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Älvängen

Fastigheten Centralen.

Nya bostäder
i Lilla Edet
LILLA EDET. I början av 
november ska Leifabs 
styrelse fatta beslut om 
byggprojektet vid gamla 
posthuset i centrum.

Om projektet drivs igenom innebär 
det att Lilla Edets centrum förses med 
en huskropp om tre våningar. I botten-
plan blir det affärsverksamhet och i 
de två övre planen ska det byggas 26 
lägenheter.                      Läs sid 24

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

BORRSATS LUNA
Halva priset 124:-
Ord pris 248:-

HAR NI FÖR MYCKET ÄPPLEN?
Vårt musteri öppnar lördag 1 oktober

Vi mustar gärna åt er eller 
sälj era äpplen till oss

Ring oss gärna!
Ales Äppelgård, Skönningared

0704-56 00 85

�

Lödöse 0520-66 00 10

2 st smaksatta
Kexchoklad
Cloetta, 39g

Gäller mot kupong, t.o.m. 2/10-11

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Nu finns vi 
i Nödinge!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

ÖGONLYSNING

Boka nu!
Tisdag 11 oktober

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

STUF
STUF heltejpad snowboardjacka i vind- 
och vattentätt rct-material som andas. 
Liftkortsficka och snölås. MP3 lösning. 
Juniorstorlekar.

SNART VINTER...

MATCHANDE 

MÖSSOR OCH 

BYXOR FINNS 

I BUTIK.

899KR

Full fart på Paradisbanan

I lördags avgjordes den näst sista deltävlingen i Westcupen i motocross på Paradisbanan i Älvängen. Älvbygdens MK stod som värd för arrangemanget. Flera 
lovande talanger från hemmaklubben fanns på startlinjen.              Läs sid 28
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Såhär en bit in på höst-
kanten börjar vi närma 
oss årets 40:e vecka, 

som även går under namnet 
Nationella Anhörigveckan. 
Den tillägnas alla som har 
en närstående som av olika 
anledningar inte klarar av 
vardagen på egen hand, men 
vem är egentligen anhörig?

Det är barn till demens-
sjuka föräldrar, makar och 
makor, föräldrar till funk-
tionshindrade barn, men 
jag är säker på att det finns 
betydligt fler.

Det räcker egentligen 
att gå till sig själv, för lika 
snabbt som någon i min 
närhet kan bli sjuk, så är 
fallet likadant omvänt. Fun-
derar man på hur många 
som skulle påverkas om jag 
drabbades, så är det faktiskt 
en hel del. I många fall är 
nära vänner eller andra 
bekantskaper lika mycket 
anhöriga som familjen. 

I kommunens arbete med 
anhörigstöd poängterar 
Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent, vikten av 
att komma i kontakt med de 
personer som berörs. Därför 
har man i Ale satsat mycket 
på just information, man vill 
lyfta fram vilka typer av stöd 
det finns att få. Det handlar 
framför allt om att träffa 
andra som befinner sig i 
samma situation, men också 
om att få mer kunskap om 
den närståendes tillstånd.

Med tanke på hur många 
människor som vårdas inom 
äldreomsorgen, har olika 

typer av funktionshinder 
eller är sjuka, så går det 
snabbt att få en uppfattning 
om hur många anhöriga det 
rör sig om. Faktum är att så 
gott som alla någon gång 
i livet kommer att tillhöra 
den gruppen, även om vi 
helst inte vill tänka på det. 
Räknar man därtill med alla 
närstående till personer som 
råkat ut för en olycka, brott 
eller drabbats av psykisk 
ohälsa blir kategorin ännu 
större. Frågan är vart man 
drar gränsen i arbetet med 
anhörigstöd.

I Ale ligger störst fokus på 
äldreomsorgen och de som 
vårdar sina gamla hemma, 
men arbetet håller på att 
utvecklas och målet är att 
även nå ut till andra grup-
per. Grundläggande för att 
kunna erbjuda stöd är att 
komma i kontakt med de 
närstående för att få reda på 
vad som efterfrågas. 

Ann-Marie Thunberg 
menar att det ibland kan vara 
svårt att identifiera sig som 
anhörig. I rollen som den 
starka och vårdande glöms 
de egna behoven lätt bort 
och man kämpar på med de 
förutsättningar man har. 
Därför är det så viktigt att 
informationen sprids. 

Ur ett samhällsper-
spektiv finns det även en 
ekonomisk aspekt av att 
värna om de närstående, 
man förebygger att de 
som vårdar själva ska 
drabbas av ohälsa.

Sedan 2009 står det 

inskrivet i sociallagen att alla 
kommuner är skyldiga att 
erbjuda anhörigstöd. I Ale 
väntar man nu på att utbild-
ning av personal och ett 
omfattande informations-
arbete ska resultera i något 
mer konkret för invånarna. 
Ännu finns det exempelvis 
inga grupper för anhöriga 
till funktionshindrade barn. 

Anhörigveckan är en 
påminnelse om en grupp i 
samhället som sällan syns, 
men som omger oss hela 
tiden.

Nästa år hoppas åtmins-
tone jag på att arbetet har 
kommit så pass långt i Ale 
kommun att man under 
veckan kan erbjuda mer än 
två aktiviteter för att upp-
märksamma alla dessa osyn-
liga hjältar.

Osynliga hjältar uppmärksammas

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

alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 39  |   2011LEDARE2

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. 

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 • FYSIOTERAPILOPPIS

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.

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

LOKAL UTHYRES
100 kvm i Skepplanda, 
kontor, bredband och 
pentry. Tel. 0707-795401

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

NYA KLÄDTYGER
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack

HÖSTNYHETER 
- i metervara & färdigsytt

MÖBELTYG 99:-/m

TYGLADAN

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

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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BALLONGLÖRDAG 1 OKTOBER

Hembygdsböcker
Livered och Hålanda
Pris: 60:-  Resp: 100:-

Tel. 0520 - 66 20 47

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13

Säljare sökes!
Kontakta Mats för mer information
mats.pekkari@vastkustkok.se
Tel: 0704-10 92 00

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se �������������
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Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Lördag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Start den 8 oktober kl: 09.00-10.30 

i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år 

är hjärtligt välkomna. 
Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla 

Dahlqvist 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej!  Jag heter Lena och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på lena.frossling@swedbank.se
0303-334887, växel 0303-334880.

ALAFORS. Den 1 sep-
tember gick startskot-
tet för Ale El som 
elhandelsbolag.

De första veckorna 
har inneburit ett stort 
tryck på företagets 
kundservice.

– Det har gått över 
förväntan och vi har 
en god tillströmning 
av nya kunder, säger 
Stefan Brandt, vd på 
Ale El.

Fortsätter det på den här 
inslagna vägen får vi snart 
utöka vår kundservice, så att 
vi även fortsättningsvis kan 
leva upp till vår devis: Nära, 
Tryggt, Enkelt, säger Brandt.

Vad är kundernas 
huvudargument till att 
teckna avtal hos er?

– Att man får en kontakt 
i alla frågor som rör elför-
sörjningen vilket förbättrar 
servicen. Det innebär också 
att man får elnät och elhan-
del samlat på en faktura. Det 
finns en familjär stämning i 
Ale som värnar om det lokala 
och det känner vi av, säger 
Malin Flysjö, marknadsan-
svarig för elhandelsverksam-
heten.

Hur många har fokus på 
priset?

– Inte så många som man 
kan tro. Vår ambition är att 
över tid kunna ge våra kunder 
ett långsiktigt bra pris. Det 
budskapet tror jag att vi har 
lyckats förmedla ganska bra. 
Det är här som tryggheten 
kommer in i bilden. Man ska 
inte behöva ha någon juridisk 
bakgrund för att läsa våra 
avtal. Raka rör gäller, säger 
Malin Flysjö.

Hur var era kundaktivi-
teter i Älvängen och på Ale 
Torg?

– Otroligt lyckade! Vi 
delade ut cirka 300 tygkassar 
i Älvängen och resterande 
700 gick åt som smör i sol-
sken när vi besökte Ale Torg. 
Vi har dessutom fått positiv 
respons på vår nya hemsida. 
Vi har inte behövt ringa eller 
knacka dörr för att få nya 
kunder.

Hur påverkas elpriset av 

den senaste tidens kraftiga 
regnande?

– Elkunderna gynnas av 
detta. Producenterna har 
tillfälligt tappat makten över 
elmarknaden, vilket är ett 
motsatsförhållande till hur 
det var i vintras. Vattenma-
gasinen är välfyllda jämfört 
med i fjol vid den här tiden. 
Det trycker ner priset, säger 
Stefan Brandt.

Fast eller rörligt elpris, 
vad är att rekommendera?

– Just nu gynnas de som 
ligger på rörligt elpris då det 
följer spotmarknaden, men 
rörligt elpris innebär också 
en risk om elpriserna skjuter 
i höjden. Om man känner sig 
osäker inför vintern rekom-
menderar vi våra kunder ett 
6-månaders avtal, då vet man 
vilket elpris man får. När det 
fasta avtalet löper ut övergår 
det automatiskt till rörligt 
elpris igen, dvs inget dyrt 
tillsvidarepris, en lösning 
som är mycket uppskattad av 
våra kunder. 

Betyder välfyllda vatten-
magasin att elpriset inte 
riskerar att skjuta i höjden 

på samma sätt som den 
gångna vintern?

– Nej, det är ingen garanti. 
Elkunderna gynnas av att det 
finns mycket vatten i maga-
sinen, men förutsättning-
arna förändras hela tiden. 
Så fort det blir kallare ser 
vi en ökning av spotpriset. 
Var priset kommer att landa 
är omöjligt att säga, det är 
ungefär som att förutspå 
vädret i februari eller juli, 
säger Stefan Brandt.

Ale El har tidigare kriti-
serat oseriösa jämförelsesaj-
ter för elpriser på Internet. 
Nu har Svensk Energi upp-
märksammat problemet och 
fört fram sina synpunkter till 
Konsumentverket.

– Det är väldigt bra att 
denna kritik nu har kommit 
upp till ytan. Vi har inte bett 
att få delta på dessa sajter, 
men finns med där ändå av 
någon anledning. Vi kunde 
se att våra priser inte var rik-
tiga. En sajt som vi däremot 
kunde se att elpriserna var 
korrekta på var på den icke 
kommersiella sajten elpris-
kollen.se.

– Det finns fler aspekter 
på oseriösa sajter som upprör 
oss på Ale El, exempelvis 
”lockpriser” där man teck-
nar avtal som man i princip 
måste säga upp samma dag 
som man tecknar det, efter-

som det går över i en helt 
annan avtalsform inom kort. 
Elpriskollen har inte med 
sådana ”lockerbjudanden”, 
därför anser vi att den sajten 
är seriös. Mitt råd är att se 
upp med ”lockerbjudanden”, 

dyra tillsvidarepriser och 
”dolda” marginaler i elcerti-
fikatskostnad, avslutar Stefan 
Brandt.

God kundtillströmning för Ale El
– Måluppfyllelsen har överträffat förväntningarna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tummen upp för Ale El! Stefan Brandt, Yvonne Samuelsson, Carina Falk och Malin Flysjö kan konstatera att de inledande veckorna för elhandelsbolaget 
överträffat förväntningarna.
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Förskollärare, Barnkullen
Barnkullen är ett föräldrakooperativ i Hålanda, Ale kommun, med målsättningen 
att skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. 
Barnkullen öppnade i augusti 2007. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder 
en stimulerande miljö med varierad pedagogisk verksamhet. Genom fri lek 
och allsidig pedagogik ska varje barn ges förutsättningar till självkännedom, 
begreppsbildning, problem- och konfliktlösning i samverkan med andra.

ARBETSUPPGIFTER Vårt mål är att skapa en trygg och harmonisk barngrupp 
utifrån gällande styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara 
för planering, genomförande, reflektion och uppföljning enligt Lpfö 98.

KVALIFIKATIONER Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår 
verksamhet utifrån skollagen och den reviderade läroplanen.

VI VILL ATT DU
• har godkänd förskollärarutbildning, eller liknande, för att arbeta i förskolan
•  har god kunskap om målen i förskolans läroplan och förmåga att 

omvandla dem till praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande 
för barnen

• är ansvarsfull och kan vara en god förebild
• kan skapa trygghet och förtroende till såväl barn, föräldrar som kollegor
• är engagerad i det pedagogiska arbetet
• har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Hålanda förskola Barnkullen bedrivs som en ekonomisk förening och vi följer 
gällande kollektivavtal. Goda kommunikationsmöjligheter finns.

För mer information: www.barnkullen.se
Anställningsform: Vikariat
Tillträdesdatum: 2012-01-01 — 2013-07-01
Tjänstgöringsgrad: 75-100%
Sista ansökningsdag: 2011-11-01

Kontaktperson: Pernilla Olsson, förskolechef, tfn 0520- 66 83 65,  
pernilla@barnkullen.se
Ansökan till: pernilla@barnkullen.se eller 
Hålanda förskola, Barnkullen
Att. Pernilla Olsson, 
Långetorp 160, 
446 96 HÅLANDA

ANSÖKAN SKALL INNEHÅLLA
• Personligt brev
• CV
• Referensperson

VI ERBJUDER DIG
• engagerade och idérika kollegor
• pedagogiska måltider
• bra personalförmåner

• stort inflytande
• individuellt anpassad lön
• engagerade föräldrar

LEDIGA TJÄNSTER

Jag undrar om föräld-
rar och skolan vet vad 
era barn gör på rasterna. 

Om inte så är det dags att ni 
får reda på det.

Dom springer fram och 
tillbaka över privat mark 
för att köpa godis. Trots att 
husägarna byggt staket för 
att förhindra detta spring-

ande finns det tydligen inget 
stopp. 

Det är dels för barnens/
ungdomarnas bästa då det är 
en bergssluttning som kan 
innebära olyckor, men även 
för hyresgästerna som trött-
nat – de skräpar ner och stör.

Man har även satt upp 
skyltar med information om 

att genomfart är förbjuden, 
men dessa skyltar saboteras 
bara.

Jag tvivlar på att föräld-
rarna är medvetna om allt 
detta energidrickandet och 
godisätandet på veckoda-
garna och under skoltid, 
men skräpet på marken runt 
hyreshusen talar sitt tydliga 

språk.
Vilka regler och lagar 

gäller på skolorna nu för 
tiden? Gäller försäkringen 
för skolbarn som befinner 
sig långt bort från skolan 
på skoltid om olyckan är 
framme?

Bekymrad närboende som
iakttar detta dagarna i ända

En trafikolycka inträffade på E45 i Älvängen på lördagsför-
middagen, strax efter klockan ett. Det var en personbil som 
kom över på fel sida av vägen, fick väja och körde då in ett 
betongfundament. Tre personer chockades av händelsen och 
omhändertogs av räddningspersonal.

Foto: Christer Grändevik

Vet ni vad eleverna gör på rasterna?

Singelolycka i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Det var vid 
elvatiden i torsdags förmid-
dag som fordonet fick sladd 
på Göteborgsvägen och 
körde av vägen. Ingen ska-
dades i olyckan.

Två tonårskillar färdades 
i södergående riktning när 
de körde av vägen alldeles 
utanför Bild och Vision. 

Enligt föraren tappade han 
kontrollen över fordonet 
då han väjde undan för en 
lösspringande hund. Bärg-
ningsarbetet pågick under 
förmiddagen och orsakade 
en del störningar i trafiken 
längs Göteborgsvägen.

JOHANNA ROOS

Olycka med epatraktor
i Älvängen

Tycker du att din chef är otydlig?

0771-888000. www.horsellinjen.se
Inte blir det enklare om man börjar hö-ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 

Hörselskadades Riksförbund

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se
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Nu är tiderna för höstens ortsutvecklingsmöten bokade. Mer information 
om varje möte kommer i kommunens annons i Alekuriren minst en vecka 
innan mötet samt på kommunens webbplats www.ale.se.
 

Ortsutvecklingsmöten i Ale:
• 13 oktober - Alafors
• 18 oktober - Surte och Skepplanda
• 19 oktober - Älvängen
• 20 oktober - Nol
• 25 oktober - Bohus
•  26 oktober - Starrkärr/Kilanda, Hålanda  

och Nödinge
• 27 oktober - Alvhem

Alependeln startar i december 2012. Då ska nya 
busslinjer i Ale kommun passa till pendeltågstrafiken. I 
ett slag får vi kommunikationer till Göteborg med helt 
nya möjligheter.
     Just nu planerar vi för kollektivtrafiken i Ale 
kommun. Vi vill gärna berätta om planerna och lyssna 
på dina synpunkter! Därför ordnar vi – förtroendevalda, 
personal på sektor samhällsbyggnad och personal från 
Västtrafik – några möten för dig. Vi passar också på och 
visar en av de små bussar som kommer att trafikera 
hemma hos dig!

Sofia Berne, forskare vid 
psykologiska 
institutionen i Göteborg

Barn och ungdomar ökar hela 
tiden sin användning av sociala 
medier. Det är oftast utvecklande 
och bra men det kan ibland 
resultera i mobbning. Hur ska jag som föräldrar 
upptäcka det och vad säger barnen själva?

Sofia Berne är legitimerad psykolog och forskar om 
cybermobbning tillsammans med andra länder i 
Europa. Hon kommer att prata och vad man som 
förälder kan var uppmärksam på för att stödja sitt 
barn. Sofia har med sig senaste forskningsresultat av 
intervjuer med barn och unga med mera.

>>Måndag 17 oktober kl 18.30
Ale Gymnasium, Musiksalen. Gratis inträde

Skydda dig mot 
brott i höstrusket! 
Starta upp grannsamverkan i ditt bostadsområde!

Utveckla din ort!

Tyck till om Ales 
nya kollektivtrafik
Hur ser du på vår nya kollektivtrafik?

Om mobbing på nätet 
– är det något att ta på allvar?

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar visar sina egna alster.
>> 3 – 21 oktober.  Ale gymnasiums entré
VERNISSAGE  >> Måndag 3 oktober kl 18.00

GULDETS, SAGORNAS OCH KUNGARNAS TID
Bengt Nordqvist, arkeolog, berättar om unika fynd i Ale. Arr: 
Bibliotekets vänner i norra Ale.
>> Onsdag 28 september kl. 19.00 
på Älvängens bibliotek

BEBIS-SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEKEN
För bebisar mellan 4 och 8 månader och deras föräldrar. Vi träffas fem 
gånger och läser böcker och ramsar tillsammans. 
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
>> Start tisdag 27 september  kl 11.00. 
Anmälan tel. 0303-330 216.
SURTE BIBLIOTEK
>> Start torsdag 29 september kl 9.30. 
Anmälan tel. 0303-330 171

PÅ GÅNG I ALE

Lokala möten 
Ingen föranmälan behövs. Kaffe serveras från kl 18.00.

Surte och Bohus
Måndag den 3 oktober kl 18.30. Bohusskolan.

Nödinge, Nol och Alafors
Tisdag den 4 oktober kl 18.30. Ale gymnasium.

Älvängen, Skepplanda och Hålanda
Torsdag den 6 oktober kl 18.30. Madenskolan.

Grannsamverkan är en enkel och 
kostnadsfri metod för dig och dina 
grannar att samverka mot brott 
och öka gemenskapen i området 
där du bor. Grannsamverkan 
fungerar lika bra om du bor i 
radhus, parhus, lägenhet eller 

fristående villa i tättbebyggt 
område likväl som på landsbygd. 
Läs mer på www.ale.se eller 
kontakta kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Charlott 
Klug på 0303-33 01 21 för mer 
information.”
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VILLA ALE - ALAFORS
Pris: 1.900.000:- utg.pris Byggår: 1947 Yta: 93 + 78 kvm
Tomt: 1.283 kvm Adress: Sjövallavägen 112 
Visning: 29/9 och 2/10

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

NÖDINGE. Fler parkbän-
kar, bättre möjligheter 
att hämta ut fritidskor-
tet och en mässa för 
ungdomar. 

Det var några av 
punkterna som Ung-
domsrådet diskuterade 
under sitt samman-
träde i torsdags. 

Dessutom lägger man 
nu extra krut på att 
locka fler elever till sin 
studieverkstad.

Att ungdomar ska vara med 
och påverka de beslut som tas 
i kommunen prioriteras i Ale, 
en möjlighet som tas väl till-
vara på. 

Ungdomsrådet, som 
består av 18 representanter, 
träffas en gång i månaden för 
att diskutera olika frågor sett 
ur ett ungdomsperspektiv. 
Budgeten på 200 000 kronor 
om året disponeras väl för att 
så många som möjligt ska få 
ta del av projekten. 

Tre gånger per termin har 
de möte med kommunalrå-
den och får då chans att fram-
föra sina åsikter. 

Under torsdagens möte 
kretsade samtalet bland annat 
kring bristen på ”hängstäl-
len” utomhus. Ungdomsrå-
dets tidigare försök att inför-
skaffa parkbänkar vid skate-
boardrampen i Nödinge blev 
inte som de hade tänkt.

– De stod i tre veckor innan 

de blev förstörda. Det är trå-
kigt för det behövs verkligen 
fler bra hängställen för ung-
domar. Nu vill vi ha bänkar 
gjutna i betong, likt de utan-
för Bohushallen, som är mer 
hållbara, säger Batoul Raad.

De kan tänka sig att vara 
med och finansiera nya 
bänkar vid rampen, men 
menar att det behövs fler runt 
om i kommunen. Det är ett 
av förslagen de kommer att 
lägga fram till politikerna vid 
nästa träff den 19 oktober.

En annan fråga som togs 
upp gällde fritidskortet. För 
att underlätta uthämtningen 
av busskorten föreslår de att 
den ska ske på biblioteket is-
tället för på kommunhuset i 
Alafors.

– Det är svårt att hinna ta 
sig till Alafors om man till ex-
empel går på gymnasiet utan-
för Ale. Ett annat alternativ är 
att vi får dem hemskickade, 
säger Felicia Eidenby.

Studieverkstad
Ett lyckat projekt som Ung-
domsrådet ligger bakom är 
studiekaféet, eller studieverk-
staden som det numera kallas. 
I komvux lokaler på Ale gym-
nasium ges varje onsdagskväll 
chansen att komma och fika, 
samtidigt som det finns lärare 
på plats för att hjälpa till med 
studierna. Alla elever från 
årskurs nio och upp till gym-
nasiet är välkomna.

– Det är något av det bästa 
vi gjort, en väldigt intelligent 
satsning. Nu försöker vi nå 
ut till personalgrupper som i 
sin tur kan informera elever-
na om att möjligheten finns. 
Det är speciellt viktigt att lä-
rarna kan fånga upp de elever 
som är i behov av extra stöd, 
säger Sven Nielsen, ung-
domslots.

Tanken bakom att även 
bjuda in niorna är att kunna 
erbjuda hjälp på vägen för att 
bli behörig till gymnasiet. 
Man hoppas även på att det 
ska uppmuntra fler elever till 
att välja Ale gymnasium.

Under torsdagens möte 
började även en annan idé 
att gro. Många tyckte det var 
synd att Alemässan blev in-
ställd i våras och nu funderar 
de på om man skulle kunna 
ordna en mässa för ungdo-
mar. Flera teman kom upp på 
förslag och det återstår att se 
om planen kan förverkligas.

Under invigningen av Bo-
hushallen förra lördagen låg 
Ungdomsrådet bakom akti-
veter som uppvisning i ska-
tepoolen, musikunderhåll-
ning, lotterier och grillning. 
Efter sådana lyckade projekt 
är det inte konstigt att de fått 
blodad tand.

Studieverkstad för roligare plugg
– En av Ungdomsrådets många idéer

Drivna. Ungdomsrådet välkomnar alla elever i årskurs nio samt på gymnasiet att delta i stu-
dieverkstaden som hålls varje onsdagskväll i Komvux lokaler på Ale gymnasium.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bohushallen
- en rödgrön satsning!

Hade alliansen fått bestämma 
hade det inte blivit någon 
idrottshall i Bohus.

Paula Örn Kommunalråd (S), Per Carlsson Bohus IF, 
Göran Karlsson Kommunstyrelsen (V), Dennis Ljunggren Utbildningsnämnden (S)

Socialdemokraterna - för föreningslivet i Ale

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"

BanaVäg i Väst bjuder in till in-
formationsmöte med anledning 
av byggstarten på den drygt fem 
kilometer långa utbyggnaden 
av E45 mellan Edet Rasta och 
Torpa. Ingen anmälan krävs. 
Välkommen till Folkets hus i 
Lilla Edet tisdagen den 27 sep-
tember klockan 18.00–20.00.

Lördag den 1 oktober till måndag 
den 3 oktober stängs E45 mel-
lan Grönån och Grönnäs motell. 
Trafi ken leds om via Skepplanda. 
Boende i Kattleberg kommer 
att kunna köra ut till E45 via 
Grönnäs motell eller via bron 
över Grönån i söder.

Nya körvägar för 
bussar i Surte

På grund av arbetet med lokal-
vägen genom Surte kommer 
busstrafi ken framöver inte att 
passera genom samhället mellan 
södra Surte och Surte centrum 
utan köra via E45. Bussarna kör 
in och ut via särskilt anordnade 
vändslingor, en slinga fi nns norr 
om Surte centrum och en  fi nns 
vid Surte hotell. Förändringen 
gäller tillsvidare. 

Övrig trafi k kommer att kun-
na passera på lokalvägen genom 
samhället. Framöver kan dock 
avstängningar av kortare sträc-
kor bli aktuella och biltrafi ken 
kommer då att ledas om via alter-
nativa vägar. Gångtrafi kanter 
kommer även i dessa fall att 
kunna ta sig fram via lokalvägen. 

Projektet försöker så långt det är 
möjligt att minska trafi kstörnin-
gar till följd av sprängningar. 

– Samordning av sprängnings-
arbetet ingår i den övergripande 
och fortgående planeringen 
inom projektet.  Inom de olika 
entreprenaderna sker en daglig 
samordning som även omfattar 
eventuella sprängningsarbeten 
och mellan entreprenaderna sker 
också en samordning av spräng-
ningsarbeten. Denna utförs av 
BanaVäg i Västs byggledare för 
bergarbeten, och kan exempelvis 
gälla skjuttider i syfte att mini-
mera trafi kstörningar, berättar 
Lars Jönsson, projektledare pro-
jekt BanaVäg i Väst. 

Tio minuters trafi kstopp
Ibland är det dock oundvikligt att 
stoppa trafi ken en stund.

Vid dessa tillfällen stan-
nas trafi ken från både norr och 
söder med hjälp av vakter. Om 

det kommer ambulanser eller 
andra  utryckningsfordon under 
tiden trafi ken är stoppad avbryts 
sprängningsförberedelserna och 
de släpps igenom. 

Information om förestående 
sprängningar sprids via 
Trafi kverkets trafi klednings-
central till bland annat radio och 
vägskyltar.

Sprängningen utförs på ett 
givet klockslag och arbetsfordon 
står beredda för att forsla bort 
eventuella stenar som 
kan ha hamnat på 
vägbanan, till sist 
sopas vägbanan. 
Först därefter 
kan trafi ken åter 
släppas på.

För att hinna 
med att både sprän-
ga och återställa vägban-
an behöver trafi ken stoppas i tio 
minuter. Endast ett fåtal gånger 
har stoppen varat längre än så. 

Då har det handlat om att stora 
stenar har hamnat på vägbanan 
och att dessa har behövt krossas 
ytterligare på plats innan de har 
kunnat forslas bort.

Berget återanvänds 
När projektet är klart kommer 
sammanlagt 4 168 000 kubik-
meter berg ha sprängts bort. 
Den allra största delen krossas 
och återanvänds inom projektet. 

– I en etapp, järnvägsutbygg-
naden mellan Velanda 

och Prässebo, kan 
dock inte allt 
berg användas. 
Detta överskott 
förs istället ut 
på den öppna 

marknaden, där 
det kommer till nytta 

vid annan byggnation i 
Trollhätteområdet, avslutar Lars 
Jönsson.

Informationsmöte 
Edet Rasta–Torpa

Del av E45 stängs 
tillfälligt

Vissa av åtgärderna som 
planerades till trafi komlägg-
ningen den 15 september 
kunde inte genomföras till 
dess. För att förbättra fram-
komligheten kommer därför 
kompletterande justeringar 
att göras under september 
och oktober.

Planerade åtgärder
Kontroller av kötiderna genom-
förs kontinuerligt.

I slutet av oktober planeras 
för öppning av ytterligare en fi l 
norrut så att det blir 2+2 körfält 
norr om trafi kplatsen i Bohus. 
Detta förutsätter dock en längre 
sammanhängande period utan 
nederbörd.

Under oktober tas den trafi k-
ljusreglerade korsningen i 
Djupedal i bruk. All trafi k till och 
från Eka kommer att köra där 
vilket avlastar lokalvägen norrut 
som används av trafi kanter som 
ska vända vid Stora Viken. 

Trafiksäkerhetsåtgärder 
kommer att genomföras 
vid övergångsstället på 
Jordfallsbron och den nord-
västra påfartsrampen. Belysning 
och refl exer förbättras.

Justeras allteftersom
Lösningarna utvärderas och 
justeras allteftersom. Vi  fort-
sätter att studera och påverka 
trafi kfl ödet, bland annat genom 
att trimma intervallerna på 
trafi kljusen. 

Nya delar av motorvägen tas i 
bruk när de blir klara och kan un-
derlätta trafi kfl ödet. Vi öppnar 
dock inte korta ”snuttar” då detta 
inte förbättrar framkomligheten 
utan snarare har motsatt eff ekt. 

Öppnar 2012
På försommaren 2012 beräknas 
den nya trafi kplatsen i Bohus 
öppna för trafi k. I samband 
med det stängs korsningarna i 
Skårdal och Djupedal. Rondellen 
på trafi kplatsen kommer inled-
ningsvis att vara enfi lig, för att på 
hösten 2012 öppnas i sin slutliga 
utformning.

Gång- och cykelbanan på 
berghyllan söderut kommer att 
öppnas i år innan vinterväderlek.

På gång

Framkomligheten 
vid Bohus

Information om...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt september 2011  

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

Samordnade sprängningar 
minskar trafi kstörningar
På fl era ställen måste berg sprängas bort för att den nya fyrfältsvägen, 
dubbelspåret och lokalvägarna ska kunna byggas mellan Göteborg och 
Trollhättan. 

Foto: N
iklas Bernstone
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På BanaVäg i 
Västs kanal på YouTube 

www.youtube.com/banavag 
kan du titta på en fi lm om 

hur det går till vid 
sprängningarna.

Det bortsprängda berget 
krossas och återanvänds 
inom projektet.

Foto: Kasper D
udzik
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Posten står som program-
värd när Ale Företagarforum 
hälsar kommunens företaga-

re välkomna till sopplunch.
Jan Lindblom har ett för-

flutet som marknadschef, 
säljchef och vd i flera väst-
svenska bolag. Sedan septem-
ber 2008 är han ansvarig för 
västra regionen inom BNI, 

där han dagligen leder över 
20 nätverksgrupper.

– Ett mingel är en möj-
lighet att knyta nya kontak-
ter som på sikt kan ge affärer, 
men för att få resultat krävs 
det att man är förberedd, 
sätter mål och gör rätt saker.

Nästa företagsträff blir 
onsdagen den 26 oktober 
då Boris Lennerhov, vd för 
Gekås i Ullared, gästar Med-
borgarhuset i Alafors.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Han ser fram 
emot ett år fyllt av 
positiva förändringar. 

Efter Ale Rotarys 
hjälpinsatser för män-
niskor i Tanzania och 
Indien förra året, vill 
presidenten Claes 
Andersson nu satsa på 
lokala projekt. 

Idéerna är många 
hos den golfspelande 
nödingebon.

Rotary-rörelsen har sina 
rötter i 20-talets Chicago där 
företagare gick ihop och bil-
dade karteller för att stänga 
ute maffian. Ett drygt sekel 
har passerat sedan dess. De 
flesta spåren från den tiden 
har suddats ut, men tanken 
om att gå samman och göra 
något bra lever fortfarande 
kvar.   

Varje centimeter av famil-
jen Anderssons matsalsbord 
är täckt av trattkantareller 
som ligger på tork. Både 
Claes och frun Margit har ett 
stort intresse för naturen och 
såväl svampplockning som 
golfspel ligger dem varmt 

om hjärtat.  
Det var faktiskt tack vare 

golfkompisarna som han 
blev medlem i Ale Rotary för 
sex år sedan. 

– För att bli medlem måste 
man bli inbjuden och det 
visade sig i efterhand att jag 
blev invald på fyra kriterier; 
de behövde fler medlemmar, 
jag jobbar på Eka Chemi-
cals, varifrån de inte tidigare 
hade någon, jag var bland de 
yngsta i klubben och slutli-
gen ville de ha någon att råd-
göra om vin med, och viner 
är ett av mina specialintres-
sen.

Inom Rotary strävar man 
efter så stor spridning som 
möjligt när det kommer till 
medlemmarnas olika bak-
grunder och kunskaper. Den 
lokala klubben ingår i Göte-
borgsdistriktet och organisa-
tionen finns över hela värl-
den. Syftet är att bidra till 
olika hjälpinsatser, vilket kan 
vara allt från att stötta skol-
barn i den egna kommen till 
att ordna traktorer åt män-
niskor u-länder.

Ung Företagsamhet
Claes Andersson arbetar 
som systemadministratör på 
Eka Chemicals i Bohus, som 
framställer hjälpkemikalier 

till papperstillverkning samt 
pappersblekning.

 Från början är han kemi-
tekniker och har arbetat 
med bland annat processut-
veckling på fabriker. Under 
90-talet fastnade han snabbt 
för datorer, som då var helt 
nytt ute på företagen, och 
han är självlärd inom områ-
det.

– Jag var med och införde 
material- och underhållssys-
temet på fabriken i Bohus 
och under 90-talet jobbade 
jag även med att datautbilda 
personalen. 

Med mycket kunskaper 
inom många områden blev 
han tillfrågad att ta över pre-
sidentrollen för Ale Rotary 
efter Ola Johansson. Han 
ser nu fram emot ett år där 
man kommer att fokusera 
på skolungdomarna i Ale 
kommun. Bland annat stäl-
ler medlemmarna upp som 
mentorer åt Ale gymnasiums 
sistaårselever när det årliga 
projektet Ung Företagsam-
het startar igång.

– Elevernas uppgift är att 
gruppvis ta fram en produkt 
som de ska marknadsföra 
och sälja genom sitt ”egna 
företag”. Eftersom vi sitter 
på mycket av den kunskap de 
behöver så vill vi vara med 

och stötta. Tanken är att varje 
grupp ska ha en egen mentor 
som själv ska vara aktiv och 
upprätthålla kontakten.

Läskunnighet viktigt
Något annat som han också 
vill satsa på är läshjälp i 
grundskolan, men det finns 
också en annan tanke bakom 
den idén, nämligen att samti-
digt marknadsföra ett projekt 
som ska stötta barns läskun-
skaper i u-länder. 

– Det finns ett stort pro-
blem när länder industriali-
seras, nämligen att läskun-
nigheten inte hänger med. 
Det kan komma en produkt 
som ska strös på åkrarna och 
på förpackningen står en 
massa finstilt text med bland 
annat säkerhetsföreskrifter. 
Man kanske inte ska använda 
innehållet utan handskar 
eller skyddsglasögon, men 
den informationen kommer 
inte fram till de som inte kan 
läsa.

Förra året bidrog Ale 
Rotary med hjälpinsatser i 
bland annat Tanzania där 
man hjälpte ett kvinnosjuk-
hus att bygga ett nytt kök. 
Man ordnade också så att 
kvinnorna som jobbar på sol-
rosfälten fick två minitrakto-
rer för att underlätta arbetet.

– Pengarna som vi får in 
försvinner inte i administra-
tion eftersom det är vi själva 
som sköter den. Vi vill för-
bättra villkoren för männis-
kor på många olika plan och 

jag hoppas att vi får möjlig-
het att göra det även i år.

Ale Rotary satsar på lokala projekt
– Nytillträdda presidenten Claes Andersson vill ge stöd åt de unga

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

CLAES ANDERSSON

Ålder: 57
Bor: Nödinge, sommarhus på 
Resö
Yrke: Systemadministratör på 
Eka Chemicals i Bohus
Familj: Hustrun Margit, döttrarna 
Jennie och Joanna, barnbarnen 
Julia och Oscar
Intressen: Vin, golf, djur och 
natur
Bästa med Ale: Skog och natur 
men samtidigt närheten till en 
storstad.
Kan förbättras i Ale: Kommu-
nikationen mellan medborgarna 
och kommunen.

Claes Andersson är nytillträdd som president för Ale Rotary.

Företagarlunch hos Pollex

ÄR DET DIN TUR?

Lediga (och preliminärbokade) den 22/9 2011.
PLAN 4
2 ROK (48 m2) Insats: 239 000 kr Hyra: 4 118 kr/mån
PLAN 3
3 ROK (80 m2) Insats: 398 000 kr Hyra: 7 410 kr/mån
PLAN 2
3 ROK (80 m2) Insats: 398 000 kr Hyra: 7 410 kr/mån
3 ROK (80 m2) Insats: 398 000 kr Hyra: 7 410 kr/mån
2 ROK (57 m2) Insats: 285 000 kr Hyra: 5 550 kr/mån
2 ROK (57 m2) Insats: 285 000 kr Hyra: 5 550 kr/mån
2 ROK (48 m2) Insats: 239 000 kr Hyra: 4 118 kr/mån
PLAN 1
2 ROK (57 m2) Insats: 285 000 kr Hyra: 5 550 kr/mån
2 ROK (48 m2) Insats: 239 000 kr Hyra: 4 118 kr/mån

Alebyggen uppför 20 nya lägenheter som koo-
perativ hyresrätt på Norra Klöverstigen, med 
inflyttning den 1 december.

Idag är det bara sju lägenheter kvar.

Vill du också vara först? Ring Alebyggen och 
boka din lägenhet, telefon 0303-330880.

B O K A D

B O K A D

NÖDINGE. På fredag arrangeras höstens första 
företagarlunch.

Temat lyder: Hur får du större nytta av ditt 
affärsnätverk.

Jan Lindblom, regionsansvarig på BNI, föreläser 
i Pollex nya lokaler i Nödinge.

Jan Lindblom pratar om affärsnätverk på höstens första 
företagarlunch.

�������������

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
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Ryds smörgåstårtor 
finns nu att beställa hos 

Brobacka kaffestuga!
 

Receptet likadant som originalet.
 

Vi tar emot bokningar varje dag, 

välkommen med din beställning

önskar Nellie med personal!

0322-720 74 / 0705 - 97 40 22           

Regi: Jenny Korhonen, Mats Berggren, Jonathan Wiman
Teatermamma: Fiffi  Tjusling • Ljud & ljus: David Rydén
Koreografi : Annie Billingsdal

En vaknaföreställning om 
sanning och konsekvens...

Pelarteatern, Alafors
Onsdag 5 oktober kl 19
Torsdag 6 oktober kl 19

Boka på www.pelarteatern.com
Inträde: 0-1.000.000kr (du bestämmer själv)
Alla intäkter går oavkortat till
Pelarteaterns ideella ungdomsverksamhet

Ale fritid

Mediaverkstaden

ÄLVÄNGEN. Förra sön-
dagen anordnades en 
saluhästvisning på Ale 
Ridsport i Älvängen. 

Omkring 60 hästar 
visades upp för spe-
kulanterna och några 
bytte ägare redan 
under dagen. 

– Vi fick mycket posi-
tiv feedback från besö-
karna och det är inte 
omöjligt att vi har det 
nästa år också, säger 
Maria Lindén på Ale 
Ridsport.
Tillsammans med Anna 
Dahlin, som driver Stall 
Thoresgården i Uspastorp, 
arrangerade hon den uppskat-
tade saluhästvisningen. Besö-
karna kunde räknas till 300-
500 personer och full aktivitet 
rådde under hela dagen. 

Det var övervägande halv-
blodshästar som visades upp, 

men även några ponnys och en 
islandshäst. Alla anmälda hade 
först presenterats på en hem-
sida och väl på plats hade man 
en speaker som berättade om 
hästarna medan de visade upp 
sig i såväl hoppning som olika 
gångarter. Spekulanterna fick 
sedan chans att bekanta sig 
närmare med både hästarna 

och deras ägare.
– Efterfrågan på ett sådant 

här evenemang har varit stor 
och senaste månaden har jag 
fått ungefär 20 mejl om dagen 
från intresserade personer, 
säger Maria Lindén, som även 
hon hade hästar till salu under 
söndagen.

JOHANNA ROOS

Hästar bytte ägare på Ale Ridsport

Uppvisning. Cecilia Olofsson visar upp hästen Camati för 
spekulanterna Joanna Gejer och Vivian Bruhn.

Imponerar. Lady Linette hoppar för att visa upp sig på banan.

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Vi möts hos

Pollex AB
i nya lokaler
Rödjans väg 9, Nödinge

Fredag 30 september 
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Posten

Effektiva affärsnätverk
Hur får du större nytta av ditt affärsnätverk 

och hur vidareutvecklar du det!

Regionchef, Jan Lindblom, BNI Affärsnätverk
ger dig nyckeln till lönsammare affärsnätverkande. Ta med dig dina visitkort 

så får du pröva själv och kanske hittar du en ny kund, leverantör eller 
samarbetsparnter på mötet.

Pollex AB
VD, Mattias Höglund berättar om företaget och efter mötet visar han 
de nya lokalerna tillsammans med företagets grundare Paul Höglund. 

 Näringslivet i Ale
Nytt ifrån Ale kommun med fokus på näringslivsutveckling.

 Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!
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Frukostcafé för kvinnor firar i år 10-årsjubileum. Nu på 
lördag är det dags för höstens första träff i Skepplanda för-
samlingshem. Mötet gästas av arkeolog Kristina Carlsson 
från Göteborg. Rubriken för lördagens träff är: Med historien 
kan vi bygga vår framtid.

BOHUS. En epok går i 
graven.

Vemodigt tycker både 
kunder och ägare.

Lördagen den 29 
oktober stänger Olles 
Cykel & Sport för gott.

Säg Olles och alla invånare i 
den södra kommundelen vet 
vad du syftar på. Affären har 
haft sin självklara plats i mer 
än ett halvt sekel. Det var 
Olof Edström som startade 
verksamheten i huset hemma 
på Skårdalsvägen 1956 innan 
rörelsen flyttades ner till nu-
varande plats på Göteborgs-
vägen. Året var 1974. Tre år 
senare köpte Håkan Olsson 
butiken.

– Jag har alltid varit en 
sportfåne, det var anledning-
en till att jag köpte butiken, 
förklarar Håkan Olsson.

Till en början var Olles en 
diversehandel där sortimen-
tet spände över alla tänkba-
ra varugrupper, som sportar-
tiklar, cyklar, mopeder, gräs-
klippare och radioapparater.

– När jag tog över verk-
samheten blev det mer fokus 
på sportartiklar och cyklar. 
Mopeder sålde vi faktiskt 
fram till 1995.

