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Älvängen

Full fart med traktorn.

Folkfest i 
Uspastorp
USPASTORP. Årets 
Stubbrace, det femte 
i ordningen, lockade 
rekordpublik.

34 traktorförare bjöd publiken på 
högklassig underhållning i lördagens 
ljuvliga höstväder. Arrangemanget 
blev återigen en fullträff och hela 
1 200 personer bevittnade det fart-
fyllda racet.

Läs sid 21

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!

www.axums.se

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

PERKULATOR

Nu 299:-
Ord pris 599:-

www.lansfast.se 

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

BJÖRSJÖDAL 490
VISNING 5/10 KL 17.30 RING/MAILA 
FÖR ANMÄLAN
BOAREA CA 54 M²+ 16M², 3 RUM.

ANSVARIG MÄKLARE KARIN BREDE-
GÅRD 0322-785 53
TOMTAREA 1 475 M² FRIKÖPT.
PRIS 1 400 000 KR / BUD

VILLA NOL-ALE

�

Lödöse 0520-66 00 10

Mor Matildas
Kokta 
skinka /hg
Gäller t.o.m. 9/10-11
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Nr 34  |  vecka 40  |  2011  |   År 16  |  100% täckning

www.aletorg.se

MER ÄN 30 BUTIKER 
PÅ ETT STÄLLE!

Mustigt invigningsfirande

I fredags skedde invigningen av Ale Äppelgårds musteri med tillhörande gårdsbutik. I ljuvligt höstväder hälsade Maud Hjort och Torbjörn Jonson besökarna 
välkomna till Skönningared. Förutom bandklippning innehöll eftermiddagen pressning av must.            Läs sid 11

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

Alla betalande kunder får 
en krysantemum gratis
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Köp 3 gröna växter
betala för 2

(Den billigaste

på köpet!)

Amaryllislök 29:-
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.meca.se

Ä L V Ä N G E N



Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Hur är det ställt med 
näringslivsklimatet 
i Ale kommun? Inte 

så bra enligt de senaste un-
dersökningar som gjorts av 
bland annat Svenskt Närings-
liv och Business Region Gö-
teborg. Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund hävdar att måttet är 
rågat och har lovat att några 
fler underbetyg, som i BRG:s 
senaste rapport Insikt, inte 
ska upprepas. Kommunled-
ningen tar nu krafttag för att 
komma till rätta med proble-
men och under den närmas-
te tiden råder det full fokus 
på näringslivet. För att ta reda 
på vad kommunen kan göra 
bättre har Berglund bjudit in 
ett 15-tal företagare från olika 
branscher. Det låter som ett 
smart grepp. Istället för att 
Ale kommun dikterar villko-
ren får brukarna, de som fak-
tiskt sitter på svaren, chan-
sen att göra sin röst hörd. Att 
lyfta problem till ytan är alltid 
bättre än att försöka sopa dem 
under mattan. I Ales fall finns 
ingen annan utväg, botten 
är nådd och då gäller det att 
syna alla tänkbara faktorer 
som kan utgöra ett hinder för 
utveckling och förbättring. 
Vi på lokaltidningen kommer 
allt för ofta i kontakt med 
frustrerade företagare som 
känner sig motarbetade från 
kommunala tjänstemän. Hur 
kan det vara så? Det senas-
te exemplet är Emris Olsson 
på Svenska Stenhus vars frus-
tration medförde att Ahla-
fors Kiosk klappade igen den 

gångna helgen. Oavsett de 
bakomliggande orsakerna till 
beslutet är det alarmerande 
när kommunens tjänstemän 
och näringslivets representan-
ter inte lyckas kommunice-
ra på ett vettigt sätt. Då är det 
lätt att förstå varför närings-
livsklimatet i Ale kommun ser 
ut som det gör.

En positiv respons fick 
Ale Företagsforum i fredags 
när man arrangerade höstens 
första sopplunch. Intresset 
var rekordstort. Ett 75-tal 
näringsidkare och kom-
munala företrädare trängdes 
om utrymmet i Pollex nya 
lokaler i Nödinge. Troligen 
lär det bli ännu fler på nästa 
sammankomst, som äger rum 
onsdagen den 26 oktober i 
Medborgarhuset, Alafors. 
Dragplåstret heter då Boris 
Lennerhov, vd för Gekås i 
Ullared. En föreläsning att se 
fram emot! 

På området näringsliv 
måste jag ta tillfället i akt att 
hylla några verkliga entrepre-
nörer som på olika sätt bidra-
git till att sätta Ale på kartan. 
Det handlar å ena sidan om 
Cecilia och Daniel Ferdi-
nand som driver Sommarha-
gens Gårdsmejeri och i det 
andra fallet om Maud Hjort 
och Torbjörn Jonson som i 
fredags hade invigning av sitt 
musteri på Ales Äppelgård i 
Skönningared.

Beträffande Sommar-
hagens Gårdsmejeri hade 
jag nöjet att få träffa 
makarna Ferdinand i 
upptaktsskedet av verk-

samheten för några år sedan. 
Mitt ute i skogen, i utkanten 
av Ryd, hade de låtit sin dröm 
bli verklighet. Med ett 30-tal 
getter på gården tillverkas nu 
ost som har fått de mest välre-
nommerade krogarna i Göte-
borg att lyfta på ögonbrynen. 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
levererar numera produkter 
till Restaurang Basement och 
Kock & Vin, som båda förfo-
gar över en stjärna i Guide 
Michelin. Snacka om fram-
gångsrikt entreprenörskap!

Några som också lever ut 
sin dröm är grundarna till 
Ale Äppelgård. Det var första 
gången, och förmodligen den 
sista, som jag i egenskap av 
redaktör fick uppleva en mus-
teriinvigning i förra veckan. 
Huruvida Ales Äppelgård kan 
komma att ta upp konkurren-
sen med Kiviks Musteri åter-
står att se. Hur som helst är 
det en satsning som sticker ut 
o c h som förhopp-

ningsvis kan 
bära frukt…

Fokus på näringslivet

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 1  |   vecka 2  |   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. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

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
LOKAL UTHYRES
100 kvm i Skepplanda, 
kontor, bredband och 
pentry. Tel. 0707-795401
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

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

Gäller t o m 11/10 2011
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Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lape l le t s

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Rock/pop-bands 
ledare sökes

För extraknäck i elektronisk 
(tyst) replokal

Intresserad? Kontakta: 
Hanna, Studieförbundet 
Vuxenskolan 
tel: 0708-55 30 38

LOPPIS
Lördag 8 okt

Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 8 oktober klockan 10-14

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 25:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening



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!

Hur är det ställt med 
näringslivsklimatet 
i Ale kommun? Inte 

så bra enligt de senaste un-
dersökningar som gjorts av 
bland annat Svenskt Närings-
liv och Business Region Gö-
teborg. Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund hävdar att måttet är 
rågat och har lovat att några 
fler underbetyg, som i BRG:s 
senaste rapport Insikt, inte 
ska upprepas. Kommunled-
ningen tar nu krafttag för att 
komma till rätta med proble-
men och under den närmas-
te tiden råder det full fokus 
på näringslivet. För att ta reda 
på vad kommunen kan göra 
bättre har Berglund bjudit in 
ett 15-tal företagare från olika 
branscher. Det låter som ett 
smart grepp. Istället för att 
Ale kommun dikterar villko-
ren får brukarna, de som fak-
tiskt sitter på svaren, chan-
sen att göra sin röst hörd. Att 
lyfta problem till ytan är alltid 
bättre än att försöka sopa dem 
under mattan. I Ales fall finns 
ingen annan utväg, botten 
är nådd och då gäller det att 
syna alla tänkbara faktorer 
som kan utgöra ett hinder för 
utveckling och förbättring. 
Vi på lokaltidningen kommer 
allt för ofta i kontakt med 
frustrerade företagare som 
känner sig motarbetade från 
kommunala tjänstemän. Hur 
kan det vara så? Det senas-
te exemplet är Emris Olsson 
på Svenska Stenhus vars frus-
tration medförde att Ahla-
fors Kiosk klappade igen den 

gångna helgen. Oavsett de 
bakomliggande orsakerna till 
beslutet är det alarmerande 
när kommunens tjänstemän 
och näringslivets representan-
ter inte lyckas kommunice-
ra på ett vettigt sätt. Då är det 
lätt att förstå varför närings-
livsklimatet i Ale kommun ser 
ut som det gör.

En positiv respons fick 
Ale Företagsforum i fredags 
när man arrangerade höstens 
första sopplunch. Intresset 
var rekordstort. Ett 75-tal 
näringsidkare och kom-
munala företrädare trängdes 
om utrymmet i Pollex nya 
lokaler i Nödinge. Troligen 
lär det bli ännu fler på nästa 
sammankomst, som äger rum 
onsdagen den 26 oktober i 
Medborgarhuset, Alafors. 
Dragplåstret heter då Boris 
Lennerhov, vd för Gekås i 
Ullared. En föreläsning att se 
fram emot! 

På området näringsliv 
måste jag ta tillfället i akt att 
hylla några verkliga entrepre-
nörer som på olika sätt bidra-
git till att sätta Ale på kartan. 
Det handlar å ena sidan om 
Cecilia och Daniel Ferdi-
nand som driver Sommarha-
gens Gårdsmejeri och i det 
andra fallet om Maud Hjort 
och Torbjörn Jonson som i 
fredags hade invigning av sitt 
musteri på Ales Äppelgård i 
Skönningared.

Beträffande Sommar-
hagens Gårdsmejeri hade 
jag nöjet att få träffa 
makarna Ferdinand i 
upptaktsskedet av verk-

samheten för några år sedan. 
Mitt ute i skogen, i utkanten 
av Ryd, hade de låtit sin dröm 
bli verklighet. Med ett 30-tal 
getter på gården tillverkas nu 
ost som har fått de mest välre-
nommerade krogarna i Göte-
borg att lyfta på ögonbrynen. 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
levererar numera produkter 
till Restaurang Basement och 
Kock & Vin, som båda förfo-
gar över en stjärna i Guide 
Michelin. Snacka om fram-
gångsrikt entreprenörskap!

Några som också lever ut 
sin dröm är grundarna till 
Ale Äppelgård. Det var första 
gången, och förmodligen den 
sista, som jag i egenskap av 
redaktör fick uppleva en mus-
teriinvigning i förra veckan. 
Huruvida Ales Äppelgård kan 
komma att ta upp konkurren-
sen med Kiviks Musteri åter-
står att se. Hur som helst är 
det en satsning som sticker ut 
o c h som förhopp-

ningsvis kan 
bära frukt…

Fokus på näringslivet

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

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
LOKAL UTHYRES
100 kvm i Skepplanda, 
kontor, bredband och 
pentry. Tel. 0707-795401
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

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

Gäller t o m 11/10 2011
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Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lape l le t s

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Rock/pop-bands 
ledare sökes

För extraknäck i elektronisk 
(tyst) replokal

Intresserad? Kontakta: 
Hanna, Studieförbundet 
Vuxenskolan 
tel: 0708-55 30 38

LOPPIS
Lördag 8 okt

Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 8 oktober klockan 10-14

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 25:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

Frukt&
Grönsaks

Huset

Öppettider
Vardag 8-20 
Lör-sön 9-18

www.alefruktogront.se
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Vi miljöpartister har 
länge känt en viss 
tveksamhet över 

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Press-
feldts (Ad) ambitioner när 
det gäller klimatfrågan. Ma-
joritetens verksamhetsplan 
lägger stor vikt vid klimat-
arbetet men när Samhälls-
byggnadsnämnden tagit kli-
matrelaterade beslut har 
viljan saknats att följa verk-
samhetsplanen. Vi ställ-
de därför ett antal frågor till 
Jan A Pressfeldt vid Kom-
munfullmäktiges förra möte. 
Efter att ha tagit del av hans 
svar är vi inte längre tvek-
samma. Nu vet vi att han 
inte bryr sig om klimatet!

Jan A Pressfeldt svarar att 
han inte för ett ögonblick 

tror att klimatförändring-
arna är människans fel och 
att vi därför inte heller kan 
påverka klimatförändring-
arna. Han anser således 
inte att det bör vidtas några 
åtgärder för att nå klimat-
målen. Följdaktligen borde 
det vara fritt fram att släppa 
ut ännu mer koldioxid. 
Han anser att det här med 
växthuseffekten är en stor 
konspiration och att 98 
procent av alla forskare som 
jobbar med klimatfrågan har 
hamnat snett. 

Vi vill tacka Jan för att 
han tagit våra frågor på 
allvar. Det märks att han 
brinner för sin åsikt. Jan A 
Pressfeldts uppfattning i kli-
matfrågan är dock ett allvar-
ligt hot mot det nödvändiga 

arbetet att minska kommu-
nens klimatpåverkan. 

Vi tycker det är dags att 
politikerna i Allians för 
Ale ställer sig frågan om 
det är rimligt att fortsätta 
samarbetet med Aledemo-
kraterna. Era partikollegor 
i regeringen anser att kli-
matförändringarna är en av 
vår tids största utmaningar 
och den högst prioriterade 
miljöfrågan. Här i Ale ger ni 
makten över Samhällsbygg-
nadsnämnden till någon som 
öppet deklarerar att han inte 
tänker vidta några åtgärder 
för att minska kommunens 
klimatpåverkan. Vi tror att 
ni kan bättre än så!

Peter Rosengren (Mp)
Minna Ljungberg (Mp)

Aledemokraterna bryr sig inte om klimatfrågan

Tror du som 
Aledemokraterna att 
klimatförändringarna 

är nonsens?
- Då är vi i Miljöpartiet inget för dig!

Miljöpartiet behövs mer än någonsin. Bli medlem 
och se vad du kan göra för klimatet på www.mp.se/ale

Självklart finns vi på Facebook – Sök på Miljöpartiet Ale!

www.mp.se/ale

VI JOBBAR MEST I LANDET 
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

ANVÄND DEN HÄR KODEN, OM DU 
VILL TRÄFFA DIN TANDLÄKARE SÅ 
LITE SOM MÖJLIGT: 2 2 2 2
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Nedskräpning i Skepplanda

SKEPPLANDA. Alldeles 
intill Kvarnabovägen, en 
kilometer norr om infarten 
till Röserna, har ett parti 
med skräp dumpats. Det 

var en närboende i områ-
det som gjorde upptäckten 
i förra veckan. Händelsen 
har polisanmälts. Bland 
bråtet vid vägkanten finns 

bland annat kontorsmöbler, 
kartonger, en bensindunk 
och någon form av indu-
strifilter. 

JOHANNA ROOS

KUNGÄLV / TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE

SKEPPLANDA / RYKSDAMM 245

HÖG MYSFAKTOR
Accepterat pris: 1 550 000 kr / Boarea: 132 kvm /
Tomtarea: 5030 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Kontakta mäklaren for
tidsbokning..  / Mäklare: Hans Götestam, 0708-
289029

Mopedbrand i Nödinge

Ett larm om en mopedbrand på Rödjans väg i Nödinge nådde räddningstjänsten vid 21-
tiden på söndagen. När brandmännen kom fram till platsen var mopeden helt utbränd.
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Sverigedemokraternas 
röst avgör!
Det parlamentariska läget i Ale kommun gör 
Sverigedemokraterna till vågmästare.
När budgeten för 2012 ska antas är det följande 
frågor som vi prioriterar:

✓  Medel för att förbättra skolmiljön och 
studieresultaten för Ales ungdomar

✓   Medel för bättre fritidssysselsättning och för 
förebyggande av ungdomsbrottslighet i Ale

✓  Medel för ökad personaltäthet inom Ales 
kommunala barnomsorg

✓    Medel för att uppnå utlovad värdighet i Ales 
äldreomsorg

✓  Medel för att öka Ales attraktionskraft som 
boende- och etableringskommun

I Ale kommunfullmäktige kommer Sverigedemokraterna att rösta 
fram det budgetförslag som bäst tar ansvar för ovanstående 
områden, oavsett det är en röd eller blå budget.

VANDALER EFTERLYSES!
Mitt i Ale AB Älvängen önskar namnupplysningar på de 
vandaler som vid upprepade tillfällen utför skadegörelse 

och klotter på våra anläggningar i anslutning till 
kommande mot på E45, Älvängens mitt. 

Senaste exemplen är omkullvräkta lyktstolpar, ständigt 
återkommande vandalisering av vår utflyttade TitBits 
affärslokal och brytande av dess elförsörjning. Absolut 
sekretess utlovas för uppgiftslämnarna, liksom belöning 
för de först inkomna rätta upplysningarna om vandalerna. 

