
Hjörring.

Ronja Henricsson utsågs till 
turneringens bästa spelare.

Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 
Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 “Häftiga danser koreograferade av de 
absolut bästa streetdansarna.”!  

“H“Häfä tiga danser koreograferade aavv dedddde“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rrrr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddede“““HHHäää aaaavvaavvvaaavv ddddddeee

9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 
dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin
Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

Trubadur:  Thomas och David
DJ Hebbe • Rättigheter • Servering • Entré: 100 kr • Leg: 18 år

27 AUGUSTI,  KL 21:00
FURULUNDSPARKEN,  ALAFORS

SENSOMMARFEST 
I FURULUNDSPARKEN!

Innan hösten knackar på dörren vill vi bjuda in dig till en riktig utekväll i vår vackra folkpark

Varmt välkomna
önskar AIF´s herrlag 
i samabete med:

���
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SKEPPLANDA. Strå-
lande väder och många 
besökare.

Hembygdsdagen på 
Grönköp blev en härlig 
folkfest.

– Inte mycket att 
klaga på, konstaterade 
Göran Johansson i 
arrangörskommittén.

Det brukar av tradition vara 
vackert väder när Skepplanda 
Hembygdsförening bjuder in 
till Hembygdsdag på Grön-
köp. Årets upplaga var inget 
undantag.

– Så här ska det vara. 
Mycket folk och ett behag-
ligt sensommarväder, myste 
Göran Johansson.

Besökarna strömmade in 
och utställarna hade fullt upp 
mest hela tiden. I serverings-
tältet kunde gästerna finna 
skugga och samtidigt avnjuta 
läckerheter från fikabordet.

Den sedvanliga loppmark-
naden tilldrog sig också stort 
intresse liksom brödbakning-
en, som kanske är den mest 
populära attraktionen av dem 
alla. Något som också hör 
hembygdsdagen till är akti-
viteten i smedjan. Som om 
det inte var tillräckligt hett 
utomhus…

Somrig hembygdsdag i Skepplanda

PÅ GRÖNKÖP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tombolan snurrade friskt.

Föreningen Västgötalin fanns representerade i Skepplanda.

Scrapbooking har blivit ett populärt fenomen, som tilldrog 
sig besökarnas intresse på Grönköp i lördags.

 

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på hotell i Sandvig, Danmark

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

Hotel Sandvig Havn 
Det ståtliga Hotel Sandvig Havn 
bidrar starkt till att din semester på 
den danska semesterön Bornholm blir 
en oförglömlig upplevelse. Härifrån 
har man utsikt över en av Bornholms 
charmerande hamnmiljöer och varje 
dag går du rakt ut i semesterstäm-
ningen bland caféer, konditori och 
matställen samtidigt som man njuter 
av utsikten då det blå havet slår in 
mot klipporna vid strandpromenaden. 
Sandvig ligger lugnt och behagligt 
i bukten och utanför högsäsongen 
kan man i lugn och ro njuta av det 
lokala livet vid hamnen. Sandvig är 
lika danskt som nyrökt sill med snaps 
och historien lever kvar i fiskelägets 
små pittoreska hus, i de slingrande 
gränderna och i den dramatiska 
naturen, där det gamla stenbrottet 
har efterlämnat ett vackert landskap 
såsom Opalsjön och Krystalsjön.

Semester i vinorten 
Rüdesheim
 – med vinprovning

Burghotel Rheingauner
Alldeles i mitten av den livliga och 
charmerande vinstaden Rüdesheim 
finner ni det gemytliga Burghotel 
Rheingauner, som ligger på den 
charmerande gatan Oberstrasse 
bland vackra gamla adelsgårdar. 
Middagarna äter ni på systerhotel-
let Zum Grünen Kranz, och här finns 
det mycket atmosfär eftersom hotel-
lets restaurang ligger i Rüdesheims 
äldsta byggnad. Från hotellet är det 
bara några få hundra meter till flo-
den Rhen, där man kan åka med i 
en av turbåtarna som lägger till vid 
sjökanten. Ni kan se fram emot den 
inkluderade vinprovningen – och vill 
ni köpa något med något hem, får ni 
rabatt i hotellets vinbutik. 

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 13/11 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-
Pris utan reskod 2.749:-

6 dagars semester på hotell i Tyskland

Minisemester 
på Bornholm

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Burghotel Rheingauner

Hotel Sandvig Havn

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

Ankomst: Valfri i perioden 
21/8-19/10 2011.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
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VARMT
VÄLKOMNA!