– På senare år vi speci-
aliserat oss ytterligare lite 
grann och då har det i hu-
vudsak varit cyklar, skridskor 
och bandyprylar som vi till-
handahållit.

Service har varit ett ledord 
för Håkan och Irené Olsson 
under alla de här åren. Kun-
derna brukar få hjälp med det 
mesta.

– Det fungerar så på en 
liten ort. Ibland är det någon 
som behöver ha cykeln 
pumpad eller så är det något 
annat problem som dykt upp. 
För oss har det alltid varit 
självklart att ställa upp, säger 
Håkan.

Oräkneliga är de cyklar 
som Håkan Olsson sålt 
genom åren. Kunderna har 
kommit långväga just för att 
få köpa sin cykel hos Olles 
Cykel & Sport.

– Cykelmarknaden har ut-
vecklats väldigt under de se-
naste åren. Prismässigt har vi 
alltid kunnat matcha de stora 

drakarna, vilket många förvå-
nas över.

Nu säljs varulagret ut. Av 
de 125 cyklar som nyligen 
fanns till försäljning finns 
bara 15 barncyklar kvar.

– Vi rear ut allt i butiken. 
Kampanjen pågår till sista 
dagen, då vi har bestämt oss 
för att bjuda alla besökare på 
kaffe och tårta.

Vad kommer du att 
sakna mest?

– Tjötet med folket! Det är 
ju det som affärsjobbet hand-
lar om. Visst känns det lite ve-
modigt, erkänner Håkan.

– Det som ska bli skönt är 
att slippa alla måsten och att 
du inte behöver arbeta 50-70 
timmar i veckan.

Varför går Olles Cykel & 
Sport i graven?

– Det är många som ställer 
den frågan. Det beror på att 
vi har uppnått pensionsålder, 
så det är helt och hållet vårt 
eget beslut.

Vad händer efter den 29 
oktober?

– Det återstår att se. Det 
finns många saker att hugga 
tag i, avslutar Håkan Olsson.

Epok går mot sitt slut
– Olles Cykel & Sport slår igen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vemodigt farväl! Lördagen den 29 oktober stänger Olles Cykel & Sport i Bohus. Irené och 
Håkan Olsson blir då pensionärer. 

Frukostcafé i Skepplanda församlingshem
Vi söker träningsfamiljer (familjehem) som tillsammans med ett team vill arbeta i vårt strukturerade 
behandlingsprogram MTCF (Multidimensional Treatment Foster Care). Programmet vänder sig till 
ungdomar 13-18 år som befinner sig i riskzonen för antisocialt beteende.

Om du är intresserad att prova detta arbetssätt kontakta 
Marie Anderberg Tel: 0303-440 300, e-post: marie.anderberg@familjeforum.com eller 
Pernilla Almgren 0701-495 326, e-post  pernilla.almgren@inom.com

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Stöd
Astma- och Allergiförbundets

Barnallergifond

Pg 90 09 06-9
barnallergiaret.nu
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ALE. På måndag startar 
den Nationella Anhö-
rigveckan, vars syfte 
är att uppmärksamma 
anhöriga till personer 
som av olika anled-
ningar inte klarar av 
vardagen på egen hand. 

I Ale ordnas två akti-
viteter: psykologen Bo 
Harty kommer att före-
läsa och äldrevårdare 
bjuds på lunch. 

Arbetet med att 
utveckla anhörigstödet 
pågår i kommunen, men 
ännu finns det exem-
pelvis inga grupper för 
anhöriga till funktions-
hindrade barn.

Sedan 2009 är kommunerna 
enligt socialtjänstlagen skyl-
diga att erbjuda stöd till per-
soner som vårdar en närstå-
ende som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har funktionshin-
der. För att kunna utveckla 
stödet får kommunerna sti-
mulansbidrag från staten. 
De senaste tre åren har Ale 
kommun fått sammanlagt 1,2 
miljoner kronor till ändamå-
let. Enligt rapporter till Soci-
alstyrelsen har hela beloppet 
använts och nu återstår att se 
hur mycket som avsetts till 
anhörigstöd när budgeten 
för nästa år ska tas.

Den största delen av 
pengarna har använts till att 
göra tjänsten som anhörig-
konsulent permanent. Man 
har också satsat mycket på 
att utbilda personal inom 
olika områden, bland annat 
biståndsenheten, psykiatrin, 
hälsa och sjukvård. 

Ännu fattas det verksam-
heter som stöder anhöriga 
till barn med funktionshin-
der, men arbetet ligger i 
startgroparna. 

– Vi har valt att i första 
hand utbilda personal inom 
området och nästa steg blir 
att göra något mer konkret. 
För att kunna erbjuda rätt 
sorts stöd krävs att vi når ut 
till de anhöriga, därför satsar 
vi mycket på informations-
arbete. Vi välkomnar alla att 
höra av sig med önskemål, 

säger Ann-Marie Thun-
berg, anhörigkonsulent i Ale 
kommun.

Mest äldre
I Ale får 25-30 personer 
ett anhörigbidrag på 1500 
kronor i månaden. Det söks 
hos kommunen och tanken 
är att det ska vara en upp-
muntran till de som tar hand 
om och vårdar sina anhöriga.  

2007 började man arbeta 
med anhörigstöd inom äld-
reomsorgen, där mest fokus 
har lagts hittills. Nu arbetar 
man med anhörigperspekti-
vet inom alla verksamheter.

– Inom äldreomsorgen 
har vi sex grupper igång som 
träffas ett par gånger per år. 
Där riktar man sig till de som 
vårdar sin make eller maka 
men även till barn vars för-
äldrar är demenssjuka. Kom-
munen informerar exem-
pelvis om mediciner, bemö-
tande och vilka former av 
stöd man kan få. Dessa träf-
far är mycket givande efter-
som man får chans att träffa 
personer i samma situation.

Fortsatt arbete
Sedan 2005 har den Natio-
nella anhörigdagen upp-
märksammats den 6 okto-
ber på initiativ av Anhöri-
gas Riksförbund. Numera 

ingår den i en hel vecka med 
samma tema. 

I Ale kommun kommer 
psykologen Bo Harty att 
föreläsa om mindfulness på 
Ale gymnasium. Syftet är att 
genom meditation träna på 
att vara i nuet och hitta verk-
tyg som kan vara till nytta 
i vardagen. Under veckan 
kommer även personer som 
vårdar sina äldre närstående 
hemma att bjudas på en lunch 
i Lökeberg utanför Kungälv.

Inför nästa år fortsätter 
man att utveckla stödet inom 
verksamheterna. I november 
kommer det att ordnas tema-
kvällar kring områdena kom-
munpsykiatri och neuropsy-
kiatri i Älvängen. 

Ett av målen man försöker 
uppnå är att nå ut till fler per-
soner.

– Vi vill att människor 
ska få kännedom om att det 
finns stöd att få. För de som 
vårdar sina närstående är det 
viktigt att få uppmuntran och 
den hjälp man behöver. Det 
kan vara svårt att identifiera 
sig som anhörig eftersom 
förändringen ofta kommer 
smygande, säger Ann-Marie 
Thunberg.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Anhörigstödet utvecklas i Ale
– Utbildning av personal första steget 
mot fler verksamheter

Uppmärksammas. Nästa vecka ordnas den Nationella Anhö-
rigveckan med aktiviteter runt om i landet.
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Utgångspris: 1 675 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 235 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1972
Adress: Vårlöksvägen 29
Visas ons 5/10 17.30-18.30
och sön 9/10 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-3042 till 72456 för
beskrivning

Charmigt hus i ett populärt
barnvänligt område med närhet till
dagis och skolor. Här finns ett kök
i lantlig stil, ett mysigt vardagsrum
med ryggåstak och en barnvänlig
gård. Här finns goda grannar som
får dig att trivas. Ett hus som har
det mesta. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3042.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 195 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 180 kvm
Tomt: 947 kvm
Byggt: 1977
Adress: Kaveldunsvägen 19
Visas tor 29/9 17.30-18.30
och lör 1/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-3082 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad och rymlig 1½-
plansvilla med en boarea på 180
kvm. På tomten finns även
garage/förråd. Bra belägen i lugnt
villaområde nära service och
kommunikationer. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3082.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 875 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 230 kvm
Byggt: 1974
Adress: Gustav Larssons Väg 52
Visas ons 5/10 17.30-18.30
och sön 9/10 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-3057 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till Madens bästa
läge! Fin 1½ plansvilla med
hörntomt. Renoverat, ombyggt
och mycket fräscht. Ett tillfälle!
Barnvänligt område med
gångavstånd till skola, förskola
och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3057.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 095 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 109 kvm
Tomt: 2 058 kvm
Byggt: 1995
Adress: Hult 625
Visas sön 9/10 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-3052 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en mycket
trevlig och fin enplansvilla med
garage. Lugnt naturskönt läge.
Fräscht kök, ljust och fint
vardagsrum med braskamin. Plan
lättskött trädgårdstomt.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3052.

HULT - NOL
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Therese och jobbar på kontoret 
i Älvängen under vissa perioder samtidigt  
som jag studerar på Högskolan Väst.

Välkommen in så hjälper jag dig med dina  
bankärenden. Du når mig på therese.c.karlsson@ 
swedbank.se, växel 0303-334880.

ÄLVÄNGEN. – Jag blir 
så himla arg!

Christina Ekstrand 
har svårt att hålla till-
baka sin ilska.

Natten till i fredags 
hade Röda Korset i 
Älvängen besök av 
tjuvar som stal en väl-
fylld insamlingsbössa.

Någon gång under natten 
mellan torsdag och fredag 
slog gärningsmännen till. 
Efter att ha lyft bort ett föns-
ter till Kupan i Älvängen tog 
man sig in i lokalen.

– Förutom insamlings-

bössan tog tjuvarna en dator, 
berättar Christina Ekstrand 
med bitter stämma.

Pengarna som fanns i 
bössan skulle skickats till be-
hövande människor i Afrika. 
Nu blir det inget med den 
saken.

– Det känns för jäkligt! 
Folk skänker pengar och 
vi arbetar ideellt för utsat-
ta människor runtom i värl-
den, så kommer oärliga per-
soner och lägger beslag på 
slantarna. De kan inte ha 
något som helst samve-
te, dundrar Christina Ek-
strand.

Just nu pågår riksinsam-
lingen till förmån för Värl-
dens Barn. Röda Korset i 
Ale är en av de organisa-
tioner som drar sitt strå till 
stacken.

– Vi hoppas att företa-
gen är välvilligt inställda till 
att skänka pengar. Vi har 
inte börjat springa hos dem 
ännu, men när vi väl dyker 
upp så tror vi på ett positivt 
gehör som alltid, avslutar 
Christina Ekstrand.

Inbrott på Röda Korset

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Röda Korsets lokal i Älvängen, Kupan, utsattes för ett inbrott natten mellan torsdag och 
fredag. 

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

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

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

Säkra siff ror till fast pris!

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

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Amanda 
Franzén och Ida 
Johansson går tredje 
året på omvårdnads-
programmet i Ale gym-
nasium.

Nyligen var de ute på 
sin praktik – en annor-
lunda sådan.

– Vi fick följa med 
Sjöräddningssällskapet 
och det var fantastiskt 
kul, berättar tjejerna 
för Alekuriren.

Onsdag till söndag i förra 
veckan var Amanda Fran-
zén och Ida Johansson med 
Sjöräddningssällskapet ute 
på havet i trakterna kring 
Strömstad.

– Det var en frivillig prak-
tik som vår lärare, Inga-Lill 
Larsson, hade ordnat med. 
Vi tyckte inte det fanns något 
att tveka på, så vi hängde på, 
säger Ida Johansson.

Praktiken överträffade 
förväntningarna med råge. 
Amanda och Ida fick uppleva 
fyra händelserika dygn.

– Det häftigaste var när 

helikoptern fick plocka upp 
oss från en flotte. Det var 
mörkt ute och ljudet från he-
likoptern gjorde att man inte 
kunde kommunicera med 
varandra, berättar Amanda.

Eleverna skulle mer än 
gärna återvända till Sjörädd-
ningssällskapet om möjlighe-
ten dök upp.

– Vi blev väldigt väl mot-
tagna och praktiken var in-
tressant. Vi samlade på oss en 
hel del nyttig erfarenhet som 
vi bär med oss i vår fortsatta 
utbildning, avslutar Amanda 
Franzén.

Gymnasieelever 
på djupt vatten
– Praktik med Sjöräddningssällskapet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Amanda Franzén och Ida Johansson från Ale gymnasium följde med Sjöräddningssällska-
pets personal ut på havet.

Ida Johansson fick agera skademarkör.
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ALAFORS. Lång resväg 
till och från skolan.

För Susanna Johans-
sons två barn, 8 och 
10 år, tar det en timme 
och 50 minuter att ta 
sig till Himlaskolan.

Totalt är det 10-15 
barn som berörs och 
föräldrarna kräver nu 
en förändring, något 
som i dagsläget inte 
ser ut att bli möjligt. 

En busstur från Himlasko-
lan till Sannum tar normalt 
nio minuter, men då barnen 
slutar sent tvingas de ta en 
buss som går via Starrkärr, 
Kollanda och Kilanda för 
att sedan komma till Ryd, 
Sannum och Grunne. Det 
gör att resan istället tar 
51 minuter till hållplatsen 
Ragnars Hage där Susanna 
Johanssons barn hoppar av 
och går den sista biten hem. 
Innan dess har de först fått 
vänta i 50 minuter innan 
bussen kommer till skolan.

– Barnen är stressade och 
illamående när de kommer 
hem från skolan. De har 
ingen chans att läsa läxor 
på bussen eftersom den 
skumpar fram på vägarna. 
Mina barn har ibland gått av 
bussen och genat fyra kilo-
meter, fast att jag inte tillåter 
det, för att de blir så åksjuka. 
Det är en farligt trafikerad 

väg med många backar och 
krön, så det är klart att man 
blir orolig.

 Jenny Kollén och Maria 
Engelin har även de barn 
som befinner sig i samma 
situation. 

– När vi försöker förklara 
hur illa det är känns det som 
att alla skyller på alla, säger 
Maria.

Problematiken grundar 
sig i att bussen inte är en 
specifik skojskjuts utan ingår 
i Västtrafiks vanliga kollek-
tivtrafiknät. För att så många 
elever som möjligt ska kunna 
åka med bussen beslutade 
man för två år sedan att lägga 
om trafiken, vilket resulte-
rade i den långa sträckan. 

Johanna Olsson, admi-
nistrativ chef för sektor 
utbildning, kultur och fritid 
fick för några veckor sedan 
kännedom om problemet 
som föräldrarna upplever.

– Jag har meddelat väst-
trafik, men vi har ännu inte 
fått någon respons. Vi har i 
dagsläget inga resurser till 
att skicka ut taxibilar för att 
turen är för lång. Eftersom 
kollektivtrafiken är så pass 
komplex tar det tid att få 
igenom en omläggning. 

Ekonomin hindrar
Föräldrarnas önskemål är 
att man sätter in fler bussar 
på linjen, något som Johan 

Hasselqvist, trafikutveck-
lare på Västtrafik, inte tror 
kommer att bli möjligt i 
första taget.

– Det ser väldigt mörkt ut. 
Tidtabellerna som kommer 
att gälla från och med decem-
ber är redan lagda och väntar 
på att tryckas. Just nu har vi 
fullt upp med att bibehålla 
den trafik vi redan har, och i 
och med Ale-pendeln ligger 
mycket fokus på att planera 
inför framtiden. De eko-
nomiska ramarna är redan 
sprängda och därför har man 
ingen möjlighet att sätta in 
en extra tur på den linjen.

Först i juni nästa år upp-
dateras turlistorna på nytt 
och för att kunna tillgodose 
så många behov som möjligt 
tar Västtrafik emot tips från 
allmänheten. Johan Has-
selqvist uppmanar därför 
föräldrarna att meddela sina 
önskemål.

Rektorn på Himlaskolan, 
Anna Koppfeldt- Sand-
ström, var en av de första 
som mottog kritiken angå-
ende busslinjen. Hon upp-
lever att det skett en miss-
uppfattning där man tror att 
rektorerna fattar beslut om 
skolskjutsen. 

– Jag försöker på bästa 
sätt att synkronisera barnens 
scheman med busstiderna, 
men vi måste också följa den 
lagstadgade timplanen. Sko-

lans skyldighet är att se till 
så att barnen inte ska behöva 
vänta mer än 60 minuter 
innan bussen kommer, och 
det följer vi. Jag gör vad jag 
kan och självklart förs kri-
tiken vidare till de som har 
delegation att fatta besluten.

Flera brister
Förutom den långa busstu-
ren är Susanna Johansson 
rädd att hennes barns säker-
het äventyras på väg hem 
från skolan. Hon anser att 
det finns brister på flera stäl-
len.

– Det händer ofta 
att bussen inte kör in i 
vändslingan där barnen 
står och väntar, utan istället 
stannar där bilarna kör. Då 
springer alla barnen över 
vägen för att hinna med 
och det är rent av livsfarligt. 
Dessutom är bussarna allde-
les för stora för att köras på 
småvägarna där vi bor, vilket 
också är en fara för barnen 
när de går längs kanten.

Johan Hasselqvist på Väst-
trafik har tagit del av sypunk-
terna och förklarar:

– Det är bussbolaget 
Nobina som kör för oss, 
och självklart ska de köra 
in i vändslingan. Eftersom 
hållplatserna heter likadant 
kan det hända att busschauf-
förerna missar det, men vi 
ska självklart se över pro-

blemet och informera igen. 
Vad gäller de stora bussarna 
är det inte ekonomiskt håll-
bart för bussbolaget att sätta 
in en mindre buss enbart för 
den turen. De måste kunna 
användas på flera linjer och 
då vara av samma fordons-
typ. Man kan inte ha en buss 

som bara står och väntar 
största delen av dagen.

Lång resväg upprör föräldrar
– Ingen lösning inom räckhåll för att förbättra barnens skolskjuts

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Upprörda. Hugo Johansson, Jenny Kollén, Susanna Johans-
son, Maria Engelin och Moa Engelin vill ha en förbättring av 
skolskjutsen från Himlaskolan.

Ny kollektion
från Grand

Göteborgsvägen 77, Älvängen (mittemot cykelaffären)
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Snygga smycken
- 25% på smycken från 

Odahl, Våga & Barton
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Öppettider: Måndag - fredag 1200-1800 • Lördag 1000-1400
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POLIS
RONDEN

Tisdag 20 september

Dator tillgripen
Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
bryter upp ett fönster och tar 
sig in i fastigheten. En dator 
samt alkohol tillgrips.

Bilbrand sker vid 23-tiden på 
Rödjans väg i Nödinge.

Onsdag 21 september

Stöld i Bohus
Stöld av en vibrationsplatta 
från Skanskas byggarbetsplats 
i Bohus.

Fredag 23 september

Villainbrott
Villainbrott i Skepplanda. En 
ruta krossas. Smycken tillgrips.

Lördag 24 september

Misshandel
Bråk mellan två kvinnor i 
Skepplanda mynnar ut i en 
anmälan om misshandel. 

Inbrott i en garagelänga i 
Skepplanda. Motorsågar och 
diverse verktyg blir tjuvarnas 
byte.

Söndag 25 september

Bilbrand
En anlagd brand i ett fordon 
inträffar på Ledetvägen i Ala-
fors vid 18.30-tiden. 

Villainbrott rapporteras från 
Surte. Gärningsmännen tar 
sig in fönstervägen. Det är för 
närvarande oklart om något 
tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden19/9 – 26/9: 30.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 749 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bärs Lid 20. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm

S
M
S
:A

5
5
7
3
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 585 000 kr/bud. TOMT 679 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Hövägen 51. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 128 kvm

S
M
S
:A

5
5
7
2
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 800 000 kr/bud. TOMT 963 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ivar Arosenius Väg 17. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN tomt 963 kvm

S
M
S
:A

5
5
9
7
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 895 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Hövägen 39b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 92 + 56 kvm

S
M
S
:A

5
6
0
2
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken 13. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok, totalyta 196 kvm

S
M
S
:A

4
6
3
7
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

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 2 895 000 kr/bud. TOMT 424 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 1. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm

S
M
S
:A

5
5
9
0
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 900 000 kr/bud. TOMT 899 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Skårdalsvägen 40. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE BOHUS 4 rok, 90 + 50 kvm

S
M
S
:A

5
5
4
6
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 3 395 000 kr/bud. TOMT 1 066 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 18. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 168 kvm

S
M
S
:A

5
4
3
9
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 900 000 kr/bud. AVGIFT 3 504 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 97c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm

S
M
S
:A

5
2
6
1
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 4 850 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Hägers gränd 8. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm

S
M
S
:A

5
3
3
4
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 3 650 000 kr/bud. TOMT 496 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 64. KUNGÄLV
Peter Eriksson 0303-211030.

ALE BOHUS 5 rok, 140 kvm

S
M
S
:A

4
3
6
1
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TOMT ALE

Följ oss på Facebook.

Snart är
hösten här.
Det är aldrig för tidigt att 
starta din försäljning!

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

En bilbrand inträffade på Rödjans väg i Nödinge vid 23-tiden 
på tisdagskvällen. När räddningstjänstens personal kom 
fram till platsen var fordonet helt övertänt. Ytterligare en 
bilbrand inträffade på Ledetvägen i Alafors på söndagskväl-
len. Även denna bil blev helt utbränd. 

Foto: Christer Grändevik

Två bilbränder 
i Ale
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. Kön ringlade 
sig lång en bra stund 
före öppningsdags.

Skoallas invigning 
lockade många nyfikna 
besökare.

– Jag är överväldigad, 
konstaterade ägaren 
Mats Uno.

I flera veckors tid har förbe-
redelserna pågått. I torsdags 
morse var det äntligen dags 
att slå upp portarna till den 
nya skobutiken på Ale Torg 
– Skoalla.

– Vi har hållit på in i det 
sista och ska jag vara riktigt 
ärlig är allting inte på plats 
ännu. Det återstår några små 
detaljer, men inget som kun-
derna märker av, säger Mats 
Uno.

När lokaltidningen 
besökte invigningsfirandet 
hade butiken haft öppet i en 
dryg halvtimme. Det vimlade 
av folk i lokalen och många 
hade redan gått ut med en 
påse under armen.

– Vilken respons, helt 
fantastiskt! Det är roligt att 
se blandningen av folk, från 
barnfamiljer till pensionärer. 
Det är precis den bredden av 
kunder som vi strävar efter 
att nå.

Premiärdagen till ära 
fanns olika skoleverantörer 
på plats för att ge tips och råd 
om olika modeller. 

– Flera kunder uttryckte 
sin förtjusning över att ha 

fått en skobutik till torget 
och det känns naturligtvis 
roligt, avslutar Mats Uno.

Rusning till Skoallas invigning

PÅ INVIGNINGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mycket folk kom till torsdagens invigning av Skoalla på Ale 
Torg.

Mats Uno servade med skor i 
olika modeller och storlekar. 
Här är det Ella som provar 
ut en stövel medan lillebror 
Joel väntar på sin tur.

MAURITZBERG. Den som 
förväntade sig spöklik stäm-
ning lär ha blivit besviken. 
Mysfaktorn på Mauritz-
berg i fredags kväll var hög 
och konserten Ghost Inside 
Ghost var inte bara ett möte 
mellan publik och musiker, 
utan mellan publik, musiker 
och kompositörer.

Med utgångspunkt i Beet-
hovens spöktrio har de två 
tonsättarna Andreas Eklöf 
och Anna Eriksson arbetat 
fram sin egen musik, i sam-
arbete med Trio Gothia som 
också fick utrymme att im-
provisera fritt emellanåt. De 
olika styckena flöt in i var-
andra på ett naturligt sätt 
och stämningen var stund-
vis meditativ. I växlingar-
na mellan Beethovenslingor, 
strikt rytmiska figurer, flytan-
de klanger och koncentrerade 
knäppningar och slag var det 

de minsta ljuden som blev de 
mest intensiva.

De båda tonsättarna ack-
ompanjerade trion på citra 
och många oväntade klang-
er skapades genom ovanli-
ga användningsområden för 
instrumenten. Artonhund-
ratalsflygelns strängar blev 
utsatta för allt från pingis-
bollar till en diskborste och 
när pianotrion övergav strå-
kar och tangenter blev det på-
tagligt att alla fem i ensem-
blen faktiskt spelade sträng-
instrument.

Och efter att musiken tagit 
slut fortsatte man höra den, i 
elementens brus, vinden ut-
anför, stolskrap och hark-
lingar. Innan publik, musi-
ker och tonsättare samlades i 
köket för kaffe, nybakat bröd 
och Beethoventårta.

Johanna Dahlbäck

Spöktrio i ny tappning
Konserten Ghost Inside Ghost framfördes på Mauritzberg i 
fredags kväll.
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SKEPPLANDA. På 
fredag går SM i får-
vallning av stapeln i 
Koberg. 

Arrangörer är fören-
ingen Vallhundsringen, 
som håller till i norra 
Ale. 

Lotta Oredsson och 
Henrik Nilsson har 
siktet inställt på seger 
för arrangörsklubben.

De har båda varit aktiva i 
Vallhundsringen, som är 
en underklubb till Svenska 
Vallhundsklubben, sedan 
80-talet. När de nu åker på 
SM har de mycket erfarenhet 
med sig i bagaget. 

Fredag och lördag är kval-

dagar inför finalen som går 
under söndagen. Samman-
lagt ställer 60 ekipage upp, 
varav sex från arrangörsklub-
ben.

Tävlingen går ut på att 
hundarna ska hämta fåren 
och driva dem så jämt som 
möjligt i samma hastighet. 
Ägaren talar om för hunden 
vilket håll den ska gå och i 
vilket tempo genom att ge 
olika kommandon med en 
visselpipa.

Antalet får börjar på fyra 
stycken för att sedan öka till 
fem och i finalen är det två 
flockar med sju vardera som 
vallas.

– Det svåraste är att träna 
fram hunden på rätt sätt så 

att man jobbar bra ihop med 
den, säger Henrik Nilsson. 

Lokaltidningen träffar 
dem på Lotta Oredssons 
gård i Skepplanda, där trä-
ningen pågår för fullt inför 
helgen. 

Förutom att ställa upp på 
tävlingar arrangerar Vall-
hundsringen även kurser för 
djurägare som vill lära sig 
mer om fårvallning.

I Koberg, mellan Sol-
lebrunn och Trollhättan, 
kommer sammanlagt 250 får 
att finnas på plats inför SM 
och förväntningarna är höga.

– Vi hoppas så klart på att 
vinna, det gör man alltid, 
säger Lotta Oredsson.

JOHANNA ROOS

Ale-förening arrangerar SM i fårvallning
Tävlar. Lotta Oredsson och Henrik Nilsson hoppas på seger i helgens SM i fårvallning.

BALLONGLÖRDAG 1 OKTOBER • ÖPPET TILL 15 • BALLONGLÖRDAG 1 OKTOBER • ÖPPET TILL 15

HÖST
PRISER 
PÅ GRÄSKLIPPARE!

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

�������������������
������

NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!

50 öre sänkt pris per liter
på alla våra drivmedel

Gäller 1 oktober 10.00–15.00 på Statoil Älvängen.
Göteborgsvägen 92, tel: 0303-74 60 61
Öppet till 24 alla dagar.

100 kr
rabatt på 

Diamanttvätt.
Ord. pris 299 kr.

BALLONGLÖRDAG
PÅ STATOIL ÄLVÄNGEN 1 OKTOBER

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

129:-/st

Orkidéer 

Olika sorter. 3-stänglad

Gäller t o m söndag 2 oktober med 
reservation för slutförsäljning.

KVANTUMserien!
GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! på elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Prova på lunken!
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla åldrar, utan tidtagning. 

Ta gärna med gångstavar. Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

NAMN:

FÖDELSEDATUM

ORT

TELEFONNR.

Priser!
Medalj till de tre främsta baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna enbart utlottade priser.

Utlottade priser bland alla deltagare på varje deltävling
och sammanlagt bland alla som deltagit minst tre gånger.

Vinsterna är skänkta av 
ICA Kvantum Ale Torg.

Vi
d m

ålgång får du en värdecheck

so

m byts mot 1 kg bananer 

ho

s IC
A Kvantum Ale Torg!

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Tisdagarna: 4 oktober • 11 oktober • 18 oktober • 25 oktober •  1 november •  8 november

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 04 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 02-03  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 04 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 02-03  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 95 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 96-97  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 96-97  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 95 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 00-01  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 98-99  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 00-01  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 98-99  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

VÄRDE 
50 KR

Avgift föranmälan tom 4/10 via pg.
Vuxna (f. 95 och tidigare) ................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 96 och senare) ......... 80:-/6 ggr
Lunken ........................................................ 150:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 95 och tidigare) ................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 96 och senare) ......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång
Lunken ........................................................ 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se • hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om Ale Torg, Nödinge. 
Skyltat från vägen mot Ryd. Avgiftsfri omklädning med 
dusch & bastu. Servering fi nns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Erbjudande

Celsius
Celsius är en unik dryck som 
förbränner kalorier, bidrar till din 
vitalitet och prestationsförmåga

+ pant

(Pris per st 21,95:- + pant)

5 för 
100:-



Så här går det till...
När du har handlat för minst 50 kronor får du en ballong på köpet. 
Den innehåller en rabattkupong som ger 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...

ja, ända upp till 50% rabatt på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontoköp (även kort) mellan 50–5000 kronor på varor 
i butiken. Ballongrabatterna gäller ordinarie priser och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Klart att 
man passar 

på att handla 
när man är 
garanterad 

rabatt!

BALLONGLÖRDAGBALLONGLÖRDAG

Axums Järn  |  Ale Radio TV Service  |  Gobelängverkstan  |  Salong Jessie  |  Manufakturen  |  Klippoteket Huvudsaken

Café Blå  |  Utby Maskin  |  Butik Bella Donna  |  Älvängens Skor  |  Älvängens Färg  |  SE Järn  |  Älvgodis  |  Ale Radio  |  Älvblom

Lördag 1 oktober • Öppet till kl 15

mman  |  Svenheimers  |  Älvängens Garn  |  Statoil Älvängen  |  ICA Supermarket  |  Elvis & Elina  |  Älvfoto  |  Andrum

ACER ASPIRE ONE D255-N55DKK
10,1” LED skärm, Intel Atom N550, 
Windows 7 starter.

GRUNDIG 32GLX3000C
32” HD-klar LCD med bra bild & Ljud. 

SHARP LC32SH130E
32” HD-klar LCD med USB-in 
och uppspelning! 

LG DVX550
Mycket prisvärd 
DVD-spelare med USB-in!

2.990:-

3.790:-

3.990:-

399:-

GARANTERAD RABATT

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13 
GÖTEBORGSVÄGEN 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE
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���������������� � ��������

�����������������
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COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 | MÅN-FRE 09–18, LÖR 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

PASSA PÅ ATT FYNDA MED 
GARANTERAD RABATT

KATE MOSS
Lilabelle

139:-

CELINE 
DION

Signature

139:-

Lördag 1 oktober
har vi öppet till 15.00 och 

du har chans att få  
50% rabatt på det handlar.

Välkomna!

LOTTA MADDEYVONNE MIAN

KOM IN OCH BOKA TID OCH VAR MED 
I EN UTLOTTNING AV PRODUKTER 

Värda ca 500 kronor

Dragning efter 
stängning

Passa på att fynda 
när du har rabatt!

�����������

Älvängen
Tel. 0303-74 60 12

Chans till

50% 
rabatt!

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

www.axums.se

Välkomna 
in till Axums 

och fynda!
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– Jättebra! 
Trodde ni att ni skulle 

vinna?
– Från början trodde vi 

inte det eftersom ett band 
som är mycket större än 
oss var med. Deras musik-
videos har en kvarts miljon 
visningar på nätet, så det 
kändes svårt att slå, men det 
gjorde vi.

Är det nervöst att öppna 
för ett så pass stort band?

– Nej, jag brukar inte bli 

så nervös så det känns bara 
roligt.

Har ni träffat Arch 
Enemy ännu?

– Nej, men vi kommer 
snart att ta några foton ihop 
med dem. Vi vann även 
en gitarr som gitarristen 
Michael Amott ska signera. 
Bilderna kommer att finnas 
på Century Medias hemsida.

Vad hoppas ni på att 
spelningen ska leda till?

– Något stort, kanske ett 

skivkontrakt. Det blir väl-
digt bra reklam för oss i alla 
fall.

Vad vill du säga till alla 
som röstade på er?

– Tack så jättemycket för 
all support, ni är de bästa 
fansen i världen.

Hallå där Kristoffer Lindh, basist i alebandet Demotional som vann 
Century Medias röstningstävling och får bli förband till Arch Enemy i 
Göteborg den 11 november.

Hur känns det att bli förband till Arch Enemy?

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hallå där...

MASKINAUKTION
Timmervägen 1, Lilla Edet. 
Lördag 1/10 kl 1000,
Visning kl 800

Byggmaskiner/ställningar, Markvi-
bratorer, Laser, Avvägningsin-
strument, Dieselelverk, Motor/
röjsågar, Verktygssatser bacho, 
Badrumsinredningar, Hilti, Fyr-
hjulig MC 50-250cc, Volvo 855, 
VW-pickUp, Boggiesläp, Moped, 
Varupartier mm.

0565-91117 - 0706-591177

www.berntnilssonauktioner.se
Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00, www.hrf.se

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?

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

Alla kampanjmodellerna 
hitta r Du på www.contura.se

Gäller t o m 15 oktober 2011

Välj bland 6 Svanen -
märkta Contura kaminer 
och spara upp till 5000:-.

Kaminer för varje hem
MADE IN SWEDEN       M

A
D

E
 IN

 SW

EDEN       MADE IN
 S

W
E

D
E

N
 

SPARA
upp till 
5.000:-

Njut av 
värmen 
året om

CONTURA 520T
Ord. pris 22.700:-

JUST NU 
18.900:-

CONTURA 550
Ord. pris 17.900-18,900:-

JUST NU 
14.900:-

Enhetspris

STURES SPISAR AB
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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 I - M paket -07 Röd 5.300 mil 158.500 kr 
BMW 320 Advantage -08 Blåmetallic 5.900 mil 169.900 kr 
BMW 320 CI 1800Mil Komfort- & Dynamikpaket -09 1.800 mil  259.900 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 320 I Comfort Advantage sportstolar -07 5.000 mil 154.900 kr
BMW 325 Touring -06 12.100 mil 159.900 kr
BMW 330 IX Touring Svensksåld -01 Blåmetallic 20.100 mil  59.900 kr 
BMW 523 I Touring Comfort / Advantage pkt -07 9.900 mil 159.900 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 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 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 -12 154.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Automat -07 Blåmetallic 7.000 mil 89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT -12 Vit 0 mil 179.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT OMG LEV -12 0 mil 184.100 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT Silvermettalic -12 0 mil 184.100 kr

Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT Beigemettalic -12 0 mil 184.100 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT Vit -12 0 mil 179.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW KOMFORT Black pearl -12 0 mil 184.100 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW KOMFORT Vit -12 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 CRDI Komfort SW -09 Vit 6.800 mil 139.900 kr Extrapris: 129.900 kr
Kia Cee´d 1,6 EX ECO CRDI SW KAMPANJ Valfri -12 0 mil 179.900 kr
Kia Cee´d 1,6 EX SW 7ÅRS NYBILSGARANTI!! Valfri -12 0 mil 166.900 kr
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW ECO KOMFORT -12 0 mil 179.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX SW 7ÅRS NYBILSGARANTI!! -12 Valfri 0 mil 179.900 kr 
Kia Cee´d 5D Komfort 1,6 CRDI -11 Silvermetallic 0 mil 174.900 kr 
Kia Cerato 1,6 EX 5D -04 Silvermetallic 7.900 mil 47.500 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D MILJÖBIL -12 Valfri 0 mil 109.900 kr 
Kia Picanto 1,0 ECO 5D NYA MODELLEN -12 Valfri 0 mil 109.900 kr
Kia Picanto 1,0 EX ECO 5D -07 Svartmetallic 7.900 mil 59.900 kr
Kia Picanto 1,1 ECO KOMFORT, Nyservad -11 Röd 1.400 mil 89.900 kr
Kia Picanto 1,2 EX 5D KOMFORT MILJÖBIL -12 Valfri 0 mil 124.900 kr
Kia Picanto 1,2 EX 5D KOMFORT Lemon grassmetallic -12 0 mil 124.900 kr
Kia Pro_cee´d 1,6 CRDI EX 7ÅRS NYBILSGARANTI! -12 Valfri 0 mil  194.900 kr
Kia Pro_cee´d 1,6 CRDI EX 128HK -12 Valfri 0 mil KAMPANJ!  169.900 kr 
Kia Rio 1,2 ECO EX MILJÖBIL -12 Valfri 0 mil 137.900 kr 
Kia Rio 1,3 RS -04 Blåmet 8.000 mil 39.900 kr  
Kia Rio 1,4 ECO EX KOMFORT -12 Valfri 0 mil 152.900 kr 
Kia Rio Sport CVVT -06 Silvermetallic 9.100 mil 64.900 kr 
Kia Rio PREMIÄR NYA KIA RIO -12 Valfri 127.900 kr
Kia Sorento 2,2 CRDI -11 Vit 2.000 mil 264.900 kr 
Kia Sportage 1,6 2WD EX 5d -12 Valfri 0 mil 188.900 kr 
Kia Sportage 1,6 2WD EX -12 Valfri 0 mil 188.900 kr
Kia Sportage 1,7 CRDi EX 2WD -12 Valfri 213.900 kr 
Kia Sportage 2,0 AWD EX -12 Valfri 220.900 kr 
Kia Sportage 2,0 AWD EX / AUT -12 Valfri 0 mil 235.900 kr 
Kia Sportage 2,0 CRDI 184HK EX KOMFORT AUT -12 Valfri 0 mil 282.900 kr
Kia Sportage 2,0 CRDi AWD EX / AUT -12 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 19.900 kr 
Mercedes-Benz C 180 Kompressor Kombi Classic -04 9.000 mil 94.900 kr 

Mercedes-Benz C 180 Sport Coupe -01 Svart 13.900 mil 49.900 kr 
Mercedes-Benz C 200 Kompressor Automat -01 20.300 mil 44.900 kr
Mercedes-Benz CLS 500 / SV-såld / Key-Less 05 Gråmet 12.400 mil 214.900 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 307 SX 2,0 Kombi / ACC / Silvermetallic -04 14.600 mil 49.900 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 
Renault Scenic Grand 7-sits / ACC / Panoramatak -06 10.000 mil 59.900 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 99.900 kr 
Saab 9-5 AERO Sportcombi 250HK -04 Gråmetallic 20.900 mil 64.900 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 
Skoda Fabia Elegance 1,4 -06 Blåmetallic 5.700 mil 64.900 kr
TVR Griffith Hobby 545 La Vita Barnkammarevagn -10 Silvermet 179.900 kr
Toyota Auris 1.6 5-D -07 Svart 5.000 mil 104.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 -99 Vit 15.300 mil 27.500 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 Polo 1,4 -03 Röd 6.700 mil  49.900 kr 
Volkswagen Touran Cross Touran 2,0 TDI 170hk -07 7.600 mil 164.900 kr 
Volvo 960 3,0 Automat -97 Blålilametallic 14.900 mil 29.900 kr
Volvo S40 T4 -01 Gul 9.800 mil 59.900 kr 
Volvo S60 Momentum -06 Blåmetallic 24.000 mil 69.900 kr 
Volvo S80 2,4 170HK / Skinn /Automat -02 Svartmetallic 14.300 mil 64.900 kr 
Volvo V70 2,4T Business -00 Blåmetallic 23.800 mil 44.900 kr 
Volvo V70 2,5 SE / Servad / ACC -97 Solidblå 27.400 mil 24.900 kr
Volvo V70 GLT 170HK / Automat / ACC -97 Ljusgrönmet 30.600 mil 24.900 kr
Volvo XC70 D5 Momentum Automat / OBS -07 Extrapris 169.900 kr

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

För närvarande har vi 115 objekt i lager

www.karebybi l .se



På Torsdagar kör vi nu de tre B:na!

Bowling, Burgare och Bärs!

ALE Ale Torg, 0303-972 76 
KUNGÄLV Strandg. 80, 0303-106 35
www.smycka.se
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HÖGT GULDPRIS: 
BETALA SMART
MED DITT
GAMLA GULD

Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

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

10 lektioner x 40 min.

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

10 lektioner x 40 min. + teori

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

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

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook
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i mån av tid

Västra Gatan 59, KUNGÄLV
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Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 Västra 
Gatan 67, Kungälv • Tel: 0303-92415 

www.nillashop.se
www.parklanewoman.se

STICKAT & BLUSAR

Gäller 21/9 - 1/10

20%
RABATT
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PARK LANE
DAGAR

Handla i fästliga Kungälv
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�������������
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)
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Nu tömmer vi lagret och gör plats för nästa års kollektion!
Välkomna att fynda!
Erbjudandet gäller oktober ut

Ytterbyvägen 17, Tel: 0303-124 48 
ÖPPET: Mån-fre: 10-18  (lunch13-14) 
Lör: 10-14 www.brudobal.se
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1/2 PRISET på allt i butiken
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Kom in till oss 
med ditt barn!

Vi MÄTER foten, 
så ditt barn får rätt skostorlek 

(som passar hela vintern).

”SMOCKAT”med
Goretex skor till barn!

St. 28-35 | 899:-

Välkommen in!  
Lena med personal

KUNGÄLV  |  Södra Gränden 1, Telefon 100 34

St. 26-35 | 799:-

St. 31-40 | 949:-

KUNGÄLV
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LILLA EDET. I mitten 
av maj tillträdde Kajsa 
Jernqvist rollen som 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Hon känner av den 
optimism och framå-
tanda som avspeglar 
sig i olika samman-
hang.

– Det är jätteroligt, 
men vi har lång väg 
kvar, säger Kajsa till 
lokaltidningen.

Nyligen presenterades re-
sultatet av Insikt, en lands-
omfattande NKI-undersök-
ning (Nöjd Kund Index), där 
Lilla Edet rankas bland de 
fem bästa kommunerna i Bu-
siness Region Göteborg.

– Det är många fakto-
rer som spelar in. Företa-
garna känner att Lilla Edets 
kommun är på väg någon-
stans, att det finns en fram-
tid med den nya infrastruk-
turen som byggs, säger Kajsa 
Jernqvist.

– Det som glädjer mig 
allra mest i undersökningen 
är kvalitetsfaktorerna. Fem 
myndighetsområden finns 
med i rapporten och inom 

samtliga kategorier uppvisar 
vi fina siffror.

Vad är förklaringen?
– Vi kan konstatera att vi 

har förbättrat servicen. In-
ternt så har vi jobbat väldigt 
hårt med de här frågorna och 
det har visat sig ge resultat. 
Det är de enskilda medarbe-
tarnas vilja om att åstadkom-
ma en förbättring som givit 
önskvärd effekt. Nu gäller det 
att vi inte stannar upp utan 
fortsätter på samma inslagna 
väg och förbättrar oss ytter-
ligare, säger samhällsbygg-
nadschef Paul Mäkelä.

Kajsa Jernqvist vill också 
lyfta fram samarbetet mellan 
privat och offentlig sektor 
som en viktig framgångsfak-
tor.

– Kommunen är bara en 
av många parter. Det krävs 
att alla drar åt samma håll för 
att vi ska få till stånd en positiv 
samhällsutveckling som i sin 
tur gynnar kommunens före-
tagare. I arbetet att förbättra 
näringslivsklimatet finns inga 
motspelare, bara medspelare.

En dag i månaden fram till 
årsskiftet har Kajsa Jernqvist 
vikt åt företagsbesök. Med sig 
har hon de båda kommunal-

råden samt kommunchefen 
Johan Fritz.

– Därutöver gör jag själv 
ett antal företagsbesök. Di-
alogen med företagarna är 
ovärderlig. Vi får lyssna till de 
behov som finns, vad vi kan 
hjälpa till med för att under-
lätta företagarnas vardag och 
därigenom se hur vi bäst kan 
styra våra insatser, säger Kajsa 
Jernqvist.

Ulla Mattsson, som driver 
Skohörnan i Lilla Edet cen-
trum, understryker vikten av 
en god dialog med kommu-
nens företrädare.

– Ta bara informationsbi-

ten, som är en jätteviktig del. 
Själv sitter jag med i en grupp 
som planerar för julmarkna-
den och då är det positivt att 
kommunen finns med som 
en samarbetspartner när det 
gäller annonsering och så 
vidare.

Hur ser du på centrum-
projektet?

– Det skulle betyda oer-
hört mycket för kommunens 
utveckling. Lilla Edet be-
höver fler handlare och fler 
bostäder i centrum, avslutar 
Ulla Mattsson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Inom kort 
avgörs det om det blir 
något byggprojekt vid 
gamla posthuset eller ej.

Upphandlingen 
pågår och senast den 1 
november ska anbuden 
vara Leifab tillhanda.

– Veckan därpå har vi 
styrelsemöte och då lär 
vi kunna fatta beslut i 
ärendet, säger ordförande 
Anna Hedenskog (S).

För att centrumprojektet ska 
drivas igenom måste det ske 
på affärsmässiga grunder. Det 
är uppdraget som ägaren, 

Lilla Edets kommun, givit 
Leifabs styrelse.

– Därför kan vi inte säga 
att projektet blir av förrän vi 
gått igenom anbudsunderla-
gen. Om vi är tveksamma kan 
det bli att vi tar en dialog med 
vår ägare, säger Anna Heden-
skog.

Affärsmässiga grunder, 
vad innebär det?

– Vi har ett ansvar att hus-
hålla med koncernens pengar. 
Däremot är det fullt möjligt 
att vi kan ha en lägre avkast-
ningsgrad på satsat kapital 
än vad som anses vara nor-
malt och ändå ha en affärs-
mässighet. Vi har inga aktie-

ägare som flåsar oss i nacken 
utan vi har ett socialt ansvar 
att ta hänsyn till. Det innebär 
att vi ska tillhandahålla bostä-
der för kommunens invåna-
re och att vi kan acceptera en 
längre så kallad pay off-tid till 
skillnad från en privat aktör. 
Den aspekten måste vägas in 
i sammanhanget, säger Anna 
Hedenskog.

Behovet av bostäder i 
centrala Lilla Edet är stort. 
Leifab har en lång kölista.

– Det är ett efterläng-
tat bygge som vi verkligen 
hoppas ska bli av. Från styrel-
sens sida har arbetet högsta 
prioritet och det är vår ab- soluta ambition att ro i land 

detta projekt. Som ett helägt 
kommunalt fastighetsbolag 
bygger vi inte för spekula-
tion utan ser till ett förvaltan-
de av fastigheten i hela dess 
livslängd, säger Lars Ivars-
bo, vice ordförande i Leifab.

Om inga komplikationer 
uppstår skulle Leifab kunna 
ge ett tilldelningsbeslut redan 
under november, vilket i sin 
tur skulle möjliggöra bygg-
start innan årsskiftet.

– Det har ett symbolvärde 
att vi kan komma igång med 
det snaraste, då ser kommun-
invånarna att det är något på 
gång. Som det är nu är det 
inte roligt alls i centrum, 
säger Anna Hedenskog.

Tanken är att centrum ska 
förses med en huskropp om 
tre våningar. I bottenplan blir 
det affärsverksamhet, totalt 1 
400 kvadratmeter fördelade 
på tre lokaler. 

– Vi har ett samarbete 
med Kenneth Myrvold som 
åtagit sig att sköta den kom-
mersiella delen. Netto är in-
tresserade och det har även vi 
i Leifabs styrelse fått bekräf-
tat, förklarar Lars Ivarsbo.

I de två ovanstående vå-
ningsplanen är avsikten att 
bygga 26 lägenheter förde-
lat på 2-, 3- och 4-rummare.

– Något lyxbygge är det 
inte tal om utan normal lä-
genhetsstandard kommer att 
tillämpas. Poängteras bör 

dock att huskroppen förses 
med hiss, modern styrtek-
nik och passagesystem, säger 
Ivarsbo.

Bostadsdelen ska också 
kompletteras med en inne-
gård och vidare planeras det 
för 50 parkeringsplatser. Vär-
meförsörjningen sker med 
fjärrvärme.

– Går allt som på räls ska 
affärslokalerna kunna stå fär-
diga innan julhandeln 2012 
och en inflyttning i bostads-
delen innan nyår, avslutar 
Lars Ivarsbo.

Snart kan centrumbygget komma igång
– Leifab synar anbudsunderlagen i november

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här är tanken att det ska bli affärslokaler och lägenheter. Går allt som planerat ska 
spaden sättas i jorden innan årsskiftet avslöjar Anna Hedenskog, ordförande i Leifab, och 
Lars Ivarsbo, vice ordförande.

En illustration över fastigheten Centralen som ska inrymma 26 lägenheter och tre affärslo-
kaler i bottenplan.

Allt fler nöjda företagare i Lilla Edet

Näringslivsutvecklar Kajsa Jernqvist på besök hos Ulla 
Mattsson, som driver Skohörnan i Lilla Edet. LILLA EDET. Sveriges 

äldsta badhus hotas av 
stängning.

Driftskostnaderna 
skjuter i höjden och 
Sportlife som driver 
anläggningen ser ingen 
lönsamhet.

– Det blir föränd-
ringar vid årsskiftet, 
säger Alexandra Ahl-
stedt, regionchef för 
friskvårdskedjan.
Sportlife har under ett antal 
år försökt driva gym- och 
badverksamhet i det som 
kallas Sveriges äldsta badhus. 
Nu summeras satsningen och 
det är ingen rolig läsning.

– Det kostar 1,2 miljo-

ner kronor i värme-, vatten-,
el- och personalkostnader att 
hålla badhuset öppet. Vi kan 
omöjligt som enskilt före-
tag finansiera det. Det finns 
ett avtal mellan Sportlife och 
Leifab, vilket vi får förhål-
la oss till. Det medför emel-
lertid inte att vi inte kan ge-
nomföra åtgärder, säger Alex-
andra Ahlstedt.

Vilka dessa blir och om 
badhuset kan komma att 
stängas vid årsskiftet vill före-
taget inte gå in på. Att åtgär-
derna skulle vara av sådana art 
att de medför en förbättring 
för badvännerna känns dock 
som en utopi.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Badhuset stänger i Lilla Edet?
Badhuset i Lilla Edet.

På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
LILLA EDETS
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Biblioteket informerar

Nu är det dags att föreslå 
kulturpristagare eller 
kulturstipendiat, eller att för 
egen del söka kulturstipendiet 
för 2011.
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Nya riktlinjer för 
kost och nutrition 
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Ungdomspris 2011
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Lämna förslag på kandidater, med utförlig 
motivering, till kultur och fritid: 
eva.sorvari@lillaedet.se, senast 2011-10-07.

Behöver du hjälp att ta 
dig ur ditt missbruk?

�

Kontakta oss på Alkohol- och 
Drogmottagningen telefontid 

måndagar kl. 15-17 på 0520-65 96 01. 
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Föreläsning
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Torsdag 29/9 kl. 18.00, Lilla Edets bibliotek
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Sagostunder
Onsdagar (ojämna veckor) kl. 14.00, 

Familjecentralen
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Nya öppettider för 
Lödöse bibliotek 
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www.lillaedet.se
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2011 års kulturpristagare 
och kulturstipendiat

KONSERT
Måndagen den 10 oktober kl. 19.00 i 
Fuxernaskolans aula�����������������������������
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NATIONELLA 
ANHÖRIGDAGEN
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På gång...

Välkommen till 
Öppna Förskolan 

Familjecentralen Eken
Ekaråsvägen 6

Onsdag kl 13-16 barn 0-6 år
Torsdag kl 10-12 barn 0-1 år
Fredag kl 9-12 barn 0-6 år
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SÅNG OCH MUSIKSAMLING
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Befolkningsmöte
Hur kan vi tillsammans 

förbättra tryggheten i Hjärtum?
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Tid: 11 oktober kl. 19.00
Plats: Hjärtumsgården
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LILLA EDETS KOMMUN
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LILLA EDET. Ett polis-
kontor på hjul.

Det har blivit verk-
lighet i Lilla Edets 
kommun.

Varje torsdag står 
husbilen uppställd i 
centrum.

Lilla Edets kommun har varit 
utan polisstation sedan 2003. 
Protesterna var på sina håll 
högljudda vid den tidpunk-
ten, men faktum är att den 
polisiära närvaron har ökat i 
kommunen sedan stationen 
lades ner.

– Det var inte av ekono-
miska skäl som vi besluta-
de att stänga stationen i Lilla 
Edet, det handlade istället om 
att vi behövde anpassa verk-
samheten till den nya sam-
hällstrukturen. Vi såg en ny 
typ av brottslighet växa fram 
ur ett samhälle under utveck-
ling. Detta medförde att po-
lisen tvingades vässa sin or-
ganisation och effektiva-
re utnyttja samt kompetens-
höja polispersonalen för att 
möta behovet.  Ur detta per-
spektiv var besluten att stänga 
de mindre stationer helt nöd-
vändiga och i många fall också 
helt avgörande, förklarar po-
lischef Claes Johansson.

– Vi försöker hela tiden 
anpassa oss efter tidens anda. 
Mobila poliskontor är ett bra 
exempel på det. Dals-Ed, 
Munkedal och Färgelanda är 
vid sidan av Lilla Edet orter 
som tidigare har haft polis-
stationer där vi nu praktise-
rar vårt mobila kontor.

Allmänheten välkomnas
I Lilla Edet kommer polisens 
husbil att stå parkerad varje 
torsdag, klockan 10-14. All-
mänheten välkomnas med 
sina frågor, för att få informa-
tion eller rentav för att lämna 
tips till ordningsmakten.

– Dialogen med invånar-

na är a och o för polisen. 
Kommunikationen har hit-
tills skett i samband med be-
folkningsmöten och att vi re-
gelbundet träffar kommuna-
la företrädare, som för fram 
önskemål om vår polisiära 
verksamhet i området. Det 
finns också reglerat i ett så 
kallat samverkansavtal, säger 
Claes Johansson.

– Nu tar vi nästa ett steg för 
att ytterligare förbättra kom-
munikationen. Invånarna ges 
möjlighet att möta en polis-
man på plats.

Har det gjorts någon 
utvärdering av de mobila 
poliskontor som finns på 
andra håll i landet?

– I Skaraborg har poli-
sen fått väldigt positiva re-
aktioner och vi hoppas på 
samma effekt i vårt område. 
Det mobila kontoret är tänkt 
som ett komplement till den 
dagliga polisverksamheten.

Husbilen är utrustad med 
två fullvärdiga arbetsplatser 
där det också finns möjlighet 
att utgöra drogtester.

– Vårt mobila kontor kan 
användas till planerad verk-
samhet i omgivningen. Poli-
ser som tidigare var tvungna 
att bege sig till Trollhättan för 
drogtester och rattfylleriprov 
kan lika gärna använda mo-

bilkontoret som avrapporte-
ringsplats. Vi ser många för-
delar med det här sättet att 
jobba, säger Claes Johansson.

Lars-Åke Ringström och 
Tommy Eliasson är de po-
lismän som kommer att be-
manna det rullande kontoret. 
Förhoppningsvis kommer 
styrkan att utökas med ytter-
ligare poliser vad det lider.

– Jag har jobbat 30 år inom 
polisen och sysslat med allt 
möjligt, varit kvarterspolis i 
Västra Frölunda, jobbat inom 
trafikpolisen, kört motorcy-
kel och så vidare. Jag tycker 
det här ska bli riktigt roligt 
och jag tror på idén. Det blir 
en helt annan respons för all-
mänheten att kunna träffa en 
polis och prata öga mot öga, 
säger Tommy Eliasson.

– I den här rollen får du 
gilla den sociala biten. Lars-
Åke och jag har lång erfa-
renhet inom polisyrket och 
det har vi nytta av när vi är 
runt med vårt mobila polis-
kontor. Vi har rutin och kan 
förhoppningsvis svara på de 
flesta frågor som dyker upp, 
avslutar Tommy Eliasson.

LILLA EDET. Våra nya 
livsstilssjukdomar som 
diabetes typ 2 och 
hjärt-kärl-sjukdomar 
kryper allt längre ner i 
åldrarna, ett fenomen 
som Annika Gustafson 
är väl bevandrad med.

Efter drygt 30 år 
som sjuksköterska har 
hon nu startat egen 
rörelse med inriktning 
mot hälsa.

Sedan i våras driver 
hon HälsoVärdetVäst i 
centrala Lilla Edet.

Annika Gustafson är ett väl-
bekant ansikte för många 
kommuninvånare. I 14 år 
har hon arbetat som sjukskö-
terska på Lilla Edets vård-
central.

– De sju senaste åren var 
det med inriktning på pa-
tienter med hjärt- och kärl 
sjukdomar, jag tog en hel del 
blodtryck och ansvarade för 
den uppföljning som patien-
terna behövde mellan sina lä-
karbesök.

– Jag har alltid älskat mitt 
jobb och känt att min insats 
varit värdefull för patienter-
na. När vårdvalet infördes för 
ett par år sedan, ändrades de 
ekonomiska förutsättningar-
na på vårdcentralen. Detta 
ledde till omprioriteringar 
i arbetet och mindre tid för 
min hjärt-kärl -mottagning.

Främja företagsamhet
Detta fick Annika Gustafson 
att tänka till. I samma veva 
fick hon en inbjudan från 
Vårdförbundet om ett pro-
jekt där Swedbank, Nyföre-
tagarcentrum och SKL (Sve-
riges kommuner och lands-
ting) fanns med som samar-
betspartners.

– Detta var förra hösten. 
Inspirationskvällen syfta-
de till att främja företagsam-
het inom vården. Därefter 
gick jag en tredagarsutbild-
ning, som ytterligare gav mig 

blodad tand att starta eget.
Sagt och gjort. Under 

våren började Annika Gus-
tafson så smått att planera 
för sin verksamhet, gick en 
två veckor lång kostutbild-
ning, samtidigt som hon job-
bade kvar på vårdcentralen.

– I somras tog jag beslu-
tet att satsa fullt ut på mitt 
eget företag, HälsoVärdet-
Väst. Det får bära eller brista 
tänkte jag. Jag har dessutom 
hunnit kompletterat min ut-
bildning med att bli ISO die-
tencoach.

Gå ned i vikt
Annika Gustafson vänder sig 
i första hand till människor 
som vill ha hjälp med att gå 
ned i vikt. 

– Dessa resurser är be-
gränsade på vårdcentraler-
na vilket jag tycker är synd. 
Samma sak gäller även rök-
avvänjning, där det finns en 
stor efterfrågan.

Genom att erbjuda privat-

personer och mindre före-
tag ett hälsotest vill Annika 
Gustafson utgöra en hjälp 
till självhjälp. Hennes tips 
och råd ska förhoppningsvis 
kunna förhindra hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes 
hos kunderna.

– På ett hälsotest tar jag 
fram aktuellt kolesterolvärde, 
mäter blodsocker, tar blod-
tryck och så vidare. Sedan 
förs ett samtal utifrån kun-
dens värden för att se vilka 
eventuella riskfaktorer som 
föreligger.

Kombinationen av dålig 
kost och inaktivitet är ofta 
grundläggande orsaker till 
en dålig hälsa.

– I många fall handlar det 
om att få till små förändring-
ar i livsmönstret. Det behöver 
inte vara så komplicerat, av-
slutar Annika Gustafson.

Mobilt poliskontor i Lilla Edet
– Kommer till centrum varje torsdag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Åke Ringström delar ut information om det mobila po-
liskontoret, som kommer att finnas på plats i Lilla Edet varje 
torsdag.

Hjälp till självhjälp för en bättre hälsa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Gustafson driver HälsoVärdetVäst som håller till i 
källarplanet på Studio M i Lilla Edet.    

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-
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Delta i vår 
viktminskningskurs 

 i Lilla Edet
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Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se
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DRÖMPRISER 
HOS BALLINGSLÖV!
Just nu kan du köpa ditt drömkök till ett riktigt 
drömpris hos Ballingslöv! För kampanjrabatten 
som du får, blir det massor av pengar över till 
ytterligare drömmar.* 

Vad drömmer du om förutom ett svensk-
tillverkat kvalitetskök från Ballingslöv?

Välkommen in så berättar vi mer! 

*Vårt kök kostade 110.000 kr innan rabatt.  
Drömpriserna på kök gäller under perioden 1/9-22/10.���	�����
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ÅF INFO

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.00

LÖRDAGAR 
09.00-13.00Prässebäckvägen 2 Lilla Edet

VECKANS
KLIPP

130 -140 BEGAGNADE BILAR I LAGER!

08- Ren Megane
1,9 dCi, Sport-pkt. 9 455 mil 

NU: 112.900:- 

06- C70 T5 
Summum, Läder, 5 280 mil

NU: 249.900:-

08- S80 2,5T 
Momentum, 6 000 mil

PRIS: 191.000:- 

 
År Modell Utrustning Färg Mil: Förr: NU!
07 C30 2,4i 170hk Aut, Momentum, Xenon, Brilliantblå  4 000  174 900  148 000 
07 C70 T5 Summum Guldmet  5 250  244 925  207 300 
04 S40N 2,4 Aut Business Audio ECC, DSTC Safarigrön 11 770  105 000  89 500 
05 S60 140hk Addition Vinge drag Barentsblå  8 970  117 000  99 000 
04 S60 170hk Aut Business +, S-Läder, Xenon Rubyröd 11 300  109 900  109 900 
02 S60 2,4 140 Aut Business Rödmetallic 12 500  79 900  79 900 

03 S60 Bi-Fuel Aut Business plus plus Läder Silver 16 150  79 900  70 000 

08 S60 D5 Kinetic,Drag (fast) Titanium 15 559  154 500  129 500 
04 S80 2,5T Business Plus-Plus Xenon Svartmet  9 311  119 900  99 900 
07 S80 2,5T Aut Summum,Blåtand, P-hjälp Silver  6 500  219 900  189 900 
08 S80 2,5T Aut Momentum Oyster  6 000  219 000  191 000 
11 V60 T4 Aut Momentum, High Perf, 7", Flamenco  1 100  330 700  289 000 
09 V70II 2,0F Kinetic, Silvermet  5 550  177 000  177 000 
10 V70II 2,4D Momentum Drag Tidur Caspianblå  4 600  245 000  245 000 
11 V70II D5 Aut Summum, Tidur, High Perf, Elec. Silver  800  400 300  355 000 
03 V70N 140hk Business  Bus-Plus, Xenon Polarticblå 18 600  93 000  73 000 
05 V70N 2,5T Aut Business, xenonljus drag Aut Barentsblå 15 400  115 500  115 500 

STENDAHLS
SELECTED

Läs mer: www.stendahlsbil.se/veckansklipp

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30
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Din ICA handlare i Lilla Edet…

Finfi na erbjudanden den här veckan 
ifrån både grillen, bageriet och delin. 
Kan varmt rekommendera vår nöt- och 
russinlimpa tillsammans med en skiva 
skepparskinka. Njut av höstens härliga 
dagar och välkommen till butiken!

Patrik med personal

GOTT
FRÅN OSS!

  

 49  90  /kg 

Fläsky tterfi lé 
 Skaraborgs Chark. Av gris.     
     

Från grillen

 Grillad kycklingfi lé 
      
     

  

 99k    /kg 

Från delin

 Skepparskinka 
       Jfr pris 169:00/kg.     

  

 9  90  /st 

 Körsbärstomater 
 ICA. Holland.   250 g.   Klass 1.  
I ask.  Jfr pris 39:60/kg.     

  

 19  95  /st 

Från bageriet

 Nöt- och russinlimpa 
   500 g.     Jfr pris 39:90/kg.     

 Kaffe 
 ICA.   500 g.       Max 2 erbj/kund. 

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag. 

  

 16  90  /hg 

 B A G E R I  &  C A F É 25k/st

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 2/10-11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

UDDEVALLA. Det jubla-
des hos både vinnande 
och förlorande lag på 
Kamratgården i Udde-
valla.

Hemmalaget IFK 
Uddevalla firade en 
3-0-seger som innebar 
serieseger och avance-
mang till division 2.

Lilla Edets IF kunde 
glatt konstatera att 
kontraktet var säkrat i 
och med IFK Trollhät-
tans förlust mot Velebit.

