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Älvängen

Servering på Backa gård.

Populära 
marknader
NÖDINGE. I lördags hölls 
dubbla marknader i 
Nödinge – i Dammekärr 
och på Backa gård.

Perfekt väder lockade många besö-
kare till OK Alehofs marknad i Dam-
mekärr och Nödinge Sockens Hem-
bygdsförenings hembygdsdag på 
Backa gård. Evenemangskrocken är 
medveten från arrangörernas sida.

Läs sid 12

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

57 cm, avtagbar askfångare, 
lockhållare och termometerOrd pris 1.995:-

Gäller så långt lagret räcker

SÄSONGSAVSLUTNINGSPRIS
WEBER MASTER TOUCH1.595:-

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar Torsdag 
15 september
Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ANNONS INNE I TIDNINGEN!

Nya E45 drar fram i Lilla Edet
– Utmanande tätortsprojekt för BanaVäg i Väst

Vägutbyggnaden genom Lilla Edet är i full gång. Projektledare Lars Preinfalk kan konstatera att arbetet flyter på som planerat och att såväl tidsplan som 
budget hålls inom angivna ramar.             Läs sid 24

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ÄNTLIGEN 
CONVERSE 
I BUTIKEN!

499KR Med Sportklubbenkort! 
Ord pris 699:-. Strl 36-46. Fler färger i butiken. Gäller 
endast torsdag 25/8 - söndag 28/8. Med reservation 
för slutförsäljning. Max 1 par per kort. Ansök om 
medlemsskap i butiken.

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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Lödöse 0520-66 00 10
Falukorv

/stScan, 300g

Gäller t.o.m. 28/8, mot kupong

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

30:-2 ST
Ord pris 29:50/st

Kan planteras 

såväl utomhus 

som inomhus

VECKANS KRUKVÄXT
3-benig Krysantemum 

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n



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!

I förra veckans nummer 
kunde ni läsa om väg- 
och järnvägsutbygg-

naden genom Ale. I hös-
tens första storupplaga be-
lyser vi infrastrukturspro-
jektet framfart i Lilla Edets 
kommun. Jag har haft för-
månen att på kort tid få 
träffa såväl projektchef Bo 
Larsson och i förra veckan 
Lars Preinfalk, projektleda-
re för sträckan Kärra-Torpa. 
Det är ett gigantiskt bygg-
projekt som pågår och det 
är ytterst intressant att få en 
inblick bakom kulisserna. 
Allting som sker i området 
är planerat in i minsta detalj. 
Väg- och järnvägsutbyggnad 
är så mycket mer än bara 
dumpers, grävskopor, sten-
kross och asfalt. Lars Prein-
falk berättade vid vårt möte 
om att kraven som finns 
kring natur- och miljöhänse-
enden är minst lika priorite-
rat som budget och tidplan. 
I Lilla Edet har man exem-
pelvis låtit flytta blåsippor 
och grönvit nattviol för dess 
fortsatta överlevnad. Prein-
falk beskrev också de fauna-
passager som ska iordning-
ställas i Blixered och Töss-
landa, så att älg och annat 
vilt kan ta sig över nya E45. 
Inte heller här lämnas något 
åt slumpen. Stenarna ska 
ligga på ett speciellt sätt, så 
att djuren lätt kan förflyt-
ta sig och haren ta skydd för 
älgen om det behövs… Så-
ledes är det inte bara väg-
sträckning och skyltar att ta 

hänsyn till.
För övrigt kan konstateras 

att tågen mellan Göteborg 
och Trollhättan går som 
vanligt igen efter sommarens 
tio veckor långa avstäng-
ning. Arbeten med rivning, 
markförstärkning och 
montering har genomförts 
under den här perioden. 
Nu är drygt hälften av dub-
belspårsutbyggnaden mellan 
Göteborg och Trollhättan 
färdig. Trafikstart på dubbel-
spåret beräknas ske i decem-
ber 2012.

Skepplanda vårdcentral 
har varit ett hett diskus-
sionsämne sedan ett knappt 
år tillbaka. Det hela började 
med att det gick ut fel infor-
mation till ortsbefolkningen 
om att vårdcentralen skulle 
läggas ned. Vad Primär-
vårdsstyrelsen egentligen 
menade var att verksamhe-
ten skulle bli en filial till 
Älvängens vårdcentral. 
Luttrade medborgare har 
under våren ondgjort sig 
över förändringen och 
uttryckt sitt missnöje 
över den försämrade 
servicen på Skepp-
landa vårdcentral. 
Beslutet att hålla 
stängt under fem 
sommarveckor 
gjorde inte saken 
bättre.

Ikväll (läs tisdag) 
har föreningar och 
organi-
sationer i 
Skepplanda 

med omnejd gått samman 
och kallat in till ett öppet 
möte i bygdegården. Västra 
Götalandsregionens ordfö-
rande, Gert-Inge Anders-
son (S), har lovat att komma 
liksom primärvårdsdirektör 
Gunilla Gustafsson. Det 
ska bli intressant att se vad 
de har för besked att lämna 
till invånarna i kommunens 
norra del. Det var inte så 
länge sedan som Folk-
tandvården försvann från 
Albotorget och risken är nog 
överhängande att samma 
bittra öde drabbar vårdcen-
tralen – förr eller senare. 
Jag hoppas verkligen att jag 
har fel på den punkten, men 
faktum är att när människors 
behov ställs mot kronor 
och ören i budgeten brukar 

utgången vara 
rätt given.  

Intressant inblick

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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. 

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

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

Minimera sockerintaget 
 - öka fettintaget

Återställ din kropp och få 
hälsa och livskvalité tillbaka!

Stoppa en begynnande övervikt eller diabetes! 
Sluta gå på halvfart! 

LCHF-konceptet initierar en friskare
framtid, värt att studera och prova! Att äta 

mat som passar vår kropp kan ibland vara bättre 
än medicinering.

All information finns på www.kostlotsen.se

Rolf Aronsson, Lic. kostrådgivare 
Nödinge • Tel 0707-42 90 46

LCHF

LÖRDAG 
3 SEPTEMBER 

KL 11-15 
i Ryds missionshus
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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

���������Välkomna!
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack
HISSGARDINER med text/enfärgat

METERVARA 
- rutigt, randigt, prickigt, blommigt m.m.

HEMINREDNING

TYGLADAN

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

Vi har utökat sortimentet!
Låga priser på rengöringsmedel, 
snask och hygienartiklar mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp 
kaffe

������������

LIVSLEDARSKAP®

Individterapi - Parterapi 
Grupputveckling

Mottagning i Ale & Göteborg
Tel 0708-99 06 86 • www.livsledarskap.com

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 8 sept kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

HJS Fotvård Nödinge vårdcentral

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

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

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

www.teamsportia.se

DAGS FÖR
SKOLSTART

KOLLA 
PRISET

ADIDAS ORACLE 
Adidas streetsko med slitstark ovandel och 
yttersula. Juniorstorlekar. Finns även i vitt.

299 KR
ORD. PRIS 399 KR

CHNK TRÄNINGSSET
Träningstopp och 3/4 tights.  
Juniorstorlekar.

199KR
ORD. PRIS 149 KR/DEL

CHINOOK
SHELTER REGNSET
Regnset med jacka och 
byxa i vind- och vattentätt 
material. Samtliga sömmar 
är tejpade. Juniorstorlekar.

399 KR 

ADIDAS TRÄNINGSSET POJK/FLICK 
Tränings t-shirt och shorts.

Juniorstorlekar.
249 KR

ORD. PRIS 199 KR/DEL
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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!

ALLT SKA BORT!

70%
på allt

START TORSDAG
8 SEPTEMBER KL 11.00

G
äl

le
r 

ej
 b

es
tä

lln
in

gs
va

ro
r

Hjärtligt välkomna! / Lena
Adress: Kapellvägen 9 (på höger sida bakom ÄIAB)

Öppet: Måndag - Fredag 11-18
Tel: 0303-74 96 34 | mail: lena@stewart.se

Endast kontantbetalning. Kan ej längre ta kortbetalning.
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Trött? 
Då kan Du behöva mera järn!
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Länsstyrelserna i 
landet har uppma-
nat kommunerna att 

uppmärksamma nya svens-
ka medborgare i kommu-
nerna.

Ale kommun har sedan 
2007 hälsat nya svenska 
medborgare i Ale kommun 
välkomna genom en sär-
skild ceremoni. 

Senast ceremonin 
genomfördes var vid kom-
munfullmäktiges sam-
manträde i december 2009 
vilket var mycket uppskat-
tat. Det har varit kommun-
fullmäktiges presidium som 
har ansvarat för genomför-
andet.

Efter valet 2010 ställde 
undertecknad, då ordfö-
rande i kommunfullmäk-
tige, frågan till blivande 
kommunstyrelseordföran-
den Mikael Berglund, 
om vi skulle genomföra en 
välkomstceremoni 2010 
liknande den 2009. Frågan 
ställdes med tanke på att 
det krävs förarbete och pla-
nering i god tid för genom-
förandet. På min fråga 

svarade Mikael Berglund 
att det inte skulle genom-
föras någon ceremoni i 
december utan det skulle 
ske sommaren 2011 under 
andra former än tidigare.

Att hälsa nya svenska 
medborgare välkomna ser 
jag som en del i det viktiga 
integrationsarbete som vi 
ska arbeta med. 

Kommunfullmäktige 
avslog, så sent som i april 
2010, en motion från 
Jan A Pressfeldt om att 
inte göra någon särskild 
ceremoni för nya svenska 
medborgare. Endast Alede-
mokraterna och Börje 
Olsson reserverade sig mot 
beslutet.

Jag kan konstatera att 
ingen ceremoni genom-
fördes 2010 och inte heller 
hittills i år. 

Min fråga är: Kommer 
Ale kommun att hälsa nya 
svenska medborgare väl-
komna, i år eller nästa år 
eller inte alls?

Inga-Lill Andersson (S)
Kommunfullmäktiges

 vice ordförande

Ska Ale kommun hälsa nya 
svenska medborgare välkomna?

Förslag från pensionärs-
organisationerna i Ale 
kommun: PRO, SPF 

och RPG gällande Skepplanda 
vårdcentrals förnyelse.

Övergripande målsättning: 
• Skepplanda vårdcentral 

ska möta invånarnas faktiska 
behov, oavsett finansiering, 
och alltid utgå från den 
enskilde patienten. (Tolkning 
av SIMBAs vision för 2011-
2014)

SIMBA= Samverkan I 
vården i Mellersta Bohuslän 
och Ale.

Hälso- och sjukvårdsnämnd 
4 har presenterat sin vision för 
2012:

Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens uppgift är att främja 
hälsa och förebygga ohälsa 
samt erbjuda befolkningen/
medborgarna en god offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård 
samt tandvård efter behov och 
på lika villkor.

Nämnden ska erbjuda en 
hälso- och sjukvård som är 
säker, trygg, patientfokuserad, 
kunskapsbaserad och ända-
målsenlig, jämlik, ges i rätt tid 
och är effektiv.

Sätt upp följande mål för 
den kommande verksamheten 
för Skepplanda vårdcentral:

Marknadsför Skepplanda 
vårdcentral som: 

• ”Dina behov - vårt enga-
gemang” (eller liknande).

• Erbjud alla patienter vård 
inom fastställda garantitider.

• Minst två läkare ska ha sin 
verksamhet på vårdcentralen.

• Personalen ska ha och 
möjlighet att genomföra en 
individuell plan för kompe-
tensutveckling.

• Skapa en lokal samråds-
grupp som stöd för verksam-
heten och att föreslå föränd-
ringar.

• Ta bort målsättningen: 
”Alla verksamheter ska uppnå 
minst riksgenomsnittet i natio-
nella jämförelser av vårdens 
kvalitet.” Satsa i stället på att 

bli bäst!
• Genomför en stimu-

lerande och väl motiverad 
personalpolitik som medför 
att patienterna kommer att 
uppleva det personliga bemö-
tandet som mycket positivt.

För 2010 minskade antalet 
besök i den offentliga primär-
vården i Ale med 21 %. Under 
samma tid ökade antalet besök 
i den privata primärvården 
med 25 %.

Man får söka efter orsa-
kerna till den förskjutningen 
till den privata sektorn. Det är 
säkert inte enbart tillgången 
till antal läkare som påverkat 
resultatet. En god tillgänglig-

het och ett trevligt bemötande 
i den privata vården ger goda 
omdömen. Mantrat ska vara: 
Patienten i centrum!

Inför ”Öppen mottagning 
på förmiddagar, gäller för 
patienter med akuta besvär. 
Inför en rutin att lämna ett 
omdöme i samband med 
besöket på vårdcentralen. 
De inlämnade omdömena 
utvärderas en gång per månad 
gemensamt med samrådsgrup-
pen.

Installera ett eget telefon-
nummer. Skapa en egen web-
sida (hemsida) för Skepplanda 
vårdcentral. Skaffa en egen 
e-postadress för Skepplanda 

vårdcentral. Inför möjligheten 
att även boka besökstider på 
webbsidan.

Ge möjlighet att boka 
besökstider under de närmaste 
fyra veckorna.

Samordna vissa adminis-
trativa funktioner med tand-
vården.

Tidbokning för tandvården 
kan även göras på webbsidan.

Genomför regelbundna 
lokala informationsträffar om 
bland annat demens, högt 
blodtryck, stroke, tia, läkeme-
del, folkhälsa etcetera.

SPF Alebygden
Hans Åström

Skepplanda vårdcentral ska möta invånarnas faktiska behov

S prioriterar ungdomsidrotten
Den syn på ung-

domsidrotten som 
den styrande ma-

joriteten nu ger uttryck för 
gör mig mycket funder-
sam. Vi i socialdemokrater-
na vill vara tydliga med att 
vi ser stödet till förenings-
livet och barnens idrottan-
de som väldigt viktigt. I det 
Ale vi vill bygga är det själv-
klart att våra barn och ung-
domar ska ha tillgång till ett 
brett utbud av fritidsaktivi-
teter. Dessa verksamheter är 
oerhört viktiga för barnens 

välbefinnande samtidigt som 
de utgör ett stöd för skolan 
genom att också bidra till 
barnens utveckling och för-
måga att till exempel arbeta 
i grupp. 

Vi ser nu tydliga tecken 
på en nedmontering av 
barnens tillgång till idrot-
tande. Det första kommer 
när alliansens främsta före-
trädare beskriver barns och 
ungdomars idrottande som 
”nöjeskontot”. Det är i mitt 
tycke både arrogant och fel-
aktigt att uttrycka sig på det 

viset om en så viktig del av 
de ungas uppväxtvillkor. Att 
ha möjlighet att utöva idrott 
är en viktig del att skapa 
sund och aktiv livsföring 
som och förebygger skador 
och sjukdomar, knappast 
något man kan avskriva som 
om det vore en fredagsöl på 
”nöjeskontot”. 

En ny policy etablerar 
moderatalliansen också i 
den skrivelse som de i kom-
munstyrelsen beslutat ska 
skickas till Ale-Surte BK. 
När klubben där önskar få 

en diskussion om de istider 
som använts för ungdomar 
och hur dessa ska betalas 
utifrån Ale kommuns regler 
om 0-taxa för ungdomar 
blir svaret; ”omfattningen 
på uthyrningen är också helt 
en fråga som ägs av bandy-
klubben (-), som själva valt 
att lägga så stor andel av 
istiderna på ungdomsverk-
samheten istället för intäkts-
bringande uthyrning”. 

I alliansens Ale ska alltså 
vuxna a-lagsspelare gå 
före barn och ungdomar. 
Vi i Socialdemokraterna 
kommer aldrig att ställa upp 
på en sådan prioritering. 
Man blir ju också rädd när 
man förstår att det är så 
alliansen har tänkt finan-
siera bygget av alla dessa 
konstgräsplaner, genom att 
intäktsbringande uthyrning 
ska gå före  ungdomsverk-
samheten. 

Vi vädjar till moderatal-
liansen att tänka om. Vi i 
S vill att barns- och ungas 
idrottsutövande ska vara 
prioriterat!

Paula Örn (S)
OppositionsrådVälkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Måndag 5/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 13/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

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 
kommer full avgift att tas ut för 
de perioder som ligger utanför 
läsårstiderna (skollov). 

Detta gäller från hösten 2011.

Anpassning  
till lagen om  
allmän förskola

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 prak-
tiska och teoretiska moment och 
leds av legitimerad sjuksköterska 
och certifierad intruktör för baby-
massage Birgitta Liljeqvist. Lämp-
lig 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 mer information eller anmä-
lan, kontakta Birgitta Liljeqvist,  
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 44). Vi håller till i Nödinge (lokal 
meddelas senare) 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

Med start i slutet av vecka 34 kom-
mer busshållplatsen vid Gulklöver-
gatan på Norra Kilandavägen i 
Nödinge att byggas om. Hållplats-
lägena på båda sidor byggs om till 
så kallade körbanehållplatser. Det 
innebär att bussen framöver inte 
kommer att köra åt sidan på det 
sätt som den gör i dag utan stan-
nar i gatan. De nya hållplatserna 
tillgänglighetsanpassas i samband 

med detta. Vissa justeringar av 
mittrefuger och passage kommer 
även att ske. Då huvuddelen av 
arbetet utförs i gatuområdet kom-
mer trafiken att påverkas, men vi 
hoppas att ni har överseende med 
detta. Beräknat färdigställande är 
vecka 38.

Kontaktperson: Carita Sandros, tfn 
0303 33 03 12.

Nya vägarbeten i Nödinge

OMBYGGNAD BUSSHÅLLPLATS GULKLÖVERGATAN                                                                                                                                  

CYKELPARKERING VID HÅLLPLATS GALLÅSVÄGEN                                                                               

Under vecka 37–39 kommer nya 
cykelparkeringar att anläggas vid 
hållplats Gallåsvägen. 

Framför allt kommer detta 
medföra störningar för gång- och 

cykeltrafiken på den genomgående 
gång- och cykelvägen.

Kontaktperson: Carita Sandros, tfn 
0303 33 03 12.
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Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1995 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

Skolstarts - REA!
Körpaket: 3500:- (ord.pris 4100:-)

10 lektioner x 40 min.

Kör- och teoripaket: 3800:- (ord.pris 5480:-)

10 lektioner x 40 min. + teori

Priserna gäller om paketet används före 2011-09-30.
Obs! Begränsat antal.

DittKörkort i Kungälv  tele: 0303 - 64 300
www.dittkorkort.se

NÖDINGE. Först nu, 
efter att uppsägnings-
tiderna löpt ut, märks 
förändringen för servi-
cen på medborgarkon-
toret. 

Kommunstyrelsen 
motiverar neddragning-
arna med att skolan 
behöver resurserna 
bättre. 

Men oppositionen 
köper inte resone-
manget.
Lamporna är släckta och 
bakom receptionsdisken ekar 
det tomt. Den personliga ser-
vicen på medborgarkontoret 
fick stå tillbaka när budgeten 
bantades ner. Sammanlagt 

är det tre tjänster som för-
svunnit och oppositionsrådet 
Paula Örn (S) ser inte logiken 
bakom beslutet.

– Man kan inte använda 
skolan som slagträ för ned-
skärningar. Dessutom så har 
lärartätheten ändå inte ökat. 

Även oppositionens bud-
getförslag innebar nedskär-
ningar, men inte av lika omfat-
tande grad som nu blivit rea-
litet.

– Det blev precis som vi 
varnade för, att det ändå till-
kommer merkostnader efter-
som någon annan måste svara i 
telefon. Det drabbar aleborna. 
Vi brukar ha mellan 5 och 15 
besökare här varje dag och nu 
finns det inte längre någon 

som möter dem. Vad får man 
för bild av Ale kommun? 

Hon menar att administra-
tion lätt blir ett skällsord och 
att man inte förstår vikten av 
att ha ett bra informationsar-
bete. 

– I vårt nästa budgetförslag 
kommer servicen att finnas 
med.

Vad som nu kommer att 
hända med det tomma utrym-
met i medborgarkontorets 
entré återstår att se. Ännu 
finns det inga planer på hur 
det ska användas.

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!

Nu står receptionen tom
– Oppositionsrådet Paula Örn (S) kritisk 
till hur man prioriterar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kritisk. Oppositionsrådet Paula Örn (S) är besviken över att den personliga servicen i med-
borgarkontorets entré tagits bort.

Rädda Ales landsbygd från vindindustrin!
Här följer ett antal frågor 
om den planerade vind-
kraftsutbyggnaden i Ale.

Vad är på gång?
• En storskalig industri-

exploatering av Alefjäll inom 
en radie av 3 km från Ryd, 
detta i form av ett dussin 200 
meter höga vindkraftverk 
med tillhörande betongfun-
dament, transformatorer, 
kraftledningsgator och 
anlagda tillfartsvägar.

Vem ligger bakom 
exploateringsplanerna på 
Alefjäll?

• Ursprungligen ligger 
en lokal markägare, som för 
fem år sedan fick avslag på 
begäran att få sätta upp ett 
vindkraftverk i anslutning 
till Orremossen vid Sand-
sjön. Efter ytterligare mark-
köp i området kring Ryd är 
idag här samma markägare 
i gång med planer på en hel 
vindkraftspark med ett dus-
sintal verk. Själva exploatö-
ren är energibolagen Triven-
tus, Rabbhalshede kraft och 
ett riskkapitalbolag.

Hur informerades 
berörda ortsbor?

• Via en liten notis i Ale-
kuriren och på kommunens 
hemsida. Förra gången 
samma markägare var 
igång med vindkraftsplaner 
informerades närboende 
brevledes. Jämför med 
direktadresserad brevledes 
information vid bygglovsä-
renden etc. Den knapphän-
diga informationen anser vi 
vara en del av kommunens 
strategi att ”tysta” och köra 
över närboende med rele-
vanta synpunkter på ärendet. 
Detta bevisas av att de flesta 
närboende inte hade en 
aning om beslutet. De flesta 
trodde de kunde andas ut då 
planerna skrinlades 2005.

Vad anser andra myn-
digheter om exploate-
ringen av Alefjäll?

• Enligt energimyndighe-
ten är området ej riksintres-
sant för vindkraftexploate-
ring. Länsstyrelsen är emot 
en vindkraftexploatering 
av Alefjäll. Närliggande 
Göteborgs kommun är emot 
på grund av att det kraftigt 
skulle påverka Vättlefjälls 
vildmarkskaraktär.

Hur kommer de tre 
vindkraftparkerna konkret 
påverka boendemiljön och 
markerna i området?

• Inom en radie på 500 
meter ifrån varje kraftverk 
kommer byggförbud införas 
på grund av bullerstör-
ningar. Detta innebär de 
facto att många markägare 
indirekt blir av med sin 
mark utan någon som helst 
kompensation. De kan såle-
des inte vare sig stycka av 
tomter eller sälja marken till 
tidigare marknadsvärde. För 
boendes utanför 500 meters 
gränsen innebär det att man 
får lära sig leva med bul-
lernivåer på över 40 dB 24 
timmar om dygnet alla dagar 
på året. 

• Natthimlen kommer 
lysas upp av det kraftiga 
positionsljus som krävs av 
flygsäkerhetsskäl. Att se 
Karlavagnen och vintergatan 
blir i stort sett omöjligt för 
vissa hushåll. 

• För allmänheten inne-
bär det en kraftig inskränk-
ning av allemansrätten och 
det rörliga friluftslivet då 
varningsskyltar måste sättas 
upp på ett avstånd på minst 
300 meter från kraftverken 
(enligt uppgifter från lob-
byorganisationen Svensk 
Vindenergi). Detta för att 
varna för möjlig islossning 
från rotorbladen vintertid 
och riskerna vid ett eventu-
ellt rotorhaveri.

• Om man istället roar 
sig med att utgå från bul-
lergränsen på 500 meter 
från varje kraftverk innebär 
det att en yta motsvarande 
706 hektar eller 7.06 kva-
dratkilometer (1412 fot-
bollsplaner) kommer att 
beläggas med byggförbud*. 
Ponera att man på denna yta 
skulle kunna stycka av 1000 
tomter, under en tjugoårs-
period, skulle detta motsvara 
ett värde på 500 miljoner, 
om man utgår från ett tomt-
pris på 500 000 kr, vilket 
är en låg siffra. Om man 
sedan räknar med att dessa 
nyinflyttade stadsbor tillför 
kommunen skatteintäkter på 
låt säga 200 000 kr per familj 
motsvarar det årliga skatte-
intäkter på 200 miljoner.

• Det är dessa värden man 
från kommunen håller på 
att spela bort bara för att en 
markägare och ett vindkraft-
bolag skall tjäna storkovan.

• För djur och natur 
innebär kraftverken stora 
ingrepp i form av ekologiska 

och hydrologiska barriäref-
fekter. Det är ett faktum 
att fåglar och fladdermöss 
kommer att bli skadade 
eller dödade av rotorbla-
den. Bland fåglarna löper 
framförallt större rovfåglar 
störst risk Detta har under-
sökningar i Norge visat, där 
det är vanligt att havsörn slås 
ihjäl. I Tyskland är vindkraft 
den största enskilda dödsor-
saken för örn.

• De ekologiska barriäref-
fekterna består av de fysiska 
hinder i form av den skog av 
rotorblad, transformatorsta-
tioner, tillfartsvägar, kraft-
ledningsgator mm som blir 
effekten av en vindkrafts-
park. Detta riskerar att bryta 
kontakten mellan de olika 
artpopulationer som finns 
(både växter och djur). Som 
exempel kan man lyfta fram 
Alefjälls tjäder- och orrstam 
som i sin reproduktion är 
beroende av att kunna ha 
kontakt med tjädrar och 
orrar både på Vättlefjäll i 
söder och i Risveden i norr.

• De hydrologiska bar-
riäreffekterna består av de 
ingrepp som vägdragning 
åstadkommer. Grund-
vattenflöden kan påverkas 
då naturliga bäckar och vat-
tendrag skärs av. Detta kan 
påverka växt- och djurliv 
negativt. Speciellt känsliga 
är landskap med inslag av 
kärr och mossar. 

*) Beräknat på att 4 st vindkraft-
verk står i en fyrkant med minst 500 
meters inbördes avstånd, vilket är ett 
minimum krav vid storskalig vindkraf-
tetablering. 

Vad har exploatörerna, 
markägaren, alliansen och 
de rödgröna politikerna 
gemensamt? 

• De bor alla på betryg-
gande avstånd från plane-
rade kraftverken, till skillnad 
från de oroliga ortsbor som 
kommer få leva i anslutning 
till ett bullrigt industriland-
skap under hela sin återstå-
ende livstid. 

Sann miljö- 
och naturvän på Alefjäll

Från och med onsdagen den 
17 augusti är gång- och cykel-
vägen förbi södra Bohus stängd. 
Gång- och cykeltrafi kanter hän-
visas att välja alternativ väg. 
Avstängningen beror på byggna-
tion i området och beräknas som 
längst vara till den 1 december 
2011. 

Mot bakgrund av att regeringen 
återemitterat frågan om lokal-
vägsdragningen genom Kärra 
by till Trafi kverket görs nu en 
kompletterande utställelse av 
arbetsplanen för området. Den 
reviderade arbetsplanen berör 
lokalvägsdragning genom Kärra 
by och omfattar även förändring 
av väg 2002 genom Kärra by från 
allmänt till enskilt underhåll.

Revideringen av arbetsplanen 
hålls tillgänglig hos Trafi kverket 
mellan den 24 augusti 2011 och 
14 september 2011. Adresser 
och mer information fi nns på 
www.banavag.se.

Tågtrafi ken igång 
igen

I måndags började tågen mellan 
Göteborg och Trollhättan att 
gå som vanligt igen efter som-
marens tio veckor långa trafi k-
avbrott på Norge/Vänerbanan.

– Arbetena har gått som plan-
erat. Vi vill tacka resenärer, när-
boende och andra berörda för 
visat tålamod, säger Bo Larsson, 
projektchef för BanaVäg i Väst.

Arbetet innebär att korsningen 
vid Bohus centrum stängs.

– All trafi k in och ut ur Bohus 
leds via Skårdalskorsningen, 
säger Veli Taatila, projektledare 
för deletappen Bohus–Nödinge. 

Av- och påfart till Jordfalls-
bron kommer att ske via de nya 
norra ramperna. Trafi kanter 
som kommer söderifrån (från 
Göteborg och Bohus) och ska 

över Jordfallsbron måste därför 
fortsätta norrut till Stora Viken 
och vända. Detsamma gäller 
trafi kanter som kommer från 
Kungälv och ska söderut. Denna 
trafi kföring beräknas vara till 
april 2012. Gång- och cykel-
trafi kanter kommer även fort-
sättningsvis att kunna passera 
över bron.  

– Omläggningen av trafi ken 

görs för att möjliggöra rivning 
och därmed bereda plats till det 
nya östra landfästet, säger Veli 
Taatila.

Redan den 12 september 
påbörjas förberedande arbeten 
som kan medföra vissa trafi k-
förändringar.

Mer information och kartor 
fi nns på www.banavag.se.

Gång- och cykelväg i 
södra Bohus stängd

Utställelse av ny 
arbetsplan Kärra by

Vad händer just nu?
Vi har utsett en entreprenör och 
förberedelser pågår för fullt in-
för byggstarten som är planerad 
till den 15 september.

På vilket sätt kommer boende 
och trafi kanter märka att det 
börjar byggas?
Det kommer att vara mycket 
sprängningar på den östra sidan 
av E45. Överskottsmassorna 
från sprängningarna ska sedan 
användas till att bygga den nya 
lokalvägen, det innebär att det 
kommer att passera en hel del 
byggtrafi k på E45 fram till dess 
att trafi ken fl yttas över till lokal-
vägen framåt våren. 

Finns det några särskilda ut-
maningar på sträckan?
Brodalsravinen är en stor utman-
ing. För att kunna bredda E45 ska 
delar av ravinen fyllas upp och 
eftersom det är kvicklera i om-
rådet måste vi arbeta ytterst för-
siktigt och hela tiden ta hänsyn 
till risken för skred. 

Med avseende på mijön utgör 
också närheten till älven, som 
förser både Lilla Edet, Kungälv 
och Göteborg med dricksvatten, 
en utmaning. Vi ska göra en hel 
del miljöåtgärder på sträckan, 
till exempel anlägga diken och 
våtmark. Dessutom bygger vi två 
fanuapassager, en i Bliksered och 
en i Tösslanda.

På gång

... Lars 
Preinfalk
projektledare Kärra-
Torpa, om att bygget 
snart är igång mellan 
Edet Rasta och Torpa.

Hallå där ...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt augusti 2011  

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

Trafi komläggning 
vid Bohus
Den 15 september sker en stor trafi komläggning på E45 i Bohus för att 
ge plats åt arbetet med att färdigställa den nya trafi kplatsen. 

Ett informationsmöte om 
utbyggnaden Edet Rasta–
Torpa planeras till september. 
Inbjudan kommer att fi nnas 
på www.banavag.se.

Nästan en mil av 
nya E45 i Ale 

är nu öppen 
för trafi k

Det nya numret av BanaVäg i Västs projekttidning dimper snart ner i din brevlåda. P.S.

Foto: N
iklas Bernstone

Foto: Trafi kverket BanaVäg i Väst

Illustration: Trafi kverket BanaVäg i Väst
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ALAFORS. Nedräk-
ningen har börjat.

Den 1 september blir 
ett historiskt datum för 
Ale El.

– Då startar vi vår 
försäljning av el, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadsansvarig för elhan-
delsverksamheten.

Det är mycket som händer 
inom Ale Elförening. I 
månadsskiftet byter man kort 
och gott namn till Ale El, 
samtidigt som försäljningen 
av el träder i kraft.

– Nu kommer vi att kunna 
erbjuda både elnät och 
elhandel för våra kunder. Det 
är först och främst den lokala 
marknaden som vi siktar in 
oss på, förklarar Malin Flysjö 
som har ett mångårigt förflu-
tet inom branschen.

Långsiktigt samarbete
Ale El har som ambition att 
skaffa ett långsiktigt samar-
bete med sina blivande elkun-
der. Avtalen kommer därför 
att utformas på ett tydligt sätt 
och utan lockerbjudande som 
senare övergår i kontrakt med 
dyra påslag som följd.

– Tyvärr är tilltron till vår 
bransch naggad i kanten och 

jag kan inte säga annat än 
att jag förstår allmänheten. 
Tråkigt nog är det många 
aktörer som ägnar sig åt till-
fälliga erbjudanden, men där 
kunderna i själva verket beta-
lar ett oskäligt högt pris på 
längre sikt, förklarar Malin 
Flysjö och fortsätter:

– När lockerbjudande 
övergår i dyrare tillsvidarepri-
ser är det ett sätt för bolagen 
att finansiera verksamheten 
och göra den lönsam. De har 
inte råd att ta bort produkten 
ur sitt sortiment.

Hur kommer Ale El att 
skilja från övriga aktörer på 
marknaden?

– Vi är ett nystartat litet 
elhandelsbolag som inte har 
gjort organisationen bero-
ende av den här typen av 
intäkter. Ale El kommer att 
erbjuda två typer av avtal; fast 
elpris alternativt rörligt elpris. 
När det fasta elpriset löper ut 
kommer våra kunder att få 
rörligt elpris om de inte väljer 
något annat. Vi kommer inte 
använda oss av dyra tillsvida-
repriser. Det rörliga elpriset 
följer marknaden varje dag 
och de fasta avtalen kommer 
att ha en spännvidd från sex 
månader till tre år.

Sexmånadersavtal tillhör 

inte vanligheterna, eller?
– Nej, men vi tror att 

det kan vara attraktivt för 
en ganska stor kundgrupp. 
Många vill säkert ha ett fast 

avtal under vintern och slippa 
obehagliga överraskningar 
när elräkningen ska betalas, 
säger Flysjö.

Det finns många elpris-
sajter på Internet. Kommer 
Ale El att finnas med där?

– Nej, många av dessa 
sajter tar betalt av elhandels-
bolagen vilket i sista änden 
drabbar kunden. Vi kommer 
arbeta för att hålla långsiktigt 
låga elpriser utan tillfälliga 
lockerbjudanden. Om man 
som kund vill jämföra elpriser 
rekommenderar jag  elpris-
kollen.se. Elpriskollen ger en 
rättvis bild av landets elhan-

delsbolag och dessutom är det 
en statlig myndighet som står 
bakom betonar Malin Flysjö.

Hur går man tillväga för 
att bli kund hos er?

– De som vill teckna avtal 
med oss ringer vår kundtjänst 
alternativt går in på vår hem-
sida. Vi kommer att uppda-
tera våra olika avtalserbjudan-
den nästan varje dag.

Hur är intresset bland 
aleborna?

– Över förväntan och vi är 
positivt överraskade. Vi har 
redan kunder som har ringt 
till oss vill teckna avtal.

Hur kommer ni att bear-

beta marknaden?
– Med lokal marknads-

föring och lokal sponsring. 
Vi har inte för avsikt att växa 
utanför närområdet, åtmins-
tone inte initialt. Vi kommer 
att arrangera två kundaktivi-
teter i början av september, i 
Älvängen och i Nödinge.

Ni har en ny logotype 
också?

– Ja, och den är faktiskt 
sprungen ur vår egen orga-
nisation. Vi tyckte att det var 
rätt tidpunkt att fräscha upp 
vårt varumärke. Jag lade fram 
ett ritpapper på fikabordet 
och sedan fick personalen 
vara med och tycka till. Den 
nya logotypen är sannerli-
gen inget miljonprojekt utan 
det är något som vi själva har 
skapat, avslutar Malin Flysjö.

Ale El går in i en ny fas
– Från och med september erbjuds elhandel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Flysjö visar upp den nya logotypen för Ale El. Från och med den 1 september kommer Ale El erbjuda sina kunder både 
elnät och elhandel.

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

SYDVÄSTRA GÖTALAND

SMAKPROV PÅ HÖSTENS STUDIECIRKLAR 

3x3 tim       0 kr

3x3 tim       0 kr

3x3 tim       0 kr

6x3 tim  900 kr  

6x3 tim  900 kr

6x3 tim  900 kr

6x3 tim  900 kr

6x3 tim  900 kr

7x3 tim  735 kr

7x3 tim  735 kr

7x3 tim  735 kr

7x3 tim  735 kr

5x3 tim  865 kr

6x3 tim  630 kr

6x3 tim  630 kr

6x3 tim  630 kr

10x3 tim 1050 kr

Tre kvällar för miljön
Tre kvällar för hållbar mat 
Rättvis handel - Fair Trade

Data för skräckslagna
Data för nybörjare

Datorn på djupet
Börja med Facebook

Bildhantering i Photoshop
Mindfulness
Livet är ditt

Stick- och virkning
Kalligrafi

Släktforskning 
Mima

Gammaldans
Bugga loss

Charleston och Hazzel

Fler alternativ på studiecirklar och starttider finns.
Ring oss gärna eller läs om hela vårt utbud på vår hemsida!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Cirkelstart
vecka 38

Avgift
sfr

ia!

bröllops
fotografering

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24
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Håll utkik efter höstens 

SKRIVTÄVLING!

Studiecirklar hösten 2011

www.sv.se/ale  -  öppettider kontoret�tisdag och torsdag kl. 10.00-14.00
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Undersökningar har visat att 
svenska elevers matematik-
kunskaper sjunker. För att 
vända trenden tog Skolver-
ket för några år sedan beslut 
om en matematiksatsning. 
Madenskolan och Albosko-
lan sökte gemensamt utveck-
lingsmedel och i våras bevil-
jades man en miljon kronor. 
Pengarna ska användas till 
kompetensutveckling för 

pedagogerna.
– Eftersom vi lämnar 

elever till samma högstadie-
skola är det viktigt att de har 
samma grund att stå på och 
därför valde vi att ansöka till-
sammans, säger NTA- sam-
ordaren Eva Skyberg, som 
också är projektansvarig.

NTA, som står för Natur-
vetenskap och Teknik för 
Alla, är ett utvecklingspro-
gram som tagit fram både 
elevmaterial och lärar-
handledning baserade på 
ett vetenskapligt arbets-
sätt. Pedagogen är central i 
arbetet och materialet som 
de använder och utbildas i 
anländer färdigt i en tema-
låda. 

Det ekonomiska medel 
som skolorna beviljats har 
gjort det möjligt att arbeta 
med NTA inom matematik-
temat ”Mönster och alge-
bra”.  

– Vi kommer också 
använda pengarna till fort-

bildning och handledning 
genom ”Learning study”. 
Det går ut på att pedagogen 
videofilmas när han eller 
hon undervisar eleverna i 
matematik. Därefter går man 
igenom materialet för att 
upptäcka vad man behöver 
förändra.

Fortbildningen, som 

kommer att pågå under två 
år, har precis startats igång 
och i onsdags träffades när-
mare 20 pedagoger på Albo-
skolan för att ta del av utbild-
ningen som hölls av Jessica 
Olsson, lärare i matematik 
och NO. 

Det rådde full aktivitet i 
salen då deltagarna själva fick 

symbolisera matematikens 
logik. Längre fram kommer 
även Cecilia Kilhamn från 
Göteborgs Universitet att 
gästa utbildningen för att 
undervisa i algebra.

Det långsiktiga målet med 
utbildningen är att elevernas 
matematikresultat ska för-
bättras. Fokus ligger bland 

annat på att eleverna genom 
ett praktiskt arbetssätt 
utvecklar det abstrakta tän-
kandet, säger Eva Skyberg.

1 miljon till mattesatsning
– Pengar till fortbildning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kunskapsglädje. Som en del i ett aktivt lärande ingår praktiska arbetssätt. Det fick pedagogerna från Alboskolan och Maden-
skolan prova på under onsdagens utbildning på Alboskolan.

Nytänkande. Jessica Olsson 
undervisade pedagogerna 
med hjälp av material från 
NTA.

ALE. De två skolorna ansökte gemensamt om 
utvecklingsmedel i Skolverkets matematiksats-
ning. 

Miljonbeloppet som beviljades används nu till 
att utveckla undervisningen i syfte att förbättra 
elevernas resultat i matematik. 

I onsdags ägde en givande fortbildningsdag rum 
på Alboskolan.
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

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

Avfuktare
Wood´s WD-12
• Mycket tyst endast 38 db

• Arbetsområde max 40 m2

• Tvättbart luftfilter

 Perfekt för tvättstugan 

och källaren!

RABATT
32%

NU 1.695:-
Ord pris 2.495:-

NU 4.995:-
Ord pris 5.995:-

Kyl/frys
Whirlpoll
• 187 cm hög

• Nofrost

• Energiklass A

Vi fi nns alltid nära tillhands!

Kontakta oss på 0303-33 24 00 eller besök vår hemsida www.aleel.se

Den 1 september går Ale El in i en ny fas. I samband med det kan du teckna både rörligt och 
fast elpris hos oss. Är du både nätkund och elkund får du dessutom allt på en faktura. 

Självart får du samma utmärkta service som tidigare!

CHRISTER BRYNGELSSON
Administratör

ULF ANDERSSON
Distributionselektriker
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Hålanda 
Sim & Trim 

Hösten 2011

VUXNA och UNGDOMAR
Söndagar - start 4/9

Medelpass med stänger 19.00-20.00
Hålanda Bygdegård

Måndagar - start 5/9
Vattengympa 19.45-20.45

Skepplanda Simhall

Tisdagar - start 6/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda 

Torsdagar - start 8/9
Medelpass med hantlar 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 5/9

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 
Hålanda Bygdegård 18.15-19.00

Torsdagar - start 8/9
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 

Hålanda Bygdegård 18.00-18.45

Torsdagar - start 8/9
Dansinspirerat pass, 8-9 år 
Hålanda Bygdegård 19.00-19.45 

Under v.36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr. Barn 200kr för 12 v.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Då var allting förbi. 
Plötsligt var sista 
doppet taget, sista 

glassen äten, sista solned-
gången bevittnad och som-
markjolens sista besök på 
uteserveringen över. Nu 
talar både regnet och ka-
lendern om att smekmåna-
den är över. Uttryck som 
”söndagsångest” och ”fre-
dagsmys” är tillbaka på 
modet och ansiktsfärgen 
har stabiliserat sig i all sin 
blekhet.

Tillbaka på jobbet efter 
sommarens äventyr lutas 
tunga pannor i svettiga 
handflator. 

Sakta börjar ångesten 
gro över allt man inte hann 
göra och planeringen som 
inte höll hela vägen. Inte 
sällan innehåller semestern 
lika mycket stress som lata 
dagar på stranden. Varifrån 
kommer denna övermäk-
tiga prestationsångest?

Det finns nog inget som 
vi svenskar romantiserar 
så mycket som de där fyra 
veckorna per år som går 

under namnet semester. 
Själv har jag aldrig riktigt 

förstått mig på den enorma 
hypen som råder kring 
dessa futtiga små veckor. 

Jag hittar sällan någon 
direkt mening i ledigheten 
utan irrar mest omkring 
och blir rastlös. Det krävs 
nämligen en rejäl por-
tion planeringsvilja för att 
semestern ska bli menings-
full, även om man inte vill 
erkänna det. Dagarna som 
bara ska flyta förbi som en 
stilla sommarbris störs gång 
på gång av tiden som tickar 
ner tills man ska börja 
jobba igen. Man väntas 
leva i en liten låtsasvärld 
och glömma allt som livet 
tidigare kretsat kring. Med 
den pressen är det inte för-
vånande om att slutar i en 
pannkakssmet. 

Eftersom resten av 
årets dagar kretsar kring 
struktur och rutiner, är det 
kanske inte konstigt att 
man blir förvirrad av att 
plötsligt stå inför den totala 

frihet man tilldelats.   
Jag tror att alla behöver 

känna att man är en del av 
något större, vare sig det 
handlar om att gå till ett 
arbete eller fotbollsträ-
ningen. När allt klappar 
igen och man hänvisas till 
en fyra veckors verklighets-
flykt kan tillvaron lätt bli 
kaotisk. 

Efter sommarens uppe-
håll är det, trots klagosång i 
alla tänkbara tonarter, nog 
många som känner lättnad 
över att allt är som vanligt 
igen. 

Som med så mycket 
annat är det lätt att för-
sköna i efterhand och vi 
svenskar är experter på att 
romantisera just sommaren. 
Men tänker man efter kan 
man fråga sig om det verk-
ligen blev så där ”Sunes-
sommar-somrigt” som det 
var tänkt. Glassen smälte 
innan man han äta den, 
årets dopp går att räkna på 
en hand, solen försvann 
utan någon färgsprakande 
uppvisning och uteserve-

ringarna var så fullpackade 
att jag och min sommarkjol 
fick vända i dörren. 

Ska man nu fly från 
vardagen ska man göra det 
på riktigt, långt bort från 
bortregnade dagar och rast-
löst hemmapyssel. Nästa år 
tänker jag sitta i ett flygplan 
med förhoppningen om 
att komma lite längre bort 
från den svenska semester-
hypen.

JOHANNA ROOS

Lugnet efter semesterstressen
Krönika

POLIS
RONDEN
Måndag 15 augusti
Stulet brunnslock
En bilist stoppas på E45 i 
Nödinge. Föraren är misstänkt 
för att ha stulit ett brunnslock.

Tisdag 16 augusti
Inbrott
Inbrott i ladugården på Skepp-
landa prästgård. En kompres-
sor tillgrips.

Stöld av ett släp på OKQ8 i 
Nödinge.

Onsdag 17 augusti
Stereo tillgripen
Inbrott i Ale gymnasium. En 
glaslucka till vaktmästeriet 
krossas och okända gärnings-
män tillgriper en stereo och en 
mobiltelefon.

Torsdag 18 augusti
Olaga hot
Polis kallas till Surte IP där en 
utpekad person gör sig skyldig 
till olaga hot.

Fredag 19 augusti
Tände eld på skräp
Försök till skadegörelse på en 
förskola i Nödinge. Någon för-
söker tända eld på en skräphög 
som ligger utanför entrén. En 
förbipasserande lyckas släcka 
elden innan räddningstjänsten 
kommer till platsen.

Lördag 20 augusti
Narkotikabrott
En 20-årig man från Nödinge är 
misstänkt för narkotikabrott.
Snatteri rapporteras från Ica 
Kvantum.

Söndag 21 augusti
Inbrottsförsök
Försök till villainbrott i 
Älvängen. Brytmärken upp-
täcks på dörrar och fönster.

NÖDINGE. Två markna-
der på samma dag.

Beslutet att samköra 
Dammekärrs marknad 
och Hembygdsdag på 
Backa visade sig återi-
gen slå väl ut.

Mycket folk kom till 
Nödinge denna lördag.

Ingen konkurrens utan sna-
rare dragplåster åt varandras 
respektive arrangemang. OK 
Alehof och Nödinge Sock-
ens Hembygdsförening ser 
bara fördelar med ”mark-
nadskollisionen”. Besökarna 
når två trivsamma aktiviteter 
på samma ort och med delvis 
olika programutbud.

Vädret var det bästa tänk-
bara på lördagsförmiddagen, 
en behaglig sensommar-
temperatur och inget regn. 
Klockan elva gick startskot-
tet såväl i Dammekärr som 
på Backa.

Hos OK Alehof var det i 
första hand loppisen som till-
drog sig besökarnas intresse. 
För barnen var det däremot 
hoppborg och godisdamm 
som hägrade.

På hembygdsförening-
ens mark stod hantverkar-
na uppradade. Försäljningen 
av hembakat bröd gick som 
smör i solsken. Fullt upp var 
det också för Ingelor Lin-
dahl och Berit Österberg, 
som servade fikasugna besö-
kare i caféet.

Välbesökta marknader i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Farfar Göte Eriksson köpte en buss, motorcykel och en gräv-
skopa till barnbarnet Emil Mellqvist, 2 år från Skepplanda.

Felix Johansson, 5 år från Alafors, roade sig i hoppborgen i 
Dammekärr.

Martin Borgede köper fika på Backa Säteri av Ingelor Lin-
dahl och Berit Österberg.

Anna Söderberg och Birgitta Hällin tar del av Sven-Erik 
Karlssons fina träprodukter.

I Dammekärr ordnades det lotteri med vinster hämtade från 
naturen. 

Fyndade på OK Alehofs loppisbord gjorde Anna Sandgren, 
Carina Sandgren och Maria Svanberg, som sedan åkte vidare 
till marknaden på Backa.
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BRF ALEÄNG, ALE 
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VÄLKOMMEN PÅ BOKAD VISNING!
TID: ONSDAG 31 AUGUSTI KL 18.00-19.30
PLATS: PEABS VISNINGSHUS, DIKLEKÄRRSVÄGEN
ANMÄLAN TILL CLAES HELLSTRÖM, 0707-14 80 50
CLAES.HELLSTROM@LANSFAST.SE

PLANERAD INFLYTTNING: FRÅN HÖSTEN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Länsförsäkringar
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VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A-1101, 3 ROK, 82 KVM

GRUNDPRIS: 
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LÄGRE PRIS: 
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HÖGRE PRIS: 
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Bra förvaring i rejäl 
klädkammare

Koppla av på den 
sköna balkongen

Inga tvättider att 
�����������������
både torktumlare 
och tvättmaskin.

Bjud in vännerna till 
����������������������
om plats att umgås

NYA HEM I ALE.
VÄLKOMMEN PÅ VISNING

FÖRSÄLJNINGEN HAR STARTAT. FÖRST TILL KVARN GÄLLER.

Ett andra sovrum 
med plats för 

arbetsplats

Kök med plats 
för sällskap
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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!
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ÄLVÄNGEN. För två 
veckor sedan drab-
bades Kupan av över-
svämning.

I tisdags öppnades 
emellertid den populära 
second hand-butiken 
igen.

– Aningen mindre 
lokal, annars är allt 
som vanligt, konstate-
rar Christina Ekstrand, 
en av eldsjälarna i 
Starrkärrs Röda Kors-
krets.
Femtio millimeter regn på 
knappt en timma. Det var 
mer än tillräckligt för att 
brunnarna skulle svämma 
över och vatten leta sig ner 
på bottenvåningen där Kupan 
håller till.

– Som tur var hade inte 

personalen gått hem. De 
stod och räknade kassan när 
de upptäckte att det blev blött 
runt fötterna, berättar Chris-
tina Ekstrand.

Fastighetsägaren kontak-
tades omedelbart och han 
tvingades bryta upp golv och 
väggar i fyra av rummen. Det 
i sin tur medförde att Kupan 
fick hålla stängt några dagar, 
till kundernas stora förtret.

– Ett ofrivilligt stopp i 
verksamheten. Nu rullar 
dock allt på i normala banor 
igen med den förändringen 
att vi har flyttat ingången från 
gaveln till framsidan på huset, 
förklarar Christina.

Röda Korset har två perso-
ner som sköter second hand-
butiken på heltid. Därutöver 
finns ett 40-tal frivilliga kraf-
ter som hjälper till när det 

behövs.
– Vi har ett stort kundun-

derlag, alltifrån ungdomar till 
pensionärer. Det har blivit 
lite av ett mode att handla be-
gagnade prylar och kläder. Vi 
har många unga som kommer 
hit istället för att åka till Ikea 
när de ska till att sätta bo.

Har ni lätt att få in saker 
till butiken?

– Ja, verkligen! Vi tar emot 
allt som folk vill bli av med, 
förutom stora möbler. Kravet 
är att det ska vara helt och 
rent. 

Vart går överskottet som 
försäljningen generar?

– De går till olika projekt. 
Just nu har vi fokus på Afrika, 
avslutar Christina Ekstrand.

Kupan drabbades av översvämning

I KUPAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kupan har åter öppnat efter den vattenläcka som drabbade second hand-butiken för en tid 
sedan. Christina Ekstrand från Starrkärrs Röda Kors-krets hälsar gamla och nya kunder väl-
komna till Älvängen.

– Men nu är det åter högtryck i butiken

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se
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GÖTEBORG. Repslagarmu-
seet har deltagit i årets Kul-
turkalas i Göteborg. Tall 
Ships Race ingick i Kulturka-
laset 1997 och var det första 
arrangemang som museet 
deltog i. Vi har varit placera-
de på flera platser. De första 
åren höll vi till vid Stora Tea-
tern. Vi har även varit i Träd-
gårdsföreningen, Bältesspän-
narparken, Kungsparken 
med mera.  

I år höll vi till vid Sten-
piren och samarbetade med 
Ostindiefararen Götheborg. 
En bra placering med tanke 
på att vi slagit allt tågvirket 
till skeppet, som för oss utgör 
ett utmärkt referensobjekt. Vi 
visade hur man slog rep på 
”Ostindiefaratiden” under 
1700-talet, både på Beting 
och Kronhjul. Replagning-

en uppskattades av våra be-
sökare. Ett intressant inslag 
var att flera skolklasser be-
sökte oss.Vädret var väldigt 
skiftande, men hela fredagen 
regnade det.

Vi är stolta och tacksamma 

över att vi varje år blir inbjud-
na till kalaset av Göteborg 
& Co. En tradition värd att 
bevara. Det ger oss möjlighet 
att göra god PR för Repsla-
garmuseet och Ale kommun. 

Kurt Flodin

Repslagarmuseet på 
Göteborgs Kulturkalas

Sin vana trogen fanns Repslagarmuseet på plats i samband 
med Göteborgs Kulturkalas.

ALE. Algblomning i 
Vimmersjön har under 
sommaren lett till åter-
kommande badförbud. 

Men det var också 
den enda sjön i Ale som 
drabbades så pass hårt 
i år. 

Det vanligaste pro-
blemet på västkusten 
är annars att sjöar och 
vattendrag är försu-
rade.

Vimmersjön, Hålsjön, Häll-
torpssjön, Hajssjön, Grönån, 
Sköldsån och Hållsdamms-
bäcken är alla exempel på 
övergödda vatten som riske-
rar att drabbas av algblom-
ning, medan de flesta andra i 
Ale istället är försurade. 

Försurning innebär ingen 
fara för badgäster, men när 
PH-värdet blir för lågt dör 
vattenlivet. För att få bukt 
med försurningen har Ales 
sjöar kalkats sedan 70-talet.

– Anledningen till att vat-
tendragen på västkusten är 

extra drabbade är att vi får 
in svavel- och kvävenedfall 
från bland annat England, 
Tyskland och Belgien.  Det 
kommer med regnet, förkla-
rar Göran Fransson, kom-
munekolog.

Oavsett om vattnen är 
försurade eller övergödda 
innebär det att vattenlivet 
dör ut. Arbetet med att hitta 
en balans pågår ständigt och 

nu återstår det att se om man 
kan få bukt med algblom-
ningen i Vimmersjön, som 
är ett angeläget ärende för 
samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale. 

Övergödda sjöar – inte vanligt i Ale

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

NÖDINGE. Återkom-
mande algblomning 
i Vimmersjön har 
ställt till problem för 
badsugna semesterfi-
rare. 

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

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

Under sammanlagt två 

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

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

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

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

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

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

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

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

– Vid sekelskiftet byggde 
man om i trakten vid Vim-
mersjön och fick ytterligare 

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

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

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

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

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

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

TEXT

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

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

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

Maximalism.

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

Skattefri 
i 5 år!

Faksimil ur Alekuriren v 32.

0303-180 50
www.lansfast.se 
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ÄLVÄNGEN

Arkitektritat souterränghus med härlig känsla. Smakfullt med 
genomtänkt planlösning och fina materialval. Vardagsrum och 
kök med 4,35 meters takhöjd! Fyra sovrum och två helkaklade 
badrum. Två altaner och vacker trädgård. Carport och förråd.

VIKAREDSVÄGEN 23
BOYTA: 145M2 /6 ROK
TOMTYTA: 653 KVM
PRIS: 2 875 000 KR

VISAS: 25/8 OCH 28/8
MÄKLARE: MAGNUS 
BERGSTRÖM 
0303-180 55 

EN PÄRLA I ÄLVÄNGEN!

Med gångavstånd till trevliga Starrkärrs by ligger denna 
gedigna jord och skogsgård. Fastigheten är ca 24,4 ha varav 
ca 16 hektar åker och bete. Gården har trevligt insynsskyddat 
gårdscentra med boningshus, ladugård och vagnslid. 
Ladugårdens stalldel är inredd till ateljé eller festlokal. 
Ladugården går tämligen lätt att iordningställa till annan 
verksamhet. Boningshuset är i behov av renovering. I Starrkärr 
finns förutom en aktiv hembygdsgård även kyrka och en 
gemytligt förskola.

BOYTA 79 M². 
AREAL: SKOG 7,1 HA, 
ÅKER 15 HA OCH BETE 
1,5 HA.
PRIS: 2 900 000 KR

VISAS: 25/8 KL 17-18
MÄKLARE: PETER 
ERIKSSON 
0322-785 52

STARRKÄRR

JORD- OCH SKOGSFASTIGHET

Högt och vackert ligger Björsjödal 490 beläget, ett litet men 
mycket välskött hus om 2 rok och uterum, gäststuga om ca 16 
kvm med ett sovrum och tvättstuga samt ett stort dubbelga-
rage. Här bor man naturnära och men härliga utblickar men 
ändå nära till service och kommunikationer i Nödinge.

BJÖRSJÖDAL 490
BOYTA: 54M2 /3 ROK
TOMTYTA: 1475 M2

PRIS: 1 400 000 KR

VISAS: 31/8 KL 17.30
MÄKLARE: KARIN 
BREDEGÅRD 
076-7748553

RYD

HÖGT OCH VACKERT LÄGE

Bil fattade eld i Bohus

En bilbrand inträffade i lördags eftermiddag på E45 i Bohus, i höjd med Eka Chemicals. 
Bilen började brinna under färden. Räddningstjänstens personal från Surte brandsta-
tion var snabbt på plats och lyckades släcka elden. Ingen person kom till skada. 

Foto: Christer Grändevik 
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KURSSTART V.36

Yoga
Meditation
och mycket mer

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut höstens schema.

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Träning för kropp & själ!

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

BOHUS. Var fjärde år arrang-
eras ett Jamboree någonstans 
i världen och i år var det Sve-
rige som stod som värd. I år 
besökte jamboreedeltagar-
na ett mindre läger under sin 
vistelse i Sverige, därför bil-
dades 75 Camp In Camp-lä-
ger runtom i södra Sverige. 
Bohus, Tollered, Nossebro 
och Stora Lundbys scout-
kårer bildade tillsammans 
lägret Tossebo i Göingesko-
garna, strax utanför Kristi-
anstad.

Under tre dagar av sju tog 
vi varje dag emot 100 scout-
gäster från olika länder som 
fick prova på vad Svensk 
scouting innebär. Våra gäster 
delades in i olika patruller 
tillsammans med 2-3 svens-
ka scouter i olika patruller. 
Våra scouters uppgift var att 
visa våra besökare hur vi be-
driver scouting i Sverige. De 
fick bland annat pröva på att 

bygga bro, paddla i en sjö, 
äta svenskt godis, eldning 
och hantverk. Saker som våra 
utländska scouter uppskat-
tade speciellt var att röra sig 
fritt i naturen, paddla och 
göra upp eld som inte alla är 
vana vid från sina respekti-
ve länder. 

Dagen avslutades med ett 
traditionellt lägerbål med all-
sång och olika uppträdan-
de av utländska och svenska 
scouter. Efter lägerbålet ser-
verades våfflor bakade över 
öppen eld och sedan var det 
dags att krypa in i tälten och 
sova. Ledarna för besökar-
na erbjöds att sova i Bohus 
fina kåta vilket bland annat 
vår Brasilianska ledare upp-
skattade väldigt mycket och 
hans kommentar talar väl för 
sig själv:

– Detta var den bästa 
natten här i Sverige under 
hela Jamboreen.

På torsdagen var det 
dags för alla 8 000 Camp In 
Camp-deltagare att besöka 
Jamboreen och där vän-
tade en helt fantastisk dag 
på festivalen (jamboree är 
inget scoutläger i traditionell 
mening) där hela världens 
länder bjöd på mat, sång och 
dans från sina egna länder. 
Under de timmar som vi be-
sökte lägret hann vi med att 
besöka en liten del av läger-
området. Några av våra tidi-
gare gäster träffade vi igen i 
deras ”byar” på Jamboreen 
vilket blev ett glatt återse-
ende.

På kvällen bjöds det på en 
jättelik konsert med Tim-
buktu och Hoffmaestro inför 
50 000 dansande och glada 
scouter som äntrade konsert-
området i 4-5 stycken karne-
valståg med trummor, dans 
och flaggviftning under en 
helt enkelt strålande kväll.

Vi var 24 stycken scou-
ter, ledare och föräldrar från 
Bohus scoutkår som genom-
förde detta äventyr och till-
sammans fick vi en oför-
glömlig upplevelse.

I Bohus scoutkår får du 
möjlighet att bli en del av en 
organisation som finns i hela 
världen. Du får många nya 
vänner och lär dig saker du 
har nytta av hela livet!

❐❐❐

Bohus Scoutkår – en del av 
Världsscoutsjamboreen 2011

Bohus Scoutkår deltog i Världsscoutsjamboreen 2011.

FAKTARUTA
Antal scouter i hela världen     38 miljoner
Antal jamboree-deltagare     39 000 
Jamboreeområdets längd     5 000 m
Antal deltagande länder      150 
Antal deltagare i CiC*      8000
Antal CiC-läger      75
Antal från bohusscouter i Tossebo CiC     14 
Antal länder på besök i Tossebo CiC     12 (Brasilien, England, Tyskland, Trinidad-
Tobago, USA, Japan, Österrike, Ungern, Spanien, Portugal, Irland och Skottland).
*Camp In Camp

Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75
Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00 – Din skobutik för hela familjen

NYINKOMMET
flera fäger och modeller 

till dam & herr

SLUTREA på sommarskor nu!

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10 | jap@alefast.se

Prisvärda fastigheter
TUNGE, LILLA EDET: SÖRGÅRDSIDYLL 
I MYCKET GOTT SKICK!

Trähus i bra skick, nymålat, nya 
tak 2011 och all plåt och rännor 
bytta. 6 rum o kök,  116 m2. Bra 
ladugård. Lantligt men ändå nära 
till kommunikationer och kommunal 
service. Rejäl tomt med  stora vackra 
ädelträd, fruktträd och bärbuskar. 

• Begärt pris: Kr 1.525.000 eller bud
• Visning lördag 27 augusti kl 12-13

NOL: TRIVSAMT RADHUS I 
POPULÄRT OMRÅDE!

På Kärrvägen i Nol ligger detta centralt 
belägna radhus, byggt 1969. 5 rum 
o kök, i bra skick, 108 m2.  Plattsatt 
entré. Stor altan på baksidan mot 
trädgården. Garage i länga. Nära till 
bra kommunikationer (pendeltåg och 
ny motorvägspåfart, 2012), förskola/
skolor och handel. Bra och billigt 
boende.

• Begärt pris: Kr 1.350.000 eller bud.
• Visning lördag 27 augusti kl 14-15

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: WWW.ALEFAST.SE

 0705-44 80 55      0705-41 41 86
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HALVA 
REAPRISET

REAFINAL

TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG
HERR • DAM

UNGDOMSKLÄDER

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

REA
3.295:-

SCOTT DIRT 24" Fredrik 3-vxl,
alu ram, navgenerator, godkänt lås,
rek pris 4995:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

Extra söndagsöppet 28 augusti 11-14
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

REA
4.995:-

CRESCENT DAMCYKEL Svea 7-vxl. Alu ram,
korg, godkänt lås, kjolskydd, lågt insteg
färger röd eller brun.
rek pris 6795:-

ALE. Efter att kom-
munen presenterat sin 
vindbruksplan gick ett 
tiotal positivt inställda 
markägare samman. 

De har redan hittat 
en projektör och väntar 
nu på att bilda ett 
aktiebolag. 

Men än så länge 
ligger projektet bara i 
startgroparna.

Huvudargumentet för att 
gruppen vill satsa på vind-
kraftverk är en positiv 
inställning till grön el. Lena 
Stewart, som är en av de dri-
vande, spår att de förnyelse-
bara energikällorna kommer 
att utvecklas successivt och 
att vindkraft är en del i det 
ledet.

Nu väntar man på svar från 
bolagsverket för att bilda ett 
aktiebolag och fram till dess 
går man under arbetsnamnet 
”Vind i Ale”. Tanken är att 
projektet ska pågå under 3-5 
år och målet är att bygga ca   
10 vindkraftverk i Ale. Ini-
tiativet togs förra hösten och 
än så länge har man lång väg 
kvar innan bygget av verken 
kan bli verklighet, om det ens 
blir aktuellt. Ärendet finns 
ännu inte hos kommunen.

– Innan vi kan få några 
klartecken ska bland annat 
en miljökonsekvensbeskriv-
ning göras där man under-
söker hur djur- och växtliv 
skulle påverkas av bygget. Vi 
har hittat en projektör som 
vi anser har bra lösningar för 
både naturen och för att de 
som bor nära ska störas så lite 
som möjligt.

Studiebesök
Vindkraftsfrågan är en het 
potatis i Ale kommun. Kri-
tiken från motståndarna har 
bland annat handlat om oro 
för att bli störd av buller från 
verken. Lena Stewart tycker 
att det är synd och önskar att 
man kunde mötas på en mer 
konstruktiv nivå. 

– De tänkta markerna som 
vi vill använda ligger en bit ut 
i skogen, inom de tre områ-
den som kommunen föresla-
git. Jag kommer själv att bo 
närmast om det blir aktuellt 
på vår mark. Därför är detta 
en helt annan fråga. Jag tror 
att många av de som protes-
terar är skeptiska för att det 
här är något nytt.

I torsdags gjorde gruppen 
ett studiebesök till Varberg 
för att titta på olika vind-
kraftverk och samtala med 

andra markägare som är på 
samma linje. 

Medbjudna på utflykten 
var markägare, samt alla som 
skulle hamna under 40-deci-
belgränsen (ljudnivån från 
vindkraftverken). 

– Av de som åkte med 
var de allra flesta positivt 
inställda, men vi hade velat 
ha med även de som är 
motståndare så att de får en 
bättre inblick.

Kan du förstå de som av 
olika anledningar är emot 
att vindkraftsverk byggs?

– Ja, jag kan förstå lite 
grand men ändå inte. Var och 
en får tycka vad de vill, men 
man ska ta reda på fakta först.

BILLIGAST I
VÄSTSVERIGE
MARKSTEN
KÖRBAR GRÅ
21x14x5

TAG MED KUPONG!

SVART/VIT SJÖSTEN
SÄCK 20KG

ord 79:-
Erbjudandet gäller september ut.

Tel 0303-74 98 70/75
V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN
www.blatunga.se
Öppettider: Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 07-16, 
Torsdag 10-18, Fredag 07-16, Lördag 10-14

– inte bara ett besök – en upplevelse.

BLOCK
GRÅ, TRUMLAD
42x21x14

/st

/m2

SSSSSSSSSSttttttttttoooooooooorrrrrrrrrr eeeeeeeeeefffffffffftttttttttteeeeeeeeeerrrrrrrrrrffffffffffrrrrrrrrrrååååååååååggggggggggaaaaaaaaaannnnnnnnnn, ååååååååååtttttttttteeeeeeeeeerrrrrrrrrriiiiiiiiiiggggggggggeeeeeeeeeennnnnnnnnn iiiiiiiiii llllllllllaaaaaaaaaaggggggggggeeeeeeeeeerrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

För Vind i Ale
– Markägare har gått samman för att 
främja vindkraft

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vind i Ale vill bygga vind-
kraftverk.
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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Vi möts varje dag i nyhets-
sändningar av nöden i flyk-
tinglägren på Afrikas Horn. 
Dessa människor upplever 
nu den värsta hungerkata-
strofen på 60 år. Människor 
engagerar sig på olika sätt 
för att bidra till de olika 
insamlingarna för att lindra 
nöden. 

Från Smyrna Second 
hand har under somma-
ren 30 000 kronor kunnat 
skickas ut via PMU-Interli-
fes samarbetspartner FPPK 
i Kenya. Denna organisation 
når in med hjälp till de läger 
i nordöstra Kenya som nu 
översållas av Somali-flyk-
tingar, där i läger dimensio-

nerade för 70 000 personer, 
350 000 trängs om mat och 
vatten. 

Under våren har i ett 
annat projekt, i det väst-
afrikanska landet Mali, 50 
får köpts in till ett kvinno-
kooperativ, som främst ska 
hjälpa familjer att kunna ge 
sina barn skolgång, vilket ju 
är grunden till all utveckling.

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyrgri-
par, som andra nöjda köpare 
burit hem.  

Vi är tacksamma för 
alebornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist har 
vi för tillfället dock inte möj-
lighet ta emot mer skrym-
mande möbler. Inlämning 
sker i butiken tisdagskvällar.

Lördagen den 27 augusti 
öppnar vi på nytt och har 
fyllt upp butiken med nya 
intressanta prylar. Aleborna 
hälsas välkomna att fortsätta 
fynda och samtidigt göra 
en insats för behövande 
medmänniskor. Hela försälj-
ningen denna dag tillfaller 
oavkortat Afrikas horn!

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand öppnar 
med insamling för Afrikas horn

ALE. I söndags återgick 
Västtrafik till vintertid i 
trafiken. Tidtabellskiftet 
innebär inga stora trafikny-
heter förutom att Lila ex-
press nu får två sträckning-
ar. Förutom nya tidtabel-
ler sker den största för-
ändringen på Lila Express, 
som delas på mitten och får 
två vägsträckningar norr 
och söder om Nils Eric-
sonterminalen. Syftet med 

förändringen är att linjen 
bättre ska hålla tiden.  

– På grund av de stora 
vägarbetena på E45 norr 
om Göteborg har Lila Ex-
press dragits med stora för-
seningar. Genom att dela 
linjen vid Nils Ericsonter-
minalen hoppas vi kunna 
hålla de utlovade tiderna i 
tidtabellerna bättre, säger 
Attila Ungvari, affärsom-
rådeschef regiontrafik på 

Västtrafik.
De resenärer som vill 

resa hela vägen mellan 
Skepplanda och Torslan-
da eller omvänt får stiga av 
och byta buss. Förändring-
en gäller på alla turer som 
kommer till Nils Ericson-
terminalen före klockan 
18.15 på vardagar, övriga 
bussar kör hela sträckan.

❐❐❐

Västtrafik har bytt till vintertid i trafiken
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STURES 
SPISAR AB

PASSA PÅ!
Vi skall byta lokal och säljer ut 

många spisar till bra priser!

>> KEDDY K800-SERIEN
Rek. cirkapris  

fr 19.900:-

Tillbehör på  
köpet värde  
upp till 3.390:-

>> SPISKASSETT
Rek. cirkapris  

fr 11.990:-

Tillbehör på  
köpet värde  
upp till 960:-

Erbjudanden gäller till och med 16/10. 
Mer information och hjälp med allt från pris-
uppgifter, skorsten och installation får du  
hos din återförsäljare. Kan ej kombineras  
med andra erbjudanden. keddy.se

Tillbehör på köpet 
värde upp till  

5.000:-

Spara 

3.000:-
Just nu!

Spara 

2.000:-
Just nu!

Jøtul F 263 
Nu 16.900:-
rek. ord. pris 19.900:-

Jøtul F 373 
Nu 18.900:-
rek. ord. pris 20.900:-
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Dra din bästa norgehistoria 
– åk med Hurtigruten!

Har du en bra norge-historia? Då ger vi dig chansen  
att vinna en resa med Hurtigruten,  se etiketten ovan eller 
kom in i butiken för mer information – välkommen!
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VINN EN RESA!

Kan du en bra norge-historia? Får  

du flest röster vinner du en resa  

med Hurtigruten. (värde ca 18.000 kr)  

Tävla och mer info:  

facebook.com/norgehistoria

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

ALAFORS. Vad gör du 
just nu? 

Den frågan känner 
nog många igen från 
det sociala nätverket 
Facebook. 

Men det kan också 
vara en konfronterande 
mening som uppmanar 
till eftertanke ute i det 
”riktiga” livet. 

I en ny Vakna-före-
ställning skildras ung-
domars liv med allt vad 
det innebär.

På Pelarteatern är förbere-
delserna i full gång. Skåde-
spelargruppen som består av 
ungdomar mellan 15 och 17 
år förbereder sig inför pre-
miären den 4 oktober. Pjäsen 
sätts upp av Vakna i samarbe-
te med Nol- Alafors kultur-
förening.

Mats Berggren, fritidsle-
dare på Ale Fritid, har fått i 
uppdrag att hålla i föreställ-
ningen och tillsammans med 

Jenny Korhonen, som tidi-
gare regisserat pjäsen Danny 
och det vida blå havet, har han 
författat manuset.

– Handlingen baserar sig 
på nedslag i ett antal olika fa-
miljer och deras liv. Alla re-
presenterar de olika former 
av problem som kan uppstå 
genom de krav som ställs på 
både unga och vuxna, förkla-
rar Mats och Jenny tillägger:

– Eftersom Internet och 
sociala medier är en stor del 
av ungdomars vardag valde vi 
att även lyfta fram den delen. 
Alla handlingar får konse-
kvenser, oavsett om de sker på 
nätet eller i det verkliga livet. 
Någonstans slår det tillbaka.

Samhällsföreteelse
Vakna har sedan starten 2004 
satt upp en föreställning per 
år, men Vad gör du just nu? är 
den första sedan 2008. 

– Vi vill belysa en sam-
hällsföreteelse och eftersom 
det görs ur ett ungdoms-
perspektiv så finns det inga 

bättre budbärare än ungdo-
marna själva. Tanken är också 
att lyfta fram de talanger som 
Ales ungdomar har och även 
inspirera andra till att också 
vilja engagera sig i verksam-
heten, säger Thomas Berg-
gren från Vakna.

Skådespelargruppen som 
leds av Jonathan Wiman har 
redan repeterat i flera måna-
der. Föreställningen kommer 
att visas för alla kommunens 
elever i årskurs 7 och tanken 
är att den också ska bli en ut-
gångspunkt för diskussioner. 

På Pelarteatern finns, för-
utom möjlighet att utvecklas 
på scen, även utrymme för ge-
menskap. 

– Det är också helt fantas-
tiskt att vi får ha Fiffi Tjus-
ling här som vår ”mamma”. 
Hon fixar med god mat och 
ser till att alla trivs, säger 
Mats Berggren.

Vad gör du just nu?
– Ny Vakna-föreställning tar form på Pelarteatern

PÅ PELARTEATERN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Skådespelar. Ungdomsgruppen på Pelarteatern arbetar hårt med repetitioner inför premiären 
av föreställningen Vad gör du just nu?.

Arrangerar. Jenny Korhonen, Jonathan Wiman, Mats Berggren och Thomas Berggren ser 
fram emot höstens Vakna-föreställning.

Senaste nytt
facebook.com/alekuriren
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ALE. Sam Alfaro (Bros-
han) gjorde sig ett 
namn i Ale genom flera 
populära uppträdanden 
på Festivalborg. 

Hans nyskapade 
hiphopgrupp De 5:e 
Elementet spelar just 
nu in sin första skiva 
där vinnarlåten från GP 
Scen ”Upp mot toppen” 
finns med. 

Den 13 augusti kamma-
de grabbarna i De 5:e ele-
mentet hem segern i Göte-
borg-Postens musiktävling, 
GP Scen. Priset, som består 
av tre dagars inspelning i 
Svenska Grammofon Studi-
on samt en promotionkam-
panj för låten, ger dem nu en 
rejäl skjuts framåt.

– Det känns helt grymt! 
Först och främst vill vi lyfta 
fram den svenska hiphopen 
och det är en bra chans att 
synas, säger Sam Alfaro till 
Alekuriren.

Historien bakom hiphop-
gruppen har tagit många 
vändningar sedan Sam Alfaro 
(Broshan) från Ale uppträdde 
med sin ursprungliga grupp 
på Festivalborg. 

Medlemmar har kommit 
och gått och gruppen har även 

döpts om ett antal gånger. 
Men nu heter de alltså De 

5:e Elementet och tillhör 
ett större kollektiv som går 
under namnet Broshan Crew. 

– Nu är vi omkring 20 per-
soner som arbetar tillsam-
mans. Det är allt från filma-
re och fotografer till sångare. 
Vi vill gärna fortsätta att växa.

Tillsammans har de gjort 
musikvideon till ”Upp mot 
toppen” som redan blivit en 
stor succé på Internet.

Framgångarna i GP Scen 
har satt gruppen på kartan 

och nu får de inte en lugn 
stund. Förra måndagen gäs-
tade de Mix Megapol och fick 
uppträda live i studion och i 

fredags var det dags att ta 
emot publikens jubel på Kul-
turkalaset. Två dagar senare 
gick de in i studion på Svens-

ka Grammofon för att påbör-
ja inspelningen av skivan. 

Albumet, som ännu inte 
har något namn, kommer att 

släppas inom ett par månader.
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Då. Hiphoparen Sam Alfaro 
(Broshan) från Ale uppträd-
de med den dåvarande grup-
pen Broshan.com på Festiv-
alborg 2008. Hans nuvaran-
de grupp, De 5:e Elementet, 
spelar just nu in en skiva.

Hiphop från Ale vann GP Scen
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– Nu får De 5:e Elementet spela in en skiva

Vinnare. De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro 
(Broshan) och Simon Jimenez (Talento).
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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

CYKLAR

CYKELTILLBEHÖR

SKRIDSKOR

BANDYUTRUSTNING
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Utförsäljning på 
allt i butiken:

BOHUS 031-98 07 63

TOTAL UTFÖRSÄLJNING!



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

50%
rabatt

upp till

Västra Gatan 66, Kungälv, tel. 0303-181 30  

Carola-Butiken
Vard. 10-18, lörd. 10-15

Årets
Bad-Rea

Välkomna!

Nu har vi även öppet på lördagar!
Den 3-4 september träffar du oss på

Bondens Dagar i Backamo
Hösten nyheter på väg in i butiken!

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook
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0303-106 19
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Västra Gatan 59, KUNGÄLV

i mån av tid

Handla i fästliga Kungälv
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�������������
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Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 
Västra Gatan 67, Kungälv 

Tel: 0303-92415 
www.nillashop.se

BUTIKEN ÄR FYLLD MED HÖSTNYHETER!

��������

SISTA DAGARNA PÅ REAN

HALVA PRISET PÅ REAPRISET!
VÄLKOMNA IN OCH FYNDA!

HÖSTENS 
NYHETER 
ÄR PÅ VÄG IN!

Vi både säljer och tar emot begagnat

Kungläv Ridsport AB
Filaregatan 1 KUNGÄLV 
(vid Mekonomenhuset)

0303-211 022

Öppet vardagar 10-18, lördagar 10-14

KIDS BACK IN BUSINESS

flickst. 30-38  699:-
Gummistövel

St. 28-35  449:-
Halvhög känga

Låg boots
St. 28-35  449:-

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Wildflower

Wildflower
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LILLA EDET. Gammal 
sträckning som ska få 
ett nytt utseende.

Det råder febril akti-
vitet på E45 genom 
Lilla Edet.

– Utmaningen ligger 
i att det är ett tät-
ortsprojekt där trafiken 
ska rulla under hela 
byggnationen, säger 
projektledare Lars 
Preinfalk.

Trafikverket installerade sig i 
Lilla Edet redan i november 
i fjol för att färdigställa sitt 
projektkontor, göra i ord-
ning för husrivningar, skog 
skulle röjas och ledningar tas 
bort. I februari var upphand-
lingen klar och en månad 
senare kunde entreprenören 
Veidekke påbörja sitt arbete.

– Det förlöper bra måste 
jag säga. Arbetet starta-
des upp i två ändar, vid den 
södra och den norra infarten 
till Lilla Edet. Här ska det 
anläggas två trafikplatser. Att 
vi började från två håll beror 
på att vi vill effektivisera 
arbetet och spara tid, säger 
Lars Preinfalk och fortsätter:

– Nu är vi även igång på 
mittendelen, där det ska 
byggas en underfart (Stor-
gatan-Högstorp). Det blir en 
av totalt fem brokonstruktio-
ner på sträckan.

Byggstart
Ett hundratal personer arbe-
tar med färdigställandet av 
nya E45 i Lilla Edet, alltifrån 
beställare till utförare. Nästa 
sträckning som tas i anspråk 
är den mellan Edet Värdshus 
och Torpabron. Byggstart är 
planerad till mitten av sep-
tember.

– Det kommer trafikan-
terna bli varse om ganska 
snart med nedsatt hastighet 
och stopp i samband med 
sprängningsarbeten. Det 
är framförallt bergklackar 
på den östra sidan som ska 
sprängas. Vi tänker bygga 
färdigt lokalvägen först för 
att därefter åtgärda E45. 
Bilisterna lär säkert uppfatta 
det som aningen bökigt vad 

det gäller framkomligheten 
under hösten och vintern, 
säger Preinfalk.

Visar trafikanterna 
önskvärd respekt i sam-
band med vägbygget?

– Många gör det, men en 
del kör tyvärr alldeles för 
fort. Just att vi har ett krav 
på framkomlighet, samtidigt 
som E45 ska breddas med tre 
meter på varje sida och fem 

brokonstruktioner ska anläg-
gas, gör projektet än mer 
utmanande. 

– Vi har dessutom en 
brandstation att ta hänsyn 
till. Det är naturligtvis oer-
hört viktigt att deras fordon 
kan ta sig fram på ett smidigt 
sätt, säger Preinfalk.

Hur är er dialog med all-
mänheten?

– Jag tycker att vi har en 

väldigt bra kontakt med 
de närboende och vi får en 
snabb respons när olika saker 
inträffar. Ta exempelvis när 
det uppstår skakningar, då får 
vi meddelande om det med 
detsamma. Självklart har vi 
vibrationsmätare uppsatta på 
olika ställen, men invånarnas 
upplevelser kan vi inte bortse 
från. Ibland händer det att vi 
lägger om arbeten för att all-

mänheten har kontaktat oss.
Vad är det roligaste med 

arbetet?
– Det är att få jobba till-

sammans med de bästa och 
mest professionella aktörer 
som finns på marknaden, det 
gäller såväl projektörer som 
entreprenörer och byggle-
dare. Sedan är det all den 
kontakt som man får med 
allmänheten. Ingen dag är 

den andra lik, avslutar Lars 
Preinfalk.

Här tar nya vägen 
form i Lilla Edet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ny dagvattenledning dras fram i norra Lilla Edet med många 
djupa schakter som följd. I leran ses Torbjörn Andersson.

Vägbygget genom Lilla Edet pågår för fullt. Totalt är ett hund-
ratal personer sysselsatta med anläggandet av nya E45, bland 
andra Juha Korva.

Stor hänsyn tas till det djur- och naturliv som finns i området. Lars Preinfalk visar de ekar 
som ska bevaras i samband med sträckningen av nya lokalvägen i Tösslanda. Vidare plane-
ras det för två så kallade faunapassager (Blixered och Tösslanda) där älg och annat vilt ska 
kunna korsa E45.

– Dragningen av nya E45 en utmaning

På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
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Fredag 26 augusti kl 8-10

Frukostträff med LENK
����������������������������������������������������
�������������������
Vi träffas första fredagen i varje månad kl 8.00. 
Plats��������������
��������������������
	���
���������������

Tisdag 13 september kl 12-13

Lunch med Företagscentrum
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Tisdag 13 sep kl 12-13

Möte Handelsstrategi i Lilla Edets 
kommun
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Torsdag 15 sep kl 18.30 – 21.00

Vis- och mingelkväll med Jeanette 
Pettersson
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Tisdag 20 september kl 18-21

Starta eget-information
����������������������������������������������������
��������������
���������������������������kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
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Invigning av LÖDÖSEHUS
� �������§����������

Lördag 3 september på Lödöse Museum
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Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år

Ungdomskomet för föräldrar till barn/ungdom 12-18 år

Kurserna är kostnadsfria.

������������������www.lillaedet.se�����������������������
������§����� ����������������������©�������������
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Välkommen med din intresseanmälan!

KLARA�	����������������������������������������
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���Alban och 

Vapendragarna

Titta på Örtagården och utställningarna 
om det medeltida Lödöse�������������������������
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Prova på att rista 
runor och skriva 
med gåspenna�
�����������������
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Lödösehus med café och butik 

har öppet kl 11-16

VÄLKOMNA!
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

LÖDÖSE. Under som-
maren har Lödöse bibli-
otek flyttat in i Lödöse 
Museum. 

 Därmed skapas 
en unik kombination 
av folkbibliotek och 
museum.

 Detta ger besökaren 
en ovanlig blandning av 
litteratur, historia och 
kultur i en vacker med-
eltida miljö.

Tanken med Lödösehus är att 
främja kulturlivet i Lödöse 
och i kommunen i stort, och 
att samarbetet mellan bibli-
otek och museum ska stärka 
varandras verksamheter för 
att ge besökare ökad tillgång 
till både museum och bibli-
otek och därmed bättre ser-
vice och större tillgänglighet.

Spännande invigning
Lördagen den 3 september 
är det dags för den spännan-
de invigningen med medelti-
da inslag. På programmet står 
bland annat besök av förfat-
taren och historikern Maja 
Hagerman, som visar bilder 
och berättar om Runor – De 
unika stenbrevens berättel-
ser. Vidare finns det möjlig-
het att rista runor och skriva 

med gåspenna, medeltida 
musik med Alban och Vapen-
dragarna och festligt mingel 
med tårta och kaffe.

Det är också ett perfekt 
tillfälle att ta en titt på muse-
ets utställningar om det med-
eltida Lödöse, Bilder av våra 
förfäder och Varvs- och sjö-
fartshistoria i Göta älvdalen. 

Fokus på medeltiden
Passa också på att besöka 
de nya bibliotekslokalerna 
och den fina örtagården. Vi 
firar också att Lödöse bib-
liotek under hösten påbör-
jar ett projekt som syftar till 
att profilera sig på barn- och 
ungdomslitteratur om histo-
ria med fokus på medeltiden. 
Projektet stöds av Kulturrå-
det och riktar sig främst mot 
skolklasser som vid sina besök 
av medeltidsmuseets utställ-
ningar även ska kunna välja 
bland både skön- och facklit-
teratur inom ämnet.

Samlokaliseringen av bib-
liotek och museum sker för 
första gången i Sverige och 
har genomförts i samverkan 
mellan Lilla Edets kommun 
och Lödöse Museum/Västar-
vet med bidrag från Boverket.

❐❐❐

Museum och bibliotek under samma tak
– Lödösehus ska främja kulturlivet

Museum och bibliotek under samma tak i Lödöse. Lördagen den 3 september blir det invigning med medeltida inslag. 
          Foto: Albin Ingerskog
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FAMILJELÖRDAG MED
 

 26-27 AUGUSTI

RENAULT BJUDER PÅ EN RIKTIG FAMILJEUPPLEVELSE. Besök din återförsäljare 26–28 augusti och 
tävla om en Grand Scenic Bose® Edition. Passa samtidigt på att utnyttja vår skrotnings premie***. Du får upp till 30.000 kr 
för din gamla bil om du skrotar din gamla bil och köper en ny Renault. DESSUTOM MASSOR AV AKTIVITETER 
FÖR HELA FAMILJEN. VÄLKOMMEN!

*Värde: 253.150 kr. Renault Grand Scenic Bose® Edition 1.6 dCi S&S 130 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning: från 0,5–0,74 l/mil. CO2 utsläpp: från 130–184 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. **Vinstskatter samt eventuella om-
kostnader i samband med resan betalas av vinnaren. För detaljerade tävlingsregler gå in på www.renault.se ***Ägaren till bilen som skrotas och köparen av den nya bilen ska vara densamma. Gäller endast privatpersoner som stått som registrerad ägare i 3 månader. Bilen måste vara 
äldre än 10 år gammal (gäller från bilens första registreringsdatum). Skrotningsintyget visas upp vid köp av den nya bilen. Erbjudandet gäller tom 30/9 2011. Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel.  
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www.renault.se

Stenungsund
Munkerödsv. 3A
Tel: 0303-36 03 30

Lilla Edet 
Brovägen 20 
Tel: 0520-49 40 90

LÖDÖSE. Nu börjar Ekeberg 
ta form på allvar.

På lördag arrangeras tomt-
syn nummer fyra, där kom-
munen tillsammans med re-
presentanter från Globalhus 
och Varbergs Stenfastighe-
ter ger tillfälle för intressen-
ter att höra mer om Lödöse 
och de olika boendeformer-
na i området.

– Denna gång samman-
faller tomtsynen med en hel 
del aktiviteter i övriga delar 
av Lödöse, bland annat ar-
rangerar museet Motornos-
talgisk dag och Bagagelucke-
loppis, säger Monica Skoru-
pa, kommunikatör vid Lilla 
Edets kommun.

Fyra hus står klara och nära 
hälften av tomterna är sålda i 
Ekeberg. Under sommaren 
har de första nya invånarna 
flyttat in och fler är på väg. 
Liksom förra året genom-
förde Lilla Edets kommun 
en kampanj i sommar med 
syfte att skapa uppmärksam-
het kring Ekeberg. Ett annor-
lunda grepp från kommunen, 
vilket genererat ett mycket 
positivt gensvar och ett stort 
antal nya intressenter.

– Kommunen märker av 
ett starkt växande intres-
se för Lödöse och Ekeberg. 
Efter årets kampanj i Göte-
borg med omnejd, då ung-
domar i glada, gröna, tröjor 

reste runt på en uppseende-
väckande flakmoped, delade 
ut kanelbullar och berätta-
de om Lödöse, har kommu-
nen fått in ett stort antal in-
tresseanmälningar, förklarar 
Monica Skorupa. 

– Över sjuttio personer har 
anmält sitt intresse för att få 
veta mer om Ekeberg.

– Vi har fått fler intresse-
anmälningar efter årets kam-
panj jämfört med förra året 
och dessutom kan vi glatt 
konstatera att Lödöse blivit 
mer känt, avslutar Monica 
Skorupa.

Växande intresse för Ekberg
– På lördag är det dags för tomtsyn igen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sommarens kampanj inne i Göteborg kring området Ekeberg i Lödöse har genererat ett 
mycket positivt gensvar. På lördag arrangeras tomtsyn nummer fyra.

Din ICA handlare i Lilla Edet…

fredagen den 26 augusti mellan 11–17 
för att vi blivit kvalitetscertifi erade.

Välkommen in och fi ra med oss!

Önskar Patrik med personal

vi bjuder på kaffe och tårta
MED OSS
FIRA

 För dig med 
ICA-kort !

  

 5k    /st 

 Hamburgerkött 
 Ursprung Sverige
  Jfr pris 99:00/kg.     

  

 9  90  /hg 

  

 9  95  /st 

 Morötter 
ICA .   1  kg.   Nyskördade. 
Klass 1. Max 2 erbj/kund.  
     

  

  

 89k    /kg 

 Grevé 
     X-tra lagrad.  
     

 Barkis 

     

I vår delikatess!

I vår delikatess!

Från vårt bageri!

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m torsdag 28/8 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

 Kotlett 
 ICA. Ursprung 
Sverige.   Storpack.
  Med ben i skivor 
av gris    .  Max 2 erbj/kund. 

  

  

 39  90  /kg 
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LILLA EDET. Rekryte-
ringssvårigheter gör 
att brandstationen i 
Lödöse stänger.

Istället flyttar delar 
av personalstyrkan till 
Lilla Edet.

– Vi ser flera vinster 
med den nya organi-
sationen, säger Kalle 
Kivistö på räddnings-
tjänsten i Lilla Edet.

Den 8 september stänger 
Lödöse brandstation. Per-
sonalbrist utgör grunden för 
detta politiska beslut.

– Fyra av de sju deltids-
brandmän som är verksam-
ma i Lödöse flyttar med till 
Lilla Edet, berättar Kalle Ki-
vistö, som tror att räddnings-
tjänsten totalt sett i kommu-
nen står inför en kvalitetshöj-
ning.

– Vi kommer att nå ett 
större område på kortare tid 
med ”Lödösebilen”, som är 
utrustad med skärsläckare, 
klippverktyg och så vidare. 
Den kommer också att förses 
med ytterligare specialutrust-
ning, säger Kivistö.

Två heltidsbrandmän 
kommer att nyttja Lödöse-
bilen under dagtid, klock-
an 8-18. Fordonet kommer 
att rulla på externa arbeten 
som bland annat informa-
tionsträffar i skolor, tillsyns-
arbeten, företagsbesök och så 
vidare.

– Bilen kommer att synas 
ute i samhället en hel del. 
Har vi tur så är den närmare 
olycksplatsen när väl larmet 
går.

– Vid larm på kvällstid 

kommer fordonet att beman-
nas med två brandmän, varav 
en person som har erfaren-
het av skärsläckarutrustning-
en, betonar Kivistö.

Är inte risken uppenbar 
att servicen försämras för in-
vånarna i kommunens södra 
del?

– På dagtid blir anspän-
ningstiden kortare. I vissa 
fall kommer dessutom bilen 
redan att vara i rullning när 
larmet går. Kvällstid däremot 
kan det bli en aning försäm-

ring. Det är den tiden som det 
tar att åka från Lilla Edet till 
Lödöse, säger Kivistö.

– Tio procent av alla våra 
larm kommer från Lödöse, 
resterande utryckningar sker 
till andra delar av kommu-
nen. Jag ser att vi får en flexi-
blare och effektivare organi-
sation.

Räddningstjänsten i 
Lilla Edet är således inte 

eftersatt enligt ditt sätt att 
se det?

– Nej, vi står väl rustade 
med en fungerande organi-
sation och en bra fordons-
park. När vi jämför oss med 
likvärdiga kommuner så är vi 
igenomsnitt två man mer på 
varje larm.

Hur påverkar vägbygget 
er framkomlighet?

– Självklart går det lite 

långsammare och vägbygget 
gör det mer svårframkomligt 
även för oss. Samtidigt vill jag 
ta tillfället i akt att uppmana 
alla bilister till fortsatt försik-
tighet genom Lilla Edet. Det 
gäller att vara observant på de 
trafikomläggningar som sker, 
avslutar Kalle Kivistö.

LILLA EDET. Edetfesti-
valen står för dörren.

Årets publikhändelse 
i Lilla Edet arrangeras 
i dagarna två, 26-27 
augusti.

Efter en tillfällig 
sejour på Edet Värds-
hus är folkfesten till-
baka på torget.

På grund av ombyggnatio-
nen i centrum blev Lion 
tvungna att flytta fjolårets 
festival till området vid Edet 
Värdshus. I år är man emel-
lertid tillbaka i gamla gängor.

– Det fungerade bra förra 
året, men givetvis är det 

en stor fördel att kunna ha 
arrangemanget i centrum. Vi 
hade ett litet publiktapp i fjol 
och många kommuninvånare 
har uttryckt sin förtjusning 
över att festivalen är tillbaka 
på torget i Lilla Edet, säger 
festgeneral Joachim Flodin.

Många programpunkter 
är att känna igen från tidigare 
upplagor och varför ändra på 
ett vinnande koncept? På 
fredagen blir det traditio-
nell uppstart för barnen med 
aktiviteter i form av karusell, 
hoppborg, pilkastning och så 
vidare. I rocktältet kommer 
GO-rockalong band att upp-
träda och senare på kvällen 

intar Streaplers scenen.
– Det brukar alltid vara 

gott drag när vi spelar på 
Edetfestivalen. Det är en 
speciell känsla att få lira på 
hemmaplan, förklarar Stre-
aplers trummis och tillika 
sångare, Kjetil Granli, som 
är bosatt på orten.

– Vi har upplevt en väldigt 
lyckad sommar – igen får 
man väl tillägga. Vi har slagit 
publikrekord på flera stäl-
len, säger Kjetil Granli som 
också berättar att det popu-
lära dansbandet förbereder 
en ny skiva.

På lördag återupptas fes-
tivalen redan klockan tio på 

morgonen med bland annat 
poängpromenad. Under 
dagen erbjuds musikun-
derhållning av Lilla Edets 
Musikförening och Martins-
sons Brasskvintett. På pro-
grammet står också cirkus 
och utdelning av ungdoms-
stipendium.

– På kvällen välkomnar vi 
JC Band i restaurangtältet. 
Det är ett lokalt etablerat 
coverband som gör debut 
på Edetfestivalen. Det ser 
vi fram emot, säger Jochim 
Flodin.

Fullt ös i två dagar utlovas!

JONAS ANDERSSON

– Verksamheten flyttas till Lilla Edet

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kalle Kivistö, räddningstjänsten i Lilla Edet.

I början av september stänger brandstationen i Lödöse och 
delar av personalstyrkan flyttar till Lilla Edet.

Brandstationen i Lödöse stänger

Edetfestivalen har hittat hem igen

– Arrangemanget tillbaka på torget 
Sin vana trogen bjuder Streaplers upp till dans i restaurangtältet på fredagskvällen.                     Arkivbild: Jonas Andersson

Många roliga aktiviteter är att vänta när Edetfestivalen ar-
rangeras på torget i Lilla Edet 26-27 augusti.
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GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SOL REHAB 

PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB M.M.
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Motionsdans
����������������������

Barndans - Torsdagar
Startar 15 september  2011 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan  0303-33 86 21 el. 0303-74 85 87

Motionsdans
��������������

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 15 september 2011
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 11 september 2011
13 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 12 september 2011
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

ÄLVÄNGEN. En hand-
bollsnörd med filoso-
fiska tankar om spor-
ten.

Så beskriver han sig 
själv, Ale HF:s nye trä-
nare.

– Jag älskar hand-
boll och kan vakna 
mitt i natten av att 
jag kommit på en ny 
grej som jag måste 
anteckna, säger 
Magnus Weistedt.

I år ska Ale HF göra ett ärligt 
försök att vinna division 3. 
Som ett led i satsningen har 
klubben kontrakterat Magnus 
Weistedt som ny chefsträ-
nare.

– Han har en gedigen 
ledarbakgrund och en spän-
nande syn på handboll, säger 
Ale HF:s ordförande, Kent 
Hylander.

Magnus Weistedt fick 
sin spelarkarriär spolierad 
redan som ungdom. Det var 
i moderklubben Kroppskul-
tur som han skadade knäet 
så allvarligt att något fortsatt 
handbollsspel inte var att 
tänka på.

– Jag bestämde mig för att 
flytta till Göteborg och fick 
kontakt med Sävehof. Där 
jobbade jag i sex år som trä-
nare på ungdomssidan. 

Tränarbanan fortsatte 
sedan på elitnivå med Tors-
landas damjuniorer, vidare till 
Hisingsalliansen och därefter 

Backas herrjuniorer.
– I fjol hade jag en time 

out, men nu kände jag mig 
sugen på att komma igång 
igen som tränare. Jag tycker 
Ales spelarmaterial ser intres-
sant ut och det finns helt klart 
en utvecklingspotential i det 
här laget, säger Weistedt.

Ale HF:s nye tränare 
förespråkar en tuff och 
fysisk handboll. Ett snabbt 
och offensivt spel är också 
ingredienser som Magnus 
Weistedt gärna lyfter fram.

– Jag är vän av fysisk hand-
boll, utan att det för den saken 
ska vara fult. Jag vill ifrån det 
statiska spelet och vill att spe-
larna ska kunna ta innovativa 
beslut på planen. Ett snabbt 
spel i första- och andrafas 
eftersträvas.

Hur ser du på ert för-
svarsspel?

– Jag håller på att imple-
mentera ett nytt försvarsspel 
som jag själv har arbetat fram. 
Det är ett ytorienterat och 
avskärmande försvarsspel. 
Jag hoppas att killarna kan 
anamma mitt sätt att tänka.

Hur känns stämningen i 
truppen?

– Mycket bra! Utifrån 
mina första samtal med kil-
larna så anser de att de har fått 

en nytändning. Det handlar 
inte om att det var dåligt tidi-
gare utan att man har fått in 
en ny röst och en ny spelidé 
att förhålla sig till.

Vad är målsättningen 
med säsongen?

– Det finns en klar målsätt-
ning om att vi ska försöka ta 
oss upp till division 2. För-
eningen har varit och nosat 
i toppen under några år och 
vi bör ha en rimlig chans 
att kunna avancera. Det är 
givetvis avhängt spelarmate-
rialet, att vi inte får för många 
skador.

Vilket lag utgör största 
hotet till guldet?

– Problemet är att det finns 
farmarlag som ibland kan 
komma till spel med fullfjä-
drade elitspelare i sina upp-
ställningar. Det är ett hot som 
jag ser det.

Seriespelet drar igång i 
slutet av september och fram 
till dess gäller det att slipa på 
formen för Ales handbollsele-
ganter.

– Vi ska vara väl förberedda 
när allvaret drar igång, lovar 
Magnus Weistedt.

Filosofisk handbollsnörd ska leda Ale HF
– Siktet är inställt på division 2

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale HF:s nye herrtränare, Magnus Weistedt, har skissat på 
ett alldeles eget försvarsspel som han tänker implemente-
ra den här säsongen. Målsättningen är att ta steget upp i di-
vision 2.

MAGNUS WEISTEDT
Ålder: Snart 43.
Bor: Partille.
Familj: Förhållande.
Äter helst: Kött.
Lyssnar på: Techno.
Favoritlag: Redbergslid.
Sveriges bästa handbollsspe-
lare: Jonathan Stenbäcken.

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“Häftiga danser koreograferade aavv“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddedevv dedddde“““HHH 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

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 s ng för dig ssooooommmmm 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 l ff t ää ii ffö diiE k l ff ffö dii
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:-



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

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

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

FOTBOLL
HERRAR DIV 6 D

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

495 :-
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Nödinge SK VS Hyppelns IK
Söndag 28 aug 18:00

Söndag 28 maj 12:00 P99  Nödinge SK – Mossens BK
 13:00 F99/01 Nödinge SK – Kungälvs FF
 14:00 P02 Nödinge SK – Ahlafors IF
 15:00  P02  Nödinge SK – Surte/Bohus
 16:00 P01  Nödinge SK – Skepplanda BTK
 16:00 PF03 Nödinge SK – Hermansby IF

Måndag 29 Maj 18:30 B-lag Nödinge SK – Säve SK 

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Övriga matcher

LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83
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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

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Skärhamn – Lilla Edet 1-4 (0-2)
Mål LEIF: Martin Erlandsson 2, Jonat-
han Gustafsson, Marcus Olsson.
Lilla Edet – Warta 1-3 (0-0)
Mål LEIF: Tim Klaar.
Mellerud – Ahlafors 4-4 (1-3)
Mål AIF: Rasmus Johansson 2, Jihad 
Nashabat, Henrik Andersson.
Matchens kurrar: Rikard Nylander 3, 
Niclas Elving 2, Henrik Andersson 1.
Ahlafors – IFK Trollhättan 6-2 (1-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat 3, Rasmus Johans-
son, Peter Antonsson, Niclas Elving.
Matchens kurrar: Jihad Nashabat 3, 
Niclas Elving 2, Peter Antonsson 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Emtunga 2-3 (1-1)
Mål L/N: Sanel Mimic 2.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – International 9-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, 
Joakim Samuelsson 2, Svante Lars-
son, Danny Eriksson, Johan Anders-
son, Niclas Hylander.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Mattias Othzén 2, Oscar Frii 1.
Vänersborgs FK – Skepplanda 3-0 (1-0)
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Emil 
Rydén 2, Edwin Modin 1.

Division 5 A Göteborg
Vardar/Makedonija – Älvängen 
4-1 (1-1)
Mål ÄIK: Per Ingvarsson.
Matchens kurrar: Simon Liljedal 
3, Anton Sahlback-Nilsson 2, Markus 
Hedberg 1.
Älvängen – Göteborgs SIF 2-2 (0-1)
Mål ÄIK: Rahel Faraj 2.
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Rahel Faraj 2, Jimmy Thörnqvist 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Essunga 7-1 (4-1)
Mål AIK: Linus Tornell 2, Emanuel 
Stensson 2, Robert Secrett, Christo-
fer Karlsson, Martin Stensson.

Division 6 D Göteborg
Hyppeln – Nol 1-0 (0-0)
Cruz Azul – Nödinge 1-1 (1-1)
Mål NSK: Edvin Salkovic.

Division 7 D Göteborg
Evins KIF – Surte 2-7 (0-4)

Division 2 V Götaland, damer
Mariebo – Skepplanda 3-1 (2-0)
Mål SBTK: Madeleine Larsson.

Division 3 Västergötland S
Tranemo – Lödöse/Nygård 5-1 (2-0)
Mål L/N: Gabriella Jonasson.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Kungälvs FF 1-7 (1-1)
Mål AIF: Madelene Lindberg.
Älvängen – Häcken 0-0
Matchens kurrar: Anki Olsson 3, Tesa 
Enyck 2, Mikaela Ögren 1.

SKÄRHAMN. Efter 
en tung inledning på 
höstsäsongen väntade 
något av en ödesmatch 
för Lilla Edet borta mot 
Skärhamn i lördags.

Gästerna visade både 
moral och klass och 
vann komfortabelt med 
4-1.

– Det var något av en 
måstematch för oss, 
konstaterade en lättad 
Marcus Tersing efter 
slutsignalen.

Efter bottennappet mot 

Velebit (0-5) och hemma-
förlusten mot Warta (1-3) 
var det ett stukat LEIF som 
åkte till Tjörn i lördags. Nu 
krävdes vinst för att inte bli 
indragna i den absoluta bot-
tenstriden.

– Seger 
var absolut 
nödvändigt 
och därför 
kändes det 
o e r h ö r t 
skönt att vända hemåt med 
tre poäng i bagaget, förkla-
rar Tersing som tillsammans 
med huvudansvarige tränar-

kollegan Daniel Lennarts-
son hade bestämt sig för en 
4-4-1-1-uppställning inför 
mötet med Skärhamn.

– Vi kände att vi ville göra 
något. Oftast är det en lek 

med siffror, 
men faktum 
är att det slog 
väl ut. Vi vann 
fullt rättvist, 
p o ä n g t e r a r 
Tersing.

Lilla Edet gick till paus-
vila med en till synes säker 
2-0-ledning. Ett misslyckat 
uppspel från gästernas sida 

bäddade dock för en tidig 
reducering i början av den 
andra halvleken. Någon 
riktig nerv blev det dock 
aldrig. LEIF lyckades snabbt 
återta kommandot och gå 
ifrån till 4-1 i målprotokollet.

– Förhoppningsvis kan 
detta ge oss energi inför fort-
sättningen. Närmast väntar 
Fässberg och därefter stun-
dar en rad viktiga matcher 
mot lagen som ligger runt 
strecket, avslutar Marcus 
Tersing.

MELLERUD. Niclas 
Elving är tillbaka i 
Ahlafors IF.

ÖIS-förvärvet gjorde 
succé när han hoppade 
in i den andra halvleken 
mot IFK Trollhättan, 
gjorde ett mål och två 
assist i 6-2-segern på 
Sjövallen.

Elving spelade också 
en framträdande roll när 
AIF kryssade mot Melle-
rud i söndags, 4-4 efter 
en svängig historia.

Bara timmarna före avspark 
mot IFK Trollhättan i onsdags 
blev Niclas Elvings övergång 
från ÖIS till Ahlafors klar. 
Niclas fick se den första halv-
leken från sidan, men kom in 
direkt i den andra när hemma-
laget ledde med 1-0. Omgå-
ende bevisade den 25-årige 
yttermittfältaren vilken fart 
han har under fötterna. Han 
hade emellanåt rena lekstugan 
och snurrade friskt med IFK-
försvaret.

– En oerhört duktig fot-
bollsspelare, konstaterar AIF:s 
tränare Lars-Gunnar Her-
mansson.

En annan spelare som stod 
i rampljuset var Jihad Nasha-
bat. Med ett äkta hattrick 
belönades han med välför-
tjänta ovationer från hemma-
publiken.

Stärkta av segern mot IFK 

reste Ahlafors till Mellerud 
och Rådavallen i söndags 
eftermiddag. Gulsvart fort-
satte på samma inslagna väg 
med en effek-
tiv offensiv. 
Tidigt skaf-
fade man sig 
en 2-0-led-
ning, hem-
malaget lycka-
des därefter reducera innan 
Rasmus Johansson gjorde 
sitt andra mål i matchen och 
fixade 3-1 i den första halvle-
ken sista sekund.

– I pausvilan pratade vi om 
vikten av att vara täta i inled-
ningen på den andra halvle-
ken. Det blev inte riktigt så, 

säger Her-
mansson.

Nej, det 
blev precis 
tvärtom. Efter 
30 sekunder 
hade Mellerud 

gjort 2-3 och bara några minu-
ter senare var det kvitterat. 
MIF fullbordade sin vänding 
genom att göra 4-3.

– Vi hamnade i ett slags 

komatillstånd, beskriver Her-
mansson den mardrömslika 
inledningen på akt två.

Ahlafors IF lyckades emel-
lertid ta sig samman och 
poängräddare blev Henrik 
Andersson som gjorde 4-4 
med kvarten kvar att spela.

– Vi hade även bud på 
att avgöra matchen, men i 
det stora hela får oavgjort 
betraktas som rättvist, säger 
Hermansson vars lag möter 
Velebit på hemmaplan i nästa 
omgång. Då får laget klara sig 
utan Johan Elving och Jihad 

Nashabat som fick syna doma-
rens gula kort på Rådavallen.

– Med Niclas Elving i laget 
har konkurrensen ökat ytterli-
gare. Jag är inte direkt orolig 
utan tror vi har goda möjlig-
heter att besegra Velebit ändå. 
Vi har en oerhört bra offensiv 
för tillfället. Det gäller bara 
att vi kan återfå vår kompakta 
defensiv, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

Mot Mellerud sakna-
des ordinarie burväktaren 
Andreas Skånberg (bortrest) 
vilket innebar vikarierad mål-
vaktssyssla för Marcus Samu-
elsson.

– Det är inte lätt att ersätta 
Andreas som är en av seriens 
bästa målvakter. Marcus 
gjorde vad han kunde, men 
självklart blir försvarsspelet ett 
annat, säger Hermansson.

Fem lag krigar om att und-
vika kvalplatsen ner till divi-
sion 4. Ahlafors IF är just nu 
tabellsjua.

– Det som talar för oss är att 
vi har det i egna händer och att 
vi är svåra att besegra, konsta-
terar Hermansson.

Seger på lördag skulle i 
praktiken innebära att kon-
traktet är säkrat för AIF:s del.

LEIF uppe ur svackan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Martin Erlandsson svarade 
för två viktiga fullträffar när 
Lilla Edet bortabesegrade 
Skärhamn med 4-1 i lördags. 

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 20/8
Skärhamns IK – Lilla Edets IF 1-4 (0-2)

Med återvändare Elving är AIF obesegrade
– Seger mot Trollhättan och kryss mot Mellerud

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Niclas Elving är tillbaka i Ahlafors IF:s gulsvarta tröja. ÖIS-förvärvet hade lekstuga i hem-
mamötet med IFK Trollhättan (6-2) och var även duktig när Ahlafors kryssade, 4-4, borta 
mot Mellerud i söndags.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 21/8
Melleruds IF – Ahlafors IF 4-4 (1-3)

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

Vill du spela handboll?
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 ”Prova på golf” gratis!
för dig som ännu inte är medlem, varje torsdag t.o.m. 29 september,
start kl 17.00. Alla är välkomna! Bollar och golfklubbor kan ni låna av oss

 Medlemsskap 2011 & 2012
spela resterande av detta året och
hela 2012 för 6000 kr + spelrätt (1000 kr)

 Pay/Play, korthålsbanan
(även för dig  utan grönt kort) 80 kr/senior och 60 kr/junior

9-håls green-fee
vardagar 150 kr

Välkommen till klubben där det händer!
    Alfhems Kungsgård 195
   Alvhem tel: 0303-33 60 33
   Mailadress: info@alegk.golf.se
   www.alegk.com

och det betyder mycket aktivitet på golfklubben
Golfsäsong

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
plockade första höst-
poängen hemma mot 
Göteborgs Studenter på 
tisdagskvällen genom 
att spela oavgjort.

Mot topplaget Vardar/
Makedonija hade emel-
lertid ÄIK inget att 
sätta emot.

Serieledarna vann 
med klara siffror på fre-
dagskvällen.
Närmare hundratalet åskåda-
re fanns på plats då ÄIK tog 
sin första höstpoäng mot Gö-
teborgs SIF. 
Det var en 
ganska jämn 
tillställning 
där ÄIK hade 
en 2-1-ledning 
dryga kvarten 
före slutet. Men gästernas 
duktige anfallare, Anders Jo-
hansson, spräckte ÄIK:s  se-

gerfundering genom sitt 2-2-
mål då dryga kvarten åter-
stod. Mot slutet fick gäster-
na en man utvisad på grund 
av tröjdragning.

Domaren Bojan Cesto 
var lite fram och tillbaka och 
gjorde ett par horribla miss-
tag efter paus.