NU ÄR VI 
TILLBAKA
VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22 • AFTER WORK

STARRKÄRR. Nu är det 
klart!

Populära Öbarna 
kommer att gästa hös-
tens Skratta & Sjung.

– Det blir en höjdare, 
försäkrar Inga-Britt 
Karlbom i arrangörs-
kommittén.

Skratta & Sjung har blivit 
en riktig succé sedan det 
introducerades i Starrkärrs 
bygdegård för tre år sedan. 
Det har varit fullt hus varje 
gång och med artister som 
gått helt i publikens smak. 
Flottans kavaljerer, Lars-

Eric Frendberg och Leif 
”Loket” Olsson är bara 
några exempel på underhål-
lare som uppträtt tillsam-
mans med allsångsledaren 
och tillika dragspelskonstnä-
ren Lennart Thorstensson.

Nu är det också klart med 
dragplåstret till höstens 
arrangemang, som äger rum 
söndagen den 16 oktober. Då 
kommer nämligen Öbarna 
på besök, som består av den 
bohuslänska duon Eva Jar-
nedal och Janne Magnars-
son.

– Det blir något alldeles 
speciellt. Öbarna är kända 

för sina vackra visor. Eva Jar-
nedal är dotter till Huldas 
Karin som Evert Taube 
diktade om och därför har 
hans sånger en given plats i 
deras repertoar, säger Inga-
Britt Karlbom.

Öbarnas tolkning av 
”Inbjudan till Bohuslän” 
är alltid en återkommande 
begäran i olika sammanhang. 
Vi utgår från att den visan 
också kommer att framföras i 
Starrkärrs bygdegård den 16 
oktober.

Öbarna kommer till Starrkärr i höst
– Uppträder på Skratta & Sjung

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öbarna, som består av Eva Jarnedal och Janne Magnarsson, kommer till Starrkärrs bygde-
gård den 16 oktober i samband med att Skratta & Sjung arrangeras.

Arkivbild: Jonas Andersson
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20/8 MELLAN 14.00 OCH MIDNATT
PÅ FURULUNDSPARKEN!

100KR INTRÄDE (50 FÖR MEDLEM=)

Biljettsläpp 29/7. Förköp på Allans Bokhandel, Biblioteket i Nödinge samt Mötesplats ungdom

HEJA HÅRDROCK – ALE
PRESENTERAR

HARDROCK BARBEQUE

EAGLESTRIKE • TWIN • ELDRIMNER
TIME FOR YOUR DECADENCE

VOLFRAM • RAWBURT 

– DROGFRITT –

CLINIK MED CHRISTIAN ALSING CA KL. 17.00
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Scouting är en världsvid 
rörelse för barn och ungdo-
mar från alla världens hörn. 
Ett av de hörnen är Gun-
torps missionskyrka. Den 24 
juli fick Guntorps scouter 
besök av tio scouter från 
området St Gallen i nord-
östra Schweiz som bodde 
hemma hos några familjer i 
kåren under fyra dagar.  De 
kom på så kallad ”home hos-
pitality” till Sverige några 
dagar innan de skulle delta i 
världens största scoutläger, 
World Scout Jamboree, i 
Rinkaby utanför Kristian-
stad i Skåne. 

Redan i vintras bör-
jade planeringen för att ta 
emot besök genom home 
hospitality till Guntorps 
SMU-scout. Kontakter 
med Jamboreen togs och 
väntan inleddes. I maj fick vi 
så besked om att en patrull 
från Schweiz skulle komma. 
Frågorna var många: Vad 
är speciellt med Sverige 
och svenska scouter? Vad 
vill vi dela med våra gäster? 
Vad önskar de göra? Till 
slut anlände de trötta och 
glada gästerna med buss till 
Guntorps missionskyrka. 
De hade startat sin resa 
från Schweiz på lördagen 
klockan elva på förmiddagen 
och anlände söndag 24 juli 
cirka16.30 efter resa med 
tåg, färja och buss. Mattias, 
Zoé, Fabian, Lucretzia, 
Christoff och de andra… 
Alla gäster fick installera sig 
i sina hem och äta middag. 
Sedan deltog de i sommar-
café i missionskyrkan där de 
fick presentera sig – det blev 
en engelskspråkig aftonbön 
denna kväll. 