IFK Uddevalla gjorde proces-
sen kort med gästande Lilla 
Edets IF. Ett heltaggat hem-
malag, som spelade för guld, 
avgjorde matchen redan i den 

första halvleken. Slutresulta-
tet fastställde den förre LEIF-
spelaren, Mats Johansson, i 
den 42:a spel-
minuten.

– En fantas-
tisk känsla att få 
vinna serien på 
hemmaplan. Vi 
har spelat bra 
hela året och inte haft några 
riktiga svackor, strålade Jo-
hansson som var med och 
spelade upp Lilla Edet i di-
vision 3 2007.

Lilla Edet var inför sä-
songen tippade att tillhöra 
toppen. Laget har dock inte 
motsvarat förväntningarna. 
Nu är emellertid kontraktet 
i hamn och LEIF kan ta sikte 
på nästa säsong. 

I lördagens serieavslutning 
gästas Ekaråsen av Lärje/
Angered.

ÄLVÄNGEN. Det var 
morgondagens elitfö-
rare som visade upp 
sig.

I lördags avgjordes 
den näst sista deltäv-
lingen i Westcupen.

Hemmaåkaren Anton 
Gole vann båda sina 
finalheat i klassen 85U.

Efter flera dagars regnande 
var det många som satte ett 
frågetecken för Paradisba-
nans kvalitet. Farhågorna om 
lervälling besannades emel-
lertid inte, underlaget visade 
sig vara helt okej.

– Fina förutsättningar, 
konstaterade ÄMK:s Urban 
Holgersson.

Att Älvbygdens MK förfo-
gar över många framtidslöf-
ten råder det ingen tvekan 
om. En del av klubbens 
talanger fanns på startlinjen 
i helgen.

– Vi startade vår crosskola 
för tre år sedan och respon-
sen har varit god. Intresset 
växer för varje år som går, 

berättar Urban Holgersson.
15-årige Anton Gole är 

definitivt ett namn att lägga 
på minnet. Han åkte ifrån 
sina konkurrenter på Para-
disbanan och vann före 
Robin Nessén, Stenung-
sunds MS.

I den tyngre klassen, 250 
kubik, gick segern till Simon 
Simberg från BMK Udde-
valla. Bästa hemmaåkare blev 
Eric Berndtsson på en tret-
tonde plats.

I 65g och 85g hade ÄMK:s 
förare inget med medaljstri-
den att göra.

Westcupens sista deltäv-
ling avgörs i Alingsås nu till 
helgen.

Jubel i LEIF trots förlust
– Kontraktet är säkrat

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marcus Olsson hade Lilla 
Edets bästa målchans i 
mötet med IFK Uddevalla, 
men Olsson och LEIF förblev 
mållösa. 
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Uddevalla – Lilla Edet 3-0 (3-0)

ÄMK:s framtid visade upp sig
– Anton Gole körde ifrån konkurrenterna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Linus Lindberg var en av hemmaåkarna som tävlade på Paradisbanan i lördags.

ÄMK:s Philip Tilly passerar en av sina konkurrenter.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Uddevalla – Lilla Edet 3-0 (3-0)
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (1-0)
Mål AIF: Niclas Elving, Peter Antons-
son, Gustav Vigelius. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Moha-
mad Abdulrazek 2, Niclas Elving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vara 1-4 (0-1)
Mål L/N: Jon Spjuth.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Göta 6-1 (1-0)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Daniel 
Larson 2, Mattias Johansson, Emil 
Frii. GBK: Joacim Lengrot.
Matchens kurrar: Linus Carlsson 3, 
Svante Larsson 2, Oscar Frii 1.

Division 5 A Göteborg
Tollered – Älvängen 5-2 (2-1)
Mål ÄIK: Rahel Faraj, Johan Parinder.
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Simon Enyck 2, Jimmy Thörnqvist 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Nödinge 5-2 (2-2)
Mål NSK: Johan Ekström, Robert Maxe.
Hålta – Nol 0-3 (0-3)
Mål: Mathias Karlsson 2, Michael Hintze.

Division 7 D Göteborg
Färjenäs – Surte 2-2 
Mål SIS: John Landstedt, Thomas 
Hansson. Matchens kurrar: Andreas 
Werder 3, Saffo Harbas 2, John 
Landstedt 1.
Bohus – Sparta 5-0

Division 2 V Götaland, damer
Derome – Skepplanda 6-1 (2-1)
Mål SBTK: Madeleine Larsson.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Hus FF 2-6 (1-5)
Mål L/N: Evelina Löfström, Cecilia Libera.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Askim/VFIF 1-1
Mål: Madelene Lindberg.

Älvängen – Hisingsbacka 1-4 (1-1)
Mål ÄIK: Mikaela Ögren. 
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 3, 
Irina Roussakoff 2, Anki Olsson 1.

Division 5 Alingsås
Alingsås KIK – Lilla Edet 3-1 (1-0)
Mål LEIF: Malin Erlandsson.

Tor 29 sept kl 19.30
Älvevi

Älvängen – Utbynäs

Lör 1 okt kl 13.00
Surte IP

Surte – Bohus

Lör 1 okt kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Jitex

Lör 1 okt kl 15.00
Nolängen

Nol – Zenith

Lör 1 okt kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Sjövik

Sön 2 okt kl 15.00
Vimmervi

Nödinge – Hålta

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 20 
september deltog 12 par. Medel var 
110 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Torsten Johansson/Ole J Jensen   145
2. Nils Lindström/Stig Christensson 142
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson     133
4. Elsa Persson/Rikard Johansson  129
5. Claes-Hugo Larsson/Thomas Elfving  122
6. Göte Olsson/Bo Severinsson       113

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rosendals IK 24-34 
(10-17)
Matchens kurrar: Kim Sandberg 2, 
Torbjörn Mattsson 1.
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ALAFORS. Det blir divi-
sion tre-fotboll även 
nästa år på Sjövallen.

Ahlafors IF säkrade 
kontraktet efter en 
stabil laginsats mot 
Åmål.

Niclas Elving inledde 
målskyttet efter en 
skakig inledning.

Hade det inte varit för två 
matchavgörande friläges-
räddningar av hemmakee-
pern Andreas Skånberg 
kunde drabb-
ningen med 
Åmål fått 
betydligt mer 
nerv. Istället 
hittade Niclas 
Elving en fri 
gata till vänster. Passningen 
snett inåt bakåt letade sig 
fram till Jihad Nashabat. 
Dennes avslut tog i ribban 
och returen överrumplade 
Peter Antonsson som inte 
fick ren träff, men istället 
fick Elving tillbaka bollen 
och kunde själv göra förlö-
sande 1-0.

Ahlafors hade stort boll-
innehav och efter paus fick 
laget bra spets på sina anfall. 
En välriktad frispark sig-

nerad Jihad Nashabat, tio 
minuter in i andra halvlek, 
satt perfekt på Peter Antons-
sons panna. 2-0 satte punkt 
för tillställningen. Åmål 
som från början inte hade 
något att spela för orkade 
inte hitta förnyad kraft. Tre 
minuter före slutsignalen 
blev det Gustav Vigelius 
som fick göra Ahlafors IF:s 
sista mål för årets säsong på 
Sjövallen. På lördag återstår 
bara avslutningen borta mot 
Skärhamn, men den liksom 
övriga matcher i serien 

saknar bety-
delse.

A h l a f o r s 
IF kan se till-
baka på en 
bra säsong. 
Många tviv-

lade på årets upplaga och 
truppen kändes på papp-
ret ytterst tunn och oer-
faren. Beslutet att satsa på 
en rutinerad tränarkraft i 
Lars-Gunnar Hermans-
son blev början på en mag-
nifik utveckling. I princip 
har samtliga spelare lyft sig 
en eller ett par klasser. Lars-
Gunnar Hermansson lycka-
des gjuta mod i laget och 
stundtals har inte ens seriens 
främsta kunnat rubba den 

gulsvarta lagmaskinen. Det 
defensiva försvarsarbetet 
har med undantag för ett par 
plumpar varit AIF:s signum 
och nu gäller att fortsätta 
gnugga geniknölarna för att 
göra offensiven till framti-
dens adelsmärke.

Fotbollsutskottet är också 
mycket nöjda med att kunna 
deklarera att Lars-Gunnar 
Hermansson blir kvar som 
skeppare nästa säsong. Han 
assisteras bland andra av Ola 
Holmgren.

Stabilt när AIF säkrade kontraktet

FOTBOLL
Division 3 nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (1-0)

Triss i målskyttar. Niclas Elving, Gustav Vigelius och Peter Antonsson fixade målskörden 
mot IFK Åmål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

NÖDINGE. Tränings-
matcherna har sett allt 
bättre ut.

Förväntningarna var 
därför stora inför sön-
dagens handbollspre-
miär.

Där blev det dock 
tvärtstopp – Ale HF:s 
herrar var inte alls med 
på noterna.

Rosendals IK tillhör knap-
past seriefavoriterna, men 
pigga och rappa ben straffa-
de Ale HF i seriepremiären i 
Ale gymnasium.

– Vi fick inte tag på dem 
och de utnyttjade våra miss-
tag. Det syns att de har en lång 
försäsongsträning bakom sig 
som farmarlag till Redbergs-
lid, säger Ales assisterande 

tränare Frank Wahlqvist.
Hemmalaget har försökt 

implementera ett nytt of-
fensivt för-
varsspel. Det 
märks att spe-
larna än så 
länge inte är 
helt trygga i 
det.

– Vi spelade även tradi-
tionellt 6-0-försvar utan att 
lyckas. Vi gjorde det svårt 
för oss idag och de fick kontra 
till sig en allt för stor ledning, 
konstaterar Frank Wahlqvist.

Ales betydligt stabilare 
och mer resliga lag straffa-
des också enligt lagledning-
en hårt av domarduon.

– Bara för att vi väger 
mer ska bedömningen inte 
vara tuffare mot oss. Det är 

klar att unga lag får problem 
med oss, men det blir en stor 
fördel om domarna alltid stäl-

ler sig på deras 
sida. Våra 
killar är tuffa, 
men inte fula, 
menar Wahl-
qvist.

Rickard 
Bäckström som i år gör 
något av en comeback som 
spelfördelare i Ale visade 
stundtals fina takter, men då 
Niclas Svensson sjukanmält 
sig fanns ingen bra avlastare.

– Vi behöver ha både Rick-
ard och Niclas för att orka 
en hel match, men killarna 
gjorde så gott de kunde.

Ale får slicka såren. På 
söndag väntar Västra Frö-
lunda på bortaplan och fram 

till dess finns det ett och annat 
att tala om.

– Det är så det ska vara i 
serieupptakten. Jag tror alla 
kände det när de kom hem 
igår. Nu talar vi ihop oss igen, 
rättar till felen och sen går vi 
för fullt igen, säger Frank 
Wahlqvist.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tung premiär för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rosendals IK 24-34 (10-17)

- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30 med start 6/10

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00 med start 8/10

Barnen kommer att få möjlighet att vara med i våra 
sammandrag (endags turneringar mot andra lag) som 

kommer att ske både på hemmaplan och runt om i 
Göteborg under hösten och våren.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 
sig handboll men framför allt för att ha roligt 

tillsammans med oss! 

Har ni frågor kan ni kontakta oss:
Sofia: 0768-50 25 01, Sara: 0768-78 25 63,

Viktor: 0733-32 01 15

HANDBOLLSSKOLAN
Hej alla barn och föräldrar! 

Då var det dags att dra igång med 
handbollsskolan igen. Både killar och tjejer 

födda 01-03 är välkomna. Vi kommer att köra både 
i Älvängen och Skepplanda och man får gärna 

vara med på båda ställena.



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

På söndagar mellan kl 12:30 och 13:30 
spelar  vi KNATTEFOTBOLL  i vår 

inomhushall på Vimmervi. 
Är du kille eller tjej och född 2005 

är du välkommen att prova på. 

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
www.laget.se/nskfotboll
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Söndag 2 okt 12:00  NSK P00 – BK Lobo 
  13:00  NSK  P02 – Vallens IF
  15:00  NSK  A - Hålta  IK 

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

MATCHER

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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NÖDINGE. 12 maj 2012 
avgörs Göteborgsvar-
vet.

Förberedelserna är 
emellertid redan i full 
gång hos både arrangö-
rer och löpare.

Förra tisdagen star-
tade OK Alehof sin 
varvsträning.

Redan nu har Alehof tagit 
sikte på nästa års Göteborgs-
varv. Motionärer som har för 
avsikt att genomföra loppet 
har bjudits in för att träna 
tillsammans, under ledning 
av Dan-Olof Johansson och 
Per-Erik Johansson.

– Vi har haft varvsträning 
under ett par år. Vi vill hjälpa 
deltagarna att förverkliga 
och utveckla sina mål. Den 
här träningen är helt och 
hållet inriktat på motionärer, 
förklarar Per-Erik.

Femton träningstillfällen 
är inplanerade varav sex nu 
i höst.

– Vi träffas på Dammekärr 
varje tisdag. Träningspas-
sen har lite olika inriktning, 
alltifrån distanslöpning till 
löpskolning och backinter-
vall. Det serveras ett smör-
gåsbord av olika träningsfor-
mer, berättar Per-Erik.

I likhet med Alehof erbju-

der ett femtontal andra klub-
bar i Göteborgsområdet 
samma träningskoncept. För 
deltagaren innebär det inte 
någon som helst kostnad.

– Göteborgsvarvet är med 
och sponsrar varför vi förser 
varje deltagare med sport-
dryck, kexchoklad och banan, 
säger Dan-Olof Johansson.

I snitt brukar det komma 
ett drygt 20-tal motionärer 
till Dammekärr. Deltagarna 
delas upp i olika fartgrup-
per, så att träningen ska bli så 
effektiv som möjligt.

– Vi har fått en väldigt bra 
respons och vi har väldigt kul 
när vi tränar. Göteborgsvar-
vet 2012 kan låta avlägset, 
men det gäller att börja trä-
ningen i tid, avslutar Per-
Erik Johansson.

Solen lyste och framgång-
arna duggade tätt när Bohus 
IF friidrott deltog i Lilla 
McDonaldsspelen på Eds-
borg i Trollhättan i söndags. 
Bohus IF var största klubben 
från Göteborgsområdet. 
Det var 14 glada och väldigt 
duktiga friidrottare som 
tillsammans gjorde totalt 
42 starter. Alla gjorde strå-

lande resultat i de grenar 
som de deltog i, vilket var 
60 m, höjd, boll, kula, längd 
och 400 m. Klubben tog 
flera guld, silver och brons, 
samt massor av andra fina 
placeringar. Även tre stafett-
lag deltog och de gjorde en 
stark teaminsats.

Per Carlsson

Friidrottsframgångar för Bohus IF

Alehofs varvsträning är igång

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med sikte på Göteborgsvarvet 2012. OK Alehofs varvsträning har dragit igång.

Per-Erik Johansson och 
Dan-Olof Johansson leder 
Alehofs varvsträning på tis-
dagskvällarna.

www.laget.se/aleibf

Matchvärd Team Sportia:

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

LÖRDAG 1 OKTOBER
KL 12.15

DIV 2 HERRAR
ALE - FRÖLUNDA

KL 15.00
DIV 1 SÖDRA DAMER

ALE IBF-ÖSTRA SK JÖNKÖPING 

MÖLNLYCKE. Det blev 
förlust för Ale IBF:s 
damer i division ett-
debuten.

Pixbo var klassen 
bättre.

– Det ska normalt 
sett vara den här skill-
naden, men jag tycker 
inte vi gjorde bort oss, 
säger Aletränaren 
Ralph Gustafsson.

Resultatet vittnar om en mål-
mässigt överlägsen seger för 
det meriterade Mölnlycke-
laget. Bakom fasade döljer 
sig dock en tämligen jämn 
match.

– Det som skiljer lagen åt 
är deras rutin och effektivi-
tet. De behöver inte skapa så 
många chanser för att göra 
mål. Vi är inte riktigt lika 
vassa än, men vi lär oss hela 
tiden, menar 
Ralph Gus-
tafsson som 
betonade 
att siffrorna 
inte speglade 
matchbilden.

Samtidigt kan lagledning-
en glädja sig åt att en tid med 
sjukdomar är över. Träning-
arna är nu återigen välbesök-
ta och kvalitén har höjts.

– Det ser bra ut och jag tror 
vi kommer att göra en riktigt 
bra hemmamatch på lördag. 
Förhoppningsvis får vi upp 

tempot och rörelsen i an-
fallsspelet. Jag vill gärna se att 
vi går lite rakare på mål och 

inte blir stå-
endes utmed 
sargkanterna, 
säger Gus-
tafsson.

Hos Ale 
imponerade tvåmålsskyt-
ten Sophia Adolfsson och 
Jennie Hedberg som slog 
två målgivande passningar.

I hemmapremiären på 
lördag svarar Östra Jönkö-
ping för motståndet. Dessa 
vann sin första match med 
5-4 över FBC Kalmarsund. 
Före damerna gör herrarna 

sin hemmadebut med match 
mot Frölunda.

Förlust i premiären för Ale IBF

Ale IBF:s damer fick det som väntat svårt i premiären borta 
mot Pixbo. Det blev förlust med 9-4. Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Pixbo – Ale IBF 9-4

www.laget.se/nodingesk

Veckans matcher
Ale Gymnasium söndag 2 oktober
09:10 F-00 Nödinge SK - Torslanda
10:10 F-99 Nödinge SK - Heid
11:10 F-98 Nödinge SK - Mölndal
12:15 FA Nödinge SK - Torslanda
13:30 Hdiv6 Nödinge SK - Byttorps IF
15:00 Ddiv2 Nödinge SK - Borås HK

Boll o Lek och handbolls-
skolan för barn födda -04 

har åter dragit igång
Båda grupperna tränar

lördagar i Nödinge sporthall
Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

MATCHSPONSOR

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Pixbo – Ale IBF 9-4
Mål Ale: Sophia Adolfsson 2, Sandra 
Augustsson, Emma Asplund.
Matchens kurrar: Sophia Adolfsson 
3, Jennie Hedberg 2, Ann-Sofie 
Johansson 1.
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SURTE. Det allra första 
Surtesjöloppet gick av sta-
peln på en av höstens vack-
raste dagar. Det var totalt 
50 entusiastiska löpare som 
hade lockats upp till Fågel-
dammarna i Surte, som för 
dagen förvandlats till täv-
lingscenter. 

Först ut att springa var de 
yngsta barnen 4-9 år, vars 
bana som var 800 meter 
lång, gick runt fågeldam-
marna. Löparna tog sig an 
uppgiften med stort allvar 
och kämpade sig tappert 
genom banan. Att det var 
både roligt och spännande 
gick inte att ta miste på.

De allra yngsta fann det 
tryggast att ha en förälder 
med sig runt. Vid mållinjen 
mötte jubel och medaljer, 
vilket av de glada och stolta 
minerna att döma helt säkert 
gav mersmak. Erik Johans-
son, 9 år från OK Alehof, 
vann på tiden 3.48 tätt följd 
av Gustav Berts, 6 år från 
Surte.

De äldre barnen sprang 
en bana på 1.8 kilome-
ter och den vanns i pojk-
klassen av den snabbe Erik 
Blick, 13 år från OK Alehof, 
på tiden 7.17. Nästa löpare 
över mållinjen var flickklas-
sens vinnare Louise Fors-
berg, 13 år från Surte, på 

tiden 8.53.
Det stora Surtesjölop-

pet började med den branta 
backen från Fågeldammarna 
upp till badplatsen. Loppet 
följde sedan den nya fina 
stigen medsols runt sjön. Av 
de 32 startande sprang de 
flesta, men några lunkade 
eller gick den vackra stigen.

Herrklassen vanns av 
norrmannen Kai Hanssen, 
40 år från Tromsö Löpe-
klubb, på tiden 29.43. Snab-
baste herren från orten var 
Magnus Söderlind, 45 år 
från Surte som sprang för 
Volvo Cars, på tiden 31.14. 
Först i damklassen kom Jo-
hanna Tidholm, 33 år från 
Surte, på tiden 36.05. Johan-
na tyckte att det idag gick 

ovanligt lätt eftersom hon 
annars brukar springa runt 
sjön med både barnvagn och 
hund. Hon tänker komma 
igen nästa år med en ännu 
bättre tid. 

Som ett alternativ till 
springloppen fanns det även 
en tipspromenad med både 
vuxen- och barnfrågor. Lis-
beth Börjesson, Surte, var 
bäst bland de vuxna och 
Fabian Janz från Nödinge 
var bäst bland barnen.  

Hela arrangemang-
et var ett samarbete mellan 
Ale Surte Bandyklubb, OK 
Alehof och Kulturförening-
en Svanen, och de har redan 
börjat planera för nästa års 
Surtesjölopp.

❐❐❐

Premiär för Surtesjöloppet
– En folkfest i ljuvligt höstväder 

Premiären av Surtesjöloppet utvecklade sig till en riktig folk-
fest. Lördagen bjöd dessutom på underbart höstväder.

På söndag avgörs det vilket lag 
som vinner division 5 Väster-
götland Västra. Det är fördel 
Vänersborgs FK som toppar 

tabellen en poäng för jagande 
Skepplanda BTK. VFK åker 
till Lenavallen för att möta 
Östadkulle och SBTK reser 

norrut för bortamatch mot 
Trollhättans BoIS. På pap-
peret likvärdiga uppgifter.

– Först och främst ska vi 
vinna vår match mot BoIS, 
sedan får vi se hur långt det 
räcker. Det 
skall nog 
mycket till om 
Vänersborgs 
FK ska tappa 
poäng, de har 
uppträtt sta-
bilt under hela hösten. Vis-
serligen kommer det nerver 
in i bilden, så visst finns chan-
sen, säger SBTK:s assisteran-
de tränare, Jimmy Johans-
son.

– Hur det än slutar så har 
killarna svarat för en fantas-
tisk säsong. Jämfört med fjol-

året, då vi föll i kvalet till divi-
sion 4, har vi spelat en bättre 
fotboll och framförallt haft 
en högre lägstanivå, säger 
Johansson.

I Götaälvdalsderbyt mot 
Göta BK 
blev det en 
komforta-
bel seger med 
6-1. Svante 
Larson gav 
hemmalaget 

ledningen i den första halv-
leken, men den riktiga mål-
explosionen lät vänta på sig 
till efter pausvilan. Skepplan-
da ökade på till 2-0 genom 
samme Larson innan gäs-
terna kunde reducera till 2-1 
genom Joacim Lengrot. 
Dramatiken uteblev emeller-

tid sedan Göta fått en spela-
re utvisad efter en vansinnes-
satsning på Mattias Holm-
ström i hemmakassen.

Göta föll ihop som ett 
korthus och SBTK kunde 
glida ifrån i målprotokol-
let till en betryggande seger. 
Daniel Larson förvaltade två 
frilägen på bästa sätt. Mattias 
Johansson och inhopparen 
Emil Frii sällade sig också 
till målskyttarna.

– Det var lite spänt inled-
ningsvis, men i den andra 
halvleken lossnade det rejält. 
För en gångs skull kunde man 
sitta lugnt på bänken under 
de sista minuterna. I de två 
senaste matcherna har inte 
avgörandet kommit förrän 
på stopptid, säger Jimmy Jo-
hansson.

– Nu gäller det att ladda 
om och ta sikte på söndagens 
avgörande. Det blir högin-
tressant, avslutar Johansson.

❐❐❐

Gulddrömmen lever för SBTK

TOLLERED. Efter förra 
omgångens bragd mot 
Virgo, kom lördagens 
storförlust mot Tol-
lered som den verkliga 
motgången för ÄIK. 

5-2 slutade matchen.
Steget till division 6 

är nu ytterst nära.

Den verkliga gnistan sakna-
des hos flera av spelarna. Det 
var ingen som lyckades uppnå 
samma vilja och energi som i 

matchen mot Virgo.
ÄIK fick en 

mardröms-
start då hem-
malaget redan 
efter dryga 
kvarten hade 
ordnat till en 2-0-ledning. 
Det var två mycket så kalla-
de billiga mål som ÄIK-för-
svaret bjöd på. Humöret var 
hellre inte på topp bland flera 
av spelarna.

– Vi hade en dag där 

inget stämde, ansåg träna-
ren, Tommy 
Svensson 
som ändå 
hoppas på un-
derverk i de 
två återståen-

de omgångarna. 

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2006-2005)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2001 – tidigare)
Konditionsträning utomhus i ca 30-45 min  
och avslutar inomhus med styrka och smidighet.

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 3 oktober i Bohushallen:
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SÄSONGSAVSLUTNING

PÅ FORSVALLEN

SBTK Dam – Jitex

Division 2 V Götaland

Lör 1 oktober kl 14.00

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Daniel ”Göken” Larson blev tvåmålsskytt när Skepplanda 
BTK hemmabesegrade Göta BK med 6-1 på Forsvallen i lör-
dags.

NÖDINGE. Allt avgörs i den sista spelomgången.
Skepplanda BTK har fortfarande en liten chans 

till serieseger.
Lördagens seger hemma mot Göta BK innebär 

att gulddrömmen lever.

FOTBOLL
Div 5 Västergötaland V
Skepplanda BTK – Göta BK 6-1 (1-0)

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg
Tollered – Älvängens IK 5-2

Troligen sexan för ÄIK 
– Ödesdiger förlust mot Tollered

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Vitklädda ÄIK-spelare i kamp med en motståndare. Tollered vann matchen med 5-2.
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KONFERENCIER:

HENRIK HJELT

KATE RYAN [BE]

JILL JOHNSON [S]

DARIN [S]

SANNE SALOMONSEN [DK]

PETER JOHANSSON [S]

www.onstage.se
MediapartnersArrangör 

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

eller i närmaste SJ Resebutik

Nu är biljetterna till årets show släppta!

USPASTORP. Stubbracet 
i Uspastorp har växt 
till en riktig folkfest.

När arrangemanget 
5-årsjubilerar på lördag 
sker det med nytt del-
tagarrekord.

34 traktorförare har 
anmält sitt intresse till 
tävlingen.

I fjol kom 1 000 personer 
för att se 27 ekipage tävla i 
Stubbracet i Uspastorp. Det 
finns inget som tyder på att 
publikintresset skulle bli 
sämre den här gången.

– Det beror naturligtvis 
lite grann på vilket väder vi 
får. På grund av den senaste 
tidens myckna regnande har 
vi tvingats att byta tävlings-
åker. Fortsätter det regna 
blir det problem med parke-
ringsplatser varför vi vädjar 
till besökarna att samåka i 
den mån det går, förklarar 
pressvärden Erik Karlsson.

Av de 34 deltagarna är 28 
herrar och 6 damer. Det är 
nytt rekord.

– Stubbracet har blivit en 
traktorfest som ingen vill 
missa. Hela byn är engagerad 
för att arrangemanget ska 
bli så bra som möjligt, säger 
Erik Karlsson.

Hasse Andersson, känd 
radioröst från P4 Göteborg, 
agerar inte bara speaker i år. 
Hasses namn återfinns näm-

ligen i deltagarlistan.
– Hasse fick provköra en 

traktor i fjol. Nu är han ruti-
nerad och då kan han lika 
gärna vara med och tävla, 
säger Erik.

Vad gör Stubbracet så 
populärt bland allmänhe-
ten?

– Ungar älskar trakto-
rer. Sedan har vi oss som är 
betydligt äldre än dagisbar-
nen, men som fortfarande 
har en förkärlek till dessa 
fordon. Vi har inte vuxit ifrån 
det, avslutar Erik Karlsson.

Rekordintresse inför årets Stubbrace
– 34 deltagare anmälda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stubbracet i Uspastorp 
kommer att slå nytt delta-
garrekord. 34 personer har 
anmält sitt intresse till lör-
dagens tävling.

Hasse Andersson, känd från P4 Göteborg, agerar speaker i 
vanlig ordning.

MANTORP. Team biogas.
se är STCC-mästare.

Efter en stark final-
helg på Mantorp Park 
stod Sveriges klimats-
martaste racingstall 
som etta i teamtabel-
len.

I laget återfinns 
Patrik Olsson från 
Göta.

Glädjen över teamguldet 
grusades emellertid av det 
faktum att Fredrik Ekblom 
missade förartiteln i sin bio-
gasdrivna Volkswagen Sci-
rocco och blev silverman 
efter en omdiskuterad hän-
delse i det andra finalheatet. 
Team biogas.se lämnade in en 
protest efter loppet.  

Teamguldet gladde emel-
lertid teamchefen Tommy 
Kristoffersson.

– Den här segern är ett 
bevis på att det här varit ett 
lyckat projekt, sa han och 
lyfte den tunga segerpokalen.

I fjol missade Team biogas.

se teamsegern med knapp 
marginal. Den här säsong-
en stod Fredrik Ekblom och 
Patrik Olsson, förarna som 
räknas in i mästerskapet, pall 
hela vägen. Ekblom blev tvåa 
och trea i de båda finalhea-
ten, Olsson fyra och femma. 
Det gav, med råge, tillräck-
ligt många poäng för att 
Team biogas.se skulle ta sig 
förbi Volvo Polestar i mäster-
skapstoppen.

– Jättekul. Den här segern 
är verkligen alla i Team 
biogas.se väl värda. Samtliga 
har lagt ner oerhört mycket 
tid och energi på att vi skulle 
nå hela vägen fram, konstate-
rade segerduon.

Ända sedan EON och 
Volkswagen tog initiativ till 
projektet och Team biogas.se 
gjorde sin första STCC-del-
tävling 2009 har målsättning-
en varit att bli mästare. I fi-
nalen på Mantorp Park blev 
drömmen verklighet.

❐❐❐

Teamguld till Team biogas.se
Patrik Olsson från Göta och Fredrik Ekblom är männen 
bakom första STCC-titeln för Team biogas.se.
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Feldberg,
Nordtyskland

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 välkomstdrink

Seehotel Feldberg 
Då muren föll, blev Mecklenburg-
Vorpommern och dess historiska 
landskap och prakt på allvar till-
gängligt för alla, och möjligheten för 
att åka på äventyr mellan romantiska 
slott och korsvirkesidyller längs mer 
än 1000 glittrande sjöar i det beröm-
da Mecklenburgska sjöområdet har 
aldrig varit mer populärt än nu. På 
ert fina hotell kan ni nästan inte bo 
mer pittoreskt, på en höjd mitt i den 
lilla, mysiga staden Feldberg och med 
panoramavy över den stora, blå sjön 
Haussee. Utsikten kan ni njuta av från 
Salon Seeblick under frukostbuffén, 
och så har hotellet dessutom den 
härligaste spaavdelning med pool. 
Föredrar ni aktiva upplevelser kan 
en segeltur med avgång från bryg-
gan endast 100 m från hotellets dörr 
rekommenderas.

Weekend i 
Smålands idyll

Hotell Nissastigen 
I landskapet Småland där Emil i 
Lönneberga hade hyss för sig och 
där Barnen i Bullerbyn lekte – ligger 
Hotell Nissastigen mitt i Gislaved 
centrum – ett charmerande stads-
hotell med personlig prägel och 
gedigen historia som leds av de 
två glada Smålandstjejerna Josefi n 
och Anna. Småland har nästan 
allt som Sverige står och är känt 
för: Älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, bördiga fält, vattenfall och de 
röda husen med vita knutar – vars 
färg som för den delen kallas just 
“Smålandsröd”. Småland är perfekt 
för utfl ykter och äventyr: Den vackra 
Kyrkparken i Gislaved inbjuder till 
många underbara och avslappnande 
promenader. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Pris per person i dubbelrum

749:-
Pris utan reskod 899:-

3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Gislaved

Mecklenburgs sjöar

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

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

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Fri entré till 
 Gislaveds Badhus
• Fri träning på 
 Motion och Hälsa

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 
(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.

Ankomst: Valfri 1/10-19/12 2011 
samt 1/2-28/5 2012.

OBS: Kuravgift på 1,20 EUR per person 
per dygn ska betalas direkt på hotellet. 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2011 och 
1/4-1/6 2012. 

Kärleksproblem, förvirring 
och föräldrar som inte för-
står är inte sällan förekom-
mande inslag i en tonårings 
liv. I dagens samhälle utgör 
även Internet en stor del av de 
ungas vardag och även där får 
ens handlingar konsekvenser, 
på samma sätt som i det verk-
liga livet.

I föreställningen Vad gör 
du just nu? får publiken 
följa ett antal familjer, som 
alla har sina problem. Vi får 
bland annat möta familjen 

Gårdh, som består av Julia 
och hennes pinsamma pappa 
som har svårt att acceptera 
att hon är tillsammans med 
Gustav.

Gustav sätter sig i pro-
blem när han blir skyldig en 
kompis pengar och hans liv är 
allt annat än enkelt. 

Även om man är förmö-
gen, som Ylvas föräldrar, så 
betyder inte det att tillvaron 
kantas av lycka. Bakom den 
fina fasaden döljer sig väl be-
varade hemligheter. 

Dessa är bara några av 
de karaktärer som publiken 
kommer att få ta del av när 
föreställningen har premiär 
den 4 oktober.

Bland skådespelarna har 
det skapats en varm gemen-
skap och Pelarteatern är den 
naturliga mötesplatsen. 

Det är ett gäng stressade 
men taggade ungdomar som 
lokaltidningen träffar på det 
första genomdraget av pjäsen.

– Nu är det mindre än två 
veckor kvar och det börjar bli 
lite stressigt, säger Emelie 
Ekvall som spelar Julia.

De har tränat hårt den sista 
tiden och därför är det inte 
konstigt att de går in i sina 
roller. 

– Eftersom jag spelar en 
tonåring, precis som jag själv 
är, så blir det lätt att man 
identifierar sig med henne. 
Hade jag spelat en annan roll 
så hade det varit lättare att 
skilja på, säger Emelie Kast-
berg, som spelar Ylva. 

Föreställningen kommer 
att visas två gånger för års-
kurs sju och två gånger för 
allmänheten. 

Den 17 oktober kommer 
även forskaren Sofia Berne 
att föreläsa om mobbing på 
nätet, ett tema som tydligt 
kan kopplas till pjäsen.

Många kommer att känna 
igen sig i tonåringarnas liv 
och deras svåra kval. De begå-
vade skådespelarna kommer 
garanterat att locka fram en 
och annan tår hos publiken 
– både utav glädje och sorg.

Spänningen stiger på Pelarteatern
– Bara en vecka kvar till premiären av vakna-föreställningen

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

Onsdag 5/10 kl 18.30 

Kung Fu 
Panda 2

Söndag 2/10 kl 15.00 
Matiné. Entré 60 kr

Jag saknar dig

Jägarna 2

Tisdag 27/9 och 
onsdag 28/9 kl 18.30
Entré 100 kr, från 15 år

www.alefolketshus.se

Visa på 
villovägar
Teater och allsång för barn där 

publiken sjunger med så att 
det dånar - med en av världens 

största sångböcker.

Musikdirektören och Assistenten ska 
hålla en helt vanlig musiklektion. 
Men plötsligt kommer det in en 

pojke med sin skrikande lillasyster i 
en barnvagn. Han vill ha hjälp med 

att hitta en vaggvisa så att hans 
syster kan somna, men råkar gå 

vilse i den gigantiska sångboken.

Söndag 9 okt 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Biljetter 60 kr säljes på Biblioteken 

i Nödinge och Skepplanda, Ale 
bokhandel i Nödinge, Allans 
bokhandel i Älvängen och 

medborgarhusets kassa från kl 
14.00 på speldagen. 

Barn- och familjeföreställning.

  Sponsor:

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

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

ALAFORS. Premiären av föreställningen ”Vad gör 
du just nu?” närmar sig med stormsteg. 

De unga skådespelarna på Pelarteatern arbetar 
för fullt och förväntningarna är höga. 

Alekuriren fick ta del av ett smakprov inför vad 
som komma skall.

Kval. Ibland känns avståndet 
till ens föräldrar extra stort.

Intriger. Föreställningen innehåller det mesta som hör en 
tonårings vardag till.
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VARMT
VÄLKOMNA!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

G Ö T E B O RG – K I E L

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

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

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

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

NÖDINGE. Tid för avgång 
– en skenbar komedi är en 
historia som utspelar sig i 
genuin järnvägsmiljö. Plat-
sen är stationshuset i Scotby, 
en liten ort på den engelska 
landsbygden långt ifrån stor-
stad och modernitet. Huvud-
personerna är förste stations-
inspektör Brian Bloomfi-
eld, 63, och hans assistent, 
andre stationsinspektör 
Alfred Gibson, 63. Tisdag 
11 oktober förflyttas statio-
nen till Ale gymnasium när 
Panikteatern gör ett stopp i 
Nödinge.

Vi får följa herrarna i 
vardagens liv och id. Det är 
ingen ände på rutinerna och 
allt måste skötas på bästa 
sätt. Ett gott och tryggt liv 
där ett väl utfört dagsverke 
utgör den bästa huvudkud-
den, och där planerna på ett 
eget friköpt stationshus efter 
pensionen håller drömmarna 
levande. Men det är något 
som skaver i idyllen av tåg-
klareringar och signalhante-
ring; ett delikat dilemma som 
inte tål närmare granskning. 
När så styckets tredje person 
inträder i handlingen blir 
snart goda råd såväl dyra som 
drastiska.

”The Signalman´s 
Apprentice” är skriven av den 
irländske skådespelaren och 
dramatikern Brian Phelan. 
Brian Phelan hade en omfat-
tande karriär på scen och 
inom film– och tv-produk-
tion, innan han lade det egna 
spelandet åt sidan för att på 
heltid ägna sig åt att skriva 
dramatik. Som dramatiker 
är han känd och prisbelönad 
för en lång rad av manus för 
brittisk och amerikansk film 
– och tv.

Panikteatern är en fri tea-
tergrupp från Uppsala som 
2009 fyllde 35 år. Paniktea-
tern spelar teater för barn 
och vuxna på turné såväl som 
på den egna scenen ”Den 
Lilla Teatern” i Uppsala. För 
tolfte året i rad är tyngdpun-
ken i verksamheten vuxenfö-
reställningar på landsbygden 
eller på mindre orter runt om 
i Sverige.

Ronald Brandel (skåde-
spelare) är ett känt ansikte 
för arrangörer runt om i 

landet efter 30 år som turne-
rande skådespelare. ”Rolle” 
är bland annat utbildad på 
Malmö scenskolas fortbild-
ning. Sedan länge har han 
varit en drivande kraft bakom 
Panikteatern med avbrott då 
och då för arbete på andra 
fria grupper, Riksteatern, 
privatteater och tv.

Maud Nyberg (skådespe-
lare) har gått Teaterhögsko-
lan i Stockholm 1976–79. 
Riksteatern, Helsingborgs 
Stadsteater, Teater Aurora 
har varit några av hennes 
arbetsplatser innan hon 1995 
knöts till Panikteatern. Ett 
50–tal uppsättningar har det 
blivit genom åren, musika-
ler, komedier, Shakespeare, 
Tjechov, nyskrivet svenskt 
och så vidare samt en hel del 
barnteater. Maud har också 
medverkat i film, tv–teater, 
radioteater med mera.

Per-Anders Strand (skå-
despelare) är även han känd 
runt om i landet efter många 
mil på turné, bland annat 

med den egna Teater Rese-
när under 1985–94, innan 
han 1995 kom till Panik-
teatern. Under åren har han 
arbetat med barn och vuxen-
teater i fria grupper, på regi-
onteater, Riksteatern samt tv. 
Per-Anders är bland annat 
utbildad på Malmö Scensko-
las fortbildning.

Erik Lidholm (komposi-
tör) är musiker, kompositör, 
orkesterledare, musikalisk 
arrangör och skådespelare. 
Även han är en mångårig 
medarbetare till Paniktea-
tern. Han har medverkat i 
minst 15 av Panikteaterns 
uppsättningar som musiker 
och kompositör, men även i 
flera fall som skådespelare. 
Andra arbetsgivare har varit 
Uppsala Stadsteater och 
Riksteatern.

Teaterföreningen i Ale 
hälsar alla välkomna till en 
föreställning där humorn är 
påtaglig och svärtan likaså.

❐❐❐

Tid för avgång – en skenbar komedi
– Panikteatern gör ett stopp i Nödinge

Panikteatern från Uppsala gästar Ale gymnasium tisdagen den 11 oktober med föreställning-
en Tid för avgång – en skenbar komedi.               Fotograf: Staffan Claesson
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Varje fredag är ett ökande medlemmar i SPF 
Alebygden ute och vandrar. Senaste fredagen 
drog 32 vandrare till Älghult. Vi ställde bilarna 
vid södra ändan på Älghultssjön och gick skogs-
vägen upp till Älghult. Här bodde som mest 50 
personer berättade Tage Svensson. Nu bor här 
bara en.

Vi rastade vid dämmet vid sjöns norra ända. 
När vi gjorde denna vandring för två år sedan 
möttes vi av fin gammelskog med massor av 
kantareller lysande mot den mörkgröna mossan. 
Nu hade man avverkat skogen och svamparna 
var borta. Träden låg dock kvar och vi fick en 

strapats promenad som vi inte var förberedda 
på. Det var imponerande att se att alla dock tog 
sig fram.

Nästa vandring blir omkring Ljusevattnet där 
Alf Andersson berättar om traktens historia.

SPF Alebygden hade fått förtroendet att 
arrangera distriktsuttagning i frågesporten 
Hjärnkoll. Sju lag från Norra Älvsborgs distrikt 
av SPF ställde upp.

Vann gjorde SPF Hjorten från Alingsås trots 
att man saknade en deltagare. Hemmalaget kom 
fyra. Segrarna ställer upp i riksfinalen i Borås.

Sjuttio personer hejade på de tävlande och 
eggade dem med hejaramsor och glada tillrop. 
Distriktets ordförande Bengt Englund delade 
ut rosor till deltagare och funktionärer och gav 
arrangemanget mycket beröm.

Lennart Mattsson

Fysiska och psykiska SPF-aktiviteter

Sture Carlsson, Nol har avlidit och ef-
terlämnar syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Sture var född 1934 i Bohuslän på ett 
lantbruk som föräldrarna brukade sam-
tidigt som fadern drev ett mindre åkeri. 
Efter avslutad skolgång blev Sture medlem 
i den tidens ungdomsorganisation som var 
egentligen det enda som fanns på landsbyg-
den, nämligen SLU (Svenska Landsbyg-
dens ungdomsförbund) som var dåvarande 
Bondeförbundets ungdomsförbund.

Avancemanget inom detta förbund 
lät inte vänta på sig. Kommitté och sty-
relseuppdrag blev Stures paroll. Sture 
avancerade till SLU:s distriktsordförande i 
Bohuslän, ett uppdrag som Sture var lyck-
lig över och som han återkom med i sina 
tankar långt upp i åldern.

När Sture blev arbetsvuxen var det en 
del arbetsuppgifter som lockade. I flera år 
var Sture serviceman för stora verkstads-
maskiner, och reste runt i världen med sina 
verktyg för att skruva på rätt muttrar så 
att maskinerna skulle kunna fullgöra sina 
uppgifter. Men hör och häpna Sture hade 
inga nämnvärda språkkunskaper, men med 
viftande med armar och ben gjorde han sig 
förstådd.

Jag frågade Sture många gånger. ”Hur 
många riksting har du närvarit på?” Sture 
kunde inte svara på det. Men svaret blev. 
”Det har varit många” Säkert hade Sture 
rekord i att bevista riksting. Sture kanske 
hade rekordet av alla Centerpartister i Sve-
rige med att ha besökt mest antal riksting.

I slutet av sin arbetsperiod och när pen-

sioneringen väntade flyttade Sture till Nol 
tillsammans med sina föräldrar. Nu tog 
arbetet vid i Centerrörelsen ånyo.  Sture 
blev ordförande i Starrkärrsavdelningen 
och sedermera kassör i avdelningen Södra 
Ale. Men sina krafter ägnade Sture sig åt 
att vara organisatör för Ale Centern som 
var den sammanhållande länken för samt-
liga Centeravdelningar i Ale kommun

I det arbetet gick Sture in med liv och 
lust och med en stor portion av kunnande. 
Undertecknad som var aktiv under flera år 
i Centern arbetade intimt med Sture och 
jag kan verkligen vittna om Stures stora 
förmåga att få oss andra att arbeta. Sture 
matade oss med olika uppgifter såsom sta-
tistik, valargument och mycket annat som 
gjorde att Centern blev en naturlig del av 
den politiska kartan.

Under många telesamtal under årens 
lopp har vi pratat politik och när allianstan-
karna kom in på arenan var Sture skeptisk. 
Han ansåg att Centern var för litet för att 
ingå i så stora sammanhang.

Sture sade många gånger det kommer 
inte att gå bra, vi kommer inte att synas och 
våra idéer kommer vi inte att kunna mark-
nadsföra så att de blir tydliga för väljarna.

Nu är Sture borta. Vi får inte ta del av 
Stures kunnande längre. Vi tackar Sture 
för hans entusiasm, glädje och förmåga att 
ta del av Centerrörelsens nog så viktiga 
uppdrag.

Bengt Englund

”Änglar vakar över mig och jag är aldrig 
ensam. Jag behöver inte vara rädd – 
dom beskyddar mig var dag”.

Så sjunger barnkören glatt och trosfriskt 
på cd-skivan som ofta spelas i vårt hem.

Nästa söndag kallas ”Den helige Mika-

els dag”. Det är änglarnas dag i kyrkoåret. 
Mikael betyder ”Vem är som bud?” Tillsam-
mans med bland annat kollegorna Gabriel 
och Rafael hör han till de förnämsta äng-
larna. Han visar hur man kan vara tuff mot 
ondskans makter när han strider med draken 
(Satan).

Änglar omnämns 300 gånger i Bibeln, ofta 
vid särskilt dramatiska tillfällen. Vi möter 
den himmelska hejarklacken vid Jesu födelse, 
uppståndelse och himmelsfärd. Hela Bibeln 
säger oss att det finns en osynlig värld olik 
den vi kan se med ögonen. Där omges bud 
av en oräknelig skara änglar – andeväsen som 
tjänar bud med mottot ”Alltid redo”.

Många människor har erfarenhet av äng-
larnas närvaro och omsorg. De är skapade, 
precis som vi, men tycks utan problem röra 
sig mellan tiden och evigheten. 

Varje ängel är en personlighet. Särskilt 
Jesus talar om en särskild änglagrupp. Den 
finns alltid omedelbart nära de små barnen. 
Jesus uppmanade allvarligt till ett speciellt 
ansvar för barnen.

”Se till att ni inte föraktar någon av dessa 
små. Jag säger er att deras änglar i himmelen 
alltid ser min himmelske faders ansikte”. 
Mat. 18:10.

Man får alltså inte ta det lätt med någon 
enda liten människa, det må vara ett litet 
barn eller någon av dem vi betraktar som de 
ringaste på jorden. De är oändligt dyrbara i 
Guds ögon.

I Mikaelidagens kamp mellan Gud och 
Satan tänker vi gärna på de små barnen. Till-
sammans med Guds änglar har vi ett ansvar 
för våra barn. Guds rike hör till dem. Därför 
får man inte förakta dem eller leda dem fel.

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Guntorps missionsförsamlingar 

Betraktelse

Minnesord

Änglar – finns dom?

0303-444 000www.mittiale.se

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

”Maan korvessa kulkevi” 
-Musiikkiseurat, teemana enkelit. 

Kirkkokahvit.
Pappi Satu Rekola, 

muusikko Tuuli Ekenberg.
Älvängenin sininen kirkko 

(ICA:n takana)
Lauantaina 1/10 klo 16.00 

Tervetuloa laulamaan!

Finsk musikgudstjänst, 
tema ”Änglarna”. Kyrkkaffe.
Komminister Satu Rekola, 
musiker Tuuli Ekenberg.  
Blå kyrkan i Älvängen, 

lö 1/10 kl 16.00 Välkommen!

Den helige Mikaels dag
söndag 2 oktober

Starrkärrs kyrka kl. 11.00

Ekumenisk mässa
Predikan av pastor Sigvard Svärd

Söndagsskola för barnen,
Lovsångsdans, körsång och

kyrkkaffe i kyrkan.
Mässan leds av 

kyrkoherde Björn Nilsson

Nu har

gospelkören 

i Älvängens blå kyrka kommit igång!

Välkommen alla “gamla” 
och nya körsångare. 

Vi övar på torsdagar 19.00-21.00 
Körledare: Johanna Forsberg 

tel. 070-5795853

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FRUKOSTCAFÉ 
För kvinnor 

Skepplanda församlingshem  

lördag 1 oktober kl 9-11 
Frukostkostnad 40 kr/person - 

ingen anmälan 

Kristina Carlsson - arkeolog  - 
”Med historia kan vi bygga vår 

framtid” 

VÄLKOMNA! 

Centerledare har gått ur tiden

Höstens första månadsmöte i SPF Götaälv-
dalsbygden hölls den 22 september. Mötet in-
leddes med information av Lilla Edets kom-
muns socialchef Sven Bergelind. Han visade 
en skiss på de kommande seniorbostäderna 
i Lilla Edet. Inflyttning beräknas ske 2012, 
men redan nu går det att anmäla sitt intres-
se. En förutsättning för att kunna få en lägen-
het är att hyresgästen är minst 70 år, för par 
ska åtminstone en vara 70 år eller mer. I an-
slutning till bostäderna kommer det att finnas 
restaurang, hemtjänst och annan service.

Efter en stunds samvaro med kaffe berät-
tade Ulla-Britt och Robert Kvist om deras 
tid i Japan i början av 1980-talet. Vistelsen i 
Japan varade i cirka fem år. Ulla-Britt visade 
också några saker som hon tagit med hem, 
några köpta, några gjorda av henne. Robert, 
som då arbetade åt Volvo Personvagnar, be-
rättade hur det var att vara chef över några 
hundra japaner.

Som avslutning på eftermiddagen genom-
fördes den sedvanliga lottdragningen. 

❐❐❐

Mötesdeltagarna fick ta del av vackra japanska ting.

Ulla-Britt Kvist berättade 
om sin tid i Japan.

Månadsträff hos SPF Götaälvdalsbygden

Älvängens missionskyrka
Onsd 28/9 kl 12 & kl 18, 
Babymassage. Torsd 29/9 
kl 18.30, Tillsammans i 
bön. Fred 30/9, Ekume-
nisk Omegagudstjänst för 
ungdom. Fika. Sönd 2/10 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst 
i Starrkärrs kyrka, Sigvard 
Svärd mfl . Lovsångsdans. 
Kl 18, tonår. Månd 3/10 kl 
18.30, Minigudstjänst med 
SMU. Smultron mfl . Tisd 
4/10 kl 10-13, Tisdagscafé. 
Kl 19, Ungdsomsstyrelsen. 
Onsd 5/10 kl 12 & kl 18, 
Babymassage.

Bohus pingstkyrka
Onsd 28/9 kl 19, sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
2/10 kl 19, Leif Karlsson, 
nattvard. Onsd 5/10 kl 19, 
ekumenisk bön i Surte mis-
sionskyrka.

Starrkärr-Kilanda
församling
Lörd 1/10: Älvängens kyrka 
kl 16, Musikgudstjänst 
med fi nska församlingen 
(se annons). Sönd 2/10, 
Den helige Mikaels dag: 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Ekumenisk mässa Nilsson 
m.fl  (se annons). Nols kyrka 
kl 17, Lovsångsgudstjänst 
Nordblom.

Surte missionskyrka
Onsd 28/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 28/9 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 30/9 kl 
18:30, Spel- och fi lmkväll 
med fi ka och andakt. För 
alla åldrar. Lördag 1/10 
kl 8, Samling vid kyrkan 
för resa till vårt Tillsam-
mansläger. Sönd 2/10 kl 11, 
Gudstjänst med nattvard på 
Karlsrogården. Månd 3/10 
kl 19, Musikkåren övar. 
Tisd 4/10 kl 18:30, Scout. 
Onsd 5/10 kl 15, Onsdags-
träff. Saxofonica spelar och 
underhåller. Onsd 5/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 5/10 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Missionskyrkan. Onsd 
5/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Torsd 6/10 kl 
18:30, Alphagrupp/Nyfi ken 
på kristen tro.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Torsd 6/10 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 9/10 
kl 11 Gudstjänst, Ohlins

Guntorps missionskyrka
Onsd 28/9 kl 18.30, Även-
tyrarScout & Tonår. Lörd 
1/10 KÄMPALEK - Höjd-
punkten 2011 Vårgårda. 
Sönd 2/10 kl 11, EKU-
MENISK GUDSTJÄNST 
11.00 I STARRKÄRRS 
KYRKA. Medverkan från 
de olika församlingaran 
BL.a Ichtys. Månd 3/10 kl 
19, Paus övar. Tisd 4/10 
kl 16, Konfa. Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 5/10 
kl 18.30, SpårarScout & 
UpptäckarScout. 

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

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 2/10 kl 17, 
Musikgudstjänst Broman. 
Onsd 5/10 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 2/10, 
se Skepplanda. Onsd kl 10, 
Gemenskapsträff. S.t Peder 
sönd 2/10 kl 10, Mässa R 
Olausson. Ale-Skövde sönd 
2/10, se övriga. Tunge sönd 
2/10 kl 12, Gudstjänst R 
Olausson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 27/9 kl 8-9, Bön. 
Onsd 28/9 kl 19, Styrelse-
möte. Torsd 29/9 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, Andakt 
på Soläng. Kl 18.15, Hobby. 
Fred 30/9 kl 19, OMEGA-
kväll/ungdomsmöte i 
Missionskyrkan. Lörd 1/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 18, Missionskväll - 
”Församlingens kallelse till 
mission” med besök från Na-
galand. Servering. Sönd 2/10 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 
i Starrkärrs kyrka, Sigvard 
Svärd predikar. Nattvard. 
Månd 3/10 kl 19, Missions-
kväll med Nagaland i fokus. 
Tisd 4/10 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
Fred 30/9 kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små H Hultén. 2/10, 
Den helige Mikaels dag 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst R Bäck. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst R 
Bäck. Kl 17, Nödinge kyrka 
Gudstjänst för stora och 

små  R Bäck - Tretimmar-
skören för stora och små 
övar  i församlingshemmet 
under eftermiddagen och 
medverkar i gudstjäns-
ten. Månd 3/10 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Onsd 5/10 
kl 11, Fridhem Gudstjänst 
H Hultén. Kl 12-14, 
Gemenskapsträff. Sören 
och Love underhåller. Kl 
19, Surte Missionskyrka 
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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Roger Eriksson, Surte 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar makan Birgitta 
samt barnen Marie-Louise 
med familj och Thomas som 
närmast sörjande.

Eva-Britt Hallgren, Nol 
har avlidit. Född 1954 och 
efterlämnar maken Lars, 
barn och barnbarn samt 
mamma som närmast sör-
jande.

Sven Pehrson, Nödinge 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar sonen Hans 
samt barnbarn som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Håkan Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 23 
september begravningsguds-
tjänst för Håkan Olsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Döda

Ett varmt tack vill vi
framföra till Er alla som
så fint hedrade minnet 

av vår älskade 

Marianne

Andersson

vid hennes bortgång. Ett
särskilt tack till Vivianne

Wetterling och Hem-
sjukvården, Lödöse. 

PER-ALLAN
SUSANNE, ELS-MARIE

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Ulla Hansson, Båstorp

Grattis

Vår Älskade

Roger Eriksson
* 17 mars 1945

har i dag stilla lämnat oss i djup sorg och saknad.

Surte 19 september 2011

BIRGITTA
MARIE-LOUISE och JARI

Malin och Karl
Linda

THOMAS
Syskon med familjer

Kristina och Gösta med familj
Övrig släkt och vänner

I ungdomens år vi satte vårt bo
Och sedan vi strävat tillsammans
I med och motgång vi hållit ihop
Som vi en gång lovat varandra

Nu Du ej längre vid min sida går
Din varma, trygga hand jag ej mer hålla får
Så viskar jag de orden, de vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden, och min i evighet

Så stilla så sakta Du tynade bort
Vi stod vid Din sida så hjälplösa blott
Stilla kom döden den kom som en vän
Tog Dig vid handen och förde Dig hem

Sov gott Pappa

Ett sista tack och farväl från Barnbarnen kära
Som stod Ditt hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen 11
oktober kl. 13.00 i Surte kapell. Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
Svar om deltagande meddelas Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast fredagen 7 oktober.
Lika välkommet som blommor är en gåva till

Alzheimerfonden tel. 020-30 11 30. Valfri klädsel.

Ett varmt tack till personalen på Vikadamm avd.
Häljebo för god och kärleksfull omvårdnad. Ett

särskilt tack till Anki och Renuka.

Vår älskade Far
och Morfar

Sven Pehrson
* 4 juni 1920

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad.

Nödinge
21 september 2011

HANS
ANNA, ERIK

Övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig 
tiden ett slag

och någonting alldeles 
oväntat sker

Världen förändrar sig 
varje dag

men ibland blir den 
aldrig densamma mer

Alf Henrikson

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 7

oktober kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Akten

avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som
blommor är en gåva
till Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på

korttidsboendet
Vikadamm och avd. 8 på
Kungälvs sjukhus för Ert
stöd och fina omvårdnad.

Elliot
6 år den 3/10

Grattiskramar från
"Mimmi" och Mads

Johnny
50 år den 3/10

Grattiskramar från
Mamma och Mads

Ett stort grattis till vår 
hjälpreda
Elliot

som fyller 6 år den 3/10
Många kramar från

Farmor & Farfar
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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

Häst, ponnyer och islandshästar 
säljes eller uthyres privat eller till 
ridskola. 
Foton finns på www.jika.se
tel. 0520-65 61 23
jika18@hotmail.com

Vinterdäck dubb. 205-55-16 till 
V50 andv. 2,5mån. Pris 4000:-
tel. 0705-53 54 77

70-80 lådor äldre serviser, glas, 
prydnadssaker m.m. 200kr/st vid 
köp av allt. Äldre grön soffa + 2 
fotöljer och bord från 50-talet?
tel. 0705-67 54 44

Bildelar + Volvo 760 -89 Billigt! 
25 lådor opel mantradelar 1971-
88, 5000:-. Lite till Ford -70-80-
tal. Även en välskött Volvo 760-89 
men def dörrar/tröskel, 4000:-. 
Surte
tel. 0705-67 54 44

Olika hyllor och snurrställ för 
vykort och annat, lämpligt till 
butik eller hemma? Bra pris pga 
flytt. Surte.
tel. 0705-67 54 44

UTHYRES

Hus på landet uthyres 3 1/2 rum 
och kök. Huset ligger mellan 
Starrkärr och Kilanda ca 1 mil 
från Alafors. 
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

Hyres/Köpes: letar 4-5rums 
lght/hus/radhus pga försäljning 
av vårt hus. Längre eller kortare 
period. KLV - Stenungsund - ALE
tel. 0705-67 54 44

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

SÖKES

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

ÖVRIGT

Säng bortskänkes
Säng 90*200cm. Endast lite 
använd. Utan ben (finns på jysk 
för ca 150kr).
tel. 0704-61 08 41

Loppis i Skepplanda Bygdegård. 

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

Borttappad guldring. Tappade 
min ring i Älvängen den 8/9. Om 
någon har hittat en sådan hör av 
er. Den är ett familjeminne. Hit-
telön.
tel. 0708-71 72 12
Marie

Bytesdagar för barnartiklar
Ale Gymnasiums bamba. Lörd 
8/10 kl 10-15, sönd 9/10 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
vintersport, leksaker, spel, böcker 
mm. Söndags rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!

Bortsprungen katt. Vit/brun 
spräcklig hona. Försvann från 
Rösena, Skepplanda. Månd 19/9. 
Har någon sett henne, ring:
tel. 0303-33 90 25

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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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .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

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

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

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
tel. 0303 121 95
Se www.laraochhalsa.com
mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friskvårdskuponger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
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

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

Alafors brodyr & design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 
-Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
el. kom med egen logga/design. 
Fina och unika dop-,bröllops-, 
och födelsedagspresenter el. 
bara för att skämma bort dig 
själv! Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud och 
mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

Snygga naglar gör du i Nödinge 
hos Kikkis Naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis till mormors under-
bara prinsessa 

Elli
som fyller 4 år

Bamse kram från 
mormor och Focuz

Vår tuffa tjej
Emilia

fyller 4 år den 30/9
Grattis önskar 

Mamma & Pappa
Alexandra, Mormor & 

Morfar, Farmor & Farfar

Jennie Kornesjö
fyller år 5 okt. Hennes 

mamma Marie fyller 8 okt. 
Grattiskramar från

Farmor-Svärmor

Hipp Hipp Hurra!
Lars-Göran

Som fyller 70 år
den 29 september

Hjärtliga Gratulationer från
son & sonhustru 

Anders & Veronika

Grattis!
Karin & Gustav

Tingbergsvägen 9 i Lödöse, som fyller 10 år 
den 28 september
Farmor & Farfar

Grattis
Elli

på 4-årsdagen den 27/9
kramar från

Farmor & Farfar

Grattis
Linn

på din 5-årsdag
önskar

Mamma, Pappa, Tim,
Denice och sötnos

Veckans ros 
Jag vill tacka arrangörerna till min 50-årsfest. Patrik, 
Tommy, Thomas, Martin, Jonas och Roger lyckades med 
allt: Ett fantastiskt arrangemang med otroligt god mat. En 
eloge även till tjejerna som dukade och pyntade så stäm-
ningsfullt. Längtar redan till min 60-års fest!              Frasse

Veckans ros till alla som 
hjälpte mig vid trafikolyckan 
i Skepplanda den 5/9.

Kristina H

Veckans ros till den ärliga 
person som fann mitt arm-
band i Skepplanda Bygde-
gård 21/9. Tack!

Eva-Britt

alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 39  |   2011GRATTIS38

HÄLGEKRYSSET

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

RRR!!!!

PROVTRÄNA
GRATIS EN HEL VECKA!
Gäller 1 gång per person och år under 

bemannade öppettider, medtag annons. 

Gäller Nödinge, Älvängen och Lilla Edet

- BRA PRIS OCH DET ÄR BÄTTRE FRIA VIKTER ÄN PÅ
ANDRA ANLÄGGNINGAR
Namn: Maruan Abdul-Karem
Ålder: 19 år
�����

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVARFRFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TRTRTRTRTRTRTRTRTRTRÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNARARARARARARARARARAR DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU PÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅPÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEEEE??????????

- DET ÄR TREVLIGT OCH BRA ATT KOMMA HIT. MAN 
TRÄFFAR MÄNNISKOR I ALLA ÅLDRAR OCH DET FINNS 
TRÄNING FÖR ALLA!
Namn: Karl-Olof Thuresson
Ålder: 74 år
�����

- FÖR ATT HÅLLA KROPPEN I TRIM OCH HÅLLA VÄRKEN 
BORTA. DET LIGGER VÄLDIGT NÄRA O BRA
Namn: Camilla Rosell
Ålder: 44 år
�����

-  FÖR ATT MÅ BRA, SPORTLIFE LIGGER NÄRA OCH 
BRA OCH MAN BLIR VÄL BEMÖTT AV DERAS TREVLIGA 
PERSONAL
Namn: Frida Eriksson 
Ålder: 26 år
�����

KR
/mån

Erbjudandet gäller endast Nödinge, 
Älvängen och Lilla Edet

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

GGGRRU
ALLA AKTIVITETER

DETTA HÄNDER HOS OSS!
FIRA INTERNATIONELLA BARNDAGEN DEN 3 OKTOBER
Sportlife-Älvängen bjuder på: 
-    Barndans 6-10 år, kl 17.00-17.45 

(Prova på - start vårterminen 2012)
-     Ansiktsmålning och överraskning 

till de barn som dansar. 

  redan idag!!

Nödinge bjuder på: 
- Pyssel och ansiktsmålning i kidzclub

VILL DU GÅ NER 10 KG PÅ 8 VECKOR?
delta i vår viktminskningskurs 
GOD BALANS i Lilla Edet

GRUPPTRÄNING FÖR SENIORER I 
ÄLVÄNGEN PÅ TISDAGAR KL 10-11
SeniorkortetSenin orrkok rttetetSSenniorrrrkokkortttetettt

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

KANELBULLENSDAG 4/10
Älvängen och Nödinge bjuder 
på kaffe och bulle ♥

OMBYGGNAD
Nu påbörjar vi en omfattande uppfräschning 
av klubben i Älvängen.


