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Gamla bildelar.

Motornostalgi
i Lödöse
LÖDÖSE. I lördags 
arrangerades Lödöse 
motornostalgiska dag vid 
Lödöse museum.

Det var gott om klenoder som visa-
des upp för besökarna vid den årliga 
nostalgidagen vid Lödöse museum. 
Utställningen av veteranfordon kom-
pletterades med bland annat dans-
uppvisning och bakluckeloppis.
                                           Läs sid 22

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!

I torsdags togs det första spadtaget för Klädkällarens etablering i Stora Viken. Den 20 mars 2013 ska det nya varhuset invigas. Ägarduon Peter och Marie 
Lindberg fick hjälp med grävandet av kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn samt byggherrarna Sven och Erik Johansson.                           Läs sid 3

Byggstart för Klädkällaren
– Invigning av nya varuhuset sker i mars 2013

Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

www.axums.se

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

MUTTERDRAGARE CP
CP7449Q. 983 Nm, vikt 2 kg
Pris inklusive moms 2.489:-

Exklusive moms
nu 1.990:-

�

Lödöse 0520-66 00 10
Kaffe

/stICA, 500g
Gäller t.o.m. 4/9, mot kupong

Lördag 3 september, kl: 10-17

NOLDAGEN
 

Se våra ungdomar 
och seniorer spela fotboll 

på Nolängen:

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Hjälp oss hjälpa!
Fredagen den 9 September går alla intäkter vid 
foderförsäljning oavkortat till Läkare utan gränser och deras 
insamling för att förhindra svältkatastrofen vid Afrikas Horn.

Mer info på www.smadjursakuten.se

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Expanderar

Vi behöver omgående medarbetare som 
svarvare/fräsare som kan arbeta

självständigt, programmera samt köra våra 
fleroperationsmaskiner (Mazak & Master Cam)

Skicka ansökan till
daniel.jonsson@wika.se

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

För mer information
Ring Daniel: 0739-81 15 49
                   0303-675 61
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ibland möter man män-
niskor som gör en helt 
mållös. Man vill bara ab-

sorbera all deras energi och 
göra den till sin egen. Just 
en sådan person träffade 
jag i förra veckan. Långt ut 
i skogen, på en gård allde-
les intill Sandsjön, bor Jen-
nifier Tan, som efter denna 
veckans tidning kommer att 
bli igenkänd som grundaren 
till Aleäpplet. 

Förra året upptäckte hon 
att det hundraåriga trädet 
utanför hennes fönster var 
av en, fram tills då, helt 
okänd äppelsort. Numera är 
den registrerad som ”Jen-
nifier”. Men det är inte upp-
täckten i sig som gör henne 
så fascinerande, utan den 
enorma viljan att förverkliga 
sina projekt. Hon driver 
en restaurang i Partille där 
hon ständigt uppdaterar 
menyn, hemma på gården 
sköter hon om sina hästar 
och tjurar, hon gör sitt 
eget vin, äppelchutney och 
pajer… Listan kan göras 
lång, samtidigt som hon den 
senaste tiden arbetat dag och 
natt med registreringen av 
äpplet. Hon gör inget halv-
dant, utan menar bestämt att 
”när jag gör något, så vill jag 
göra det rätt”. 

Jag insåg direkt hur 
många ursäkter som jag själv 

hela tiden hittar på för att 
inte genomföra mina egna 
planer. En del människor 
verkar leva flera liv sam-
tidigt och låter varken tid 
eller rum avgöra vad som är 
möjligt.

Tänk hur många out-
forskade äppelträd det 
måste finnas, som ingen 
haft varken tid eller ork till 
att utforska. Aleäpplet får 
inte bara statuera exempel 
för outforskad växtlighet på 
tomten, utan för det hav av 
möjligheter som potentiellt 
ruvar alldeles runt knuten. 
För en liten kommun som 
Ale, ligger varje ny upptäckt 
i invånarnas intresse. 
Nystartade projekt, oupp-
täckta smultronställen, 
begravda skepp eller en 
ny äppelsort förvandlas 
snabbt till stoltheter för 
vårt samhälle.

För att så många 
som möjligt ska få 
ta del av äppelsor-
ten har Jennifier 
Tan beslutat sig 
för att skänka 
femton träd 
till kommunen 
att plantera var 
som helst. 

Tanken är 
också att 
bygga upp 
ett nätverk 

kring äpplet och att alla 
som köper ett träd ska hålla 
kontakten med varandra 
via forum på Internet. Där 
ska hon kunna följa sina 
plantor och se vart de tar 
vägen. Man ska också kunna 
byta recept och i framtiden 
hoppas hon också på att 
kunna ordna middagar i 
sann Jennifier-anda. 

Enligt det gamla talesättet 
faller äpplet inte långt från 
trädet och visst finns det en 
viss likhet mellan moder-
trädet i Sandsjödal och dess 
upptäckare – de är båda helt 

unika.

Aleäpplet – mycket 
mer än bara ett äpple

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@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
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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LIVSLEDARSKAP®

Individterapi - Parterapi 
Grupputveckling

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

TYGLADANBLÅBÄR – 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

Nybörjarkurs i:

Square Dance
Måndag 12/9 kl 19.00

�����������������

Surte Swingers

I Surte kulturhus

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR I SURTE

KONSTUTSTÄLLNING
Konstnärer från Surte,

förr och nu,
visas på glasbruksmuseet

1 sept - 1 okt
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VERNISSAGE
LÖRDAGEN 3 SEPT 11-15

VÄLKOMNA!

Äntligen höst!

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Perenner, buskar & träd
Fräscha blommor & vackra ting

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

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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STORA VIKEN. I tors-
dags morse togs det 
första spadtaget för 
Klädkällarens nyetable-
ring i Stora Viken.

I december nästa år 
ska bygget vara klart 
och den 20 mars 2013 
välkomnas de första 
kunderna.

– Det ska bli ett hus 
för alla människor, 
lovar ägaren Peter 
Lindberg.

En salut och därefter ett 
första spadtag. Det fick 
symbolisera starten för 
Klädkällarens byggprojekt 
i Stora Viken. Renovering 
och utbyggnad av befintliga 
lokaler ska gå hand i hand i 
en takt som säkerställer en 
invigning den 20 mars 2013.

– Vi stänger butiken i 
Angered i slutet av februari 
2013. Sedan är tanken att 
hela personalstyrkan, 35 per-
soner, ska få vara med när vi 
iordningställer vårt nya varu-

hus inför invigningen, berät-
tar Peter Lindberg.

På torsdagens ceremoni 
berättade ägarparet, Peter 
och Marie Lindberg, om 
planerna för Klädkällaren 
i Stora Viken. Det handlar 
om en totalyta på 10 000 
kvadratmeter varav 6 500 
kvadrat blir butiksyta, reste-
rande del lager och kontor.

– Konceptet blir det-
samma som nu, fast vi 
kommer att bredda och öka 
vårt sortiment, förklarar 
Peter och fortsätter:

– Det är en härligt inspi-
rerande miljö här i Stora 
Viken och vi ser verkligen 
fram emot att få komma hit. 
Den gamla herrgården ska 
bevaras och där planerar vi 
bland annat för café och för-
säljning av heminredning. 
När det gäller fabrikslokalen 
så behåller vi bara skalet, i 
övrigt sker det en totalreno-
vering av fastigheten.

1969 öppnade Klädkäl-
laren sin allra första butik i 
en källarlokal, därav namnet, 

i Björsared. 1976 flyttade 
verksamheten till Angered 
och nu var man redo att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Idén om att öppna varu-
hus i Stora Viken föddes 
redan 2003, samma år för-
värvade vi också fastigheten. 
Att det har dragit ut på tiden, 
från idé till ett första spadtag, 
beror på mängder av saker. 
Först och främst har husen 
mognat fram, vi har varit 
noga med att integrera varu-
huset med herrgården för att 
skapa en fantastisk trevlig 
miljö här.

– Den viktigaste aspekten 
är ändå trafikplatsen. Utan 
en avfart med det bygge som 
nu pågår hade det varit omöj-
ligt att driva en affär här, 
avslutar Peter Lindberg.

Efterlängtat startskott för Klädkällaren
– Varuhuset i Stora Viken 
öppnar våren 2013

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mycket folk hade samlats för att ta del av det historiska första spadtaget för Klädkällarens 
etablering i Stora Viken.

Den vackra herrgården kommer att bevaras och bland annat 
inrymma en cafédel.

Den 20 mars 2013 sker invigningen av nya Klädkällaren. Illustration: Nils Andréasson Arkitektkontor AB

ALLT SKA BORT!

70%
på allt

START MÅNDAGEN
29 AUGUSTI KL 11.00
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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

webb-tv

BOHUS. I maj skickade 
Ale-Surte BK in en 
klargörande skrivelse 
om kostnader kring 
Ale Arena – från bygg-
nationen till de första 
årens drift.

Av den framgick 
att klubben investe-
rat 822 000 kronor 
i arenan efter att Ale 
kommun tagit över 
som ägare.

– Det är ett köp av 
lös egendom där par-
terna har kommit över-
ens om ett pris, vilket 
kommunen också har 
erlagt. Vi kan inte i 
efterhand betala för 
arbeten som utförts 
i arenan efter köpet 
och som kommunen 
inte har beställt, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Ale-Surte BK hoppades få 
gehör och någon form av 
ekonomisk kompensation 
efter sin digra utredning 
kring Ale Arena. Så blir det 
inte. Däremot kommer Ale-
Surte Bandy AB att få en 
elfaktura motsvarande 1 458 
849 kronor avseende perio-
den juni 2006 till februari 
2010. Dessutom finns en 
skuld till Ale kommun om 
knappt 1,1 Mkr som redan 
ligger hos ett inkassoföre-
tag.

Stort missnöje
Ale-Surte BK uttryckte 
också stort missnöje med 
att Ale kommun inte beta-
lat något marknadsförings-
bidrag under den senaste 
säsongen. Kommunstyrel-
sen svarar att förvaltningen 
kontaktades under hösten 
2010, men att klubbens 
ledning aldrig återkom i 

frågan. Efter det saknas 
ett marknadsföringsavtal, 
muntligt som skriftligt, kan 
inga pengar utbetalas.

Ale kommun anser dess-
utom att de i samband med 
övertagandet av både ägan-
det och driften av Ale Arena 
har påtagit sig kostnader 
som inte till fullo kan täckas 
av hyresintäkter.

Sågar skrivelsen
– De sågar hela skrivelsen. 
Jag förstår inte hur kom-
munledningen tänker. De 
skickar fakturor till oss, men 
verkar inte ett dugg intres-
serade av att kunna få betalt 
– för i samma stund stänger 
de arenan. Det gör det helt 
omöjligt för oss att driva 
någon verksamhet som kan 
ge intäkter, nya medlemmar 
och sponsorer, säger Ale-
Surte BK:s hårt prövade 
ordförande Carl Ahlgren. 

– De tar bort våra intäk-
ter och belastar oss med nya 
räkningar. När det gäller den 
gamla elräkningen där de vill 
att vi ska betala 1,5 miljoner 
så har vi ett antal frågor, men 
som det är nu vägrar kom-
munen att svara oss. Vi får 
inga besked oavsett vem vi 
pratar med, suckar Ahlgren.

– Jag skickar både sms 
och mejl till Mikael Berg-
lund (M), men han hör inte 
av sig. Det är jobbigt att vi 
inte kan föra en dialog, att 
vi inte kan ge våra ungdomar 
besked om det blir någon is 
nästa år. Vi är helt avskur-
na och det känns så oerhört 
tungt, säger Carl Ahlgren till 
lokaltidningen på måndags-
kvällen.

Nya räkningar till Ale-Surte BK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Centerpartiet behöver en 
partiledare som entusiasme-
rar, engagera och ingjuter 
ny kraft i hela partiorganisa-
tionen. En partiordförande 
som genom att ange ton 
och riktning återigen tar 
oss mot de dubbelsiffriga 
opinionssiffrornas höjder. 
Vi är övertygade om att 
Annie Lööf är den av de tre 

partiledarkandidaterna som 
bäst kommer att lyckas med 
det och Centerpartiet i Lilla 
Edet förordar därför henne 
till ny partiordförande.

Annie Lööf har förmåga 
att entusiasmera och enga-
gera medlemmar i hela 
landet, hon har en organi-
satorisk förmåga vilken hon 
bland annat visat genom 

att bygga trovärdighet och 
förankring i sitt hemlän – 
inte bara under valåret, utan 
också under mandatperio-
den. Hon har erfarenhet av 
att bedriva framgångsrika 
valrörelser och att förvalta 
sitt personvalsmandat så väl 
att hon blivit omvald samti-
digt som hon byggt upp ett 
gediget stöd i riksdagsgrup-

pen och den övriga med-
lemskåren. Lööf har en fast, 
ideologisk grund, kommuni-
kativ lyskraft och förmågan 
att leda Centerpartiets fort-
satta förnyelse.

Ove Parkås
Ordförande/gruppledare

Centerpartiet 

Centerpartiet i Lilla Edet förordar Annie Lööf till ny partiordförande
Under sommaren har 

jag noterat att det 
i Bohus blivit mer 

och mer motorcyklar, mo-
peder och liknande fordon 
som kör alldeles för fort 
genom samhället. Dessutom 
av individer som definitivt 
inte har åldern inne. Mo-
torcyklarna, vilka oftast är 
motocrosscyklar, saknar re-
gistreringsnummer och får 
därför endast användas på 
för dessa avsedda banor. Nu 
blåser de fram genom villa-
områden och mellan hyres-
hus och har ingen koll på 
om det kommer en männis-
ka eller annat fordon runt 
hörnet. Frågan är inte om, 
utan när det kommer hända 
en olycka. 

Uppenbarligen förstår 
varken ungdomarna eller 
deras föräldrar vad som kan 

hända och vad konsekven-
serna kan bli. I grund och 
botten är det ju föräldrarna 
som har ansvar för sina barn 
och vad de sysslar med. 
Hoppas inte föräldrarna har 
glömt detta, utan att de vet 
och bryr sig om sina barn. 
Man kan dessutom fråga sig 
var polisen håller hus. Jag 
har inte sett någon polisbil 
i samhället under somma-
ren. Visst, brottet ”Olovlig 
körning” är kanske inte så 
allvarligt och har kanske inte 
hög prioritet hos polisen, 
men igen konsekvenserna 
kan i längden bli riktigt 
ödesdigra, om ett litet barn 
blir påkört. 

Jag är själv småbarns-
förälder och jag är mycket 
oroad över utvecklingen den 
senaste tiden i Bohus.

Orolig småbarnsförälder

Mopeder buskör i Bohus

LEDIGA TJÄNSTER

Världskonjunkturen 
tycks vara inne i en 
berg- och dalbana. 

På tv och radio hör vi om 
arbetslösheten och statsskul-
derna som är stora orosmoln 
i södra Europa och även i 
USA. I Sverige har vi klarat 
oss bättre men det är uppen-
bart att ekonomin inte är 
någon evighetsmaskin som 
går på av sig själv. Har Sve-
rige rätt förutsättningar för 
att klara framtidens konkur-
rens?

Småföretagen är rygg-
raden i Sveriges ekonomi. 
Över 99 procent av alla före-
tag har färre än 50 anställda, 
och sedan 1990 har de 
minsta företagen skapat 9 av 
10 nya jobb. Framgångsrikt 
småföretagande är därför 
nyckeln till tillväxt och väl-
stånd.

Glädjande är att så många 
unga, 80- och 90-talister, 
är positivt inställda till eget 
företagande. Tillväxtverkets 
Entreprenörskapsbarometer 
från 2008 visade att fyra av 
tio unga mellan 18 och 30 år 

hellre vill bli företagare än 
anställda. Men tyvärr är det 
alldeles för få som gör slag 
i saken och förverkligar sin 
dröm. För detta krävs att vi 
sätter in åtgärder.

Allra viktigast är nog 
att vi anpassar regelverket 
till småföretagen och före-
tagarna – inte som idag 
tvärtom. Det måste bli lätt-
tare och mer lönsamt att 
driva företag. Svenska regler 
ger inte tillräckliga incita-
ment till riskfyllt företa-
gande. Alltför ofta glömmer 
vi bort att det bakom varje 
företag finns en företagare 
av kött och blod, som satsar 
tid, pengar och ofta också 
sätter sin personliga trygg-
het på spel. Som ung har 
man oftast inte heller till-
gång till ett stort kapital.

Vi måste också se över 
trygghetssystemen så att 
de faktiskt fungerar för den 
enskilde företagaren. De 
är nu utformade enbart för 
anställda, liksom så mycket 
annat av regelverket.

En tredje viktig åtgärd är 

lägre arbetsgivargivaravgif-
ter. Lönekostnaderna är den 
helt dominerande kostnaden 
och avgör i hög grad kon-
kurrenskraft och tillväxtmöj-
ligheter. Höga kapitalskatter 
och oerhört krångliga regel-
verk slår på småföretagarnas 
lönsamhet och minskar 
tillgången till kapital för 
nya och växande företag. Vi 
måste snarast sänka skatten 
på företagande.

Framtiden avgörs i små-
företagen och av enskilda 
företagare. Sverige behöver 
fler företagare – och fler 
unga företagare. Det går 
inte att peka ut framtidens 
vinnande företag eller sek-
torer. Men en sak är säker: 
nyföretagandet, småföre-
tagen och företagarna blir 
allt viktigare. För att vi ska 
lyckas behöver vi fler unga 
som vågar och vill ta steget 
att bli företagare!

Peter Tifelt
Ordförande Företagarna Ale 

Maria Derner
Regionchef

Företagarna Västra Götaland

Sverige behöver fler unga företagare

Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA
fr. 1 496:-/pp 

(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp

Ny medarbetare sökes!
Vi söker dig, gärna boende i Ale som vill vara med och utveckla 
vårt företag tillsammans med oss i nutid och framtid.

Heltidstjänst som består av varierande uppgifter såsom inleverans av gods, utleverans/ 
orderläggning av varor till företagskunder, beställning, arbete i butik. Körkort är ett krav. 

Svar med CV och referens skickas till: 
info@axums.se
Eller till Axums Järn Ab, 
Postvägen 4, 446 32 Älvängen

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00 | www.axums.se

Du bör vara:
• Social, utåtriktad
• Tekniskt intresserad

• Flexibel
• Problemlösare
• Serviceinriktad

I hög hastighet körde en bil av vägen, voltade i ett 
dike för att därefter gå rakt in i husväggen tillhö-
rande Grönnäs Autoservice i Skepplanda. Olyckan 
inträffade vid halv tre-tiden på fredagseftermid-
dagen. Det blev en våldsam smäll och bilen blev 
totalt demolerad. Räddningstjänsten fick klippa 
upp fordonet och plocka ut två personer. Det tog 
en dryg timme att få ut personerna, som fördes till 
sjukhus med okända skador. Bilverkstaden var be-
mannad vid olyckstillfället, men ingen av de perso-
ner som befann sig inne i fastigheten skadades.

Text: Jonas Andersson

Foto: Christer Grändevik

Bil voltade och 
körde in i husvägg

LÖDÖSE. Centerpar-
tiet ifrågasätter ned-
läggningsbeslutet av 
Lödöse brandstation.

De anser att ärendet 
borde diskuterats i 
miljö- och byggnämn-
den eller i fullmäktige.

– Stängningen är inte 
politiskt förankrad och 
det vänder vi oss emot, 
säger Ove Parkås, 
gruppledare för Center-
partiet i Lilla Edet.

Att det inte går att rekryte-
ra brandmän till stationen i 
Lödöse kan Centerpartiets fö-
reträdare, Ove Parkås och 
Jörgen Andersson, ha förstå-
else för. Däremot tycker de att 
nedläggningsbeslutet borde ha 
varit uppe till diskussion i det 
politiska rummet.

– Stationen stänger utan 
någon politisk förankring. När 
Hjärtums brandstation stäng-
des 1997 fattades beslut i full-

mäktige, med den föresatsen att 
stationen i Lilla Edet respektive 
Lödöse skulle finnas kvar, säger 
Jörgen Andersson.

Rolf Svensson, en av vete-
ranerna på Lödöse brandsta-
tion, menar dock att problema-
tiken varit känd sedan många år 
tillbaka.

– Ingen politiker kan påstå att 
de inte känt till nedläggnings-
hotet, hävdar Rolf.

Jörgen Andersson anser dock 
att ansvarig tjänsteman, i det här 

fallet Paul Mäkelä, borde ha 
lyft frågan till nämnden.

– Så länge man inte hör 
något, så utgår man från att det 
finns personal, säger Jörgen.

Om det blir en tillfällig eller 
permanent stängning av Lödöse 
brandstation återstår att se.

– Jag efterlyser en handlings-
plan och ett datum för när man 
tänker öppna stationen i Lödöse 
igen, avslutar Jörgen Anders-
son.

JONAS ANDERSSON

Lödösestationens stängning upprör
– Centerpartiet kritiserar handläggningen

Centerpartiet i Lilla Edet, här representerade av Jörgen An-
dersson och Ove Parkås, anser att stängningen av Lödöse 
brandstation borde diskuterats politiskt. Till höger ses 
brandmannen Rolf Svensson.
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”Gå ut min själ” är temat för första träffen. 
Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare kommer 
att prata mer om hur naturen påverkar vår 
hälsa. Välkommen 5 september kl 18.30 till 
Starrkärrs Församlingshem. Vi inleder med 
en promenad i Prästalund för att sedan 

lyssna, prata och äta något gott tillsam-
mans. Kort avslutning med diakon Ingela 
Fransson. Ingen anmälan. Boka även in den 
10 oktober och den 14 november. Träffen är 
ett samarrangemang mellan Ale kommun 
och Svenska kyrkan.

Snart startar Ale kommun för tredje gången 
en kurs för arbetslösa ungdomar där man 
under 5 veckor får träna sig i entreprenö-
riellt tänkande. Med hjälp av expertis från 
England får man möjlighet att öva upp sin 

förmåga att tänka i nya kreativa banor. Är 
du arbetslös mellan 18 och 24 år och intres-
serad? Hör av dig till: 
Andreas Antelid,  Arbetsmarknadsenheten, 
0303-371317 eller andreas.antelid@ale.se.

Föreningar i Ale arrangerar promenader 
på de flesta orter. Kom med när det pas-
sar dig! Promenad minst 30 minuter ger 
föreningen ett bidrag när fyra eller flera 
deltar. Ingen föranmälan. 

HÅLANDA
Start vid Hålanda bygdegård,       
Måndagar kl 19.00. Hålanda IF

KILANDA
Start vid Kilanda skola,
Måndagar kl 19.00. Kilanda IF 

RYD 
Start vid Ryds missionshus,
Måndagar jämna veckor kl 09.30. Ryds IF

ALAFORS
Start vid Kiosken, Alafors, 
Måndagar kl 10.00. Alafors IF

Start vid Furustugan, 
Måndagar kl 09.00 
Onsdagar kl 09.00. Ale 90 IK (t o m 21 dec)

ÄLVÄNGEN
Start vid Apoteket, Älvängen, 
Torsdagar kl 10.00. PRO Ale Norra

NÖDINGE
Start vid Dammekärr, 
Måndagar kl 10.00. SPF Alebygden 

Start vid Apoteket, 
Tisdagar kl 10.00. Finska föreningen

BOHUS
Samling Bohus servicehus, 
Tisdagar kl 13.30, från 6 sept. PRO Surte 
Bohus

FREDAGSVANDRINGAR
Samling vid Järntorget, Älvängen
McDonalds,  Nödinge
Södra p-platsen, Bohus
Samling på samtliga platser kl 09.20. 
Ta gärna med fika. SPF Alebygden 

Promenera Mera under hösten

Aug/sept

Gå en kurs i att tänka nytt

After Work 
för kvinnor mitt i livet

PÅ GÅNG I ALE
FÖRFATTARFRUKOST  
MED CAMILLA CEDER
Camilla Ceder debuterade 2009 med 
kriminalromanen Fruset ögonblick. Hös-
ten 2010 utkom Babylon, hennes andra 
roman. Camilla Ceder är bosatt i Göteborg.

Pris: 60 kronor.  Förköp på biblioteket från 
27 augusti. Arrangör: Ale kommun, Studie-
förbundet Vuxenskolan.
>> Ale bibliotek lördag 17 september. 
Frukost står framdukat från kl 09.30. 
Camilla Ceder kl 10.00. 

ALE. Respekten för 
30-gränsen vid Ales 
skolor har förbättrats.

Det visar NTF Västs 
årliga undersökning.

Garnvindeskolan, 
Himlaskolan och 
Nödingeskolan fanns 
med när mätningen 
gjordes.

NTF Västs undersökning av 
30-gränsen vid skolor omfat-
tade i år 8 262 fordon utanför 
54 skolor i 14 kommuner. 
Syftet är att ge ett konkret 
och aktuellt faktaunderlag 
om respekten för fartgränsen 
30 km/tim vid skolor. Det 
samlade resultatet visar att 
Över hälften av alla fordon 
som passerar utanför sko-
lorna i Västsverige kör för 
fort. 

– Det är tyvärr fler än förra 
året och vid vissa av skolorna 
kör fyra av fem bilister för 
fort, vilket är bekymrande, 
säger Malin Lundgren, 
verksamhetschef på NTF 
Väst.

– Att sänka farten från 50 
till 30 km/tim förlänger resan 
med bara några få sekunder 
men kan vara helt avgörande 
om olyckan är framme.

I Ale är det dock statisti-
ken glädjande. Störst respekt 
för 30-gränsen har bilisterna 
utanför Garnvindeskolan i 
Skepplanda där alla som pas-
serade (49 fordon) respekte-
rade fartgränsen.

Utanför Nödingeskolan 
var det åtta procent av bilis-
terna som körde för fort, en 
förbättring med förra året. 
Medianhastigheten har gått 
ner från 25 till 22 km/tim.

Aningen dystrare är siff-
rorna för Himlaskolan, även 
om trenden pekar åt rätt håll. 

197 fordon som passerade i 
samband med mätningen var 
det 55 procent som körde för 
fort. 14 procent körde över 
40 km/tim och två procent 
över 50 km/tim.

– Vi kan inte förutsätta att 
ett barn väntar tills fordo-
net passerat. Det är vi vuxna 
som måste ta ansvar för bar-
nens säkerhet bland annat 
genom att visa mer hänsyn, 
sänka farten och respektera 
30-skyltarna på ett helt annat 
sätt än vad vi gör idag, avslu-
tar Malin Lundgren.

Respekten för 30-gränsen 
har förbättrats i Ale
– Mätningen vid Garnvindeskolan 
det största glädjeämnet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid NTF Västs årliga undersökning av 30-gränsen vid skolor runtom i Västsverige visade bi-
listerna utanför Garnvindeskolan i Skepplanda störst respekt av alla.

Nu finns höstens 
programblad 
att hämta på 

biblioteken i Ale!

Välkommen till 
en spännande höst!

ÄNTLIGEN!

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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ALE. Föräldrar som har 
barn hos dagmamma 
får inte längre någon 
gratis barnomsorg. 

Enligt den nya skol-
lagen faller inte famil-
jedaghem under den all-
männa förskolan. 

Därför är det upp till 
kommunen att besluta 
om man ska införa en 
subvention. 

I Ale har man valt att 
inte göra det, men nu 
ses frågan över igen.

Alla barn mellan 3 och 5 år 
ska bli erbjudna 525 tim-
mars fri barnomsorg per år, 
vilket tidigare även innefattat 
familjedaghem. Enligt den 
nya skollagen som trädde i 

kraft den 1 juli skiljer man 
nu på förskola, som hör till 
utbildning, och annan peda-
gogisk verksamhet, så som 
dagmamma. 

Anna Hansson från 
Starrkärr, som har sin son 
Oskar hos dagmamma, är 
upprörd över beslutet.

– Det jag framför allt 
vänder mig emot är att infor-
mationen kom så pass sent. 
Det känns väldigt hastigt 
och lustigt. Den summan 
som jag nu blir tvungen att 
betala extra om året kanske 
inte verkar så stor för någon 
som har mycket pengar. Men 
för mig som är ensamstå-
ende och vikariererar inom 
måltidsservice innebär varje 
utgift mycket mer. 

Informationsbrev
Ett informationsbrev skicka-
des ut till alla berörda föräld-
rar innan midsommar och 
blanketten, där man fick välja 
hur man i fortsättningen ville 
ha sin barnomsorg, skulle 
vara inskickad senast den 29 
juli. 

– Ändringarna i skollagen 
har man vetat om länge, men 
beslutet om att inte införa 
en subvention togs i Utbild-
ningsnämnden först i juni. 
Vi har därför inte kunnat gå 
ut med någon information 

tidigare, säger Lena-Maria 
Vinberg, verksamhetschef 
för förskolan i Ale kommun. 

Bemöter kritiken
Beloppet som varje enskild 
förälder får betala extra om 
året baseras dels på maxtaxa 
men också på inkomst. Har 
man låg inkomst blir alltså 
summan mindre.

I dagsläget är det 37 barn 
i Ale som berörs av beslutet 
och utbildningsnämnden har 
tagit till sig av kritiken från 
föräldrarna.

– Vi har tagit upp frågan 
igen för att prata om den. 
Under vårt senaste samman-
träde den 24 augusti bad vi 
förvaltningen att titta när-
mare på det och återkomma 
på nästa möte. Man ska bland 
annat ta reda på vilka konse-
kvenser förändringen har 
fått. Jag kommer att kunna 
säga mer om en månad, säger 
Utbildningsnämndens ord-
förande Peter Kornesjö (M). 

Anna Hansson hoppas nu 
på att nämnden ändrar sig 
och inför en subvention. 

– Om kommunen inte 
anser att det rör sig om så 
mycket pengar, så varför inte 
ge dem till oss som verkligen 
behöver det?

Avgiftsfri barnomsorg – 
inte längre för alla
– Nu ser Utbildningsnämnden i Ale över sitt beslut

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Besviken. Anna Hansson är missnöjd med beslutet som gör att hon inte längre får subven-
tionerad barnomsorg för sin son Oskar som går hos dagmamma.

Tomter, Markområden, 
Rivningsobjekt sökes

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

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
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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
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Kungörelse
Ansökan om bygglov har inkommit till byggnadsnämnden 
Ale kommun angående nytt bostadsområde vid Keillers 
damm på fastighet Surte 43:1. Sökande är Green Village 
AB. Området ska innehålla en blandning av fyravånings 
hyreshus, radhus samt villor. Gällande detaljplan är plan 
193. Ansökan innehåller följande avvikelser från planbe-
stämmelserna:

• Två av fyravåningshusen har en bruttoarea som  
överskrider byggrätten med 10 respektive 16 procent.

• Radhus får byggas i två våningar men har i förslaget 
en mindre inredd vind i form av trapphus/passage till 
balkong med en boarea på cirka 15 m².

• Villor har i några fall placerats 1 m från tomtgräns 
istället för tillåtna 4 m, detta för att skapa större  
sammanhängande gårdsyta. Brandkrav kommer att 
ställas på dessa byggnader.

Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors. En utställning pågår även i Östra 
Nordstan Göteborg mellan 22 augusti och 4 september. 
De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in syn-
punkter till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade 
skriftligt senast 2011-09-16 till:

Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, ledetvägen 6,  
449 80 Alafors.

...Andrea Stéen, 17 år från Älvängen, som 
vann Explorius uppsatstävling och får läsa 
ett år på High School i USA. Alekuriren hann 
ställa några frågor innan planet lyfte i fre-
dags.

– Såhär precis innan börjar 
det kännas lite nervöst och 
känslosamt att säga hejdå 
till familj och vänner. Men 
det här har varit min dröm 
i flera år och att jag faktiskt 
kommer att få leva den inom 
några dagar gör mig oerhört 
glad. Det bevisar att, även 
om man tror att ens störs-
ta dröm inte kan gå i upp-
fyllelse, så kan den faktiskt 
finnas inom räckhåll allde-
les runt hörnet.

Berätta mer om tävling-
en som du vann?

– Explorius, som arrang-
erar utbytesprogram och 
språkresor anordnar varje 
år en slags uppsatstävling. I 
uppsatsen skulle man svara 
på varför man vill bli ut-
bytesstudent och vad man 
i så fall skulle förvänta sig 
av resan. Jag kommer att 
bo i Portland, Origon, som 

ligger i nordvästra USA, hos 
en amerikansk familj.

Vad kommer du att 
göra i USA?

– Jag kommer att gå på 
High School som en vanlig 
amerikansk tonåring, vilket 
även innebär att gå på prom 
(bal), ta graduation (examen) 
och så vidare. Det är obliga-
toriskt att läsa English och 
US History/American Go-
vernment, men sedan kan 
jag välja vilka kurser jag vill. 
Det finns allt från vanliga 
skolämnen som biologi och 
samhällskunskap till kon-
sten att göra smycken eller 
skriva i kalligrafi till dans 
och kör. Jag ska välja ämnen 
när jag kommer dit.

Hur ska du fortsätta 
med dina studier när du 
kommer hem?

– Jag går på Mikael Elias 
Teoretiska gymnasium i 

Göteborg. När jag kommer 
hem måste jag börja tvåan 
eftersom jag officiellt har 
tagit ett sabbatsår. Jag kan 
inte tillgodoräkna mig året 
i USA och måste därför ”gå 
om” andra året här hemma.

Vad ser du mest fram 
emot med resan?

– Att få gå på High School 
och leva som en amerikansk 
tonåring. Jag har alltid varit 
nyfiken på hur omvärlden ser 
ut genom mina egna ögon, 
och att få åka till USA har 
alltid varit ett mål för mig. 
Självklart är jag nyfiken på 
om det verkligen är så som 
det visas i filmer med den ty-
piska ”high school spirit”.

Hur känns det 
inför USA-resan?

Hallå där...

TREVLIG RESA!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Senaste nytt
facebook.com/alekuriren
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ÄLVÄNGEN. Intresset 
kring fyndet och det 
sannolika vikingaskep-
pet i Göta Älv ökar.

I början av oktober 
kommer marinen att 
genomföra dykningar 
för att fastställa exakt 
vad som ligger på 
botten.

– Det är otroligt 
spännande, fast redan 
idag har vi tydliga bevis 
på att det är ett skepp, 
frågan är hur gammalt, 
säger hobbyarkeolog 
Bo Larsen.

För snart ett år sedan upp-

täckte nolbon Bo Larsen, 48, 
och illustratören Bo-Holger 
Hasselqvist, 40, en miss-
tänkt formation på en datas-
canning av Göta älvs botten. 
Det var måtten som avslöjade 
det som kan vara världens 
bäst bevarade vikingaskepp.

– 34 meter långt och 3,5 
meter brett stämmer exakt 
med vad långskeppen från 
1000-1200-talet var. Själv-
klart blev vi extremt nyfikna 
och började genast under-
söka saken vidare, berättar 
Bo Larsen.

De gjorde ett par tappra 
försök med att engagera en 
amatördykare, men förut-

sättningarna att dyka i Göta 
älv är svårast tänkbara.

– Det är väldigt strömt 
och du ser knappt handen 
framför dig. Det är ett farligt 
uppdrag som vi fick ge upp. 
Däremot lyckades vi få låna 
en IR-kamera och bilderna 
från den har bekräftat våra 
misstankar. Dessutom har vi 
haft fantastiskt fin hjälp av 
företaget Marin Miljöanalys 
AB som har scannat fram 
flera intressanta bilder av 
objektet. Nu vet vi till exem-
pel att skeppet inte ligger 
upp och nedåt samt att det 
verkligen är relingen som vi 
har sett på våra egna bilder, 

säger Bo Larsen entusias-
tiskt.

Omvärldens intresse för 
fyndet har också ökat allt 
eftersom. Riksmedier som 
TV4 och Sveriges television 
är nu på gång och Göteborgs 
Stad har fått riktigt blodad 
tand.

– Näringslivschefen i 
Göteborg, Birgitta Löf-
verholm har vi haft mycket 
kontakt med. Hon menar 
att det här kan gagna turist-
näringen hela regionen i all-
mänhet och Göteborg i syn-
nerhet. Hon vill gärna stärka 
banden hit ut för att bredda 
Göteborgs attraktionskraft. 

2021 ska Göteborg fira 400 
år, men vi menar att staden 
egentligen ska fira 2000 år. 
Det här är landets vagga. Vi 
får se om vi kan få med henne 
på det,  säger Bo Larsen.

Nästa stora steg tas 5-6 
oktober, då marinens dykare 
ska fastställa fyndet.

– Det blir som julafton. De 
kommer att försöka bygga en 
plattform på botten, varifrån 
man senare kan utgå från när 
skeppet undersöks. Själv-
klart kommer de också att 
ta ett så kallat årsringsprov 
på trämaterialet. Minst lika 
spännande som skeppet i sin 
helhet är vad som finns i det. 

Det här kan vara världens 
bäst bevarade vikingaskepp 
som troligtvis legat orört 
i 1000 år. Tänk vilka fynd, 
avslutar Bo Larsen och Bo-
Holger Hasselqvist.

Torsdag 8 september 
kommer de båda att föreläsa 
på Lödöse Museum om vad 
de har upptäckt samt vad de 
tror döljer sig under ytan. 
Föranmälan kan med fördel 
ske till museet.

Världens bäst bevarade vikingaskepp?
– I oktober ger marinens dykare svar om vad som gömmer sig på Göta älvs botten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Företaget Marin Miljöanalys AB har gjort flera scanningar av det intressanta fyndet på Göta älvs botten söder om Älvängen. Här illustreras hur skeppet ligger på botten, tyngt av lera.

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

Nödinge Vårdcentral
Ordinarie öppettider
Mån-tors 8-17 • fre 8-16
Daglig akut mottagning
må-fre kl 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Information från
Nödinge Vårdcentral

Sommaren är slut och vi satsar nu inför hösten  vilket innebär vissa 
förändringar. Vi hälsar också Dr Spyridis välkommen åter efter 

föräldraledigheten  och vi är nu åter fem läkare i tjänst.

Från och med v 35 har vi ändrade mottagningsrutiner:
• ökad möjlighet till bokad tid hos enskild doktor eller sjuksköterska
• daglig akut mottagning utan tidsbokning må-fre kl 8-10.

Akut mottagning (drop-in) söker du med symtom som kräver snabb bedömning 
som tex sårskador, bröstsmärtor, astma, misstanke om halsfl uss eller 
öroninfl ammation. Naturligtvis tar vi hand om Dig som akut sjuk utan tidsbokning 
även efter denna tid.

Lab har öppet för provtagning må-tors kl 8-15.

Vi hoppas även att kunna erbjuda KBT-psykolog på vårdcentralen under hösten.

BVC enligt överenskommelse som tidigare.
Nås på tel 977 79 må-tors kl 8-9

Våra duktiga sjuksköterskor
nås på telefon 977 70 varje
dag för rådgivning och
tidsbokning.
Är det svårt att komma fram beror
det på hög arbetsbelastning -lägg
då på och ring igen efter en stund
så svarar vi så fort vi kan.
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SANDSJÖDAL. Aleäpp-
let är uppkallat efter 
sin upptäckare, Jenni-
fier Tan. 

Fram tills för tre år 
sedan hade hon ingen 
aning om att hennes 
trädgård i Sandsjödal 
ruvade på en länge 
bevarad hemlighet. 

Av en ren slump gjor-
des upptäckten som 
ledde till att Jennifier 
numera är en registre-
rad äppelsort.

För att kunna berätta histo-
rien bakom Aleäpplet Jenni-
fier förflyttar vi oss tillbaka 
till sensommaren 2008. 

Jennifier Tan var inte 
direkt förtjust i alla äpplen 
som trillade ner från det 
gamla trädet i hennes träd-
gård. Hon fyllde skottkärran 
och körde bort dem till sina 
hästar och grannens kor. När 
en väninna sedan bestämde 
sig för att göra must av äpp-
lena blev hon bara glad över 
att de kom till användning. 
Men eftersom det visade sig 
att äpplena inte gav så mycket 
juice föreslog hon att Jenni-
fier istället skulle testa att till-
verka vin på dem.

När den första flaskan var 
fylld bjöd hon hem en grupp 
vinentusiaster som genast be-
römde den annorlunda och 

ovanligt friska smaken. 
– Alla ville veta vilken äp-

pelsort det var och jag hade ju 
ingen aning. Då började jag 
leta i alla möjliga böcker och 
sökte på Internet, men kunde 
inte hitta några som liknade 

mina. 
Nyfikenheten växte och 

hösten 2010 tog hon med 
sig några äpplen och åkte till 
Botaniska trädgården i Gö-
teborg. Pomologerna, äppel-
experterna, tittade på kärn-

hus, stjälkar och blommor, 
men kunde ändå inte avgöra 
vilken sort det rörde sig om. 
Hon skickade lådor med 
äpplen till bland annat plant-
skolan i Skåne, en pomolog i 
Stenungsund och flera olika 
trädgårdsmästare, innan hon 
slutligen fick ett entydigt svar 

från Sveriges lantbruksuni-
versitet i Alnarp: Det är en 
helt ny äppelsort.

Tillägnat Ale
Jennifier, som aldrig förut 
haft något intresse för äpplen, 
har på bara ett år blivit en 
fängslad entusiast genom sin 
nyfunna guldgruva. Hon har 
nu tagit patent på äppelsor-
ten och visar stolt upp regist-
reringsbeviset.

– Jag trodde inte det var 
sant att jag skulle få döpa 
en egen äppelsort. Själv-
klart skulle den heta Jenni-
fier och jag tillägnar den till 
alla som heter något liknan-
de. En dag om hundra år när 
jag är långt borta kanske en 
annan liten Jennifier undrar 
var äpplet kommer ifrån och 
förhoppningsvis kommer det 
att finnas någon som kan be-
rätta historien. 

Hennes önskan är också att 
sorten ska bli känd som Ale-

äpplet, tillägnat Ale kommun, 
och därför planerar hon att 
skänka femton träd till Park- 
och natur som de får plante-
ra var de vill.

Tillökning
Det stora trädet utanför 
hennes fönster tros vara över 
hundra år gammalt och är 
ett så kallat moderträd. Det 
kommer från ett frö som 
slagit rot i marken och vuxit 
upp till ett helt unikt träd. 

– Om man tittar på stam-
men så ser man att den saknar 
en knöl längst ner, som man 
alltid hittar på andra äppel-
träd. Den kommer från att 
man ympar trädet, alltså man 
tar en liten gren från det träd 
man vill odla och sätter i en 
annan gren, som enbart fung-
erar som vattenförsörjning. 
Men eftersom min ”gamla 
dam” inte har någon knöl be-
tyder det att hon vuxit upp av 
sig själv ur marken.

Just nu gror 50 små Jen-
nifier-plantor på en odling 
i Fjärås och tio av dem har 
redan blivit sålda.

– Tanken är att alla som 
köper ett träd ska få med sig 
ett äkthetsbevis som garan-
terar att det är ett Jennifier-
träd. De ska också få med sig 
en burk med hemmagjord äp-
pelchutney. Sedan tänkte jag 
att alla ägare ska hålla kon-
takten på min facebook-sida 
så att jag kan följa mina små 
träd och se vart de tar vägen. 
Man kan också byta recept 
och kanske också ordna träf-
far.

Två plantor ska hon behål-
la själv och plantera bredvid 
den gamla damen, modern 
till alla små Aleträd som snart 
ska blomma ut i vår kommun.

ALE. Det blev inga nya 
glädjeskutt efter den 
senaste skatteprogno-
sen från Sveriges kom-
muner och Landsting 
(SKL).

Några nya skattemil-
joner än de 12,5 som 
redan prognostiserats 
är inte inom synhåll.

– Det är ingen jät-
tedramatik, men vi 
kommer sannolikt att 
behöva effektivisera 
våra verksamheter 
fram över, säger Ale 
kommuns ekonomichef 
Helene Ramert.

SKL:s skatteprognoser har 
varit trevlig läsning för Ales 
kommunledning de senaste 
åren. Fram till den senaste 

som kom i augusti har det 
inneburit en ökning av skat-
teintäkterna.

– Nu ser vi ett trendbrott 
och det beror självklart på att 
den ekonomiska oron. Tidi-
gare prognoser för 2011 har 
givit Ale 12,5 Mkr mer i skat-
teintäkter än vad som budge-
terats och den siffran ligger 
fast. Mer än så verkar det 
dock inte bli, säger Helene 
Ramert.

I prognosen för 2012 
ökar Ales skatteintäkter med 
33 Mkr, men det är en för-
sämring med 13 Mkr mot 
vad som tidigare förväntats. 
Även 2013 spås bli ett år med 
mager tillväxt.

– Det här medför att 
det inte kommer att finnas 
pengar till någon volymök-

ning av verksamheterna. 
Inflation och löneökningar 
kommer istället ställa krav på 
effektiviseringar om vi ska få 
ihop budgeten. Nu är inflytt-
ningen fortfarande låg och 
barnkullarna små, vilket gör 
att det ändå ser hanterbart ut, 
säger Helene Ramert.

Ale kommun har för 2011 
tecknat in samtliga budgete-
rade pengar, men överskottet 
spås ändå bli cirka 18 Mkr.

– Det är våra låga ränte-
kostnader och de ökade skat-
teintäkterna som fortfarande 
är något osäkra som troligt-
vis ger Ale ett positivt resul-
tat när året är slut, avslutar 
Helene Ramert.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kärvare tider även för Ale

Jennifier – Ales eget äpple
– Fyndet visade sig vara ett äkta moderträd 

UNDER TRÄDKRONAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Helt unikt. Aleäpplet Jennifier har en frisk smak som lämpar sig bra för tillverkning av vin och chutney. Säväl det spetsiga 
kärnhuset som den ovanligt korta stjälken tillhör dess alldeles speciella egenskaper.

Just nu gror 50 Jennifier-
plantor på en odling i Fjärås.

VÄLKOMMEN MIAN
TILLBAKA TILL ÄLVÄNGEN

Mån-fre 9.30-18 • lör 9-13 • 0303-74 85 55 • Göteborgsvägen 78, Älvängen

BOKA TID FÖR NY 
HÖSTFRISYR
• Klippning /Dam, herr, barn

• Färgning

• Permanent

• Ögonfranspermanent

• Hårförlängning

• Uppsättningar

• Hål i öron mm

MIAN
LOTTA MADDEYVONNE

FIRA MED OSS!

Välkommen till Ale El!

Torsdag 1 september slår vi upp dörrarna till vår nya 
elhandelsverksamhet.  I samband med det bjuder vi på 

kaffe och kaka på vårt kontor i Alafors.

Du är hjärtligt 
välkommen för att 
teckna elavtal eller 
bara byta några 
ord med oss.

Lördag 3 september 
finner du oss i 
Älvängen.  
Vi står utanför Ica 
Supermarket kl 10-13. 

Fredag 9 september 
står vi bland knallar 
på Ale Torg i Nödinge.

Lunnavägen 2,  Alafors • 0303-33 24 00 • info@aleel.se • www.aleel.se
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POLIS
RONDEN

Måndag 22 augusti

Ung kvinna gripen
En ung kvinna grips på kvällen 
vid Nödingeskolan, misstänkt 
för narkotikabrott.

Tisdag 23 augusti

Misshandel
Relationsbetingad misshandel 
rapporteras i Bohus.

Torsdag 25 augusti

Personrån
Vid 21.30-tiden sker ett person-
rån i Nödinge. Två gärningsmän 
tilltvingar sig en plånbok av 
målsäganden, en kvinna i 
50-årsåldern. Troligtvis har 
rånet skett under pistolhot.

Fredag 26 augusti

Narkotikabrott
Tre personer grips för narkoti-
kabrott, eget bruk. Gripandet 
sker i Bohus.

En av polisen känd gärnings-
man grips vid Ale gymnasium, 
misstänkt för narkotikabrott.

Lördag 27 augusti

Skadegörelse
Bohus förskola utsätts för 
skadegörelse. Ett antal rutor 
krossas.

Antalet anmälda brott under 
perioden 22/8 – 29/8: 38.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Projektet är nu klart för en sista efterbesiktning. Den 5 

september släpps föreningsli-
vet in i hallen som då ska vara 
färdigutrustad. De som främst 
kommer att ha verksamhet i 
den nya idrottshallen är Surte 
Innebandyklubb och Ale Inne-
bandyförening. Dessutom 
kommer Bohus IF:s friidrotts-
sektion att husera i den unika 
flygeln avsedd för just friidrott.

– Även Kongahälla har hyrt 

in sig och som det är nu har vi 
ytterligare tider kvar att hyra 
ut just i friidrottsdelen, det är 
ju något helt nytt för oss att 
kunna erbjuda i Ale, säger Klas 
Arvidsson.

Bohushallen kommer också 
att ha ett öppet café som för-
hoppningsvis föreningslivet 
kommer att driva.

– Vi tror att det här kommer 

bli den självklara mötesplatsen 
i Bohus. Utomhusmiljön med 
scen, skateramper och boule-
bana lockar människor i alla 
åldrar, säger Klas Arvidsson.

Även boxningsklubben i Ale 
kommer att ha arrangemang 
i Bohushallen. En mobil ring 
har köpts in som också kan 
användas på andra platser.

Kostnaden för Bohushal-

len uppgick till 43,4 miljoner 
kronor, 2,7 mer än budge-
terat. Den främsta orsaken 
till budgetöverskridandet 
rör de nya garageplatser som 
Ale kommun var tvungen att 
ersätta Alebyggen med för 
att kunna skapa den optimala 
Bohushallen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 1 132 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Fagerhultsvägen 11. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 4 rok, 123 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 1 051 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Skepplandavägen 9. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 7 rok, 181 + 39 kvm
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PRIS 220 000 kr/bud. AVGIFT 824 kr/månad.
VISAS Må 29/8 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Granhäcksvägen 22. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 16 kvm
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PRIS 1 680 000 kr/bud. TOMT 964 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Åsbacken 14. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 3 rok, 74 + 72 kvm
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PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 764 kvm . VISAS Må 5/9.
Ring för tidsbokning. Stomvägen 8. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 140 + 7 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 416 kvm . VISAS To 1/9.
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 3. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 800 000 kr/bud. TOMT 853 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Lahallsvägen 11. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-749002/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 180 kvm
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PRIS 445 000 kr/bud. AVGIFT 3 000 kr/månad.
VISAS Må 5/9 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Byvägen
18a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54 kvm
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PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm . VISAS Sö 4/9.
Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken 13. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok totalyta 196 kvm
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PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 606 kvm . VISAS Sö 4/9.
Ring för tidsbokning. Emylundsvägen 38. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 137,5 kvm
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PRIS 2 700 000 kr/bud. TOMT 1 260 kvm . VISAS Sö 4/9.
Ring för tidsbokning. Sålanda 157. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 215 + 40 kvm
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PRIS 2 695 000 kr/bud. TOMT 427 kvm . VISAS To 1/9.
Ring för tidsbokning. Malm Erikssons Gränd 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 3 rok, 93 + 10 kvm
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PRIS 3 700 000 kr/bud. TOMT 728 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 496 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 64. KUNGÄLV
Peter Eriksson 0303-211030.

ALE BOHUS 5 rok, 140 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

BOHUS. Lördag 17 september invigs Bohushallen.
Den efterlängtade idrottshallen kommer att bli 

en naturlig mötesplats, inte bara för idrottsutö-
vare.

– Vi har tagit det bästa från alla andra hallar 
och dessutom kryddat med en attraktiv utom-
husmiljö, säger Klas Arvidsson, en mycket nöjd 
fritidsintendent.

Bohushallen klar för invigning – en efterlängtad mötesplats för alla åldrar
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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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Med böckerna i hjärtat
I över 30 år har hon arbetat som bibliotekarie i Ale kommun. 

Hon har alltid älskat sitt jobb och blir fortfarande inspirerad av det.
Ann Franzén har följt många alebor från sagostund till vuxenvärld.

Hur kom det sig att du 
blev bibliotekarie?

– Först läste jag svenska och 
historia och då funderade jag 
på att bli lärare. Men efter 
studierna började jag tänka 
om. Under den perioden 
jobbade jag i en bokhandel, 
samtidigt som de första barn-
böckerna av Maria Gripe 
kom. Jag blev helt fascine-
rad av det underbara språ-
ket och de enorma berät-
telserna. Under julhandeln 
skulle jag sedan stå och för-
söka sälja de här fantastiska 
verken. Men när folk istäl-
let valde de andra, billigare 
böckerna, visste jag vad jag 
ville göra: Jag ville prata för 
de bra böckerna. Det ledde 
till att jag sedan började läsa 
till bibliotekarie i Borås.
Vad är det bästa med ditt
jobb?

– Alla barn och ungdomar 
som jag kommer i kontakt 
med och lär känna. Jag ser det 
som väldig förmån att få följa 

dem och se hur de utvecklas. 
Det är roligt att träffa dem 
i vuxen ålder och se vad det 
blev av dem. Biblioteket på 
en skola blir ofta en plats dit 
ungdomar söker sig för att få 
lugn och ro, och det viktigt 
att det finns någon vuxen när-
varande. 
Finns det några nack-
delar? 

– Nej, jag kan inte komma 
på någon.
Vilken typ av böcker läser
du helst?

– Jag läser mycket deckare och 
även en del faktaböcker, främst 
om arkeologi och historia. 
Mina favoritförfattare är bland 
andra Arnaldur Indridason, 
Reginald Hill och svenska 
författaren Kristina Ohlsson. 
Sedan läser jag även mycket 
barn och ungdomsböcker.
Vad tycker du om ljud-
böcker?

– Det är inget jag själv använ-
der, men det har ju blivit upp-

skattat och är en tendens i 
tiden. När man ska göra allt 
samtidigt är de helt suveräna. 
Jag är inte orolig att de ska 
ersätta läsandet för det är två 
olika saker. 
Vilken bok läser du just 
nu?

– En försvunnen värld av 
Maja Hagerman. Den är 
jättebra om man är intresse-
rad av arkeologi.
Vad har du gjort i 
sommar?

– Jag har målat mitt hus och 
även varit på målarkurs i akva-
rell på Läsö. Sedan har det 
blivit lite andra utflykter, bland 
annat till Värmland där jag var 
på en teaterföreställning.
Vad ser du mest fram
emot under hösten?

– Att skolorna ska satsa extra 
mycket på läsning och det är 
flera olika projekt på gång. 
Det är kul att jobba när det 
är så positivt inställning.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ann Franzén
Ålder: 63
Bor: I Älvängen
Intressen: Läsa, segla 
vikingaskepp och paddla 
kajak. 
Stjärntecken: Tvilling
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral har 
en framtid.

Det slog ansvariga 
politiker och tjänste-
män fast när de sva-
rade upp mot ortsbor-
nas kritik på tisdags-
kvällens öppna möte i 
bygdegården.

Mycket folk hade 
kommit för att få svar 
på sina frågor och 
samtidigt ta del av 
den information som 
verksamhetsledningen 
delade med sig av.

Efter det senaste årets turbu-
lens kring Skepplanda vård-
central bildades en arbets-
grupp i våras, sprungen ur 
det lokala föreningslivet på 
orten. Representanter från 
Ale DHR, Röda Korset, 
Kommunala pensionärsrådet, 
Ale Demensförening, Reu-
matikerföreningen i Ale och 
Skepplanda församling utgör 
numera ett gemensamt språk-
rör i hopp om att få till stånd 
en förbättring.

– Det har successivt blivit 
sämre. Det kom ut informa-
tion om att vårdcentralen 
skulle stängas, vilket senare 
ändrades till att Skepplanda 
vårdcentral skulle bli en filial 
till Älvängen. Läkare har för-
svunnit och droppen var när 

man beslutade att stänga verk-
samheten under fem veckor i 
sommar, säger Gunilla Wal-
lengren, ordförande i Ale 
DHR, och med i den arbets-
grupp som initierat tisdags-
kvällens möte i Skepplanda 
bygdegård.

Förbättring
Det råder ingen som helst 
tvekan om att ansvariga poli-
tiker och tjänstemän tagit 
åt sig av kritiken och samti-
digt är måna om att försöka 
åstadkomma en förbättring. 
Regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), 
primärvårdsstyrelsens ordfö-
rande i södra Bohuslän Mats 
Frisell (S), primärvårdsdi-
rektör Gunilla Gustafs-
son, verksamhetschefen för 
Skepplanda vårdcentral Ker-
stin Torgeby och biträdande 
verksamhetschef Eva Helle-
nius fanns alla på plats för att 
dela med sig av sina framtids-
visioner för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral.
Arbetsgruppen hade sam-
manställt fem frågor som man 
önskade svar på under kvällen:

• När får vi våra utlovade 
läkare?

• Hur blir det med vård-
centralens vara eller icke vara?

• Hur ser listningssituatio-
nen ut?

• Hur blir det med service-

nivån?
• Hur blir det med budge-

ten för kommande år?
Presidiet fick bolla fråge-

ställningarna mellan sig, med 
förbehållet att ge åhörarna 
raka svar.

– Ni ska inte tro något 
annat än att vi jobbat med 
problemet under hela våren. 
Vi har bytt ut verksamhetsled-
ningen, för att angripa situa-
tionen på ett offensivt sätt. 
Vi såg det som en nystart när 
vårdcentralen öppnade igen 
efter sommaren, konstaterade 
Mats Frisell i sitt inlednings-
anförande.

Någon omedelbar risk för 
att Skepplanda vårdcentral 

ska försvinna finns inte. Fokus 
ligger på att rätta till de brister 
som blivit kända för den nya 
ledningen.

– Vi har ett tydligt upp-
drag från Gunilla Gustafsson 
och primärvårdsstyrelsen. Vi 
har tittat på de akuta brister 
som måste förbättras. Tele-
fonrådgivningen är en sådan 
sak. Vi har gjort om persona-
lens schema, så från och med 
måndag kommer vi att ha en 
annan bemanning. Det ska gå 
att boka tid i Älvängen eller 
Skepplanda oavsett vem man 
får prata med, förklarade Ker-
stin Torgeby.

– Öppettiderna kommer 
inte att vara statiska. Vi måste 
alltid ha sjukutbildad personal 
på plats och det medför att vi 
får ha olika stängningstider. 
De som besöker vårdcentra-
len ska kunna boka en tid och 
viktigast av allt är ett vänligt 
bemötande, tillade Torgeby.

– Vi är väl medvetna om 
vad ni förväntar er av oss. Pro-
cessen är igång, men ni måste 
ha tålamod. Rom byggdes inte 
på en dag och vi kommer inte 
att ha en färdig lösning över 
en natt. Vår ambition är att 
bemanna upp båda ställena, 
Älvängen och Skepplanda, i 
den mån det går.

Läkarbrist
Nuvarande läkare på Skepp-
landa vårdcentral går i pen-
sion om en dryg månad och 
vem som ska fylla den luckan 
återstår att se.

– Det råder läkarbrist totalt 
sett i Sverige. Det här är inget 
unikt problem för just Skepp-
landa. Intressenter finns dock 
och vi jobbar vidare med 
frågan, förklarade Gunilla 
Gustafsson.

Budgeten för kommande 
verksamhetsår?

– Det sker inga föränd-
ringar utan den kommer att 
indexuppräknas på det sätt 
som görs för Sveriges kom-
muner och landsting, poäng-
terade Gert-Inge Andersson.

Bengt Englund agerade 
talesman för det kommunala 
pensionärsrådet. Englund tog 
tillfället i akt att presentera ett 
antal förslag på åtgärder som 
skulle göra Skepplanda vård-
central mer attraktiv i framti-
den. Presidiet lyssnade intres-
serat och anammade flera av 
idéerna.

Efter att den allmänna frå-

gestunden klarats av blev det 
dags att sammanfatta kväl-
len. Ett uppföljningsmöte 
kommer att ske i Skepplanda 
bygdegård någon gång under 
november. Innan dess ska led-
ningen, med lokalbefolkning-
ens hjälp, göra sitt yttersta för 
att lyfta Älvängen/Skepplanda 

vårdcentral ur den svacka som 
man just nu befinner sig i.

Hopp för Skepplanda vårdcentral
– Politiker och tjänstemän bemötte kritiken

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.

Presidiet, bestående av regionstyrelsens ordförande Gert-In-
ge Andersson, biträdande verksamhetschef Eva Hellenius, 
primärvårdsstyrelsens ordförande i södra Bohuslän, Mats 
Frisell, verksamhetschef Kerstin Torgeby, och primärvårds-
direktör Gunilla Gustafsson, fick en hel del frågeställningar 
att diskutera.

Rolf Johansson och Gunilla Wallengren från Ale DHR gjorde 
tummen för stormötet i Skepplanda bygdegård.

Det kommunala pensionärsrådet, här representerade av 
Bengt Englund, Hans Hellman och Hans Åström, förde fram 
ett antal olika förslag på förbättringsåtgärder för Skepplan-
da vårdcentral.

Visste du att vi startar 
en föräldrakurs för 

tonårsföräldrar
den 20 september?

Connect
Ny kurs för tonårsföräldrar
Tonårstiden är en turbulent tid för både unga och 
föräldrar och det är helt naturligt. 
På kursträffarna arbetar vi med att  hitta olika 
alternativ som stöttar dig som förälder både med att 
sätta gränser och låta tonåringen  utveckcklas. 

Du som har barn i 12-17-årsåldern är välkommen till kursen.  
Vi träffas 18.00-19.30 på Trollevik, Södra Trolleviksvägen 
28-30 i Nödinge tio gånger. 

Start den 20 september. Vi bjuder på fika från kl 18.00
Kursen är kostnadsfri. 

Vill du veta mera eller anmäla dig, kontakta någon av 
handledarna Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ale.se, 
0303-330551, Madeleine Sandahl-Rehnberg, 
0303-371475, Anna Gabrielsson, anna.gabrielsson@ale.se, 
0303-330960 eller folkhälsoplanerare Birgitta.Freden 
0704-320 711, birgitta.freden@ale.se
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ÄLVÄNGEN. Frågorna 
har varit många runt 
hanteringen av Håkan 
Anderssons Mekanis-
kas planerade utbygg-
nad i Älvängen.

Nu blir det ännu flera 
frågetecken, då Ale 
kommun svarat att de 
inte längre ser några 
skäl att besvara några 
frågor från Håkan 
Andersson.

– Det här bekräftar 
bara hur synen och 
inställningen till oss före-
tagare är, säger en lutt-
rad Håkan Andersson.

Först fick HAMEK, Håkan 
Anderssons Mekaniska i 
Älvängen, vänta i två år på 
sitt bygglov. När handlingar-
na äntligen var underskrivna 
krävde Håkan Andersson er-
sättning för bland annat de vär-
meslangar för bergvärmen till 
HAMEK:s lokaler som mar-
kentreprenören grävt av samt 
förhöjda kostnader i samband 
med bygglovsansökan.

– Kommunens ansvarslö-
sa hantering av hela ärendet 
har kostat mig 400 000 kronor 
extra. En arkitekt som tvingas 
rita om för att förutsättningar-
na och beskeden från kommu-
nen ständigt förändras kostar 

mycket pengar. Att det kommer 
att bli en diskussion om detta 
anspråk förstår jag, men att 
de hittills har vägrat prata om 
den fysiska skadan som gör att 
våra lokaler står utan värme är 
rent utsagt oförskämt. De har 
grävt sönder våra värmeslang-
ar. Det kostar 100 000 kronor 
att byta dem. Det är väl bara att 
sätta igång. Tänk om det hade 
varit tvärtom, att vi hade orsa-
kat kommunen en skada? Då 
hade det varit andra tongång-
ar, dundrar Håkan Andersson.

Historien började med att 
kommunen och Håkan An-
dersson upprättade ett fastig-
hetsregleringsavtal där parter-
na kom överens om ett mark-
byte. Detta medförde att Tra-
fikverket kunde inleda arbetet 
med den nya lokalvägen som 
ska gå precis utanför verkstan. 
Avtalet förutsatte att HAMEK 
fick bygglov och kunde bygga 
ut sina lokaler. Bygglovet 
kräver emellertid att nya E45 
förses med ett särskilt vägräcke 
för att garantera säkerheten hos 
HAMEK. Kostnaden för detta 
vägräcke uppgår till 2 Mkr, en 
kostnad som varken Trafikver-
ket eller Ale kommun vill stå 
för.

– Hade vi vetat detta från 
början så hade vi aldrig gått 
vidare, men kravet på det nya 

vägräcket kom först efter att 
kommunens samhällsplane-
ringsavdelning beställt en sär-
skild riskanalys. Plötsligt dög 
inte den analys som Trafikver-
ket gjort, utan nu åligger det 
mig att bekosta ett särskilt väg-
räcke för två miljoner kronor 
om jag vill expandera på min 
egen fastighet, säger Håkan 
Andersson.

Han är minst sagt trött 
på livet som företagare i Ale 
kommun.

– Jag trodde mycket på den 
nya politiska ledningen. De har 
pratat högt om att näringsli-
vet skulle vara ett prioriterat 
område, men än så länge har 
jag inte märkt någon skillnad. 
Vi vill utveckla vår verksam-
het, anställa flera och gå vidare. 
Det språket verkar ingen i Ale 
kommun förstå, säger Håkan 
Andersson bittert.

Via sin jurist har HAMEK 
begärt att få omförhandla fast-
ighetsregleringsavtalet, efter-
som det inte längre är möj-
ligt för företaget att expande-
ra inom en rimlig kostnadsram.

– Problemet är att de signa-
ler som kommunen skickar ut 
är att de inte vill medverka till 
att hitta en lösning. De skriver 
till och med i ett brev till oss 
att ”med anledning av er be-
gäran finner vi det inte heller 

nödvändigt att Lennart Nils-
son (Näringslivs- och exploa-
teringschef) ger svar på kvarstå-
ende frågor om vägräcket”. De 
finner alltså det inte vara nöd-
vändigt att besvara frågor från 
företagare som vill expandera i 
Ale. Den här kommunledning-
en gräver sin egen grav om det 
här får fortsätta, menar Håkan 
Andersson.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
har hastigt och mindre lustigt, 
blivit inblandad i ”affären”.

– Jag brinner för näringslivet 
och vill självklart inget hellre än 

att vi löser det här. Jag har enga-
gerat mig i Håkans ärende och 
kan förstå hans frustration. Nu 
jobbar vi på att komma till rätta 
med det här. Det är a och o för 
Ale att våra företag kan växa. 
Varför det har gått så snett i 
Håkans fall ska vi utvärdera och 
lära oss av. Jag väntar på svar 
kring varför vi har gjort en egen 
riskanalys som plötsligt kräver 
ett dyrare vägräcke längs E45, 
när Trafikverket som är ansva-
rig har en utredning som säger 
något annat. Att hans värme-
slangar som förstörts ska er-
sättas är också en självklarhet. 

Jag hyser gott hopp om att alla 
parter ska komma överens, 
men vi måste göra rätt och inte 
bara fixa till det, säger Mikael 
Berglund i en kommentar.

De skadeståndsanspråk 
och kostnadsersättningar som 
Håkan Andersson har begärt 
har Ale kommun avvisat.

Nya bekymmer för HAMEK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTO

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Anderssons planerade utbyggnad har kantats av bekymmer från tidig start. Inte ens 
när entreprenören för nya lokalvägen gräver av värmeslangarna för bergvärmen till den be-
fintliga verkstan ersätts företaget.

– Vägras ersättning för söndergrävda värmeslangar

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

Priserna gäller fr o m onsdag 31/8

Hösten är här...
Dags att plantera lökarna för påskliljor, tulpaner m.m.

Tulpanlökar i lösvikt 

fr 55:-/kg

Påskliljorlökar i lösvikt 

fr 29:-/kg
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Området som ska bebyggas 
består idag till största delen 
av skogsmark och är tillsam-

mans med Keillers damm 
ett omtyckt och naturskönt 
rekreationsområde i Surte.

– Målsättningen är att de 
ingrepp som görs i marken 
skall ske på ett sådant sätt 
att topografin och kringlig-
gande naturmark påverkas 
så lite som möjligt, förklarar 
Hans Wiliö, som arbetar 
med försäljning och mark-
nadsföring.

Under två veckors tid, 
med start förra måndagen, 
genomför Green Village 
en marknadsföringskam-
panj i Nordstan. En monter 
har byggts upp för att locka 
intressenter till projektet.

– Det vi vill förmedla är 
att vi fokuserar på det ekolo-
giska, att vi tänker smartare 
än vad byggbranschen har 
gjort tidigare. Vi kommer 
genom hela projektet att 
eftersträva nivån guld enligt 
klassningen Miljöbyggnad, 
säger Hans Wiliö.

– Nyttjandet av egen 
vind-, sol- och bergvärme ska 
tillämpas för att få ner drifts-
kostnaderna för de boende. 
Bambugolv och cellulosaiso-
lering är andra exempel på 
klimatsmarta lösningar.

Vilken målgrupp riktar 
ni er på?

– Det är i första hand 
barnfamiljer, säger Wiliö.

Den pågående kampanjen 
i Göteborg kanaliserar tre 
tydliga budskap till besö-
karna:

• Energi
•  Kommunikation och 

transport
• Arkitektur
– Att man kan bo mitt i 

naturen, men samtidigt ha 
sju minuters pendlingsav-
stånd in till Göteborg, som 
blir fallet med den nya infra-
strukturen, är det som impo-
nerar mest på intressenterna, 
säger Lars Wååg.

För att ytterligare attra-
hera människor att bosätta 
sig i det nya Keillers damm-
området har Green Village 
för avsikt att erbjuda varje 
hushåll en Volvo C30 elbil.

– Surte blir i så fall det 
elbilstätaste området i hela 
världen. Tanken är att ha en 

elladdningsstolpe på varje 
hus i området och vi för dis-
kussioner med Ale kommun 
om att få till stånd laddnings-
bara platser vid pendelsta-
tionen i Surte, avslöjar Hans 
Wiliö.

Hur kommer prisbilden 
att se ut för de respektive 
bostadsformerna?

– Det ska vi kunna presen-
tera i samband med Hem- 
och villamässan i Göteborg 
den 27 oktober. Då ska man 
också kunna teckna sig för ett 
boende i Surte.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) besökte 
Green Villages monter i 
Nordstan i förra veckan. Han 
välkomnar den satsning som 
nu är på gång vid Keillers 
damm.

– Det symboliserar fram-
tidens Ale med en modern 
och miljövänlig boendeform. 
Keillers damm är ett fan-
tastiskt vackert område och 
med väg- och järnvägsut-
byggnaden ska det inte vara 
svårt att locka nya invånare 
till vår kommun, avslutar 
Berglund.

Green Village marknadsför 
klimatsmart boende
– Första området planeras i Keillers damm

I NORDSTAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fågelperspektiv över det nya bostadsområde som planeras vid Keillers damm i Surte. Illustration: thorbjörnsson+edgren arkitektkonto

Radhusen, så som de är tänkta att se ut. Illustration: 
thorbjörnsson+edgren arkitektkonto

Lars Wååg och Hans Wiliö arbetar med 
försäljning och marknadsföring hos 
Green Village som planerar 86 lägen-
heter, 21 radhus och 9 villor i Surte.

GÖTEBORG. Green Village har planer att etablera 
fem bostadsområden runt Storgöteborg.

Först ut är Keillers damm i Surte där spaden 
förhoppningsvis sätts i jorden någon gång mellan 
oktober och december i år.

Totalt handlar det om 86 lägenheter, 21 radhus 
och 9 villor.

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

�����������������������
�
��	�����

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

�������������������������������

�������������������������

����������
��������
����������

2011  |   vecka 35  |   nummer 29  |   alekuriren 15

��HV�YODJQXNDWR\RW�ZZZ�����������������OH7�����1$7$*7/8%��9/�*18.
��2%6/25�,�611,)�,9

�

���������d�����d�������������
d

de��ä����d�d������då�

d�����djd�����d�����d�������d��������d��

�(7,+:�	�.&$/%�����6,61(9$

�RYDIVOLEHWVQ£MW�KFR��HMOLPDI�DWXORVED�DU¤Y�YD�QH�KFR�WHWLODYNDWR\R7�JμK�¤S�OHSPH[H�HGQDO¤UWV�WWH�U£�VLVQHY$
���¤YLQSSRW�¤S�WHKUHN£V�KFR�WURIPRN�U£�VLVQHY$�QHQRLWDUHQHJ�HMGHUW�,��UHWLU

d
d
�������d������������d��d��������d�� d

drf�����djd�����f
�d������då�d���d����d��d������ä� d

dde���d��d����ä���då�d��ä����

d�������
d¶¯dtt}r}vvd~·¶�

ddn²ą±s¶¯tvzrud~²ą°·°©¨¶Ė�

L�VQQƪ�OOHGRPMQDSPDN�DQQH' �
���WWLY�KFR�WUDYV�DQUHJU£I

��N+���������YLWDQUHWODURWRP
�

�**�/338����������������$71�5�*,/5�5��'/8.676(5������71$712.������5('$1�0�����6(&,95(6�/$,&1$1,)�$72<27
��������$71�5�9,7.())(��5(002.//,7�5(7),*9$,9$�+&2��6*1,1 6,61(9$ *1,15�.�'$'1$/%�',9�*1,1.85%5�)(/61�5%�� �

2&�33�/678��0.�����/���������1�5) � �����258(�66$/.�-/,0��0.�*���������1�5)�*1,15�.�'$'1$/%�',9�

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



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

�������
�����������������

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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


Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������

����
������������������������������������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

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

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE
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Måndag 19.30 Core Kristin Nödingeskolan

Tisdag 18.30* Stavgång Sonja Furulund
 20.00 Medel Suzette Ledet

Torsdag 18.30 Skivstång Eva Nödingeskolan
 19.00 Dans Fuego Fiona  Ledet
 19.00** Stavcross Sonja Dammekärr
 
Söndag 16.00 Styrka/Medel Ann Sporthallen / Nödinge
 18.00 Bas Ariane Älvängens Kulturhus
 19.00 Core Karin Älvängens Kulturhus

* Fr. 11 okt. ** T.o.m. 6 okt. 

Terminsstart
Måndag 5 september 2011

GRATIS
prova på hela första veckan

I höst erbjuder vi
Dans Fuego

Styrka/medel
Core

Skivstång
Bas (lättare utan hopp)

Medel (en del hopp, högre tempo)

Stavgång (uteaktivitet)

För inbetalning av aktivitetskort
och medlemskap

Bankgiro 5939-9121
Uppge namn, adress, persnr,
aktivitetskort, medlemskap

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 5/9 – 11/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom

1400 kr/700 kr 

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår

ÄLVÄNGEN. I över 30 
år har Nanne Hessel 
arbetat i egen regi och 
hållit kurser, program 
och utbildningar i per-
sonlig utveckling och 
ledarskap.

Mottagningen har 
hela tiden varit förlagd 
till Göteborg, men nu 
väljer hon flytta hem 
delar av verksamheten 
till Sålanda.

– Individterapin 
behåller jag i Göteborg, 
men när det gäller par 
är de välkomna till 
mottagningen hemma 
i Sålanda, berättar 
Nanne.

Nanne Hessel är certifierad 
psykoterapeut, European 
Certification for Psychothe-
rapy, och i botten är hon ut-
bildad psykosyntesterapeut. 
Företaget som hon driver 
heter Livsledarskap.

– Till mig kommer alla 
typer av människor och jag 
har ett ålderspann på klien-
terna från 14 år upp till 80 år, 
säger Nanne.

Konflikter
Nanne tar emot många par 
som upplever problem i sin 
relation. Otal är de männis-
kor som hon hjälpt genom 
åren.

– Konflikter är inte något 
farligt utan det är en möj-
lighet till att växa, förklarar 
Nanne och fortsätter:

– Imagoterapi är en väl-
fungerande metod som både 
riktar sig till par och andra 
relationer såsom syskon, 
vänner, kollegor och arbets-
kamrater. Forskning har visat 
att när vi är emotionellt upp-
rörda, stressade och känner 
oss pressade hör vi inte var-
andra mer än max 20 procent.

Imago är en metod som 
lär klienterna att lyssna. Med 
hjälp av den medvetna dialo-
gen, som är basen i imago, 
kan båda partner få en chans 
att växa och utvecklas som 
människor.

– Man lär sig att gå in i den 
andres landskap.

Nanne Hessel anser att fler 
bör använda dialogen i före-
byggande syfte när det gäller 
relationer, oavsett om det rör 
hemmet eller arbetsplatsen.

– Att lyssna till varandra är 
en smart investering, betonar 
Nanne.

Har du lättare att nå ut 
med ditt budskap idag jäm-
fört med när du startade 
verksamheten?

– Förut var terapi kopplat 
till något sjukt och hade en 

negativ klang. Så är det inte 
idag. Medvetenheten för den 
verksamhet som jag bedri-
ver har ökat, säger Nanne 
Hessel och avslutar med föl-
jande budskap:

– En kris är alltid början på 
en möjlighet både i det priva-
ta livet som i arbetslivet!

Nanne Hessel flyttar 
hem sin verksamhet
– Livsledarskap erbjuder parterapi 
och grupputveckling

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nanne Hessel driver Livsledarskap, som erbjuder individ-, 
parterapi och grupputveckling.

Hon vänder sig både till privatpersoner såsom den offent-
liga sektorn . Mottagningen har Nanne i Göteborg, men nu 
flyttar hon hem delar av verksamheten till Sålanda.

LÖDÖSE. På lördag 
invigs Lödösehus.

Medeltida inslag 
utlovas.

Dessutom blir det 
musikunderhållning av 
Alban och vapendra-
garna samt kaffe och 
tårta till alla besökare.
Kombinationen av folk-

bibliotek och museum har 
skapat Lödösehus. 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. 

På lördag stundar invig-
ningsfest. På programmet 
står bland annat besök av 

författaren och historikern 
Maja Hagerman, som ska 
föreläsa om Runor – de 
unika stenbrevens berät-
telser. Maja kommer också 
att signera sin nya bok ”För-
svunnen värld”.

Invigningstalet sker 
klockan 13 och därefter står 
fikabordet uppdukat.

JONAS ANDERSSON

Invigningskalas med medeltida inslag

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

Hos oss 

får du pröva 

innan du betalar!



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 AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Veckans matcher
Söndag 4 sept  Kl 12:00  NSK P00 – Hällesåker IF
 Kl 17:00 NSK P01 Vit – IK Kongahälla Vit
 Kl 18:00  NSK P01 Blå – IK Kongahälla Röd

Välkomna! Cafeterian är öppen

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

FOTBOLL
VIMMERVI IP

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

495 :-

���������������������������
�		��

���������������������

SOMMARERBJUDANDE
�������������������
������������������������������������������������
�
�	������������������������
������������
����
���������� 295 :-
��� ��������� �������������
	��������������������������������������������
������ �������������������������������
��������������������
�������������
��������

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

Besök vår hemsida: www.laget.se/nskfotboll

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

LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppet alla dagar
Mån-lör 10-22 Sön 12-20
Göteborgsv 89 Älvängen centrum

Tel.0303-748119 | www.alvgodis.se
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Lilla Edet 5-4 (3-3)
Mål LEIF: Marcus Tersing 3, Niclas 
Graff.

Ahlafors – Velebit 1-2 (0-0)
Mål AIF: Niclas Elving.
Matchens kurrar: Niclas Elving 3, 
Johan Elving 2, Mohamad Abdul-
razek 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Bergum 2-5 (1-1)
Mål ÄIK: Mattias Ögren och Patric 
Skånberg (straff).
Matchens kurrar: Mattias Ögren 3, 
Martin Johansson 2, Patric Skån-
berg 1.

Division 4 Västergötland V
Upphärad – Lödöse/Nygård 4-0 
(2-0)

Division 5 Västergötland V
Trollhättans IF – Skepplanda 1-9 
(0-3)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, Johan 
Andersson, Danny Eriksson, Niclas 
Hylander, Daniel Larson, Mattias 
Johansson, Edwin Modin.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Danny Eriksson 2, Daniel Larson 1.

Division 6 Alingsås
Borgstena – Alvhem 3-2 (2-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2.

Alvhem – Töllsjö 0-8 (0-3)

Division 6 D Göteborg
Nol – Bosna 6-1 (2-0)
Mål NIK: Hadi Namro 2, Michael 
Hintze, Hardi Kalkali, Boban Ilic, 
Johan Alemyr.

Nödinge – Hyppeln 5-0 (2-0)

Division 7 D Göteborg
Bohus – Backatorp 1-0 (0-0)

Surte – Gothenburg Celtic 3-3 
(1-3)
Mål SIS: John Landstedt, Andreas 
Werder, Sefedin Harbas.

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Friscopojkarna 1-0 
(0-0)
Mål: Matilda Errind.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – IFK Ulricehamn 
2-6 (1-3)
Mål LN: Gabriella Jonasson, Olivia 
Bengtsson.

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Lindholmen 0-0
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Emelie Johansson 2, Ulrika Saaranen 1.

Alla hälsas 
välkomna!

Lördag 3 september kl: 10-13 
Grusplanen, Nolängen IP
Pris: 50 kronor per bil
Anmälan via: nolik@hotmail.se

Nol IK bjuder in till
BAGAGELUCKELOPPIS

 SURTE. Då vädrets makter 
var med Ale Trial Klubb förra 
lördagen med regn dagen 
före tävlingen, blev banorna 
som banläggarna lagt, leriga 
och svårframkomliga.

– Det tycker de flesta tri-
alförare är kul, förklarar Joar 
Bergman, tävlingsledare för 
den sjätte deltävlingen i Väst 
Trial deltävling sex på Kleve-
bergsbanan i Surte.

Det kom 54 startande med 
en ålder från 8 år upp till 75 
år. De flesta var positiva till 
arrangemanget. Då Väst-
trial är en MHF Ungdom-

stävling gjordes även ett så 
kallat elitspår utanför tävlan, 
då det brukar komma förare 
som gillar att pressa sig ytter-
ligare. En av dessa var Kungs-
backas Eddie Karlsson som 
numera etablerar sig som en 
av Sveriges bästa, med in-
ternationella meriter i baga-
get. Han vann sin klass med 
endast en prick, det vill säga 
satte ner foten en enda gång 
på tre varv med åtta banor.

Hemmaförarna gjorde fint 
ifrån sig och placerade sig bra 
i sina respektive klasser, som 
är uppdelade efter kubik på 

motorcykeln samt ålder.
Banchef för arrangemang-

et på Klevebergsbanan var 
Peter Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Bröderna 
Johan och Niclas 
Elving fixade 1-0.

Tvåan hängde i luften, 
men ribba och stolpe 
räddade Velebit.

Till sist straffades 
Ahlafors för sin inef-
fektivitet och gästerna 
vände – och vann.

Det rådde mycket svåra 
förhållanden när Ahlafors 
IF tog emot Velebit på en 
sjöblöt Sjövallen – Svenska 
Stenhus Arena. Den första 
halvleken resulterade inte 
i särskilt 
mycket av 
konstruktivt 
värde. Det 
blev roli-
gare efter 
paus. Redan 
efter fem minuter fick AIF 
en frispark till höger på 
Velebits planhalva. Johan 
Elving måttade ett perfekt 
inlägg på den främre ytan 
där storebror Niclas mötte 
med pannan. Lednings-
målet skulle visa sig vara 
välförtjänt. AIF tog nu över 
händelserna och radade 
upp chanser, främst genom 
hemvändaren Niclas Elving. 
Hans chipp i kryssribban 
hade med stor sannolikhet 
dödat matchen.

– Ja, den var värd ett bättre 
öde. Sen har ju Peter An-
tonsson en fin nick i ribban 

och vi har ett bra läge på re-
turen, men de får en fot emel-
lan. Det var surt att vi inte fick 
in 2-0, säger Niclas Elving.

Matchen kom att avgöras 
under en händelserik sista 
kvart. Inbytte mittfältaren 
Anders Lundsten gick in 
stenhårt i en duell på mitt-
plan. Dessvärre kom han 
något sent och Velebitspela-
ren var försvarslös. Utmärk-
te domaren Per Rehnlund 
behövde inte tveka. Det röda 
kortet var befogat, om ändå 
olyckligt för Ahlafors. Kraf-
terna började tryta i hemma-
laget. Gästerna tog över och 

vann fram-
för allt spelet 
i luftrummet. 
Ivica Skiljo 
med förflu-
tet som all-
svensk spelare 

i Häcken visade klassen och 
nickade in 1-1 tio minuter 
före slutsignalen. Målet gav 
Velebit vittring på mer. Det 
tog dessvärre inte mer än 
ett par minuter innan Hade 
Hamzeh forcerade in 2-1 
från nära håll.

– De var starkare än oss i 
slutet. Vi sjönk för djupt och 
orkade inte stå upp sista kvar-
ten, men det är ingen kata-
strof att förlora mot just Ve-
lebit. Det är ett riktigt bra lag, 
menar Niclas Elving.

Resultatet ökar dramati-
ken i serien. Ahlafors möter 
nu jagande Warta borta på 

lördag. En nyckelmatch hu-
ruvida de gulsvarta ska få fast 
mark under fötterna eller 
blanda sig i kvalstriden på 
allvar.

– Det är den här typen 
av matcher som är roliga att 

spela. Jag hoppas vi kan dra 
fördel av att det är Warta som 
har pressen på sig. Vi kommer 
att ligga före dem oavsett hur 
matchen slutar. Vinner vi 
vågar jag nästan påstå att vi är 
klara, avslutar Niclas Elving.

Lerigt och svårframkomligt på Klevebergsbanan
– Sjätte deltävlingen i Väst Trial

Oskar Alfredsson, Ale TK.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klockrent! Niclas Elving möter brorsan Johans suveräna inlägg på den fria ytan. 1-0-målet 
var dagens delikatess, men tyvärr räckte det inte ens till poäng.

Klockrent – men ändå inte
– Ahlafors förlorade matchen de ägde

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Velebit 1-2 (0-0)

TROLLHÄTTAN. SBTK:s 
enorma målfabrikation 
fortsätter.

Förra helgen avfärda-
des International med 
9-1.

Exakt samma seger-
siffror blev det i lörda-
gens bortamatch mot 
Trollhättans IF.

Två lag gör upp om seriese-
gern i division 5 Västergöt-
land Västra. Det är fördel 
Vänersborgs FK, som har 

fyra poäng tillgodo på jagan-
de SBTK. Alelaget gör dock 
sitt yttersta för att hänga på i 
guldracet. På 
de två senaste 
omgångarna 
har det blivit 
sex poäng 
och 18-2 i 
målskillnad. 
Dessvärre för gulsvarts del så 
vinner även Vänersborgs FK 
sina matcher, nu senast mot 
Sollebrunn.

– Vi tar en match i taget 
och koncentrerar oss fullt ut 

på våra egna matcher. Vi vill 
avsluta årets seriespel så bra 
det bara går, säger Skepp-

landas assis-
terande trä-
nare, Jimmy 
Johansson.

Mot Troll-
hättans IF 
såg det inled-

ningsvis lite darrigt ut. Hem-
malaget pressade på rejält 
under de första tio minuter-
na och Mattias Holmström 
tvingades till ett par högkva-
lificerade parader.

– Vi låg fel i positioner-
na och var inte alls på tårna, 
säger Johansson.

Johan Anderssons led-
ningsmål för SBTK i den 
16:e minuten var inte logiskt, 
men utgjorde samtidigt start-
skottet till en ordentlig upp-
ryckning från gästernas sida. 
Innan halvleken var över hade 
Christian Rönkkö gjort 2-0 
och Danny Eriksson 3-0.

– Efter paus spelade vi rik-
tigt bra fotboll och TIF krok-
nade allt eftersom tiden gick. 
Det var bud på tvåsiffrigt, be-

rättar Jimmy Johansson.
På fredag spelar Skepplanda 

borta mot Sjuntorps IF.
❐❐❐

Ny storvinst för Skepplanda BTK

Danny Eriksson var en av 
Skepplandas målskyttar.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans IF – Skepplanda 1-9 (0-3)

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2011 och säsongen 2012

Betala 395 kr/mån i 12 mån 
via autogiro.

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Medaljregn över 
Heino Poutiainen

Lör 3 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Od

Lör 3 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Nödinge

FOTBOLL I ALE

Heino Poutiainen från Nol svarade för en fantastisk insats 
på Veteran-SM i friidrott, som avgjordes i Skellefteå. Heino 
åkte hem med två guld (spjut, slägga), två silver (viktkast-
ning, kula) och ett brons (diskus). I slägga blev det dessut-
om nytt svenskt rekord med kastet 29.97, drygt en och en 
halv meter längre än den tidigare noteringen.

På Nordiska Mästerskapen i finska Lappeenranta blev 
det också medalj till Heino Poutiainen. Kastet 28.93 
räckte till ett silver i spjut. Text och bild: Jonas Andersson

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

Vill du spela handboll?

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Torsdag 1/9 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

SUNDSVALL. Förra helgen arrangerades 
Nordiska mästerskapen i trial. Tävlingen 
gick i Nordanstig, som ligger strax söder om 
Sundsvall. 

Det blev fina framgångar för förarna från 
Ale. Lars Edvardsson vann i klassen 40+.  
Han blev således nordisk mästare i denna 
klass. Lars har redan tidigare blivit svensk 
mästare i klassen, såväl 2010 som 2011.

Det blev även framgångar för förarna från 
Ale Trial Klubb i de övriga klasserna. I klas-
sen för tjejer gick Emelie Andersson in på 
en hedrande åttonde plats. Klubbkompisen 

Linnea Björkdal gick in på nionde plats. I 
juniorklassen placerade sig Anders Lorents-
son på en sjunde plats. Bra kämpat av ung-
domarna!   ❐❐❐

Lars Edvardsson nordisk mästare i trial

Lars Edvardsson överst på prispallen. Tvåa 
blev Staffan Flossel, Finland, och Magnus 
Liljeblad, Björkvik.           Foto: Arne Hedin

Ale TK:s Lars Edvardsson 
visade klass när Nordiska 
mästerskapen avgjordes i 
Sundsvall förra helgen. Lars 
segrade i klassen 40+.

Foto: Arne Hedin

ALAFORS. Det var inte 
bara de gulsvarta spe-
larna som var bekanta 
på Sjövallen i lördags.

Domaren, Per Rehn-
lund, kände flertalet i 
hemmapubliken igen.

– Ja, fast jag har inga 
band till Ahlafors och 
har därför inga problem 
att döma här, säger 
skepplandabon Per 
Rehnlund.

Blott 24 år ung sadlade Skepp-
landa BTK:s Per Rehnlund om. 
Han lämnade inte fotbollspla-

nen helt, men han bytte dräkt. 
Han satsade på en domarkarri-
är, som nu går i rask takt.

– Jag avancerar en division 
om året så det går undan. Jag 
hade alltid mycket synpunk-
ter på domarna när jag spela-
de. Till sist tänkte jag att det är 
väl bäst att ägna sig åt det man 
tror sig kunna bäst, säger Per 
Rehnlund efter ett gott dags-
verke på Sjövallen.

Lördagens utmaning mellan 
Ahlafors IF och Velebit var på 
sätt och vis en liten debut för 
Rehnlund.

– Det var första gången jag 

Nu är det Rehnlund som bestämmer
dömde Ahlafors IF som trots 
allt ligger ganska nära Skepp-
landa där jag bor, jobbar och är 
uppväxt. Det finns egentligen 
ingenting som har hindrat mig 
från att döma dem tidigare, det 
handlar mer om sunt förnuft. 
Det skulle kunna bli tjat både 
före, efter och under match-
erna, men det handlar ytterst 
om hur du sköter ditt uppdrag. 
När jag springer in på plan för 
att döma kopplar jag helt bort 
vilka lag det är. Jag ser dem bara 
som två olika färger och mål-
sättningen är att behandla dem 
rättvist och bedöma varje en-
skild situation objektivt, säger 
Per Rehnlund som kunde kliva 
av Sjövallen rak i ryggen.

– Det är svårt att betygsät-
ta sig själv, men känslan var 
positiv. Några små misstag åt 
varje håll, så blir det ju alltid. 
Totalt sett kändes det ändå bra 
och några klagomål framfördes 
inte, säger han.

Matchen var nummer 16 i 
ordningen i division tre, en nivå 
som han hoppas få lämna redan 
nästa år.

– Självklart vill jag gå vidare, 
men det blir svårare för varje år. 
Till vårens kurs i steg 4 är det 
bara sex till åtta domare som 
får chansen. Klarar du den ut-
bildningen är du kvalificerad 
att döma division två och ett. 
Det hade varit riktigt kul. Det 
slutgiltiga målet är naturligtvis 
Allsvenskan. Jag är en tävlings-
människa och strävar efter att 
gå så långt som möjligt, berät-

tar Rehnlund.
Till sin hjälp har domarna 

så kallade matchobservatörer 
på cirka hälften av matcherna 
i division tre. De hjälper till att 
ge respons och att analysera do-
marinsatserna.

– Det är fantastiskt bra, sen 
har vi varsin coach och honom 
gäller det att ha med sig. Han 
ska förhoppningsvis rekom-
mendera förbundet att satsa 
vidare på mig.

Hur har då Rehnlund lyck-
ats göra denna kometliknande 
karriär inom domaryrket. Det 
mesta handlar enligt honom 
själv om kommunikation.

– Ingen match är den andra 
lik och det gäller att skapa en 

bra dialog med såväl spela-
re som ledare, samtidigt som 
du måste vara konsekvent och 
tydlig med vem det är som leder 
den här matchen. När jag säger 
kommunikation är det inte 
bara verbalt utan kroppssprå-
ket är minst lika viktigt. Vidare 
får du vara lite listig och för-
söka hitta de informella ledar-
na i varje lag. Får du dem med 
dig har du vunnit mycket. Det 
är långt ifrån alltid lagkaptenen 
som är den viktigaste kuggen i 
laget, avslöjar Rehnlund.

Han har en stor fördel av 
att ha spelat sju A-lagssäsong-
er som fotbollsspelare. Det har 
inte alla domare med sig i ba-
gaget.

– Spelförståelsen blir ju en 
helt annan om du har spelat 
själv. Det går inte att komma 
ifrån. Vidare är löptester och 
kondition inget stort bekym-
mer när man är ung som jag.

Tillhör du fortfarande de 
yngsta domarna?

– Nej, nej, nej. Återväxten är 
god. Det finns många som är 
betydligt yngre än mig.

Fast skulle Per Rehnlund nå 
Allsvenskan inom ett par år lär 
han åter vara yngst i Sverige – 
på elitnivå.

Per Rehnlund slutade med fotbollen som 24-åring, men lämnade inte planen för det. Han 
bytte bara dräkt. Nu är han domare i division tre och hoppas redan nästa år få vidareutbilda 
sig och ta nästa steg.

– 28-åringen drömmer om att döma allsvensk fotboll

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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ALINGSÅS. Distriktsmäs-
terskapen i friidrott avgjor-
des i Alingsås. Det var en 
härlig sensommardag med 
friska motvindar på upplop-
pet. Tävlingarna genererade 
stora framgångar för Ting-
bergs AIS.

Emma Kuutti, 13 år, 
sprang ett härligt starkt lopp 
på 600 meter. Emma tog 
täten direkt och drog hela 
fältet. De sista 100 meterna 
ökade hon farten i den starka 
motvinden och vann en säker 
seger med tiden 1.48.62. Nu 
väntar Götalandsmästerska-
pen, som går i Falköping 3-4 
september. 

Emma tog även två brons 
i kula med 8.89 och på 200 
meter med nya personrekor-
det 30.48, trots -3.0 i mot-
vind.

Patrik Björkman, 13 år, 
blev tvåa med 1.25 i höjd. 
Han rev hårfint på 1.30. Julia 
Kristiansson, 12 år, hoppa-
de nytt personrekord i höjd 
och kom trea. På 60 meter 
häck blev det även där en 
tredjeplats med tiden 13.52, 
endast en hundradel från 
silvret. Anna Kuutti, 12 år, 
sprang 1500 meter för första 
gången och blev tvåa. Anna 
hängde med bra första halvan 
av loppet och kämpade hela 
vägen in i mål med tiden 

6.12.60
De tre unga grabbarna i 

TAIS har varit i Varberg och 
tävlat, i den 41:a upplagan 
av Getabockspelen. Strå-
lande solsken och 25-gradig 
värme med viss vind rådde 
för dagen.

David Adolfsson, 7 år, 
tävlade i pojkar 8 och ställde 
upp i de flesta grenar som er-
bjöds. En riktig fjäder i hatten 
för David blev 600 meter och 
silvermedalj med den fina 
tiden 2.38.03. 

Carl Hermansson, 8 år, 
tävlade i sin klass och tog 
guldet på 60 meter. Calle 
släppte ingen för nära, vare 
sig i försöket eller i fina-
len. Tiden 10.3 blev resulta-

tet. Sedan blev det ett brons 
i längdhopp och ytterligare 
ett brons i kula där han satte 
personligt rekord med 4.50 
meter.

Daniel Adolfsson, 9 år, 
tävlade i pojkar 10. Daniel 
körde hela programmet av 
grenar som fanns för pojkar. 
Han var förmodligen tung i 
benen i slutet på dagen, då det 
var dags för höjdhopp. Trots 
detta lyckades han hoppa till 
sig bronset på 1.02 meter. 
Kultävlingen var i början av 
dagen och resultatet var inte 
långt ifrån det personliga re-
kordet, 6.38 meter och räckte 
till silver med god marginal.

❐❐❐

Mängder av medaljer till Tingbergs AIS
– Emma Kuutti distriktsmästare på 600 meter

Emma Kuutti från Tingbergs AIS tog guld på 600 meter när 
Distriktsmästerskapen avgjordes i Alingsås.

ÄLVÄNGEN. Ingen 
match att berätta om 
för barnbarnen.

Inte heller lär laget 
bli Oscarsbelönad för 
insatsen.

Älvängen förlorade 
lördagens hemma-
match mot Bergum 
med 2-5.
Nu ser det verkligen illa ut för 
ÄIK som visade så fina takter 
under förra hösten då laget 
avancerade till division 5. 
Visserligen åter-
står sex omgång-
ar, men då måste 
spelet flyta bättre 
än vad laget pre-
sterade i lördags-
matchen på dyblöta Älvevi.

Mattias Ögren var åter 

tillbaka efter sin skada och 
visade upp sig på direkten 
genom att slå in 1-0  redan i 
matchens början. Sedan kom 
gästerna och utjämnade till 
1-1 på ett kanonskott från 
långt håll.

Direkt efter paus fick 
domaren till en straff för 
Bergum och 1-2. Nu fortsat-
te motigheterna för ÄIK och 
1-3 kom då bollen fastnat i en 
vattensamling.

Sedan reducerade Älväng-
en till 2-3 på en underlig 

straff. Via stol-
pen prickade 
Patric Skån-
berg in bollen 
och detta mål 
blev också 

hemmalagets sista.
Trots att gästerna fick en 

man utvisad gjorde Bergum 
ytterligare två mål och 
därmed 2-5.  

1-0 till ÄIK genom Mattias 
Ögren, men det räckte inte 
till seger. Bergum vann till 
slut med 5-2.

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Älvängens IK föll i regnet

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängens IK – Bergum 2-5 (1-1)

Nordmanna 

         Bowling
Nordmannatorget Kungälv •  Tel: 0303-16345 • www.nordmannabowling.se  
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BOWLA OCH ÄT GOTT HOS OSS! 
VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER
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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:-
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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 3-stjärnigt hotell  
i Schleswig-Holstein, 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. 30/10:  1.399:-
1/11-22/12:  1.249:-

 

Apparthotel Svenson ★★★

Hotel Svenson som ligger i utkanten 
av Kappeln 68 km syd om den dansk-
tyska gränsen, är en trevlig bas för ett 
par stressfria dagar. Här blir ni varmt 
välkomnade och får det riktigt lugnt 
och skönt, där dagen börjar och slutar 
med god mat i en avslappnad atmos-
fär. Omgivelserna är speciellt tilläg-
nade till att gå på upptäcktsfärd i:  
200 m från hotellet ligger fjorden 
Slien – och den gemytliga marinan 
bredvid är en rigtig liten sötvat-
tenspärla i saltvatten. Från hotellet 
går det också goda vandringsstigar 
in till centrum av den lilla hamnbyn 
Kappeln där den maritima stämning-
en kryddas med livlig butikshandel i 
stadsmitten.

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 19/12 2011.

Weekend i Växjö

Best Western Royal Corner ★★★★

Vid sjön där vägarna strålade samman 
har ”vägsjö” – Växjö – vuxit fram i 
det gamla ”smålandet”. Växjö är näs-
tan helt omgivet av sjöar och därför 
har en mycket vacker placering och 
en fin utgångspunkt för äventyr i det 
småländska landskapet. Här i denna 
universitetsstad, som i folkmun kal-
las ”staden där vägarna möts” och 
även kallats ”Europas grönaste stad” 
– bor ni centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på det 4-stjärniga Best 
Western Royal Corner. Där vill de att 
deras gäster ska trivas, och bjuder 
därför bl.a. alltid på färsk frukt, kaffe, 
te och vatten. I relaxavdelningen kan 
ni slappna av efter en lång dag i bub-
belpoolen, poolen och bastun.

Ankomst: Fre-lör 2/9-10/12 2011.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum från

1.249:-
Pris utan reskod från 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Småland

Stressfria 
dagar i Kappeln

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i föräldrars säng.

Max. 1 barn 6-14 år  
½ priset i föräldrars rum.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

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

LÖDÖSE. Vier Brillen stod på 
Ljudaborgs scen i torsdags 
kväll.

Publiken fick uppleva en 
lång och svängig konsert.

Göteborgsgruppen kom nyli-
gen ut med skivan ”Vi ska alla 
dö en gång”.

Vier Brillen består av fyra män från 
Göteborg. Bandet spelar svängiga 
visor med underfundiga rim och 
oväntade poänger. Musiken och tex-
terna går i Hasse och Tages och Povel 
Ramels anda. 

– Vi gör alla texter och all musik 
själva och låtar från vår förra skiva 
”Norsk torsk, baby” har spelats över 
200 gånger i P4, säger pianisten och 
tillika sångaren Olle Huldén.

Framträdandet av Vier Brillen 
satte punkt för ”Musik torsdagskväl-
lar på Ljudaborg”, som varit ett sam-
arrangemang under den gånga som-
maren mellan Lilla Edets kommun, 
Stödföreningen för Lödöse Museum 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Visgruppen Vier Brillen spelade på Ljudaborg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vier Brillen satte punkt för sommarens musikkvällar på Ljudaborg i torsdags.

LÖDÖSE. Utställning av 
veteranfordon och bak-
luckeloppis.

Det var några av 
programpunkterna på 
Lödöse motornostal-
giska dag.

Årets tema var 
50-tal och Rockabilly.

Fint väder inledningsvis, 
men allt eftersom dagen gick 
hopade sig de mörka molnen 
med regn som följd. I vilket 
fall som helst kunde lörda-
gens arrangemang genom-
föras som planerat, dock med 
en något mindre publiktill-
strömning än i fjol.

Förutom veteranfordon 
och bakluckeloppis kunde 
besökarna ta del av dans-
uppvisning med dansare från 
Alingsås Dansklubb. Musi-
kaliska toner serverades från 
Folkparksorkestern.

På söndagen var det dags 
för nästa arrangemang på 
Lödöse museum. Arkeolog 
Bengt Nordqvist berättade 
om guldfynd i Västsverige.

JONAS ANDERSSON

Motornostalgi vid Lödöse museum

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se Veteranfordonen som stod uppställda vid 

Lödöse museum synades och förevigades 
av besökarna.

Berit Moberg, Eva Elgh och Rune Elgh kollar in en Harley Davidson med sido-
vagn från 1942.

Ida Lagnander letar efter prylar till en Volks-
wagen.

Gustav Moberg från Dingle visar upp sin fina Mercury från 1959 för Bengt Karlsson (t v) och 
Bror Sandström.
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VARMT
VÄLKOMNA!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 
riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 
Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 
Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 
Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 
PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 
med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    
  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.

Med påtaglig inlevelse och 
stor närvaro gestaltade 
Mikael Samuelson en bröl-
lopspromenad längs kusten, 
bjöd på recept till fisksoppa 
och lät oss möta bagare och 
vikingar. Allt ackompan-

jerad av Mats Bergströms 
uttrycksfulla, varierande och 
tekniskt briljanta gitarrspel 
på tre olika instrument. 
Romanserna följdes av den 
mjuka barytongitarren, 
medan den lilla gitarrelen 

(en korsning mellan gitarr 
och ukulele) käckt piggade 
upp de svängigare bitarna. 

Sången var helt akustisk, 
vilket bidrog till en än mer 
intim stämning i kvarnen 
för den de 100 personerna i 
publiken. När Mikael Samu-
elson nästan viskade fram 
de mest finstämda raderna, 
hördes det lika väl som när 
han med stort uttryck slog 
näven i ordet och sjöng med 
full stämma. I bakgrunden 
hördes svagt vattenfallets 

brus, som nästan kunde 
påminna om Medelhavet. 

Under pausen ringlade 
kön lång till hembakta 
äppelpajer och kaffe i den 
varma sensommarkvällen. 

Efter konsertens slut gav 
sig duon iväg för att fortsätta 
sin helgkonsert. Vi på Mau-
ritzberg tackar för det fan-
tastiskt fina gästspelet här, 
och hälsar Mikael och Mats 
varmt välkomna åter!

Marika Dahlbäck

Högklassig underhållning i Mauritzbergs kvarn
 Mikael Samuelson och Mats Bergström bjöd på en resa till Taubes Ligurien när de gästade Mauritzbergs kvarn i fredags kväll.

MAURITZBERG. Ligurien är Italiens Riviera. 
I fredags kände Italien närmare än någonsin i 

Mauritzbergs kvarn.
Mikael Samuelson och Mats Bergström bjöd 

på en resa till Taubes Ligurien med visor skrivna 
under Taubes inspirerade period på 20-talet. 
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Vinnare i tävlingen 
”Finn Fem Fel”
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Söndag 4 september

Mässa 11.00

Trio Acantus 
Elisabet Ehlersson, 

Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson sjunger ny- och 

egenkomponerat.
Präst: Mikael Nordblom

Jag minns när ett av mina 
barn verkligen ville ha en 
fin plåtlåda som skulle 

innehålla många pokemon-
bilder. När han väll skulle 
öppna lådan var den inte ens 
halvfylld, det var ett plastin-
lägg som gjorde att det såg 
som hela lådan var full, men 
sedan visade det sig att det 
bara vara några få bilder som 
låg överst, resten var luft. 
Förpackningen höll inte var 
den lovade. Då är det lätt 
att bli besviken. Hur många 
gånger har vi inte hört po-
litiker innan valet lova en 
det ena, än det andra, efter 
valet så tycks de ha glömt 
bort vad de lovat. Vi blir be-
svikna.

På söndag är det temat tro 
och liv. Vilket handlar om att 
målet att få ihop våra liv till 
en helhet. Vi kan ju enkelt 
uttrycka det att vi skall hålla 
det vi lovat. För visst känns 
det skönt när vi möter män-
niskor som är trovärdiga, 

vi vet, har de lovat något så 
kan vi lita på att det håller 
det. För ett antal år sedan så 
kunde vi följa ett antal kända 
TV-predikanter i USA 
som hade en oerhörd hög 
svansföring, de predikade 
fördömande över de som 
var otrogna i sina äktenskap, 
sedan kom det fram att de 
själva hade affärer med sina 
sekreterare. Människor blev 
besvikna. De levde inte som 
de lärde. Bibelns uppmaning 
är att våra ord och gärningar 
skall hänga ihop, eller som 
det står i bibeln på frukten 
skall man känna trädet. 

Vi människor kan bli 
besvikna på varor, politiker, 
predikanter och mycket 
annat, saker och människor 
som lovar mycket men håller 
tunt. Men då är det skönt 
att veta att Jesus håller vad 
han lovar, på hans ord kan vi 
alltid lita på.

När vi nu talar om tro och 
liv, handlingar och ord, så 

är det viktigt 
att säga att 
kristen tro 
i sig, inte är 
någon gär-
ningslära, det 
vill säga, vi 
är inte bättre 
kristna bara 
för vi lever 
ut goda gär-
ningar. För 
tron på Jesus, 
att få vara ett 
Guds barn är 
en gåva som 
får tas emot 
i tro, att bli 
en kristen är 
att bli född 
på nytt. Men 
på samma 
sätt som vi 
som har barn 
älskar dem 

reservationslöst, oavsett vad 
de gör, så gläds vi när de 
utvecklas, lär sig krypa och 
lära sig gå. På samma sätt 
älskar Gud oss reservations-
löst, han kräver inget av oss, 
med gläds när vi mognar och 
börjar leva ut hans kärlek i 
ord och gärningar. 

Så låt oss åter ta tillfäl-
let i akt att reflektera över 
hur våra liv ser ut. Hur ser 
mitt liv ut, går mitt liv ihop, 
håller jag vad jag lovar, hur 
ser mina frukter ut? Här kan 
vi alla få mogna och växa, 
ingen är färdig, vi är alla på 
väg. Men må vi inte stagnera 
i vår tillväxt och mognad 
utan att söka ny kraft i vår 
tro på Gud.

Till slut, det handlar inte 
om att vara duktig utan att 
vara stadigt rotade i Gud, 
att leva nära Jesus och så 
som trädet söker sin näring i 
jorden får vi söka näring hos 
Gud och hans ord. Då kan 
också vi få kraft och inspira-
tion att växa som människor 
och älska varandra i ord och 
handling. Amen.

Per Kjellberg
Pastor Surte Missionskyrka

Betraktelse

Tro och liv

BOHUS. PRO Surte-
Bohus ville pröva något 
nytt.

Av den anledningen 
bestämde man sig för 
att arrangera en fri-
luftsdag på Jennylund.

Responsen blev posi-
tiv med ett 70-tal pen-
sionärer på plats.
Tipspromenad, boule, pil-
kastning och chippning med 
golfklubba var de aktiviteter 
som stod på programmet när 
PRO Surte-Bohus bjöd in 
till friluftsdag i torsdags för-
middag. Vädret var det bästa 
tänkbara, ingen sol förvisso 
men en behaglig tempera-

tur och med regnmolnen på 
behörigt avstånd.

– Helt perfekt! Vi visste inte hur många som skulle komma, men deltagarantalet 
överträffade verkligen våra 
förväntningar, konstaterade 
Doris Hellman, en av initia-
tivtagarna.

PRO-medlemmarna träf-
fades vid halv elva-tiden för 
gemensam uppvärmning. 
Efter avslutad lättgympa 
rullade aktiviteterna igång 
och pensionärerna spred då 
ut sig på respektive stationer.

– Det här får bli en tradi-

tion, ansåg Doris och fick 
medhåll av sina arrangörs-
vänner.

Samtliga besökare bjöds 
på kaffe och smörgås. Ett 
lotteri med fina hälsopriser 
satte pricken över i:et för 
PRO:s välregisserade fri-
luftsdag.

– Lyckad friluftsdag i PRO:s regi

PÅ JENNYLUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sven Jansson chippar iväg 
golfbollen med till synes 
säker precision.

Kluriga frågor bjöds det på när PRO Surte-Bohus arrangerade friluftsdag på Jennylund.
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

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

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

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

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

innan föreställningen börjar. 

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

Pigga pensionärer kom till Jennylund Döda

Vår älskade

 Marianne 

Andersson

* 25 mars 1946

har i dag stilla
insomnat, sörjd och
saknad av oss alla.

Bästorp, Nygård
15 augusti 2011

PER-ALLAN
SUSANNE och

KENNET
ELS-MARIE och JAN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner 

Gråt inte för att jag är

död, mina älskade

Ni har min röst, den

finns i er, den kan ni

höra när ni vill

Ni har mitt ansikte, min

kropp, jag finns i er

Ni kan ta fram mig när

ni vill

Allt som finns kvar av

mig finns inom er

Någonstans inom oss är

vi alltid tillsammans

Jag är aldrig längre

bort, än en tanke

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 7/9 kl.

11.00 i Ale-Skövde kyrka,
Nygård, där samling sker.

Efter akten inbjudes till
en minnesstund i försam-

lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till

Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-650139

senast fredag 2/9. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-595959.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 31/8 kl 19, bibelstu-
die av Helge Olson, bön. 
Sönd 4/9 kl 11, gudstjänst 
Leif Karlsson sång. Onsd 
7/9 kl 19, Ekumenisk böne-
samling.

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

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Nord-
blom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 31/8 kl 18.30, Även-
tyrarScout & UtmanarS-
cout. Onsd 7/9 kl 18.30, 
SpårarScout & Upptäck-
arScout. Torsd 8/9 kl 19, 
Informationsträff och start 
av Konfi rmandåret. Plats 
Älvängens Missionskyrka.

Smyrnaförsamlingen
Tisd 30/8 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte. Onsd 31/8 kl 
18.30, Planeringsråd. Torsd 
1/9 kl 18.15, Planering för 
Hobby. Lörd 3/9 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 15, 
Vigselgudstjänst. Sönd 4/9 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Tisd 6/9 kl 8-9, Bön.

Surte missionskyrka
Onsd 31/8 kl 18:30, Sam-
talskväll. Sönd 4/9 kl 11, 
Gudstjänst. Karin Åkes-
son. Lisa Hylén. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 5/9 kl 19, 
Musikkåren övar. Tisd 6/9 
kl 18:30, Scout. Onsd 7/9 
kl 15, Onsdagsträff: Resan 
till Kina med Repslagarmu-
séets tågvirke. Onsd 7/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 7/9 kl 
19, Ekumenisk bönesam-
ling i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 7/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Torsd 8/9 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 11/9 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 4/9, 11 e trefaldighet
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa 
Andersson. Nols kyrka 
kl 17, Förbönsgudstjänst 

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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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.

Britt Myrin, Nödinge 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar dottern Paula 
samt svärson som närmast 
sörjande.

Hildur Andersson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1913 
och efterlämnar barnen Elsy, 
Tore, Stig samt Roy med fa-
miljer och Ingrid med familj 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår käre Far, Morfar,
Farfar och Gammelmorfar

David
Danielsson
* 17 november 1921

har lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner i

sorg och saknad.
Årjäng den 20 augusti

2011

Stefan och Lotta
Ann-Kristin och Bjarne

Barnbarn
Barnbarnsbarn 

Många blev åren Du
vandrade här

Så trogen så verksam i tiden
Nu mättad av ålder förunnat

Dig är
Få njuta av den eviga friden

Begravningen äger rum i
Starrkärrs kyrka fredagen
den 2/9 kl. 11.00. Avsked
sker i kyrkan. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande
önskas till tel. 0573-10083
senast onsdagen den
31/8.

Döda Vigda 

Christina Kjellberg
och

Joachim Edfeldt
vigdes 5 augusti 2011 i Varberg.

Brudnäbbar, våra barn
Sara & Daniel

Den 6 augusti 
gifte vi oss i Hållö kapell, 

Hållö/Smögen.
Catarina Johansson
 & Jonas Ahlberg.

Vi båda heter nu Ahlberg.
Stort tack till er alla

som förgyllde vår dag.
Fotograf: Helen Pettersson

Saknad

"Sotis" Älskad katt borta 
sen 5/7. Försvann i Alvhem 
(Bengts Husvagnar).
Reg i örat 6717. Ring:
tel. 0303-33 63 97

Välkommen våran lilla
Rebecca

Olivers lillasyster, 26/6-11
Anna-Karin Wetherall

Magnus Larsson
Stort tack till Kristina, 

Bohus MVC

Välkommen lilla
Melina

NÄL den 13/6 - 11
Camilla och Mika Brandt
Stolta syskon Isabella,

Cassandra, Linn

Födda

Äntligen hemma!
Den 12 maj föddes

Agnes
845 g tung och 34 cm lång.

8 augusti fick hon
äntligen flytta hem.

Välkommen hem önskar
Sarah, Pontus, 

Wilma och Boris

Välkommen
Adam

Zacharias och Livias
lillebror föddes 5 maj 2011. 
Tusen tack till alla berörda!

Carl och Nina Willny

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ann-Marie Emanuelsson

Ett stort tack till Er alla som 
ställde upp med bilar och 
som följeslagare så att 33 st 
boende på Klockareängen 
kom med på en ytflykt till 
Uspastorps konferensan-
läggning, lörd 20/8, där 
vi blev väl mottagna med 
fika. En gemytlig samvaro 
som avslutades med under-
hållning och allsång. Ett 
speciellt tack till Roger som 
med Lilla Edets taxibuss tog 
med de rullstolsburna som 
färdtjänsten inte fick ta. Tack 
också till Ale besöksverksam-
het som står för kostnaderna. 

Gunvor & Erik

Tack

Vår älskade Mamma
och Svärmor

Hildur
Andersson

*1 november 1913

har i dag stilla
lämnat oss

Färdsle
24 augusti 2011

.                INGRID
ELSY OCH

NILS-GUNNAR
TORE OCH ANITA
STIG OCH LENA
ROY OCH EVA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Din kära stämma
tystnat har

Men vackert står Ditt
minne kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 15

september klockan 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Sver om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

0303-33 33 99 senast
måndagen 12 september.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen Hemtjänsten
och på Klockarängen för

god och kärleksfull
omvårdnad.

Jordfästningar
Götha Pettersson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 24 
augusti begravningsguds-
tjänst för Götha Pettersson, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Signhild Lindström. I 
Surte kapell hölls torsdagen 
25 augusti begravningsguds-
tjänst för Signhild Lind-
ström, Surte. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Sivert Gustavsson. I 
Hoppets kapell, Borås, 
hölls torsdagen 25 augusti 
begravningsgudstjänst för 
Sivert Gustavsson, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Monica Esborn.

Nordblom. Måndag 5/9 
Starrkärrs församlingshem 
kl 18.30, Friskvård för själen 
- kvinnor mitt i livet, se 
www.mittiale.se.

Älvängens missionskyrka
Torsd 1/9 kl 19.30, Köröv-
ning. Sönd 4/9 kl 11, 
Samlingsgudstjänst. Anne-
Marie Svenninghed Kören 
Nattvard. Månd 5/9 kl 
18.30, Scout. Tisd 6/9 kl 19, 
Ungdomsstyrelsen. Onsd 
7/9 kl 12, babymassage. 
Torsd 8/9 kl 15, Dagledig-
träff hos Holgerssons. Kl 19, 
Konfi rmandinformation för 
konfi rmander och föräldrar. 
Lörd 10/9, tillsammansdag 
i Gräfsnäskyrkan. Avfärd kl 
9 från Missionskyrkan. Fika 
och lunchkorg medtages. 
Info: 0705-44 26 29. Sönd 
11/9 kl 11, Gem gudstjänst i 
Guntorp.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 3/9 kl 13, 
Konfi rmation Broman. Kl 
15.30, Konfi rmation Bro-
man. Sönd 4/9 kl 10, Mässa 
Broman. Onsd 7/9 kl 18.30, 
Veckomässa OBS! Ändrad 
tid. Hålanda sönd 4/9, se 
Skepplanda. Onsd 7/9 kl 
10, Gemenskapsträff OBS! 
Ändrad tid. S:t Peder sönd 
4/9 kl 10, Mässa Wetterling. 
Ale-Skövde sönd 4/9 kl 
12, Gudstjänst Wetterling. 
Tunge, se ovanstående.

Nödinge församling
4/9 11:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka gudstjänst, R 
Bäck. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Mässa R Bäck. Kl 17, 
Surte kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Månd 5/9 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Onsd 7/9 
kl 11, Fridhem R Bäck.

Till minne 

Vår älskade 

Make, Son och Bror

Roine Andersson
* 1/9 1961

+ 28/8 2009

I dag skulle du ha fyllt
 50 år, två år av 
sorg och saknad

Ingen dör så länge det finns 
någon som minns

Och när det inte längre 
finns någon som minns är vi 

alla tillsammans igen.

Hos oss är du alltid kvar

Lotta
Mamma & Conny

Peter, Dennis & Cecilia 
med familjer

Veckans ros 
En stor ros vill vi ge till 
Kenny Lundin. En glad och 
trevlig kille och en riktig 
kämpe. 

Kram Vännerna
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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

1 kronor före 1968. Dagspriser, 
just nu 10:-/st
tel. 0761-67 39 70

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

Mobiltelefon. Sony Ericsson 
J105. Nypris: 1300:-. Nu, 590:-. 
Mycket välvårdad.
tel. 0708-27 95 63

Golfvagn + bag + 11 klubbor 
(dam). 1000:-
tel. 0303-74 01 29

2 st bäddsoffor + soffgrupp! 
1*3 sits + 1 fåtölj. 1*2 sits. 3 st 
bokhyllor. Stort furuskåp.
tel. 0708-14 92 77

Snurrstolar i rotting, 2st med 
dynor och tillh. runt bord med 
glaskiva. Välskött. 600:-
tel. 0707-47 85 73

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

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

UPPHITTAD Grå hankatt i 
Skepplanda.
tel. 0707-48 55 73

Försvunnen! Max, min röd/

brandgul randiga katt försvann 
29/7 från sitt hem i Alafors, 
Ledetvägen. Har öronmärkning 
men inte något halsband. Han är 
mycket tillgiven.
tel. 0730-78 65 77

Behöver du hjälp att splejsa 
vajer och tågvirke? Även sjö-
mansarb. utförs.
tel. 0737-86 53 00

Försvunnen och saknad !!!
Tussie 12 årig katt ,grå med vit 
mage,har försvunnit uppe i 
skogen i Nödinge / Relsbo .Hon 
försvann i aprilmånad och är 
främmande i området pga flytt 
från Alvhem. Id märkt i örat 
556X. Hör av er till Lena om ni 
har sett henne.Tack !!
tel. 0734-41 94 19

Behöver ni hjälp att laga, ändra 
kläder eller sy upp gardiner?
tel. 0702-37 54 53

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

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

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

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

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

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

Lagerlokal i Skönningared 
uthyres 200m2 OBS ingen verk-
samhet, endast lager.
tel. 0768-14 92 44

Snygga naglar gör du hos 
Kikkis naglar i Nödinge!
tel. 0736-81 48 261

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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Grattis på 2-årsdagen
Alicia
önskar

Farmor & Farfar

Ett stort grattis till
Maj & Göte Hagman

som firade 
Guldbröllopsdag den 3 juni!

Vi som gratulerar är
Gunilla & Magnus, 

Monica & Peter, 
Madde & Alle,

 Martin, Stefan & Helen, 
Amanda & Elin

Linnea Johansson
i Bohus fyller 4 år
den 3 september.

Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis
Emma

på 3-årsdagen
önskar

Mormor & Morfar

Grattis
Alfred

på 7-årsdagen den 1/9
önskar

Mormor & Morfar

Grattis
Emma

som har fyllt 1 år den 14 juli.
Många kramar

Mamma & Pappa, Joel, 
Mormor & Morfar

Grattis
Adam på 4-årsdagen och Agnes på 8-årsdagen

den 2/9 - 11.
Många kramar från

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

Linnea
7 år den 29 augusti
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Den 28 augusti
Minna Jaanson

fyllde 10 år, på denna dag 
hela fam. på Liseberg då går.
Men söndagen den 11 sep. 

hon också toppen mår,
när vi kommer för att gratta 

och presenter då hon får. 
P+K 

Mormor, Morfar & Agnes
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 6 1 7 5 8
8 9 2 6

7 8 6 2

6 7 4
5 6 9 1

1 3 9

9 2 6
5 3 1

2 1 5 8 7

4 7 9
2 5 8 1 6

1 6 4

2 1 5
6 7

1 6 2 9

9 4 8 3
8 9 7 5

6 5

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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HÖSTENS KURSER
2-3 år söndagar 11.15-12.00

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

6-8 år lördagar 13.00-13.45
6-8 år lördagar 14.00-14.45

9-11 år söndagar 13.15-14.00 (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:-

VÄLKOMMEN IN 

TILL OSS FÖR ATT 

BOKA DIN PLATS 
TILL HÖSTENS 

FUNKYKIDZKURSER
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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!

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄNNNNNNGGGGGGENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖDIDIDIDIDIDIDINNNNNNNGGGGGGGEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KKKKKKKUNUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KKKKKKKUNUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLVLV CCCCC C CENENENENENENENTRTRTRTRTRTRTRUUUUUUUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LLLLLILILILILILLALALALALA EDEDEDEDEDETETETETET BBBBBADADADADADHUHUHUHUHUSESESESESETTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • SNARTT 100 KLUBBAR I SVERIGE • WWW.SPORTLIFE.SE

MMM..

18 mån autoggiro18 mån autttoggirro

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

RRR!!!
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