Dagarna tillsammans fyll-
des med mötet mellan ung-

domar. En dag ägnades åt att 
paddla i Surtesjöarna. Padd-
ling var en ny erfarenhet för 
flera. Med en schweizare 
och en svensk i kanoten blev 
det en god samarbetsövning. 
Mycket lek i och med vatt-
net och en upplevelse av den 
svenska naturen skapade god 
gemenskap. Gästerna hade 
önskat att besöka Göteborg 
så nästa dag gick färden dit. 
Efter några timmars vand-
ring på stan och shopping 
samt utsikt från Ramberget 
åkte vi vidare till Hönö och 
Öckerö för att visa en del av 
den västsvenska skärgården – 
hav är något man har ont om 
i Schweiz… Trots en stunds 
regn blev det en skön efter-
middag bland klippor och 
maneter. Mat lagades i lånad 
kyrka, Nimbus på Öckerö, 
och ett dopp i havet hann de 
flesta med. 

Den 27 juli reste gäs-

terna vidare till det stora 
lägret i Skåne efter några 
intensiva dagar tillsammans 
med scouterna i Guntorp. 
Att vara scout i Sverige och 
Schweiz har många likhe-
ter, men också skillnader. 
Oväntade saker var nya för 
schweizarna – solnedgången 
på väg hem från Hönö 
visade sig vara en upplevelse. 
”Hemma går den alltid ner 
tidigt bakom bergen” sa 
Fabian till sina värdar. De 
hade en pärm med sig med 
information om Sverige och 
svensk scouting som de hade 
fått som förberedelse inför 
sina två veckor här som hette 
– Lingonsylt. Att få möjlig-
heten att ta emot scouter 
från andra länder i sitt hem 
gav mersmak och fortsatt 
kontakt med våra nya scout-
vänner hoppas vi på så att vi 
kan ses igen! 

En värdfamilj

Från Guntorps Horisont:

Scouter från Schweiz på besök

Hela scoutgänget samlat den sista kvällen, de Schweiziska 
gästerna och Guntorps medverkande scoutfamiljer. 

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 11 september kl 14.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
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FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 25 augusti
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning. 
Sällan har åskådare så livfullt 
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 11 sept kl. 14.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

ÄLVÄNGEN. Söndagen den 
28 augusti anländer Ångaren 
Bohuslän till Repslagarmu-
seet igen efter ett års uppe-
håll. Göteborgare med flera 
åker en tur till Älvängen för 
att besöka museet.

Ångaren Bohuslän passar 
på att under sin väntan i 
Älvängen göra en rundtur 
på älven. De alebor som är 
sugna på en båtutflykt har 
nu chansen till det. Om 
turen går upp mot Trollhät-

tan eller ner mot Göteborg 
beror på vädret just denna 
dag.

Biljetter till rundturen 
säljs på Repslagarmuseet. 
Café finns ombord.

❐❐❐

Ångaren Bohuslän kommer till Älvängen nästa söndag.

Åter dags för Ångaren Bohuslän Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 17/8 kl 19, tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 21/8 kl 11, gudstjänst 
Helge Olson. Onsd 24/8 kl 
19, tillsammans med sång 
och bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/8 kl 18.30, Även-
tyrarScout & UtmanarS-
cout. Torsd 18/8 kl 19.15, 
Programråd. Sönd 21/8 kl 
14, Ledarträff för SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Kl 
18, SommarCafé  AnneMa-
rie Svenninghed, Sång Eva 
Och Sofi a. Onsd 24/8 kl 
18.30, SpårarScout & Upp-
täckarScout Terminsstart. 
Torsd 25/8 kl 19, Träff för 
ledare och faddrar - Konfa-
gruppen.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrka
Torsd 25/8 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 28/8 kl 11, 
Gudstjänst, P-O Kindbom.

Surte missionskyrka
Sönd 21/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång 
av Lisa Hylén.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Sönd 21/8 Nödinge kyrka 
Mässa kl 11, R Bäck. Månd 
22/8 Nödinge församlings-
hem Mässa i kl 18.30, H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 17/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Sommarmusik, Jazz 
med Peoria Jazzband Gö-
teborgsbandet fi rade förra 
året 50-års jubileum och 
de spelar många olika typer 
av gladjazz i New Orleansk 

tappning De har turnerat 
runt om i 14 länder och 
spelat in fl era cd-skivor FRI 
ENTRÉ! Sönd 21/8 Kilan-
da kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 11, Gudstjänst 
Nordblom. Nols kyrka kl 
17, Mässa Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 16/8 kl 8-9, Bön. Sönd 
21/8 kl 10, Gudstjänst, Mo-
nica Werner. Kyrkkaffe.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 21/8 kl 
10, Mässa L Ingvarsson. 
Hålanda sönd 21/8 kl 12, 
Gudstjänst L Ingvars-
son. S:t Peder sönd 21/8 
kl 10, Mässa Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 21/8 kl 
12, Gudstjänst Skredsvik. 
Tunge sönd 21/8 kl 17, 
Mässa Skredsvik.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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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Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

Döda

Ett stort och varmt tack till 
er som hedrat minnet av

Gunnil Jönsson
med blommor och vänliga 

ord. Ett särskilt tack till
Bo och Britt Glennbrant,
Ejvind och Gun Jepsen,

Peter och Mia Glennbrant
och Elvy Börjesson.

Ingmar

Tack

Signhild Lindström, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1912 och efterlämnar sonen 
Sten-Åke med familj som 
närmast sörjande.

Nancy Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barnen Eva 
och Sonny med familjer 
samt systrar som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ruth Lundgren. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 1 
juli begravningsgudstjänst 
för Ruth Lundgren, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom. 

Ruth Samuelsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Ruth Samuelsson, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Lilian Borggren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 10 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Lilian Borggren, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén

Till alla Er som hedrat
minnet av vår älskade

Gerda
Thorstensson
vid hennes bortgång,

för alla vackra blommor
vid hennes bår samt för

minnesgåvor framföra vi
vårt varma tack.

SVEN-HUGO
och SONJA

SIW och LEIF
ANN-KRISTIN
och PHILIPPE

Barnbarn med familjer

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Nancy Olsson
* 25/12 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
7 augusti 2011

EVA och JERRY
Marcus och Lisa

Jerker
SONNY

Linda och Gereon
Elisabeth och Andreas

Systrar
Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Starrkärrs

kapell torsdagen
18 augusti kl. 11.00.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till all
personal på Vikadamm

för kärleksfull vård.

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, minnesgåvor till
Cancerfonden, för alla
vackra blommor vid

hennes bår och till alla
Er som deltog 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
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Vår vän

Sivert Gustavsson
Vi saknar dig

Vännerna på
Solhaga by



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

Jag söker efter spel, manu-
aler, kartonger och basenhe-
ter till Nintendo 8-bit. Så har ni 
något gammalt nintendo 8-bit 
hemma som ni vill bli av med så 
slå mig en signal på
tel. 0735-93 97 49

SÄLJES

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

Begagnade Mopeder/MC-lås/
MC-kläder. Honda moped -81 
5vxl, Zündapp KS 100 -63, Novo-
lette -56, Minibike Yamaha YSR 
50cc -87, Volvo 760 -89, Hotrod 
-27 (amatörbygge/ej klar), 

Zündappdelar.
tel. 0705-67 54 44

Från dödsbo: 80st banankar-
tonger (fina saker). Fin soff-
grupp ca -55. Hurtsar/byråer 
1980-90. mm
tel. 0705-67 54 44

Volvo R+ S60. Automat, 5400 
mil. -07 fullutrustad (som ny). 
137 000:- Ring
tel. 0303-74 00 89

Mycket söta kattungar. En grå, 
2 svarta. Önskar nya kärleksfulla 
hem. 12 veckor, rumsrena.
tel. 0303-33 82 49

UTHYRES

Husbil uth! 5,50 m lång. TV, 
Stereo, cykelställ, dusch, mikro-, 
ugns- & grillkomb. 5000 :- / v, 
2000:- dep. Mkt fin! GBG omnejd.
Boj Hästtransport -00, i Ulvs-
torp, Ale. 250:- / dag
tel. 0704-87 19 45

Lgh i Älvängen uthyres i privat 
bostad om 112kvm. Uthyres till 
skötsat par el liten fam med 
ordnad ekonomi. Ej rök eller 
husdjur.
tel. 0709-73 49 90

Snäll B-ponny uthyres 2-dagar 

i veckan. Du som hyr bör inte 
väga mer än 40 kilo. Ridkom-
pis finnes.
tel. 0709-73 49 92

Ö HYRA

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

Bostad hyres. Lght 1-2 rum eller 
ev större 3-4 rum /radhus / villa 
av rökfri familj. Ale eller Kung-
älv, 1:a/2:a hand, längre eller 
kortare tid. Allt av intresse!
tel. 0705-67 54 44

Lägenhet önskas. En 1:a eller 
2:a önskas hyra i Alekommun 
nära bussförbindelse, så fort 
som möjligt.
tel. 0704-60 57 79

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

Dagmatte sökes åt 5 mån 
gammal valp i Nol-Nödinge. Fom 
mitten av augusti.
tel. 0733-37 68 38

Hundvakt sökes dagtid NOL.
tel. 0737-25 78 08

ÖVRIGT

LADDA FÖR LOPPIS ! Nu e det 
snart dags igen ! Välkommen att 
fynda eller kanske sälja själv ?
Stor Baklucke-Loppis i Rollsbo/
Kungälv 21 Auguati kl 12-16
Bokning o info finns på
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22

Hej. Trevlig kille från Göte-
borg söker tjej kompisar från 
GBG som  vill prata i telefon 
och göra roliga saker ihop, tex 
sola, bada. Intr. bio, musik, dans, 
kläder, träning, kultur, shoppa 
mm. Kram Peter
tel. 0760-35 92 95

Försvunnen! Max, min rödran-
diga hankatt försvann 29/7 från 
sitt hem på Ledetvägen 9B i Ala-
fors. Kan vara skygg mot främ-
lingar. Inget halsband men är 
öronmärkt. Ring
tel. 0303-74 28 38
el. 0730-78 65 77

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

Hjälp med att bygga? Byte till 
energieffektivare fönster. 
Glöm heller inte att du kan 
spara pengar genom att till-
läggsisolera ditt hus. Vi utför 
även köksmonteringar, lägen-
hetsrenoveringar, golvläggning, 
altanbyggen och pooldäck, 
friggebodar&förråd, garage 
eller carportar. ROT-avdrag 50% 
på arbetskostnaden. Moms-
registrerad 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://out-
side
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 
mönster 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

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

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsde-
klarationer, löner, fakturering, 
bokslut eller andra ekonomiad-
ministrativa tjänster. Innehar 
F-skattsedel.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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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Vår älskade lille prins
Isedor

fyller 4 år 15 augusti
Grattiskramar

Mormor & Morfar

Många grattiskramar till
Emelie

på 1-årsdagen 
den 15 augusti 

från Mormor och Morfar

Grattis
Sara

på 9-årsdagen den 19/8-11
önskar

Mamma & Pappa, Daniel, 
Mormor & Morfar

Diamantbröllop
Den 18 aug har

Birgit & Yngve
Johansson

varit gifta i 60 år.
Gratulerar gör 

brudnäbbarna med familjer

Grattis!
Maria "Doris" Sandretto

på din 16-årsdag 
i efterskott (2/8).

Yo!
Mamma, Mats,

Fjodor och Darren

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stig Andersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kerstin Fornell
Hålan Skepplanda

Veckans ros 

Till sonia erlandsson gunn-
torp.För att du alltid ställer 
upp och hjälper till när det 
behövs. Tack det betyder 
verkligen mycket för oss !!!

Anders och Jenny

... och ett stort tack till alla 
som gjorde vår hembygds-
dag till en fest. Du som har 
rosa lott nr 144, hör av dig.
Skepplanda hembygdsförening

Dagens ros till Andreas, 
Roger, Mikael & Per-Erik 
för erat härliga engage-
mang när F99 i ÄIK var i 
Danmark på Dana Cup och 
grattis till segern!

Föräldrar i ÄIK F99

...till alla er som sett till 
så att Furulundsparken i 
Alafors
är i toppskick inför höstsä-
songen. Ni är fantastiska!

Styrelsen Ahlafors IF

Vigda 

Nu har vi gift oss!
Linda Millegård

& Christian Lönnqvist
Saltholmens varmbadhus
Midsommarafton 2011

Vi heter nu båda Millegård. 
Foto: Quirbach Photo-

graphySaknad

Försvann från Kilanda 
Sjöbrisvägen för två veckor 
sedan. Om du sett eller råkat 
köra på honom snälla ring 
bara vi får veta. Tack på för-
hand. tel. 0765-62 81 47
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 3 6 4 1
9 5 2 6

4 7 3

4 1 8
1 4

6 7 5 9 4 1 3

3 2 5 6 9
6 9 3 1

6 7

3 4 5 8
1 6

5 1 7

4 6 9 3
3 5 7
8 7 1 5

6 8
8 9 7

2 7 8 4 3

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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KR
/mån

ALLA AKTIVITETER

18 mån autogiro

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

gg

BBBOOONNNUUUSSSPPPAAAKKKEEETTT FFFÖÖÖRRR 222333000666 KKKRRROOONNNOOORRR IIINNNGGGÅÅÅRRR!!!
Du får: väska, vattenflaska, handduk, 
sol- och massagekort och 5 st giveaway-
cards. Totalt värde 2306 kr.

RRR!!!!

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SOL REHAB PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB M.M.
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