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Älvängen

Lisbeth Börjesson.

Vacker konst 
visas i Surte
SURTE. I lördags var det 
vernissage för utställ-
ningen Konstnärer från 
Surte - förr och nu.

Lisbeth Börjesson från Kulturfören-
ingen Bruksongar hälsade besökarna 
välkomna. Invigningen lockade en 
hel del publik. Utställningen på Glas-
bruksmuseet pågår till och med den 
1 oktober.

Läs sid 26

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Hjälp oss hjälpa!
Fredagen den 9 september skänker vi alla intäkter vid 
foderförsäljningen till Läkare utan gränser och deras arbete 
med svältkatastrofen vid Afrikas Horn.

Mer info på www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6, Göteborg Utmarksvägen 20, Kungälv

A Axén

SMÅDJURSAKUTEN AB 

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Lödöse 0520-66 00 10

Baguetter 
& sallader /st
Lödöse catering RRRRRRRRRAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTT

Gäller t.o.m. 11/9, mot kupong

www.axums.se

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

PANNLAMPA
Ord pris 139:-

nu 99:-

Lödöse/Nygård
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Välkommen till Bohushallen!
– Officiell invigning nästa lördag

Fritidsintendent Klas Arvidsson visar stolt upp Bohushallen. Verksamheten har kommit igång, men den officiella invigningen får vänta till nästa lördag.
Läs sid 16
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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!

Äntligen ropar fören-
ingslivet! Nya Bohus-
hallen är efterlängtad 

av de idrottsutövare som har 
fokus på vinteridrott. Den 
fyller också ett viktigt behov 
för Bohusskolans elever som 
tidigare har fått hålla till på 
begränsade ytor, långt ifrån 
den verklighet som nu har 
infunnit sig.

I förra veckan hade jag 
förmånen, att tillsammans 
med fritidsintendent Klas 
Arvidsson, syna den nya 
sporthallen. Det var en fröjd 
måste jag tillstå och det är 
inte svårt att förstå den för-
tjusning som föreningslivet 
i allmänhet och bohusborna 
i synnerhet känner. Ale 
gymnasium i all ära, men 
här har kommunen fått 
en inomhusarena av bästa 
dignitet. Bollsporterna, 
inte minst innebandyn, får 
en hemvist de knappt hade 
vågat drömma om för ett 
antal år sedan. Såväl Surte 
som Ale Innebandyförening 
föräras dessutom med var-
sitt kanslirum i den stilfulla 
byggnaden, vilket känns som 
en vettig satsning.

Gladast av alla är nog 
ändå kommunens friidrot-
tare, som varit utan vettiga 
träningsförhållanden fram 
till nu. De ungdomar som 
har intresserat sig för löp-
ning, längd, hopp- och kast-
grenar har varit förpassade 
till andra sidan älven och 
Kongahälla AIK:s verksam-
het. Med den nya hallen 
möjliggörs friidrottsträning 

på hemmaplan. En sextio-
meters tartanbana och en 
längdhoppsgrop inryms 
i Bohushallens flygel. Att 
behovet finns råder det 
ingen som helst tvekan om. 
I våras startade Bohus IF en 
friidrottssektion för ung-
domar. Responsen lät inte 
vänta på sig. Ett hundratal 
barn har besökt Jennylund 
i väntan på att få kliva in i 
Bohushallen. Vad det gäller 
invigningen av Bohushallen 
så äger den rum lördagen 
den 17 september. För er 
som vill uppleva anlägg-
ningen med egna ögon är ett 
besök att rekommendera.

På tal om invigning så 
var det bandklippning på 
Äppelgårdens förskola i 
måndags. Regnvädret till 
trots strålade barnen 
som små solar. De har 
själva fått vara med och 
påverka utformningen 
av förskolan, redan 
från planeringsstadiet. 
Barnens delaktighet har 
bland annat mynnat 
ut i en damm på 
skolgården, men 
också i form av 
en fotbollsplan 
och odlingslå-
dor.

Som om det 
inte vore nog 
med invig-
ningsfirande så 
hade jag nöjet 
att ta del av 
lördagens 
ceremoni 
när Lödöse 

museum och biblioteket 
blev ett. Tillsammans bildar 
verksamheterna Lödösehus. 
Det är en unik kombina-
tion som har växt fram med 
museum och bibliotek under 
samma tak. Arbetet med att 
föra de båda verksamheterna 
närmare varandra startade 
för flera år sedan. Det är 
ett nytänk inom kultursek-
torn som bara har vinnare. 
Nu ökas tillgängligheten 
då Lödösehus kommer att 
ha kvällsöppet två dagar 
i veckan. På sikt planerar 
man också för gemensamma 
aktiviteter i form av utställ-
ningar och föreläsningar. 
Det började med Folkets 
Hus och nu Lödösehus. Kul-
turen i Lilla Edets kommun 

har sannerligen 
upplevt en positiv 
utveckling under 
de senaste åren.

Efterlängtad idrottshall

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. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

STORT TACK
till medlemmar, sponsorer, 

besökare och alla som bidrog 
till en lyckad marknadsdag 
på Backa den 20 augusti.

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

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

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

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 0708-26 61 34

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

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

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

HEMINREDNING

TYGLADAN

ALE-SURTE
BANDYKLUBB
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ÅRSMÖTE
Onsdag 21 September kl 19 

i Paradisgården, Bohus.
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Alla medlemmar välkomna!
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Skepplanda bibliotek
Söndag 11 sept kl 11-15
������������������������

Nu kör vi 
gång igen!

Flickor födda 2003 och 2004.

Fredagar 16-18 och 
söndagar 10-10.30

i Älvängens Kulturhus
med start fredag 9 sept

Välkomna!

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Nybörjarkurs i:

Square Dance
Måndag 12/9 kl 19.00

���������������


Surte Swingers

I Surte kulturhus

Sön 18 september
hos Ale Ridsport

Visning av ponnyer och
hästar i olika prisklasser, 

åldrar och utbildningsnivåer

Vill Du vara med?
Har Du en häst/ponny som skall 
säljas eller ska du köpa häst?

www.saluhastvisning.se

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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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

MZ Garden
Säljer nu

Rhododendron
Stora som små.

Egna kosrsningar som 
inte finns i handeln.

För besök ring Michael
0763-49 78 49

www.mzgarden.se

Kungörelse
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
vindmätningsmast på fastigheten Surte 43:1 
har inkommit till sektor samhällsbyggnad. 
Ansökan avser uppförande av en mast med 
en totalhöjd av 98 meter.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga 
på samhällsbyggnadskontoret 3 våning, 
kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors. Frågor 
besvaras av personal på samhällsbyggnads-
kontoret, tfn växel 0303 33 00 00. Synpunkter 
över ansökan skall skriftligen ha inkommit 
senast 2011-09-28 till: 

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

NÖDINGE. Lillgårdens 
förskola har rivits.

Sedan några veckor 
tillbaka bedrivs istället 
verksamhet i helt nya 
lokaler – Äppelgårdens 
förskola.

I måndags skedde 
invigning under blöta 
men ändå festliga 
former.

Med rätt åldersfördelning 
kommer Äppelgårdens för-
skola att ha plats för 120 barn. 
För närvarande är 97 barn, 
i åldern 1-5 år, inskrivna i 
verksamheten.

– Tyngdpunkten just nu 
ligger på ett-, två- och treår-
ingar, förklarar förskolechef 
Agneta Lindfors.

Såväl barn som personal 
har varit delaktiga i plane-
randet och byggnationen av 
den nya förskolan i Nödinge. 
Äppelgården är en förskola 
där såväl pedagogiken som 
byggnadens utformning har 
sin utgångspunkt i nya fram-
tidsinriktade synsätt. 

– Den pedagogiska verk-
samhetsidén har influerats av 
Reggio Emilia och grundas 
i tron på att alla barn föds 
initiativrika och kompetenta 
med en vilja att utforska värl-
den. Förskolans uppgift är 
att möta barnen och få dem 
att växa, lära och utvecklas, 
säger Agneta Lindfors.

Viktiga ledstjärnor för 

utformningen av förskole-
miljön har varit möjligheter 
till möten, flexibilitet, att 
kunna se och synas och att 
barnen ska kunna dokumen-
tera sina arbeten och vara 
delaktiga i sitt lärande. En 
centralt placerad ”piazza” är 
förskolans nav där barnen 
äter och där det finns möjlig-
heter till olika samlingar och 
aktiviteter över dagen.

Passivhus
Äppelgården har också pla-
nerats som ett så kallat pas-
sivhus. Väsentligt tjockare 
isolering i golv, väggar och 
tak, tillsammans ”superföns-
ter”, minskar energibehovet 
långt under de värden som 
är krav idag. Byggnaden har 
fått en kompakt utformning 
för att minska energibehovet 
och fönsterrutorna är smart 
placerade för optimala ljus-
insläpp. Byggnaden är upp-
byggd med ytterväggar och 
yttertak av prefabricerade 
betongelement. Teknikut-
rymmen har förlagts i käl-
larplanet.

En solcellsanläggning har 
installerats på yttertaket mot 
söder. Den producerar elen, 
som motsvarar förbruk-
ningen hos en större villa, 
regleras mot den köpta.

Redan vid ett tidigt skede 
i planeringen av den nya 
skolan blev barnen engage-
rade i utformningen av skol-

gården. Barnen fick på olika 
vis beskriva sin nuvarande 
skolgård och sedan genom 
modellbyggande framföra 
sina idéer till en framtida 
gård. Framtagandet av den 
nya skolgården vävdes på så 
sätt in i barnens undervis-
ning.

– Barnens stora önskemål 
var tillgång till vatten. Det 
ledde till att vi i dag har en 
damm. Det har verkligen 
visat vilket fantastiskt verk-
tyg vatten är, säger Agneta 
Lindfors. 

Den nya förskolegården 
är uppdelad med en sedvan-
lig lekdel i anslutning till 
byggnaden. Dessutom finns 
det fruktträd, trästockar och 
slingrande stigar på områ-
det som uppmuntrar barnen 
till lekar och äventyr. Bar-
nens egna önskemål finns 
bland annat representerade 
i en fotbollsplan, gungor och 
odlingslådor fyllda med jord-
gubbar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

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

Folktandvården

Nu arbetar personalen från 
Folktandvården Skepplanda 

tillsammans med oss i Älvängen.

Vi hälsar alla gamla och nya 
patienter välkomna till oss!

FOLKTANDVÅRDEN ÄLVÄNGEN
0303-74 33 00

Folktandvården i Älvängen 
har fr o m vecka 36 

nya öppettider

Måndag-torsdag 
07.00-19.00

Fredag 07.00-11.30

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

Ny förskola i Nödinge sticker ut
– Äppelgården har en fantastisk miljö

Barnen fick själva klippa bandet i samband 
med invigningen av Äppelgårdens förskola. 
Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg assis-
terar Dino och Ella, båda 4 år.

Mycket folk kom till måndagseftermiddagens invigningsfest i Nödinge.
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 14 september har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

-  Uppdrag från kommunfullmäktige att 
bereda frågan om tilläggsanslag till 
omsorgsnämnden

- Mål- och resursplan 2012

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
7 september  2011.

Kungsbacka kommun söker

Byggledare 
VA-inriktning

Gå in, läs mer och ansök på  
www.kungsbacka.se/jobb

Sista ansökningsdag 2011-09-19

till förvaltningen för Teknik. 
  
Vill du arbeta i ett team av byggledare med 
delaktighet i hela processen från projektering  
av byggnation till slutbesiktning?

I Alekuriren vecka 34 läser 
vi att några vindindustri-
exploatörer planerar att 

göra de mest oexploaterade 
och vildmarkslika delarna av 
Alefjäll till ett vindindustri-
område. Som huvudargu-
ment anger man att man har 
”en positiv inställning till 
grön el”. Man häpnar.

Det verkliga huvudargu-
mentet som ligger bakom 
vindindustriförespråkarna 
är pengar. För ett av de tio 
planerade vindkraftverken 
kan en markägare årligen, 
via arrende och provision på 
producerad el, dra in uppe-
mot 1 miljon kronor. Detta 
är det verkliga skälet till att 
man vill offra både miljö 
och grannsämja på mam-
mons altare. Pratet om grön 
el är bara en dimridå lagd 
för att blidka opinion och 
politiker. Detta bevisas av att 
ett en majoritet av markä-
garna i området är emot en 
industrialisering av Alefjäll, 
trots löften om pengar. De 
ser större värden på sikt än 
kortsiktiga vinstintressen, 
de tar ansvar för både kom-
mande generationers miljö 
och grannsämja, något som 

är tusen gånger mer värt än 
några miljoner på banken. 

Vi i det nystartade med-
borgarinitiativet Rädda Ale-
fjäll vill nyansera debatten 
kring vindkraftetableringar 
och förklara vilka kommer-
siella drivkrafter som ligger 
bakom en industrialisering 
av våra natur- och kultur-
landskap som helt saknar 
motstycke ur ett historiskt 
perspektiv . Vi vill ge en mer 
nyanserad bild på vad som 
egentligen står på spel i den 
våg av vindindustriområden 
som idag växer upp över 
hela vårt land, till skillnad 
från den i media befintliga 
lätt naiva och icke proble-
matiserade beskrivning som 
förs fram av vindindustrins 
lobby. En lobby som har 
allt att vinna på miljöns och 
kommuninvånarnas bekost-
nad. Kommuninvånarna 
får vackert betala med sin 
boende- och närmiljö utan 
att en enda vindgenererad 
krona går tillbaka till av vare 
sig de drabbade eller kom-
munkassan.

Först vill vi i Rädda ale-
fjäll slå fast en sak. Vi är 
inte emot vindkraft eller 

Vind i Ale – till vilket pris?
annan grön el. Faktum är 
att många av oss är före 
detta miljöpartister som 
varit aktiva miljökämpar i 
årtionden. Både på lokal och 
global nivå. Det som skiljer 
oss från dagens miljöparti är 
sålunda att vi inte bara bryr 
oss om globala miljöpro-
blem utan även lokala. Vi vill 
ha mindre betong och buller 
i skogen, inte mer Vi tycker 
det ur ett demokratiskt per-
spektiv är minst lika viktigt 
att vi och våra barn här i Ale 
får tillgång till ett vackert 
och oexploaterat natur- och 
kulturlandskap även i fram-
tiden.

Vind i Ale efterlyser en 
mer konstruktiv diskussion 
kring vindindustriområ-
den. Det gör Rädda Alefjäll 
också, fast på riktigt. Vi vill 
också gärna se vindkraftverk 
i Ale, men då i områden med 
goda vindförhållanden som 
inte hotar unik natur- och 
kulturmiljö. Den konstruk-
tiva lösningen för vindkraft-
industrin ligger i att man 
anlägger vindindustriom-
råden precis på samma sätt 
som andra industriområden, 
d v s i anslutning till annan 
storskalig infrastruktur där 
dessa kraftverkstorn med 
sin industrikaraktär smälter 
in både utseende- och bul-
lermässigt. Det finns många 
bra exempel på detta.

I artikeln framförs också 
det förvånande och svepande 
argumentet att de som pro-
testerar är skeptiska till det 
som är nytt. Industriområ-
den är inget nytt, inte vind-
kraft heller. Men det som 

är nytt i sammanhangen är 
att kraftverken blir omkring 
200 meter höga och får en 
betydande påverkan på den 
omgivande miljön både vad 
gäller syn- och ljudintryck. 
Vindkraft idag handlar om 
en miljöförstöring av helt 
annan skala än för tiotalet år 
sedan. Det är ett rent sund-
hetstecken att folk reagerar 
och känner sig överkörda 
när kommunen i smyg antog 
vindbruksplanen. 

När det gäller buller är 
det kontrastverkan som är 
det väsentliga i hur buller 
upplevs. I till exempel 
Nödinge eller Nol med ett 
bakgrundsbuller på 40- 50 
dB skulle rotor och turbin-
bullret inte höras alls. Till 
skillnad från tysta Alefjäll 
där nivån på bakgrundslju-
det ligger under 30 dB. En 
ökning av bullret på Alefjäll 
till 40 dB skulle, eftersom 
decibelskalan är logaritmisk, 
ge en upplevd bullerökning 
3 gånger högre än den nuva-
rande. Med 40 dB i området 
skulle det i praktiken bli 
omöjligt att urskilja orr- och 
tjäderspel på våren. Hur 
mycket är inte det värt?

Vi vill instämma i exploa-
törernas önskan om att ta 
fram och förlita sig på fakta. 
Detta ansvar har vi tagit 
för länge sedan. Därför vi 
gjort en hemsida där var och 
en kan ta del av saklig och 
relevanta fakta om vindin-
dustrietableringsplanerna 
på vackra Alefjäll. Gå in på 
alefjall.se.

Bruno NordenborgTisdag 13 september kl 12-13

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

Vis- och mingelkväll med Jeanette 
Pettersson
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LILLA EDETS KOMMUN

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam

Den kreativa regionen!
Folkpartiet liberalerna 

vill se en ny vision för 
Västra Götaland, som 

tar sikte på att släppa loss all 
den kreativitet som männis-
kor i vår region har.

Folkpartiet ser med oro 
på den ekonomiska utveck-
ling vid regionens sjukhus 
som riskerar att återigen leda 
till längre vårdköer. Därför 
vill vi se en större ekonomisk 
förstärkning till sjukhusen 
för att rätta till strukturella 
obalanser i deras ekonomi. 

Sverige behöver bli star-
kare på innovationer och 
inom forskning och vi vill 
se en ordentlig satsning i 
regionen på att skapa krea-
tiva miljöer. Särskilda vikt 
ska läggas på forskning och 
kunskap som ligger nära 
regionens egna verksam-
heter och inom områden 
som är viktiga för regionens 
utveckling.

För att klara av de offen-
siva satsningar som görs i 
vårt budgetförslag ställer vi 
också fortsatta krav på effek-
tivisering av regionens verk-
samheter och vi föreslår för-
bättrad samordning och en 
förstärkning av inköps- och 
upphandlingsorganisationen 
för att kunna ta utnyttja 
stordriftsfördelar.

För att klara finansie-
ringen av den planerat kraf-
tiga ökningen av kollektiv-
trafiken är det Folkpartiets 
uppfattning att såväl skat-
tebetalarna som resenärerna 
ska dela på kostnaden. Vi 
fullfinansierar Västtrafiks 
verksamhet enligt verksam-
hetsplan och ser därmed 
också till att det finns pengar 
till att köra de nya tåg som 
nu köps in.

Inom sjukvården görs 
bland annat riktade sats-
ningar för ökad patientsä-
kerhet, avgiftsfri influensa-
vaccinering för riskgrupper 
och vi föreslår ett uppdrag 
för att bredda Kunskaps-
centrum för jämställd vård 
till att också omfatta jämlik 
vård. Under tre år avsät-
ter vi stora resurser för att 
genomföra den Agenda för 
akutsjukvården som presen-
terades av Allianspartierna 
i Västra Götalandsregionen 
inför omvalet.

Inom kulturområdet görs 
satsningar på att säkerställa 
de ambitioner som regionen 
har för att vara en ledande 
kulturregion. Vi gör en sär-
skild satsning på Göteborgs 
Operan och Göteborgs 
Symfonikerna för att fort-
satt ha kvar ambitionen 
om scener i internationell 
toppklass. 

Regionen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. Vi 
avsätter pengar för att främst 
sjuksköterskor i regionen 
som vill specialistutbilda sig 
ska kunna göra det med lön 
under utbildningstiden. För 
att få en bättre lönebildning 
vill vi tillsammans med de 
fackliga organisationerna ta 
fram en strategi för en mer 
rättvis lönesättning. 

Det finns även speciellt 
avsatta resurser till att fort-
sätta sats-
ningen på att 
öka antalet 
läkare inom 
allmänmedi-
cin i regio-
nen.

Folkpartiet Liberalerna
Rose-Marie Fihn
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Nybliven företagare med enskild 
firma eller handelsbolag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom det 
som du behöver veta. Antingen du har startat eller är på gång att 

starta en enskild firma eller handelsbolag.
 

Vi pratar bland annat om bokföring, F-skatt, moms och 
arbetsgivarregler. Ta med dig dina frågor då de är en viktig 

del av mötet..

Tisdag 13 september
kl 18.00-21.00

Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.

Obligatorisk anmälan senast 9 september till:
Jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 

NÖDINGE. Succén med författar-
frukost fortsätter även i höst.

Först ut är Camilla Ceder.
Lördagen den 17 september 

gästar hon Ale gymnasium.

Lina Ekdahl, Johan Theorin och 
Mats Ahlstedt är några av de förfat-
tare som har gjort uppskattade besök 
tidiga lördagsmorgnar i Ale bibliotek. 
Om det skulle bli någon fortsättning i 
höst var länge oklart.

– Vi har inte de ekonomiska möj-
ligheterna som det ser ut i dagsläget, 
förklarar bibliotekschef Margareta 
Nilson efter vårens avslutande förfat-
tarfrukost.

Nu är Studieförbundet Vuxensko-
lan med som en samarbetspartner och 
därmed kan författarfrukostarna rulla 
vidare även i höst.

– Vi är jätteglada att det blir en fort-
sättning. Vi har en trogen skara besö-
kare, som förhoppningsvis kan bli ännu 
några fler, säger Margareta Nilson.

Höstens första författare som ale-
borna får stifta bekantskap med är 
Camilla Ceder från Göteborg. 2009 
debuterade hon med kriminalro-
manen ”Fruset ögonblick”. Året 
efter utkom hennes andra roman, 
”Babylon”. Böckernas huvudper-
soner är kriminalkommissarie 
Christian Tell och journaliststu-
denten Seja Lundberg.

– Jag har läst båda böckerna 
och blev förtjust, säger Margareta.

I slutet av oktober sker nästa 
författarfrukost. Då riktas blick-
arna på GP-journalisten Kristian 
Wedel som har beskrivits som 
det småputtriga kåseriets mästare.

Författarfrukost med Camilla Ceder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lördagen den 17 september blir det författarfrukost i Ale 
bibliotek med Camilla Ceder.

– Succén fortsätter i Ale bibliotek

September

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

PÅ GÅNG I ALE
RYTM OCH RÖRELSE FÖR YNGRE BARN
Sång, lek, ramsor, spel på enklare rytmin-
strument. För dig som är 4-5 år och som 
vill utforska musiken genom fantasin. Kos-
tar 400 kronor per termin. Anmäl till kul-
turskolans expedition på tfn 0303 33 05 90 
eller via e-post till susanne.e.johansson@
ale.se. Arr: Kulturskolan.
>> Start: 12 sep (gratis prova på). Sedan   
måndagar 15.30–16.10 på Ale gymna-
sium, sal 107.

SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKEN
Bebis-sagostunder hålls på Ale bibliotek i 
Nödinge samt på Surte bibliotek och hålls 

för bebisar mellan 4 och 8 månader och 
deras föräldrar. Vi träffas fem gånger och 
läser böcker och ramsar tillsammans.
Ale bibliotek, Nödinge: Start tisdag 27 
september kl 11.00. Anmälan på tfn 0303 
33 02 16 eller på e-post: bibliotek@ale.se. 
Surte bibliotek: Start torsdagen den 29 
september kl 09.30. Anmälan på tfn 0303 
33 01 71 eller e-post: sara.dahl@ale.se.

Dessutom hålls sagostunder för barn i alla 
åldrar varje onsdag kl 10.00 på Älvängens 
bibliotek samt varannan onsdag kl 14.30, 
udda veckor, på Surte bibliotek.

VINNARE - MOTIONSKORT
1:a pris på Friska Tags motionskort gick till
Elsie G Svensson, Knaptorp, Älvängen som 
vann en spa-dag.

VINNARE – UPPLEVELSEKORT
1:a pris, en spa-dag gick till Ann-Marie 
Andersson,  Bohus.
2:a pris – en termos vann Lennart Matts-
son, Nödinge.
3:e pris – en ryggsäck gick till Carin 
Wendt-Andersson, Skepplanda. 

Stort grattis till samtliga vinnare!

Välkomna till nationella anhörigdagen 
den 6 oktober. Vi vänder oss till dig som 
har en närstående som behöver ditt stöd 
eller hjälp!

Anhöriga/närstående är mycket viktiga för 
en person som är äldre eller som är sjuk 
eller funktionshindrad. Ibland kan man som 
den stödjande vara i behov av eget stöd för 
att klara situationen. Periodvis kan det vara 
mycket som händer och det kan vara svårt 
att få tid och kraft att räcka till. 

Vi har nu fått möjlighet att erbjuda en före-
läsning kring ämnet ”Mindfulness – medi-
tation och ett sätt att leva”. Föreläsningen 

kommer att handla om att träna i att vara 
här och nu, ett verktyg till nytta i vardagen 
och en möjlighet att påverka sin livssitua-
tion. Föreläsare är Bo Harty, psykolog från 
Ledarsupport AB.

I pausen serveras fika. Vi träffas i teaterlo-
kalen på Ale gymnasium i Nödinge den 6 
oktober kl 18.30–21.00.

Anmälan eller frågor mottas av Ann-Marie 
Thunberg, tfn 0303 37 12 54,  e-post: ann-
marie.thunberg@ale.se, eller av Vuxensko-
lan, tfn 0303 74 85 02, e-post: ale@sv.se. 
Anmäl senast 30 september. Gratis inträde.
Varmt välkomna!

Hurtiga vinnare dragna

Snart nationella anhörigdagen

Aleanställda till mässa
Tre sjuksköterskor inom äldreomsorgen i 
Ale är i veckan på mässa i Stockholm efter 
att ha blivit inbjudna att presentera hur Ale 
arbetar med bland annat fallprevention. 
Maria Edström, Birgitta Lindell och Jolanta 
Nolfalk heter sjuksköterskorna som kommer 
att ställa ut.

Ale bibliotek, Nödinge, håller stängt ons 
14 sept till tis 20 sept. Endast öppet för 
författarfrukost med Camilla Ceder lördag 
17 sept. Biblioteket ska under perioden 
göra om entréplanet samt installera ett nytt 
utlåningssystem.  

Obs! Stängt på biblioteket



del av den inledande tiden 
efter semestern åt just 
näringslivsarbetet. Han för-
klarar orsaken till det:

– Vi gick till val med tre 
löften för vår politik. Det var 
att förbättra skolan, omsor-
gen och näringslivet. Under 
det första halvåret har vi haft 
oerhört stort fokus på skolan 
och omsorgen. Det fick bli 
prioritet ett. Nu har det blivit 
dags att tag i näringslivsarbe-
tet. Vi måste leverera även 
inom det här området och 
det är vi fullt medvetna om.

Mikael Berglund säger att 
Svenskt Näringslivs rapport 
som presenterades i våras 
lämnade mycket i övrigt 
att önska för Ales del, men 
att det heller inte kom som 
någon överraskning.

– Det går inte att för-
klara bort. Nu gäller det att 
börja jobba och då gäller 
det att vi gör det tillsam-
mans, politiker, tjänstemän 
och företagare. Vi måste få 
hjälp i vårt arbete. Ett första 

steg blir att sätta samman en 
grupp bestående av noggrant 
utvalda företagare, innehål-
lande representanter från 
olika yrkesområden och med 
ett genuint samhällsengage-
mang. Vi vill ta reda på före-
tagarnas behov, höra vad de 
tycker och hur vi kan hjälpa 
dem att utvecklas, säger 
Berglund och fortsätter:

– Parallellt ska vi fort-
sätta vårt interna arbete med 
bemötande, attityd och så 
vidare. Servicetanken ska 
alltid finnas där.

Hur ska skolan och 
näringslivet kunna sam-
manföras på ett bättre sätt 
än tidigare?

– Inledningsvis så tänker 
jag mig ett pilotprojekt där 
vi väljer ut en skola som vi 
kopplar närmare näringsli-
vet. Vi tittar just nu på möj-
ligheterna för det.

Traditionen med sopp-
luncher vill inte Mikael 
Berglund förkasta, däremot 
minska antalet och istäl-

let utveckla träffarna med 
intressanta föreläsningar.

– Tänk att få sopplun-
cherna så attraktiva att kom-
munens företagare bokar 
upp dem i sin almanacka lång 
tid i förväg. Jag vill uppleva 
den dagen då sittplatserna 
inte räcker till, det vore ett 
angenämt problem, skrattar 
Mikael.

Vad tror du är nyckeln 
till framgång vad det gäller 
kommunens företagskli-
mat?

– Det finns många 
beståndsdelar och alla 
kommer vi naturligtvis inte 
att få på plats. Att få en stark 
företagsgruppering som 
bollplank är dock av yttersta 
vikt, annars kommer vi aldrig 
att lyckas, avslutar Mikael 
Berglund.
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Trafikomläggning

Trafikomläggning i Bohus 
Den 15 september sker en stor trafikomläggning på E45 i Bohus för att ge plats åt 
arbetet med att färdigställa den nya trafikplatsen. Men redan fr.o.m. den 12 september 
påbörjas förberedande arbeten inför omläggningen som kan medföra vissa trafikför-
ändringar.

Korsningen vid Bohus C stängs och all trafik in och ut från Bohus leds via Skårdals-
korsningen. 

Omläggningen innebär att av- och påfart till Jordfallsbron sker via de nya ramperna. 

Trafikanter som kommer söderifrån (från Göteborg och Bohus) och ska över 
Jordfallsbron måste därför fortsätta norrut till Stora Viken och vända. Detsamma 
gäller trafikanter som kommer från Kungälv och ska söderut. 

Gång- och cykeltrafikanter kommer även fortsättningsvis att kunna passera över bron. 

Trafikföringen beräknas pågå till april 2012.

Trafikverket uppmanar dig som trafikant att ta det lugnt i trafiken, ha tålamod 
och vara omtänksam om såväl dina medtrafikanter som de som har vägen som sin 
arbetsplats. Glöm inte att ta till extra restid!

För mer information och kartor över de nya körvägarna gå in på www.banavag.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det  samlade 
transportsystemet. 

www.trafikverket.se

ALAFORS. Målsätt-
ningen är att stoppa 
det fria fallet och få 
trenden att vända 
uppåt.

Det handlar om 
näringslivsklimatet i 
Ale där de negativa 
rapporterna avlöst var-
andra på senare tid.

– Vi har problem och 
företagarna sitter på 
svaren. På ett ödmjukt 
sätt ber vi dem nu om 
hjälp, säger kommunalrå-
det Mikael Berglund (M).

Mikael Berglund hoppas att 
den nya insiktsmätningen, 
som nyligen presenterades, 
ska bli den sista vad det gäller 
dyster läsning om kommu-
nens näringslivsklimat.

– Titta på vårt geografiska 
läge och med den nya infra-
strukturen. Det vore skam 
om vi inte lyckades vända 
skutan, säger Mikael Berg-
lund.

– Jag är medveten om 
att det kan ta sin tid och vi 
kommer inte att segla upp 
som någon raket på Svenskt 
Näringslivs rankinglista. Det 
viktigaste är ändå att vi gör 
något åt situationen och ser 
sanningen i vitögat. I annat 
fall kommer det att se lika-
dant ut om tio år.

Berglund har ägnat stor 

Nu ska näringslivsklimatet bli bättre
– Kommunen ber företagarna om hjälp

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med företagarnas hjälp och goda vilja hoppas kommunalrå-
det Mikael Berglund att näringslivsklimatet i Ale ska för-
bättras.                                                    Foto: Allan Karlsson

Styrelsen för Kung-
älvs sjukhus har be-
slutat att ta över drif-

ten av ambulanssjukvården 
i vårt område i egen regi. Vi 
har förstått att detta har gett 
upphov till en del oro över 
ambulansen i Ale kommun.

När det gäller ambulan-
sernas placering har regio-
nen i december 2010 beslutat 
att väntetiden från det att 
SOS Alarm tar emot samta-
let till dess att ambulansen 
är på plats ska vara högst 
20 minuter för 90 procent 
av invånarna när det gäller 
prio 1-larm. Idag nås 79,9 
procent av invånarna i vårt 
område inom 20 minuter.

Det behövs ett arbete för 
att nå upp till bättre tider, 

men det kommer självklart 
inte att gå att uppnå målet 
med mindre antal ambu-
lansstationer. Särskilt med 
tanke på att våra ambulan-
sers uppdrag har ökat med 
25 % under åren 2005 till 
2010. Däremot är det värt 
att kolla på vår styrning och 
dirigering av ambulanser, 
hur effektivt vi använder våra 
ambulanser och kanske också 
över exakt vart våra ambu-
lansstationer ska placerade 
för att uppfylla tidsmålet. Vi 
behöver noggrant följa hur 
exempelvis infrastrukturen 
utvecklas i kommunen för att 
kunna placera ambulansen i 
kommunen på bästa tänkbara 
ställe.

Ambulanserna har allt-

mer blir mobila akutmot-
tagningar och det pågår i 
regionen ett stort arbete för 
att dra nytta av det. Förutom 
tidsaspekten så arbetar vi 
också för en högre och jäm-
nare kvalitet i ambulanssjuk-
vården i hela regionen. Det 
handlar dels om att skapa 
en högre standard för vård, 
behandling, utbildning och 
medicinska ledningsfunk-
tioner. För att vi ska kunna 
lyckas i detta arbete så måste 
det finnas en ambulanssta-
tion kvar i Ale kommun.

Joakim Larsson
Ordförande Kungälvs sjukhus (MP) 

Mariam Hagberg
Ersättare Kungälvs sjukhus (S)

Oro över ambulansen i Ale

KOM OCH  TRÄFFA OSS!

Välkommen till Ale El!

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

Lördag 1 oktober 
besöker vi Stubbracet i Uspastorp - en folkfest för hela familjen!

Besök oss i vårt tält om du vill 
teckna elavtal eller bara byta några ord. 

Lunnavägen 2,  Alafors • 0303-33 24 00 • info@aleel.se • www.aleel.se
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ALAFORS. Det firades 
med öppet hus hos Ale 
El i torsdags.

Då gick nämligen 
startskottet för företa-
gets nya elhandelsverk-
samhet.

– Vi hade en stril 
ström av besökare som 
kom för att teckna 
avtal, berättar Malin 
Flysjö, marknadsansva-
rig för elhandelsverk-
samheten.

Ballongerna vid entrén vitt-
nade om jippot på Ale Elför-
enings kontor på Lunnavä-
gen i Alafors. Dörren stod 
på vid gavel och kaffebordet 
stod uppdukat för de besö-
kare som önskade sig en fika.

– En speciell dag, helt 
klart. Efter noggranna och 
långa förberedelser går vi 
nu in i en helt ny fas då vi 
kan erbjuda både elnät och 
elhandel för våra kunder, 
säger vd Stefan Brandt.

Avtalsförslag
Premiärdagen till ära var 
kundservice bemannad med 
extrapersonal för att möta 
upp kundernas frågor och 
funderingar. Malin Flysjö 
tog personligen emot de 
besökare som ville förhöra 
sig om priser och gällande 
avtalsförslag.

– Intresset är stort och det 
tycker vi naturligtvis är jät-
teroligt. Vi är måna om att 
motsvara de förväntningar 
som kunderna har på oss.

Tog tillfället i akt
Lars-Inge Andersson från 
Alafors var en av de alebor 
som tog tillfället i akt att ta en 
pratstund med Malin Flysjö. 
Innan han lämnade lokalen 
hade ett avtal undertecknats.

– Det känns bra med en 
lokal aktör. För mig var det 
självklart att byta bolag när 
jag fick höra att Ale El skulle 
börja med elhandel. Det är 
smidigt att få allt på en fak-
tura och skulle det vara något 
som strular är det bara att 
titta in på kontoret i Alafors, 
säger Lars-Inge.

I lördags fortsatte Ale El 
sitt firande med en kundak-
tivitet utanför Ica Supermar-
ket i Älvängen. En likvärdig 
aktivitet sker också på Ale 
Torg nu på fredag.

- Det känns fantastiskt bra 
och vi kan sannerligen inte 
klaga på alebornas respons, 
avslutar Malin Flysjö.

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

40% 
rabatt 

på valfri produkt 

från Dermalogica

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger
Gäller t o m vecka 43

TA CHANSEN!
Boka ansiktsbehandling 60 min och du får 

En bred majoritet av 
Kommunfullmäk-
tiges ledamöter 

röstade förra veckan ja till 
en motion från Miljöpar-
tiet om att utveckla arbe-
tet mot främlingsfientlig-
het och för mångfald och 
integration. Motionen 
innebär att ett kommunö-
vergripande projekt för 
mångfald, ökad integra-
tion och mot främlings-
fientlighet startas och at t 
projektet tilldelas tillräck-
liga resurser för att kunna 
drivas och utvecklas. 

Det känns hoppingi-
vande att samtliga partier 
i Alliansen och de Röd-
gröna delar vår vision 
om ett Ale där alla är 
välkomna och det bådar 
gott inför framtiden att vi 
kan komma överens över 
blockgränserna. Det är 
nödvändigt för att klara 
de stora utmaningar som 
kommunen står inför när 
det gäller bland annat 
klimat, mångfald och 
att förbättra resultaten i 
skolan. Endast Aledemo-
kraterna och Sverigede-
mokraterna röstade nej 
till motionen.

Minna Ljungberg (Mp)
Peter Rosengren (Mp)

Ja till arbete 
mot främlings-
fientlighet

Stril ström av premiärbesökare
– Lyckad invigningsdag för Ale El

I ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Inge Andersson från Alafors kom till öppet hus-firandet hos Ale El i torsdags och teck-
nade samtidigt det elavtal som Malin Flysjö presenterade. 

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 7/9

CYKLAMEN
MINI

VECKANS KRUKVÄXT

2 st

49:-
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Rörligt pris när elen är billig.
Prisgaranti när elen är dyr.

Fast pris på vintern.
Rörligt pris resten av året.

Maxpris ger dig det bästa av två världar. Ett 
rörligt pris när elen är billig och ett pristak som 
försäkrar dig mot obehagliga pristoppar – hela 
året runt. Ett succéavtal som gjort att tusentals 
av våra kunder kapat topparna på sin elräkning.

Ett rörligt pris under vintern kan ibland kännas 
otryggt, speciellt med de senaste åren i minnet. 
Med Vintersäkring  låser du ditt elpris under 
årets kyliga månader från den 1  oktober till den 
30 april. Därefter återgår du till rörligt pris igen.

VINTER
SÄKRING

*Innebär att du ej varit kund hos Göta energi under den senaste 12 månaders perioden. Uppge att du är ny kund när du tecknar avtal.

Säkra dina elkostnader nu! Ring oss på 020-23 15 00

Snart är vintern här med allt som hör årstiden till, 
däribland en elräkning som kan skena iväg rejält. 

Därför har vi på Göta energi tagit fram två erbjudanden 
som säkrar dina elkostnader i vinter

 – Vintersäkring och Maxpris.

Snart är vintern här med allt som hör årstiden till,

Säkra dina elkostnader inför vintern! nn!!n! 

Ny kund?
 Vi ger dig 300 kr i rabatt* 

LÖDÖSE. Museet och 
biblioteket har ingått 
äktenskap.

I lördags skedde 
invigningen av Lödöse-
hus.

– En fantastisk idé! 
Jag tror att vi kommer 
att få se fler korsbe-
fruktningar mellan 
kommun, region och 
staten i framtiden, 
säger Gunilla Josefs-
son, ordförande i Väs-
tarvet.

Under sommaren har 
Lödöse bibliotek lämnat 
Lyckhem för att istället 

flytta in i Lödöse museum. 
Därmed har det skapats en 
ovanlig kombination av folk-
bibliotek och museum. Besö-
karen erbjuds en blandning 
av litteratur, historia och 
kultur i en vacker medeltida 
miljö.

– En väldigt positiv 
utveckling. Jag ser stora 
möjligheter till samverkan 
mellan de båda verksamhe-
terna, säger Annika Gran-
lund, kultur- och fritidschef 
i Lilla Edets kommun.

Tanken med Lödösehus är 
att samarbetet mellan biblio-
teket och museet ska stärka 
respektive verksamhet och 
främja kulturlivet i kommu-
nen.

– Vi kommer att dra nytta 

av varandra, det är jag allde-
les övertygad om. För biblio-
tekets del ser jag många för-
delar. På Lyckhem hade vi en 
bibliotekarie som var alldeles 
ensam, nu får hon sällskap av 
annan personal i huset. 

Utveckling
Vad det gäller biblioteksbe-
sökarna kan de nyttja caféet 
som finns och tidningsrum-
met som iordningställts, för-
klarar Annika Granlund.

Vad har du fått för reak-
tioner från allmänheten?

– Jag har inte hört något 
annat än att folk tycker att 
det är positivt. Lödöseborna 
får ha kvar sitt bibliotek på 
orten och det finns även en 
möjlighet till utveckling.

Sonia Jeffery, enhetschef 
på Lödöse Museum, välkom-
nar den nya hyresgästen med 
öppna armar och planerna 
för gemensamma arrang-
emang är redan i full gång.

– Men när och i vilka 
former det ska ske är för 
tidigt att säga. Lödösehus 
utgörs av två separata verk-
samheter, men självklart 
tittar vi på saker som vi kan 
göra tillsammans, bland 
annat mindre utställningar.

Betyder bibliotekets 

intåg att museet får mindre 
ytor att husera på?

– Vi har tvingats krympa 
vår pedagogiska verksamhet 
lite grann. Delar av den glas-
gång som leder mot Örta-
gården har vi överlåtit till 
biblioteket. Vi får helt enkelt 
anpassa vår verksamhet till 
aningen mindre ytor, men 
jag ser inte det som något 
problem, säger Sonia Jeffery.

Förutom invigningstal 
av Gunilla Josefsson, områ-
deschefen för Regionmu-

seum Västra Götaland Jan 
Johansson och kommunal-
rådet Ingemar Ottosson 
(S), bjöd lördagen på för-
fattarbesök i form av Maja 
Hagerman. Vidare fick 
besökarna lyssna till medel-
tida musik med Alban och 
Vapendragarna. Samtliga 
invigningsgäster serverades 
också kaffe och tårta.

Museet + biblioteket = sant
– Lödösehus invigdes i lördags

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anna från Nygård har redan 
funnit sig tillrätta i de nya 
bibliotekslokalerna. På invig-
ningsdagen passade hon på 
att låna några böcker.

Alban och Vapendragarna svarade för musikunderhållningen.

Områdeschefen för Regionmuseum Västra Götaland Jan Johansson och kommunalrådet 
Ingemar Ottosson symboliserade sammanflätningen mellan Lödöse museum och biblioteket 
som tillsammans bildar Lödösehus.
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NÖDINGE. Hur blir man 
lycklig? 

Lycka är en medfödd 
känsla som vi alla har 
inom oss. 

Det menar Titti 
Holmer, legitimerad 
psykolog, föreläsare 
och författare. 

Tisdagen den 13 
september gästar hon 
Ale gymnasium för att 
dela med sig av sina 
erfarenheter kring just 
begreppet lycka.

Det finns inget enkelt svar på 
frågan, men det går att lära sig 
att hitta lyckan i sitt eget liv. I 
sin bok Lycka nu som kom ut 

2009 lyfter Titti Holmer fram 
mindfulness, som en metod 
för att hitta sinnesnärvaro 
och fokusera på nuet. Genom 
bland annat 
andningsöv-
ningar och 
meditat ion 
får man fram 
de positiva 
k ä n s l o r n a 
som ökar väl-
befinnandet. 
M e t o d e n , 
som härstammar från buddis-
men har funnits i tusentals år, 
men har först på senare år fått 
genomslag över hela världen.

– Hon har själv läst reli-
gionsvetenskap och tycker 
därför att det är extra intres-
sant. 

Det vetenskapliga sökan-
det efter lycka är fortfarande 
ett relativt nytt fenomen och 
en tendens i tiden.

– Förr var man mer foku-
serad på motsatsen, som att 
hantera depressioner. Då 
visste man inte vad lycka var 
på samma sätt som idag och 
nu har vi verktygen för att 
allt oftare kunna uppnå den. 
Det är först de senaste 10-15 
åren som man börjat forska på 
vad som faktiskt får oss att må 
bättre.

Hon tror inte att det ökade 
fokuset på att bli lycklig 

bidrar till att människor blir 
stressade. 

– Visst kan det bli för 
mycket, men oftast är det 

faktiska saker 
som gör att 
en person 
känner sig 
olycklig. Jag 
träffar hela 
tiden nya 
patienter och 
har aldrig 
varit med om 

att någon mår dåligt över att 
de inte känner sig lyckliga i 
allmänhet. 

Vid sidan om sitt arbete 
som psykolog på Primärvår-
den i Göteborg har hon sedan 
fem år tillbaka åkt runt och 
föreläst om lycka. Föreläs-
ningen innehåller dels teore-
tiska moment där hon beskri-
ver experiment och resultat 
av olika studier. Det blandas 
sedan med praktiska övningar 
som grundläggande andning, 
sinnesnärvaroövningar och 
knep för att tänka positiva 
tankar. 

Mest kvinnor
På föreläsningarna brukar 
publiken övervägande bestå 
av kvinnor, med bara någon 
enstaka man. Förklaringen 
tror Titti Holmer delvis 
ligger i att kvinnor ofta har 

svårare för att ta hand om 
sina egna behov och vill få 
reda på hur man ska göra för 
att få ett lyckligare liv.

– Fördelningen ser lika-
dan ut om man ser till vilka 
som kommer till mig som 
patienter. Nu jobbar jag inte 
längre med svårt psykiskt 
sjuka som förut när jag var 
verksam inom psykiatrin. 
Där är det mer jämt förde-
lat. Men kvinnor i allmänhet 
har en förmåga att ta på sig 
mycket ansvar och inte se till 
sina egna behov. 

Intresset och nyfikenhe-
ten för hur man hittar lyckan 
ökar med kunskapen om hur 
människan fungerar. Hon 
drivs själv av samma undran, 
även om den inte är lika stark 
längre.

– Min drivkraft från 
början var att själv förstå och 
ett av de bästa sätten att lära 
sig på är att undervisa. Nu 
vet jag hur effektiva dessa 
tekniker är och föreläsning-
arna känns både dynamiska 
och gynnsamma. 

På tisdag är det Ales tur att 
få ta del av knepen för att bli 
lyckligare när Titti Holmer 
gästar gymnasiet. 

Hitta din egen lycka
– Psykologen och författaren Titti Holmer gästar Ale gymnasium

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

LYCKA
Fem enkla knep för en lyckli-
gare höst
Titti Holmer tipsar:
•  Fortsätt att röra på dig. Gå ut och 

promenera 30 minuter på lunchen. 
• Glöm inte att ta hand om sömnen.
•  Planera in roliga saker. Att ha 

något att se fram emot ökar 
lyckan i nuet.

•  Tänk på tre positiva saker om 
dagen. 

•  Börja meditera 10 minuter om 
dagen. Det minskar stress och 
ökar lyckokänslor.

Författare. I Titti Holmers bok Lycka nu beskrivs olika meto-
der för att hitta sinnesnärvaro och lycka. Foto: Kristin Lidell

Förr var man mer
fokuserad på motsatsen, 

som att hantera 
depressioner. Då visste 
man inte vad lycka var 

på samma sätt som idag.
Titti Holmer
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

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

EXTRA! EXTRA!
Mitsubishi QHeat 630
• 5 års garanti

• Upp till 55% energibesparing

• Lämplig för ytor upp till 150 m2

• Lågt ljud

Mitsubishi QHeat 450
• 5 års garanti

• Upp till 55% energibesparing

• Lämplig för ytor upp till 100 m2

• Lågt ljud

EXKL INSTALLATION

EXKL INSTALLATION

KAMPANJPRIS 15.140:-

KAMPANJPRIS 13.480:-

BEGRÄNSAT ANTAL!
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Utgångspris: 3 150 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 159 kvm, biarea: 57 kvm
Tomt: 2 350 kvm
Byggt: 1936, ombyggt 1984
Adress: Rishedsvägen 46
Visas ons 7/9 19.00-19.30
och ons 14/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2783 till 72456 för
beskrivning

Tillfälle i Alafors, 1½ - plansvilla
med källare och garage. Stor
avstyckningsbar tomt + en
avstyckad tomt. Välhållen villa
med charm. Soligt och bra läge,
gränsande till naturen. Belägen i
ett eftertraktat villaområde!
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2783.

ALAFORS

Utgångspris: 1 495 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 70 kvm
Tomt: 1 960 kvm Sluttning
Byggt: 1950, Ombyggd 2006
Adress: Hallbackevägen 56
Visas lör 10/9 13.00-14.00
och tor 15/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 5410-3037 till 72456 för
beskrivning

Vi kan nu erbjuda att mycket
mysigt hus med närhet till populär
badsjö och med skogen som
närmaste granne. Smakfullt och
stilfullt renoverat under senare år.
Ale torg med affärer och service
har du endast fem minuters bilväg
bort. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3037.

NÖDINGE

Utgångspris: 900 000:-
Boarea: 77,7 kvm
Avgift: 3.369:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Hiss: Ja.
Adress: Göteborgsvägen 97 C, 3 tr
Visas lör 10/9 14.30-15.00
och mån 12/9 19.00-19.30
Sms:a: FB 5410-3012 till 72456 för
beskrivning

Ljus och trevlig 3:a centralt i
eftertraktad förening i Surte, med
balkong i västerläge med
kvällssol. Endast ca.10 minuter till
Göteborg. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3012.

3:A SURTE

Utgångspris: 1 495 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 117 kvm
Tomt: 1 714 kvm
Byggt: 1969, ombyggt 1977
Adress: Ölanda 270
Visas ons 7/9 17.30-18.30
och sön 11/9 15.30-16.15
Sms:a: FB 5410-3033 till 72456 för
beskrivning

Mycket fin välhållen enplansvilla
med öppen planlösning. Garage,
gäststuga och förråd på tomten.
Stor fin och välskött plan
trädgårdstomt. Lugnt soligt och
naturskönt läge.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3033.

ÖLANDA

Utgångspris: 2 495 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 124 kvm
Tomt: 349 kvm
Byggt: 1980
Adress: Videgårdsvägen 88
Visas mån 12/9 17.30-18.30
och sön 18/9 14.30-15.15
Sms:a: FB 5410-2229 till 72456 för
beskrivning

Fin och välskött 2- plansvilla med
garage och uteplats på hörnläge i
området. Populärt barnvänligt
område i omtyckta Surte, med
endast ca. 10 min till Göteborg.
Nära kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2229.

SURTE

Utgångspris: 3 200 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 200 kvm, biarea: 105 kvm
Tomt: 1 225 kvm Plan
Byggt: 1931
Adress: Garverivägen 13
Visas sön 18/9 12.00-12.45
Sms:a: FB 5410-2982 till 72456 för
beskrivning

Tillfälle i Älvängen centralt, stor
representativ 2-plans villa med
charm och traditionell fasad,
klassisk utanpå - modern inuti.
En fastighet med stor potential, 8
rum ock kök samt källare. Läget
ger stora möjligheter.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2982.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 875 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 126 kvm, biarea: 66 kvm
Tomt: 1 690 kvm

Byggt: 1981
Adress: Hövägen 40
Visas tor 15/9 17.30-18.30 och sön 18/9 16.00-17.00
Sms:a: FB 5410-3015 till 72456 för beskrivning

Här kan vi erbjuda en mycket fin och fräsch välplanerad, enplansvilla som sticker ut. Ljusa fina färger,
härligt kök och vardagsrum med kamin. Rejäl altan i tre väderstreck med soligt läge. Rymligt och fräscht
garage. En pärla i toppskick med hög standard. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3015.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 995 000:-
3 rok
Boarea: 88 kvm, biarea: 88 kvm
Tomt: 1 244 kvm Sluttning
Byggt: 1940
Adress: Båstorp 320
Visas sön 18/9 13.00-13.30
Sms:a: FB 5410-3038 till 72456 för
beskrivning

Fin tomt med hus vid Båstorp/
Göta älv. Huset är om 88 kvm i
entréplan och 88 kvm i källarplan.
Separat garage. Egen djupborrad
brunn och eget avlopp med
septitank. Bokade visningar ring
för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3038.

ALVHEM
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POLIS
RONDEN

Måndag 29 augusti

Fönsterkross
Fönsterkross sker på en adress 
i Nödinge.

Dieselstöld i Båstorp. När 
polis kommer till platsen har 
föraren försvunnit från platsen. 
En bil tas i beslag.

En 16-årig snattare ertappas 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Tisdag 30 augusti

Skadegörelse
Trialbanan i Surte utsätts för 
skadegörelse. Flera lampor 
förstörs.

Lördag 3 september

Narkotikabrott
En ungdom grips misstänkt för 
narkotikabrott, eget bruk.

Söndag 4 september

Misshandel
Fyra relationsbetingade 
misshandlar anmäls från olika 
adresser i Bohus.

Någon kör ut med ett 
fordon på en av Ale Golfklubbs 
övningsgreener.

Antalet anmälda brott under 
perioden 29/8 – 5/9: 34. Av 
dessa är tre bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 764 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Stomvägen 8. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 140 + 7 kvm

S
M
S
:A

5
2
2
6
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 606 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Emylundsvägen 38. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 137,5 kvm

S
M
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:A

5
2
0
4
7

T
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L
7
1
1
2
2

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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2
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 416 kvm . VISAS
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 2 700 000 kr/bud. TOMT 1 260 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Sålanda 157. ALEBUTIKEN
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 215 + 40 kvm
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PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 1 044 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Alekärrsvägen 19. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 127 + 123 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 2 695 000 kr/bud. TOMT 427 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Malm Erikssons Gränd 1.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 3 rok, 93 + 10 kvm

S
M
S
:A

4
1
6
3
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 754 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Grangärdesvägen 7b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm
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PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 007 kr/månad.
VISAS Må 12/9 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 11a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 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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Vill du veta 
vad din bostad

är värd? 
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se
PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm . VISAS
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 3 650 000 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

En trafikolycka inträffade på Skepplandavägen, kors-
ningen Tegvägen på måndagseftermiddagen. Räddnings-
tjänsten fick larmet klockan 14.04. Två bilar var inblan-
dade i kollisionen och en person fick föras till Kungälvs 
sjukhus med ambulans.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

En skadad vid trafik-
olycka i Skepplanda

Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Tinnitus?
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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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Lydia siktar på Globen
Hon är fast besluten om att gå så långt som möjligt inom hästhoppning.
På Lilla Edets ridklubb ligger hon och hästen Quite Caletto i hårdträning.

16-åriga Lydia Lindén från Älvängen satsar allt på sin stora passion.

Hur kändes det att vara 
med i en så pass stor 
tävling som den inter-
nationella Equality Line 
Horse Show som var i 
början av augusti?

– Det var lärorikt och jätte-
kul. Det kändes väldigt stort. 
Den skilde sig ganska mycket 
från de jag tidigare varit med 
i. Det var svårare banor och 
många fler regler än vad 
jag är van vid. Tävlingarna 
pågick under tre dagar. Jag 
är mest nöjd över andra täv-
lingsdagen då jag placerade 
mig som femma i juniorklas-
sen på höjden 1,30, som är 
det högsta jag hoppat.

Vilket pris är du mest 
stolt över?
– Det är nog femteplat-
sen i Equality Line Horse 
Show. Sedan har jag varit på 
SM och hoppat kringklasser, 
bland annat Tetra Chemi-
cal Tour där jag blev sexa av 
juniorerna.
Varför ligger just hästar 

dig så varmt om hjärtat?
– Det är härliga djur och det 
är alltid kul att vara med dem. 
Sporten är rolig men också 
tuff, både psykiskt och fysiskt, 
så det är en utmaning. Sedan 
möter man väldigt mycket 
människor hela tiden och 
man får ett brett kontaktnät. 
Jag kan nog inte ens minnas 
när jag började hålla på med 
hästar. När jag var liten red 
jag på familjens Falabella-
ponny Lilleman som är 25 
år nu.
Du går på Kunskapsgym-
nasiet och pendlar till 
Göteborg varje dag. Hur 
hinner du med att träna 
så mycket?
– Eftersom jag rider varje 
dag, oftast på Lilla Edets 
Ridklubb där jag är medlem, 
så hinner man inte göra så 
mycket annat. Men man får 
prioritera.
Vad gör du helst när du är 
ledig och inte rider?
– Är med kompisar så mycket 

som möjligt. Jag har även 
några kompisar som också 
håller på med hästar, men det 
är också många i min ålder 
som slutar.
Vilket är ditt nästa stora 
mål inom hästhoppning?
– Jag vill gå så långt som 
möjligt. Nästa delmål är att 
hoppa 1,40-hinder, men även 
att kvala in till Agriahoppet 
och finalen som går i Globen 
till vintern. Innan dess ska 
jag försöka samla så mycket 
poäng som möjligt så det blir 
till att åka på tävlingar nästan 
varje helg. 
Har du någon förebild?
– Malin Baryard, hon är en 
förebild för många. Hoppryt-
taren Albert Voorn från Hol-
land, som tagit OS-silver, är 
också en förebild för mig. Jag 
tränar för honom ibland när 
han kommer hit.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lydia Lindén
Ålder: 16
Bor: Älvängen
Intressen: Hästar, kompisar 
och kläder
Stjärntecken: Lejon

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Prisvärd fastighet

NOL: MKT VÄLHÅLLEN SUTTERÄNGVILLA

Bästa läge på återvändsgata. 6 rum o kök. Mycket gott skick. Tomt gränsande till grönområde och totalt 
insynsskyddad västsida. Nära till skolor, kommunikationer (pendeltågsstation, motorvägspåfart, färdig 
dec. 2012, 20 min till Gbg centrum) och affärer. Gång- och cykelavstånd till allt.

• Visning onsdag 7 sept. kl 18.30 - 19.30 
• Adress: Björnbärsvägen 9, NOL
• Begärt pris: 2.700.000 kr / bud

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: www.alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

Blir du kund hos oss äger du ditt larmpaket  
direkt. Du får dessutom fri support, material-
garanti och två fria larmutryckningar. Läs mer  
��������������������������������������������� 

Ring oss redan i dag på 020-20 79 00 eller 
gå in på LFlarmcentral.se

Trygghet med anslutet Inbrotts- & 
brandlarm från 120 kronor/månad.

ALAFORS. Nu har ale-
borna åter chansen att 
uppleva sin alldeles 
egna Oktoberfest.

För tredje året i rad 
står Furulundsparken 
som värd för arrang-
emanget.

– Det har blivit en 
festlig tradition, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryg-
gerier.

Det är Gothenburg Beer 
Trading, som tillsammans 

med Ahlafors IF och Ahla-
fors Bryggerier, står bakom 
Oktoberfesten i Furulund-
sparken lördagen den 17 sep-
tember. Gemyt utlovas med 
festlig ompa-ompa, liveband, 
allsång och bayersk mat i en 
utsmyckad folkpark i Alafors.

– Det kommer också att 
finnas en unik möjlighet 
att avnjuta en sejdel lokalt 
Oktoberöl, särskilt framta-
get för denna fest, förklarar 
”Cralle”.

Pål & Martin bjuder på 
dansant musik och show. 

Rikard ”Helmut” Gustaf-
son och kvällens dj skapar 
stämning tillsammans med 
två dansande bayerska damer.

– Pris kommer att delas ut 
till bäst utklädda Gretchen 
& Fritz, säger ”Cralle” som 
hoppas att tidigare års suc-
céarrangemang ska kunna 
upprepas.

Oktoberfest i Furulundsparken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier förbereder ett lokalt Oktoberöl till festen i 
Furulundsparken lördagen den 17 september. 

ÄLVÄNGEN. Hösten är på 
antågande och nu är det dags 
att börja skapa igen. Hand-
arbetscaféet på Repslagar-
museet öppnar igen.

Vi stickar, broderar, 
virkar, eller reparerar och 
ändrar om. Många duktiga 
kvinnor är med, därför kan 
du alltid få hjälp och råd. Vi 
provar olika sätt att skapa 
spännande saker i nya tekni-

ker, men naturligtvis tar vi 
även vara på gamla tekniker.

Vi fyller timmarna med 
samvaro, gemenskap, dis-
kussioner och idéväxling. 
Caféet med fikastunden är 
en träffpunkt för daglediga 
och samtidigt hälsovård för 
många. 

Till träffarna tar man 
med sig sitt eget handarbete. 
Ingen föranmälan behövs.

Höstens träffar startar 
torsdagen den 22 september 
på Replagarmuseet, men 
redan veckan innan, den 
15 september, samlas vi på 
Glasbruksmuseet i Surte. 
Alla hälsas hjärtligt väl-
komna till en ny termin med 
spännande skapande!

❐❐❐

Öppet Handarbetscafé höststartar

Handarbetscafé på Repslagarmuseet drar igång igen med start den 22 september.

– Ompa-ompa för tredje året i rad

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

Nu kan du räkna på och teckna 
elavtal direkt  på vår nya hemsida 

www.aleel.se

Nu gör vi livet ännu 
enklare för dig.
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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
17 september är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 50-tal hant-
verkare att medverka. Många 
demonstrerar sitt hantverk, 
men givetvis säljer de också 
sina produkter. Redan nu 
kan du hitta den perfekta jul-
klappen. Knivmakare, textil- 
och trälslöjdare, keramiker, 
smeder, smyckestillverkare 
med flera kommer att med-
verka. Det går även att köpa 
närproducerad mat.

Vad vore en Repslagardag 
utan Repslagning? Natur-
ligtvis kommer repslagning 
att visas på flera olika sätt, 
med gamla redskap och 
maskiner. För de som är 
intresserade blir det dess-
utom en exklusiv visning av 
tjärverket. 

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmanar för-
äldrar i labyrinten eller mag-
neten. Jättespel från Uspas-
torp Konferens & Även-
tyrscenter sätter samarbetet 
på prov.

Knopstation en nyhet
Nytt för i år är knopstatio-
nen. Hur många gånger har 
man inte varit förargad, för 
att man inte har kunnat göra 
en riktig knop? Det har som 
vanligt blivit den vanliga kär-

ringknuten som oftast går 
upp. Nu har du chansen att 
lära dig ett dubbelt halvslag, 
skotstek, pålstek med mera.

Prova att spinna
Spinna, väva, hantverk som 
tidigare nästan varje kvinna 
behärskade, men som nu är 
nästan bortglömda. Linför-
eningen räddar denna kun-
skap till eftervärlden. Den 
som vill kan prova på att 
spinna sitt eget garn. För den 
som inte hinner väva sitt eget 
tyg har Linföreningen vackra 
linnetyger till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
jubileumsutställningen Surte 

Fotoklubb 50 år ges nu ytter-
ligare en chans. Denna dag är 
entusiaster från fotoklubben 
på plats.

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare bidrar 
med fina priser. Litar man 
inte på turen går det bra att 
delta i poängpromenaden, 
även den med fina priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och en god repsla-
garbakelse i caféet. Grillarna 
på gården är tända om man 
föredrar korv med bröd.

❐❐❐

Repslagardagen arrangeras 
på traditionsenligt vis

Repslagning är en given attraktion på Repslagardagen.

Arkivbild: Allan Karlsson

Lördagen den 17 september är det dags för den traditionella Repslagardagen. Ett 50-tal 
hantverkare kommer att finnas på plats för att visa och sälja sina alster.

Arkivbild: Allan Karlsson

VILLA BOHUS
Renoverad villa med modernt kök och eldstad!
Pris: 2.450.000:- utg.pris Byggår: 1957 Yta: 110 kvm
Tomt: 927 kvm Adress: Åkergränd 2 Visning: 8/9 och 11/9

SANDRA VOKSTRUP tel: 031-10 58 89, sandra@m2.nu

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.

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Välkommen till Grunne 210 ett mycket charmigt hus beläget 
på en solig och skyddad tomt. Runt huset löper en stor 
altan i flera etager med nedsänkt pool. Villan om ca 60 + 
30 kvm är inrett i romantisk lantlig stil med stort lantkök och 
vardagsrum med matplats i glasverandan. 

Välkommen till Jordfallsvägen 77, ett klassiskt 40-talshus med 
stor härlig hörntomt, garage med förråd och en friggebod. 
Huset är beläget i uppvuxet villaområde, med gångavstånd till 
Bohus centrum. Här bor man med närhet till både service och 
naturområden och med mycket bra pendelavstånd till både 
Kungälv och Göteborg.

GRUNNE 210
VISNING 11/9 KL. 14:30-
15:00. RING/MAILA FÖR 
ANMÄLAN
BOAREA CA 60 M², 3 RUM.

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTAREA 900 M² 
PRIS 1 350 000 KR/BUD.

JORDFALLSVÄGEN 77
BOAREA 96 M², 3 RUM.
VISNING: 14/9 KL 18:00-
18:30 RING/MAILA FÖR 
ANMÄLAN.

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTAREA 760 M² 
PRIS 1 925 000 KR/BUD.

NOL - GRUNNE

VILLA - BOHUS
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BOHUS. I måndags tog 
skolan och föreningsli-
vet plats i Bohushallen.

Nästa lördag är det 
dags för officiell invig-
ning.

– Det här ska bli en 
mötesplats för alla 
människor i alla åldrar 
med skilda intressen, 
säger fritidsintendent 
Klas Arvidsson.

Lokaltidningen fick i förra 
veckan en exklusiv förhands-
visning av Bohushallen. Ett 
mångårigt projekt är nu i 
hamn.

– Det känns fantastiskt! 
2006 började planeringen 
och fem år senare står 
hallen färdig. Det är en unik 
idrottshall på det viset att 
kommunen, arkitektfirman, 
skolungdomarna och för-
eningslivet tillsammans har 
varit med och skapat bygget. 
Samtliga grupperingar har 
varit med på resan, långt 
innan det att första spadtaget 
togs, säger Klas Arvidsson.

Syftet har varit att skapa 
en mötesplats för alla män-
niskor i alla åldrar och där så 
många olika intressen som 
möjligt ska tillvaratas.

– Vi är inte färdiga ännu. 
Framtiden får utvisa hur vi 
bäst ska använda utomhus-
miljön. Invändigt så har det 
skapats ett kan-kan-rum med 

möjlighet till olika aktivite-
ter, alltifrån barngymnas-
tik och dans men lika gärna 
som utbildningslokal för det 
lokala föreningslivet. Beho-
vet kommer att få styra, för-
klarar Klas.

43,4 miljoner kronor blir 
slutnotan för projektet. Väl 
investerade pengar hävdar 
Arvidsson som anser att 
kommunen får mycket för 
pengarna.

– Vi får en toppmodern 
anläggning för alla tänkbara 
bollidrotter. Det är en ren 
sporthall av den anledningen 
att den lilla gymnastiksalen i 
Bohusskolan finns kvar med 
redskap i form av bommar, 
ringar, trampetter och så 
vidare. I den nya hallen har 
vi förberett med linjer för 
handboll, futsal, innebandy, 
basket och volleyboll.

Läktarplatsen utgörs 

av 300 sittplatser. Direkt i 
anslutning till läktaren, på 
andra våningen, finns ett 
café samt kanslirum för Ale 
IBF och Surte IS Inneban-
dyklubb.

– Vi hoppas att caféet ska 
bli en naturlig mötesplats 
även för de bohusbor som 
inte har kontakt med idrotts-
rörelsen. Huset är försett 
med ett trådlöst nätverk, 
vilket innebär att man kan 

ta med sig sin dator, sitta på 
läktaren eller i cafédelen och 
arbeta, göra läxor eller vad 
det nu kan vara.

Parallellt med idrottshal-
len löper en huskropp avsedd 
för friidrott. Det är första 
gången som kommunen kan 
erbjuda vettiga träningsför-
hållanden för denna grupp 
idrottsutövare.

– Vi vet att den här sats-
ningen varit efterlängtad. 

Intresset för friidrott är stort 
och det lär inte bli mindre nu 
när Bohushallen är redo att 
invigas, säger Klas Arvids-
son.

En sextiometers tartan-
bana samt en nio meter lång 
längdhoppsgrop inryms i 
friidrottsbyggnaden.

Noterbart i övrigt är att 
området vid huvudentrén är 
skateinspirerad. Under hela 
sommaren har ungdomarna 
använt banan med hopp och 
ramper som iordningställts.

– En succé, betonar 
Arvidsson.

Lördagen den 17 septem-
ber stundar invigningskalas. 
Programmet är ännu inte 
spikat, men tanken är att det 
ska pågå sportarrangemang 
och uppvisningar under hela 
dagen.

– Vi vill nå ut på bred front 
och förhoppningsvis kan vi 
locka ett eller annat affisch-
namn till vår invigning, säger 
Klas Arvidsson som lovar att 
återkomma med mer detal-
jerad programinformation i 
nästa veckas tidning.

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start 

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Vill du bli 
Ale Lucia?

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

• Sista ansökningsdag: 13/9

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

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

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

Bohushallen – ett storslaget bygge
– Ett aktivitetshus för alla!

I BOHUSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Friidrotten har äntligen fått en hemvist i Ale. I nya Bohushallen har det anlagts en sextiometers tartanbana som fritidsin-
tendent Klas Arvidsson här provspringer.

Inspirerande utomhusmiljö. Skate- och kickboardfantasterna samlas mer än gärna utanför 
Bohushallens entré.

Omklädningsrummen är rymliga och stilrent designade.
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Muskel Mys

Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefinnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefinnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera
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������Prova-på- 
rabatt 200:-

Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

Nu fyller vi 1 år!
ALLT SKA BORT!

70%
på allt

START TORSDAG
8 SEPTEMBER 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

Endast kontantbetalning. Kan ej längre ta kortbetalning.

Höga solrosor i Nödinge
Viktor och Filip, 7 respektive 3 år, satte några små frön 
hemma hos morfar Lennart Sjöberg på Ängarnas väg i Nö-
dinge. Resultatet blev imponerande! Av de små fröna blev 
det fyra meter höga solrosor.

ÄLVÄNGEN. Hur är den 
typiska älvängenbon? 

Den frågan ligger till 
grund för en utställning 
som just nu pågår på 
biblioteket. 

Projektet pågick 
under våren som ett 
samarbete mellan Aro-
seniusskolans åttor 
och Älvängenskolans 
tvåor. 

En sportig kille som bär mär-
keskläder och spelar fotboll, 
handboll eller innebandy. Så 
sammanfattar eleverna från 
8C, numera 9C, egenskaper-
na för den typiska Älvängen-
bon. Projektet, som är en del 
av bildundervisningen, star-
tades upp runt påsk i våras. 
Först skulle eleverna fundera 
över vilka personer som bor 
på orten och skriva ner deras 
personliga egenskaper. Sedan 

började arbetet med att skapa 
människorna av gips. 

– Först skrynklade vi ihop 
tidningspapper och sedan la 
vi gips över. Det var mycket 
svårare än vi trodde, förklarar 
Mauritz Kööhler.

Syftet med att blanda åttor 
och tvåor var att de skulle lära 
sig att samarbeta med varan-
dra, trots åldersskillnaden.

– Tvåorna var duktiga och 
hjälpte framför allt till med 

att komma på människor-
nas egenskaper. Det funge-
rade bra, säger Markus An-
dersson.

Så vilka personer bor då 
i Älvängen? De sex figurer-
na som eleverna skapade var 
av flera olika karaktärer. En 
av de påhittade personerna 
blev ”Philip Wallberg” som 
kallas för ”PW50”. Han är 
nio år och älskar cross, fot-
boll och pizza. En annan ka-

”Människor i Älvängen”
– Fascinerande utställning med gipsdockor

FD ÄLVÄNGENBO

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALAFORS. Trollkarlen 
Fredrik Filiokus bjöd på 
en både underhållande 
och lärorik show. 

På höga styltor 
mötte han besökarna i 
entrén. 

När han sedan bör-
jade trolla var barnen 
med på noterna och 
deltog i de magiska 
tricken.

Ett 50-tal besökare hade 
hittat till Medborgarkonto-
ret i lördags för att ta del av 
Fredrik Filiokus familjeföre-
ställning. 

Folkets Hus, ABF och 
Ale kommun har gemen-
samt gjort en barnkultur-
satsning med tre inplanera-
de evenemang under hösten 
och helgens tillställning blev 
först ut.

Fredrik Filiokus hade med 
sig två av sina vänner, sköld-
paddan Jörgen och hung-
riga hajen Håkan. Tillsam-

mans trollade de för barnen, 
som även de, fick vara med 
och hjälpa till.

Dante Niemi fick vara 
med uppe på scen och 
hjälpa till att trolla fram både 
pengar och den svenska flag-
gan.

Föreställningen förena-
de nytta med nöje när Fred-
rik Filiokus och sköldpaddan 
Jörgen berättade om varför 
det är viktigt för miljön att 

man återvinner burkar och 
flaskor. 

De äldre barnen var med 
på noterna under hela den 40 
minuter långa showen. 

Nästa familjeföreställ-
ning, Visa på villovägar, går 
av stapeln söndagen den 9 
oktober i Medborgarhuset. 

JOHANNA ROOS

Hokus pokus Fredrik Filiokus
– Magisk lördagsföreställning i Medborgarhuset

En höjdare. På höga styl-
tor hälsade trollkarlen Fred-
rik Filiokus besökarna väl-
komna.

Tillsammans med sköldpad-
dan Jörgen lärde Fredrik 
barnen om återvinning.

Familjeföreställningen upp-
skattades av både barn och 
vuxna.

raktär som togs fram var 
”Elias Karlsson”, som är 35 
år och har fru och barn. Han 
äger ett bageri och tjänar 20 
000 kronor i månaden. Han 
klär sig bekvämt och dröm-
mer om att bli världens bästa 
bagare.

Nu har alla chansen att 

”träffa” alla dessa gipsmän-
niskor som numera bor på 
Älvängens bibliotek. 

Utställare. Markus Andersson, Mauritz Kööhler, Esther 
Blohm, Daniel Corbett och Oskar Fransson var några av de 
elever som tillverkade gipsfigurerna.

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet 

i Surte

Kvarnvägen 6 i Surte

Start 15/9
kl 9.30-12.00

Torsdagar
ojämna veckor

Kostnadsfritt. Fika finns att köpa

VÄLKOMMNA!
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295.900:-
Subaru Outback från

OUTBACK – BÄST I TEST 
mot Volvo XC70, publicerat  
i Expressen, KvP och GT april 2010.

Bränsleförbr bl körn 6,4-10,0 l/100 km. CO
2
-utsläpp 167-223 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.  Miljöklass 2005. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.extrautrustad.  Miljöklass 2005. *5. *ElleEller vir d 1500, 3000 och 4500 mil.

244.900:-
Subaru Legacy från

244.900:-
Subaru Forester från

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE. 
IGEN OCH IGEN OCH IGEN. OCH IGEN!

Enligt Sveriges största bilägarundersökning,  
Vi Bilägares AutoIndex 2011, har Subaru  
Sveriges mest nöjda bilägare. Filaregatan 7, Kungälv, 0303-20 86 00

www.kongahallabil.se, Mån-Fre 9-18, Lör 11-15

ÄLVÄNGEN. Redan på 
mellanstadiet grep-
pade Erik Hagström 
trumpinnarna för första 
gången. 

Sedan dess har musi-
ken spelat en bety-
dande roll i hans liv, 
och inte minst nu när 
hans melodiska döds-
metallband Within Y 
släpper sin fjärde skiva. 

Hans musikresa 
började i en replokal i 
Älvängen.

– När jag växte upp fick man 
alltid möjligheten att spela i 
band, och det har nog haft 
stor betydelse för att jag 
fortsatte med musiken. Man 
hyrde replokal i Älvängens 
Kulturhus, där man kunde 
vara i princip hur ofta man 
ville. Vi hade också mycket 
musik i skolan och det fanns 
alltid personer runt omkring 
som ville hjälpa till, bland 
andra ungdomsledaren 
Jonas Ekstrand. 

Erik Hagström har genom 
åren spelat i många olika 
bandkonstellationer och 
även nu har han flera projekt 
på gång samtidigt. 

Den nya skivan, vilken 
blir den andra sedan han 
kom med i Within Y, heter 
Silence Conquers och släpps 

den 28 september. Redan på 
releasefesten som äger rum 
den 16 september på rock-
klubben Sticky Fingers i 
Göteborg, kommer den att 
finnas till försäljning. Under 
kvällens spelning kommer 
publiken att få höra både nya 
och gamla låtar.

Förutom arbetet med 
skivinspelningen har Erik 
under den senaste tiden 
även spelat i ett tributeband 
till Clutch. Under namnet 
Soapmakers gör de covers på 
bandets låtar.

– Det är alltid något på 

gång och vid sidan om allt 
annat håller jag och min bror 
på att spela in lite låtar, men 
vi får aldrig färdigt något. 

Vill turnera
Trots framgångarna och det 
stundande skivsläppet är det 
en mycket ödmjuk trummis 
som Alekuriren träffar några 
veckor före skivsläppet. 

– Jag sysslar med musik 
för att det är kul. Under 

sommaren har vi tyvärr inte 
hunnit spela så mycket, så nu 
får vi köra lite hårdrep inför 
releasefesten så vi vet vad 
vi håller på med. Förhopp-
ningsvis blir det även ett par 
publikspelningar framöver, 
men vår sångare Andreas 
Solveström, som även är 
med i bandet Amaranthe, 
kommer att vara upptagen 
på annat håll, så vi får se hur 
planen blir.

Within Y hade även relea-
sefesten för förra skivan The 
Cult på Sticky Fingers så nu 
hoppas de på en storslagen 
repris. Även om Erik är nöjd 
med vad bandet åstadkom-
mit hittills, är nästa mål att 
komma med på en större 
turné. 

För fyra år sedan, 2007, 
precis när Erik hade kommit 
med, var de förband till det 
amerikanska metalcoreban-

det Killswitch Engage när de 
gästade Göteborg och Stock-
holm.

– Det är kul att komma 
ut och spela. Vi är fem gal-
ningar som har roligt till-
sammans. Vi fick inte riktigt 
genomslag med förra skivan, 
så nu hoppas vi att folk tar till 
sig våra nya låtar. 

Nytt skivsläpp för Älvängen-trummis
– Releasefest på Sticky Fingers stundar nu för dödsmetallbandet Within Y

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bandmedlemmar. Det melodiska dödsmetallbandet Within Y består av Niknam Moslehi, gitarr, Jonas Larsson, bas, Andreas 
Solveström, sång, Mikael Nordin, gitarr och Erik Hagström, trummor.            Pressfoto: Johan Carlén

Trummis. Erik Hagström 
från Älvängen ser ödmjukt 
på musikframgångarna.
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Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Så mycket 
för så lite!

Nu startar de populära temadagarna på Stena Danica 
igen. Precis som i våras bjuder vi på underhållande och 
lärorika upplevelser ombord, varje vardag med avgång 
09.00. Livemusik, dans och magi. Tips och råd om mat, 
hälsa, trädgård m m. Mängder av sätt att förgylla 
vardagen, för bara 99:-.*  Välkommen Njutomlands!

Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på 
stenaline.se/danmarkoverdagen.

* Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag i perioden     
   29/8–30/12 2011.

ONSDAG: Koppla av och fl y 
vardagen till tonerna av härlig 
musik! Dansa eller bara njut av 
vackra melodier och harmonier. 
En gång i månaden blir det 
danskryss till livemusik.

TORSDAG: Vidga dina vyer och fördjupa dina kunskaper! 
Den här intressanta dagsturen stillar din kunskapstörst. 
En gång i månaden har vi trädgårdstema.

FREDAG: Inled helgen med mat 
och dryck! Skaffa nya gastro-
nomiska kunskaper och träffa 
kockar, t ex Årets kock 2010, 
Gustav Trädgårdh, som 
kommer ombord 28/10.

TISDAG: Prova lyckan i bingo, 
utmana vännerna i spel, och 
förbluffas av skickliga trollkonster. 
Magikern Gaston underhåller 
nästan varje tisdag i höst.

MÅNDAG: En resa i hälsans tecken. 
I butiken fi nns ett brett skönhets-
sortiment och du kan passa på att 
fråga våra experter om hälsa och 
välmående.

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr

NOL. Solen sken över 
Nolängen i lördags och 
utgjorde perfekta för-
utsättningar för den 
årliga Noldagen. 

Ungdomsmatcher 
spelades under hela 
dagen och på gruspla-
nen kunde man fynda 
på bakluckeloppis.

Loppistrenden håller i sig och i 
lördags stod besökarna beredda 
att fynda när marknaden öpp-
nade. Filmer, cd-skivor och lek-
saker var bara några av de ting 
som fick byta ägare.

Under dagen spelades hela 
sex ungdomsmatcher och av-
slutningen stod seniorerna för 
när ett derby mellan Nol och 
Nödinge avgjordes. (Läs mer 
om matchen på sporten.) 

Även räddningstjänsten 
fanns på plats för att demon-
strera sin stegbil och annan ut-
rustning för barnen. 

Noldagen anordnas årligen 
av Nol IK och Andreas Mar-
tinsson från styrelsen var nöjd 
med helgens aktiviteter.

– Det blev fantastiskt bra. 
Under matcherna var det fullt 
av ungdomar, föräldrar och 
ledare. Nästa år hoppas vi på 
att ännu fler kommer att delta i 
bakluckeloppisen.

JOHANNA ROOS

Fotboll, brandbilar och bakluckeloppis
– Blandade aktiviteter lockade besökare till Noldagen

Filmfynd. Ann-Sofie Poutiainen och sonen Johan Karlsson, 6 år, köpte filmer ab Birgitta 
Alesjö.                 Foto: Allan Karlsson

DJ. Jarl Örjan Åsvatne köpte nästan alla CD-skivor av Claes Gustafsson. De kommer väl till 
hands eftersom han jobbar som diskjockey.             Foto: Allan Karlsson

Småsaker. 10-åringar-
na Fanny Albinsson och My 
Nordgren köpte rosa kaniner 
och änglar hos Gun Jansson.
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Auktoriserad verkstad

Ta steget in i Framtiden!
33 000 Göteborgare har besökt oss. 96% av dem är 
nöjda med sitt besök. Nästan 90% av dem återkommer 
för sina kommande verkstadsbesök. Vågar du också ta 
steget in i Framtiden?

Mechanum är ett alternativ till bilhandlaren du köpte 
bilen av för att utföra auktoriserad service och repara-
tion. Mechanum erbjuder samma tjänster och enligt vår 
egen uppfattning lite mer för dig som kund.
Du hittar oss i Tagene, Partille och Mölndal.

Välkommen till Framtidens Bilverkstad!

Söderleden
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Alingsåsleden

E6

E6

E20

E20

GÖTEBORG

Göta Älv

TAGENE

PARTILLE

DÄCKCENTER/
SKADEMOTTAGNING

MÖLNDAL

SKADEVERKSTAD
Spara pengar på ditt 

nästa verkstadsbesök!
Ring oss i dag 

031-384 10 80!

www.mechanum.com

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar stängt under sommaren.

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Nya SM-guld till Wallengren

HÅLANDA. Totalt 66 
SM-guld.

Det har Gunilla 
Wallengren i sin pris-
samling efter ännu 
en SM-tävling, denna 
gång i Norrtälje.

I lördags fick hon 
även chansen att 
visa upp sig på Frii-
drotts-VM i Daegu.
100, 200, 400 och 800 
meter. Det var distan-

serna som hålandatjejen 
Gunilla Wallengren, 
tävlandes för IK Driv-
ringen, avverkade på SM 
i Norrtälje. Givetvis blev 
det guld på samtliga dis-
tanser.

– Det blev inga direkta 
tider att prata om, då det 
var regntunga banor, för-
klarar Gunilla som ändå 
hade anledning att vara 
nöjd med sin prestation.

I lördags tävlade Gunil-
la på VM-arenan i Sydko-
rea. Loppet, som gick över 
800 meter, hade döpts till 
Paralympics Event och 
ingick som en egen gren i 
VM. Tidigare år har han-
dikappidrotten bara fun-
nits med som uppvisning.

– En bra lärdom inför 
Paralympics i London 
2012, säger Gunilla Wal-
lengren som slutade sexa.

JONAS ANDERSSON
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – IFK Åmål 0-4 (0-2)
Warta – Ahlafors 0-2 (0-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat, Peter 
Antonsson.
Matchens kurrar: Jihad Nashabat 3, 
Niclas Elving 2, Anders Andersson 1.

1. Uddevalla  18 +37 45
2. Lärje/Angered 18 +21 39
3. Fässberg  18 +12 37
4. Velebit  18 +20 30
5. IFK Åmål  18 +10 27
6. Mellerud  18 + 3  26
7. Ahlafors  18 + 5  25
8. Lilla Edet  18 –13 21
9. Warta  18 –22 19
10. IFK Trollhättan 18 –22 15
11. Väster  18 –23 12
12. Skärhamn 18 –28 10

Division 4 Västergötland V
Hestrafors – Lödöse/Nygård 5-0 (3-0)

Division 5 Västergötland V
Sjuntorp – Skepplanda 1-2 (1-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Edwin 
Modin. Matchens kurrar: Edwin 
Modin 3, Mattias Othzén 2, Emil Frii 1.

Division 5 A Göteborg
Hisingsbacka – Älvängen 2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Patric Skånberg.

Division 6 D Göteborg
Nol – Nödinge 4-0 (1-0)
Mål: Martin Eriksson, Hadi Namro, 
Niclas Axelsson, Michael Hintze.

Division 7 D Göteborg
Diseröd – Bohus 0-3
FC Sparta – Surte 0-2

Division 6 Alingsås
Alvhem – Od 5-0 (3-0)
Mål: Emanuel Stensson 3, Christofer 
Karlsson, Linus Tornell.

Division 2 V Götaland, damer
Norvalla – Skepplanda 3-2 (3-1)
Mål SBTK: Michaela Berndtsson 2.

Division 3 Västergötland S
Byttorp – Lödöse/Nygård 2-2 (1-2)

Division 4 A Göteborg
Göteborgs FF – Älvängen 0-1 (0-0)
Mål: Jennie Hedberg. Matchens 
kurrar: Anki Olsson 3, Jenny Knaving 
2, Evelina Persson 1.

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
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HERRFOTBOLL PÅ 

FORSVALLEN

Mer info och anmälan 

på skepplanda.se

SBTK Herr – Trollhättan FK

Division 5 Västra

Söndag 11 septeber kl 17.00

KorpCup inomhus 

8 oktober i Älvängens 

kulturhus åler +30 år

HISINGEN. Det var 
fokus på försvarsspelet 
när Ahlafors IF begav 
sig till Sälöfjordsplan i 
lördags.

Killarna lydde order 
och spelade discipline-
rat i 90 minuter mot 
Warta.

– Vi agerade med stor 
pondus och vann rätt-
vist, säger AIF-målvak-
ten Andreas Skånberg 
som höll säsongens 
femte nolla.

Mötet mellan Warta och 
Ahlafors var att betrakta som 
en sexpoängsmatch. Frå-
getecken fanns för gäster-
nas försvarsspel efter åtta in-
släppta mål på de tre senaste 
omgångarna. Tvivlet visade 
sig dock vara obefogat. AIF:s 
ramstarka defensiv var tillba-
ka och faktum är att hemma-
laget inte skapade en enda 
målchans värd namnet.

– Vi sade innan match-
en att vi skulle gå tillbaka till 
grunden i vårt försvarsarbe-
te och det lyckades vi med 
fullt ut. Vi kontrollerade till-
ställningen och efter pausvi-
lan tog vi hand om taktpin-
nen på allvar, berättar Andre-
as Skånberg.

Peter Antonsson gav AIF 
ledningen i den 49:e minu-
ten, på passning från Johan 
Elving. Samme Elving var 
också regissör till 0-2-målet 
som Jihad Nashabat prick-
ade in.

– Johan Elving var verkli-
gen i händelsernas centrum 
och hade en betydande roll 
i den här segermatchen, be-
römmer Skånberg.

Tyvärr blev Johan Elving 
föremål för Wartaspelar-
nas frustration. Med tio mi-

nuter kvar att spela utsattes 
AIF:s kreative innermittfäl-
tare för en våldsam tackling, 
vilket renderade motståndar-
försvararen rött kort. 

– Ett rik-
tigt fult 
påhopp bak-
ifrån. Först 
befarades en 
fraktur, men 
så var inte 
fallet tack och lov, säger Skån-
berg.

För Ahlafors IF väntar nu 
Götaälvdalsderby hemma 

mot Lilla Edets IF på lördag. 
AIF har revansch att utkräva 
efter förlusten på Ekaråsen i 
våras (4-2).

– Den här gången ska vi 
inte vika ner 
oss, som vi 
gjorde då. 
Vi ska stå 
upp och ta 
kampen över 
hela banan. 

Alla vet matchens betydelse. 
Seger för vår del skulle i prak-
tiken innebära att kontraktet 
är i hamn, analyserar AIF:s 

målvaktsfantom.
Ahlafors är sjua i tabellen, 

fyra poäng före åttan LEIF. 
Ett Lilla Edet som har haft 
en motig inledning på hösten. 
I helgens hemmamatch mot 
IFK Åmål blev det förlust 
med hela 0-4.

– Det är klart att självför-
troendet har fått sig en törn, 
det kan nog alla räkna ut. Det 
gäller att vi får ihop helheten 
igen, mot Åmål stämde ing-
enting, säger Marcus Ter-
sing, spelande assisterande 
tränare i LEIF.

– Det finns inga genvä-
gar, det är hårt jobb som 
gäller återstående tid av sä-
songen. Vi kan inte gräma 
oss över missade poäng utan 
måste blicka framåt. I vår-
derbyt mot Ahlafors kom ett 
efterlängtat trendbrott och 
förhoppningsvis får vi upple-
va ett liknande scenario den 
här gången också, avslutar 
Marcus Tersing.

Försvarsstarkt AIF bortaslog Warta
– Och på lördag väntar Götälvdalsderby

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Peter Antonsson gjorde ett av målen när Ahlafors bortabesegrade Warta med 2-0 i lördags.             Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 3/9
Warta – Ahlafors 0-2 (0-0)

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

Vill du spela handboll?



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

Nödinge SK VS Bosna IF
Söndag 11 sept kl 18:00

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

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
HERRAR DIV 6 D

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

495 :-
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Torsdag 8 sept  19:00 Informationsträff . Vi startar 
    knattefotboll för pojkar 

och flickor  födda 2005. 

Lördag 10 sept 8:00 – 18:00 Utomhuscup för pojkar  00 
och pojkar 02

Söndag 11 sept 12:00 P99 Nödinge SK – Mölndals IF
 13:00 F99/01 Nödinge SK – Torslanda IK
 15:00  P02  Nödinge SK – Kareby IS
 16:00 P01  Nödinge SK – Hålta IK
 16:00 PF03 Nödinge SK – Kode IF

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Övrigt

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

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29
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HISINGEN. Den svenska 
eliten i Olympisk Trap sam-
lades på Hisingens banor 
under helgen den 20-21 
augusti. De blåsiga väder-
förhållandena gjorde att det 
redan svåra skyttet inte blev 
enklare. Trots detta visade 
de två skepplandaskyttarna 
Rickard Levin-Andersson 
och Johan Johansson att 
de redan tillhör den svenska 
toppen, även om de båda 
bara är i början av sina skyt-
tekarriärer.

Rickard visade prov på 
goda nerver efter det att 
han under dag två sköt in 
sig i finalfältet (de sex bästa 
skyttarna efter två dagar) 
och där gjorde en fin final-
serie. En särskjutning om 
silverplatsen behövdes och 
där gick Rickard ut som vin-
nare efter att ha slagit ut Pia 
Hansen (tidigare OS-guld-
medaljör i Dubbel Trap). 
Johan Johansson gjorde 
även han en bra tävling och 
slutade som 5:a.

Värt att nämna är även 
att Rickard, som fortfa-
rande tävlar som junior, 
tog denna bronsplats bland 

seniorerna.
Skepplanda tog för andra 

året i rad SM-guld i lag-
tävlingen. Laget bestod 
av Rickard, Johan samt 
Mikael Staaf.

Två skyttar bland de 
sex främsta är ett mycket 
bra facit för Skepplanda 
Sportskyttar. Vann gjorde 
Andreas Norlén, Uppsala. 

❐❐❐

Skepplandaskyttar övertygade

Rickard Levin-Andersson 
från Skepplanda blev tvåa 
när SM avgjordes i Olym-
pisk Trap. 

SJUNTORP. Toppstriden 
i division 5 Västergöt-
land Västra tätnar.

Samtidigt som 
Skepplanda BTK borta-
vann mot Sjuntorp 
förlorade serieledarna 
Vänersborgs FK mot 
Göta BK.

– Vi tar en omgång 
i taget och försöker 
vinna våra matcher, 
mer kan vi inte göra, 
säger SBTK:s assiste-
rande tränare, Jimmy 
Johansson.

Många hade nog räknat ut 
Skepplanda efter 3-0-förlus-
ten borta mot VFK för några 
veckor sedan. Vänersborgs-
laget tog då ett till synes sta-
digt grepp om seriesegern, 

men efter helgens spelom-
gång har kampen hårdnat. 
Göta gav SBTK en hjäl-
pande hand genom att vinna 
med 3-1 på Ryrsjövallen.

– Det viktigaste är att vi 
fokuserar på det vi ska göra. 
Nu återstår fyra matcher och 
det krävs en kvalitetshöjning 
i våra prestationer, annars 
riskerar vi att förlora, konsta-
terar Jimmy Johansson.

Mot Sjuntorp var det en 
riktig dålig inledning. Hem-
malaget kunde ta ledningen 
genom Nils Olofsson och 
SBTK:s spel haltade betänk-
ligt. Ett psykologiskt viktigt 
kvitteringsmål föll i den sista 
spelminuten av första halv-
lek. Svante Larson hittade 
Christian Rönkkö som ord-
nade 1-1.

Efter pausvilan blev det 

bättre fart på gästerna. 1-2 
kom på hörna sedan Mikael 
Maliniemis skarvning landat 
framför fötterna på Edwin 
Modin, som kunde sätta led-
ningsmålet. Det skulle också 
bli matchens sista. Sjuntorp 
hade en riktigt bra kvitte-
ringschans, men då visade 
Mattias Holmström sin 
förträfflighet mellan stol-
parna. Skepplanda hade ett 
par fina tillbud att öka på 
sin målskörd, men dessvärre 
saknades skärpan i avslut-
ningarna.

För Skepplanda väntar nu 
hemmamatch mot Trollhät-
tans FK på söndag. Där har 
SBTK revansch att fordra 
efter vårens 2-0-nederlag på 
Stavrelund.

❐❐❐

Lör 10 sept kl 14.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Askim

Lör 10 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Lilla Edet

Sön 11 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

Sön 11 sept kl 14.00
Jennylund

Bohus – Evins

Sön 11 sept kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans FK

Sön 11 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Lindholmen

FOTBOLL I ALE

SBTK vann och krympte avståndet
– Guldjakten går vidare

Mattias Holmström är säkerheten själv mellan stolparna och spelade stabilt när Skepplanda 
bortavann mot Sjuntorp i fredags med 2-1. Nu skiljer det bara en poäng upp till serieledande 
Vänersborgs FK.                                                                       Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

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“Häfti d ko fe de aaavv“H“H“Häfäfäfftiitititigaga dddddananseseserrr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferararadeddddede aaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaavvaavvvaaavv 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

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i vikt eller öka din styrka och konditionEnkel fysträning för dig som villl gågågågååååå gå nnn ner i Enn vikt eller öka din styrka och konditionon

Prova på succén 

NY  Kviberg , öppnar 27/10, (Lilla regementsvägen 20) 
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)

Ny öppnar vi en 
träningsanläggning

i Kviberg 30/10.
Mer information på 

vår hemsida. 

Life är alltid först med senaste inom träning

©

Erbjudandet gäller tom 30/9-11

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:-  

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

BRONSKORT
 

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

BROBROBROROROROROBROROBROBROB NNNNNSNSNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTRTORTORTORTRORTOOBROBROBROROROROROROBROBRBB NNNNNNNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTORTORTORTRTRTOOBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKOOOKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTRTRTTTTTTTTTT
299:-**

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen
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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

LILLA EDETS IF
LÖRDAG 10 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

Matchvärd

��������

Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–12.30 
Grolanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 25 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Måndagar jämna veckor kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: mån.19 september
Ledare: Jennie Niklasson

Korttillverkning
Gör egna födelsedagskort,
inbjudningar m.m. i olika tekniker
Onsdagar jämna veckor kl.18-20
Alvhem 4ggr á 2h
Kostnad 400:- inkl. mtrl
Start ons. 21 september
Ledare: Jennie Niklasson

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken 
av pärlor och band
Torsdagar ojämna veckor kl.17.45–19.45
Skepplanda 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: tors. 29 september
Ledare: Susanne Christensen

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 
el. 0704-89 86 16. SENAST 18 SEPTEMBER

Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer 
på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar ojämna veckor 
kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 2 oktober
Ledare: Meddelas senare

Barngymnastik
Enkel gymnastik med mycket lek.
Måndagar kl.17.00-18.00
Garnvindeskolan 8ggr á 1h
Från 5 år Kostnad 300:-
Start: mån.19 september
Ledare: Marie Jaanson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: sön. 25 september
Ledare: Therése Johansson och
Lisa Qvarfordt
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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!
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Vi ses!

På de senaste nio omgångarna har Nol IK bara 
noterats för en enda förlust. I alederbyt mot Nö-
dinge visade hemmalaget sin styrka under den 
andra halvleken. NSK hängde inte med i sväng-
arna och slutresultatet blev så småningom 4-0.

Martin Eriksson inledde målskyttet i mitten 
på den första halvleken, men sedan dröjde det 

ända till den 73:e matchmi-
nuten innan Hadi Namro 
kunde öka på till 2-0. Då var 
saken klar! 3-0 fixade Niclas 
Axelsson och den avslutande 
fullträffen krediterades talang-
en Michael Hintze med fyra 
minuter kvar att spela.

För Nödinge har hösten 
varit lite upp och ner. I förra 
omgången mot Hyppeln blev 
det seger med klara 5-0, men 
derbyt på Nolängen vill man 
nog glömma så fort som möj-
ligt.

Nödinge SK i ett försök att få hål på Nols målvakt Niklas Koppel. Det lyckades inte och Nol 
kunde vinna derbyt med 4-0.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nol nollade Nödinge SK
– Vann derbyt med 4-0
NOL. Nol IK har hittat flytet.

NIK jagar nu andraplatsen i divi-
sion 6 D Göteborg.

I lördagens derby mot Nödinge SK 
blev det vinst med komfortabla 4-0.

Alebor trampade CykelVasan

CykelVasan som avgjordes för en tid sedan lockade cirka 
8 000 deltagare. Drygt 6 000 av dessa cyklade de nio 
milen mellan Sälen och Mora. Bland dem alegänget be-
stående av Morgan Ranebjörk, Emil Färdmar, Anna Klang, 
Lars Johansson, Anders Kohn och Patrik Klang.
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FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Nol IK - Nödinge SK 4-0 (1-0)
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NÖDINGE. När Elisa-
beth Wolf från Dans-
forum i Göteborg star-
tade upp barngrupper i 
Kungälv insåg hon att 
behovet även fanns i 
Ale. 

På söndag kickar 
verksamheten igång i 
Ale gymnasiums dans-
sal med öppet hus för 
de som vill prova på.

Balett, showdans, jazz och 
barndans är inriktningarna 
som kommer att finnas för 
barn mellan 3 och 12 år. För 
att passen ska kunna anpas-
sas efter deltagarnas förmåga 
delas de in i olika åldersgrup-
per.

Elisabeth Wolf är huvudlä-

rare på Dansforum i Göteborg 
och har sedan 2004 även drivit 
sin egen verksamhet inom 
barndans, som fram tills nu 
endast funnits i Kungälv och 
Kärna. 

– Jag använder mig av en 
utarbetad metodik som i första 
hand är anpassad till barnen. 
Sedan 1998 har jag jobbat 
ihop med Jesper Caron, som 
skriver den mesta musiken till 
mina danspass. Det är ett fan-
tastiskt samarbete där musiken 
själv talar om vilka rörelser 
som barnen ska göra. 

När det kommer till jazz 
och showdans brukar hon för-
söka blanda olika musikstilar 
och ta med populära låtar eller 
filmmusik.

– Jag känner ett stort ansvar 
för att barnen ska utvecklas 

och hitta dansglädjen. Det 
får inte enbart handla om att 
hoppa och skutta bara för att 
det är barn man arbetar med. 
Genom roliga övningar jobbar 
man upp motorik och kodina-
tion.

Vid höstterminens slut 
kommer en avslutningsshow 
att sättas upp på Mimers hus 
teater i Kungälv. Då kommer 
alla deltagare från Ale, Kung-
älv och Kärna att medverka 
tillsammans. Dessutom 
kommer mer avancerade 
grupper från dansstudion att 
göra några olika nummer.

– Det kan vara en bra inspi-
ration för barnen som gör att 
de själva vill fortsätta att dansa 
och utvecklas, säger Elisabeth 
Wolf.

JOHANNA ROOS

Dansforum startar barndans i Ale

Sommarläger med Japanbesök

På sommarläger i Gävle. Fr v Fredrik, Ted, Shihan Hasegawa, Sensei Petar, Senpai Henrik och 
Simon.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK

VARJE FREDAG 17-20

PÅ SCEN LÖRDAG 24/9:

LAJV Kom i tid!
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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

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

Första veckan i augusti så 
var Ale Karate Club i Gävle 
på sommarläger där Shihan 
Hasegawa från Nagoya, Japan, 
var instruktör. Som tidigare år 
så var det ett hårt läger med en 
avslutande gradering på sön-
dagen där Senpai Henrik från 
Ale Karate Club skulle prova 
att gå för andra svarta bältet.

Drygt ett års förberedelser 
för gradering (nidan = andra 
svarta bältet) så efter ett hårt 
provgraderingsläger på tre 
dagar i maj fick han tillåtelse att 
prova nu på sommarlägret inför 
Shihan Hasegawa. Det var en 
tuff gradering med mycket 
hård avslutande fighting. Efter 
en tids väntan så kom beskedet 
att han klarat sin gradering.

I samband med skolstarten 
så börjar nybörjarkurserna för 
Ale Karate Club, både för barn 
och vuxna.

❐❐❐
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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:

3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Aabenraa, 
Sönderjylland

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

BW Hotel Europa ★★★★

Mitt i Aabenraa i Sönderjylland 
väntar en härlig dansk upplevelse 
med skotska undertoner: På det 4-
stjärniga Hotel Europa bjuder den 
dansk-skotska familjen Martin på 
en sommar med äkta dansk gäst-
frihet samtidigt som ni får njuta av 
expertisen på hotellets originella 
pub “Fox and Hounds”, där man 
kan smaka på några av de över 90 
sorterna av öl och whisky som puben 
har att bjuda på. Samtidigt har ni en 
utmärkt utgångspunkt för att upp-
leva pittoreska Aabenraa med sina 
kullerstensbelagda gator och strök. 
Hotellet ligger precis mellan gåga-
tan och den livliga hamnen som har 
blivit präglad av Aabenraas maritima 
storhetstid på 1800-talet. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 samt 
valfri 14-21/10 och 28/10-4/11 2011.

Förtrollande 
Schwerin

NH Schwerin ★★★★

Schwerin ligger vackert omgi-
vet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. 
Här får man nästan allt serverat på 
ett silverfat: Kultur, natur, shopping 
och äventyr – det är bara att välja. Ni 
kan bl.a. börja med den inkluderade 
entrébiljetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss Schwerin 
(5 km), som speglar sig i sjön från sin 
ö i Schweriner See. Eller hoppa på en 
båt från Alter Garden, parken framför 
slottet, härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en annor-
lunda vinkel. 

Ankomst: 
Valfri frem til 20/12 2011. 

 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Nordtyskland

Weekend i Danmark

 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i föräldrars 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.

SURTE. I lördags var 
det vernissage på Glas-
bruksmuseet.

Konstnärer från 
Surte – förr och nu, 
heter den utställning 
som visas till och med 
den 1 oktober.

– Otroligt många 
vackra alster att titta 
på, förklarar Lisbeth 
Börjesson i Kulturför-
eningen Bruksongar.

Under våren har medlem-
marna i Bruksongar deltagit 
i diverse olika studiecirklar. 
En av dem hade inriktning 
på konst.

– Det var i samband med 
en cirkel som tanken väcktes 
om att ordna en utställning 
på museet. Vi lyckades få 
ihop en hel del material från 
konstnärer som inte längre 
finns i livet. Samtidigt hade 
vi en ambition att visa upp 
några av ortens idag aktiva 
konstnärer. Det lyckades vi 
med, berättar Lisbeth Bör-
jesson.

En handfull produktiva 
surtekonstnärer gestaltar 
således nutidens konst. Av 
tidigare verksamma konst-
närer, ett drygt tiotal till 
antalet, finns ett axplock av 
verk att beskåda, bland annat 
tavlor och skulpturer.

– Vi har också skrivit en 
liten historik om respektive 
konstnär. Långt ifrån alla 
hade möjligheten att göra 
sitt konstnärskap till yrke, 
utan flertalet hade det som 
en hobby vid sidan av arbetet 
på Glasbruket, säger Lisbeth 
Börjesson.

Utställningen finns att 
beskåda alla dagar i septem-
ber, förutom måndagar då 
museet håller stängt.

Ny och gammal konst på Glasbruksmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Josef och Maria Barsi omger konstnären Maj-Lis Schäfer i samband med lördagens vernissa-
ge på Glasbruksmuseet.

I lördags var det vernissage för utställningen Konstnärer 
från Surte – förr och nu. Här är det Alf Helgesson som tar 
sig en titt på konstverken.

REPSLAGARDAGEN
Lördag 17 september kl 11.00 - 15.00

Kaffe & repslagar-
bakelse 30:-

Korv- & glass-
försäljning

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Högtidlig invigning med kanonsalut
11.05 Alla hantverkare på plats
13.00 Repslagning på maskin från 1920-talet
14.30 Visning av Tjärverket
15.00 Dagen avslutas

SISTA CHANSEN
Jubileumsutställningen
Surte Fotklubb-50 år

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

 POÄNGPROMENAD 
HANTVERKSLOTTERI

NYTT FÖR I ÅR
- Knopstationen -

- Magneten -
- Labyrinten -

- SPINN DITT EGET GARN
- GÖR DITT EGET REP

- ALDRIG MER EN 
KÄRRINGKNUT

RUNDTUR 
MED HÄST 

& VAGN

Ca 50 hantverkare: visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, 
repprodukter, knivmakare, träslöjdare, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, läderarbeten, 
smycken, keramiker, böcker, kort, lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, honung, bröd, ost, 
hemvävda mattor, linprodukter m.fl.

       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

FRI ENTRÉ

Det finns många bra anled-
ningar till att börja dansa, det 
är ett roligt sätt att motio-
nera, man tränar koordina-
tion och balans, man träffar 
trevliga vänner, mycket skratt 
och glädje.  

Till Antens Gammaldan-
sare, som har sin danslokal i 
Sågen i Anten vid Museijärn-
vägen, kommer en hel del 
alebor. Höstens danser har 
börjat.

På nybörjarkursen får man 
bland annat lära sig schottis, 
vals, polka, snoa och hambo 
av dansledare med många års 
erfarenhet. På kursen finns 
det dansare som har dansat 
mer eller mindre tidigare och 
det gör att det är mycket lätt-
tare för en nybörjare att lära 
sig. Det finns även dansare 
som har dansat för längese-
dan och som behöver fräscha 
upp dansminnet.

Den som kan grunderna 
i gammaldans kan gå på 
motionsdans och få dansa 
förutom grunddanserna 
olika varianter, till exempel 
Tölösteppen, Beerpolka och 
Salty Dog Rag. Där finns 
också erfarna ledare, som 
visar och lär ut nya danser. På 
motionsdansen får man dansa 
till levande musik.

❐❐❐

Gammaldans 
i Anten
– Bra för både 
knopp och kropp

– Surtekonstnärer 
ställer ut
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Nyligen utkom Teaterföreningen i Ale med 
sitt programblad för hösten. Tre musikaliska 
inslag kryddas med en 
teaterföreställ- n i n g 
samt barnar- r a n g -
emang.

– Det är 
ett varie-
rat utbud 
och för-
hopp-

ningsvis programpunk-
ter som ska locka folk 
till gymnasiet.

Efter att Serve You 
Right To Suffer under-
hållit med countryblues 
i september så är det 
annan form av kultur 

som väntar månaden därpå. Tisdagen den 
11 oktober får publiken anledning att skratta 
då den kritikerrosade föreställningen Tid för 
avgång kommer på besök. Det är Paniktea-
tern som uppför ett relationsdrama på liv och 
död där humorn är påtaglig.

– Några av våra medlemmar såg presenta-
tionen och de skrattade hjärtligt. Handlingen 
utspelar sig på en nedlagd tågstation på den 

engelska landsbygden, berättar Margareta 
Nilson.

Systrarna Lockwall och Malena 
Jönssons prisade musikföreställ-

ning lyfter fram tre motsägelse-
fulla sidor av Anita Lindblom; 
vem hon är, den hon vill vara och 
den offentliga sidan. Torsdagen 
den 3 november visas Anita Lind-
blomX3.

– Denna musikföreställning 
spelades på Mosebacke i Stock-
holm och fick superrecensioner. 
Det ska tydligen vara ett enormt 
tryck i föreställningen, säger Mar-
gareta.

Årets julkonsert, som arrangeras 
tillsammans med Ale kommun, har 
i vanlig ordning något av stjärn-
glans över sig. Den här gången 

riktas blickarna på veteranen 
Svante Thuresson, som kommer 

till gymnasiet i sällskap med Ewan Svensson 
Trio.

– Till skillnad från tidigare gånger då jul-
konserten alltid infallit på en söndag tvinga-
des vi i år ändra på upplägget. Torsdagen den 
1 december är kvällen att boka upp för de som 
vill se Svante Thuresson.

Vad det gäller Ale kommuns kulturpro-
gram så sker en tydlig inriktning på grund-
skolan. Den första aktiviteten äger rum mån-
dagen den 19 september och vänder sig till 
elever i årskurs 6. Oh Harry! heter konserten 
som Harriet Ohlsson framför.

Musik och teater i en skön mix

Serve You Right To Suffer inleder Ale Teaterförenings höstprogram med en konsert i Ale 
gymnasium onsdagen den 21 september.

Svante Thuresson är det stora dragplåstret när Konsert i 
juletid arrangeras torsdagen den 1 december.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LÖDÖSE FÖRSAMLING 
 

MUSIKGUDSTJÄNST 
S:t Peders kyrka 

Söndag 11 september kl 17.00 
Medverkande:  

Fd vokalensemblen ”Les Jolies”  

Präst. Magnus Skredsvik 

 

FÖRSAMLINGSKVÄLL 
onsdagen den 14 september kl. 18:30 

Tunge kyrka  
Församlingssyster Ethel Dahlman från  

Stockholm talar över ämnet: 

”Återkomsten till min barndoms kyrka” 
Andakt: kh Vivianne Wetterling 

Efter samlingen är det kaffe i  

Tunge bygdegård.  

Alla välkomna! 

 

ALPHAKURS I S:t Peders  
församlingshem 

Startar tisdag 20 september kl 18.30  
Alpha  är en kurs i kristen tro för både  

sökare och troende fördelad på 12 kvällar och 

en  lördag. 

Vi träffas jämna tisdagar under höst och vår. 

Förutom föredrag äter vi något tillsammans  

och ger utrymme för samtal. 

För frågor och anmälan (senast 18 september) 

kan du ringa präst Magnus Skredsvik 0303-44 

25 10 eller diakon Pia Thorson 0303-44 25 11 

 

 

Kyrkofullmäktige 
för Skepplanda-Hålanda 

församling sammanträder 
onsdag 14 september kl 19.00

Plats: Skepplanda församlingshem
Ärende: Fyllnadsval

Annica Hamnegård-Claesson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

lili

2011-2012
Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.00-18.00

Träffarna startar tisdagen den 20
och onsdagen den 21 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

22 september i Nols kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 27 november

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

Anmäl dig
NU!

www.mittiale.se

– Höstens kulturprogram är fastställt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Tungt och blått med skönt gung.
Så beskriver sig Serve You Right To Suffer, som inle-

der Teaterförening i Ales höstprogram i september.
– Jag tycker att vi har fått ihop en bra mix av publika 

arrangemang, säger föreningens ordförande Margareta 
Nilson.



Läs mer om grupperna på 

www.mittiale.se

Det börjar nu!

Välkommen att sjunga i kör!

Kammarkören VocAle
Startade tisdagen den 30 augusti. 
Övning varannan tisdag 19.00-21.30 i Starrkärrs församlingshem. 
Provsjungning. Körledare: Sabina Nilsson 0303-444 032

Damkören Vox feminale
Startar Tisdagen den 6 september. 
Övning några tisdagar 19.00-21.30 samt lördagar 9.30-12.30 i 
Starrkärrs församlingshem. För mer info. se församlingens hemsida. 
Provsjungning. Körledare: Sabina Nilsson 0303-444 032

Kyrkokören 
Startar tisdagen den 13 september 10.00-12.00 i Älvängens kyrka. 
Därefter varannan vecka (udda veckor)! 
Körledare: Tomas Mellås 0303-444 013

Barnkören gNola (6-9 år)
Startar onsdagen den 7 september 15.30-16.00 i Nols kyrka. 
Anmälan till Tomas Mellås tel 0303-444 013

Magnoliakören 
Startar onsdagen den 7 september 19.00-21.00 i Nols kyrka. 
Information:Tomas Mellås tel 0303-444 013

Tre körprojekt erbjuds under hösten. 
Välj ett eller fl era projekt: 
1. Sjung i storkör tillsammans med orkester J. H. Roman: Te Deum, 
2. Julspelskör - för alla
3. Julottekör - för morginpigga

Gospelkören gospel.kom
Startar senare
Information: Sabina Nilsson 0303-444 032

Mer information fi nns på församlingens hemsida.

Öppna förskolan
Välkomnar barn i vuxens sällskap. Vi leker, pysslar, 
sjunger och umgås!
Varmt välkommen Du också! Ingen anmälan.
Nols kyrka 
 måndagar och torsdagar kl 9.00-12.00
 Information: Pernilla Olausson 0303-444 037
Starrkärrs församlingshem 
 onsdagar kl 9.00-12.00
 Information:  Pernilla Olausson 0303-444 037
Älvängens blå kyrka
 måndagar och torsdagar kl 9.00-12.00
 Information:  Linn Magnusson 0303-444 026
    Lennart Johansson 0303-444 025

Mini-miniorer
Nols kyrka
 För dig i skolår 0-1.
 onsdag 7 september kl 14.00-15.30
 Begränsat antal.
 Anmälan till Pernilla Olausson 0303-444 037

Miniorer
Älvängens blå kyrka
 För dig i skolår 0-3.
 torsdag 8 september kl 15.30-17.00
 Information: Linn Magnusson 0303-444 026

Nols kyrka
 För dig i skolår 2-3.
 onsdag 7 september kl. 16.00-17.30
 Begränsat antal. 
 Anmälan till Pernilla Olausson 0303-444 037
 

Juniorer/Seniorer
Älvängens blå kyrka 
 (Junior skolår 4-5)
 (Senior skolår 6-7)
 måndag 5 september 15.30-17.00
 Information: Lennart Johansson 0303-444 025

Nols kyrka
 (Juniorer skolår 4-7)
 tisdag 6 september 15.30-17.00
 Anmälan till David Ekström 0303-444 014

Söndagsskola
Älvängens blå kyrka
 Under terminerna är det söndagsskola i regel varje 
 söndag som det är 11-gudstjänst.
 Söndagsskolan är för alla barn – samt föräldrar till de 
 barn som är för små att vara med själva. 
 Barnen är med på gudstjänsten de första 10 minuterna   
 och har sedan en egen samling.

Kyrkans Ungdom
Nols kyrka
 torsdagar 19.00-22.00
 Information: David Ekström 0303-444 014

Älvängens blå kyrka
 tisdagar 18.30-22.00
 Information:  Lennart Johansson 0303-444 025

Syförening
Alla är välkomna, även ni som inte handarbetar kan vara med. 
Vi arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete.

Starrkärrs församlingshem 
Måndagar udda veckor kl 10.00-12.00 

 Information: Ulrika L Andersson 0303-444 022

Fredagsträffen
Älvängens blå kyrka 
Välkommen till gemenskapen. 
Vi fi kar, lagar mat, äter och har andakt tillsammans. 
Allt till självkostnadspris. 
 Fredagar udda veckor 11.00-14.00
 Information: Ulrika L Andersson 0303-444 022

Kafé Brödhuset
Nols kyrka
 Öppet café för enkel gemenskap

Måndagar 14.00-16.00 i Nols kyrka
 Information: Ingemar Carlsson 0303-444 012

Tro´t om du vill 
Läsecirkel över en bibelbok

Nols kyrka
 Tisdagar 18.30-20 med start 6 september. 
 Ingen anmälan!
 Information: Mikael Nordblom 0303-444 011

Förmiddagscafé 
med trevligt program (läs kommande annonser i Ale-kuriran)

Starrkärrs församlingshem 
 Första träffen för terminen 
 Torsdagen den 29 september 10.00-12.00
 Information: Ingela Fransson 0303-444 031
 Övriga torsdagar under hösten:
 21 oktober (fl yttad från 28/10) och 17 november

Alpha-kurs
En kurs i kristen tro

Starrkärrs församlingshem
Tio torsdagar mellan kl.18.30 och 21.00, enkel måltid, föredrag 
och samtal. Inga förkunskaper krävs!

Start och pröva på gång den 15 oktober
 Information och anmälan: Björn Nilsson 0303-444 001

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 6/9 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Smågruppsledarsam-
ling. Onsd 7/9 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
8/9 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år) – Terminsstart. Kl 
19, Informationsmöte för 
föräldrar och ungdomar om 
konfi rmation/kristendoms-
skola för åk 8 i Missionskyr-
kan. Fred 9/9 kl 19, Green-
house (från åk 7). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 10/9 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 18, Välkomstkväll 
för Elias Berg med familj, 
anmälan till Marie Nordvall 
0706-647375. Sönd 11/9 kl 
11, Gudstjänst, Elias Berg 
predikar. Församlingsmöte. 
Kyrkkaffe. Tisd 13/9 kl 8-9, 
Bön.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 8/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 11/9, 12 e 
trefaldighet Kilanda kyrka 
kl 9.30, Mässa Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nilsson. 
Älvängens kyrka kl 18, För-
bönsgudstjänst Andersson.

Nödinge församling
Sönd 11/9 Surte kyrka, 
Gudstjänst kl 11 H Hultén. 
Bohus Servicehus, Guds-
tjänst kl 15, H Hultén. 
Nödinge kyrka, Mässa kl 
17 H Hultén. Månd 12/9 
Nödinge församlingshem, 
Kvällsöppet med Mässa, 
fi ka och bibelsamtal om 
kommande söndags texter 
kl.18.30 R Bäck.

Surte missionskyrka
Onsd 7/9 kl 15, Onsdags-
träff: Resan till Kina med 
Repslagarmuséets tågvirke. 
Onsd 7/9 kl 18:30. Tonår. 
Onsd 7/9 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 7/9 kl 21,  
Innebandy i Surteskolan. 
Sönd 11/9 kl 11, Guds-
tjänst. Ragne Fransson. Leif 
Andresen. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 12/9 kl 19, Musik-
kåren övar. Tisd 13/9 kl 
18:30, Scout. Onsd 14/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 14/9 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan.
www.surtemissionskyrka.se

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

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/9 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd 8/9 kl 19, 
Informationsträff och Start 
av Konfi rmandåret. Plats 
Älvängens Missionskyrka. 
Sönd 11/9 kl 11, GUDS-
TJÄNST  Samlingssöndag 
inför hösten. Ted Man-
fredsson & AnneMarie 
Svenninghed. Paus sjunger. 
Presentation av årets 
konfi rmander. Onsd 14/9 
kl 18.30, ÄventyrarScout & 
UtmanarScout.

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

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/9 kl 10, 
Mässa Broman. Onsd 14/9 kl 
10, Storcafé. Hålanda onsd 
7/9 kl 10, Gemenskapsträff 
i församlingshemmet. Sönd 
11/9 kl 12, Gudstjänst Bro-
man. S.t Peder sönd 11/9 kl 
17, Musikgudstjänst Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 11/9, 
se övriga. Tunge sönd 11/9 kl 
12, Mässa Skredsvik.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 7/9 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling. Sönd 11/9 kl 
11, gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 14/9 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Torsd 8 sept kl 15, Dagledig-
träff hos Holgerssons. Skjuts 
från missionskyrkan 14.45. 
Kl 19, Informationskväll för 
konfi rmander och föräldrar. 
Lörd 10/9, Tillsammansdag i 
Gräfsnäskyrkan. Avfärd från 
missionskyrkan kl 9.00, åter 
18.00. Sönd 11/9 kl 11, gem. 
gudstjänst i Guntorp. Ted 
Manfredsson. Kl 18, Tonår. 
Månd 12/9 kl 18.30, Scout. 
Tisd 13/9 kl 18, Smultron. 
Onsd 14/9 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 15/9 kl 15, 
Andakt på Vikadamm. AM 
Svenninghed.

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Tänk på 
Cancerfonden!
020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Jordfästningar
Juhani Niemi. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen den 30 
augusti begravningsguds-
tjänst för Juhani Niemi, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Irma Nurmo.

Erik Fransson. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen den 
31 augusti begravnings-
gudstjänst för Erik Frans-
son, Kilanda. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Gun Martinsson. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
den 31 augusti begravnings-
gudstjänst för Gun Martins-
son, Alafors. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Lotten Pettersson. I Surte 
kapell hölls torsdagen den 1 
september begravningsguds-
tjänst för Lotten Pettersson, 
Bohus. Offi ciant var kommi-
nister em. Bert Löverdal.

David Danielsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
den 2 september begrav-
ningsgudstjänst för David 
Danielsson, Årjäng. Offi ci-
ant var komminister Mikael 
Nordblom.

Betraktelse

Ja till livet
Regler är till för att 

brytas, säger vi ibland 
lite skämtsamt men 

med en underton av allvar. 
För helst vill vi bestämma 
själva och tycker inte om 
när andra ritar kartan åt oss. 
Men samtidigt vet vi att i 
vissa fall behövs det regler. 
Hur skulle det se ut i tra-
fiken om vi inte är överens 
om vilken sida vi ska köra 
på? Och en fotbollsmatch 
skulle knappast gå att ge-
nomföra utan gemensamma 
regler, oavsett om det gäller 
Allsvenskan eller Korpen. 
Men självklart för alla är att 
det är spelet, och inte reg-
lerna, som är fotboll. 

Tyvärr uppfattas den krist-
na tron många gånger precis 
tvärtom, att det är regler-
na som är viktiga och inte 
livet. När Jesus möter de re-
ligiösa ledarna som ger ut-

tryck för liknande tankar är 
han inte sen att tillrättavi-
sa dem. Sabbatsbudet, att 
inte arbeta på vilodagen som 
de tog på så stort allvar, var 
inget självändamål utan hade 
ett syfte. För människans 
skull. En dag av fest, vila 
och glädje tillsammans inför 
Gud. En dag fri från arbete 
som en gåva från Gud. 

Kristen tro är JA till livet, 
inte nej. Av kärlek och 
omsorg har Gud gett oss 
sina bud till vägledning men 
kärnan i kristen tro är frihet. 
”Till den friheten har Kris-
tus befriat oss”, kan vi läsa i 
en av helgens bibeltexter. I 
den friheten får vi glädja oss 
över livet som är minst lika 
spännande som en fotbolls-
match!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen

Älvängen

Till alla Er som hedrat 
minnet av vår älskade

Rauno Laitinen
vid hans bortgång genom 
omtanke, brev, blommor 

och telefonsamtal.

Ett varmt tack till 
officiant Lisa Sorvoja och 

organist Karin Nilson.

Personalen Trollevik 28
För god Vår ett varm tack

Helvi och Familj

Ett varmt och innerligt 
tack till er som på olika 

sätt hedrat minnet 
av vår älskade

Anita Ahlberg
vid hennes bortgång, 

genom omtanke och stöd, 
minnesgåvor, blommor 

och till alla er som deltog 
på begravnings gudstjäns-
ten. Bengt Broman pastor, 
Ingela organist, Eva och 

barnbarn för den den 
vackra sången.

Ett stort tack för all 
omvårdnad under sjuk-
domstiden Onokologen 
sahlgrenska, kungälvs-

sjukhus, skepplande hem-
tjänst och kortisboendet 

vikadamm.

Rune, Stellan och
Helene med familj

Tack

Till minne 

Till minne av

Bengt Gustafsson
* 5/6 1944

† 13/9 2011

Idag är det två år sedan du 
lämnade oss.

Vi älskar och saknar dig

Ulla
Claes med familj

Fredrik med familj

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

SÄLJES

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

Tillfälle att förvärva ett 
mycket fint radhus på populära 
Kärrvägen i Nol. Totalrenoverat 
med bl.a nytt tak, nytt kök, nytt 
badrum, nya fönster samt nymå-
lad fasad och luftvärmepump 
m.m. Boyta på 108 kvm med 3 
sovrum och fin uteplats. 
Pris 1 550 000
tel. 0737-01 82 07

Garageloppis! Nordgärdesv 25, 
Surte N. Öppet 10/9-11/9 kl 10-17. 
Båt, båtmotor, möbler, kläder, 
leksaker, böcker, textilier, köks-
prylar, glas, porslin (bl.a delar 
av "blå blom"). Kuriosa, klinkers, 
tapeter, elektronik, järnspis, 
betongtegel mm.
Loppis

Ny ytterdörr med halvmåne-
fönster, speglar 10*21, 2700:-. 
Bra beg ytterdörr med glas 
10*20, 600:-. Innerdörr 8*20. 
300:-.
tel. 0707-61 11 42

Komplett trumset.
Loftsäng Ikea.
tel. 0707-35 38 65
Göran

Overlock maskin
PFAFF-hobbylock 756, 2800:- och 
en hel del tyger.
tel. 0705-84 03 48

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

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

Önskar hyra en lägenhet helst 
en 3:a alt 2:a eller mindre hus. 
Är ensamstående med en 8 årig 
pojk. Omgående. Heltidsarbe-
tande. Referens finns.
tel. 0723-37 94 12
Thomas

Äldre par med stadig inkomst 
önskar hyra ett mindre hus på 
landet Nödinge Alafors med 
omnejd. Alla svar välkomna, 
gärna permanent.
tel. 0739-58 84 01

Vinterförvaring av husvagn 
under tak, ca 6 meter.
tel. 0709-29 90 12
el. 0768-35 55 40

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

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

Garageloppis lördagen den 10 
september kl 11-16. Gisslabacken 
21. Kom och fynda bland möbler, 
husgeråd, kläder, böcker mm.
Välkomna!
Loppis

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!

ÖKÖPES
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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

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. Bra 
pris.
tel. 0736-81 48 26

Parterapi
Nanne Hessel.
www.livsledarskap.com
tel. 0708-99 06 86

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis till vår älskade
Anna Konnberg

på 18-årsdagen 5/9-2011
Många kramar från

Mamma, Pappa och Ville

Vi beklagar ditt benbrott, 
här kommer grattis-

hälsningar i efterskott!
I lördags fyllde 

Perra Klöversjö 39 år,
när Du blir 40 kanske du 

både springer och går.
Kurrarna

Grattis säger alla vi
till Frasse som 50 ska bli

Det är på lördag det smäller
fast det är veckan därpå som det verkligen gäller

Då utsätter vi dig för ett ordentligt test
ser om du fortfarande tål en riktig tung fest

Det finns ju anledning att undra
nu när du kommit halvvägs till hundra

På Sjövallen tänker vi dig fira
med middag, vin och bira

Då ska du få använda alla dina sinnen
skratta, njuta och prata gamla minnen
Vi väntar på att kalaset ska infinna sig
till dess ljuder våra hurrarop till dig

Grattis till den 
lille spidermannen

Wissam
på 4-årsdagen den 29/8

önskar
Mamma, Pappa, Meleke, 

Kerim och Morbror

Grattis
Elias Svalin
2 år den 11/9

Många grattiskramar från
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Bengt Frössling, Alvhem

Veckans ris 
Ett stort ris till dig som 
stulit mitt handgjorda röda 
keramikhjärta med texten 
"Saknar dig" från Nödinge 
kyrkas minneslund. Hur 
kan du sova om natten? Jag 
hoppas du lägger tillbaka 
hjärtat...

Ledsen

Du som plockade och stal 
kantarellerna på vår upp-
fartsväg i vår trädgård!!!!
PS Du glömde två  stycken!

Familjen Tilgmann i Nol

Tack och många kramar 
till mina arbetskamrater 
på Magnusgården för den 
underbara och oförglömliga 
kväll med god mat, blom-
mor och presenter. Ni är 
jätte gulliga. Tack även till 
brukarna på magnusgården, 
ni kommer alltid att finnas i 
mitt hjärta. Kram

Anita Nordström

TackVeckans ros 
...delar vi ut till familjen Frii 
för en fantastiskt trevlig
lördagskväll med god mat 
och dryck.

SBTK:s herrseniorer
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

©Bulls
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 5 2 7
7 5 4
3 1 9 5

5 3 9 7 4 2
4 3 5
9 1 2 3

7 8 3
1 7 9 2
2 8 4 5

1 6 9 2
2 1

4 9 5

4 8 7
9 7 1

7 3 5 4

9 7 2 1
4 3 8

8 3 2 6

Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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GRUPPTRÄNINGSSCHEMA
NÖDINGE
10.00-11.00  Bodybalans
17.15 -17.45  Core-CXWORX
18.00-18.30  Cykel 30
18.00-18.30  Box
18.45-19.15  MRL
19.30-20.00  Bodypump
20.15-20.45  Zumba
19:10 20.05  RPM 55
20.20-20.50  RPM 30

 

GRUPPTRÄNINGSSCHEMA 
ÄLVÄNGEN
SAL 1
17.20 -17.50  Zumba
18.00-18.30  BodyAttack
18.40-19.10  Core-CXWORX
19.20-20.50  Bodybalans

SAL 2
17.20-17.50  MRL
18.00-18.30  BodyCombat
18.40-19.10  Bodypump

CYKELSALEN
18.40-19.10  Cykel
18.00-1830  RPM
19.20-19.50  Indoorwalking
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18 mån autogiro

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

GRU
ALLA AKTIVITETER

18 mån autoggiro18 mån autttoggirro

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

RRR!!!!

I NÖDINGE 14 SEPTEMBER OCH I ÄLVÄNGEN 15 SEPTEMBER

DENNA  DAG ÄR FYLLD MED ÖVERRASKNINGAR, GRUPPTRÄNINGSPASS,  VÅRA PT ÄR PÅ PLATS  
(PASSA PÅ ATT STÄLLA FRÅGOR), BOKA PT-TIMMAR. GYMVÄRDAR KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA I GYMMET. 

BARNPASSNING OCH KIDZCLUB MELLAN 17-19.00 I NÖDINGE. ALLA ÄR VÄLKOMNA! 

HÖSTENS 
BARNDANS 
2-3 år sön 11.15

4-5 år lör 16.00

4-5 år sön12.15

6-8 år lör13.00

6-8 år lör 14.00

9-11 år sön13.15 (bliss)

NÖDINGE • WWW.SPORTLIFE.SE

BOKA DIG
REDAN NU!

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER!