Johan Parinder, var 
tillsammans med Jimmy 
Thörnqvist, starka namn 
i hemmaförsvaret. Framåt 
handlade det mest om två-
målsskytten, Rahel Faraj 
samt Patric Skånbergs 
snabba ryck på sin kant.

I fredags-
kvällens svåra 
bortamatch 
mot Vardar/
Makedoni-
ja räckte inte 
ÄIK till. Hem-

malaget kunde vinna med 
klara 4-1.

ALLAN LARSON

Fortsatt tungt för ÄIK

ÄIK:s Raied Juma fick en ordentlig smäll och blev liggan-
de i gräset när Älvängen och Göteborgs SIF spelade oav-
gjort, 2-2, på Älvevi. Sämre gick det för Älvängen borta mot 
Vardar/Makedonija, förlust 4-1.

VÄNERSBORG. Skepp-
landa BTK mötte såväl 
toppen som botten i 
veckan.

Seriefinalen mot 
Vänersborgs FK blev en 
besvikelse, men de gul-
svarta tog en gruvlig 
revansch mot Interna-
tional.

– Nu blir det svårt 
att hämta in Väners-
borgs försprång fast 
självklart ska vi kämpa 
in i det sista, säger 
assisterande tränaren 
Jimmy Johansson.

Förväntningarna var stora 
inför onsdagens toppmatch 
på Vänersvallen. Bara en 
poäng skiljde lagen åt och 
Skepplanda kom till spel med 
stort själv-
förtroende 
efter sex raka 
segrar. Dess-
värre fick 
hemmalaget 
en tidig led-
ning och Vänersborg visade 
sig också förvalta sina chan-
ser bäst. SBTK gjorde ett tap-
pert försök, men skärpan sak-

nades i avsluten.
– Vi hade behövt prestera 

på topp för att vinna, istället 
når vi inte ens upp i normal 

standard och 
då vinner man 
inga seriefi-
naler, konsta-
terar assiste-
rande träna-
ren Jimmy Jo-

hansson som fick medhåll av 
lagkaptenen Oscar Frii:

– Jag vet inte vad det är, 
men någonting är det som 
låser sig när vi möter VFK.

Vänersborg förvaltade ef-
fektivt en bjudning av Skepp-
landa 15 minuter in i den 
andra halveken.

– Deras 2-0-mål var psyko-
logiskt tungt. Vi skulle precis 

ändra spelsystem och flytta 
fram positionerna för att för-
söka nå en kvittering. Luften 
gick väl lite grann ur oss där, 
säger Jimmy Johansson.

Matchen mot tabelljum-
bon International fick spelas 
i Alingsås på konstgräs, då 
regnvädret gjorde Forsvallen 
omöjlig för fotboll. Det spe-
lade inte Skepplanda någon 
större roll. Klasskillnaden 
mellan serietvåan och Inter-
national är minst sagt påtag-
lig.

– De hade väl en spelare 
med lite fart som möjligtvis 
kunde ha oroat oss lite, men 
i takt med att våra mål trillade 
in dog allt motstånd, sa mitt-
backen Niklas Hylander.

❐❐❐

SBTK förlorade toppmötet
– Men tabelljumbon utklasades

Lagkaptenen Oscar Frii utsågs till bästa spelare i Skepplan-
da BTK, som dock föll i den viktiga seriefinalen mot Väners-
borgs FK. 

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Vänersborgs FK – Skepplanda 3-0 (1-0)
Skepplanda – International 9-1 (1-0)

Ons 24 aug kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Töllsjö

Fre 26 aug kl 18.30
Nolängen

Nol – Bosna

Fre 26 aug kl 18.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Lör 27 aug kl 13.00
Surte IP
Surte – 

Gothenb. Celtic

Lör 27 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Velebit

Lör 27 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Friscopojkarna

Lör 27 aug kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bergum

Sön 28 aug kl 14.00
Jennylund

Bohus – Backatorp

Sön 28 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hyppeln
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

KF VELEBIT
LÖRDAG 27 AUGUSTI

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd
www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen - Göteborgs SIF 2-2 
Vardar/Makedonija – Älvängen 4-1
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ALAFORS. Basketbollen 
är åter i luften.

Under förra veckan 
arrangerades sommar-
basket i Ledethallen.

– Det finns många 
lovande ungdomar i 
vår kommun, säger Ale 
Basket eldsjäl och till-
lika kassör, Lennart 
Blomster.
Ale Basket förfogar över fem 
ungdomslag på såväl flick- 
som pojksidan. Lägg därtill 
basketskolan så förstår man 
att återväxten är god.

– Nytt för den här säsong-
en är att vi kommer till spel 
med ett damseniorlag i divi-
sion 3. Våra unga tjejer måste 
ha ett mål att sträva mot, säger 
Lennart Blomster som natur-
ligtvis fanns på plats i Lede-
thallen där sommarbasketen 
ägde rum hela förra veckan.

– Det är en bra uppstart på 
säsongen och ett sätt att locka 
nya spelare till klubben. Alla 

är välkomna, säger Lennart.
När lokaltidningen 

kommer på besök är det 
Marcus Lenngren som 
håller i träningen. Den före 
detta Gothiaspelaren är också 
tänkt att ingå i ledarstaben 
runt damlaget.

– Han är otroligt duktig 
och vi hoppas kunna dra nytta 
av Marcus tjänster som hjälp-
tränare, förklarar Blomster.

Herrarna kommer att åter-
finnas i division 4 och i likhet 
med damerna startar serie-
spelet i slutet av september.

– Jag tycker att det andas 
optimism i föreningen. Ett 
ständigt problem är dock le-
darrekryteringen och bris-
ten på träningstider. Förut-
om Ledethallen har vi också 

några pass för de allra yngsta 
i Älvängens lilla hall, berättar 
Lennart Blomster.

Första helgen i september 
planerar Ale Basket för sin 
traditionella camp med in-
fluenser från externa ledare.

– Tidigare har vi haft besök 
av bland andra Jonas Fre-
driksson. Det handlar om 
att ge våra egna ledare tips 
om nya träningsmetoder. 
Vår camp brukar vara väl-
digt uppskattat och är ett bra 
sätt att ytterligare stärka sam-
manhållningen i Ale Basket, 
avslutar Lennart Blomster.

HÅLANDA. Musikfesti-
valen på Mauritzberg 
under midsommarhel-
gen blev en succé.

Nu planeras det för 
en värdig säsongsfi-
nal.

Nu på fredag arrang-
eras Taube i Ligurien 
med Mikael Samuel-
son och Mats Berg-
ström i rampljuset.
Något annat än fullt hus på 
Mauritzbergs Kvarn är inte 
att räkna med när Mikael 
Samuelson och Mats Berg-
ström intar scenen på 
fredag. Ett hundratal bil-
jetter finns till försäljning 

låter arrangören meddela.
Mikael Samuelson är en 

mycket respekterad ope-
rasångare och en välkänd 
Bellman- och Taubetolka-
re. Mats Bergström är en 
internationellt erkänd gi-
tarrist med en bred reper-
toar.

– En förutsättning för att 
kunna erbjuda sådana här 
artister är förstås att pu-
bliken kommer. Det skulle 
vara väldigt roligt om fler 
alebor hittar hit. Detta är 
ett gyllene tillfälle med ett 
program som säkert tilltalar 
många, säger Johan Dahl-
bäck.

JONAS ANDERSSON

Trubadur:  Thomas & 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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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Sommarfinal på MauritzbergEldsjäl som hoppas på blomstrande tider
– Basketsäsongen har dragit igång

I LEDETHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Baskets PR-ansvarig, Jonas Forsberg, lämnar över en skylt som får symbolisera nystar-
ten av klubbens damlag. Lennart Blomster tar tacksamt emot gåvan.

I förra veckan arrangerades 
sommarbasket i Ledethallen. 
Unga tjejer och killar fick 
chansen att fila på tekniken.Marcus Lenngren.

Alla hälsas 
välkomna!

Lördag 3 september kl: 11-13 
Grusplanen, Nolängen IP
Pris: 50 kronor per bil
Anmälan via: nolik@hotmail.com

Nol IK bjuder in till
BAGGAGELUCKELOPPIS
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Friedrichshain, Tyskland

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

Alla priser & perioder:
T.o.m. 2/9: 1.499:-
3/9-30/10: 1.899:-
31/10-28/12: 1.499:-

Upstalsboom Hotel 
Friedrichshain ★★★★

I centrumkvarteret Friedrichshain har 
man chansen att se igenom fasaden i 
det originella och färgrika Berlin som 
döljer en ung och lokal miljö fylld 
med annorlunda möjligheter än vad 
de officiella turistguiderna koncen-
trerar sig på. Det nyrenoverade Hotel 
Friedrichshain skapar med sin stil och 
elegans en kontrast till sin omgivning 
eftersom det är placerat i kvarteret vid 
U-stationen Ostbahnhof. Här kan man 
lätt ta till sig alla kända sevärdheter 
med tåget som på några få minuter 
sätter av dig på t.ex. Potsdamer Platz 
eller Kurfürstendamm. Men stanna 
kvar i Friedrichshain och upplev ett 
av Berlins mest originella områden 
med flera spännande butiker, barer 
och värdshus. 

Semesterlägenhet i 
Härjedalen

Ramundbergets Fjällgård
Sommar i vår svenska vildmark är 
perfekt för alla oss som älskar orörd 
natur, brusande älvar, kristallklara 
sjöar och förbluffande panorama-
vyer från de mäktiga fjällen. Och på 
vackra Ramundbergets Fjällgård i 
Funäsdalen är ni omgivna av tradition, 
nostalgi och ett aktivt sommarliv. När 
ni kommer hem från den inkluderade 
safarituren kan ni sätta igång bas-
tun och vila en stund i allrummet, 
innan ni lagar en härlig middag i er 
lägenhet. Guiden garanterar att ni 
kommer att stå ansikte mot ansikte 
med myskoxarna under turen, men ni 
kan också vara så tursamma att ni får 
se både björn, lodjur, älg och bävrar 
under semestern. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/9 2011. 

Pris per person i dubbelrum från

1.499:-
Pris utan från reskod från 1.649:-

Pris per lägenhet (max 6 sängar)

3.599:-
Pris utan reskod 3.899:-

5 dagars semester på semesterlägenhet 
i Funäsdalen, Härjedalen

Berlin 
bakom fasaden

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-17 år gratis 
i föräldrars rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ramundbergets Fjällgård

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

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2011.

LÖDÖSE 
MOTORNOSTALGISKA DAG 

www.lodosemuseum.se/www.gmhk.org
Fri entré för besökare och utställare/försäljare!

Lördag 27 augusti kl 10 - 15 
vid Lödöse Museum

Veteranfordon med Bakluckeloppis
Concours de Charme & Peoples Choice 

 Dansbana till Folkparksorkestern 
Dräkttävling & Dansuppvisning 

Årets tema: Rockabilly

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR 
Lördagen 27 augusti

Kl. 10.00-13.00
Dagens insamling går till hjälp för de 
de hungersdrabbade på Afrikas horn

Inlämning tis. 18.00-20.00

ALAFORS. Folkets Hus, ABF 
och Ale kommun gör gemen-
sam sak även i år och satsar 
på barnkultur i Medborgarhu-
set.

Tre arrangemang är inplane-
rade under höstmånaderna.

Först ut är Filiokus Fredrik 
lördagen den 3 september.

På den magiska jubileumsturnén 
dukar trollkarlen Filiokus Fredrik 
fram sina bästa trick, sånger och 
roliga historier tillsammans med 
publikfavoriterna sköldpaddan 
Jörgen och hungriga hajen Håkan. 

Det bjuds på allt från en tre meter 
lång styltgubbe till en väldigt stor 
koffert och förmodligen världens 
godaste tårta.

– En bra start på barnkulturhös-
ten, säger Folkets Hus-föreståndare 
Willy Kölborg.

Filiokus Fredrik är en barn- och 
familjeföreställning som vänder sig 
till barn i åldern 4-9 år. Målgruppen 
är densamma på nästa föreställning, 
som äger rum söndagen den 9 okto-
ber. Visa på villovägar är en sing-a-
long-saga där en pojke i sin jakt på en 
vaggvisa plötsligt hamnar i en annan 
värld.

Det tredje och sista samar-
rangemanget sker söndagen 
den 20 november. Publiken 
har då att se fram emot Britta 
& Mälitta Festivalshow.

– Då blir det ett musikä-
ventyr av bästa märke. 
Garanterad underhållning 
utlovas, säger Willy Kölborg.

Hur var intresset för 
barnkultur i fjol?

– Relativt stort, men vi 
hoppas att publiken kommer 
i ännu större omfattning i år. 
Det tar lite tid innan en sådan 
här satsning slår igenom. Jag 
tycker vi har fått till stånd ett 
bra programutbud, så visst 
borde det komma en hel del 
folk, avslutar Willy Kölborg.

Barnkultur erbjuds 
i Medborgarhuset
– Samarbete mellan olika aktörer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Filiokus Fredrik – Jubileumskalas! Barnkulturhösten inleds lördagen den 
3 september i Medborgarhuset, Alafors.               Foto: Torbjörn Jansson

www.alefolketshus.se

Filiokus 
Fredrik

- JubileumsKalas!
På den magiska jubileumsturnén 
dukar trollkarlen Filiokus Fredrik 
fram sina bästa trick, sånger och 
roliga historier tillsammans med 
publikfavoriterna sköldpaddan 

Jörgen och hungriga hajen Håkan. 
Det  bjuds på allt från en tre meter 

lång styltgubbe till en väldigt, 
väldigt stor koffert och förmodligen 

världens godaste tårta.

Lördag 3 sept 
kl 16.00

Medborgarhuset, Alafors

Biljetter 60 kr säljes på Biblioteken 
i Nödinge och Skepplanda, 

Ale bokhandel i Nödinge och 
Allans i Älvängen. Barn- och 
familjeföreställning 4-9 år. 
Arrangör: Folkets Hus, ABF 

och Ale kommun

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com
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KONFERENCIER:

HENRIK HJELT

KATE RYAN [BE]

JILL JOHNSON [S]

DARIN [S]

SANNE SALOMONSEN [DK]

PETER JOHANSSON [S]

www.onstage.se
MediapartnersArrangör 

Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon 0771 - 70 70 70
hos SJ www.sj.se/upplevelser - telefon 0771 - 75 75 75

eller i närmaste SJ Resebutik

Nu är biljetterna till årets show släppta!

ALAFORS. Musik, grill-
mat och vackert väder 
– en oslagbar kombina-
tion. 

Heja Hårdrocks lör-
dagsfestival Hard Rock 
Barbeque i Furulund-
sparken blev en succé. 

– Det blev en riktig 
familjefest och allting 
klaffade jättebra, säger 
Fiffi Tjuslig, en av 
arrangörerna.

Förväntningarna var höga 
inför den stundande musik-
festivalen. Innan kvällen nått 
sitt slut hade hela nio band 
uppträtt och arrangörerna 
var mer än nöjda över den 
lyckade sammankomsten. 

Publikfavoriten Eaglestri-
ke applåderades in tre gånger 
efter att de slutat spela och 
även Eldrimner blev en full-
träff, liksom många andra. 
Vid tretiden gick första 
bandet Volfram på scen och 
därefter följde bland andra 
Twin och Our Void.

Grillarna som hade ställts 
upp på området blev snabbt 
populära och i kaféet fikades 
det för fulla muggar. Mellan 
spelningarna anordnades 
olika workshops.

– Vi grillade så det stod 
härliga till! Jag vill ge en stor 
eloge till alla frivilliga som så 
glatt ställde upp och hjälpte 

till på olika sätt, säger Fiffi 
Tjusling.

Trots att helgen krockade 
med både Kulturkalaset och 
evenemang på Musikens Hus 
i Göteborg drog Hard Rock 
Barbeque omkring 150 besö-
kare. Föreningen Heja Hård-
rock kunde även glädjas åt att 
de under dagen fick 15 nya 
medlemmar. 

Nu hoppas man på att 
kunna göra en repris nästa 
år, men eventuellt byta till 

en mer passande helg. 
– Nästa gång ska vi satsa 

ännu mer på att försöka få 
bort stämpeln att det bara är 
för ungdomar. Vi vill såklart 
göra saker för de unga men 
hårdrock är till för alla.

Hårdrock för alla
– Hard Rock Barbeque lämnade ingen oberörd

Fullt ös. Metalbandet Rawburt, som redan spelat in tre skivor, blev en publikfavorit.

Festivalkänsla. Mellan spelningarna fanns tid för både umgänge och en matbit.

Workshop. Temat för Christian Alsings workshop var ”Att 
bygga ett gitarrsound”.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Scouterna har märkts mer än vanligt den sista 
tiden. Världens största scoutläger – World Scout 
Jamboree – har ägt rum utanför Kristianstad i 
Skåne 27 juli till 7 augusti. Guntorps SMU-scout 
var en del av Jamboreen genom att arrangera ett 
Camp in Camp tillsammans med några andra 
scoutkårer. Efter en intensiv vecka kom 43 Gun-
torpsscouter hem. Trötta och lite slitna, men 
mycket glada och nöjda – det var ett äventyr!

I nästan ett år har förberedelserna pågått. Till-
sammans med scouter från Bergum, Höör, Eslöv, 
Kävlinge och Trelleborg har Guntorp arrangerat 
ett Camp in Camp. Lägret var förlagt till Gamla 
Boo vid Västra Ringsjön i Skåne. Det var ett 
”vanligt svenskt scoutläger” som hade till uppgift 

att ta emot internationella scoutgäster från Jam-
boreen. Under tre dagar kom det 50-70 scouter 
från världens alla hörn per dygn. Gästerna kom 
vid lunch och stannade till nästa dags lunch då 
nästa grupp kom. Till detta Camp in Camp kom 
scouter från England, Tyskland, Holland, USA, 
Brasilien, Japan, Ungern, Tjeckien, Italien och 
Sydkorea. Världen kom på besök!

Uppdraget var att ta emot de utländska scou-
terna och bjuda dem på svensk natur och kultur, 
möten med svenska scouter och möten mellan 
kulturer. I programmet firade vi en högtid per 
dygn och delade med oss av våra traditioner. Där 
av följer att vi tillsammans med gästerna har haft 
påskäggsjakt, dansat ”Oh, little frogs” (små gro-
dorna) och ”prästens lilla kråka” runt en mid-
sommarstång, bakat pepparkakor i tunnbrödsspi-
sen och gått luciatåg mitt i sommaren. Folkdräk-
terna som tagits med var oerhört populära – mest 
bland de svenska tonårstjejerna. Gästerna deltog 
även i andra projektaktiviteter som till exempel 
olika hantverk och spårning, morgonsamlingar, 
lägerbål och matlagning. 

Några minnesbilder: Kvällen med ösregn då 
lägerbålet flyttades in i Guntorps lägerkök – 190 
scouter under presenningstaket och italienarna 
drar igång med sång och dans i stor glädje. När 
regnet slutade fortsatte vi i ring ute på gräset. 
Frivillig andakt på kvällen med hela den engelska 
patrullen som deltagare. Ungerska flickscouter 
som älskade att tova ull.  När italienarna skulle 
paddla kanot och lekta att de var gondoler i Ve-
nedig… Plask sa det! De små dockorna av pärlor 
och makraméknutar som vi fick i gåva av Barsi-
lianarna. Solnedgången över sjön som drog som 
en magnet, ingen ville gå därifrån. När ungrarna 
tog fram gitarren och sjön lovsånger. Alla tokiga 
lekar som patrullerna bjöd på vid lägerbålen. 

Efter intensiva dagar med gäster var det vår 
tur att besöka dem. Alla som arrangerat Camp in 
Camp fick på torsdagen besöka den stora Jambo-
reen för att delta i World Cultural Scout Festival 
Day. Jamboreens 38 000 deltagare från 150 olika 
länder världen över utökades då med cirka 7 000 
svenska och nordiska scouter från olika Camp in 
Camp. Efter en guidad tur fick besökarna gå om-
kring och besöka jamboreedeltagarnas lägerkök 
där de bjöd på mat, musik, lekar eller annat från 
sina länder. Det vimlade av olika folkslag, språk, 
flaggor, folkdräkter och musik av alla slag. Mitt 
i vimlet t.ex. ett luciatåg som mötte afrikanska 
trummor och skotska säckpipor. 

Temat för världsscoutjamboreen var ”Simply 
Scouting”, scouting helt enkelt. Det fanns tre 
nyckelord för temat – möten, natur och samhö-
righet. Både Jamboreen och Camp in Camp-läg-
ret förde samman människor från olika kulturer, 
religioner och länder. Genom dessa möten fick vi 
lära känna människor vi annars aldrig träffat. Det 
blev tydligt hur internationell scoutrörelsen är 
och att det är en fredsrörelse där unga människor 
får ökad global förståelse och samhörighet. Det 
finns så många likheter trots alla skillnader i livs-
villkor och vardag. Det finns 38 miljoner scou-
ter i världen vilket gör scouting till en av världens 
största ungdomsrörelser. Det är ca 38 % av alla 
svenskar som är eller har varit scouter. 

På Jamboreen fanns ett område i centrum av 
lägret som hette ”Faith and Beliefs Zone”. Där 
stod tros- och livsåskådningsfrågor i centrum och 
ett tiotal världsreligioner fanns representerade. 
Den som ville kunde utöva sin tro, men tanken 
var främst att genom utställningar och aktivite-
ter ge en chans att öka sin förståelse för olika tan-
kesätt. På lägret fanns en mängd andra aktiviteter 
att prova. Vad sägs om ett stort surrat tivoli med 
pariserhjul och karusell, klätterväggar, rullstolsra-
ce, linbana, caféer, restauranger med all världens 
mat, mm. Varje land hade sitt eget utställnings-
tält med information och olika aktiviteter. 

Besöket på Jamboreen avslutades med en 
stor konsert innan Camp in Camp-gästerna fick 
åka buss tillbaka till sina olika lägerplatser. Sista 
dagen ägnades sedan åt att riva det mindre lägret, 
städa upp och packa kärrorna. Naturen skall åter-
ställas så långt det går. Med många minnen och 
upplevelser i bagaget åket Guntorps scouter hem 
till Ale. Nu ser vi fram emot en ny termin med 
scouter i Guntorp. Var redo – Alltid redo!

❐❐❐

I onsdags var det final 
för Sommarmusik i 
Starrkärrs kyrka. Det 
blev en värdig epilog med 
ett stilfullt framträdan-
de av Peoria Jazzband. 
Kyrkan var fylld till sista 
plats och besökarna fick 
uppleva en härlig kväll 
fylld av olika typer av 
gladjazz.

Sommarmusik har 
pågått varje onsdag från 
29 juni och framåt. Pro-
gramutbudet har varie-
rat med en blandning av 
klassiskt, folkton och 
jazz.

Text: Jonas Andersson   
Foto: Allan Karlsson
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Stilfull avslutning i Starrkärrs kyrka Från Guntorps Horisont:

En del av världens 
största scoutläger!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

lili

2011-2012
Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.00-18.00

Träffarna startar tisdagen den 20
och onsdagen den 21 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

22 september i Nols kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 27 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 16-25 juni 2012

Sista anmälningsdag

2 september
Mer info. och anm.blankett 

fi nns på hemsidan
www.mittiale.se

Midsommarfirande på Camp in Camp. I folk-
dräkter scouterna Jennifer Nilsson och Ida 
Hansson.

Filadelfi aförsamlingen
- Bohus pingstkyrkan
Onsd 24/8 kl 19, Bibelstu-
die med sång och bön. Sönd 
28/8 kl 11, gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 31/8 
kl 19, Bibelstudie med sång 
och bön.

Älvängens missionskyrka
Sönd 28/8 kl 11, Gudstjänst 
Anne Marie Svenninghed. 
Sång: Marianne Collvin. 
Onsd 31/8 kl 12, Start 
babymassage. Torsd 1/9 kl 
19.30, Körövning.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 23/8 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Planering för Green-
house. Lörd 27/8 kl 10-13, 
Second Hand. Sönd 28/8 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall. Kyrkkaffe. Tisd 
30/8 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte.

Nödinge församling
28/8 10:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén.

Surte missionskyrka.se
Fred 26/8 kl 18:30, Spel- 
och fi lmkväll med fi ka och 
andakt. För alla åldrar.
Sönd 28/8 kl 11, Samlings-
gudstjänst. Per Kjellberg. 
Musikgrupp. Servering.
Onsd 31/8 kl 18:30, Sam-
talskväll.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 28/8, 10 e trefaldig-
het. Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Mässa Andersson.

Fuxerna
Sönd kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Sönd kl 13, 
Suomenkielinen juma-
lanpalvelus. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 24/8 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd 25/8 kl 19, Träff 
föe ledare och faddrar - 
Konfagruppen. Lörd-Sönd 
27-28 aug, TILLSAM-

MANSHELG i Skallsjö 
skogar. Gemensam
avfärd Lördag kl 12.30 och 
Söndag kl 9.15 . Hem-
resa kl 17.10. Onsd 31/8 kl 
18.30, ÄventyrarScout & 
UtmanarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 28/8 
10, Gudstjänst Skredsvik. 
Hålanda sönd 28/8, se 
Skepplanda/S:t Peder. S:t 
Peder, sönd 28/8 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Ale-
Skövde/Tunge, sönd 28/8, 
se Skepplanda/S:t Peder.

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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Till minne 

Till minne av

Thomine Jensen

Ett år har nu gått
I stor sorg och saknad.

Vi älskar Dig så!

Våra ögon kan tindra
Våra läppar kan le

Men sorgen i våra hjärtan
Kan ingen se

TONY

Jeanette - Stefan
Angelica - Glenn

Nathalie

Thomas
Fanny

William

Mamma

Juhani Niemi,Nödinge har  
avlidit. Född 1946 och ef-
terlämnar sonen Marko och 
Petra, Mamma och syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gun Martinsson, Alafors 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar syskonbarnen 
Ulla och Jan med familjer 
som närmast sörjande.

Erik Fransson, Ranneberg, 
Kilanda har avlidit. Född 
1931och efterlämnar syskon 
och svägerska med familjer 

samt Gunvor som närmast 
sörjande. 

Lotten Pettersson, Bohus 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar dottern Lisbeth 
med familj och broder med 
familj som närmast sörjande.

David Danielsson, Töcks-
fors. Född: 1921-11-17, av-
led: 2011-08-20. I en ålder 
av 89 år avled på lördagen 
David Danielsson. Han var 
tidigare bosatt i Älvängen. 
Närstående är barn med 
familjer.

Dödsfall

Jordfästningar
Rauno Laitinen. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 16 
augusti begravningsguds-
tjänst för Rauno Laitinen, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Lisa Sorvoja.

Göte Nilsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 17 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Göte Nilsson, Älvängen. 
Offi cant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Leif Andersson. I S:t 
Peders kyrka hölls onsdagen 
17 augusti begravningsguds-
tjänst för Leif Andersson, 
Lödöse. Offi ciant var kom-
minister Magnus Skredsvik.

Nancy Olsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 18 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Nancy Olsson, Starrkärr. 
Offi ciant var komminister 
Per- Martin Andersson.

Vår kära 
Mamma, Svärmor 

och Mormor

  Ella 

Gustavsson

* 9 september 1912

har i dag stilla
insomnat, sörjd och
saknad av oss, övrig

släkt och vänner.

Soläng, Lödöse 
12 augusti 2011

YVONNE och BENGT
Anna-Carin

LISBET och STIG 
Ellinor och Martin
Liselott och Claes

Conny och Anna-Karin
Barnbarnsbarn

Så kom dagen och 

sista timmen

Livets väg till ända var

Tack för dagar tack 

för minnen

Tack för allt Du för 

oss var

Sov i ro kära Mamma 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 31
augusti kl. 11.00 i S:t

Peders kyrka, Lödöse, där
samling sker. Efter akten
inbjudes till en minnes-

stund i församlings-
hemmet. Svar om

deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-

byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 26 augusti.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.
0200-88 24 00 ell. Röda
Korset tel. 020-50 70 70.

Ett varmt tack till
personalen på Soläng

avd. Ängslyckan för god
vård och omsorg. 

Döda Betraktelse

Jämförelsesjukan är något 
som ofta drabbar oss i 
vår tid. Vi jämför oss 

med varandra på alla möjli-
ga områden. Det kan gälla 
klädsel, utseende, inkomst, 
boende, standard, prestatio-
ner, betyg och mycket mer. 
Sällan utfaller jämförel-
sen till vår egen fördel. Det 
finns alltid någon som är 
bättre. Eller har det bättre. 
Eller gör bättre ifrån sig. 
Och så mår vi dåligt, när 
vi ser på varandra och oss 
själva i det ljuset.

En gång hade Jesu lärjung-
ar drabbats av jämförelse-
sjukan. De undrade vem av 
dem som var störst. Jesus 
lade märke till det och gav 
dem en undervisning. Den 
blev så viktig, att den finns 
nertecknad i Lukasevang-
eliets 9:e kapitel och vers 
46-48. Vad gjorde han, då? 
Jo, han vände totalt upp-
och-ner på alla deras tankar 
om vad det är att vara störst. 
För han tog ett barn och 
ställde det i deras mitt. 

Jesus hade ett särskilt hjärta 
för barnen. Ibland tog upp 
dem i sin famn, han bad för 
dem och välsignade dem. 
Till och med när lärjungar-
na ville köra bort dem. 

Men Jesus gjorde också 
barnen till föredömen. Han 
sa att vi alla måste bli som 
barn, för att komma in i 
himmelriket. Jesus vänder 
alltså upp-och-ner på vårt 

sätt att värdera. Han säger 
att den som är minst är 
störst. Jesus ser storheten i 
barnet. Han ser att barnet är 
okomplicerat. Det visar tillit 
och tilltro. 

På samma sätt får vi vuxna 
öva oss att bli som barn. Jag 
tänker på vår egen relation 
till Gud. Till honom får vi 
komma, inte därför att vi är 
stora och duktiga. Utan vi 
får komma, därför att han 
har skapat oss och format 
oss. Vi får komma därför att 
han älskar oss. Så får vi öva 
oss i barnets tillit. Vi får lita 
på Gud, att han är vår kär-
leksfulle himmelske Far. 
Och själv levde Jesus i en 
sådan enkel och trygg för-
tröstan till Gud som sin 
Fader. Detta ville han lära ut 
också till sina lärjungar. 

Kanske skulle vi också pröva 
den vägen nästa gång, när 
jämförelsesjukan vill gripa 
oss. Tänk om vi i stäl-
let kunde rikta sinnet mot 
Gud och tacka honom för 
de gåvor och den utrust-
ning han gett åt oss var och 
en. Då får vi också stämma 
in i Psalmistens ord: Jag 
tackar dig för att jag är så 
underbart skapad (Psaltaren 
139:14 i Folkbibeln). Varje 
människa är i sanning ett 
mästerverk, därför att form-
givarens hand är gudomlig. 

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda

Den minste blir störst!

Vår käre
Bror och Svåger

Erik Fransson
* 27 mars 1931

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,

övrig släkt och vänner

Ranneberg, Kilanda
17 augusti 2011

ASTRID
SVEN och GUNVOR

GUNHILD
Syskonbarn
med familjer

Gunvor

Din levnadsdag är slut
Din jordevandring 

ändad
Du här har kämpat ut
Och Dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist             

till evig tid

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 31

augusti kl. 11.00 i
Kilanda kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 29 augusti.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

avd. Jutabo för
kärleksfull omvårdnad.

Vigda 

Anna Bengtsson och
Terry Martinsson
 vigdes 18 juni 2011 i 

Kilanda Kyrka.
Vigselförättare var Anne-

Marie Svenninghed.
Tack alla nära och kära som 
var med och gjorde vår dag 

så fantastiskt underbar! 
Fotograf: Stig Gustavsson

Äntligen har vår efterläng-
tade dotter och lillasyster 
kommit! Välkommen till 
världen vår lilla prinsessa 

Isabella!
Född den 24/7 på 

Mölndals BB.
Stolta föräldrar Annika & 

Jean Altun samt stolta syskon 
Jonathan & William.

Tack till BM Christine Pelin 
Bohus Mvc!

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Roland Johannesson, Alafors
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50000 kr 
kont. Allt av intres. Äv husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

Hö i småbalar.
tel. 0704-78 41 14

SÄLJES

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

Långhårig honkatt behö-
ver nytt hem på grund av min 
allergi.
tel. 0303-74 30 52
el. 0702-68 51 39

ÅSBOHÖNS Kycklingar säljes 
100:-/st. Äldsta är 3 månader.
tel. 0303-33 82 26
Carina

Större parti fina stick, virkgar-
ner och tyger av olika sorter. 
Diverse dukar och gardiner, bl 
engelska, gardintyger, möbeltyg 
ca 10 m, röd sammet, överkast 
varav ett handvirkat till dubbel-
säng, 2st signerade röllakan-
mattor grön/rosa. Större parti 
skor, strl 37. Det mesta i nyskick. 
Måste ses. Ring för besök.
tel. 0303-74 91 41

Beg. EUR-pallar säljes (25st). 
50:-/st
tel. 0707-69 70 63

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

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 alt hus önskas hyras 
i Nol. Allt av intresse.
tel. 0708-33 64 74

SÖKES

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

ÖVRIGT

Behöver du hjälp med din häst/
ponny? Jag är en 11-årig tjej som 
gärna vill bli hjälpskötare. Rid-
kunnig(5 år).
tel. 0303-33 73 26
el. 0767-85 09 82

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. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-, 
kontorsstäd, tvätt, fönster, 
trädgård.
Tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

STK bilar
Köper bilar & transportbilar. Allt 
av intresse. Nås dygnet runt på:
tel. 0707-53 61 77

45:ans tassar
Hundbussen till din tjänst!
Vi hämtar din hund på morgo-
nen så att den kan vara på vårt 
dagis. Kör hem den på kvällen. 
Vi startar vid Ale Torg.
Ring oss för mer information. 
Maria Drakbrink.
tel. 0520-66 01 90
www.45anstassar.se

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

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

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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alekuriren.se

Grattis
Emilia

på 4-årsdagen den 19/8
önskar
Farmor

Grattis våran lilla prinsessa
Nova Nyström

på 1-årsdagen
-namngivelsen 26/8

önskar
Mormor, Mostrarna m fam, 

Mamma, Pappa, 
storebror Neo & djuren

Grattis
Tea

som fyllde 9 år den 25 juli!
Kramar från Mamma,

Pappa och Max

Grattis våran älskade
Amanda

på 7-årsdagen 22/8
Pappa m. familj

Grattis
Jesper Skånberg

på din 11-årsdag
den 23 augusti.

önskar
Pappa, Mamma,
 Joel och Linus

Grattis till vår älskade
Casper Wall
som fyller 5 år
den 26 augusti.

Mamma, Pappa, Ellen, 
Mormor & Morfar,
 Farmor & Farfar

Födda

Vi har blivit morfar och 
mormor till världens raraste 

gosse. Många kramar till 
Ville

från oss och från kusin Ida

Världens finaste Ville är 
här. Kom den 17 maj 2011 
3845g tung och 54cm lång.

Välkommen älskade!
Annelie Andersson 
och Mats HellbergVeckans ros 

Stort tack till alla våra tränare och de föräldrar som under 
Annas ledning hjälpte till med träningslägret 12-13/8. Vi 
hade jätteroligt, tack! från alla

killarna och föräldrarna i Älvängens P-02

En hel bukett rosor vill vi ge till Leif Andersson som den 
10/8 hjälpte oss när vi lyckats låsa in både nycklar och mobi-
ler i bilen vid Starrkärrs kyrka.

Tanterna i Hyundaien
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 6 2 3
3 5 4 6 8

4 7 9 5

6 8 2 7
3 5
9 3 8 5

6 7 2
6 7 2 9

2 7 4 8 9

7 4
6 5 2 3
5 9 3 8

9 3 7 6
8

8 2 4 6 9

6 9 5
2 3

2 5 8 7 6

Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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2-3 år lördagar 15.00-15.45
2-3 år söndagar 11.15-12.00

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

6 år lördagar 12.00-12.45

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

9-11 år söndagar 13.15-14.00 (bliss)

9-11 år söndagar 14.15-15.00 (bliss)
 
Boka Din plats nu, begränsat antal platser. 

Välkommen in till anläggningen 
så hjälper vi Er!

DANSSCHEMA FÖR 
HÖSTEN 2011 I NÖDINGE

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

DANSKURSER HÖSTEN 2011 
KUNGÄLV CENTRUM
10 VECKORS KURSER 2-8 ÅR
SÖNDAG   

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

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

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

SÖNDAG
Street Dance  9-12 år  kl 14.00

Lektionslängd: 55 min Kursstart: v.36

Avslutningsshow 17 dec 2011

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

BOKA DIG
REDAN NU!

WWW.SPORTLIFE.SE
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NÖDINGE • ALE TORG 10, 44231 NÖDINGE, TEL 0303-979 00 • WWW.SPORTLIFE.SE KUNGÄLV CENTRUM • VÄSTRA GATAN 71, 442 31 KUNGÄLV, TEL 0303-199 40 • WWW.SPORTLIFE.SE

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

KR
/mån

ALLA AKTIVITETER

18 mån autogiro

GRUPP-
TRÄNING
INGÅR!

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖDIDIDIDIDIDIDINGNGNGNGNGNGNGEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVV V CECECECECECECENTNTNTNTNTNTNTRURURURURURURUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LILILILILILLLLLLLLLLAAAAA EDEDEDEDEDETETETETET BABABABABADHDHDHDHDHUSUSUSUSUSETETETETET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • SNARTT 100 KLUBBAR I SVERIGE • WWW.SPORTLIFE.SE

BBBBOOOONNNNUUUUSSSSPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 2222333300006666 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR!!!!
Du får: väska, vattenfl aska, handduk,
sol- och massagekort och 5 st giveaway-
cards. Totalt värde 2306 kr.
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