Bolaget kommer att vidarebefordra namnen på de  
skyldiga till övriga affärs- och verksamhetsutövare i Älvängen.
Mitt i Ale kommer även att överväga besöksförbud i våra 

och närstående verksamhetsutövares lokaler,  
för dem som kan bindas till vandaliseringen. 

Besök gärna vårt kontor i nedre delen av Willyshuset. 
Vi nås på 0303-74 90 10 eller 0705-49 10 34. 

Mitt i Ale AB, Bengt Bengtsson.
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 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Oktober

Alafors
Torsdag 13/10 klockan 19.00, Pelarteatern
 
Tema för kvällen: Att bygga broar och skapa möjligheter mellan unga, 
vuxna och föreningsliv!

· Presentation av Pelarteaterns verksamhet

·  Diskussion kring höstens vakna föreställning ”Vad gör du just nu” 
sanning och konsekvens

·  Ung i Ale

·  Är en tidig krona bättre än tre sena?
 
Inbjudna gäster:

·  Patrick van’t Hof, Pelarteatern

·  Karin Larsson, Ahlafors IF

·  Mats Berggren, Ale fritid

·   Birgitta Augustsson, samverkans-
koordinator för barn & unga i Ale

·  Thomas Berggren, projektledare Vakna         

·  Klas Arvidsson, fritidskontoret

·  Isabell Korn, ordförande kultur- & 
fritidsnämnden              

 
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

Inom kort får du ett brev från barnomsorgen i Ale kommun.
Det handlar om kommunens årliga uppdatering av inkomstuppgifter, som 
sedan ligger till grund för barnomsorgsavgiften.  

Den 14 oktober skall uppgifterna vara inlämnade till Sektor Utbildning, 
kultur och fritid, Ale Kommun, 449 80 Alafors. 
Har du frågor är du välkommen att ringa till 0303-330 327

Kungörelse
Utställning av detaljplan för 
bostäder vid Skepplanda 
prästgård, inom Skepplanda 
1:13 m fl, Ale kommun,  
Västra Götalands län

Ett förslag till detaljplan över 
rubricerat område har utarbetats 
och finns utställt för granskning 
mellan den 4 oktober och den 
1 november 2011. 

Detaljplanen omfattar Skepplanda 
1:13 och del av Arnes väg, 
Skepplanda 8:4, som avgränsar 
området i öster. Planområdet 
är ca 1 hektar stort och ligger i 
norra Skepplanda. Området är 
i dagsläget planlagt för kyrkligt 
ändamål och finns inte med som 
utbyggnadsområde i kommunens 
översiktsplan, Ale ÖP 07. Planens 
syfte är att ändra gällande 
markanvändning till bostäder och 
att pröva möjligheten att uppföra 
ny bebyggelse i anslutning till 
Skepplanda prästgård. Förslaget 
bedöms inte leda till någon 
betydande miljöpåverkan, någon 
miljökonsekvensbeskrivning har 
därför inte upprättats.

Detaljplanen finns utställd för 
granskning under tiden 
2011-10-04 till 2011-11-01  
på följande plats:

•  Kommunhuset, Sektor 
Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån, ons-tor 
kl 08.00-16.30, tis 08.00-18.00, 
fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även på 
Ale kommuns hemsida: www.ale.
se, under rubrik: Bygga, bo och 
miljö > Planer och byggprojekt > 
Pågående planer > Övriga orter. 
Upplysningar om planförslaget 
lämnas av planarkitekt  
Emely Lundahl på telefon:  
0303- 37 12 14 eller e-post:  
emely.lundahl@ale.se.  

Eventuella synpunkter 
framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, 
senast tisdagen den 1 november. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora 
rätten att senare överklaga 
beslutet att anta planen.

Ortsutvecklingsmöten

FÖRFATTARFRUKOST 
MED KRISTIAN WEDEL 
Kristian Wedel  är  författare och journalist 
på Göteborgsposten där han också skriver 
krönikor. Han har skrivit flera böcker, bland 
annat om Göteborg och New York. 
Frukost står framdukat från 09.30. Kristian 
Wedel  10.00. 
Pris: 60 kronor. 
Förköp på biblioteket från 24 september. 
Arrangör: Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan
>> Lördag 15 oktober
Ale bibliotek
 

KONSTUTSTÄLLNING 
AV HELENE NORK
Stilla betraktelser på 
Skepplanda bibliotek
>> 3 - 27 oktober
Vernissage 3 oktober kl 16 - 19.

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar 
visar sina egna alster.
>> 3 - 21 oktober
Ale gymnasiums entré 

RÖDA RUMMET 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
Biblioteket ger tips ur årets bokflod.
Surte bibliotek
tisdag 11 oktober kl 19.00
 

SAHLGRENSKA TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om Sahlgrenska 
testamentet med Östads stiftelse. 
Skepplanda bibliotek
tisdag 18 oktober kl 19.00
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale,  Ale 
kommun,  Studieförbundet Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

Aktuellt angående inkomst-
uppgift i barnomsorgen

Är du kvinna …
och utsatt för våld och/eller kränkning? 

Det kan vara fysiskt eller psykiskt i en tidigare eller 
pågående relation? 

Behöver du någon att samtala med?  

Behöver du rådgivning eller praktisk hjälp att bryta en 
destruktiv relation? 

Då är du välkommen att ringa till socialsekreterare för kvinnofrid 
tfn 0303-37 12 47. Ingen fråga är för liten. 
Inget journalförs och det är kostnadsfritt. 

>>
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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

VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
FÖR ATT VÅRA PATIENTER SKA
SLIPPA SE OSS.

VI JOBBAR MEST I LANDET
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Tandvård för alla, avancerad specialistkompetens, medverkan i klinisk forskning och utveckling av 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
upp det senaste inom tandhälsa på folktandvarden.se/vgregion

ALAFORS. En efterläng-
tad satsning som nu 
har blivit verklighet.

Jenny Sallander har 
anställts som legi-
timerad dietist i Ale 
kommun.

– Detta har vi kämpat 
för i många år, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Jenny Sallander, 35, kommer 
närmast från Primärvår-
den Södra Älvsborg där hon 
bland annat har arbetat på 
fyra vårdcentraler, i Ulrice-
hamn och Tranemo. 

– Min tjänst syftade till att 
bland annat förebygga och 
behandla övervikt, diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar. 
Därutöver specialiserade jag 
mig på mödrahälsovården 
och gruppen överviktiga gra-
vida. På den barnmedicinska 
mottagningen i Ulricehamn 
var det fokus på allergier 
och undervikt. Jag deltog där 
också i ett så kallat Runda 
barn-team tillsammans med 
psykolog, sjukgymnast, 
sjuksköterska och barnlä-
kare. Målgruppen var barn i 
åldern 4-18 år med en accele-
rerande övervikt eller fetma, 
förklarar Jenny Sallander.

Vad fick dig att söka 
den här tjänsten i Ale 
kommun?

– Det är en unik tjänst på 
det sättet att jag ska jobba 
mot alla invånare i kom-
munen, från 0 år och uppåt. 
De kommuner som förfo-
gar över en dietist har ofta 
fokus på äldreomsorgen, här 
ser man till helheten, säger 
Jenny.

– En annan plusfaktor 
var naturligtvis avståndet. 
I juni flyttade familjen från 
Kungälv till Nödinge och 
istället för att pendla varje 
dag till Ulricehamn och Tra-

nemo känns det roligt att 
kunna vara med och påverka 
utvecklingen i den kommun 
där man bor.

Vad specifikt kommer 
du att arbeta med?

– Först och främst tänker 
jag kartlägga alla verksam-
heter, sedan får jag se vart 
vi drar igång. Störst fokus 
kommer att vara på kost och 
motion, sådant som rör hälsa 
och livsstil.

Vad är orsaken till att 
fetma och övervikt bland 
barn har ökat?

– Det finns förstås flera 
faktorer som påverkar, men 
en stor del är att det idag 
finns ett överflöd av så kallad 
”utrymmesmat”, mat med 
mycket tomma kalorier och 
som vi bör äta sällan, typ läsk, 
godis, glass och snacks. Det 
i kombination med mycket 
stillasittande är inte bra för 

kroppen,
Råder det kunskapsbrist 

hos föräldrarna?
– Vi måste tänka på att 

samhället ser annorlunda 
ut idag. Ofta är det två som 
jobbar heltid, det ska hämtas 
från skola eller dagis, köras 
till träningar och så vidare. 
Ambitionen finns säkert hos 
många, men tyvärr räcker 
inte alltid tiden till och då får 
kosten stryka på foten, säger 
Jenny.

Har du något råd att ge 
aleborna?

– Ät gärna allting men inte 
alltid. Dagliga promenader, 
cykelturer och så vidare är 
också ett enkelt tips för en 
bättre hälsa.

Efterlängtad resurs har 
anlänt Ale kommun
– Jenny Sallander anställd som dietist

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan började Jenny Sallander sin anställning som 
dietist i Ale kommun.

NÖDINGE. Rekordmånga 
företagare kom till fre-
dagens sopplunch.

Ett 75-tal gäster 
räknades in i Pollex nya 
och flärdfulla lokaler på 
Rödjans väg.

– Så här vill vi att det 
ska vara varje gång, 
konstaterade Jerry 
Brattåsen från kommu-
nens näringslivsenhet.

Det var kanske en kombina-
tion av nyfikenhet över Pollex 
nya lokaler och en intressant 
föreläsare i Jan Lindblom 
som fick kommunens företa-
gare att sluta upp i så pass stor 
omfattning som i fredags.

Efter att soppa och kaffe 
inmundigats redogjorde 
Pollex vd Mattias Höglund 
om företagets expansion och 
flytt, från Nol till Nödinge.

– Jag är ny vd sedan i mars 
och jag är oerhört glad över 
att få leda ett sådant här väl-
skött och väletablerat före-
tag som Pollex. Idag är vi 28 
anställda. Vi har upplevt en 
kraftig expansion de senas-
te åren och gått från en om-
sättning på drygt 25 miljoner 
kronor till närmare 40 miljo-
ner kronor, berättade Matti-
as Höglund.

– Förklaringen är att vi tog 
fram en konkret affärsplan, 
företagsledningen gick åt ett 
gemensamt håll och målsätt-

ningen basunerades ut i verk-
samheten. Så enkelt kan det 
vara!

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), informerade kortfat-
tat om den satsning som Ale 
kommun planerar för nä-
ringslivssektorn. 

– Det kommer att ta or-
dentlig fart under hösten. Ni 
företagare har fått ett brev 
där jag beskriver vår ambition 
och målsättning för närings-
livet. Vi har också gått ut och 

bett ett 15-tal företagare om 
råd för att näringslivsklima-
tet ska bli som ni vill. Jag går 
in i det mötet med ett öppet 
sinne, ska lyssna och tänker 
inte diktera villkoren. Däre-
mot kan jag upplysa om vad 
kommunen har att erbjuda.

Sopplunchens huvud-
gäst var Jan Lindblom från 
BNI Affärsnätverk, som inte 
gjorde några hemligheter av 
sitt uppdrag.

– Jag vill få fler kunder som 
skapar mer affärer. Jag älskar 
tillväxt, förklarade Jan och 
redogjorde för fyra sätt att få 
fler affärer:

• Annonsering
• PR, information
• Telefonsamtal
• Referensmarknadsföring
Jan Lindblom berättade 

också om affärsnätverkarens 
tre grunder.

– Ha en positiv attityd, lär 
dig använda nätverksverkty-
gen effektivt och slutligen: 
Nätverkande kräver övning.

Rekordstort intresse för sopplunch
– 75-tal företagare kom till Pollex

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pollex grundare Paul Höglund.

Jan Lindblom pratade om hur man bygger affärsnätverk.



alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   20116

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

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  
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info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se
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fr. 1 496:-/pp 
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VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
FÖR ATT VÅRA PATIENTER SKA
SLIPPA SE OSS.

VI JOBBAR MEST I LANDET
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Tandvård för alla, avancerad specialistkompetens, medverkan i klinisk forskning och utveckling av 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
upp det senaste inom tandhälsa på folktandvarden.se/vgregion

ALAFORS. En efterläng-
tad satsning som nu 
har blivit verklighet.

Jenny Sallander har 
anställts som legi-
timerad dietist i Ale 
kommun.

– Detta har vi kämpat 
för i många år, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Jenny Sallander, 35, kommer 
närmast från Primärvår-
den Södra Älvsborg där hon 
bland annat har arbetat på 
fyra vårdcentraler, i Ulrice-
hamn och Tranemo. 

– Min tjänst syftade till att 
bland annat förebygga och 
behandla övervikt, diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar. 
Därutöver specialiserade jag 
mig på mödrahälsovården 
och gruppen överviktiga gra-
vida. På den barnmedicinska 
mottagningen i Ulricehamn 
var det fokus på allergier 
och undervikt. Jag deltog där 
också i ett så kallat Runda 
barn-team tillsammans med 
psykolog, sjukgymnast, 
sjuksköterska och barnlä-
kare. Målgruppen var barn i 
åldern 4-18 år med en accele-
rerande övervikt eller fetma, 
förklarar Jenny Sallander.

Vad fick dig att söka 
den här tjänsten i Ale 
kommun?

– Det är en unik tjänst på 
det sättet att jag ska jobba 
mot alla invånare i kom-
munen, från 0 år och uppåt. 
De kommuner som förfo-
gar över en dietist har ofta 
fokus på äldreomsorgen, här 
ser man till helheten, säger 
Jenny.

– En annan plusfaktor 
var naturligtvis avståndet. 
I juni flyttade familjen från 
Kungälv till Nödinge och 
istället för att pendla varje 
dag till Ulricehamn och Tra-

nemo känns det roligt att 
kunna vara med och påverka 
utvecklingen i den kommun 
där man bor.

Vad specifikt kommer 
du att arbeta med?

– Först och främst tänker 
jag kartlägga alla verksam-
heter, sedan får jag se vart 
vi drar igång. Störst fokus 
kommer att vara på kost och 
motion, sådant som rör hälsa 
och livsstil.

Vad är orsaken till att 
fetma och övervikt bland 
barn har ökat?

– Det finns förstås flera 
faktorer som påverkar, men 
en stor del är att det idag 
finns ett överflöd av så kallad 
”utrymmesmat”, mat med 
mycket tomma kalorier och 
som vi bör äta sällan, typ läsk, 
godis, glass och snacks. Det 
i kombination med mycket 
stillasittande är inte bra för 

kroppen,
Råder det kunskapsbrist 

hos föräldrarna?
– Vi måste tänka på att 

samhället ser annorlunda 
ut idag. Ofta är det två som 
jobbar heltid, det ska hämtas 
från skola eller dagis, köras 
till träningar och så vidare. 
Ambitionen finns säkert hos 
många, men tyvärr räcker 
inte alltid tiden till och då får 
kosten stryka på foten, säger 
Jenny.

Har du något råd att ge 
aleborna?

– Ät gärna allting men inte 
alltid. Dagliga promenader, 
cykelturer och så vidare är 
också ett enkelt tips för en 
bättre hälsa.

Efterlängtad resurs har 
anlänt Ale kommun
– Jenny Sallander anställd som dietist

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan började Jenny Sallander sin anställning som 
dietist i Ale kommun.
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företagare kom till fre-
dagens sopplunch.

Ett 75-tal gäster 
räknades in i Pollex nya 
och flärdfulla lokaler på 
Rödjans väg.

– Så här vill vi att det 
ska vara varje gång, 
konstaterade Jerry 
Brattåsen från kommu-
nens näringslivsenhet.

Det var kanske en kombina-
tion av nyfikenhet över Pollex 
nya lokaler och en intressant 
föreläsare i Jan Lindblom 
som fick kommunens företa-
gare att sluta upp i så pass stor 
omfattning som i fredags.

Efter att soppa och kaffe 
inmundigats redogjorde 
Pollex vd Mattias Höglund 
om företagets expansion och 
flytt, från Nol till Nödinge.

– Jag är ny vd sedan i mars 
och jag är oerhört glad över 
att få leda ett sådant här väl-
skött och väletablerat före-
tag som Pollex. Idag är vi 28 
anställda. Vi har upplevt en 
kraftig expansion de senas-
te åren och gått från en om-
sättning på drygt 25 miljoner 
kronor till närmare 40 miljo-
ner kronor, berättade Matti-
as Höglund.

– Förklaringen är att vi tog 
fram en konkret affärsplan, 
företagsledningen gick åt ett 
gemensamt håll och målsätt-

ningen basunerades ut i verk-
samheten. Så enkelt kan det 
vara!

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), informerade kortfat-
tat om den satsning som Ale 
kommun planerar för nä-
ringslivssektorn. 

– Det kommer att ta or-
dentlig fart under hösten. Ni 
företagare har fått ett brev 
där jag beskriver vår ambition 
och målsättning för närings-
livet. Vi har också gått ut och 

bett ett 15-tal företagare om 
råd för att näringslivsklima-
tet ska bli som ni vill. Jag går 
in i det mötet med ett öppet 
sinne, ska lyssna och tänker 
inte diktera villkoren. Däre-
mot kan jag upplysa om vad 
kommunen har att erbjuda.

Sopplunchens huvud-
gäst var Jan Lindblom från 
BNI Affärsnätverk, som inte 
gjorde några hemligheter av 
sitt uppdrag.

– Jag vill få fler kunder som 
skapar mer affärer. Jag älskar 
tillväxt, förklarade Jan och 
redogjorde för fyra sätt att få 
fler affärer:

• Annonsering
• PR, information
• Telefonsamtal
• Referensmarknadsföring
Jan Lindblom berättade 

också om affärsnätverkarens 
tre grunder.

– Ha en positiv attityd, lär 
dig använda nätverksverkty-
gen effektivt och slutligen: 
Nätverkande kräver övning.

Rekordstort intresse för sopplunch
– 75-tal företagare kom till Pollex
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Jonas Andersson
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Pollex grundare Paul Höglund.

Jan Lindblom pratade om hur man bygger affärsnätverk.
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ALAFORS. I lördags 
stängde Ahlafors Kiosk.

Ägaren såg ingen 
annan utväg.

– Efter alla mina år i 
samhället kan jag inte 
säga annat än att jag 
är besviken på kom-
munen, säger Nader till 
Alekuriren.

Efter två kalla vintrar såg 
Nader en utbyggnad av 
Ahlafors Kiosk som den enda 
möjligheten till fortsatt över-
levnad för verksamheten.

– Tiderna har förändrats. 
Kunderna måste kunna gå in 
och få tak över huvudet när 
de ska äta sin mat. De senaste 
vintrarna har det varit sten-
dött här och intäkterna har 
rasat, säger Nader.

Av den anledningen söktes 
bygglov för en lite större 
byggnad som också skulle 
innehålla möjlighet för en 
pizzeria och en liten servi-
cebutik. Det blev avslag på 
denna ansökan med hänvis-
ning till att området först 
måste planläggas, samt att 
det tillfälliga bygglovet för 
kiosken gått ut och inte 
kunde förlängas utan plan-
läggning av området.

– På så vis står jag nu här 
utan möjlighet att varken 
driva kiosken vidare eller 
överlåta den till någon 
annan.

– Vi har ansökt om att få 
planlägga hela fastigheten 
men fick nej på detta, med 
hänvisning till att endast den 

del av fastigheten där kiosken 
och den före detta postexpe-
ditionen (nuvarande Tjus-
lings Kök) är belägna fick 
ingå i planen. Kostnaden för 
en sådan planläggning blir i 
princip lika stor som om hela 
fastigheten skulle fått ingå 
och är bortkastade den dagen 
kommunen förhoppningsvis 
tar ett större grepp om pla-
neringen för Alafors, säger 
Emris Olsson på Svenska 
Stenhus.

– Vi är därför tveksamma 
till att gå vidare med en sådan 
”provisorisk” planläggning 

och tycker det här kunde 
lösts på ett litet smidigare 
sätt om Ale kommun varit 
positivt inställd. 

Konsekvenserna ser vi nu. 
Alaforsborna blir utan kiosk 
och samlingsplats, vilket är 
ett hårt slag för det lilla sam-
hället.

– Det satsas på utveckling 
i Nödinge och i Älvängen. 
En plats som Alafors är dock 
lämnad åt sitt öde, säger 
Nader som blivit något av en 
profil på orten.

– Det började med att jag 
drev Ahlafors Livs under en 

period, sedan blev det Res-
taurang Solgården innan jag 
tog över kiosken 2005. Jag 
vill passa på att tacka alla 
kunder för den tid som har 
varit, säger Nader.

Vad ska du göra i fram-
tiden?

– Det har jag faktiskt inte 
tänkt så mycket på. Vi får se 
vad det blir. Jag är bara 51 
år, så det är lite tidigt att gå 
i pension.

Ahlafors Kiosk har stängt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nader har nu sagt tack och farväl till kunderna. I lördags stängdes Ahlafors Kiosk.

BRF ALEÄNG, ALE – TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.

Du har fortfarande chans att köpa en välplanerad lägenhet med 3 rum och 
kök fördelade på 82 kvm i Brf Aleäng. Här bor du bekvämt i ett funktionellt 
hus med hiss. Väljer du att bo på fjärde våningen får du en härlig utsikt från 
din soliga balkong i sydväst. Tycker du om att påta i jorden kan du välja en 
lägenhet i bottenplan. Där har varje uteplats en liten trädgård med plats 
för blommor. Läs mer på peabbostad.se 

VÄLKOMMEN PÅ VISNING!
TID: ONSDAG 12  OKTOBER KL 18.00-19.00 
PLATS: PEABS VISNINGSHUS, DIKLEKÄRRSVÄGEN
INFLYTTNING: HÖSTEN 2012

FÖR ANMÄLAN OCH MER 
INFORMATION KONTAKTA:
Länsförsäkringar, 
Claes Hellström
tel 0303-180 53, mobil 0707-14 80 50
claes.hellstrom@lansfast.se

FÖRSÄLJN
ING 

PÅGÅR.

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1001, 3 ROK, 82 KVM

GRUNDPRIS: 
1 877 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS: 
1 777 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS: 
1 977 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KR

VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A 1301, 3 ROK, 82 KVM

NYA LÄGENHETER FÖR EN SKÖN TILLVARO.
VÄLKOMMEN PÅ VISNING 12 OKTOBER.

AKTUELLT I ALE.

GRUNDPRIS: 
1 862 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 628 KR

LÄGRE PRIS
1 762 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
5 064 KR

HÖGRE PRIS:
1 962 000 KR

MÅNADSAVGIFT: 
4 192 KRG
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Kiosken i Alafors är ett mer 
än 20 år gammalt problem 
som den nya Samhällsbygg-
nadsnämnden fått i knäet. Ki-
osken ligger på mark som inte 
får bebyggas enligt gällande 
detaljplan, helt enkelt därför 
att området är ett av de farli-
gaste områdena i vår kommun 
på grund av överhängande 
rasrisk och instabilitet (lera). 
Till råga på allt är anslutning-
en till Alingsåsvägen marke-
rad med utfartsförbud. Fast-
ighetsägaren har i 20 års tid 
i omgångar fått s k tillfälligt 
bygglov. Den 2 maj i år fick vi 
en ny plan- och bygglag (PBL) 
och numera kan enbart tid-
begränsade bygglov medges. 
Maxtiden för vad nämnden 
kan medge enligt PBL har för 
länge sedan passerats. Kios-
ken är idag ett svartbygge och 
måste därför om man skall 
följa PBL rivas om man inte 
skapar en byggrätt genom en 
detaljplan.

Fastighetsägaren har därför, 
helt enligt reglerna och på 
samma sätt som alla andra ex-
ploatörer, ansökt om detaljpla-
neläggning för service-/kiosk-
byggnaden och en tillbyggnad. 
Den nytillträdda Kommunsty-
relsen fattade ett snabbt beslut 
om detta 2010-11-30. Förut-
sättningen för att få igenom 
en plan med byggrätter i in-
stabila områden är att en geo-
teknisk utredning görs, samma 
krav som för alla andra ex-
ploatörer, ett krav som fast-
ighetsägaren är synnerligen 
medveten om. Men trots på-
stötningar av såväl bygglovs-
handläggare och kommunens 
planarkitekt som från oss poli-
tiker har fastighetsägaren inte 

behagat inkomma med detta. 
Vi har förstått att fastighetsä-
garen tycker det blir för dyrt! 
Att denna lilla plan dessutom 
skulle bli lika dyr som att plan-
lägga hela fastigheten för bo-
städer mm är rent nonsens.

Jag tog för några veckor 
sedan initiativ till ett infor-
mellt möte med fastighets-
ägaren för att söka komma 
vidare och han lovades då 
ett (ytterligare) tidsbegrän-
sat bygglov i 2 år till dess den 
nya detaljplanen med bygg-
rätt för nuvarande service-
byggnad och kiosk samt ny-
byggnation, precis som han 
önskar, under förutsättning gi-
vetvis att han själv gick vidare 
på sin kant och jobbade fram 
ett förslag till en detaljplan. 
Ett sådant ytterligare tidsbe-
gränsat bygglov i 2 år skulle 
förmodligen inte hålla för en 
rättslig prövning, men vi var 
beredda ta den risken för att 
inte Alaforsborna skall bli utan 
sin kiosk och samlingsplats. 
Men från fastighetsägaren har 
inget hörts, inga utredningar 
har presenterats och om viljan 
saknas hos sökande fastighets-
ägaren går det helt enkelt inte 
att komma vidare.

Fastighetsägaren får skylla 
sig själv. Han själv har avbru-
tit planarbetet trots att både vi 
politiker och ansvariga tjäns-
temän har tänjt på alla lagreg-
ler som går att tänja på för att 
få ha kvar kiosken. Fastighets-
ägaren har haft mer än 20 år 
på sig att ta fram de underlag 
som krävs för ett bygglov men 
viljan att göra så har saknats. 

Jan A. Pressfeldt
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

"Får skylla sig själv"
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med bolån,
Nyckelkund, fastighetsaffärer och mycket mer.
Du når mig på iris.knutsson@swedbank.se  
0303-334886, växel 0303-334880.

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"

RYD. I Göteborg har 
fem krogar belönats 
med en stjärna i Guide 
Michelin.

På två av dem, Kock 
o Vin och Basement, 
kan gästerna njuta av 
ostar och killing från 
Sommarhagens Gårds-
mejeri.

– Det är inte utan 
att man känner sig lite 
stolt, säger Cecilia Fer-
dinand.

I utkanten av Ryd ligger Som-
marhagens Gårdsmejeri. 2006 
började Cecilia och Daniel 
Ferdinand att bygga sitt gårds-
mejeri, men det var först två år 
senare som försäljningen kom 
igång.

– Det rullar på och vi har 
utökat produktionen med eko-
logiska koostar, berättar Cecilia.

– Framförallt lyckas vi hålla 
en jämn och bra kvalitet, vilket 
är oerhört viktigt.

De välrenommerade kro-
garna Restaurang Basement 
och Kock & Vin är numera 
trogna kunder hos Sommar-
hagens Gårdsmejeri. På Res-
taurang Basement serverar 
kökschef Camilla Parkner 
mör filé och långkokt bringa 
från naturbetesköttet av killing 
från Ale. Dessutom går det att 

beställa tre av Sommarhagens 
ostar som serveras tillsammans 
med päronmarmelad och hem-
bakat knäckebröd. På Kock & 
Vin finns ostar att beställa från 
menyn.

Hur kan aleborna få tag i 
era ostar?

– Vi är ute på en hel del 
marknader runtom i regionen. 
I annat fall får jag hänvisa till 
Sundsby Säteri på Tjörn vars 
gårdsbutik säljer varor från 
lokala producenter. Sedan går 
det naturligtvis jättebra att göra 
en beställning via vår hemsida, 

säger Cecilia.
Vad blir nästa steg i 

utvecklingen?
– Målsättningen är att få 

till lite fler studiebesök, nå ut 
till fler konferenscenter för att 
erbjuda ostprovning. Det är 
en del som vi känner att vi kan 

utveckla. Vi är unika i det avse-
endet att vi är producenter och 
kan berätta om hela processen.

Kommer ni att ha några 
jullådor till försäljning i år?

– Jajamän! I lådorna placerar 
vi inte bara våra egna ostar utan 
även marmelad från Kungälv 

och knäckebröd gjort av en 
kvinna i Partille. Det blir en bra 
kombination av närproduce-
rade godsaker, avslutar Cecilia 
Ferdinand.

JONAS ANDERSSON

Ostar från Ale ser stjärnor
– Sommarhagens Gårdsmejeri i rampljuset

Cecilia och Daniel Ferdinand har all anledning att vara glada. Ostar och killing från Sommarhagens Gårdsmejeri går nu att avnjuta på Restaurang Basement 
och Kock & Vin, som båda har en stjärna i Guide Michelin.                   Arkivbild: Allan Karlsson
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med bolån,
Nyckelkund, fastighetsaffärer och mycket mer.
Du når mig på iris.knutsson@swedbank.se  
0303-334886, växel 0303-334880.

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"
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till fler konferenscenter för att 
erbjuda ostprovning. Det är 
en del som vi känner att vi kan 

utveckla. Vi är unika i det avse-
endet att vi är producenter och 
kan berätta om hela processen.

Kommer ni att ha några 
jullådor till försäljning i år?

– Jajamän! I lådorna placerar 
vi inte bara våra egna ostar utan 
även marmelad från Kungälv 

och knäckebröd gjort av en 
kvinna i Partille. Det blir en bra 
kombination av närproduce-
rade godsaker, avslutar Cecilia 
Ferdinand.

JONAS ANDERSSON

Ostar från Ale ser stjärnor
– Sommarhagens Gårdsmejeri i rampljuset

Cecilia och Daniel Ferdinand har all anledning att vara glada. Ostar och killing från Sommarhagens Gårdsmejeri går nu att avnjuta på Restaurang Basement 
och Kock & Vin, som båda har en stjärna i Guide Michelin.                   Arkivbild: Allan Karlsson
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ÄLVÄNGEN. Onsdagen 
den 19 oktober är det 
dags igen för Fairtrade 
Challenge, världens 
största Fairtradefika.

Målet är att en halv 
miljon människor ska 
fika med Fairtrade-
märkt kaffe eller te.

– Vi deltar i arrang-
emanget och aleborna 
är hjärtligt välkomna 
till oss för en schysst 
fikarast, förklarar 
Britt-Marie Stjärnqvist 
på Alevira Rättvis 
Handel.

Alevira Rättvis Handel flyt-
tade från Norra Torget till 
gamla posthuset på Göte-
borgsvägen i april i år. Trots 
vägarbeten som begränsar 
framkomligheten i centrala 
Älvängen, så har kundtill-
strömningen ökat.

– Vi har fått ett riktigt 
så kallat A-läge. Ännu fler 
kunder lär hitta hit när väg-
arbetet är klart och folket 
återvänder till centrum, 
säger Lena Simonsen.

Alevira drivs som en eko-
nomisk förening och utgörs 
av ett socialt arbetskoopera-
tiv. Det finns idag sju aktiva 

kooperatörer.
– Det tar sin lilla tid att 

bygga upp en sådan här 
verksamhet, men flytten till 
Göteborgsvägen är absolut 
ett steg i rätt riktning. Det 
är allt fler människor i vårt 
samhälle som börjar få upp 
ögonen för Fairtradeproduk-
ter. Det gäller inte minst den 
yngre generationen, säger 
Ulla Stålhammar.

Sortimentet erbjuder allti-
från kaffe, te och choklad till 
diverse hantverksprodukter 
som kooperatörerna själva 
skapar. Det är ringar, virkade 

mattor och målade stenar för 
att ge några exempel.

– Vi planerar också för 
väsktillverkning där gammalt 
tyg ska återanvändas, berät-
tar Ulla.

– Vårt utbud styrs helt och 
hållet av butikens förtjänst. 
Det vi säljer för investeras i 
nya varor. Kaffe, choklad, te 
och honung toppar försälj-
ningslistan just nu, avslutar 
Lena Simonsen.

Alevira bjuder in 
till Fairtrade-fika
– Nya lokalerna ett lyft för verksamheten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik Orréus, Lena Simonsen, Birgit  Samuelsson och Ulla Stålhammar på Alevira Rättvis 
Handel bjuder in till schysst fikarast onsdagen den 19 oktober.

Kundtillströmningen har ökat sedan Alevira flyttade från 
Norra Torget till Göteborgsvägen. Patrik Orréus visar upp 
ett par favoriter ur sortimentet – fairtrademärkt kaffe och 
honung.

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med dina  
bankaffärer. 
Du når mig på daniel.a.johansson@swedbank.se 
växel 0303-334880.
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Utgångspris: 495 000:-
2 rok
Boarea: 34 kvm, biarea: 34 kvm
Tomt: 1 526 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 1960
Adress: Skårs Lid 125
Visas sön 9/10 15.00-15.45

Strax norr om Skepplanda kan vi
nu erbjuda er ett fritidshus med
källare. Nära till skog och natur
men ändå med gångavstånd till
busshållplats. Delar av huset och
tillhörande byggnader är i behov
av renovering. Stor, plan
trädgårdstomt. Fem kilometer
från Skepplanda.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3004.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 295 000:-
Boarea: 32 kvm
Avgift: 1.602:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Hiss: Ja.
Adress: Sörgårdsvägen 8, 1 tr
Visas lör 8/10 14.00-14.30
Sms:a: FB 5410-2995 till 72456 för
beskrivning

Vi kan nu erbjuda er en lägenhet i
populärt område i Bohus. Belägen
på våning ett av fem med fin utsikt
över lekplats och grönområde.
Låg månadsavgift. 15 kilometer
från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2995.

1:A BOHUS

Utgångspris: 1 275 000:-
5 rok
Boarea: 114,5 kvm
Avgift: 5.281:-/mån
Byggt: 2001
Adress: Skjutsvägen 5
Visas ons 12/10 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2957 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till Lillbacka ! Mysigt
2-plans parhus i barnvänligt
område. Nära till Ale torg med
affärer och goda
kommunikationer till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2957.

NÖDINGE

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 107 kvm, biarea: 93 kvm
Tomt: 961 kvm
Byggt: 1936, ombyggt 1980
Adress: Frövägen 4
Visas sön 16/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3106 till 72456 för
beskrivning

I villaidyllen Älvängen kan vi nu
erbjuda en trevlig 1 1/2 plansvilla
med charm. Centralt beläget, fin
välskött trädgård. Gångavstånd
till förskola, skola, idrottsplats och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3106.

ÄLVÄNGEN
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ÄLVÄNGEN. Jio Eltjänst 
har förvärvat Älväng-
ens Installationsbyrå, 
ÄIAB.

Den 1 november sker 
det officiella överta-
gandet.

– Med köpet höjs 
kompetensen ytterli-
gare i företaget fram-
förallt när det gäller 
underhåll och repara-
tion inom industrin, 
säger Jan Olofsson.

Jio Eltjänst AB startades 1990 
och ägs idag av Jan Olofsson 
och Mikael Holmqvist. 
Förutom ägarduon finns 17 
anställda, som är uppdelade i 
olika grupper.

– Vi har medarbetare 
som arbetar specifikt med 

styr- och reglerinstallation, 
vi har ett entreprenadgäng 
och en servicegrupp. En väx-
ande del är och också data- 
och teleinstallationer där vi 
har ett nära samarbete med 

Swansons Telemekanik för 
att kunna erbjuda en helhets-
lösning, förklarar Jan Olofs-
son.

Kunderna återfinns i när-
området med Vänersborg 

längst norrut och Göteborg 
längst söderut.

– Vi vill stärka vår position 
på den lokala marknaden. 
Köpet av ÄIAB är ett led i 
den satsningen.

– ÄIAB kommer att fung-
era som ett renodlat syster-
företag. Jio står som ägare, 
men namnet ÄIAB lever 
vidare och skall främst inrik-

tas mot industrin, säger Jan 
Olofosson.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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ÄIAB blir en del av Jio Eltjänst
– Bildar ett systerföretag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Olofsson på Jio Eltjänst.
ÄIAB blir från och med den 1 november ett systerföretag till Jio Eltjänst AB.

ÄLVÄNGEN. Aningen 
sämre än i fjol, men 
ändå ett lyckat arrang-
emang.

Det var köpmännens 
samlade omdöme efter 
höstens Ballonglördag.

Det vackra vädret 
bidrog till en positiv 
inramning.

Att ta sig med bil genom 
Älvängens centrum är inte 
det lättaste just nu. Parke-
ringsmöjligheterna är också 
begränsade och med tanke 
på dessa omständigheter 
blev det trots allt en bra Bal-
longlördag.

– Vi hade en lite lugnare 
morgon än brukligt. Däre-
mot var det tryck ända fram 
till stängningsdags, konsta-
terade Ulf Abrahamsson på 
Manufakturen när han sum-
merade lördagen.

Det pågående vägarbe-

tet i Älvängen har skrämt en 
hel del kunder på flykt den 
senaste tiden. Folk drar sig 
helt enkelt för att åka in i 
samhället.

– Vi hör många som säger 
det och därför var det kul att 
vår Ballonglördag ändå blev 
helt okej, säger Ulf.

Nästa aktivitet som 
Älvängens Företagarförening 
planerar för är Nattaöppet, 
som äger rum onsdagen den 
26 oktober.

– Vi får göra det bästa av 
situationen och härda ut. 
Älvängen centrum kommer 
att bli kanonfint när allting är 
klart, avslutar Ulf Abrahams-
son.

Ballonglördag 
som gick vägen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Natalie Eltagi, Miryam Mitra och Rosa Lindegren besökte Ballonglördagen i Älvängen. Det blev fem procent i rabatt när trion 
handlade hos Axums Järn.
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ÄIAB.

Den 1 november sker 
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– Med köpet höjs 
kompetensen ytterli-
gare i företaget fram-
förallt när det gäller 
underhåll och repara-
tion inom industrin, 
säger Jan Olofsson.
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och ägs idag av Jan Olofsson 
och Mikael Holmqvist. 
Förutom ägarduon finns 17 
anställda, som är uppdelade i 
olika grupper.

– Vi har medarbetare 
som arbetar specifikt med 

styr- och reglerinstallation, 
vi har ett entreprenadgäng 
och en servicegrupp. En väx-
ande del är och också data- 
och teleinstallationer där vi 
har ett nära samarbete med 

Swansons Telemekanik för 
att kunna erbjuda en helhets-
lösning, förklarar Jan Olofs-
son.

Kunderna återfinns i när-
området med Vänersborg 

längst norrut och Göteborg 
längst söderut.

– Vi vill stärka vår position 
på den lokala marknaden. 
Köpet av ÄIAB är ett led i 
den satsningen.

– ÄIAB kommer att fung-
era som ett renodlat syster-
företag. Jio står som ägare, 
men namnet ÄIAB lever 
vidare och skall främst inrik-

tas mot industrin, säger Jan 
Olofosson.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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ÄIAB blir en del av Jio Eltjänst
– Bildar ett systerföretag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Olofsson på Jio Eltjänst.
ÄIAB blir från och med den 1 november ett systerföretag till Jio Eltjänst AB.

ÄLVÄNGEN. Aningen 
sämre än i fjol, men 
ändå ett lyckat arrang-
emang.

Det var köpmännens 
samlade omdöme efter 
höstens Ballonglördag.

Det vackra vädret 
bidrog till en positiv 
inramning.

Att ta sig med bil genom 
Älvängens centrum är inte 
det lättaste just nu. Parke-
ringsmöjligheterna är också 
begränsade och med tanke 
på dessa omständigheter 
blev det trots allt en bra Bal-
longlördag.

– Vi hade en lite lugnare 
morgon än brukligt. Däre-
mot var det tryck ända fram 
till stängningsdags, konsta-
terade Ulf Abrahamsson på 
Manufakturen när han sum-
merade lördagen.

Det pågående vägarbe-

tet i Älvängen har skrämt en 
hel del kunder på flykt den 
senaste tiden. Folk drar sig 
helt enkelt för att åka in i 
samhället.

– Vi hör många som säger 
det och därför var det kul att 
vår Ballonglördag ändå blev 
helt okej, säger Ulf.

Nästa aktivitet som 
Älvängens Företagarförening 
planerar för är Nattaöppet, 
som äger rum onsdagen den 
26 oktober.

– Vi får göra det bästa av 
situationen och härda ut. 
Älvängen centrum kommer 
att bli kanonfint när allting är 
klart, avslutar Ulf Abrahams-
son.

Ballonglördag 
som gick vägen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Natalie Eltagi, Miryam Mitra och Rosa Lindegren besökte Ballonglördagen i Älvängen. Det blev fem procent i rabatt när trion 
handlade hos Axums Järn.
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VÅRA PATIENTER ÄR 
TACKSAMMA OM DE 
SLIPPER TRÄFFA OSS. 
OCH VI GLÄDS
MED DOM.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Hälsofrämjande arbete i skolan, avancerad 
forskning eller Frisktandvård – tandvård 
till fast pris – allt handlar om att f ler ska 
vara friska i munnen hela livet. 
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

SKÖNNINGARED. Ale 
har fått sitt första 
musteri.

På en av höstens 
vackraste dagar var 
det efterlängtad invig-
ningsfest hos Maud 
Hjort och Torbjörn 
Jonson i Skönningared.

På Ales Äppelgård 
går nu att köpa hälso-
sam dryck i den gårds-
butik som också hade 
premiär i fredags.

Äppelodlingen har pågått en 
längre tid, men nu är också 
musteriet i bruk. I högsom-
marvärme och strålande sol-
sken klipptes det blågula 
bandet av kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M).

– Det är ett lysande väder 
och förhoppningsvis är det en 
signal om en ljus framtid för 
er, sade Berglund och skick-
ade sina innersta lyckönsk-
ningar till Maud Hjort och 
Torbjörn Jonson.

Följer sina drömmar
– Detta är entreprenörskap så 
som jag vill se det. Här har vi 
ett par som följer sina dröm-
mar, visioner och vågar göra 
slag i saken. Jag hoppas att ni 
kan fungera som inspirations-
källa för fler människor. Ni 
har haft modet, kraften och 
orken, tillade Berglund innan 

han greppade saxen och för-
klarade Ales Äppelgård för 
invigd.

Torbjörn Jonson ser mus-
teriet som en viktig del i ut-
vecklingen av verksamhe-
ten. Under de närmaste åren 
kommer dessutom äppelod-
lingen att utökas med fyra 
hektar mellan Skepplanda-
vägen och Grönån. Denna 
odling är huvudsakligen 

avsedd för cideräpplen.
– Vi vill gärna att lokala 

sorter, som genom åren har 
odlats i Skönningared med 
omnejd, får en renässans. Vi 
kommer därför att använda 
dessa som den bärande delen 
i vår cideräppelproduktion, 
förklarar Torbjörn.

Ale Äppelgård erbju-
der mustning, pastörisering 
och paketering av bag-in-

box eller flaskor som tjänst. I 
gårdsbutiken går det också att 
köpa ett flertal produkter ba-
serade på äpplen. Som exem-
pel kan nämnas chutney, mar-
melad, äppelsmör och gelé.

På invigningsdagen fick 
besökarna ta del av muste-
riprocessen och sedan prov-
smaka den läckra drycken 
framtagen på äppelsorten 
Filippa.

– De äpplen som är goda 
att äta är också goda att göra 
must på. Det är en enkel regel, 
konstaterar Maud Hjort.

Tappat och klart i Skönningared!

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I fredags invigdes musteriet på Ales Äppelgård. Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berg-
lund, klippte det blågula bandet under överinseende av ägarna Maud Hjort och Torbjörn 
Jonson.

Torbjörn Jonson skötte 
tappningsprocessen.

Kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn lät sig väl 
smaka av äppeldrycken som serverades.

Äppelsorten Filippa utgjor-
de grunden för den invig-
ningsdryck som Maud Hjort 
hällde upp. 

Kontakta oss på 0303-33 24 00 eller 
besök vår hemsida för att se alla våra 
olika elpriser. Du är hjärtligt välkommen 
in till oss på kontoret i Alafors. 

Måndag till fredag 
bjuder vi på kaffe och kaka!

TECKNA ETT 

SCHYSST 
ELAVTAL!

VINTERN ÄR SNART HÄR...

Elmarknaden kan lätt uppfattas som en 
djungel av avtalsvillkor, tillsvidarepriser och 
dolda kostnader.  På Ale El har vi gjort det 
till vår hjärtefråga att inte smyga in 
dolda säljmarginaler!

Som kund hos oss ska Du alltid 
känna dig trygg. Det ska vara enkelt 
att förstå våra avtal. Vill Du följa elmarknadens 
svängningar erbjuder vi rörligt elpris, vill Du säkra 
Ditt elpris under en viss period så kan du alltid 
teckna ett fast 6-månadersavtal.

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

KUNGÄLV. Ombyggna-
den av E45 har försvå-
rat för ambulanssjuk-
vården att ta sig från 
Kungälvs sjukhus till 
Bohus och Surte. 

I måndags sattes 
därför en extra resurs 
in som utgår från Surte 
brandstation. 
Ett blåljusfordon med vårdper-
sonal har satts in för att säkra 
upp första mötet med patienter 
då ambulansens framkomlig-
het är begränsad. 

– Vid andra större vägbyg-
gen brukar man se till att blå-
ljusfordon har en speciell väg 
att köra på, men vid det här 
bygget har man inte gjort så. 
Därför måste ambulanserna, 
som utgår från Kungälv, först 
åka upp till Nödinge och 
vända innan de kan fortsätta till 
Bohus och Surte. Resvägen blir 
därför en halvmil längre, för-
klarar Per Lilja, ambulanschef 
på Kungälvs sjukhus.

Regionens beredskapschef 
har tillskrivit Trafikverket om 
situationen. Resursen kommer 
att finnas tillgänglig på varda-
gar mellan klockan 7 och 19, 
då vägarna är som mest trafi-
kerade. Detta gäller under en 
projektperiod på två veckor 
och därefter ska man fått svar 
om hur det blir i fortsättningen. 

– Det är viktigt att detta 
åtgärdas så snart som möjligt, 
säger Per Lilja.

JOHANNA ROOS

Ambulans-
sjukvården får 
extra resurs
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NÖDINGE. Hösten är 
en tid för nystart, 
något som Mötesplats 
Ungdom tagit fasta på. 

Kreativiteten flödar 
hos såväl ledare som 
ungdomar och nya 
planer tar form. 

– Till skillnad från 
förra halvåret har vi 
mer ekonomiska möj-
ligheter som vi tänker 
utnyttja på absolut 
bästa sätt, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare.

På Mötesplats Ungdom 
trycks affischerna upp på 
löpande band. Många akti-
viteter är på gång och infor-
mationen ska ut till så många 
som möjligt.

I onsdags samlades ledar-
gruppen för att stämma av 
och dela med sig av både små 
och stora idéer. 

Hjärtat i verksamheten är 
ungdomsengagemang, något 
som det nu läggs extra krut 
på.

Under sommaren har man 
genom projektet Lycky@
Summer fått ett tjugotal nya 
unga ledare och förhopp-
ningen är att kunna ordna 
ännu fler aktiviteter, gärna av 
det udda slaget.

– Tanken är att vi som 
ledare ska skapa möjlighe-
terna, men att det sedan 
är ungdomarna själva som 
arrangerar. Därför riktar 
vi oss även till de som är 
lite äldre. Vi vill också vara 
tydliga med att Mötesplats 
Ungdom inte är en fritids-
gård utan en öppen verk-
samhet där alla är välkomna, 
säger Jonas Ekstrand.

Inom den närmsta tiden 
kommer man bland annat 
satsa på att rusta upp ska-
teparken i Nödinge. Både 

Ungdomsrådet och Löftet 
planerar att hjälpa till med 
finansieringen. Det har tidi-
gare gjorts flera försök, men 
till ungdomarnas besvikelse 
har den förstörts vid uppre-
pade tillfällen.

Samarbete startar
På lovet vecka 44 kommer 
flera aktiviteter att hållas, 
bland annat den traditions-
enliga skräckkvällen på Ale 
gymnasium och en fotbolls-
turnering. Dessutom anord-
nas löpande kurser i fotogra-
fering, datorkunskap, ler-
maskstillverkning och dans.

Lördagen den 22 oktober 
arrangeras en loppmarknad 
i Mötesplats ungdoms regi 
och insamlingen är redan i 
full gång.

– Med ungdomarnas 
enorma kreativitet och frihet 
är jag övertygad om att vi har 
många lyckade projekt att se 
fram emot.

Fullspäckad höst på Mötesplats Ungdom
– Fler ledare och större budget ska få ungdomsengagemanget att blomstra

Skaparglädje. Angelica Andersson och Felix Jansson-Jons-
son tillverkade lermasker i bildsalen.

Datorkunskap. Tim Öberg hjälpte Gisela Näf och Soili Lund-
ström att hitta rätt i datorvärlden.

NOL. I fredags inleddes 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i 
det blå”.

Bergsbestigaren 
Göran Kropps bedrift 
1995 har fungerat som 
inspirationskälla.

Utmaningen består 
i att eleverna tillsam-
mans ska vandra en 
sträcka på 11 407 
kilometer, vilket mot-
svarar den distans som 
Kropp cyklade för att 
nå Nepal och foten av 
Mount Everest.

Efter de tidigare projekten 
Nolskolan Jorden runt, Eu-
roparesan, Vandra för varan-
dra och Viva la Vida – Vandra 
vidare, väntar nästa spän-
nande utmaning. Nolskolan 
mot toppen kommer att av-
slutas den 23 maj, det datum 
då Göran Kropp efter stora 
strapatser slutligen nådde 
toppen och därigenom värl-
dens tak.

– Grundtanken med pro-
jektet är att våra elever 
liksom tidigare ska erbju-
das motion under skoldagen 
i form av promenader i sko-
lans närhet. Vi har märkt att 
frisk luft och motion på ett 
positivt sätt stimulerat bar-
nens arbets- och koncentra-
tionsförmåga under lektio-
nerna, säger initiativtagare 
Ragne Bengtsson.

– Vår tro är att denna trend 
ska hålla i sig även i fortsätt-
ningen, samt att vårt projekt 
också erbjuder många möj-
ligheter till fördjupning i 
skolämnen som matematik, 
geografi och biologi.

Bröderna Mr Mountain 
(Fredrik Blomqvist) och 
Mr Bike (Martin Johans-
son) utgör förgrundsfigu-
rerna för Nolskolans nyli-

gen påbörjade projekt. Deras 
gemensamma färd till Nepal 
kommer förmodligen att 
bjuda på en och annan rolig 
historia värd att rapportera 
om. Deras besök på Nolsko-
lan i fredags antydde det.
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Under hösten kommer 
man även att starta upp ett 
samarbete med Kris (krimi-
nellas revansch i samhället).

Det är en kamratfören-
ing som består av före detta 
kriminella eller missbrukare, 
som hjälper andra i samma 
situation att komma tillbaka 
till ett vanligt liv. 

Initiativet till samarbetet 
togs av ungdomar från Ale 
som själva är engagerade i 
föreningen.

– Det viktigaste är att vi 
kan förmedla och slussa ung-

domar till Kris, som har sin 
verksamhet i Göteborg. Vi 
kommer att ha ett möte med 
dem nu under hösten, säger 
Jonas Ekstrand.

Mötesplats ungdom står 
öppet varje onsdag och 
lördag mellan 17 och 21. 
Man planerar även att för-
länga öppettiden på lördagar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nolskolan siktar mot toppen
– Nytt projekt har trampats igång

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) redogjorde för 
hur vandringen från Nol-
skolan till Nepal ska gå 
till.

Med sikte på Mount Eve-
rest. Mr Mountain och Mr Bike 
(Martin Johansson) vinkar 
farväl till eleverna.

Ragne Bengtsson, initi-
ativtagare till projektet 
Nolskolan mot toppen – 
Högt i det blå.

Laddade för nystart. I onsdags träffades ledarna för Mötesplats Ungdom för att utbyta idéer.
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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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1911 sjönk ångaren Tessin 
i mörker och dimma. På 
väg mot Göteborg gick den 
väster om Tjurholmen för att 
sedan gå på grund vid östra 
älvstranden vid Olof Pers-
gården i Heljered. Efter en 
kvarts timma sjönk Tessin 
nära Ale brygga. Sex perso-
ner drunknade. Tre år tidi-
gare hade ångaren Göta Elf 
kantrat i Göteborgs hamn 
varvid 25 personer omkom. 

Nedanstående är hämtat 
ur Göteborgs-Posten 2 okto-
ber 1911:

”En båtolycka inträffade 
vid fyratiden i lördags morse 
å Göta älv, i det kanalångaren 
Tessin som trafikerar routen 
Skörsbo brygga – Göteborg 

i rådande dimma grundstöt-
te utanför Tjurholmen, be-
lägen mitt för Ale brygga 
emellan Nols och Älvängens 
stationer på Bergslagsbanan. 
Efter att ha stått på grundet i 
15-20 minuter sjönk ångaren 
i djupet.

Vid tillfället befann sig 
utom besättningen ett 20-tal 
passagerare ombord. Sex per-
soner har sannolikt omkom-
mit. 30-åriga fröken Äng-
mark från Haj, Alvhem, an-
träffades redan i lördagsmid-
dag som lik i älven. Fröken 
Ängmark, vars mor drun-
knade vid Göta Elfsolyckan, 
 hade sannolikt stått på däck 
och slungats i älven. 

Enligt kaptenens berättel-

se avgick ångaren kl 2 från 
Skörsbo brygga, Västerlanda 
socken, med styckegodslast, 
destinerat till Göteborg. Den 
tidiga avgångstimman hade 
föranletts av den sedan maj 
månad etablerade konkurren-
sen med ångaren Elfängen 
vilken gjort att de båda far-
tygen kappats om vem som 
skulle komma först. 

Vid angörandet av olika 
bryggor i älven vid Solberg i 
västra rännan av Göta älv vid 
Tjurholmen, togs ombord 
några passagerare och en del 
smågods. Under hela resan 
rådde en intensiv tjocka, 
utom mellan Tjurholmen 
och Solberg, varför man gick 
med sakta maskin. 

På eftermiddagen besök-
te G-P:s medarbetare plat-
sen. Av det sjunkna fartyget 
syntes endast två starkt lu-
tande master, varjämte skor-
stenen till omkring 2 ½ fots 
höjd stack ovanför vatteny-
tan. Ångarens topplanternor 
lyste ännu.

Båten låg ungefär175 à 
200 meter nedanför lysbojen 
vid södra udden av Tjurhol-
men och omkring 75 meter 
från östra älvstranden. På 
grund av läget antas det, att 
ångarens girning från kursen 
varit ovanligt skarp, sannolikt 
mellan 45 à 50 grader.

Tessin byggdes på Lind-
holmen 1870. Under de 41 
åren har den många gånger 

Ett dystert hundraårsminne

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren
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NÖDINGE. Vid årsskif-
tet säger kommun-
styrelsen upp avtalet 
med fastighetsbolaget 
Balder för Medborgar-
kontorets lokaler. 

Senast den sista 
december 2012 ska 
kommunledningen vara 
utflyttad, men vart det 
bär är inte bestämt.

Det finns flera anledningar 
till den planerade flytten. Be-
sparingarna, som även inklu-
derar Arbetsmarknadsenhe-
tens lokaler, beräknas landa 
på 3 miljoner kronor. 

– Man måste hela tiden 
se efter sin verksamhet så att 
pengarna räcker till. Komvux 
hade lokalerna innan och 
detta var tänkt som en över-
gångslösning som blev per-
manent. Om vi inte säger upp 
kontraktet nu i december för-
nyas det tre år till, och nu har 
vi gott om tid på oss att hitta 
en ny lokal, säger kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Bortsett från den ekono-
miska aspekten finns det även 
synpunkter på att man har le-
darskap på ett ställe och verk-

samhet på ett annat. Ett al-
ternativ för att kunna samla 
personalen är att kommun-
ledningen flyttar in i kom-
munhuset i Alafors. Från och 
med i höst kommer sektor ut-
bildning, kultur och fritid att 
sitta i Ale gymnasiums loka-
ler, vilket frigör utrymme i 
kommunhuset samtidigt som 
man sänker gymnasiets kost-
nader. 

– Det återstår att se var vi 
kommer att hamna, men al-
ternativen är Nödinge, Ala-
fors eller Älvängen. Senast till 
sommaren kommer vi att ha 

tagit ett beslut, säger Mikael 
Berglund.

JOHANNA ROOS

Kommunledningen planerar flytt

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande.
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NÖDINGE. Hösten är 
en tid för nystart, 
något som Mötesplats 
Ungdom tagit fasta på. 

Kreativiteten flödar 
hos såväl ledare som 
ungdomar och nya 
planer tar form. 

– Till skillnad från 
förra halvåret har vi 
mer ekonomiska möj-
ligheter som vi tänker 
utnyttja på absolut 
bästa sätt, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare.

På Mötesplats Ungdom 
trycks affischerna upp på 
löpande band. Många akti-
viteter är på gång och infor-
mationen ska ut till så många 
som möjligt.

I onsdags samlades ledar-
gruppen för att stämma av 
och dela med sig av både små 
och stora idéer. 

Hjärtat i verksamheten är 
ungdomsengagemang, något 
som det nu läggs extra krut 
på.

Under sommaren har man 
genom projektet Lycky@
Summer fått ett tjugotal nya 
unga ledare och förhopp-
ningen är att kunna ordna 
ännu fler aktiviteter, gärna av 
det udda slaget.

– Tanken är att vi som 
ledare ska skapa möjlighe-
terna, men att det sedan 
är ungdomarna själva som 
arrangerar. Därför riktar 
vi oss även till de som är 
lite äldre. Vi vill också vara 
tydliga med att Mötesplats 
Ungdom inte är en fritids-
gård utan en öppen verk-
samhet där alla är välkomna, 
säger Jonas Ekstrand.

Inom den närmsta tiden 
kommer man bland annat 
satsa på att rusta upp ska-
teparken i Nödinge. Både 

Ungdomsrådet och Löftet 
planerar att hjälpa till med 
finansieringen. Det har tidi-
gare gjorts flera försök, men 
till ungdomarnas besvikelse 
har den förstörts vid uppre-
pade tillfällen.

Samarbete startar
På lovet vecka 44 kommer 
flera aktiviteter att hållas, 
bland annat den traditions-
enliga skräckkvällen på Ale 
gymnasium och en fotbolls-
turnering. Dessutom anord-
nas löpande kurser i fotogra-
fering, datorkunskap, ler-
maskstillverkning och dans.

Lördagen den 22 oktober 
arrangeras en loppmarknad 
i Mötesplats ungdoms regi 
och insamlingen är redan i 
full gång.

– Med ungdomarnas 
enorma kreativitet och frihet 
är jag övertygad om att vi har 
många lyckade projekt att se 
fram emot.

Fullspäckad höst på Mötesplats Ungdom
– Fler ledare och större budget ska få ungdomsengagemanget att blomstra

Skaparglädje. Angelica Andersson och Felix Jansson-Jons-
son tillverkade lermasker i bildsalen.

Datorkunskap. Tim Öberg hjälpte Gisela Näf och Soili Lund-
ström att hitta rätt i datorvärlden.

NOL. I fredags inleddes 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i 
det blå”.

Bergsbestigaren 
Göran Kropps bedrift 
1995 har fungerat som 
inspirationskälla.

Utmaningen består 
i att eleverna tillsam-
mans ska vandra en 
sträcka på 11 407 
kilometer, vilket mot-
svarar den distans som 
Kropp cyklade för att 
nå Nepal och foten av 
Mount Everest.

Efter de tidigare projekten 
Nolskolan Jorden runt, Eu-
roparesan, Vandra för varan-
dra och Viva la Vida – Vandra 
vidare, väntar nästa spän-
nande utmaning. Nolskolan 
mot toppen kommer att av-
slutas den 23 maj, det datum 
då Göran Kropp efter stora 
strapatser slutligen nådde 
toppen och därigenom värl-
dens tak.

– Grundtanken med pro-
jektet är att våra elever 
liksom tidigare ska erbju-
das motion under skoldagen 
i form av promenader i sko-
lans närhet. Vi har märkt att 
frisk luft och motion på ett 
positivt sätt stimulerat bar-
nens arbets- och koncentra-
tionsförmåga under lektio-
nerna, säger initiativtagare 
Ragne Bengtsson.

– Vår tro är att denna trend 
ska hålla i sig även i fortsätt-
ningen, samt att vårt projekt 
också erbjuder många möj-
ligheter till fördjupning i 
skolämnen som matematik, 
geografi och biologi.

Bröderna Mr Mountain 
(Fredrik Blomqvist) och 
Mr Bike (Martin Johans-
son) utgör förgrundsfigu-
rerna för Nolskolans nyli-

gen påbörjade projekt. Deras 
gemensamma färd till Nepal 
kommer förmodligen att 
bjuda på en och annan rolig 
historia värd att rapportera 
om. Deras besök på Nolsko-
lan i fredags antydde det.
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Under hösten kommer 
man även att starta upp ett 
samarbete med Kris (krimi-
nellas revansch i samhället).

Det är en kamratfören-
ing som består av före detta 
kriminella eller missbrukare, 
som hjälper andra i samma 
situation att komma tillbaka 
till ett vanligt liv. 

Initiativet till samarbetet 
togs av ungdomar från Ale 
som själva är engagerade i 
föreningen.

– Det viktigaste är att vi 
kan förmedla och slussa ung-

domar till Kris, som har sin 
verksamhet i Göteborg. Vi 
kommer att ha ett möte med 
dem nu under hösten, säger 
Jonas Ekstrand.

Mötesplats ungdom står 
öppet varje onsdag och 
lördag mellan 17 och 21. 
Man planerar även att för-
länga öppettiden på lördagar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nolskolan siktar mot toppen
– Nytt projekt har trampats igång

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) redogjorde för 
hur vandringen från Nol-
skolan till Nepal ska gå 
till.

Med sikte på Mount Eve-
rest. Mr Mountain och Mr Bike 
(Martin Johansson) vinkar 
farväl till eleverna.

Ragne Bengtsson, initi-
ativtagare till projektet 
Nolskolan mot toppen – 
Högt i det blå.

Laddade för nystart. I onsdags träffades ledarna för Mötesplats Ungdom för att utbyta idéer.
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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
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Det är vi som 
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1911 sjönk ångaren Tessin 
i mörker och dimma. På 
väg mot Göteborg gick den 
väster om Tjurholmen för att 
sedan gå på grund vid östra 
älvstranden vid Olof Pers-
gården i Heljered. Efter en 
kvarts timma sjönk Tessin 
nära Ale brygga. Sex perso-
ner drunknade. Tre år tidi-
gare hade ångaren Göta Elf 
kantrat i Göteborgs hamn 
varvid 25 personer omkom. 

Nedanstående är hämtat 
ur Göteborgs-Posten 2 okto-
ber 1911:

”En båtolycka inträffade 
vid fyratiden i lördags morse 
å Göta älv, i det kanalångaren 
Tessin som trafikerar routen 
Skörsbo brygga – Göteborg 

i rådande dimma grundstöt-
te utanför Tjurholmen, be-
lägen mitt för Ale brygga 
emellan Nols och Älvängens 
stationer på Bergslagsbanan. 
Efter att ha stått på grundet i 
15-20 minuter sjönk ångaren 
i djupet.

Vid tillfället befann sig 
utom besättningen ett 20-tal 
passagerare ombord. Sex per-
soner har sannolikt omkom-
mit. 30-åriga fröken Äng-
mark från Haj, Alvhem, an-
träffades redan i lördagsmid-
dag som lik i älven. Fröken 
Ängmark, vars mor drun-
knade vid Göta Elfsolyckan, 
 hade sannolikt stått på däck 
och slungats i älven. 

Enligt kaptenens berättel-

se avgick ångaren kl 2 från 
Skörsbo brygga, Västerlanda 
socken, med styckegodslast, 
destinerat till Göteborg. Den 
tidiga avgångstimman hade 
föranletts av den sedan maj 
månad etablerade konkurren-
sen med ångaren Elfängen 
vilken gjort att de båda far-
tygen kappats om vem som 
skulle komma först. 

Vid angörandet av olika 
bryggor i älven vid Solberg i 
västra rännan av Göta älv vid 
Tjurholmen, togs ombord 
några passagerare och en del 
smågods. Under hela resan 
rådde en intensiv tjocka, 
utom mellan Tjurholmen 
och Solberg, varför man gick 
med sakta maskin. 

På eftermiddagen besök-
te G-P:s medarbetare plat-
sen. Av det sjunkna fartyget 
syntes endast två starkt lu-
tande master, varjämte skor-
stenen till omkring 2 ½ fots 
höjd stack ovanför vatteny-
tan. Ångarens topplanternor 
lyste ännu.

Båten låg ungefär175 à 
200 meter nedanför lysbojen 
vid södra udden av Tjurhol-
men och omkring 75 meter 
från östra älvstranden. På 
grund av läget antas det, att 
ångarens girning från kursen 
varit ovanligt skarp, sannolikt 
mellan 45 à 50 grader.

Tessin byggdes på Lind-
holmen 1870. Under de 41 
åren har den många gånger 

Ett dystert hundraårsminne

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren
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NÖDINGE. Vid årsskif-
tet säger kommun-
styrelsen upp avtalet 
med fastighetsbolaget 
Balder för Medborgar-
kontorets lokaler. 

Senast den sista 
december 2012 ska 
kommunledningen vara 
utflyttad, men vart det 
bär är inte bestämt.

Det finns flera anledningar 
till den planerade flytten. Be-
sparingarna, som även inklu-
derar Arbetsmarknadsenhe-
tens lokaler, beräknas landa 
på 3 miljoner kronor. 

– Man måste hela tiden 
se efter sin verksamhet så att 
pengarna räcker till. Komvux 
hade lokalerna innan och 
detta var tänkt som en över-
gångslösning som blev per-
manent. Om vi inte säger upp 
kontraktet nu i december för-
nyas det tre år till, och nu har 
vi gott om tid på oss att hitta 
en ny lokal, säger kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Bortsett från den ekono-
miska aspekten finns det även 
synpunkter på att man har le-
darskap på ett ställe och verk-

samhet på ett annat. Ett al-
ternativ för att kunna samla 
personalen är att kommun-
ledningen flyttar in i kom-
munhuset i Alafors. Från och 
med i höst kommer sektor ut-
bildning, kultur och fritid att 
sitta i Ale gymnasiums loka-
ler, vilket frigör utrymme i 
kommunhuset samtidigt som 
man sänker gymnasiets kost-
nader. 

– Det återstår att se var vi 
kommer att hamna, men al-
ternativen är Nödinge, Ala-
fors eller Älvängen. Senast till 
sommaren kommer vi att ha 

tagit ett beslut, säger Mikael 
Berglund.

JOHANNA ROOS

Kommunledningen planerar flytt

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande.
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Ett steg från allt det självklara

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00.  
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

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

Så mycket  
för så lite!

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

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

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

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

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

Höstens temadagar är i full gång med massor av under-
hållande och lärorika upplevelser ombord. Varje vardag 
med avgång 09.00 är det livemusik, dans och magi,  
eller tips och råd om mat, hälsa, trädgård m m.  
Mängder av sätt att förgylla vardagen, för bara 99:-.* 

Välkommen Njutomlands!

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

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

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr

I fredags blev jag inbju-
den till Alboskolan för 
att berätta för eleverna 

om mitt jobb som journa-
list. Som en del av samhälls-
kunskapen arbetar de just nu 
med media – hur man på-
verkas, varifrån informatio-
nen kommer och hur man 
tänker källkritiskt. Av de in-
sikter jag ville förmedla till 
dem, fick jag dubbelt till-
baka. 

Är media en spegel mot 
verkligheten? Ska man tro 
på allt som står i tidningar-
na? Hur arbetar en journa-
list? Vad menas med att vara 
objektiv?

Media har en betydande 
roll i samhället och är något 
som ständigt omger oss. 
Ofta är vi inte ens medvet-
na om det, och måste därför 
fråga oss själva var informa-
tionen egentligen kommer 
ifrån. 

På Alboskolan arbetar 
man för att eleverna ska bli 
bättre rustade för att kunna 
hantera den anstormning av 
budskap de möter i media 
varje dag.

Årskurs sex jobbar just 
nu med nyhetsbevakning 
och tanken att öka medve-
tenheten om hur verklig-
heten återspeglas och vem 
som ligger bakom nyheter-
na. Diskussioner om medias 
påverkan och trovärdighet 
har varit ett naturligt inslag 
i klasserna under de sex 
veckor som arbetet pågått. 

Man har bland annat utgått 
från Lilla Aktuellt, för att 
sedan gruppvis skriva en ar-
tikel med rubrik, ingress och 
brödtext. Projektet kommer 
att pågå fram till höstlovet 
och då avslutas med ett prov.

Som ett kompletteran-
de inslag i undervisning-
en bjöds Alekuriren in för 
att berätta om hur vi jobbar, 
och jag fick den stora äran. 

Två saker gick upp för 
mig under fredagens besök. 

Dels insåg jag vilket stort 
privilegium det är att få 
jobba med det jag gör, men 
också vilket enormt ansvar 
vi journalister har. Inte för 
att medvetenheten inte fun-
nits där innan, men det blir 
så tydligt när man möter 12- 
13-åringar med samma fun-
deringar som jag själv hade i 
den åldern. 

Vanans makt är stor och 
när vardagen rullar på för-
vandlas mycket till själv-
klarheter. Man utvecklar ett 

närmast hemligt kodspråk 
med alla termer och be-
grepp som används dagligen 
på redaktionen. En annan 
självklarhet är journalistens 
eviga strävan efter objekti-
vitet, något som alla kanske 
inte tänker på. Läsaren ska 
inte heller behöva fundera 
över den saken, det är kvit-
tot på att man lyckats. 

Jag frågade eleverna vilka 
egenskaper de trodde att en 
journalist behövde ha. Ny-
fiken, modig, envis och bra 
på att lyssna, blev några av 
svaren. Visst stämmer det, 
men man behöver inte ha 
allt från början. Som för de 
flesta yrken växer man in i 
rollen och upptäcker stän-
digt nya sidor av sig själv. 
Jag försökte vara tydlig med 
att man inte behöver ha 
kunskap om allt, utan det 
viktigaste är att ha viljan och 
våga fråga. 

För varje intervju, tele-
fonsamtal och skrift lär man 
sig något nytt. Varje upp-
drag är en egen värld för 
sig och det gäller att snabbt 
kunna sätta sig in i hur den 
är uppbyggd. 

Det sägs ibland, lite på 
skämt, att journalist inte är 
ett yrke, utan ett tillstånd. 
Det kanske ligger något i 
det.

Hur som helst så är min 
förhoppning att jag sått ett 
frö hos eleverna, och en dag 
kanske någon av dem väljer 

att jobba 
med det 
jag gör.

Givande möte. Årskurs sex på Alboskolan arbetar med mediekunskap och som ett inslag i 
undervisningen bjöds Alekuriren in för att prata med eleverna om journalistik. 

Eftersäsongspriser
på hela markissortimentet!

www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

Vid köp av 
en vikmarkis 
får du köpa 

motor för endast

900:-
ord. pris 2.900:-
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Ett nytt steg för Katarina
I inte mindre än 31 år har hon jobbat för Ale kommun.

Nu vänder hon blad och startar upp sitt eget coachingföretag Frontways.
Katarina Sundbäck brinner för att hjälpa människor att hitta sina egna vägar.

Hur fick du idén till att 
starta ett coachingföre-
tag?

– För två år sedan, när 
jag jobbade som personal-
specialist på Ale kommun, 
frågade en av mina chefer 
om jag var intresserad av 
att gå en utbildning för att 
kunna använda mig av ett 
coachande arbetssätt. Det 
blev en riktig aha-upplevelse 
och jag tänkte att detta är 
min grej. Eftersom det inte 
fanns så mycket utrymme för 
att arbeta med det inom min 
dåvarande roll, bestämde 
jag mig för att starta eget. 
Dels kommer jag att erbjuda 
coaching för privatpersoner,  
men min speciella nisch blir 
att coacha chefer. Jag har 
själv arbetat mycket med 
ledarskap och nu vill jag 
hjälpa andra att hitta meto-
der och verktyg för att kunna 
utvecklas. 

Vad har du arbetat med 
tidigare?

– Jag har jobbat som lärare 

i grundskolan, biträdande 
rektor, nämndsekreterare, 
administrativ chef och per-
sonalspecialist, alla inom Ale 
kommun.

Vilka egenskaper ska en 
bra coach ha?

– Jag har jobbat mycket 
med människor och det är 
viktigt att vara lyhörd och 
nyfiken. Grundläggande i 
bra coaching är att bygga upp 
ett förtroende. Kommunika-
tion, aktivt lyssnande och 
etik är viktigt, liksom att man 
har kraftfulla frågor. 

Vad kommer du att 
sakna mest från ditt 
gamla jobb?

– Alla människor jag 
jobbat med. Jag har alltid haft 
jättebra arbetskamrater och 
chefer som uppmuntrat mig 
till att göra nya saker. Det 
har varit roligt att lära känna 
dem. Jag vill poängtera att 
jag inte går från något, utan 
istället till något annat. Det 

jag ser fram emot mest är att 
kunna regissera mitt eget liv 
och inte vara bunden. Nu 
kan jag fokusera på det jag 
verkligen vill göra.

Vad gör du om fem år?
– Då hoppas jag på att 

företaget ska ha utvecklats. 
Början och slutet av mitt 
arbetsliv har mycket gemen-
samt. Det är fantastiskt att få 
vara med när en elev hittar 
sin egen väg, och på samma 
sätt vill jag hjälpa männis-
kor att utvecklas i sitt liv och 
ledarskap. Jag kommer nog 
inte att jobba lika mycket 
som nu, utan göra det som 
jag tycker är allra roligast. 
Jag strävar även efter att hitta 
en balans mellan jobb och 
fritid. Om fem år har min 
man Kjell gått i pension och 
då ser jag mycket fram emot 
att åka ut och resa.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Katarina Sundbäck
Ålder: 58
Bor: Kilanda
Intressen: Barnen och barn-
barnen, sjunga i kör och resa
Stjärntecken: Tvilling

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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vackra melodier och harmonier. 
En gång i månaden blir det 
danskryss till livemusik.
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FREDAG: Inled helgen med mat 
och dryck! Skaffa nya gastro-
nomiska kunskaper och träffa 
kockar, t ex Årets kock 2010, 
Gustav Trädgårdh, som  
kommer ombord 28/10.

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

MÅNDAG: En resa i hälsans tecken. 
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sortiment och du kan passa på att 
fråga våra experter om hälsa och 
välmående.

Höstens temadagar är i full gång med massor av under-
hållande och lärorika upplevelser ombord. Varje vardag 
med avgång 09.00 är det livemusik, dans och magi,  
eller tips och råd om mat, hälsa, trädgård m m.  
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* Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag i perioden     
   29/8–30/12 2011.
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I fredags blev jag inbju-
den till Alboskolan för 
att berätta för eleverna 

om mitt jobb som journa-
list. Som en del av samhälls-
kunskapen arbetar de just nu 
med media – hur man på-
verkas, varifrån informatio-
nen kommer och hur man 
tänker källkritiskt. Av de in-
sikter jag ville förmedla till 
dem, fick jag dubbelt till-
baka. 

Är media en spegel mot 
verkligheten? Ska man tro 
på allt som står i tidningar-
na? Hur arbetar en journa-
list? Vad menas med att vara 
objektiv?

Media har en betydande 
roll i samhället och är något 
som ständigt omger oss. 
Ofta är vi inte ens medvet-
na om det, och måste därför 
fråga oss själva var informa-
tionen egentligen kommer 
ifrån. 

På Alboskolan arbetar 
man för att eleverna ska bli 
bättre rustade för att kunna 
hantera den anstormning av 
budskap de möter i media 
varje dag.

Årskurs sex jobbar just 
nu med nyhetsbevakning 
och tanken att öka medve-
tenheten om hur verklig-
heten återspeglas och vem 
som ligger bakom nyheter-
na. Diskussioner om medias 
påverkan och trovärdighet 
har varit ett naturligt inslag 
i klasserna under de sex 
veckor som arbetet pågått. 

Man har bland annat utgått 
från Lilla Aktuellt, för att 
sedan gruppvis skriva en ar-
tikel med rubrik, ingress och 
brödtext. Projektet kommer 
att pågå fram till höstlovet 
och då avslutas med ett prov.

Som ett kompletteran-
de inslag i undervisning-
en bjöds Alekuriren in för 
att berätta om hur vi jobbar, 
och jag fick den stora äran. 

Två saker gick upp för 
mig under fredagens besök. 

Dels insåg jag vilket stort 
privilegium det är att få 
jobba med det jag gör, men 
också vilket enormt ansvar 
vi journalister har. Inte för 
att medvetenheten inte fun-
nits där innan, men det blir 
så tydligt när man möter 12- 
13-åringar med samma fun-
deringar som jag själv hade i 
den åldern. 

Vanans makt är stor och 
när vardagen rullar på för-
vandlas mycket till själv-
klarheter. Man utvecklar ett 

närmast hemligt kodspråk 
med alla termer och be-
grepp som används dagligen 
på redaktionen. En annan 
självklarhet är journalistens 
eviga strävan efter objekti-
vitet, något som alla kanske 
inte tänker på. Läsaren ska 
inte heller behöva fundera 
över den saken, det är kvit-
tot på att man lyckats. 

Jag frågade eleverna vilka 
egenskaper de trodde att en 
journalist behövde ha. Ny-
fiken, modig, envis och bra 
på att lyssna, blev några av 
svaren. Visst stämmer det, 
men man behöver inte ha 
allt från början. Som för de 
flesta yrken växer man in i 
rollen och upptäcker stän-
digt nya sidor av sig själv. 
Jag försökte vara tydlig med 
att man inte behöver ha 
kunskap om allt, utan det 
viktigaste är att ha viljan och 
våga fråga. 

För varje intervju, tele-
fonsamtal och skrift lär man 
sig något nytt. Varje upp-
drag är en egen värld för 
sig och det gäller att snabbt 
kunna sätta sig in i hur den 
är uppbyggd. 

Det sägs ibland, lite på 
skämt, att journalist inte är 
ett yrke, utan ett tillstånd. 
Det kanske ligger något i 
det.

Hur som helst så är min 
förhoppning att jag sått ett 
frö hos eleverna, och en dag 
kanske någon av dem väljer 

att jobba 
med det 
jag gör.

Givande möte. Årskurs sex på Alboskolan arbetar med mediekunskap och som ett inslag i 
undervisningen bjöds Alekuriren in för att prata med eleverna om journalistik. 

Eftersäsongspriser
på hela markissortimentet!

www.kungalvssolskydd.se

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

�
�

��
�

�
�

�
�

�
��

�
�

���
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

���
�

�
�

��
�

�
�

�
���

�
�

�
��

�
�

���
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�

�
�

��
�

�
�

�
�

�
��

�
�

���
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

���
�

�
�

��
�

�
�

�
���

�
�

�
��

�
�

���
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��
�

�

Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

Vid köp av 
en vikmarkis 
får du köpa 

motor för endast

900:-
ord. pris 2.900:-
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Ett nytt steg för Katarina
I inte mindre än 31 år har hon jobbat för Ale kommun.

Nu vänder hon blad och startar upp sitt eget coachingföretag Frontways.
Katarina Sundbäck brinner för att hjälpa människor att hitta sina egna vägar.

Hur fick du idén till att 
starta ett coachingföre-
tag?

– För två år sedan, när 
jag jobbade som personal-
specialist på Ale kommun, 
frågade en av mina chefer 
om jag var intresserad av 
att gå en utbildning för att 
kunna använda mig av ett 
coachande arbetssätt. Det 
blev en riktig aha-upplevelse 
och jag tänkte att detta är 
min grej. Eftersom det inte 
fanns så mycket utrymme för 
att arbeta med det inom min 
dåvarande roll, bestämde 
jag mig för att starta eget. 
Dels kommer jag att erbjuda 
coaching för privatpersoner,  
men min speciella nisch blir 
att coacha chefer. Jag har 
själv arbetat mycket med 
ledarskap och nu vill jag 
hjälpa andra att hitta meto-
der och verktyg för att kunna 
utvecklas. 

Vad har du arbetat med 
tidigare?

– Jag har jobbat som lärare 

i grundskolan, biträdande 
rektor, nämndsekreterare, 
administrativ chef och per-
sonalspecialist, alla inom Ale 
kommun.

Vilka egenskaper ska en 
bra coach ha?

– Jag har jobbat mycket 
med människor och det är 
viktigt att vara lyhörd och 
nyfiken. Grundläggande i 
bra coaching är att bygga upp 
ett förtroende. Kommunika-
tion, aktivt lyssnande och 
etik är viktigt, liksom att man 
har kraftfulla frågor. 

Vad kommer du att 
sakna mest från ditt 
gamla jobb?

– Alla människor jag 
jobbat med. Jag har alltid haft 
jättebra arbetskamrater och 
chefer som uppmuntrat mig 
till att göra nya saker. Det 
har varit roligt att lära känna 
dem. Jag vill poängtera att 
jag inte går från något, utan 
istället till något annat. Det 

jag ser fram emot mest är att 
kunna regissera mitt eget liv 
och inte vara bunden. Nu 
kan jag fokusera på det jag 
verkligen vill göra.

Vad gör du om fem år?
– Då hoppas jag på att 

företaget ska ha utvecklats. 
Början och slutet av mitt 
arbetsliv har mycket gemen-
samt. Det är fantastiskt att få 
vara med när en elev hittar 
sin egen väg, och på samma 
sätt vill jag hjälpa männis-
kor att utvecklas i sitt liv och 
ledarskap. Jag kommer nog 
inte att jobba lika mycket 
som nu, utan göra det som 
jag tycker är allra roligast. 
Jag strävar även efter att hitta 
en balans mellan jobb och 
fritid. Om fem år har min 
man Kjell gått i pension och 
då ser jag mycket fram emot 
att åka ut och resa.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Katarina Sundbäck
Ålder: 58
Bor: Kilanda
Intressen: Barnen och barn-
barnen, sjunga i kör och resa
Stjärntecken: Tvilling

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
	����0303-74 86 11�������
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Vi utför elinstallationer
och reparationer
i nybyggnader
och industrier.

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti! • Korta väntetider
Endast orginaldelar

www.meca.se

B I L D E L A R

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

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.meca.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

hemmafi xare
COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSV 88, 
TELEFON 0303-74 60 85 WWW.COLORAMA.SE
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

KÖP EN HUSBIL 
PÅ SÖNDAG!

Vi har ca 65 husbilar i lager.

Boka din Rapido eller 
Itineo 2012 nu för säker 

leverans till våren. 

SKÄRHAMN. Ahlafors 
IF säkrade kontrak-
tet i division tre förra 
veckan.

Det märktes när 
årets sista seriematch 
spelades i Skärhamn.

Jumbon avfärdade 
de gulsvarta med klara 
siffror.

Det blev en på förhand mycket 
oväntad tremålsförlust mot IK 
Skärhamn. Ahlafors IF får vara 
tacksamma för att matchen 
var betydelselös för det var en 
drabbning där gästerna hade 
långt ifrån flyt. Skärhamn 

däremot fick möjligtvis retro-
aktiv utdelning för årets alla 
missar och gjorde i princip mål 
på de få chanser som skapades.

Av Ahlafors IF fanns det 
mycket mer att önska och 
laget gjorde ett tappert försök 
till uppryckning efter pausvi-
lan, dock utan resultat. Henrik 
Andersson kvitterade ut bästa 
omdömet efter slutsignalen, 
konkurrensen var emellertid 
inte särskilt tuff denna efter-
middag.

AIF slutar sjua i division 
3 nordvästra Götaland. Ett 
resultat som utefter förut-
sättningarna måste anses vara 

mer än godkänt. Tränare 
Lars-Gunnar Hermansson 
och assisterande tränare Ola 
Holmgren får 
nu börja skissa 
på ännu en för-
säsong och den 
trupp som ska 
försvara de gul-
svarta färgerna nästa år. Klart 
är att spelande assisterande 
tränaren, Michel Berndtsson-
Gonzales, lämnar klubben för 
att varva ner.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

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

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

POLIS
RONDEN
Måndag 26 september

Datorstöld
En ouppackad dator tillgrips 
vid Eka Chemicals varumottag-
ning i Bohus. Stölden upptäcks 
på morgonen.

Tillgrepp av belysningsarma-
turer från en byggarbetsplats 
i Bohus.

Tisdag 27 september

Skadegörelse
Fyra män är på väg in i en 
lägenhet i Bohus där en kvinna 
befinner sig. Gärningsmännen 
bryter upp brevinkastet, men 
hinner försvinna innan polisen 
anländer platsen. Ärendet 
rubriceras som ofredande och 
skadegörelse.

Verktyg stjäls ur en contai-
ner i Surte. Skanska är målsä-
gande.

Torsdag 29 september

Inbrott
Inbrott i en spelbutik i 
Älvängen. Okända gärningsmän 
tillgriper snus och cigaretter.

Anmälan görs om ett inbrott 
på Bohusskolan. Bärbara dato-
rer blir tjuvarnas byte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/9 – 3/10: 57. Av 
dessa är sju bilinbrott.

AIF avslutade med förlust mot tabelljumbon

Peter Antonsson och övriga AIF-are förblev mållösa i serieavslutningen mot Skärhamn.

Lars-Gunnar Hermanssons debutår som tränare för Ahlafors IF resulterade i en sjundeplace-
ring.

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Skärhamns IK - Ahlafors IF 3-0 (1-0)



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

Nu tränar vi inomhus i ALE-hallen, 
Vimmervi. Vill du prova på, ta med dig 

träningskläder och kom upp. Vilka tider 
som gäller ser du på lagens hemsidor. 

Gå in på www.laget.se/nskfotboll och sök 
upp din åldersgrupp. 

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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VECKANS 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

Torsdag 6 okt          18:30 NSK F00 – Eriksberg IF
Söndag  9 okt         12:00 NSK  P99 – IFK Hindås
            15:30 NSK  P03 – Romelanda UF
            17:00 NSK B – Rambergets SK

a 



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

Nu tränar vi inomhus i ALE-hallen, 
Vimmervi. Vill du prova på, ta med dig 

träningskläder och kom upp. Vilka tider 
som gäller ser du på lagens hemsidor. 

Gå in på www.laget.se/nskfotboll och sök 
upp din åldersgrupp. 

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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6.800:-

���������������������������
�		��

���������������������

HÖSTERBJUDANDE
�������������������
����������������������������������������������

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

495 :-

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

520 :-
���������������������������������
	���	�������
��������������������	�������
���������������������������������������

������������

VECKANS 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

Torsdag 6 okt          18:30 NSK F00 – Eriksberg IF
Söndag  9 okt         12:00 NSK  P99 – IFK Hindås
            15:30 NSK  P03 – Romelanda UF
            17:00 NSK B – Rambergets SK

a 
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – Lärje/Angered 1-4 (0-1)
Mål LEIF: Marcus Tersing.

Skärhamn – Ahlafors IF 3-0
Matchens kurrar:  Henrik Anders-
son 3, Niklas Elving 2, Andreas 
Skånberg 1.

Division 4 Västergötland V
Nossebro – Lödöse/Nygård 5-3 (2-2)

Division 5 Västergötland V
Trollhättans BoIS – Skepplanda 
1-2 (0-0)
Mål SBTK: Svante Larson, Christian 
Rönkkö.
Matchens kurrar: Linus Carlsson 3, 
Svante Larson 2, Christian Rönkkö 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Utbynäs 6-1 (2-1)
Mål ÄIK: Patric Skånberg 3, Johan 
Wester, Rahel Faraj, Johan Parinder.
Matchens kurrar: Martin Johans-
son 3, Patric Skånberg 2, Johan 
Parinder 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Sjövik 0-4 (0-1)

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Zenith 4-0 (1-0)
Mål NIK: Mikael Hintze, Martin Eriks-
son, Pontus Åkerhage, Bobban Ilic.
Matchens kurrar: Niklas Koppel 3, 
Martin Eriksson 2, Magnus Källvik 1.

Nödinge – Hålta 3-2 (1-1)
Mål NSK: Aram Mohammed, Wshyar 
Kotani, Edvin Salkovic.

Division 7 D Göteborg
Surte – Bohus 1-1 (0-0)
Mål SIS: Fredrik Thelaus (straff). BIF: 
Tommi Kontio.

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Jitex 0-4 (0-1)

Division 4 A Göteborg
Fräntorp/Qviding – Ahlafors 4-1 
(3-1)
Mål AIF: Andrea Lindgren.

Kärra KIF – Älvängen 1-1 (1-1)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg.

Division 1 södra damer
Ale IBF – Östra SK Jönköping 6-1 
(1-0,4-1,1-0)
Mål Ale: Sophia Adolfsson 2, Sandra 
Augustsson, Lena Lönnroth, Ann-
Sofie Johansson och Malin Bern-
hardsson. Matchens kurrar: Sofia 
Skyberg 3, Cecilia Isberg 2, Jennie 
Hedberg 1.

Division 3 västsvenska västra
Frölunda – Ale HF 39-36 (14-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 
10, Niklas Eriksson 7, Hafstein 
Hafsteinsson 6, Marcus Hylander 3, 
Anton Thunberg 3, Kim Sandberg 3, 
Rickard Bäckström 2, Viktor Berle. 
Matchens kurrar: Niklas Eriksson 2, 
Joakim Samuelsson 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 27 
september deltog 10 par. Medel var 
108 poäng och följande par place-
rade sig över medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  131
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          120
3. Markus Sandberg/Eiron Andersson 117
4. Torsten Johansson/Ole J Jensen     116 
5. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   113

Lör 8 okt kl 12.00
Jennylund

Bohus – Hermansby

Lör 8 okt kl 14.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Ytterby

Sön 9 okt kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Hisingsbacka

FOTBOLL I ALE

- 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
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

sig handboll men framför allt för att ha roligt 
tillsammans med oss! 

HANDBOLLSSKOLAN

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, 

tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Hej alla barn och föräldrar! 
Då var det dags att dra igång med handbollsskolan 

igen. Både killar och tjejer födda 02-04 är välkomna. 
Vi kommer att köra både i Älvängen och Skepplanda 

och man får gärna vara med på båda ställena.

Har ni frågor kan ni kontakta oss: Sofia: 0768-50 25 01, 
Sara: 0768-78 25 63, Viktor: 0733-32 01 15

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCH

Söndag 9 oktober kl 15
Ale Gymnasium

Ddiv2 Nödinge SK - KFUM Ulricehamn

Välkomna!

MATCHSPONSORER

Boll o Lek och handbollsskolan
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

NÖDINGE. Ännu en mil-
stolpe är passerad.

Ale IBF:s damer 
behövde bara två 
försök för att ta sin 
första skalp i division 
ett.

Hemmapremiären 
mot Jönköping blev en 
formidabel uppvisning.

Lördag 1 oktober i Ale gym-
nasium. Ett historiskt datum 
i den stolta innebandyklub-
bens dagbok. Superlativen 
över det unga och oerfarna 
damlaget känns otillräckliga. 
Ale IBF som med egna pro-
dukter rusade genom division 
två har inte fått många för-
handstips inför debuten i den 
näst högsta serien. Att slå ur 
underläge verkar dock passa 
laget finfint. I lördagens hem-
mapremiär bjöd Ale publiken 
på innebandypropaganda i 
mittperioden, då matchen 
mer eller mindre avgjordes. 
Jättetalangen Sophia Adolfs-
son, blott 16 år, antecknades 
för två av målen.

– Hon var en av många 
bra spelare, det här var fram-
för allt en lagseger. Inte minst 
viktig var vår målvakt Sofia 
Skyberg som höll oss kvar i 
matchen inledningsvis, säger 
en mycket nöjd Aletränare i 
Ralph Gustafsson.

Effektiviteten
Bollinnehavet var jämnt för-
delat mellan lagen liksom an-
talet avslut mot mål, men den 
stora skillnaden var effektivi-
teten.

– Vi gick rakt på mål och 
kontrade snabbt. I takt med 
målen växte vi också. Segern 
var odiskutabel. Tjejerna gör 
en härlig insats. Skönt att 
spräcka nollan tidigt och att 
vi visar direkt att vi kan vinna 
i division ett. Nu är det spöket 
borta, menar Ralph Gustafs-
son.

Det täta försvarsspelet pla-
nerar Ale IBF att ta med sig 
till nästa omgång där seriele-
dande Älvstranden väntar på 
bortaplan.

– Det är en utmaning som 
heter duga. Jag ser det som 
David mot Goliat, men en 
gång på tio vinner David… 

Låt oss hoppas att det är på 
lördag, avslutar Ralph Gus-
tafsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Högsta klass!
– Ale IBF:s damer vann hemmapremiären

Segerorganisatörer. Matchens lirare målvakten Sofia Skyberg och tvåmålsskytten Sophia Adolfsson. Övriga målskyttar från 
vänster: Malin Bernhardsson, Lena Lönnroth, Sandra Augustsson och Ann-Sofie Johansson.

Historiskt måljubel över Ale IBF:s första seger i näst högsta serien. Ann-Sofie Johansson 
kramas om efter sitt mål.

Ale IBF var steget före och 
hade klart piggast ben i mötet 
med Jönköping.

INNEBANDY

HANDBOLL
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FRÖLUNDA. Hanboll 
handlar om att vilja.

På den punkten finns 
mer att önska hos Ale 
HF.

Lamt, tamt och vilje-
löst präglade herrarnas 
andra seriematch.

– Det handlar mer om att 
vi faktiskt bara har tränat 
14 gånger gemensamt. Det 
märks att lagen vi möter har 
en lång försäsong bakom sig 
och det saknar vi. Fysiskt är vi 
inte framme än och vårt nya 
grundspel går på kryckor än 
så länge, säger årsfärske Ale-
tränaren Magnus Weistedt.

Han var samlad och inte 
särskilt nedslagen efter lagets 
andra raka förlust.

– Vi har mött två bra lag. 

Både Rosendahl och Frö-
lunda kommer att vara med i 
den absoluta serietoppen. Vi 
förlorade med tre bollar trots 
att vi saknade två av våra vik-
tigaste försvarskuggar i Mat-
tias Wahlström och Andreas 
Johansson.

F ö r -
svarssspelet 
eller rätt-
tare sagt det 
o b e f i n t l i g a 
försvarsspelet var ett ound-
vikligt samtalsämne efter 
matchen.

– Vi försöker lära oss ett 
nytt betydligt mer offensivt 
försvarsspel och där har vi 
en del att jobba med. Tanken 
är att vi ska störa skyttarna 
högre upp i banan och för-
hoppningsvis även kunna 

stjäla lite boll, förklarar 
Magnus Weistedt.

Ett annat bekymmer var 
antalet tekniska fel och bort-
kastade bollar.

– Dessa måste minimeras. 
Jag räknade till inte mindre 

än 29 tekniska 
fel och med 
en sådan kvot 
vinner man 
inga matcher, 
s ä g e r 

Weistedt.
Frölunda tog ledningen 

direkt och tappade den 
aldrig. Efter en jämn första 
halvlek ryckte göteborgarna 
direkt efter paus. Ledningen 
var som störst nio mål, men 
en fyra minuter lång utvis-
ning i slutet 

Precis som i den första 

seriematchen valde Ale att gå 
runt på många spelare.

– Jag är som sagt ny i för-
eningen och har inte sett 
dem särskilt mycket, därför 
vill jag ge alla spelare en bra 
chans att visa upp sig. Det är 
tveklöst konkurrens om plat-
serna.

Framåt visade kantspe-
laren Joakim Samuelsson 
fin klass och gjorde hela tio 
mål. Bra var också högernian 
Niklas Eriksson som missade 
premiären på grund av sjuk-
dom.  På söndag möter Ale 
HF ÖHK 2002 som också är 
utan seger i årets seriespel.

Ale HF får vänta på första segern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Frölunda – Ale HF 39-36 (14-13)

GRÅBO. Läget är verk-
ligen tufft för ÄIK:s 
unga manskap.

I torsdags blev det 
emellertid seger med 
6-1 mot Utbynäs.

Tänk om laget pre-
sterat samma energi 
och vilja tidigare under 
säsongen, då hade 
tabelläget garanterat 
sett ljusare ut.

Med kniven 
på strupen blir 
det en jobbig 
avslutning i 
bortamötet 
mot Romelanda på lördag. 
I torsdagsmatchen på Leks-
torps prima konstgräs visade 

hela laget en vilja som tyvärr 
saknats under flera matcher. 
I försvaret gjorde Martin Jo-
hansson en stark insats och 
speciellt för paus, bidrog han 
jämte övriga kuggar till rena 
betongmuren.

Framåt handlade det mest 
om det rörliga anfallet där 
främst tremålsskytten Patric 
Skånberg drog blickarna till 
sig. Men samtliga visade stort 

kunnande och 
även om det 
skulle bli divi-
sion 6 ser läget 
ljust ut för ÄIK.

Storseger för ÄIK

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Det avgörs i sista omgången om ÄIK-tränaren Tommy 
Svensson och hans mannar hänger kvar i division 5.

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen - Utbynäs 6-1 (2-1)

Xxx

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: - Älska handboll

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
A Herr div 3 v Söndag 9 oktober 12.30

ALE HF - ÖNNERED HK
Matchsponsor:

TROLLHÄTTAN. Som så 
många gånger tidigare i 
höst vände Skepplanda 
BTK ett målmässigt 
underläge till seger.

2-1-vinsten borta 
mot Trollhättans BoIS 
i serieepilogen hjälpte 
dock föga när värsta 
konkurrenten Väners-
borgs FK också vann 
sin avslutningsmatch.

För andra året i rad 
blev det silver till SBTK 
och fortsatt spel i divi-
sion 5.

Kampen om seriesegern är 
över. Vänersborgs FK drog 
till slut det längsta strået och 
vann med en poängs margi-
nal ned till tvåan Skepplanda 
BTK.

– Killarna har gjort en 
fantastisk säsong, betydligt 
bättre än i fjol då vi också 
slutade tvåa. Tyvärr blir det 
inget kvalspel det här året. 
I vanliga fall vinner man en 
serie på 55 poäng, men den 
här gången räckte det inte. 
Det är bara att gratulera 
Vänersborgs FK till guldet, 
sammanfattade SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy 
Johansson, efter den, som 
det skulle visa sig, betydel-
selösa segern på Edsborgs 

konstgräs.
Efter en mållös första 

halvlek var det Trollhättans 
BoIS som tog kommandet 
i den andra 
h a l v l e k e n . 
Pile Glavas 
l e d n i n g s -
mål fick dock 
ordentlig fart 
på gästerna, som trots hän-
delseutvecklingen på Lena-
vallen i Östadkulle där VFK 

gick fram som en ångvält, 
ville avsluta seriespelet på 
bästa tänkbara vis. Så blev 
det också. Svante Larson 

ordnade kvit-
teringen på 
en vackert 
slagen frispark. 
S e g e r m å l e t 
f a s t s t ä l l d e 

sedan Christian ”Figge” 
Rönkkö när han höll sig 
framme i straffområdet och 

satte 2-1 med bara ett par 
minuter kvar att spela.

– Det har varit ett riktigt 
roligt fotbollsår. Synd bara 
att det inte räckte hela vägen 
fram, sade SBTK:s anfalls-
stjärna när han tog av sig 
den gulsvarta tröjan för sista 
gången det här året.

Veteranen Svante Larson 
var inne på samma linje och 
han såg inte alltför besviken 
ut när han nåddes av beske-
det att VFK snuvat Skepp-
landa på guldet.

– Vi får glädjas över andra-
platsen och att vi gick till 
kvartsfinal i DM, vilket är en 
bedrift för ett division 5-lag. 
Det kan om det vill sig väl 
ge en plats i Svenska Cupen 
2012. Dessutom blev det 
serieseger för såväl reservla-
get som C-laget.

Jimmy Johansson menar 
att SBTK:s representations-
lag har stor utvecklingspo-
tential och att framtiden ter 
sig ljus.

– Vi har många unga 
killar som har växt in i rollen 
som seniorspelare. Linus 
Carlsson, Edwin Modin 
och Emil Frii är de senaste 
exemplen. Det finns kvalite-
ter att bygga vidare på, avslu-
tar Jimmy Johansson.

❐❐❐

Seger i epilogen hjälpte inte

Tobias Ottosson och övriga SBTK-are slet förgäves i sön-
dagens serieavslutning borta mot Trollhättans BoIS. Trots 
seger med 2-1 gick guldet till Vänersborgs FK, som vann sitt 
möte med Östadkulle (3-0).
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Division 5 Västergötland V
Trollhättans BoIS-Skepplanda 1-2
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FRÖLUNDA. Hanboll 
handlar om att vilja.

På den punkten finns 
mer att önska hos Ale 
HF.

Lamt, tamt och vilje-
löst präglade herrarnas 
andra seriematch.

– Det handlar mer om att 
vi faktiskt bara har tränat 
14 gånger gemensamt. Det 
märks att lagen vi möter har 
en lång försäsong bakom sig 
och det saknar vi. Fysiskt är vi 
inte framme än och vårt nya 
grundspel går på kryckor än 
så länge, säger årsfärske Ale-
tränaren Magnus Weistedt.

Han var samlad och inte 
särskilt nedslagen efter lagets 
andra raka förlust.

– Vi har mött två bra lag. 

Både Rosendahl och Frö-
lunda kommer att vara med i 
den absoluta serietoppen. Vi 
förlorade med tre bollar trots 
att vi saknade två av våra vik-
tigaste försvarskuggar i Mat-
tias Wahlström och Andreas 
Johansson.

F ö r -
svarssspelet 
eller rätt-
tare sagt det 
o b e f i n t l i g a 
försvarsspelet var ett ound-
vikligt samtalsämne efter 
matchen.

– Vi försöker lära oss ett 
nytt betydligt mer offensivt 
försvarsspel och där har vi 
en del att jobba med. Tanken 
är att vi ska störa skyttarna 
högre upp i banan och för-
hoppningsvis även kunna 

stjäla lite boll, förklarar 
Magnus Weistedt.

Ett annat bekymmer var 
antalet tekniska fel och bort-
kastade bollar.

– Dessa måste minimeras. 
Jag räknade till inte mindre 

än 29 tekniska 
fel och med 
en sådan kvot 
vinner man 
inga matcher, 
s ä g e r 

Weistedt.
Frölunda tog ledningen 

direkt och tappade den 
aldrig. Efter en jämn första 
halvlek ryckte göteborgarna 
direkt efter paus. Ledningen 
var som störst nio mål, men 
en fyra minuter lång utvis-
ning i slutet 

Precis som i den första 

seriematchen valde Ale att gå 
runt på många spelare.

– Jag är som sagt ny i för-
eningen och har inte sett 
dem särskilt mycket, därför 
vill jag ge alla spelare en bra 
chans att visa upp sig. Det är 
tveklöst konkurrens om plat-
serna.

Framåt visade kantspe-
laren Joakim Samuelsson 
fin klass och gjorde hela tio 
mål. Bra var också högernian 
Niklas Eriksson som missade 
premiären på grund av sjuk-
dom.  På söndag möter Ale 
HF ÖHK 2002 som också är 
utan seger i årets seriespel.

Ale HF får vänta på första segern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Frölunda – Ale HF 39-36 (14-13)

GRÅBO. Läget är verk-
ligen tufft för ÄIK:s 
unga manskap.

I torsdags blev det 
emellertid seger med 
6-1 mot Utbynäs.

Tänk om laget pre-
sterat samma energi 
och vilja tidigare under 
säsongen, då hade 
tabelläget garanterat 
sett ljusare ut.

Med kniven 
på strupen blir 
det en jobbig 
avslutning i 
bortamötet 
mot Romelanda på lördag. 
I torsdagsmatchen på Leks-
torps prima konstgräs visade 

hela laget en vilja som tyvärr 
saknats under flera matcher. 
I försvaret gjorde Martin Jo-
hansson en stark insats och 
speciellt för paus, bidrog han 
jämte övriga kuggar till rena 
betongmuren.

Framåt handlade det mest 
om det rörliga anfallet där 
främst tremålsskytten Patric 
Skånberg drog blickarna till 
sig. Men samtliga visade stort 

kunnande och 
även om det 
skulle bli divi-
sion 6 ser läget 
ljust ut för ÄIK.

Storseger för ÄIK

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Det avgörs i sista omgången om ÄIK-tränaren Tommy 
Svensson och hans mannar hänger kvar i division 5.

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen - Utbynäs 6-1 (2-1)

Xxx

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: - Älska handboll

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
A Herr div 3 v Söndag 9 oktober 12.30

ALE HF - ÖNNERED HK
Matchsponsor:

TROLLHÄTTAN. Som så 
många gånger tidigare i 
höst vände Skepplanda 
BTK ett målmässigt 
underläge till seger.

2-1-vinsten borta 
mot Trollhättans BoIS 
i serieepilogen hjälpte 
dock föga när värsta 
konkurrenten Väners-
borgs FK också vann 
sin avslutningsmatch.

För andra året i rad 
blev det silver till SBTK 
och fortsatt spel i divi-
sion 5.

Kampen om seriesegern är 
över. Vänersborgs FK drog 
till slut det längsta strået och 
vann med en poängs margi-
nal ned till tvåan Skepplanda 
BTK.

– Killarna har gjort en 
fantastisk säsong, betydligt 
bättre än i fjol då vi också 
slutade tvåa. Tyvärr blir det 
inget kvalspel det här året. 
I vanliga fall vinner man en 
serie på 55 poäng, men den 
här gången räckte det inte. 
Det är bara att gratulera 
Vänersborgs FK till guldet, 
sammanfattade SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy 
Johansson, efter den, som 
det skulle visa sig, betydel-
selösa segern på Edsborgs 

konstgräs.
Efter en mållös första 

halvlek var det Trollhättans 
BoIS som tog kommandet 
i den andra 
h a l v l e k e n . 
Pile Glavas 
l e d n i n g s -
mål fick dock 
ordentlig fart 
på gästerna, som trots hän-
delseutvecklingen på Lena-
vallen i Östadkulle där VFK 

gick fram som en ångvält, 
ville avsluta seriespelet på 
bästa tänkbara vis. Så blev 
det också. Svante Larson 

ordnade kvit-
teringen på 
en vackert 
slagen frispark. 
S e g e r m å l e t 
f a s t s t ä l l d e 

sedan Christian ”Figge” 
Rönkkö när han höll sig 
framme i straffområdet och 

satte 2-1 med bara ett par 
minuter kvar att spela.

– Det har varit ett riktigt 
roligt fotbollsår. Synd bara 
att det inte räckte hela vägen 
fram, sade SBTK:s anfalls-
stjärna när han tog av sig 
den gulsvarta tröjan för sista 
gången det här året.

Veteranen Svante Larson 
var inne på samma linje och 
han såg inte alltför besviken 
ut när han nåddes av beske-
det att VFK snuvat Skepp-
landa på guldet.

– Vi får glädjas över andra-
platsen och att vi gick till 
kvartsfinal i DM, vilket är en 
bedrift för ett division 5-lag. 
Det kan om det vill sig väl 
ge en plats i Svenska Cupen 
2012. Dessutom blev det 
serieseger för såväl reservla-
get som C-laget.

Jimmy Johansson menar 
att SBTK:s representations-
lag har stor utvecklingspo-
tential och att framtiden ter 
sig ljus.

– Vi har många unga 
killar som har växt in i rollen 
som seniorspelare. Linus 
Carlsson, Edwin Modin 
och Emil Frii är de senaste 
exemplen. Det finns kvalite-
ter att bygga vidare på, avslu-
tar Jimmy Johansson.

❐❐❐

Seger i epilogen hjälpte inte

Tobias Ottosson och övriga SBTK-are slet förgäves i sön-
dagens serieavslutning borta mot Trollhättans BoIS. Trots 
seger med 2-1 gick guldet till Vänersborgs FK, som vann sitt 
möte med Östadkulle (3-0).
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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. För femte 
året i rad anordnades 
i lördags stubbrace i 
Uspastorp. 

De 34 traktorförarna 
bjöd publiken på en 
spektakulär uppvisning 
och i pausen kunde 
man njuta av underhåll-
ning i form av Extrem-
enduro.

– Det blev en lyckad 
dag och vi är väldigt 
glada över att så 
många kom, säger täv-
lingsledaren Erik Karls-
son.

Leran stänkte åt alla håll när 
traktorerna satte fart genom 
banan. Under kvalet, som 
kördes på tid, gällde det att 
ta sig runt de utplacerade tun-
norna på så kort tid som möj-

ligt. Därefter kördes ännu ett 
kval, fast med omvänd star-
tordning innan finalcupen av-
gjordes mellan de åtta bästa. 
Däremellan fick publiken ta 

del av en uppvisning i Ex-
trem-enduro. En rallyliknan-
de bana med hinder, beståen-
de av bland annat högar med 
vedkubbar och bildäck, hade 
anlagts runt själva stubbra-
cet. Speaker var radioprofi-
len Hasse Andersson, som 

även var med och körde själv.
Besökarna kunde räknas 

till 1200 personer, vilket är 
en ökning med 200 jämfört 
med i fjol. I år var det även 
sju fler förare som startade.

– Det här är en fantas-
tiskt rolig grej. Många ute 
på landsbygden har trakto-
rer och varför inte tävla med 
dem. Tävlingen växer för 
varje år tack vare traktorin-
tresserade som ställer upp 
och arrangerar. Med tanke på 
att vi inte är en förening så 
är det kul att det ändå går att 
utföra i den här skalan, säger 
Erik Karlsson.

Ulla Grahn, som blev trea 
i damklassen, hade rest ända 
från Dalarna för att köra. 
Efter att ha besökt racet i fjol 
bestämde hon sig i år för att 
hämta sina föräldrars gamla 

traktor från 1953 och vara 
med och tävla.

Vädret utgjorde perfek-
ta förutsättningar för utom-
husaktiviteter och mitt på 
dagen när dimman skingrat 
sig kunde besökarna njuta av 
solens värme.

Segrare i damklassen blev 

Malin Zackrisson och i her-
rarnas race tog Michael Pe-
tersson hem förstapriset.

Stubbrace lockade över tusen besökare

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

En glad Ann-Katrin Karlsson rattade för fulla muggar.

Radioprofilen Hasse Anders-
son var dagens speaker och 
körde även själv.

Tävlingsledaren Erik Karlsson blev intervjuad av Hasse An-
dersson.

Med en V8- motor under huven och specialhjul blev Åke 
Gustavssons Ferguson extra uppmärksammad.

Herrarnas prisutdelning. Etta: Michael Peters-
son Tvåa: Gert Karlsson Trea: Kent Mattsson 

Foto: Erik Karlsson

Damernas prisutdelning. Etta: Malin Zackris-
son Tvåa: Marlén Magnusson Trea: Ulla Grahn 

Foto: Erik Karlsson

– Fartfylld tävling med traktorförare bakom ratten 
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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:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Kulturrika Bremen
4 dagar i Tyskland
Mercure Hotel Hanseatic 
Bremen 
Besök den anrika hansastaden 
Bremen som genom århun-
draden upplevt välstånd som 
handelsknutpunkt – ert moder-
na hotell ligger endast 2 km 
från den historiska gamla 
stadsdelen. Bremen erbjuder 
även en allsidig bekantskap 
för kulturintresserade: T.ex. det 
imponerande renässansrådhuset 
på Marktplatz där kan ni i käl-
larrestaurangen äta lunch och 
prova några av restaurangens 
600 tyska viner. Besök gågatan 
Böttcherstrasse, där konsthand-
verkarna håller till samt mysiga 
caféer och restauranger.  

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

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

Bryghuset Schüttinger

• 1 x välkomstdrink

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 och 2/1-29/5 2012.

Julmarknad vid Bremer 

Rathaus: 2,2 km. Bra 
barn-

rabatt

Dynamiska Köpenhamn
3 dagar i Jylland

Comfort Hotel Xpress Copenhagen  
Från ert hotell har du några av huvudstadens största upplev-
elser och sevärdheter som grannar. Mindre än 100 m från hotel-
lets entrédörr ligger det nästan stjärnformade Kastellet, ett av 
Nordeuropas bäst bevarade fästningsanläggningar. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

Bra 
barn-

rabatt

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 16/12 2011.
Inkluderar endast slutstädning.

Sköna Skövde
3 dagar i Skövde centrum

Clarion Collection Hotel Majoren 
Skövde är handbollsstaden där det spelas på hög nivå och en av 
Sveriges – här ligger ert hotell, ett hemtrevligt hotell. 

Ankomst: Fredagar t,o.m. 16/12 2011och 6/1-15/6 2012. Valfri i 
höstlov och helgdagsferier – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x kvällsbuffé
•  2 x eftermiddagsfika m. 

kaffe & kaka

Bra 
barn-

rabatt

Extranatt inkl. frukostbufféendast 549:- pr. pers.

SURTE. På torsdag blir 
det underhållning i 
hyttan.

Glasbruksmuseet väl-
komnar gruppen Macho 
Grande.

Countrymusik av 
bästa märke utlovas.
Biljetter till torsdagens eve-
nemang säljs på Glasbruks-
museet och på biblioteket i 
Surte. 60 platser finns varför 
det är först till kvarn som 
gäller.

– Vi hoppas naturligtvis på 
fullsatt salong, säger Lisbeth 
Hirsch i arrangörskommit-
tén.

I pausen kommer gästerna 
att kunna köpa korv med 
bröd och dricka. Förhopp-
ningen är att återkomma 
med fler artistframträdanden 
under hösten.

– Det är i alla fall vår ambi-
tion. Vad vi definitivt vet är 
att det blir traditionell jul-
marknad på museet lördagen 
den 10 december, säger Lis-
beth.

I helgen avslutades konst-
utställningen ”Konstnärer 
från Surte – förr och nu”. 
Under den gångna månaden 
har konstverken funnits att 
beskåda inne i Glasbruksmu-
seet.

– Det har varit ett stort 
intresse och många har 
uttryckt sin förtjusning över 
arrangemanget, avslutar Lis-
beth Hirsch.

JONAS ANDERSSON

Countrymusik i hyttan

SURTE. Styrelsen för Surte-
Bohus Bok- och biblioteksför-
ening förblir densamma som 
föregående år.

Det beslutade ett välbesökt 
årsmöte i tisdags kväll.

Samtidigt presenterades 
programmet för höstens med-
lemsträffar.

Doris Hellman svingar ordförande-
klubban i ytterligare ett år. