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Älvängen

Ica Kvantums entré.

Fräck kupp på 
Ale Torg
NÖDINGE. En spekta-
kulär men resultatlös 
stöld skedde på Ale Torg 
natten till fredag. En hjul-
lastare kördes in i entrén 
till Ica Kvantum.
Händelsen inträffade strax efter 
klockan två på natten. Gärningsmän-
nen lyckades få med sig ett banko-
matskåp, vilket senare anträffades i 
en övergiven lastbil i Alafors.

Läs sid 11

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

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

Osram Led Stixx. Drivs med 3st AAA-batterier. 
Ord pris 189:-

LED-BELYSNING

kampanjpris 129:-

Målrikt derby på Sjövallen

Årets andra Götaälvdalsderby i division 3-fotbollen slutade på samma sätt som i våras, det vill säga med vinst för Lilla Edets IF, 4-2 mot Ahlafors IF. 
126 personer på Sjövallen fick se gästerna vända 1-2-underläge till seger. Peter Antonsson var en av de gulsvarta målskyttarna.                Läs sid 23

– Lilla Edet vann 
mot Ahlafors IF
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Lödöse 0520-66 00 10
Potatis /st

3 kg

max 2 st per/kund

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

KLUBBKVÄLL!
Torsdag 15/9 19.30-21.30 för

i samarbete med

Innebandyförening

Offi ciell sponsor

Rabatten gäller på ordinarie pris. OBS! Medtag medlemskort

Nya klubbkollektioner visas upp!
1 st namntryck ingår 

vid beställning av overall på klubbkvällen.

30% rabatt på övriga 
Adidas butiksvaror och innebandyklubbor

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

LJUNG (Erica) 

4 st 100:-

De 150 första betalande 
kunderna onsdag & torsdag  

får en Krysantemum 

GRATIS

HÖSTGLÄDJE



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!

Ingen berättelse är så ef-
fektfull som den själv-
upplevda. Nu, mer än 

någonsin, lägger vi fram 
våra livshistorier i offentlig-
hetens ljus. Bloggar, självbi-
ografier och personliga fö-
reläsningar är en tendens i 
tiden. Sökandet efter insikt 
genom andras kunskap har 
pågått sedan urminnes tider. 
Att dela med sig av det man 
upplevt är en tillgång för 
samhället och en chans att 
förbättra villkoren för alla 
som lever i det.

Stina Gidlöf från Surte 
har valt att sprida vidare 
sina personliga erfarenheter 
och kunskaper genom att 
föreläsa.

När hennes femåriga 
dotter Tea föddes med 
Downs syndrom insåg hon 
vikten av att få rätt stöd, 
både från samhället och av 
andra anhöriga. Därför valde 
hon i våras att börja föreläsa 
om hur det är att leva i en 
annorlunda familj. Hon ger 
insikt om det som många 
inte vet något om, men som 
vi alla är delaktiga i. Det 
handlar om bemötande, 
samhällets prioriteringar och 
rätten till respekt. Där är alla 
inblandade eftersom vi lever 
i samma värld. 

Alla har vi en historia, 
mer eller mindre unik, men 
förmågan att kunna berätta 
den är få förunnat. Stina 
Gidlöf använder sig av sina 
erfarenheter från jobbet 
som svenskalärare när hon 
föreläser. 

Någon annan som också 
tar tillvara på sina yrkeskun-
skaper är psykologen och 
författaren Titti Holmer 
som föreläser om lycka. 
Vi berättade om henne i 
förra veckans nummer inför 
hennes besök i Ale Gym-
nasium. Konsten att hitta 
lyckan i livet är något som 
många vill lära sig att 
bemästra. Det är föreläs-
ningarnas popularitet ett 
tillförlitligt kvitto på. 

Jag beundrar de som 
har förmågan att föra 
fram ett budskap som 
leder till insikt för 
andra. Det gäller 
att ha något 
kärnfullt att 
komma med, 
vilket både 
Stina Gidlöf 
och Titti 
Holmer har. 

Mycket fokus 
ligger idag 
på personlig 
utveckling, 

vilket är ett steg mot en 
större förståelse. Vi har 
öppnat dörrarna till den 
privata sfären och till det 
som är sant om oss själva. 
Intresset för dessa självupp-
levda berättelser är stort just 
därför att de är uppriktiga. 
Stina Gidlöf är bara ett av 
alla guldkorn som ökar vår 
kunskap och förståelse för 
människor omkring oss. 

Konsten att föra 
fram ett budskap

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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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

Oktoberfest
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Torsdagar
Kl 18:15-20:30 Hobby (7-12 år)
Storsamling och roliga aktiviteter i smågrup-
per.

Fredagar
Kl19:00-20:30 Greenhouse (från årskurs sju)
Ungdomssamling.

Kl 20:30-23:00 Effect (från årskurs sju)
Öppet hus & café för ungdomar.

Söndagar
Kl 11:00-12:30 Äventyret (3-12 år)
Söndagsskola med storsamling och
smågrupper.

�������������

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com

Gäller t o m 20/9 2011
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på vinterväghållning 
i Skepplanda 2011-2013

Inlämnas senast fredag 
den 7 oktober.

För mer information 
kontakta Christer Norberg 

christer.1@live.se eller 
Tel: 0705-188436

ANBUD

Styrelsen för 
Garnvindans vägförening

www.vagforeningen.com

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

2011  |   vecka 37  |   nummer 31  |   alekuriren 3

LÖRDAG 17 SEPTEMBER KL 10-18

• Area 51
• Lotterier
• Fiskedamm
• Poängpromenad
• Korvgrillning
• Musik
• Tävlingar
• Uppvisning
• Överraskningar

Konferencier: Tomas Hermansson
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BOHUSHALLEN
10.00 - 10.45
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.15
13.30 - 14.15
14.30 - 15.15
15.30 - 16.00

Ale IBF Knattelag
Innebandymatch: Grunden Boys - Surte IBK
Uppvisning i skateboardpoolen av Area 51
Invigningstal och bandklippning
Friidrottsuppvisning med bl.a. Gunnilla Wallengren
Bordtennis Warta herrar
Uppvisning av Bohus GF

Tidsprogram
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Öppet hus!
• Invigningstal av Isabell Korn (M)
     ordförande, Kultur- och fritidsnämnden

• Bandklippning med barn
    från föreningslivet
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NÖDINGE. Framtiden för 
Ale kommun är en möj-
ligheternas tid.

Pendelstationer på 
den dubbelspåriga järn-
vägen samt en fyrfälts-
väg mellan Göteborg 
och Trollhättan ger 
kommunen en ovärder-
lig chans att stärka sin 
betydelse som en del 
i Göteborgsregionens 
utveckling. 

Därför tar nu kom-
munen krafttag för att 
förbättra näringslivs-
klimatet i Ale.

Att medverka till ett positivt 
företagsklimat är livsviktigt 
för en kommun som Ale, som 
med 2 064 registrerade bolag 
symboliserar det moderna 
entreprenöriella samhället. 
Men istället för att blomstra 
har klimatet de senaste åren 
snarare tyckts vissna. Mot 
den bakgrunden beslöt 
kommunstyrelsen i februari 
2011 att ge näringslivsen-
heten i uppdrag att under 
våren besöka och intervjua 
så många av företagen som 
möjligt. Syftet var att ta reda 
på vad och hur kommunen 
kan agera för att vända denna 
trend så att Ale inom några år 
når sin potential.

– Intervjuerna bekräftade 
mycket av det som tidigare 
framkommit i olika under-
sökningar kring näringslivs-
klimatet i Ale kommun. Det 
fanns också nya synpunkter 

och utvecklingsidéer som 
kommer att bearbetas och 
värderas så snart det är möj-
ligt, säger Jerry Brattåsen 
på näringslivsenheten.

Den förbättringsfråga 
som företagen tydligast mar-
kerar handlar om myndig-
hetshanteringen i samband 
med bygglov och miljöären-
den. Företagarna vill kunna 
få kontakt med kommunen 
när behov uppstår och gärna 
välkomnas att diskutera 
frågorna vidare. Klar och 
tydlig information om vad 
som krävs för att få tillstånd 

efterfrågas. Dessutom vill 
man från företagssidan ha en 
snabbare ärendehantering 
och bli uppdaterad på hur 
långt ärendet nått i proces-
sen.

– Vidare upplevs utbudet 
av logistiskt intressanta verk-
samhetstomter och verksam-
hetslokaler som för litet när 
företagens behov förändras, 
säger Brattåsen.

– Företagare i Ale har 
kontakter med likasinnade 
i andra kommuner och får 
ibland frågan från dessa om 
det finns tomter i Ale och hur 

det är att vara företagare i vår 
kommun. Flera företagare 
nämner då att de inte hittar 
den exploaterbara tomten 
som behövs i Ale utan funde-
rar på andra kommuner.

Som företagare, kanske 
i synnerhet som småföre-
tagare, finns det ett stort 
behov av att nätverka med 
andra i samma sits. Många 
småföretagare i Ale anser att 
de arrangerade ”sopplun-
cherna” fyller en stor funk-
tion där man bland annat 
uppger att man fått nya 
affärskontakter.

För att knyta till sig ytter-
ligare företag till kommunen 
vill man från näringslivet se 
en än mer aktiv marknadsfö-
ring. En självklar symbol för 
Ales framtid är gymnasiet, 
vilket engagerar företagarnas 
tankar. 

– Man ser behovet och 
dess värde för kommunens 
profil men också för att ung-
domarna ska få en bra start 
i livet och kanske själva bli 
företagare i Ale, säger Jerry 
Brattåsen.

Att kommunen vågar 
satsa på marknadsföring och 

samtidigt skapa resurser för 
att hantera möjligheterna 
som kommer de närmaste 
åren anses viktigt. Genom 
ökad försäljning kan företa-
gen växa och därmed skapa 
arbetstillfällen i kommu-
nen. Många företag är också 
beredda att bidra till en ökad 
marknadsföring.

I övrigt anses utbudet av 
restauranger, hotell och i 
vissa fall konferensmöjlighe-
ter vara en brist i kommunen. 
Man ser gärna ett centralt 
placerat hotell i Ale där man 
kan förlägga gäster. Som det 
är nu använder man oftast 
Fars Hatt i Kungälv eller 
något hotell i Göteborg.

– Företagarnas insikter 
om näringslivsklimatet i Ale 
är en nödvändig hjälp för 
att kvalitetssäkra den kom-
munala verksamheten. Nu 
har vi gjort den här under-
sökningen och fått svar på 
vad som inte fungerar. Vissa 
problem som attityder och 
handläggningstider kan vi 
lösa internt. Men det finns 
också frågor som vi behö-
ver lösa tillsammans och i 
samförstånd med företagen, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M).

Krafttag ska få näringslivet att blomstra
– Företagsintervjuerna har utvärderats

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jerry Brattåsen och kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund på gemensamt besök hos Handelsbankens kontorschef 
på Ale Torg, Anna-Lisa Jansson. Kommunen tar nu krafttag för att förbättra näringslivsklimatet i Ale.
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Kristdemokraterna 
har drivit och fått 
igenom en satsning 

på en halv miljard till de 
sämst ställda pensionärerna. 
Detta trots att kristdemo-
kraterna är det minsta av al-
lianspartierna så har vi fått 
gehör för att pensionärerna 
måste få vara med och dela 
på det lilla reformutrymme 
som finns.  

Detta gynnar också 
många pensionärer i Ale. 
Bostadstillägget höjs med 
170 kronor per månad för 

de med lägst pension vilket 
innebär en sammanlagd 
förstärkning med nära 400 
kronor för de som har de 
allra minsta marginalerna.

– Jag är glad att vi i det 
ekonomiska läge som är har 
kunnat få gehör vår vårt 
vallöfte att förbättra eko-
nomin för de sämst ställda 
pensionärerna, säger Göran 
Hägglund.

– Det är ingen hemlighet 
att vi kristdemokrater har 
slagits för och hade varit 
gladare om vi fått med oss 

övriga partier på en sänk-
ning av pensionärernas skatt 
redan nästa år. När det inte 
var möjligt, har det varit 
viktigt att kunna ge besked 
till samtliga pensionärer att 
en sänkning av deras skatt 
inte är avhängigt ytterligare 
steg i jobbskatteavdraget. 
En sänkning av skatten på 
pension kommer att komma 
så snart det ekonomiska 
läget i världen stabiliseras. 
Kristdemokraterna kommer 
att fortsatt jobba aktivt för 
detta.

Alliansregeringen har 
genomfört skattelättnader 
för pensionärer vid tre till-
fällen, där det senaste steget 
togs vid årsskiftet. Samman-
taget har det gett pensionä-
rer 5 000 till 10 000 kronor 

mer i plånboken varje år. 
Alliansens ambition är att 
fortsätta sänka skatten för 
pensionärer. För åren 2013 
och 2014 lovar alliansen att 
genomföra en skattelättnad 
– om balans i de offentliga 
finanserna kan säkras. Detta 
fjärde steg i sänkningen av 
pensionärernas skatt är inte 
avhängigt ett kommande 
jobbskatteavdrag

I budgetpropositionen 
föreslås att ett skatteavdrag 
för penninggåvor till vissa 
ideella organisationer införs 
från den 1 januari 2012. 
Skatteavdraget blir högst 1 
500 kronor per person och 
år om man skänker 6000 
kronor.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

En halv miljard till de sämst ställda pensionärerna

familje
fotografering

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

50% rabatt på förstoring

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

Glada blev också de 
Aktiva Seniorer som 
besökte höstens första 
månadsmöte den 25 
augusti, då radioman-
nen Claes Astin hälsades 
välkommen som dagens 
föredragshållare. Claes har 
ett förflutet vid Radio Ska-
raborg. I mer än 40 år har 
han gjort radioreportage 
och intervjuat synnerligen 
jordnära och äkta männis-
kor. Ur denna fantastiska 
skatt bjöd han på smakprov 
av vitt skilda slag.

Landskapsmål och 
dialekter hade alltid legat 
Claes varmt om hjärtat. 
Det visade sig tydligt då 
han lätt gav prov på flera 
åhörares ursprungsdialek-
ter. John Liedholm var 
en poetisk handlare som 
var mycket uppskattad av 
Claes. Med stor inlevelse 
och på riktig västgötska 
deklamerade Claes en av 
hans dikter om hösten.

Vi fick lära känna Lid-
köpings siste åkare och 
hans häst. Denna berät-
telse ledsagades av ljudet 
av klapprande hovar och 
hästens olika läten. Att 

imitera var en annan av 
Claes förmågor förstod vi 
då. Gamla ord och uttryck 
är mycket intressanta men 
försvinner tyvärr i dagens 
brus, tyckte Astin. Han 
gav som exempel att ”ena 
åglömma” är en kvinna 
som förblivit ensam.

Efter att ha lyssnat till 
innerliga tolkningar av Alf 
Henrikssons och Rune 
Olssons lyrik avslutade 
Claes Astin sitt framträ-
dande med Bosse Parne-
viks eftertänksamma dikt 
”Vi invandrare”.

Tiden går fort när man 
har roligt. Lite informa-
tion hanns dock med. I maj 
månad erhöll Barncancer-
fonden 2 503 kronor. Tors-
dagsbridgen har plats för 
ytterligare två par. Anmä-
lan till Barbro Öberg. 
Yvonne Svensson, ledare 
för yogaverksamheten, 
efterlyste idéer för att 
utnyttja tiden i lilla salen. 
Marita Olsson redogjorde 
för aktiviteter under sep-
tember månad. Bengt 
Bülow informerade om 
resor under 2011/2012.

Inga Isaksson

Västgötahumor – 
något att bli glad av

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
2/10, 30/10, 4/12

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord. Cafeteria finns.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Medlemmar och sympatisörer är 
välkomna till Soppa och politik, 

torsdag 15 september kl 18.00-20.00
i Nols folkets hus. Samir Racic från 

Arbetsförmedlingen berättar om FAS3.

VÄLKOMNA!

Hur fungerar 
FAS3 egentligen?
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Information om årets tilldelning mm.
Redogörelse för kommande jakt i nya 

Älgförvaltningen 2012 av Bertil Andersson

Torsdag 15 september Kl 19.00
Medborgarhuset i B salen

2011 ÅRS ÄLGJAKT I ALEKRETSEN

Styrelsen  i Ale Jaktvårdskrets
önskar alla välkomna!

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan.

STOR HUSBILSMÄSSA 
I SOLLEBRUNN!
ELMIA-SUCCÉN FORTSÄTTER 

I SOLLEBRUNN! 
Boka din Rapido eller Itineo 2012 nu för säker 
leverans till våren. Vi har ca 65 bilar i lager. 

Storupplaga vecka 39,
boka din annons i tid!

Tel: 0303-74 99 40
Kent: 0704-38 52 58

Samtliga hushåll och

företag i Ale och Lilla Edet

100% täckning

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?

 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

September

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen  
den 26 september 2011 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks följande:

·         Allmänhetens frågestund

·         Exploateringsavtal för Kronogården i Älvängen

·          Detaljplaner för bostäder i Kronogården, Utby 20:1, 4:5, 
28:2 samt 3:116- beslut om antagande av planförslaget och 
utställningsutlåtande

·          Handlingsprogram för Ale kommun enligt Lag mot skydd mot 
lyckors amt Lag om extraordinär händelse

·         Kostprogram för Ale kommun

·          Demokratiberedningens förslag till revidering av vissa 
områden inom Ale kommuns arvodesbestämmelser

·          Revidering av GR:s förbundsordning

Föredragningslistan finns hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och  
på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på  
frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh
Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

Nationella Anhörigdagen

Ale kommuns Kulturstipendium 2011

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 föreläsning kring ämnet

MINDFULNESS – MEDITATION 
OCH ETT SÄTT ATT LEVA
•  om att träna i att vara här 

och nu, ett verktyg till nytta i 
vardagen och en möjlighet att 
påverka sin livssituation

•  Föreläsare Bo Harty, psykolog 
Ledarsupport AB

•  Paus med fika

Torsdag 6 oktober kl 18.30-21.00
Teaterlokalen på Ale gymnasium 
i Nödinge

Anmälan eller frågor mottas av 
Ann-Marie Thunberg 
0303-371254 eller mail:  
ann-marie.thunberg@ale.se
samt Vuxenskolan 0303-748502 
eller mail:  ale@sv.se senast 30/9
 
Välkomna!

Ansökan om kulturstipendium 
eller förslag på kulturstipendiat 
skall tillsammans med eventuellt 
dokumentation vara kommunen 
tillhanda senast måndag  17 
oktober 2011.

För ytterligare information 
kontakta enhetschef Ragnhild 
Kappelmark, 0303-330939
Blanketter och information finns 
även på ale.se/uppleva och göra/
kultur/kulturstipendium

Ansökan sänds till  Ale kommun, 
Sektor utbildning, kultur och fritid, 
449 80 Alafors

Stipendiet om  15 000 utdelas till person eller organisation för insatser inom kulturområdet. Stipendiet kan 
delas på flera stipendiater. Det utdelas till person eller organisation som är bosatt i eller har sin kulturella 
verksamhet knuten till Ale. Kulturstipendiet är uppdelat i arbets- och belöningsstipendium.

FÖRHANDSTITT PÅ EN 
NY SAMISK PSALMBOK
En Skepplandabo, Johannes 
Marainen, är med och tar fram en 
ny samisk psalmbok. Den skall 
presenteras i Kiruna kyrka den  
12 oktober i närvaro av  
ärkebiskopen.
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale,  Ale kommun,  Studieförbun-
det Vuxenskolan
>> Tisdag 20 september kl 19.00 
på Skepplanda bibliotek

 FÖRFATTARFRUKOST  
MED CAMILLA CEDER
Camilla Ceder debuterade 2009 
med kriminalromanen Fruset 
ögonblick. Hösten 2010 utkom 
Babylon, hennes andra roman.  
Camilla Ceder är bosatt i Göte-
borg.
Pris: 60 kronor. Förköp på  
biblioteket från 27 augusti.
Arrangör: Ale kommun,  
Studieförbundet Vuxenskolan
>> Lördag 17 september  
på Ale bibliotek

GULDETS, SAGORNAS OCH 
KUNGARNAS TID
Föredrag på Älvängens bibliotek
Bengt Nordqvist, arkeolog, berät-
tar om unika fynd i Ale. Under de 
senaste åren har flera spännande 
fynd gjorts i Ale. Vid Grönån har 
grävts fram mycket unika träfynd 
som går tillbaka till romersk 
tid och folkvandringstid. Dessa 
vardagsföremål utgör en skarp 
kontrast till de exklusiva guld-
föremål som påträffats i Ale och 
Västsverige.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale
>> Onsdag 28 september  
kl 19.00 på Älvängens bibliotek

PÅ GÅNG I ALE

Obs! Stängt på biblioteken
Ale bibliotek, Nödinge, STÄNGT onsdag 14 september 
t.o.m. tisdag 20 september. Endast öppet för författar-
frukost med Camilla Ceder lördag 17 september.  
Ale släktforskares Öppet hus flyttas fram tilll onsdag  
21 september. Biblioteket ska under stängningen göra 
om entréplanet samt installera ett nytt utlåningssystem.

Biblioteken i Skepplanda, Surte och Älvängen stängda 
torsdag 22 september. Ale bibliotek, Nödinge, öppet  
som vanligt kl 09.30-19.00.

Är du förälder och har barn mellan  
0 och 17 år? Då är du välkommen till 
Föräldrabussen – en husbil som kommer 
att stå på följande orter: 

17.30-19.30
Måndag 19 och 26 september                                                                
Skepplanda,  Albotorget

Tisdag 20 och 27 september                                                                         
Älvängen, vid ICA

Onsdag 21 och 28 september                                                                            
Bohus,  Bohus Centrum

Torsdag 22 och 29 september                                                                      
Nödinge,  Ale Torg

Kom in och snacka barn 
i Föräldrabussen med start  
19 september i Skepplanda

Missa inte...
 

”Kraftkällan” en  folder 
som kommer i din  
brevlåda denna veckan 
 
Där finns tips till alla  
Alebor, särskilt för  
föräldrar men även för 
andra som vill ta  
del av sånt som kan  
aktivera såväl kroppen  
som knoppen. 

Tack!
Äldreomsorgen och 

funktionshinderområdet vill 
tacka alla sommarvikarier och 
feriearbetare för en mycket fin 

insats i sommar.

www.ale.se

Kraftkällan

Hösten 2011
Föreläsningar 
Föräldrastöd 
Råd och stöd 

Fysisk aktivitet 
Stöd till anhöriga 

Samvaro - Film och annat

Illustration: Ivan Ivarson, Älvlandskap
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NOL. En förmåga 
att entusiasmera och 
engagera.

Tydlighet är också 
något som karaktäri-
serar Nolskolans nya 
rektor.

– Det är nog den 
bilden som folk har av 
mig, säger Åse Wall till 
lokaltidningen.

När Anders Nordgren läm-
nade sin plats på Nolskolan 
för att istället inta rektors-
stolen på Bohusskolan upp-
stod en vakans. Chefen för 
Barn- och ungdomsförvalt-
ningen, Annika Sjöberg, 
uppmanade Åse Wall att söka 
tjänsten.

– Jag har varit tillförord-
nad rektor på Kyrkbyskolan i 
olika omgångar sedan 2007. 
När Joakim Östling tog 
pappaledigt i våras fick jag 
kliva in. Han har hela tiden 
stöttat mig i rollen och fung-
erat som en förebild, förkla-
rar Åse.

Hur tänkte du när 
Annika Sjöberg ringde?

– Oj, tänkte jag. Jag vet att 
jag är en riktigt bra lärare, 

men för den sakens skull 
behöver man inte vara en 
bra rektor. Jag fick fundera 
på vad jag egentligen brinner 
för. Efter noggrant övervä-
gande kände jag att jag ville 
försöka utveckla mitt ledar-
skap.

Åse Wall tog sin lärar-
examen 1996, började jobba 
på SFI i Borås, innan hon 
bestämde sig för att söka 
arbete i Göteborgsområdet 
år 2000.

– På den tiden fanns det 
gott om lärartjänster varför 
jag kunde välja och vraka. Jag 
fastnade för Kyrkbyskolan 
av den anledningen att det 
fanns en rektor där som, för-
utom att han var en visionär, 
också var en väldigt duktig 
ledare, berättar Åse.

Var det självklart att det 
skulle bli skolans värld för 
dig?

– Nej, verkligen inte. 
Fram till 1991 jobbade jag 
inom hotell och restaurang. 
Jag kände mig emellertid 
tvungen att utvecklas. Jag 
gillade att läsa och skriva och 
till slut bestämde jag mig för 
att satsa på läraryrket.

Vad är det som attrahe-
rar i rektorsarbetet?

– Du har större möjlighet 
att påverka helheten. Du kan 
hjälpa fler barn att utveck-
las på allra bästa sätt. Det är 
intressant att se saker ur ett 
större perspektiv, hur allting 
hänger ihop.

Vad är en bra skola för 
dig?

– För mig är det att alla 
barn blir sedda, att de känner 
sig trygga och att vi hjälper 
dem att utvecklas till att bli 
så bra som det är möjligt. 
Samma gäller för persona-

len. Tillsammans med för-
äldrarna bildas en treenighet 
där varje del är lika viktig.

– I klassrummet tror jag på 
tydliga ramar och regler. Det 
är pedagogen som skapar 
en bra lärandemiljö, så att 
barnen kan känna sig trygga. 
Det är prioritet ett anser jag.

Ditt första intryck av 
Nolskolan?

– Det var när jag hade 
träffat personalen, som jag 
tog det definitiva beslutet att 
tacka ja till rektorsuppdra-
get. De är här för barnens 
skull och det var avgörande 
för mig. Den känslan har för-
stärkts under den här första 
tiden.

Vad vill du utveckla på 
Nolskolan?

– Jag vill bygga vidare på 
läsmodellen. Där har man 
lyckats väldigt bra, vilket de 
nationella proven understry-
ker. Jag vill även utveckla 
svenska som andraspråk.

På fritiden är det idrott 
som gäller för Åse Wall. Är 
hon inte i paddocken och 
rider dressyr är det fotboll 
som hägrar.

– Min man har gjort mig 
till en inbiten ÖIS-are. Jag 
ser alla matcher såvida det 
inte kolliderar med mitt täv-
lingsridande.

Att många kvinnor i chefs-
position håller på med just 
hästsport har sin förklaring 
menar Åse.

– Du får lära dig att vara 
tydlig, ta ansvar och jobba 
hårt! 

Ledare som är tydlig i sin framtoning
– Åse Wall ny rektor på Nolskolan 

Åse Wall är ny rektor på Nolskolan.

ÅSE WALL
Ålder: 41.
Bor: Hisingen.
Intressen: Ridning, fotboll, 
böcker.
Favoritmusik: Allätare, mycket 
80-talsmusik.
Senaste lästa bok: Kråkflickan.
Ser helst på tv: Filmer av olika 
slag.
Vilken kändis skulle du bjuda på 
bambalunch: Martin Luther King.
Favoritämne i skolan: Engelska.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

PÅ 
TORSDAG 
15/9 
STÄNGER VI 
KL 12.00
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Den 15 september påbörjas arbetena med 
att bygga ut på- och avfarterna till E45:an 
vid Jordfallsbron i Bohus. För dig som reser 
kollektivt innebär det ändrade körvägar på 
linjerna 301, 401, 402, 403 och 404. Dessa linjer 
får nya tidtabeller.

Detta händer
Linje 301  Går inte över Jordfallsbron till Bohus 

centrum. Du som vill till Bohus får byta 
  till linje 401 vid Eriksdal.

Linje 401 Får ändrade körvägar till/från Bohus.

Linje 402 Stannar inte vid hållplats Bohus centrum.

Linje 403 Får ändrade körvägar till/från Bohus.

Linje 404 Räkna med längre restid.

Sök din resa med hjälp av Reseplaneraren. Du kan 
även ladda ner din tidtabell för linje 301 och linjerna 
401–404, eller hämta den ombord.

Nya tidtabeller 
för linjerna 301 och 401–404 
från 15 september

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

Fö
rn

ya hemmet i höst?

10% rabatt 
på samtliga tapeter

Kom in och bli inspirerad bland våra ca 300 
tapetkataloger från bl a Midbec, Boråstapeter, 

Eco, Casadeco, Duro, Decor Maison, m fl.

Vår kunniga personal 
hjälper er!
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i samarbete med

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen.

För mer info: www.varldensbarn.se

Bästa företagare 
inom Ale kommun!

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn. 
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara 

med och påverka. Som företagare erbjuds du att få din 
logotype publicerad på en gemensam helsida i  

Alekuriren vecka 42, 2011 när du sätter in 500 kr eller 
mer på Ale Lions clubs bankgiro,  senast 12 okt 2011.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen "Världens Barn"

ALE. Det blir en favorit 
i repris.

Husbilen som turne-
rade runt i Ale i våras 
rullas nu ut ur garaget 
igen.

– Budskapet är det-
samma som tidigare, 
nämligen att snacka 
barn direkt med för-
äldrarna på respektive 
ort, säger projektledare 
Camilla Huusko.

I våras var föräldrabussen 
ute under en hel månad, nu 
koncentreras besöken till två 
septemberveckor (38-39). 

– Det blir åtta kvällar 
totalt, måndag-torsdag, 
som vi kommer att vara 
ute med bussen. Skepp-
landa, Älvängen, Bohus 
och Nödinge är de orter vi 
besöker under vår turné, 
just i den turordningen. Vi 
återkommer med en veckas 
mellanrum, berättar Camilla 
Huusko.

Snacka barn
Föräldrabussen anländer 
klockan halv sex på kvällen 
och står sedan till allmän-
hetens förfogande under två 
timmar. Bemanningen är 
inte spikad, men klart är att 
representanter från försko-
lan, grundskolan, Ale Fritid, 
BVC och socialtjänsten 

kommer att finnas represen-
terade.

– Syftet är att vi vill snacka 
barn på ett avspänt sätt. Vi vill 
berätta om vad Ale kommun 
har att erbjuda i form av 
bland annat föräldrautbild-
ningar, föreläsningar och så 
vidare. Jag tror dessutom att 
invånarna uppskattar att få 
ett ansikte på oss som jobbar 
med de här frågorna, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Vårens turnerande med 
föräldrabussen gav en positiv 
respons. En sammanställ-

ning har också skett av den 
enkät som besökarna var 
vänliga att fylla i.

– Utvärderingen visade 
att det var ungefär hälften 
kvinnor och hälften män som 
besökte bussen. Fler mötes-
platser, där föräldrar ges 
möjlighet att träffas, var ett 
tydligt önskemål som fram-
kom i enkätsvaren. Förhopp-
ningsvis kan det nya caféet i 
Bohushallen utvecklas till en 
sådan mötesplats, avslutar 
Camilla Huusko.

Föräldrabussen börjar rulla igen
– Start i Skepplanda på måndag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Birgitta Fredén, Martin Löwendahl, Camilla Huusko och Kicki Hedrén är redo att ge sig ut 
med föräldrabussen igen. Premiärturen går till Skepplanda måndagen den 19 september.

Så här såg det ut i våras när föräldrabussen stannat till 
på Albotorget i Skepplanda. Nu är det dags igen. I nästa 
vecka inleder Ale kommun sin turné genom Ale. Skepplanda, 
Älvängen, Bohus och Nödinge är de orter som ska besökas.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
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ALE. Förebyggande 
arbete och ett helhets-
tänk minskar risken 
att människor hamnar i 
utanförskap. 

I Ale har man redan 
kommit en bra bit på 
vägen, genom bland 
annat samverkanspro-
jektet SSPF, och nu har 
även ett samarbete 
med fem andra kommu-
ner startats upp. 

I måndags samlades 
alla representanter för 
att låta sig inspireras 
av bland andra natio-
nalekonomen Ingvar 
Nilsson. 

Det var så gott som fullsatt 
i biosalongen på Filmstaden 
Bergakungen i Göteborg 
under måndagsförmid-
dagen, men det var inga 
vanliga biobesökare. Bland 
åhörarna fanns både poli-
tiker och tjänstemän från 
kommunerna Stenungsund, 
Orust, Lilla Edet, Tjörn, 
Ale och Kungälv, som alla 
ingår i samarbetsprojektet 
SOLTAK. Lysekil och Härr-
yda fanns också represente-
rade.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator i 
Ale och en av de drivande 
i projektet, inledde dagen 
som gick under temat socio-
ekonomiska strategier. Det 
handlar om att se vilka vin-
ster man kan göra på att 

investera långsiktigt och 
fokus ligger på unga som 
riskerar att hamna i utanför-
skap. Förutom det mänskliga 
priset man får betala för att 
någon far illa, innebär det 
även stora ekonomiska kon-
sekvenser för samhället.

N a t i o n a l e k o n o m e n 
Ingvar Nilsson gav åhö-
rarna en inblick i hur mycket 
pengar det faktiskt handlar 
om i slutändan. Han för-
klarade också vikten av att 
varje kommun ska ha en 
social investeringsfond. Det 
är pengar som sätts undan 
för att möjliggöra det före-
byggande arbetet och på ett 
tidigt stadium bryta nega-
tiva händelseförlopp. På så 
vis kan man undvika större 
kostnader för insatser inom 
exempelvis skolan.

– Ett vanligt argument 
för att inte satsa långsiktigt 
är att det kostar för mycket. 
Det ligger alltid en risk i 
en investering, det får man 
räkna med, men skillnaden 
är att de här kostnaderna går 
att kalkylera. 

Som exempel tog han upp 
vad ett krogslagsmål kostar, 
inte bara för vården, utan för 
hela samhällskedjan

– Låt säga att vården står 
för kostnaderna första året, 
men sedan är det försäk-
ringskassan och kommu-
nerna som betalar. Enligt 
beräkningar skulle ett sådant 
fall kunna sluta på 75 miljo-

ner kronor. Genom att tidigt 
uppmärksamma unga som 
far illa skulle man kunna för-
hindra en sådan händelse, 
men då krävs det att investe-
ringen görs på sikt.

Kommunalråden positiva
Både kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) och oppositionsrå-
det Paula Örn (S) fanns på 
plats under Ingvar Nilssons 
föredrag. I pausen reflekte-
rade de över vad som sagts:

– Det är svåra mekanis-
mer att arbeta med, det är 
inte helt lätt. Ska man kunna 
investera så måste något 
annat tas bort. Hela den all-
männa skolan arbetar redan 
mycket förebyggande, säger 
Paula Örn.

De båda kommunalråden 
är mitt upp i arbetet med 
höstbudgeten och tycker att 
det förebyggande arbetet är 

mycket viktigt att satsa på, 
det gäller bara att pengarna 
ska räcka till.

– Eftersom Ale kommun 
redan har samverkansprojek-
tet SSPF (skola, socialtjänst, 
polis och fritid), som fått en 
miljon kronor, så är det där 
vi kommer att bygga det här 
arbetet ifrån, säger Mikael 
Berglund.

Ond spiral
Barn och ungdomar som 
hamnar fel i skolan utgör, 
enligt Ingvar Nilsson, ett av 
våra största välfärdspolitiska 
problem. Han beskriver den 
karriärväg som många av 
dem hamnar på.

– Det börjar med oupp-
märksamhet i klassrummet 
som leder till att man slängs 
ut och blir ”korridorvand-
rare”. Därefter blir man 
hemmasittande och till slut 
släpper man skolan helt. 

Han menar att den onda 
spiral som lätt uppstår kan 
undvikas med hjälp av före-
byggande arbete och långsik-
tiga investeringar inom kom-
munerna.

Under dagen föreläste 
även Lars Stjernqvist, kom-
munalråd och Claes-Göran 
Magnell, ekonomdirek-
tör, båda från Norrköpings 
kommun. Eftersom Norr-
köping kommit ännu längre 

i sitt förebyggande arbete var 
de stora inspirationskällor 
för Västra Götalandskom-
munerna.  

Senare på eftermiddagen 
fick deltagarna diskutera i 
tvärgrupper för att sedan 
återsamlas med representan-
terna från den egna kommu-
nen. 

Det blev en innehållsrik 
dag om hur priset för utan-
förskap kan minskas, både 
för individen och för vår 
gemensamma ekonomi.

Vad kostar de ungas utanförskap?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Engagerade. Representanterna från Ale kommun lät sig inspireras av måndagens föreläs-
ningar på Filmstaden Bergakungen i Göteborg. Det förebyggande arbetet för att minska ut-
anförskapet hos unga har redan kommit en bra bit på väg i Ale. 

Ingvar Nilsson och Birgitta
Augustsson.
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POLIS
RONDEN

Måndag 5 september

En man blir misshandlad av en 
annan man i Skepplanda vid 
halv fyra-tiden på eftermid-
dagen. Upprinnelsen till bråket 
uppges vara en trafikolycka.

Tisdag 6 september

Smitning från en bensinnota 
sker på Statoil i Älvängen vid 
19-tiden.

Onsdag 7 september

Inbrott på ställverket i Kol-
landa. Kopparkabel tillgrips.

Bråk uppstår mellan ungdo-
mar i centrala Älvängen. Anmä-
lan om misshandel upprättas.

En bil som står parkerad 
utanför Ale gymnasium utsätts 
för skadegörelse.

Garageinbrott rapporteras 
från Skepplanda.

Fredag 9 september

Polisen får in ett tips om en 
cannabisodling i Nödinge. 
Beslag görs på platsen.

Söndag 11 september

Inbrott i kiosken på Ale GK i 
Alvhem. Godis, läsk, glass och 
kontanter tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/9 – 12/9: 24. Av 
dessa är två bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Vill du veta 
vad din bostad

är värd? 
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se

PRIS 510 000 kr/bud. AVGIFT 3 007 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 11a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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2

PRIS 900 000 kr/bud. AVGIFT 3 894 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 97c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm
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2

PRIS 510 000 kr/bud. AVGIFT 3 282 kr/månad.
VISAS Må 19/9 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Klorvägen 10b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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PRIS 3 100 000 kr/bud. TOMT 606 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Emylundsvägen 38. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 137,5 kvm
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PRIS 1 600 000 kr/bud. TOMT 193 kvm . VISAS Ti 20/9.
Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 136. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 113 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 548 kvm . VISAS Må 19/9.
Ring för tidsbokning. Betesvägen 12. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4-5 rok, 112 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 416 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 3. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 + 10 kvm

S
M
S
:A

5
2
2
2
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

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 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 + 140 kvm
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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 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 961 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Sandsjödal 280. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE STARRKÄRR 4 rok, 104 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

PRIS 980 000 kr/bud. TOMT 4 266 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Sandsjödal 285. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE STARRKÄRR 4 266 kvm
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PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 496 kvm . VISAS To 15/9
17.00-18.00. Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 64.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

ALE BOHUS 5 rok, 140 kvm
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TOMT ALE

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

SUCCé!
Vi gjorde succé
på Elmiamässan.

Extra 
mässöppet i helgen.

Fredag 10-16 Lör. & Sön. 11-15
Välkommen!

SUCCé!
Vi gjorde succé
på Elmiamässan.

Politikerna satsar miljontals 
pengar på ett köpcenter i Lödöse, 
men vad gör de egentligen åt 
vägunderhållet? Vägarna är ju så 
dåliga, så man knappt kan köra 
på dem. Det är i stort sett hål i 
vägarna i hela Lödöse. Hål som 
har kommit till av att stora lastbi-

lar har kört med flera ton grus, så 
att vägarna gått sönder.

Det blir större hål i vägarna ju 
mer man kör i dem. Man kanske 
inte tycker att vi har råd med väg-
underhållet i Lödöse, men ju mer 
vi kör ju mer hålor och ju mer 
pengar kostar det. Vi sparar mer 

pengar ju tidigare vi gör något 
åt vägarna. Bättre vägunderhåll i 
Lödöse nu!

En som vill ha bättre
vägunderhåll nu

Bättre vägunderhåll i Lödöse
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NÖDINGE. Med en hjul-
lastare forcerades 
entrén till Ica Kvantum.

Gärningsmännen kom 
över ett bankomatskåp 
och försvann från plat-
sen.

Bankomaten hittades 
senare i en övergi-
ven lastbil, som hade 
parkerats vid en åker 
mellan Alafors och 
Grunne.

Klockan 02.20 gick larmet. 
En hjullastare hade körts in 
i entrén till Ica Kvantum och 
orsakat stor materiell förö-
delse. Tjuvarnas byte blev ett 
bankomatskåp innehållande 

en okänd summa pengar.
Hjullastaren som använ-

des vid den spektakulära 
stölden slet av ett vattenrör 
i butiken. Vattnet forsade ut 
i lokalen, men räddnings-
tjänstens personal agerade 
snabbt.

– De gjorde ett fantastiskt 
jobb. De tätade läckan och 
sedan jobbade de med att få 
bort vattnet. En slamsugare 
kom och deltog i arbetet, 
förklarar Ica-handlare Mari-
anne Sjöö.

Vid lunchtid på fredagen 
kunde Ica Kvantum öppna 
butiken igen. En proviso-
risk in- och utgång tillämpas 
emellertid fortfarande.

– Servicen påverkas inte, 
vi har igång postverksam-
heten, Västtrafik och ATG, 
betonar Marianne Sjöö.

Gärningsmännens flyktbil 
hittades på fredagsmorgo-
nen vid Björsared. Strax före 
klockan sju fick Polisen ett 
tips från en person som sett 
en lastbil intill en åker mellan 
Alafors och Grunne. Last-
bilen visar sig vara anmäld 
stulen och i lastutrymmet 
anträffades bankomatskåpet 
intakt.

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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Bankomatstöld på Ica Kvantum
– Körde in i entrén med hjullastare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med hjälp av en hjullastare forcerades entrén till Ica Kvantum.         Foto: Christer Grändevik

Salami 

         10:-/hg

SalaSala
I manuella disken!

  

Donuts 

3:-/st

mimiii

Serranoskinka

15:-/st

Öppet alla dagar 8-22

TACK ALLA KUNDER 
för visad omtanke i samband med inbrottet! 
Nu har vi all service igång igen, välkomna!

Grattis till 13 rätt på 
Tipset till er som köpte 
andelar i lördags!
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SURTE. Hur är det att 
vara förälder till ett 
barn som inte är som 
alla andra? 

Det vet Stina Gidlöf, 
mamma till femåriga 
Tea som föddes med 
Downs syndrom. 

Sedan i våras åker 
hon runt och föreläser 
om sina erfarenheter 
i syfte att ge en röst 
åt anhöriga i samma 
situation.

I vardagsrummet hemma 
hos familjen Gidlöf i Surte 
är leken i full gång. Tea och 
hennes lillasyster Anna-
Klara har spridit ut sina 
legobitar över hela golvet. 
Ute i köket plockar Stina 
fram kanelbullar, saft och 
kaffe. 

Vid första anblicken är Tea 
som vilken sprallig femåring 
som helst. Med ett busigt 
leende springer hon fram 
till mamma med ett legotorn 
som ska föreställa ett tårt-
ljus. Hon skrattar belåtet när 
Stina blåser ut den osynliga 
lågan.

Det som skiljer henne 
från de flesta andra barn är 
att hon föddes med en extra 
kromosom som gjort att hon 
har Downs syndrom. 

Almanackan som hänger 
på köksväggen är fulltecknad 
med inbokade läkarbesök 
och kontroller. Ögon, öron 
och hjärta måste kontrol-
leras regelbundet eftersom 
funktionen i organen ofta är 
nedsatt hos dessa barn. Hon 
går hos en sjukgymnast samt 
en logoped för att öva upp tal 
och munmotorik. 

– Vi får många frågor 
om Tea så jag och min man 
Mattias får dra hennes his-
toria om och om igen. Jag 
har länge haft en önskan om 
att få berätta för människor 
om hur det egentligen är att 
vara förälder till ett annor-
lunda barn. Därför började 
vi fundera på om det fanns en 
marknad för att föreläsa.

Ända sedan dottern 
föddes har Stina bloggat om 
sitt liv och Teas framsteg i 
vardagen. Eftersom hon i 

grunden är gymnasielärare 
i bland annat svenska, har 
hon de verktyg som behövs 
för att kunna föreläsa. Fram 
tills i våras, då hon sa upp sig 
för att kunna fokusera mer på 
föreläsningarna, undervisade 
hon på Kunskapsgymnasiet i 
Göteborg. 

– Det finns många som 
har mycket 
att säga, men 
alla har inte 
förmåga att 
kunna för-
medla det. 
Genom mitt 
yrke har jag 
både tal och 
skrift med 
mig. Därför 
vill jag vara 
en ambas-
sadör för 
a n h ö r i g a 
och se till att 
vi får det stöd som vi har rätt 
till. När Tea föddes saknade 
jag själv någon som till exem-
pel förmedlade kontakten 
med andra anhöriga.

Anhörigveckan
Nästan ett år har gått sedan 
hon startade upp sitt före-
tag Annorlunda Vision och 
efterfrågan fortsätter att öka. 
Samma dag som Alekuriren 
kom på besök var hon nyss 
hemkommen från en föreläs-
ning hon hållit för Mödra-
hälsovården Södra Bohuslän 
på Nösunds värdshus. 

– Att man som förälder 
får ett bra bemötande direkt 
efter förlossningen är otro-
ligt viktigt. Det kan vara 
helt förödande om persona-
len säger konstiga saker. En 
barnmorska berättade till 
exempel för oss när vi låg på 
BB om ett par som fått tvil-
lingar med Downs syndrom 
och kommenterade det med 
”snacka om dubbel otur”. 
Sådant vill man inte höra.

På föreläsningarna som 
är riktade till vårdpersonal 
berättar hon om bemötande 
och krisreaktioner under den 
första tiden. Föreläsningar 
riktade till förskolepersonal 
inriktar sig mer på nutiden 
och vardagen. Hon anpassar 

även innehållet efter mål-
gruppen. Förutom vårdper-
sonal, skol- och föreskolper-
sonal och anhöriga har hon 
även en önskan om att besöka 
olika företagsgrupper. Hon 
har bland annat föreläst i 
Göteborg, och har  dess-
utom föreläsningar inbo-
kade i Lidingö, Malmö och 

P e r s t o r p , 
men har 
ännu inte 
fått någon 
r e s p o n s 
från Ale 
k o m m u n , 
trots att 
hon skickat 
ut förfråg-
ningar.

– Det 
hade varit 
kul om min 
h e m k o m -
mun var lite 

mer intresserad.
Trots det ska hon föreläsa 

för förskolorna i Surte den 
28 september.

Vecka 40 anordnas den 
årliga anhörigveckan runt 
om i landet. Syftet är att 
uppmärksamma anhöriga till 
personer med funktionshin-
der, missbruk eller demens 
och ge dem extra stöd.

Redan nu är Stinas kalen-
der så gott som fulltecknad 
denna vecka och på den 
nationella anhörigdagen den 
6 oktober kommer hon att 
besöka Malmö.

Framöver planerar Stina 
att ägna sig ännu mer åt att 
föreläsa och ett mål är att 
även nå ut till nya forum. 
Framför allt vill hon hjälpa 
till att förmedla det stöd hon 
själv saknat i form av kontakt 
med andra anhöriga. 

Kärleken till ett annorlunda barn
– Stina Gidlöf föreläser om att leva i en familj med särskilda behov

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

STINA GIDLÖF
Ålder: 33
Bor: Surte
Familj: Maken Mattias, döttrarna 
Tea, 5 år och Anna-Klara, 3 år
Yrke: Föreläsare och gymnasielä-
rare i svenska, historia och filosofi 
Aktuell: Föreläser om att vara 
förälder till ett annorlunda barn

Mycket kärlek. Stina Gidlöf 
åker runt och föreläser om 
hur det är att leva i en an-
norlunda familj. Här leker hon 
med sin dotter Tea.

DOWNS SYNDROM
• Förenklat är Downs syndrom en 
utvecklingsstörning som beror på att 
man föds med tre kromosomer av 
nummer 21 istället för två.
• I Sverige föds ca 120 barn med 
Downs syndrom varje år.
• Orsaken är inte känd men man vet 
att sannolikheten ökar i takt med 
mammans ålder.
• En del organ och system i krop-
pen brukar påverkas och medicin-
ska besvär kan vara hjärtfel, infek-
tionskänslighet, synfel och hörsel-

nedsättning
• Personer med Downs syndrom har 
ofta ett speciellt utseende med platt 
mellanansikte, liten näsa och sned-
ställda ögonspringor.
• Känslolivet och behovet av kärlek 
och ömhet påverkas inte av utveck-
lingsstörningen.
• Många barn kan lära sig att läsa och 
skriva samt i vuxen ålder klara av att 
ha ett lättare arbete och sköta de 
vanligaste hushållssysslorna.

Källa: Vårdguiden.se

En barnmorska
berättade till exempel
för oss när vi låg på
BB om ett par som
fått tvillingar med 

Downs syndrom och 
kommenterade det med 

”snacka om dubbel otur”.
Sådant vill man inte höra.

Stina Gidlöf

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start 

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

Det naturliga valet 
för ditt företag.

Ring mig på 0520-49 49 15 så
hjälper jag dig till en bra lösning.
Lennart Svensson
Företagsförsäkring
 
lansforsakringar.se/alvsborg ������������������������������
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Utgångspris: 2 950 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 372 kvm Plan
Byggt: 2010
Adress: Norregårdsvägen 19
Visas ons 14/9 18.45-19.30
och sön 18/9 14.45-15.30
Sms:a: FB 5410-2055 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en modernt
hus med spännande fasad
välplanerad, tvåplansvilla som
sticker ut. Ljusa fina färger, härligt
kök och stort vardagsrum, öppen
planlösning, högt i tak, hög klass
på material val. Utsikt och centralt
läge. En pärla i toppskick med
hög standard. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2055.

LÖDÖSE

Utgångspris: 3 295 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 109 kvm, biarea: 100 kvm
Tomt: 2 313 kvm
Byggt: 1994
Adr: Gamla Kilandavägen 36
Visas tor 22/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2916 till 72456 för
beskrivning

I populära Nödinge, kan vi nu
erbjuda ett mycket fint
enplanshus med källare och
dubbelgarage. Fint högt läge med
vacker utsikt och altan i
sydvästläge. Öppen planlösning
och en braskamin i det rymliga
vardagsrummet. Gångavstånd till
badsjö skolor och golfbana.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2916.

NÖDINGE

Utgångspris: 2 600 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 109 kvm, biarea: 6 kvm
Tomt: 76 730 kvm
Byggt: 1909, ombyggt 2003
Adress: Hålan 205
Visas tis 20/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3005 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en mindre gård
med bevarad charm och fina
detaljer. Lugnt och naturskönt
läge med utsikt över åker och
äng. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3005.

HÅLAN - NOL

Utgångspris: 1 950 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 112 kvm, biarea: 112 kvm
Tomt: 824 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1971
Adress: Sädesvägen 8
Visas mån 19/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3048 till 72456 för
beskrivning

Trivsam, fin och gedigen
enplansvilla med källare och
garage, i gemytliga Skepplanda.
Gott om plats för umgänge med
både vardagsrum i vinkel och ett
allrum i vinkel med braskamin. Bra
läge i området med gångavstånd
till förskola, skola, service och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3048.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 450 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 124 kvm, biarea: 41 kvm
Tomt: 1 325 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 1990
Adress: Kungsvägen 11
Visas ons 21/9 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3049 till 72456 för
beskrivning

Mycket fräsch och välplanerad 1-
plansvilla med stor härlig
trädgård. Lugnt och barnvänligt
område med närhet till förskola.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3049.

ALVHEM

Fast pris: 2 760 000 - 3 230 000:-
Adress: Vikaredsvägen
Visas sön 18/9 11.00-11.30
Sms:a: FB 5410-2931 till 72456 för
beskrivning

I Älvängen kan vi nu erbjuda ett
unikt tillfälle att köpa ett drömhus
på Vikaredsvägen. Nytt område
byggs med fina villor, bra
standard och genomtänkta
planlösningar. Högt och bra läge.
Närhet till skolor och
kommunikationer. I samarbete
med Älvsbyhus.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2931.

ÄLVÄNGEN NYPRODUKTION

Utgångspris: 2 950 000:-
Boarea: 118 kvm
Avgift: 6.663:-/mån inkl värme, VA
Adress: Fontinvägen 39, 2 tr
Visas ons 21/9 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2821 till 72456 för
beskrivning

Fin lägenhet i Brf Krabbetornet
36. Totalrenoverat med
bergvärme. Fem stycken "nya"
lägenheter med personlig design
och en blandning av modern och
traditionell stil mitt i centrala
Kungälv.(Tre av fem är sålda)
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2821.

5:A KUNGÄLV

Utgångspris: 2 500 000:-
6 rok
Boarea: 157 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 194 834 kvm
Byggt: 1909, Övervån renoverad
2006
Adress: Hönebäck 260
Visas sön 25/9 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-2972 till 72456 för
beskrivning

Gård med naturskönt läge. Fina
möjligheter till hästgård eller
annan verksamhet. Egen skog
med bär och svamprika marker.
Stor ladugård. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2972.

LILLA EDET



alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 37  |   201114

NÖDINGE. Ale bibliotek 
stänger – fast bara till-
fälligt.

En ombyggnad 
kommer att ske då nya 
självbetjäningsautoma-
terna ska installeras.

– Servicen för våra 
låntagare kommer att 
förbättras avsevärt, 
säger bibliotekarie Eva 
Albrechtsson.

Under en knapp vecka, 14-20 
september, kommer Ale bib-
liotek att hålla stängt. Delar 
av nuvarande lånedisk ska 
tas bort, elarbeten utföras, 
nya självbetjäningsautomater 
installeras liksom larmbågar.

– Vi hade en förhoppning 
om att kunna genomföra pro-
jektet under sommaren, men 
det gick inte för leverantören. 
Det är lite olyckligt att stäng-
ningen kommer just nu när 
trycket är som störst, säger 
Eva Albrechtsson men låter 
samtidigt meddela:

– Författarfrukosten med 
Camilla Ceder som vi ska 
ha nu på lördag påverkas inte 
av den tillfälliga stängningen. 
Gästerna kommer precis som 
vanligt att hålla till på andra 
våningen.

Allt material på Ale bib-
liotek förses nu med ett chip. 
Chippen ska användas för att 
med hjälp av radiovågor sköta 
in- och utlåning i framtiden.

– Det var på tiden att byta 
system. Fortsättningsvis ska 
man kunna lägga 5-7 böcker 
på plattan och låna allt på en 

gång. Det kommer inte att 
vara så noga med streckko-
der och allting blir så mycket 
smidigare. Låntagarna behö-
ver inte ens ha med sig sitt 
lånekort, det räcker med 
personnumret, förklarar Eva 
Albrechtsson.

Frigöra tid
Samtliga enheter som ingår i 
Bibliotek i Väst kommer att 
installera nya självbetjänings-
automater. En gemensam 
upphandling har skett.

– Det nya systemet ska 
finnas på alla bibliotek i Ale 
men det är bara Älvängen och 
Skepplanda som, förutom 
Nödinge, kommer att ha 
självbetjäningsstationer. Det 

är emellertid bara huvudbib-
lioteket som kommer att hålla 
stängt.

Förhoppningen är att 
självutlåningen och självå-
terlämningen ska öka till 90 
procent mot nuvarande 50 
procent. Det i sin tur gör att 
bibliotekspersonalen kan fri-
göra mer tid till att serva lån-
tagarna.

– Ta exempelvis när en 
skolklass kommer på besök 
och vill låna 50-100 böcker. 
Istället för att vi står vid låne-
disken kan vi vara ute och 
vägleda låntagare i bibliote-
ket. Det nya systemet genere-
rar många mervärden, avslu-
tar Eva Albrechtsson.

JONAS ANDERSSON

Självbetjäningsautomater i Ale bibliotek

Nya självbetjäningsautomater ska installeras. Det inne-
bär att Ale bibliotek kommer att hålla stängt under perioden 
14-20 september.

LILLA EDET. En näringslivs-
undersökning rankar Lilla 
Edet bland de fem bästa 
kommunerna i Business 
Region Göteborg.

I förra veckan presente-
rades resultatet av Insikt, 
en landsomfattande NKI-
undersökning (Nöjd Kund 
Index) av 166 kommuners 
service och myndighetsut-
övning gentemot närings-
livet. Lilla Edets kommun 
hamnar, med stigande 
siffror, bland de fem bästa 
kommunerna inom Business 
Region Göteborg. Förutom 
en kraftig förbättring på 
miljö- och hälsoskydd är 
det framför allt kvalitets-
höjande faktorer som ökad 
effektivitet och bättre bemö-
tande som höjer Lilla Edets 
kommun.

Enkätundersökning
På uppdrag av SKL har en 
enkätundersökning genom-
förts där 36 200 företag fått 
möjlighet att besvara frågor 
om vad de anser om kom-
munens service och myn-
dighetsutövning. I under-
sökningen har man tittat till 
kvalitetshöjande faktorer 
så som bemötande, infor-
mation, med mera, samt 
myndighetsfaktorer där man 
tittat på avslutade ärenden 
under 2010 inom områdena 
serveringstillstånd, brandtill-
syn, markupplåtelse, bygglov 
och miljö- och hälsotillsyn.

Årets resultat visar en klar 
förbättring inom miljö- och 
hälsoskydd där Lilla Edets 
kommuns höjer NKI-värdet 
från 2008 med hela 8 steg. 
Även satsningen på kvalitets-
höjande faktorer, som ökad 
effektivitet och bättre bemö-
tande, har även det fått stort 
genomslag. 

– Vi är på rätt väg, men 
mycket arbete återstår, säger 
Kajsa Jernqvist, närings-
livsutvecklare. – Med kom-
munens nya webbplats som 
lanseras våren 2012 och vårt 
fortsatta interna arbete med 
bemötande hoppas vi kunna 
förbättra oss ytterligare, 
avslutar Kajsa Jernqvist. 
FOTNOT. Av de 13 kommunerna inom 
Business Region Göteborg placerade 
sig Öckerö i topp och Ale kommun 
allra längst ner.                  ❐❐❐

Näringslivsklimatet i 
Lilla Edet på frammarsch

Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.       
Arkivbild: Jonas Andersson

ALE. Höstens före-
tagarträffar är inplane-
rade.

Det börjar med en 
sopplunch den 30 sep-
tember i Pollex nya 
lokaler i Nödinge.

Ett spännande möte 
blir det sedan den 26 
oktober då Ale gästas 
av Boris Lennerhov, vd 
för Gekås i Ullared.

Kommunens företagare har 
många intressanta program-
punkter att se fram emot när 
höstmörkret infaller. Jan 

Lindblom, regionsansva-
rig på BNI, Business Net-
work International, är hu-
vudgäst när Ale Företagsfo-
rum bjuder in till sopplunch 
sista fredagen i september.

– BNI jobbar enligt ett 
internationellt koncept. Jan 
kommer att berätta hur nät-
verk och personliga rekom-
mendationer kan leda till nya 
kontakter och kunder, säger 
Jerry Brattåsen.

– I samband med lunchen 
får vi också möjlighet att ta 
del av Pollex nya lokaler på 
Rödjans väg. 

Köpmännen får sitt lyst-

mäte onsdagen den 26 ok-
tober. Boris Lennerhov 
kommer då att föreläsa i sam-
band med ett kvällsmöte.

– Boris är en sann entre-
prenör som förhoppningsvis 
ska inspirera våra köpmän i 
kommunen. Gekås i Ullared 
är unika i sitt slag och Boris 
Lennerhov är en unik person-
lighet, säger Jerry Brattåsen.

Höstens andra och avslu-
tande sopplunch sker den 22 
november med Swedbank 
som programvärd.

JONAS ANDERSSON

Boris Lennerhov kommer till Ale

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.

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.
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NÖDINGE. Backa Säteri 
prövar nya grepp.

Nu har golfkrogen i 
Nödinge försetts med 
en minisportbar.

Invigning av den-
samma sker nu på 
fredag.

Det var i våras som familjen 
Merstrand tog över Restau-
rang Backa Säteri. Den första 

tiden har varit rolig, men tuff 
förklarar Kaj Merstrand.

– Trenden pekar dock åt 
rätt håll och vi tror stenhårt 
på den här verksamheten.

När höstmörkret faller på 
och uteserveringen tappar sin 
dragningskraft sker nu en in-
vändig satsning. En minis-
portbar har iordningställts 
omedelbart till vänster om 
entrén. 

– Här tänker vi visa trav, 
fotboll, golf och så vidare. 
Det ska kännas som ett stort 
vardagsrum där kompisgäng 
kan samlas för att titta på en 
match. Vi håller dessutom på 
att utveckla en särskild pub-
meny, berättar Kaj.

– Den här satsningen har 
efterfrågats av våra gäster. Vi 
hoppas verkligen att det ska 
slå väl ut.

Pubpremiär blir det nu på 
fredag då det planeras för tru-
badurunderhållning och bar-
öppning.

– Min tanke är att vi ska 
ha någon typ av underhåll-
ning varje fredagskväll, av-
slutar Kaj Merstrand.

Backa Säteri inviger minisportbar

NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på föräldra-
stöd fortsätter.

Tisdagen den 20 
september startar 
Connect, som är en 
anknytningsbaserad 
föräldrautbildning.

– Den vänder sig till 
tonårsföräldrar, förkla-
rar Anna Gabrielsson, 
en av kommunens Con-
nectledare.

Connect är en tioveckorskurs 
som hjälper föräldrar till ton-
åringar att förstå och hantera 
deras beteende. Den första 
kursen som Ale kommun 
anordnar kommer att drivas i 
Familjehusets regi med Trol-
levik som hemvist.

– Varje kurstillfälle spänner 

över 90 minuter vilket inklu-
derar en inledande fikastund, 
berättar Anna.

Beteende, anknytning, 
konflikt, autonomi, empati, 
balans, förändring, glädje och 
smärta samt motgång är de 
principer som Connect base-
ras på. Övningar görs utifrån 
dessa principer där handle-
darna framför olika rollspel.

– Vi illustrerar olika frå-
geställningar som förhopp-
ningsvis ska leda till många 
kreativa diskussioner. Det är 
deltagarna som gör kursen 
och det är upp till var och en 
hur mycket de vill dela med 
sig av sina tankar och erfa-
renheter, säger Madeleine 
Sandahl-Rehnberg, som ska 
leda första Connect tillsam-
mans med Anna Gabrielsson.

Minimum åtta och maxi-
malt 14 deltagare ska utgöra 
den första utbildningsgrup-
pen i Trollevik. Anmälan 
krävs av de föräldrar som vill 
delta på kursen.

– Förhoppningsvis får vi 
se både mammor och pappor 
på utbildningen. Det har visat 
sig vara en framgångsfaktor 
på andra håll där Connect 
genomförts. Varje enskilt 
kurstillfälle sätter igång tan-
karna hos deltagarna och 
den bästa diskussionen kan i 
många fall ske i bilen på väg 
hem, säger Martin Löwen-
dahl.

Syftet med Connect är att 
få tonårsföräldrarna att bli 
tryggare i sin föräldraroll. 
Utbildningen ska förhopp-
ningsvis också öka toleransen 

och förståelsen för ungdo-
marnas sätt att uttrycka sig.

– Det är inte ovanligt att 
konflikter trappas upp och att 

man får en stämning som blir 
laddad. Kan en part ha för-
mågan att hålla sig lugn och 
reflektera över situationen 

är mycket vunnet, avslutar 
Martin Löwendahl.

JONAS ANDERSSON

Kreativ utbildning för tonårsföräldrar
– Kursstart på Trollevik i nästa vecka

PÅ BACKA SÄTERI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kaj Merstrand på Restaurang Backa Säteri hälsar välkom-
men till den nya minisportbaren som invigs nu på fredag.

Madeleine Sandahl-Rehnberg, Martin Löwendahl och Anna Gabrielsson är tre av Ale kom-
muns utbildade kursledare för Connect. Connect är en utbildning som vänder sig till tonårs-
föräldrar. Den första kursen startar på Trollevik i Nödinge tisdagen den 20 september.

– Din skobutik för hela familjen

100kr RABATT 
på Scholl

20% RABATT
t.o.m 30 september å Schollå SScchhoolll

KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
flera modeller till dam & herr



PREMIÄR FÖR HELT 
NYA KIA RIO

Nya Kia Rio är ingenting mindre än en kompakt, sportig och säker miljöbil. Under det
sobra skalet ryms massor med tekniska lösningar och smarta detaljer. Tack vare sina låga 
utsläppsvärden kvalar nya Kia Rio in som miljöbil*. Det bästa sättet att uppleva den är genom 
en provkörning. Då får du dessutom en ljudbok till ett genomsnittligt värde av 120 kr.
Du kan välja mellan 80 titlar som passar för hela familjen.

KOM IN TILL KAREBY 
PREMIÄRHELGEN 

NU PÅ LÖRDAG 11–15 
OCH SÖNDAG 11 –14

Pris från
127.900 KRONOR

Erbjudandet gäller tom den 30/9 2011 eller så långt lagret räcker. * Gäller manuell växellåda. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- 
och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybils garantin ska gälla måste all service utföras av 
auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. 
Bränsleförbrukning blandad körning 3,6 – 6,3 l/100 km. CO-utsläpp 94 – 147 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser 
kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

ORD.PRIS FRÅN 151.900:- ORD.PRIS FRÅN 188.900:- ORD.PRIS FRÅN 308.900:-

HÄR ÄR 
DE ANDRA 
MEDLEMMARNA 
I KIA-FAMILJEN! ORD.PRIS FRÅN 129.900:-ORD.PRIS FRÅN 91.900:-

ORD.PRIS FRÅN 187.900:- ORD.PRIS FRÅN 149.900:- ORD.PRIS FRÅN 166.900:-

Bränsleförbrukning blandad körning 3,6 – 8,2 l/100 km. CO2-utsläpp 94 – 195 g/km. 

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Öppet: Mån-fre10-18, stängt: lör-sön

Nytt & begagnat! Kanonpriser!

Audi A6 Avant C4 OBS! lasbilsreg. -95 Mörkgrön 37.400 mil  24.900 kr 
Audi A8 3,2 Quattro 260hk / Svensksåld -06 8.200 mil 239.900 kr 
BMW 116 I -05 Röd 12.600 mil  99.900 kr 
BMW 118 D Miljöbil Sportcupe -09 Grå metallic 5.009 mil 169.900 kr 
BMW 120 D -05 Gråmetallic 14.500 mil  109.900 kr 
BMW 120 I - M paket -07 Röd 5.300 mil 158.500 kr 
BMW 316i Compact -00 Blåmetallic 29.000 mil  19.900 kr 
BMW 320 Advantage -08 Blåmetallic 5.900 mil 169.900 kr 
BMW 320 CI 1800Mil Komfort- & Dynamikpaket -09 1.800 mil  264.900 kr 
BMW 320 D Touring Comfort Sportstolar -07 9.500 mil 159.900 kr 
BMW 320 I Touring M-Sport / Kombi -07 7.900 mil 169.900 kr 
BMW 330 IX Touring Svensksåld -01 Blåmetallic 20.100 mil  59.900 kr 
BMW 525 I M-SPORT / Skinn -06 Silvermetallic 20.800 mil 139.500 kr 
BMW 525 Touring Sportstolar Svensksåld -05 Silvermetallic 10.000 mil 139.900 kr 
BMW 528 I Touring - M paket -99 Gråmetallic 31.000 mil 29.900 kr 
BMW 530 D Touring Automat Svensksåld -05 Grå metallic 15.900 mil  164.900 kr 
BMW 530 I Navi, Skinn, Touring -05 Svartmetallic 14.500 mil 149.900 kr 
Chevrolet Nubira 2,0 SW Diesel 1 Ägare -08 Silvermetallic 8.000 mil 74.900 kr 
Chrysler Grand Voyager V6 SE 7 Sits -04 Blåmetallic 9.000 mil 69.900 kr 
Chrysler Stratus 2,5 lit V6 -99 Rödmetallic 12.300 mil 29.900 kr 
Citroën Berlingo 1,6 HDi -10 Gråmetallic 2.200 mil 139.900 kr 
Citroën C4 1,6 -05 Silvermetallic 15.800 mil 49.900 kr 
Citroën C4 1,6I SX -06 Beigemetallic 9.500 mil 64.900 kr 
Daewoo Kalos 1,4 SX -04 Silvermetallic 15.700 mil 24.900 kr 
Ford C-Max 1,6 TDCI Titanium -09 Mörkblå 10.300 mil 109.900 kr 
Ford Fiesta 1,4 -06 Blåmetallic 12.500 mil 49.900 kr 
Ford Focus TDCI 4000mil! -08 Blåmetallic 4.000 mil 114.900 kr 
Ford Mondeo TDCi Ghia / Aut / Drag -05 Ljusblåmetallic 24.000 mil 54.900 kr 
Hummer H2 6,0L 325hk/ obs 8000mil/22 -03 Orangemetallic 8.000 mil 249.900 kr 
Hyundai Getz 1,4 Comfort Cross -08 Blåmetallic 3.600 mil 79.900 kr 
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 Comfort Automat -06 12.800 mil 114.900 kr 
Hyundai Tucson 2,0 4x4 -05 Blå 15.500 mil 77.900 kr 
Hyundai Tucson CRDI 4x4 -06 Blåmetallic 14.000 mil 89.900 kr 
Hyundai i10 1,1 -09 Röd 3.700 mil 69.900 kr 

Jeep Cherokee 2,8 CRDI -03 Röd 13.900 mil  79.900 kr 
Kia Cee´d 1,4 EX -09 Vit 2.600 mil 114.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 Automat -07 Blåmetallic 7.000 mil 89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO -08 Pewterbeige metallic 4.500 mil 124.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI Komfort SW -09 Vit 6.800 mil 139.900 kr Extrapris: 129.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW KOMFORT -12 Vit 0 mil 179.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW / Kombi -08 Silvermetallic 6.200 mil 119.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW -10 Svartmetallic 2.800 mil 137.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW 7ÅRS NYBILSGARANTI!! -12 Valfri 0 mil 166.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 SW Automat -08 Piston gray 9.000 mil 119.900 kr 
Kia Cee´d 5D Komfort 1,6 CRDI -11 Silvermetallic 0 mil 174.900 kr 
Kia Cee´d Kia Cee´d 1,6 CRDI EX SW -12 Vit 0 mil 179.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D -11 Svartmetallic 113.800 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D -11 Svartmetallic 113.800 kr 
Kia Picanto 1,1 EX ECO K -11 Vit 1.000 mil 8.900 kr 
Kia Picanto 1,1 Eco Komfort, Nyservad 1/9-11 -11 Röd 1.400 mil 89.900 kr 
Kia Pro_cee´d 1,6 CRDI EX 128 Hk -11 Valfri 0 mil  194.900 kr 
KiaRio 1,3 RS -04 Blåmet 8.000 mil 39.900kr 
Kia Rio 1,4 EX -08 Blåmetallic 7.200 mil 69.900 kr 
Kia Rio Sport CVVT -06 Silvermetallic 9.100 mil 64.900 kr 
Kia Sorento 2,2 CRDI -11 Vit 2.000 mil 264.900 kr 
Kia Sportage 1,6 2WD EX 5d -12 0 mil 179.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX -11 Sandtrack metallic 2.700 mil 169.900 kr 
Kia Sportage 1,6 EX 2wd -11 Valfri 188.900 kr 
Kia Sportage 1,7 CRDi EX 2WD -11 Valfri 213.900 kr 
Kia Sportage 2,0 AWD EX -11 Valfri 220.900 kr 
Kia Sportage 2,0 AWD EX / AUT -11 Valfri 235.900 kr 
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD EX / AUT -11 Valfri 262.900 kr 
Kia Sportage V6 2,7 4x4 -06 Svart 12.300 mil 94.900 kr 
Kia Venga 1,4 CRDI EX Komfort / Kampanj -11 Valfri 0 mil 159.900 kr 
Kia Venga 1,4 EX / Demobil -11 (107.920 ex moms) 134.900 kr 
Mazda 626 5D 2,0 -99 Röd 19.800 mil 24.900 kr 
Mercedes-Benz C 180 Kompressor Kombi Classic -04 9.000 mil 94.900 kr 
Mercedes-Benz C 180 Kompressor Skinn Automat -04 11.000 mil 104.900 kr 

Mercedes-Benz C 180 Sport Coupe -01 Svart 13.900 mil 49.900 kr 
Nissan Micra Nyservad Automat -04 Gråmetallic 9.000 mil 59.900 kr 
Nissan Patrol 3,0 DI Turbo 4x4 Automat -02 Svartmetallic 26.700 mil 119.000 kr 
Opel Astra 1,6 Kombi -02 Ljus blåmetallic 23.000 mil 29.900 kr 
Opel Vectra 2,0T / Kombi -04 Sandsilvermetallic 14.500 mil 59.900 kr 
Peugeot 406 3,0 V6 -00 Silvermetallic 20.400 mil 19.900 kr 
Renault Clio Sport 2,0 197hk -06 Blåmetallic 11.800 mil 94.900 kr 
Renault Laguna III Kombi 2,0 140hk -09 Mörkblåmetallic 3.330 mil 129.900 kr 
Renault Megane 1,6 Kombi -05 Silvermetallic 8.700 mil 57.500 kr 
Saab 9-3 Vector 1,9 TiD Sportkombi Automat -08 Svartmetallic 7.700 mil 159.900 kr 
Saab 9-5 1,9 TiD Sportcombi Diesel REAPRIS -06 Rödmetallic 17.000 mil 84.900 kr 
Saab 9-5 2,0T Biopower 180hk -09 Svartmetallic 10.200 mil 129.900 kr 
Saab 9-5 2,0t Biopower Vector SC/kombi -06 Blåmetallic 17.400 mil 74.900 kr 
Saab 9-5 AERO Sportcombi / Skinn -07 Svart 14.600 mil 104.900 kr 
Saab 9-5 Linear Sportcombi 2,3 T -03 Röd 26.900 mil 37.500 kr 
Saab 900 CAB turbo -95 Svart 25.100 mil 29.900 kr 
Saab 9000 CSE 2,3i -95 Silvermetallic 29.500 mil 7.500 kr Extrapris: 4.900 kr
Toyota Auris 1.6 5-D -07 Svart 5.000 mil 104.900 kr 
Toyota Prius 1,5 Hybrid / Automat -04 Silvermetallic 14.000 mil 87.500 kr 
Volkswagen Passat 1,4TSI Variant Ecofuel DSG -09 Blåmetallic 19.700 mil 139.900 kr 
Volkswagen Passat 1,8t Variant -05 Mörkblåmetallic 11.700 mil 90.000 kr 
Volkswagen Polo 1,4 -03 Röd 6.700 mil  49.900 kr 
Volkswagen Polo 1,4 Trendline -06 Shadowblue metallic 8.300 mil 64.900 kr 
Volkswagen Touran Cross Touran 2,0 TDI 170hk -07 7.600 mil 164.900 kr 
Volvo S40 T4 -01 Gul 9.800 mil 59.900 kr 
Volvo S60 2,4 140hk 9400mil! -06 Röd 9.400 mil 98.500 kr 
Volvo S60 Momentum -06 Blåmetallic 24.000 mil 69.900 kr 
Volvo S90 3,0 Automat -97 Lila 14.900 mil 29.900 kr 
Volvo V50 1,8 Buisness -06 Ljusblåmetallic 13.800 mil 78.500 kr 
Volvo V70 2,4 170hk Active Edition -07 Grå grönmetallic 18.800 mil 94.900 kr 
Volvo V70 2,5T Business + / Aut / Kombi -05 Svartmetallic 12.600 mil 104.900 kr 
Volvo XC70 2,4 Ocean Race Automat -06 Blåmetallic 16.700 mil 154.900 kr 
Volvo XC70 D5 Momentum Automat / OBS -07 Extrapris 169.900:-

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

För närvarande har vi 101 objekt i lager
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En hårdrockare i köket
Den gamla klyschan ”att ha många järn i elden” räcker inte

för att beskriva Fiffi Tjusling. 
Hennes stora engagemang ligger hos ungdomsverksamheten i Ale.

Däremellan plockar hon svamp, driver cateringfirma, stickar och hejar på hårdrock.

Du är en person som 
alltid har många bollar i 
luften. Var ligger fokus 
just nu?
– Plocka svamp! Jag älskar 
att gå i skogen och leta efter 
svamp och det kliar i fing-
rarna så fort jag går utan-
för dörren. Sedan stickar jag 
mycket, det gör jag alltid och 
just nu håller jag på med en 
kofta. Jag är även jätteglad 
över att jag tagit upp arbetet 
med ungdomarna på Pelar-
teatern, där jag är med och 
hjälper till med saker runt 
omkring repetitionerna inför 
föreställningen ”Vad gör 
du just nu?”. Jag har intagit 
”mamma-funktionen” med 
matlagning och annat pyssel.
Du driver även catering-
firman Tjuslings kök. Har 
du börjat planera inför 
julbordssäsongen ännu?
– Nej, inte riktigt ännu, men 
jag många funderingar kring 
hur jag vill göra. Jag skulle 
vilja ordna medelstora jul-
bord med mycket vegeta-
riskt och fokus på riktigt 
goda hemlagade saker. Det 

ska vara en form av finsma-
karjulbord där man blandar 
olika spännande smaker och 
det behöver inte vara sådana 
stora mängder. Såklart 
kommer jag att ha med allt 
det traditionella också, men 
utan att det blir så tungt. Jag 
skulle till exempel vilja ha 
olika goda sallader med jul-
betoning. Jag brukar göra 
mina egna praliner och 
franska pepparkakor med 
mandel som är jättegoda.
Vad händer närmast i för-
eningen Heja Hårdrock 
där du sitter med i sty-
relsen?
– Den 21 oktober kommer 
vi att orda Hard Rock Café 
i Älvängens Folkets hus. 
Det blir en lyssningsdag där 
vi bland annat kommer att 
titta på musikvideos. Det 
blir tufft som vanligt! Under 
hösten kommer vi även att 
samarbeta mer med Biffen 
Jansson från Göteborgs-
bandet In Flames så det 
väntar många spännande 
saker framöver.
Hur kom det sig att du 

började lyssna på hård-
rock?
– Min första skiva var med 
Queen och då var jag 13 
år. Sedan fortsatte det med 
Rainbow, Scorpions, 
Whitesnake och Accept. 
Båda mina föräldrar var kyr-
komusiker så musiken har 
alltid varit en stor del av 
mitt liv. Just hårdrock lyss-
nade jag och mina klass-
kamrater mycket på under 
grundskolan när jag gick 
på Rudolf Steinerskolan. 
Efter hand har jag lärt mig 
att lyssna på allt hårdare 
musik och det var rockban-
det Opeth som öppnade den 
dörren.
Välj en favorit: Hårdrock-
slåt, maträtt och smult-
ronställe i Ale.
– Då säger jag Hypergeek 
med The Devin Townsend 
Band, pannbiff med pota-
tismos, lingon och stekt 
lök, och skogarna runt Ala-
fors men också Blå kyrkan i 
Älvängen.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sofie ”Fiffi” Tjusling
Ålder: 47
Bor: I Alafors
Intressen: Matlagning, 
musik, vandra i skogen, 
sticka och knyppla
Stjärntecken: Kräfta

ÄLVÄNGEN. Att scouter 
brukar hajka i skogen vet de 
flesta. Men i helgen hajkade 
Guntorps äventyrarscouter 
på ett nytt ställe – vid Ica i 
Älvängen. På platsen där jul-
granar brukar skapa skogs-
stämning under december 
restes en kåta och ett mindre 
scoutkök. 

Kanske kände några som 
bor i centrum röklukt på 
fredagskvällen? Scouter-
na hoppas att det inte störde 
för mycket. Röken kom från 
lägerelden där de grillade 
korv. På lördagen mötte de 
en av de som bor i centrum 
som fick förklaringen och 
var nöjd med den:

”Nej, det störde inte 
mycket, jag undrade mest 
var röken kom ifrån.” 

På lördag förmiddag bjöd 
scouterna på tunnbröd bakat 
över öppen eld till alla som 
ville smaka. 

Äventyrarscouter gillar 
äventyr av olika slag, det 
hörs på namnet. Syftet 
med detta äventyr var att 
visa upp scouterna nu i ter-
minsstartstider. Inne på Ica 
fanns information om scou-
terna i Guntorp och även 
de andra scoutkårerna som 
finns i kommunen, nämligen 
Älvängens SMU, Ale-Vätt-
le SSF, Bohus SSF och Surte 
SMU. Valet att hajka vid Ica 
beror på att scouterna på 

riks tecknat avtal med olika 
sponsorer och denna mat-
varukedja är en av de större 
sponsorerna. Handlaren 
med personal var mycket 
tillmötesgående. Ett tack 
även till Café Blå som bistod 
med toalett i tidig morgon. 

Efter förmiddagens bakning 
och prat med handlande be-
sökare var det trötta och 
nöjda scouter som rev köket. 
Ett äventyr avslutat. Men 
nästa hajk blir nog i skogen 
ändå!

❐❐❐

Ica-hajk för Guntorps scouter

Scouter brukar vanligtvis hajka i skogen, men i förra veckan 
slog Guntorp läger vid Ica Supermarket i Älvängen.

– Slog läger i centrala Älvängen
-KAMPANJ

Fälgrengöring

Super Wash
Shampoo

Nu med 50% mer i fl askan

1 liter

89:-

89:-
Ord. 109:-

Ord. 149:-

Gratis tvättsvamp
vid köp av 
Sonaxshampoo!

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N
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Återvinningens dag arrangeras av Renova, Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

I samarbete med 
som arrangerar Återvinningshelgen 23-25 sept.

ÅTERVINNINGENS DAG 2011 GÅR I ELEKTRONIKENS TECKEN!

Förra året köpte vi 2,5 miljoner nya fjärrkontroller men bara 420 000 återvanns. 
Uttjänt elektronik innehåller viktiga metaller som kan användas i nya produkter. 
Den 24 september fokuserar vi därför på elektronikåtervinning, med olika 
aktiviteter och extra personal på våra återvinningscentraler. 

Mer information hittar du på din kommuns hemsida, eller på www.renova.se.

439 900 är mycket 
pengar och exakt på 
kronan vad nya elbilen 
Opel Ampera kostar. 

Då har man samtidigt 
köpt sig ett lite renare 
samvete mot moder 
jord. 

Men hur rent är det 
och hur slår köpet mot 
plånboken? 

Låt oss trycka på 
startknappen - med 
en viskning vaknar 
elmotorerna men ändå 
behöver vi inte oroa 
oss för batteritorsk. 

Hur det är möjligt ska 
vi avslöja i vår provkör-
ning i takterna runt 
holländska Haag. 

Opel Ampera har likt hybri-
derna en förbränningsmotor, 
elmotorer och ett stort bat-
teripack, men är ändå ingen 
hybrid. Skillnaden är att här 
kan batterierna laddas genom 
ett vanligt eluttag på fyra 
timmar. Men den stora nyhe-
ten är att bensinfyran aldrig 
driver bilen utan matar bara 
elmotorerna med energi - vid 
batteritorsk! Det är världens 
smartaste försäkring mot 
”strömavbrott” och vips blir 
räckvidden över femtio mil.  

Batterierna kostar
Opel Amperas design sticker 
verkligen ut - alla tycks upp-
märksamma elbilen. Inred-
ningen verkar hämtad från 

någon konceptbil och fyra 
resenärer färdas behagligt ef-
tersom det inte finns någon 
mittplats i baksätet. Bilen är 
nämligen tung vilket gör att 
maxlasten är satt till ynka 268 
kilo, vilket i sin tur är lika med 
vikten hos fyra personer. 

Instrumenteringen är ny 
med förfärligt massa knap-
par och en färgglad bild-
skärm bakom ratten. Dessut-
om finns en större pekskärm 
på mittkonsolen som visar 
all information om bilens 
olika system, kraftflöden, 
hur mycket kräm det är kvar 
i batterierna och hur mycket 
soppa det finns i tanken. I kar-
dantunneln och under baksä-
tet ligger det 288 litiumjon-
celler som kan lagra hela 16 
kilowattimmar men bara 10 
utnyttjas. 

Det har sin förklaring i 
att då man inte använder sig 
av hela kapaciteten så slits 
inte batterierna á la 100.000 
kronor så hårt utan gör istäl-
let att det kan hålla minst de 
utlovade åtta åren. 

Rejält i stöten
Under huven arbetar två el-
motorer som tillsammans le-
vererar 150 hästkrafter och 
ett vrid som redan från start 
är 370 newtonmeter hela 
vägen upp tills toppfarten nås 
vid 161. Noll till hundra av-
verkas på nio sekunder blankt 
och det är verkligen beund-
ransvärt – men då sparar man 

inte på strömmen. Dess-
utom är det precis knäpp-
tyst i kupén och det enda 
som hörs är däckens ljud 
mot asfalten. 

Att sitta bakom ratten 
är som att köra vilken bil 
som helst förutom att du 
kan färdas sex till åtta mil 
på ren el. När batterier-
na har gjort sitt så star-
tar bensinmaskinen på 
86 hästar automatiskt 
med ett diskret surr, men 
den förser enbart elmo-
torerna med ström. Pla-
nerar man körningen rätt 
och har fulladdade batterier 
så ska soppaförbrukning-
en stanna på 0,16 liter milen 
medan koldioxidutsläppet är 
40 gram. 

Kan då affären löna sig? 
Jovisst, en körsträcka på 1 500 
mil kostar ca 4 000 kronor i 

elkostnad. Motsvarande kör-
sträcka med den svenska 
medelbilen som dricker 0,78 
liter milen går på runt 16 000, 
vilket är exakt tre gånger så 
mycket. 

Å andra sidan är Opel 
Ampera betydligt dyrare jäm-
fört med en ”vanlig” bil, men 

så bjuder tysken på betydligt 
mera ”spänning” i tillvaron! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

”Laddat” för succé

OPEL AMPERA
Elmotor: Max effekt elmotor: 150 
hk. Max effekt generator: 72 hk. Max 
vridmoment: 370 Nm direkt från 
start.  
Bensinmotor: 4-cyl med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 86 hk 
vid 4 800 varv/minut. Max vridmo-
ment: 130 Nm vid 4 250 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorerna fram, 
framhjulsdrift. Steglös automatlåda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: 
McPherson-fjäderben. Bak: torsions-
fjädring.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 269, 
längd 450, bredd 179, höjd 144. Tjäns-
tevikt 1 732. Bränsletank 35 liter.  
Prestanda: Toppfart 161 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,0 sek.
Förbrukning/miljö: 1,6 liter per 100 km 
under blandad körning. CO2: 40 g/km. 
Pris: 439 900 kronor.
Plus för: Extremt skonsam mot 
miljön, absolut bästa elbilen hittills, 
snygg, snabb och körglad, riktigt bra 
komfort.
Minus för: Synd att den bara är fyr-
sitsig, dyrt inköpspris.

Opel Ampera.
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GUNTORP. I onsdags 
hade Maria Corbett 
bjudit in gruppen Träd-
gårdsälskare i Ale till 
grillfest i sin trädgård i 
Guntorp. 

Rundtur på tomten, 
byte av plantor och 
grillning bidrog till 
kvällens höga trivsel-
faktor.

Ett 30-tal medlemmar hade 
samlats i Maria Corbetts 
trädgård på onsdagskväl-
len. Såväl gammal som ung 
beundrade den häpnads-
väckande naturen och det 
nybyggda växthuset, som av 
en slump även blev ett pool-
hus.

– Tanken var att jag bara skulle ha mina växter där 
inne, men mina två tonår-
ingar tyckte att det skulle 
vara perfekt att även ställa in 
en pool. Tack vare värmen 
blir vattnet snabbt tempere-
rat, så den har allt kommit 
till användning under som-
maren.

Hon är grundare till stu-
diecirkeln som startade efter 
en plantbytardag på Surte 
glasbruksmuseum för åtta 
år sedan. De 75 medlem-
marna i Trädgårdsälskare i 
Ale ordnar flera träffar varje 
år där de besöker varandras 
trädgårdar, ordnar aktivite-

ter och ibland åker på bussre-
sor. Förra veckan besökte de 
Thunbergs Handelsträdgård 
i Skepplanda och fick tips på 
hur man förbereder växterna 
inför vintern. 

Man behöver inte ha en 
egen trädgård för att bli 
medlem, utan alla är väl-
komna. 

Ovanliga plantor
Vid årsskiftet lämnade Maria 
Corbett över ordförandepos-
ten till Barbro Wallenius, 
som även hon fanns på plats 
under den festliga samman-
komsten. 

– Vi har alltid trevligt på 
våra träffar. Under hösten 
har vi ytterligare tre aktivi-
teter inplanerade. Vid nästa 
tillfälle kommer vi att göra 
en höstkruka och sedan är 
det dags att plantera lökväx-
ter, bland annat amaryllis. 
Innan jul har vi även bestämt 
att vi ska träffas och tillverka 
dörrkransar. Dessa aktivi-
teter kommer att hållas hos 
Blomsterriket i Nödinge.

Efter att medlemmarna 
visats runt i den magnifika 
trädgården hade det blivit 
dags att byta plantor och 
många passade på att få med 

sig en ny sort hem.
– Många av plantorna är 

ovanliga och dyra om man 
skulle köpa dem av en bloms-
terhandlare. Istället byter vi 
både stickningar och fröer 
med varandra. Jag har flera 
olika blomstersamlingar och 
pelargonier är en favorit, 
säger Maria Corbett.

För trädgårdsälskarna 
finns det inget dåligt väder 

och regnet som hängde i 
luften under onsdagskväl-
len hindrade inte den glada 
stämningen. Innan mörkret 
gjorde sitt intrång hade gril-
len hunnit tändas och delta-
garna kunde glädjas åt ännu 
en lyckad sammankomst.

Festen blomstrade trots regnet
– Trädgårdsälskare i Ale hade sammankomst i Guntorp 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gemenskap. Ett 30-tal medlemmar i Trädgårdsälskare i Ale samlades i onsdags kväll hos 
Maria Corbett i Guntorp för att umgås, byta plantor och grilla.

Växt- och poolhus. Maria Corbett med Anne-Marie Anders-
son i sitt växthus som även rymmer en pool.

Värdinnan. Maria Corbett 
visade gästerna runt i sin 
magnifika trädgård.

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
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– Jag kan fortfarande inte fatta 
att det är sant. Det är det största 
som hänt, säger en rörd Pethra 
Prytz, som efter segern skrek 
rakt ut från läktaren på Jägersro. 

Med en av Sveriges bästa 
kuskar, Björn Goop, i sulkyn 
gick det bättre än vad någon 
hade vågat hoppas på. 

Den sjuåriga travhästen 
Milles Tempo har sammanlagt 
elva segrar och två andraplat-
ser på 24 starter bakom sig, 
men det har varit i V65 och V5. 
När han för fyra år sedan blev 
utdömd på grund av dåliga knän 
ville varken Pethra eller hästens 
ägare Alf Pettersson ge upp 
hoppet för snabbt. 

– Vi började med att träna 
upp hans muskler genom styr-
keträning för att sedan kunna 
öka farten utan att det belastade 
knäna för mycket. Vi är ett helt 
gäng här i Lid som har engage-
rat oss i träningen, och det gav 
resultat. Det är ett bevis på att 
man aldrig ska ge upp.

Nästa utmaning för Milles 
Tempo blir under Åbys Stora 
Pris som går den 17 september. 

Då ska han tävla i ett V75 som 
går på en bana bredvid. Pethra 
har gett en förfrågan till Björn 
Goop om att köra även i det 
loppet, men ännu är det inte 
klart hur det blir. 

– Han har verkligen förvand-
lats från en trashank till kung 
och vi är så otroligt stolta, säger 
Pethra Prytz. 

JOHANNA ROOS

Ale-häst vann V75-lopp
– Tränaren Pethra Prytz fällde glädjetårar

Segrare. Travhästen Milles Tempo, som har sin hemvist på Pethra Prytz gård i Lid, segrade i 
ett V75-lopp förra söndagen.

Petra Prytz har all anledning att krama om stallets nya stjärna.
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SKEPPLANDA. För fyra 
år sedan blev trav-
hästen Milles Tempo 
utdömd av veterinären. 

Men tack vare mycket 
envishet och omtänk-
sam träning sprang han 
förra söndagen in som 
V75-etta på Jägersro. 

HÖST
PRISER 
PÅ GRÄSKLIPPARE!

�����0303-74 86 11��������������������

�������������������
������

NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!



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

HJS 
FOTVÅRD

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcental. Gör även 
hembesök!

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

Allmäntandvård Implantat Tandblekning Skalfasader Barntandvård

Du glömmer väl inte att vårda 
dina tänder? Ring oss och boka tid.

tel. 0303-127 80  www.tandvardsgruppen.se
Uddevallavägen 1  442 32 Kungälv

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

Nödinge SK VS FC Komarken
Söndag 18 sept kl 17:45

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

INTENSIVKURS

6.800:-

495 :-
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Söndag 18 sep 13:30 F99/01 Nödinge SK – Ytterby IS
 14:30 P02 Nödinge SK –  IK Kongahälla
 15:30  P01  Nödinge SK – Nol IK

Söndag 25 sep 12:30

Vi startar knattefotboll för 
pojkar och flickor födda 2005.  Ta med dig träningskläder '
och lämpliga skor och kom upp till Vimmervi. 
Vi håller till  inomhus  i ALE-hallen 

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Övrigt

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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VM nästa. För två veckor sedan kammade Camilla Ahlberg och sonen 
Jimmy Aronson från Ale Jennylunds ridklubb hem SM-silver i körning 
med parhäst i Tjolöholm. Två veckor tidigare tog hon och dottern Frida 
Aronson individuellt brons i Nordiska Mästerskapet i Starum, Norge, där 
det också blev lagguld för Sverige. 

Nu vill de fortsätta att utvecklas och målet är att ställa upp i VM nästa år.

Text: Johanna Roos

Nu väntar VM-hoppning

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors – Lilla Edet 2-4 (2-3)
Mål AIF: Ali El-refaei, Peter Antons-
son. LEIF: Marcus Olsson 2, Martin 
Erlandsson, Marcus Tersing.
Matchens kurrar: Henrik Andersson 
3, Johan Elving 2, Niclas Elving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vänersborgs IF 
0-7 (0-3)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 
3-2 (1-2)
Mål SBTK: Linus Carlsson, Daniel 
Larson, Svante Larson.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Danny Eriksson 2, Linus Carlsson 1.

Division 5 A Göteborg
Tuve – Älvängen 3-4
Mål ÄIK: Simon Enyck 3, Rahel Faraj. 
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Simon Enyck 2, Patric Skånberg 1.

Division 6 Alingsås
Friscopojkarna – Alvhem 3-5 (1-3)
Mål AIK: Martin Stensson 2, Stig 
Persson, Robert Secrett, Tomas 
Nilsson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Bosna 2-0 (0-0)
Komarken – Nol 1-0 (1-0)

Division 2 V Götaland, damer
Husqvarna – Skepplanda 9-1 (5-0)
Mål SBTK: Josefine Claesson.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Sollebrunn 3-1 
(2-0)
Mål L/N: Evelina Löfström 2, 
Johanna Forsberg. 

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Lindholmen 3-3 (2-1)
Mål AIF: Madelene Lindberg, Sophia 
Axelsson, Sandra Frånlund

Älvängen – Askim/V Frölunda 
2-5 (0-3)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg, Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Tesa Enyck 3, Anki 
Olsson 2, Jennie Hedberg 1.

ALAFORS. Historien 
upprepade sig.

För andra gången det 
här året kunde Lilla 
Edets IF vinna mot 
Ahlafors IF.

Segersiffrorna blev 
desamma som på Ekar-
åsen i våras.

Ahlafors IF fick ånyo upple-
va en 4-2-förlust i Göta älv-
dalsderbyt mot Lilla Edets IF. 
Gästerna visade störst vilja på 
regntunga Sjövallen och trots 
underläge vid två tillfällen 
kunde röd-
blått gå seg-
rande ur stri-
den.

– Jag är oer-
hört nöjd med 
grabbarnas 
insats, att vi lyckas samla ihop 
oss och vinna med kniven på 
strupen. Vi har haft en fantas-
tiskt bra träningsvecka, den 
bästa sedan i vintras, och jag 
kände att något var på gång. 
Intensiteten och fokuset har 
funnits där och det fanns bara 
en sak i spelarnas huvud idag, 
sade en mycket lättad LEIF-
tränare, Daniel Lennarts-
son, direkt efter slutsignalen.

Likt vårmötet var det 
Ahlafors som hamnade i ett 
målmässigt överläge. Efter 
13 minuter sprintade Niclas 

Elving runt på sin vänster-
kant och serverade Ali El-
refaei ett öppet läge och 1-0 
till AIF. 

Knappa halvtimmen var 
spelad när LEIF kvitterade. 
Emil Lundblads frispark 
nådde Martin Erlandssons 
panna vars välriktade nick gav 
Marcus Olsson öppet mål.

Slutet av den första halv-
leken utvecklade sig till rena 
målexplosionen. Hemmala-
get återtog kommandot när 
Peter Antonsson fick fritt 
fram att styra in Johan El-
vings känsliga frisparkslyft-

ning.
Banans 

främste aktör, 
Niclas Graff, 
låg sedan 
bakom gäster-
nas vändning. 

I den 43:e minuten frispela-
de han Martin Erlandsson, 
som med en lätt chipp, och 
med god hjälp av en hemma-
försvarare, lyckades få bollen 
i nät.

LEIF-jubel
Knappt hade 2-2 kommit 
upp på anslagstavlan förrän 
det var dags för nytt LEIF-
jubel. Återigen var det Graff 
som agerade framspelare. 
Den lille tekniske bolltrol-
laren vände ut och in på sin 
bevakning och skickade in 

ett inlägg där Marcus Olsson 
bara hade att buga in 2-3.

Den förväntade AIF-an-
stormningen efter pausvilan 
uteblev. När Marcus Olsson 
spelade snett-inåt-bakåt till 
anfallaren Marcus Tersing, 
som med ett direktskott sköt 
4-2 i den 61:a spelminuten, 
var det spiken i hemmakis-
tan. Det spelade ingen roll att 
Ahlafors tränare, Lars-Gun-
nar Hermansson, beordrade 
full offensiv och gick ner på 

en trebackslinje för att öka 
trycket i attackspelet. LEIF:s 
försvar stod pall och segern 
var aldrig hotad.

– Ledningsmålet före halv-
tidsvilan var oerhört skönt att 
få med sig. I den andra halv-
leken tycker jag att vi är star-
kare och bättre än Ahlafors, 
sammanfattade Daniel Len-
nartsson.

Underpresteras
Kollegan i AIF-lägret var 
av förståeliga skäl inte lika 
munter när han lämnade om-
klädningsrummet på Sjöval-
len. Blicken talade sitt tydli-
ga språk.

– Vi saknar öknar ödmjuk-
het och det underpresteras på 
tre, fyra fötter. Det har man 
inte råd med, förklarade en 
besviken Lars-Gunnar Her-
mansson.

– Vi följer inte matchpla-
nen och det får konsekven-
ser för resultatet. När man 
fastnar för åttonde gången 
mellan mittplanen och sista 
tredjedelen är det kanske dags 
att lyssna och göra det man 
blir tillsagd.

Det är lätt att förstå AIF-
tränarens frustration. Miss-

tagen var i många fall hårre-
sande och den disciplin som 
gulsvart visade i 2-0-vinsten 
borta mot Warta senast var 
som bortblåst.

I nästa omgång har Ahla-
fors att möte tabelltvåan Fäss-
berg borta medan Lilla Edet 
tar sig an nästjumbon Väster 
på bortaplan. Att Väster be-
segrade Warta med 3-2 på 
söndagseftermiddagen fram-
kallade glädje hos båda Göta-
älvdalslagen. 

Favorit i repris för Lilla Edets IF
– Ny 4-2-vinst mot Ahlafors

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Det var Lilla Edet som hade anledning att jubla på Sjövallen i lördags. Gästerna vann även 
årets andra Götaälvdalsderby mot Ahlafors med 4-2.

Säkert grepp om händelserna hade målvakten Tom Christiansen och övrig Lilla Edet-spelare 
under den andra halvleken. Ahlafors lyckades inte få till det på den sista tredjedelen.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Lilla Edets IF 2-4 (2-3)

www.laget.se/nodingesk

Nödinge SK Handboll
hälsar alla välkomna till en ny 
säsong med handboll i Nödinge

Alla lagen har börjat träna och du som vill 
prova på handboll är välkommen till Nödinge 
sporthall. För respektive lags träningstid se 

www.laget.se/nodingesk

Handbollsskolan för barn födda -04 börjar 
lördagen den 17 september, kl 11.00-12.00

i Nödinge Sporthall.

Huvudsponsorer för säsongen 

    Välkomna!

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

Vill du spela handboll?
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2011 och säsongen 2012

Betala 395 kr/mån i 12 mån 
via autogiro.

www.nodingegolf.se •  0303-636 18
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DET HÄNDER PÅ
REPSLAGARMUSEET

120:- för båda konserterna
KONSERTER

VERNISSAGE

S
K

EP
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SE DAMFOTBOLL 

PÅ FORSVALLEN

 Mer info och anmälan 

på skepplanda.se

Skepplanda BTK – Vallens IF

Division 2 V Götaland

Lördag 17 september 

Kl: 15.00

KorpCup inomhus 

8 oktober i Älvängens 

kulturhus ålder +30 år

SURTE. I lördags kördes 
den femte och avslu-
tande deltävlingen i 
Sydvästen.

Ale Trialklubb stod 
som värd för tredje 
gången den här 
säsongen.

– Klevebergsbanan får 
gott betyg av åkarna 
och det är roligt, kon-
staterar Joar Bergman 
i tävlingskommittén.
Sydvästen är en trialtävling 
sanktionerad av Svemo. Hel-
gens deltävling i Surte var sä-
songens sista och satte också 
punkt för årets arrangemang i 
Surte.

– Det återstår några tävling-
ar innan säsongen är över, men 
inga av dem körs här i Ale, för-
klarar Joar Bergman.

Av hemmaåkarna har Oscar 
Alfredsson utmärkt sig på ett 
positivt sätt. Han blev totaltvåa 
i Sydvästen, endast slagen av 
sin forne klubbkamrat Tobias 
Johansson numera hemma-
hörande i Kungsbacka TK. 
Daniel Andreasson, också han 
Ale TK, slutade fyra i samman-
draget.

I klass Expert var det ingen 
aleförare som nådde prispallen. 
Anton Lorensson blev bäste 
hemmaåkare med en sjätteplats, 
tätt följd av Johan och Viktor 
Alfredsson på en sjunde res-
pektive åttonde plats.

I MC C blev Patrik Lind fyra 
och i 80 C lade Ale TK beslag 
på platserna 2-4 genom Pontus 
Johansson, Mårten Petters-
son och Linus Almtén. David 
Lundin noterades för en silver-
plats i 80 A.

I MC B lyckades Emmelie 
Andersson erövra en sjätte-
plats. En bra prestation!

– Vi förfogar över många 
duktiga förare som verkligen 
har framtiden för sig, avslutar 
Joar Bergman.

Avslutning för Sydvästen
– Klevebergsbanan i Surte fick gott betyg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anton Lorensson från Ale Trialklubb slutade sjua i sammandraget i Sydvästen klass expert. 

Torsdag 15 sept kl 17.45
Surte IP

Surte – Hermansby

Lör 17 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Vallen

Lör 17 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Spark

Lör 17 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Virgo

Lör 17 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Lundby

Sön 18 sept kl 17.45
Vimmervi

Nödinge – Komarken

FOTBOLL I ALE
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Tingbergs AIS fanns repre-
senterade på Götalands-
mästerskapen i Falköping. 
Emma Kuutti, 13 år, gjorde 
ett mycket bra lopp på 600 
meter. Hon var med i det 
bästa finalheatet och låg trea 
fram till det var 50 meter 
kvar. Då kom två tjejer och 
sprang om. Emma svarade 
upp, men fick ge sig i slutet. 
Trots att hon inte hade 
någon rygg att hänga på i två 
upploppsrakor, med motvind 
dessutom, så blev det en fin 
femteplats med nya klubb-
rekordet 1.44.07 och en sjät-
teplats i Sverigestatistiken 
i år. Tiden räckte till att ha 
sprungit fortast av alla kvin-
nor i Lilla Edets kommun 
någonsin på 600 meter. Hon 
blev även uttagen till Väster-
götlands stafettlag. Där blev 
det en bronsmedalj för laget 

och Emma hade cirka 28.9 
på sin 200 meterssträcka. 

Sara Kuutti, 15 år, gjorde 
en fantastisk tävling nere på 
USM i Ystad. Hon kastade 
hela 34.19 i svåra vindförhål-
landen. Sara kom dit med en 
12:e plats i Sverigestatisti-
ken. På SM slutade det med 

en fin sjundeplats i finalen, 
endast 14 centimeter från 
en sjätteplats. Alla de bästa i 
Sverige fanns på plats, totalt 
15 kastare. 

❐❐❐

Framgångar för systrarna Kuutti

Sara Kuutti blev sjua i spjut-
finalen på USM i Ystad.

Emma Kuutti blev femma på 
600 meter när Götalands-
mästerskapen avgjordes i 
Falköping.

SKEPPLANDA. Under-
läge 1-2 och förvarsjät-
ten Mikael Maliniemi 
utvisad.

Skepplanda BTK 
lyckades ändå komma 
tillbaka och vinna sön-
dagen hemmamöte med 
Trollhättans FK.

Daniel Larson fixade 
kvitteringen i den 80:e 
minuten och storebror 
Svante skickade in 
segermålet fem minu-
ter före slutet.

Skepplanda BTK var pis-
kade att vinna söndagsef-
termiddagens hemmamatch 
mot Trollhättans FK för att 
inte förlora kontakten med 
serieledande Vänersborgs 
FK. VFK, som i och med 
fredagens hemmavinst mot 
Trollhättans BoIS (5-1) hade 
drygat ut ledningen till 
fyra poäng, vädrade 
en överraskning på 
Forsvallen.

Någon ner-
vositet skönjdes 
inte i SBTK:s 
uppträdande 
under den 
i n l e d a n d e 
h a l v t i m -

men. Hemmalaget spelade 
bitvis fyndigt och skapade ett 
par fina lägen innan Linus 
Carlsson kunde sätta 1-0 i 
den 29:e minuten.

Avslutningen på den 
första halvleken kom dock 
att förändra 
förutsättning-
arna radi-
kalt. Inom 
loppet av ett 
par minuter 
gjorde gäs-
terna två mål och när doma-
ren Muhamed Ramic fick 
för sig att hiva upp det röda 
kortet till SBTK:s mittback 
Mikael Maliniemi syntes de 
gulsvarta gulddrömmarna gå 
upp i rök.

Skepplanda vägrade emel-
lertid att ge slaget förlorat 
och trots numerärt under-
läge under hela den andra 
halvleken tryckte man till-
baka de rödvita gästerna. 
Lön för mödan kom i den 
80:e minuten när inhop-

paren Daniel Larson 
höll sig framme i 

straffområdet och 
tryckte in kvit-
teringen från 
nära håll. Stort 
jubel i SBTK-
lägret, men 
det skulle 
komma mer.

M a t c h u -
ret visade 
85 minuter 

när det var 
dags för 

en annan 
Larson, 

m e d 

Svante i förnamn, att pre-
sentera sig. I kalabaliken 
framför mål landade bollen 
framför fötterna på hemma-
lagets nummer nio, som med 
kraft och precision såg till att 
smälla in segerbollen.

– En 
u n d e r b a r 
känsla! Vi för-
tjänade den 
här segern 
och kampen 
om guldet går 

vidare, konstaterade en lyck-
lig matchvinnare.

Skepplandas assisterande 
tränare, Jimmy Johansson, 
hade hög puls långt efter det 
att slutsignalen ljudit. Leen-
det fanns där också.

– Jag är stolt över grab-
barnas prestation. Det tyder 
på en oerhörd moral att trots 
alla motgångar i den första 
halvleken, komma tillbaka 
och vända på steken. Spe-
larna fick slita ont, men 
gjorde det med bravur. TFK 
är ett bra lag och vi fick stryk 
i våras med 2-0 på Stavre-
lund. Nu fick vi vår revansch 
och det känns naturligtvis 
jätteskönt.

Tre omgångar återstår och 
för Skepplanda väntar nu 
bortamatch mot Sollebrunns 
AIK. SBTK får då klara sig 
utan sitt ordinarie mittback-
spar, Mikael Maliniemi/
Niclas Hylander, som båda 
är avstängda.

– Sådant är fotbollslivet. 
Vi har en bred trupp och nu 
är det andra spelare som får 
kliva fram och ta ansvar i ett 
viktigt skede av serien. Jag är 
inte alls orolig utan ser fram 
emot fredagskvällens match 
med tillförsikt, avslutar 
Jimmy Johansson.

❐❐❐

Högdramatiskt när 
SBTK vände och vann
– Uträknat hemmalag kom tillbaka mot TFK

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 3-2 (1-2)

Trots underläge 1-2, och med en man mindre på planen, 
lyckades Skepplanda BTK vända och vinna söndagskvällens 
hemmamatch mot Trollhättans FK. Stor matchhjälte blev 
Svante Larson som prickade in 3-2-målet med fem minuter 
kvar att spela.
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Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 
Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

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

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

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

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

9-12 år  

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

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.

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

m.lifeclub.se

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

KKKKORTORTORTORTORTORTORTORTRTRTOOBROBROBROROROROROBROROBROBROB NNNNNSNSNSNSKNSKNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTRTORTORTORTRORTOOBROBROBROROROROROROBROBRBB NNNNNNNSNSNSNSNSNSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKKOOOKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTRTRTTTTTTTTTT
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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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

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

Strandhotel Steinberghaff
På det härliga Strandhotel 
Steinberghaff hälsas man välkommen 
med ett ”moin moin”, och här kan ni 
njuta av några avslappnande semes-
terdagar i lugna, lantliga omgivning-
ar långt bort från vardagens stress 
och press. Hotellet ligger alldeles vid 
stranden och med en vacker utsikt 
över Flensburg Fjord endast 38 km 
från den danska gränsen vid Kruså. 
Belägenheten inviterar en till sköna 
turer längs stranden – eller så kan 
man hyra en cykel på hotellet. Ni kan 
också gå på upptäcktsfärd i Schleswig-
Holstein med bl.a. Dannevirke strax 
utanför Schleswig (39 km). Här finner 
ni samtidigt Gottorp Slott, vikinga-
museet Haithabu och inne i Slesvigs 
domkyrka Sankt Petri kan ni se det 
vackert utskurna träaltaret. 

Storstadssemester 
i Malmö

Nya Comfort Hotel Malmö
”Mitt i prick” – det är en beskrivelse 
som passar både destination, hotell 
och läge! Malmö är alltid fullt med 
överraskningar och fördelar, kultur och 
upplevelser, dessutom är ert hotell ett 
nyrenoverat, ljust och trendigt hotell 
placerat mitt i centrum. Det är 1,5 km 
till Malmöhus slott och den gamla 
delen av stadens pittoreska kvarter, 
torg och små sidogator som är täta på 
butiker och restauranger. Malmö har 
trots allt över 470 restauranger! Efter 
den goda middagen på Restaurang 
Aroma (2 km) som ligger med utsikt 
över kanalen kan man ta en prome-
nad längs stadens kanaler och över 
till parkerna vid Malmöhus slott, där 
även Casino Cosmopol ligger.

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

3 dagars semester på hotell 
i Malmö centrum, Sverige

Strandhotell vid
Flensburg Fjord

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-3 år gratis 
i föräldrars säng.

Max. 1 barn 4-11 år ½ priset 
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 förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: Tors- och söndagar 
23/10-18/12 2011. 
samt 5/2-26/4 2012

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 16/12 2011.

TUN
GT OCH BLÅTT MED SKÖNT 

GU
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SERVE YOU RIGHT TO SUFFER
 BROR GUNNAR JANSSON, SÅNG/GITARR

STEFAN WINGEFORS, DRAGSPEL/PIANO

STEFAN SANDBERG, GITARR

KJELL JANSSON, KONTRABAS

GUNNAR PETERSSON, TRUMMOR

21 SEPT  KL 19.00
TEATERN ALE GYMNASIUM

COUNTRYBLUES!
Stomp, rotsväng, slidegitarr, 

munspel, eländig kärlek,
mer elände och det är

alldeles... alldeles underbart!

Biljetter 160 kr
Scenpassrabatt 40 kr
Ungdom 100 kr

Arrangör:
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NÖDINGE. Serve You Right To 
Suffer välkomnar publiken till en 
gungande kväll i Ale gymnasium, 
onsdagen den 21 september.

Medlemmarna består av Bror 
Gunnar Jansson, sång och gitarr, 
som har komponerat ett flertal av 
gruppens låtar. Han har tidigare 
gjort sig hörd i Rickard Tehler & 
The Licktones som spelat på Lin-
köpings Jazz & Blues Festival, Göte-
borgs Blues Party och flera gånger 
på Åmåls Bluesfest.

Övriga medlemmar är Stefan 
Wingefors, dragspel/piano, Stefan 
Sandberg, gitarr, Kjell Jansson, 
kontrabas och Gunnar Petersson 
på trummor. De har varit aktiva i 
svenskt musikliv sedan länge och 
har i olika konstellationer turnerat 
med bland andra Tottas Bluesband, 

Louise Hoffsten, Peter Green, 
Ron Wood, Peps Person, Mikael 
Wiehe. 

Stefan Wingefors har spelat till 
stumfilmsklassiker för Svenska 
Filminstitutet, Kjell Jansson har i 
ett par decennier försett framför allt 
jazzgrupper i och kring Göteborg 
med ett svängigt, drivande, stadigt 
och inte minst musikantiskt basspel. 
Stefan Sandberg har i sommar tur-
nerat med Tomas von Brömssen, 
Gunnar Petersson är en av driv-
krafterna bakom Musikalliansen, en 
sammanslutning för frilansmusiker. 

Serve You Right To Suffer har 
som synes en härlig blandning av 
musiker som har en stabil grund att 
stå på, desto mera tar de ut sväng-
arna i musiken.

❐❐❐

Countryblues bjuds i Ale gymnasium

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
24 september blir det musik 
för hela slanten på Repsla-
garmuseet. Först ut är Live 
Elevator Music. Flöjtisten 
Anna Svensdotter och sax-
ofonisten Thomas Jäder-
lund spelar specialskriven 
musik för hissar. Nu spelas 

den för första gången på 
längden på den 300 meter 
långa repslagarbanan. En 
oförglömlig och mycket an-
norlunda musikalisk upple-
velse utlovas.

Senare på kvällen startar 
Repslagarmuseet återigen 
sina populära musikkvällar 

med en po-
pulär trio. 
Klas Wes-
terdahl, key-

board, Jan Kjellström, kla-
rinett, samt vår allas Stig 
Alfredsson på gitarr. I våras 
gjorde trion stor succé med 
musik från 40-talet. Återi-
gen får vi möta de tre musi-
kanterna som står för kväl-
lens underhållning.

Det blir allt från Ever-
greens, Taube, Dan An-
dersson, schlagers och 
andra populära toner i en 
härlig blandning. Bland 

dessa svängiga toner är det 
svårt för benen att vara stilla 
och kanske en och annan 
vågar sig upp på dansgolvet. 
Många har nog svårt att låta 
bli att sjunga med i de väl-
kända melodierna. Möjlig-
het att önska sina egna favo-
ritlåtar finns!

I pausen kan man som 
vanligt njuta av kaffe och 
bullar.

❐❐❐

Massor av musik på Repslagarmuseet
Klas Westerdahl Jan Kjellström och Stig Alfredsson avrun-
dar musikkvällen på Repslagarmuseet.

Live Elevator Music med flöjtisten Anna Svensdotter 
kommer till Repslagarmuseet lördagen den 24 september.

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Kommande filmer

Harry Potter 
och Dödsrelikerna 2

Voldemort (Ralph Fiennes) sprider sin 
ondska över världen och professor Snape 

(Alan Rickman) har gått över till den 
mörka sidan och tagit över Hogwarts. 

Harry (Daniel Radcliffe) och hans vänner 
fortsätter att söka efter horrokruxerna 
som kan göra Voldemort dödlig igen 

för att kunna besegra honom för gott. 
Men än finns det hemligheter om sin 

bakgrund som Harry inte fått reda på och 
så småningom inser han uppoffringen han 

måste göra för att avsluta allt.

Entré 80 kr, från 11 år

Söndag 25/9 kl 15. Matiné

Tisdag 27/9 och onsdag 28/9
 kl 18.30

Söndag 18/9 kl 18

Bilar 2

Jägarna 2
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Vill du bli 
Ale Lucia?

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

• Sista ansökningsdag: 13/9

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

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

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

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

6-8 september reste SPF 
Skepplanda-Hålanda till 
Vrådal i Telemark, Norge. 
Lilla Edets Buss hämtade 
upp 51 medlemmar med 
glatt resehumör. Resan gick 
via färjan Strömstad-Sande-
fjord. På färjan intog vi en 
stor frukostbuffé till gung-
ande vågor. 

Framme i Vrådal check-
ade vi in på Strand Hotel i 
fina rum och med trevliga 
allmänna utrymmen. God 
mat och dans på kvällarna. 
Trögt dansgolv, men pigga 
dansfötter klarade detta. 
Trevliga utflykter och 
guider, vi besökte bland 
annat Norges äldsta i bruk 
varande stavkyrka samt 
skidmuseet i Morgendal. En 

båttur på sjön Nisser, med 
slussning till sjön vid Eidet. 
Båten hette Fram.

En stor eloge till fören-

ingens resekommitté som 
hittar fina resor.

❐❐❐

SPF-are åkte till norska Vrådal

SPF-anhängarna på plats i Norge.

BOHUS. På lördag 
invigs Bohushallen.

Det blir en ceremoni 
som går i barnens 
tecken.

Allmänheten får 
äntligen se den nya 
idrottshallen från insi-
dan – och det är en 
läcker syn!

Det blir åtta fullspäckade 
timmar där de föreningar 
som i huvudsak kommer att 
vara aktiva i Bohushallen 

visar upp sig. Det är bland 
andra innebandyförening-
arna Ale IBF och Surte IBK, 
men också Bohus Gymnas-
tikförening och friidrotts-
sektionen i Bohus IF.

Särskilt inbjudna gäster 
är handikappidrottaren 
Gunilla Wallengren och 
även Wartas duktiga bord-
tennisspelare. Grunden Boys 
kommer att spela innebandy 
mot Surte IBK.

Mitt under dagen (se 
programannons) kommer 

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M) att tillsammans med ett 
antal barn från föreningslivet 
att klippa det blågula bandet.

Bohushallen erbjuder 
också en spännande utom-
husmiljö, där föreningen 
Löftet och Ale Ungdomsråd 
kommer att möta besökarna. 
Det blir således full aktivitet 
på såväl insidan som utsidan 
av bohusbornas nya mötes-
plats.

❐❐❐

På lördag invigs Bohushallen, den nya idrottshallen i Ale kommun.          Foto: Allan Karlsson

Bohushallen invigs
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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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Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 17 sept och  
söndag 18 sept kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 17 och 18 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 16 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Taizémässa
Starrkärrs kyrka

18 september kl. 18.00

Körsångare och instrumentalister 
under ledning av 
Sabina Nilsson
Präst: Björn Nilsson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Allsångskväll
Starrkärrs församlingshem

14 sept kl. 19.00-21.00

Sjung tillsammans med drag-
spelaren Lennart Thorstensson 
och gitarristen Kjell Johansson. 
Dessutom underhåller 
Linn Magnusson, Karin Bäckman 
och Tobias Österblom med sång 
och piano.

Kaffeservering till 
självkostnadspris!

Fri entré!

Nu på måndag, den 19 septem-
ber, arrangerar SPF Alebygden 
distriktsuttagning i Hjärnkoll, 
SPF:s rikstävling i frågesport, i 
Medborgarhuset.

Sju lag har anmält sig. Från 
Ale deltar förutom arrangörsför-
eningen även SPF Skepplanda-

Hålanda, Dessutom kommer lag 
från Lerum, Alingsås, Vårgårda, 
Herrljunga och Högsäter. Vin-
nande lag går till final i Borås i 
november. 

SPF Alebygdens lag består av 
Marita Schmitt, Thomas Elf-
ving och Uno Pettersson. De 

har fått en viss rutin genom delta-
gande i Ale Allvetare. 

För underhållningen svarar 
Stig Alfredsson. Vi hoppas att 
många medlemmar kommer och 
stöttar sina lag.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden värd för DM i frågesport

ALE. Jubileet närmar sig.
För nionde året genom-

förs Älvkultur, 17-18 sep-
tember.

Konstvandringen inleds 
med vernissage på Hand-
kraft i Trollhättan på fredag 
kväll.

Lars G Blomgren, ordförande i 
Vänersborgs kulturnämnd, invi-
ger årets Älvkultur-utställning på 
Handkraft. Där visas också verk 
från de drygt 40-talet konstnärer 
som deltar i arrangemanget.

Ale kommun representeras av 
fyra kvinnor i den populära konst-
vandringen. Helene Nork (olja 
och akvarell), Iris Bokinge (akva-
rell), Päivi Auvinen (textil och 
akvarell) och Agneta Gustavsson 
(keramik- rakubränning) håller 

sina ateljéer öppna. Den gulblåfär-
gade Älvkulturflaggan visar vägen 
hem till konstnärerna.

– Jag har varit med vid två till-
fällen tidigare, första gången 2008. 
Min butik/ateljé ligger lite avsides 
i sammanhanget varför besöksan-
talet varit relativt litet. Det är ett 
stort område som Älvkultur spän-
ner över och de flesta utställare 
finns i Trollhättan och Vänersborg, 
förklarar Agneta Gustavsson.

I år ska Agneta demonstrera 
rakubränning, en alldeles speciell 
teknik.

– Jag kommer att ha en gasol-
ugn utomhus. Jag värmer godset 
och slänger sedan ner det i sågspån. 
Glassyret på godset krackelerar, 
det spricker och skapar ett vack-
ert mönster. Det går inte att styra 
processen och ibland händer det att 

godset går sönder. Det är det som 
är charmen, förklarar Agneta.

Sedan i våras arbetar Agneta 
Gustavsson heltid med sitt kera-
mikskapande. Nu skall hon se sig 
om efter återförsäljare.

– Jag har jobbat ikapp mig under 
den här första tiden. Det som varit 
efterfrågat ska nu kunna levereras.

Noterbart är att ett konstlotteri 
ordnas i samband med Älvkultur. 
Verk av tio konstnärer som deltar 
i vandringsutställningen lottas ut. 
Lotter kan köpas i ateljéer och 
verkstäder.

Till minne 

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

17 september 2008

Tre år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

Döda

Till minne av

Bengt Gustafsson
* 5/6 1944

† 13/9 2009

Idag är det två år sedan du 
lämnade oss.

Vi älskar och saknar dig

Ulla
Claes med familj

Fredrik med familj

Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar

Karl-Erik
Jacobson

* 10/2 1923

har i dag stilla insomnat.

Älvängen
4 september 2011

GIT och LARS
Johan, Fanny

Släkt och vänner

Mor har räckt ut 
handen

Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

15 september kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagade

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 13 september.

Ett stort tack till
Hemtjänsten och
Hemsjukvården,
Älvängen för god

omvårdnad.

Ett varmt tack till alla Er
som hedrat

Hans Meuller
i samband med hans
bortgång, genom att
tillsammans med oss

deltaga i begravnings-
högtiden och med alla
vackra blommor vid

hans bår samt för
minnesgåvor till

Hjärnfonden,
Hjärt-Lungfonden och

Sjöräddningssällskapet,
göra den till ett ljust
och vackert minne.

Tack också för alla
omtänksamma besök,

telefonsamtal, brev och
blommor till hemmet
samt alla varma ord

och handlingar i
sorgearbetet.

Hans skall alltid finnas
med oss.

ANN-MARI
Lars och Katarina

Gustav, Viktor, Axel

Tack

Älvkultur vandrar 
på som vanligt
– Ateljéer och verkstäder 
håller helgöppet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Agneta Gustavsson i Hålanda är en av fyra alekonstnärer som finns med i 
årets upplaga av Älvkultur, som arrangeras nu till helgen. 

Arkivbild: Jonas Andersson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Församlingsdag  

Skepplanda - Hålanda  
Välkommen till en inspirationsdag i 

Skepplanda församlingshem  
söndag den  25 september 

• Kl 10.00 Högmässa i kyrkan 
• Kyrklunch i församlingshemmet 
• Föredrag av Bengt Plejel -          

Ämne:  
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att 

andra där din kärlek kan se. 

 

Anmälan till lunchen - ring Liselotte 
Lind 0303-44 25 04  

senast 20 september.  
Kostnad 60 kr,  

barn och studerande - gratis. 
VÄLKOMNA! 

Elimförsamlingen i Ala-
fors 
Torsd 22/9 kl 18 musikkafe, 
Ohlins.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 14/9 kl 19, Bibel-
läsning, bön och nattvard. 
Sönd 18/9 kl 11, Gudstjänst 
Lars Rehnlund, sång. Onsd 
21/9 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässaq, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 18/9 kl 10, 
Familjegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Onsd 21/9 kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sönd 18/9 kl 12, Mässa Wet-
terling. S.t Peder sönd 18/9 
kl 10, Mässa Wetterling. 
Ale-Skövde sönd 18/9 
kl 12, Familjegudstjänst 
Skredsvik,kyrkkaffe. Tunge, 
se ovanstående.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 18/9, 13 e trefaldig-
het Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Nilsson, Sön-
dagsskola. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Taizémässa Nilsson.

Surte missionskyrka
Onsd 14/9 kl 18:30, Tonår.
Onsd 14/9 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Sönd 
18/9 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Medverkan av 
konfi rmander. Nattvard. 
Utgångskollekt till Equme-
nia. Servering Gr 1. Månd 
19/9 kl 19, Musikkåren övar. 
Tisd 20/9 kl 18:30, Scout. 
Onsd 21/9 kl 15, Onsdags-
träff: "Tuffa tanter". Nisse 
Bergman, Läkarmissionen. 
Onsd 21/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 21/9 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling i Surte kyrka. 
Onsd 21/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/9 kl 18.30, Äventy-
rarScout & UtmanarScout. 
Tisd 20/9 kl 16-18, Konfa 
Plats Älvängens Missions-
kyrka. Onsd 21/9 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Älvängens missionskyrka
Onsd 14/9 kl 12, Babymas-
sage. Kl 18, Babymassage. 
Torsd 15/9 kl 15, Andakt på 
Vikadamm Svenninghed. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Sönd 18/9 kl 11, Gudstjänst 
Ulf Olsson. Sång: Filip 
Larsson. Söndagsskola. Kl 
18, Tonår. Månd 19/9 kl 
18, Nyingscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 20/9 kl 10-13, 
Tisdagscafé. Onsd 21/9 kl 
12, Babymassage. Kl 18, 
Babymassage. Torsd 22/9 kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan. 
RPG-kören från Vårgårda. 
"Hur hanterar vi läkeme-
del?". Birgit Fagrell infor-
merar. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön.

Nödinge församling
18/9 13:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst M Edler. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Kl 
17, Surte kyrka Mässa R 
Bäck. Månd 19/9 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 20/9 
kl 11, Trollevik Gudstjänst 
R Bäck. Onsd 21/9 kl 10, 
Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små 
R Bäck. Kl 19, Surte kyrka 
Ekumenisk bön.

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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Döda

Älskade farfar

Bo Glennbrant
* 24 september 1934
† 4 september 2011

Sara, Oskar
Johan

Sov gott farfar
Vi saknar dig

Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor

Majken Jansson
* 10/11 1923

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg

och saknad.

Surte och Alafors
2 september 2011

EDNA och LARS-ERIK
Peter och Åsa

Johanna
Michael och Ulrika

Marcus, Simon
Gustav, Erik
EVA-BRITT

Linda och Kent
Samuel, Emilia
Maria och Peter

Olivia
Övrig släkt och vänner

Svårt att mista,      
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss   
med hela Din själ

Vi älskar Dig

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
5 oktober kl. 11.00

i Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
måndagen 3 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Valfri klädsel.
   ------

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för all

omsorg och avd. 5 på
Kungälvs sjukhus.

Vår avhållne
Medarbetare och Arbetskamrat

Håkan Olsson
har lämnat oss i sorg och saknad.

Arbetskamraterna
Perstorp Oxo AB

Margareta Nyberg, Surte 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar barnen Bengt-
Erik och Ulla-Britt med fa-
miljer som närmast sörjande.

Karl-Erik Jacobson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar dot-
tern Git med familj som 
närmast sörjande.

Bo Glennbrant, Hålan har 
avlidit. Född 1934 och ef-
terlämnar makan Britt samt 
sönerna Peter och Krister 
med familjer som närmast 
sörjande.

Majken Jansson, Alafors 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar döttrarna Edna 
och Eva-Britt med familjer 
som närmast sörjande. 

Håkan Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1951 och 
efterlämnar makan Birthe 
samt barn med familj som 
närmast sörjande.

Grattis

Jordfästningar
Britt Myrin. I Nödinge kyr-
ka hölls tisdagen 6 septem-
ber begravningsgudstjänst 
för Britt Myrin, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Bo Glennbrant
* 24/9 1934

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Hålan
4 september 2011

BRITT
PETER och MIA

Johan
KRISTER och TINA

Sara, Oskar
Övrig släkt och vänner

Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta

För alla utav oss Du
gjorde Ditt allt

Du deltog med oss i vår
glädje och smärta

Tack käre Bo för allt

Begravingsgudstjänsten
äger rum fredagen

16 september kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 14 september.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Valfri klädsel.

Vår Älskade
Make, Pappa

Morfar och Svärfar

Håkan Olsson
* 5 mars 1951

har idag stilla somnat in.

Älvängen
3 september 2011

BIRTHE
MALIN och INGEMAR

Sara, Josefin
Malin, Martin

OLA och JOHANNA

Jag har älskat Dig förut
Jag älskar Dig nu
Och jag kommer att

älska Dig igen
Tiden återkommer. ..

Ur kärlekens bok

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

23 september kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Valfri klädsel.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Stödkompisarna
pg. 38 74 89-8.

Vår Käre
Son och Broder

Håkan Olsson
* 5 mars 1951

har lämnat oss
i sorg och saknad.

Älvängen
3 september 2011

ASTRID och PAUL
Barbro, Karin, Sven

med familjer

Tryggare kan ingen
vara, än Guds lilla
barnaskara.

Stjärnan ej på
himlafästet, fågeln

    ej i kända nästet

Dödsfall

Vi gratulerar
"Evert på tappen"

(Taxi-Evert)
på 90-årsdagen den 24/9

Anders, Ingrid, Bengt

The first time I saw you, 
you had that far away look 
in your eyes, heavens light 
shone down upon you and 
the whole room filled up 

with pride.. 
Grattis på 2-årsdagen 14/9

Sigge Hultberg
Pappa älskar dig

Göte Fagerholm
70 år 15/9

Gammal eller ung
Du är alltjämt kubbets kung
Ingen dig på fingrarna slår

Sunnegänget gratulerar
till dina 70 år

Grattis
Göte Fagerholm

på 70-årsdagen
önskar

Jenny & Emil
Pernilla & Jonas
Philip & Hampus
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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

Motionscykel (ny) säljes pga 
platsbrist. Pris: 600:-
tel. 0303-22 90 81

Kallgarage i Nol. Del i garage-
länga på Skolallen säljes.
tel. 0730-23 65 00

Saab 9-5 SE kombi 2.0T. Grå-
mettallic. Årsm -00. Ca 23 000 
mil. Nyservad. Prisidé ca 25 
000 kr
tel. 0704-32 08 49

Trehjulig lastmoped, 9000:-. 
Snöslunga stiga 610, 2500:-

tel. 0303-97 158
el. 0707-60 06 93

Långhåriga kattungar. Födda 
27/7. 100:-
tel. 0303-22 99 73

UTHYRES

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

Boxplatser i litet stall. Helst 
valack. Max 1,60cm. Bra ridvägar, 
belyst. 20*40 paddock. Kollanda
tel. 0736-41 77 00

Ö HYRA

Önskar hyra lägenhet. 2:a 
alt 3:a i Älvängen, Alafors 
eller Nol. 
tel. 0765-72 72 09

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

Skötsam familj önskar hyra 
hus i Älvängen. Camilla:
tel. 0739-89 29 29

Möblerad lägenhet önskas 
hyra okt-nov, ev längre. Ska 
starta företag och behöver 
arbetsro. Har ordnad eko-
nomi, och bostad i Göteborg. 
Är skötsam och tar ansvar för 
mina handlingar.
tel. 0739-76 67 94

SÖKES

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

Trådgårdshjälp önskas i Bohus. 
Bl.a beskärning av träd och 
buskar även löv och rabatt.
tel. 0707-71 68 77
Jan Erik

Någon som har tid att gå ut 
med min hund dagtid 2-3 dagar i 
veckan. Vi bor i Älvängen.
tel. 0704-66 844 00

ÖVRIGT

EFTERLYSES!!!
Jag efterlyser min gula skepps-
hultscykel 24" eller 26"som blev 
stulen natten till 27/8 på kärrv. i 
Nol.Den har en korg framtill .
Hittelön 200 kr.
tel. 0738-16 47 85

LOPPISVIMMEL o GLASÖGON !
Bilder från final-loppisen i 
Rollsbo/Kungälv finns nu på 
hemsidan :
www.vastkustloppis.se
Upphittade glasögon !
tel. 0737-66 86 22
Lisa

Loppis i Skepplanda Bygde-
gård. Lördagen 8 okt kl 10-14.
Bokning av bord, kaffe servering 
tel. 0708-33 82 36
Bygdegårds föreningen

Trädgårdsfest. Lörd 24/9 kl 11-14 
hos Engströms, Gamla vägen 24, 
Älvängen. • Växtloppis • Försälj-
ning av saft, sylt mm • Servering 
• Lotterier. Behållningen går till 
Missionskyrkans verksamhet.
Trädgårdsfest

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. 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

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

Hemstädning till 50% rabatt 
(RUT-avdrag) Utföres av Clea-
nit
tel. 0737-17 98 06

Stubbfräsning utföres. Mark-
profil
tel. 0708-66 12 25

Hundfixarn
Jag håller på att utbilda mig till 
hund frisör. Under våren 2011 
kommer jag att öppna ett hund-
trim i Skepplanda. Därför önskar 
jag trimhundar till träning och 
det kommer att bli reducerade 
priser. Tar även emot katter för 
nerrakning. Badar, klipper klor, 
rensar öron. Allt enligt överens-
kommelse. Ring om mer info.
www.hundfixarn.se
tel. 0701-52 21 96
el. 0303-33 73 45

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Sluta stressa och må bättre!
Nu fortsätter den populära 
avspänningsträningen
KURSSTART! Nybörjare 11 okto-
ber kl 17.00. Fördjupning 18 okto-
ber kl 17.00. Tisdagar varannan 
vecka 90 min, 3 gånger. 700:- inkl 
moms. CD ingår.
maia Alverby, Lära och Hälsa, 
Västra gatan 43
0303 121 95
Läs gärna mer på www.
laraochhalsa.com
mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdsku-
ponger

Vi lagar och ändrar kläder 
samt syr upp gardiner efter 
beställning.
Tel. 0702-37 54 53

Privat & Företag
Hushållsnära Tjänster
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Sofie Lidman
Gratuleras på 8-årsdagen

den 19/9 av
Farmor & Farfar

Hipp Hipp Hurra!
Stort Grattis i efterskott

Michael
på din 50-årsdag 10/9

önskar Mamma

Grattis
Leon och Lina

som fyller 1 år
den 16 september.
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Tim, Moa, 
Mormor, Morfar

Agnes Prytz
2 år den 19/9

Grattis vår lilla solstråle
pussar och kramar från
Mamma, Pappa, Malin, 

Mormor och Morfar

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

Jerry Andersson, Prässebo

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

Anna-Lisa, Alvhem

Födda

Vår älskade Simon föddes 
den 9 maj 2011.

55cm lång och 4670 gram
Kram från stolta föräldrar!

Malin Wallgren &
Jonas Hansson

Välkommen
Idaline Charlotte
Mammas och pappas

lilla underverk kom till
världen den 13 aug 2011

Madeleine Rund
Robert Smidebäck

Grattis 
Sofia

på 8-årsdagen den 14/9
önskar dina nära och kära

Veckans ros 
...till räddningstjänstens 
personal för snabb och 
effektiv hjälp i samband 
med bankomatstölden i Ica 
Kvantum natten till
i fredags.

Marianne Sjöö, Ica handlare

Grattis till vår älskade "Pippi"
Isabella Toimela

på 3-årsdagen den 16/9 -11
önskar

Mamma, Mormor & Morfar, 
Morbror
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©Bulls

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

©Bulls
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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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VIKTMINSKNINGSKURSEN GOD BALANS 
STARTAR I LILLA EDET DEN 27/9

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

SÄLJSTART 14/9 
PÅ SPORTLIFE I ALE OCH LILLA EDET

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGENENENENENEN NÖNÖNÖNÖNÖNÖDIDIDIDIDIDINGNGNGNGNGNGEEEEEE KKKKKKUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KKKKKKUNUNUNUNUNUNGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLV CCCCCCENENENENENENTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LLLLLILILILILILLALALALALA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT BBBBBADADADADADHUHUHUHUHUSESESESESETTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  SNARTT 100 KLUBBAR I SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

FÖRST TILL KVARN!
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KR
/mån

18 mån autogiro 
Erbjudandet gäller endast Ale och Lilla Edet

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

GRU
ALLA AKTIVITETER

j gj g

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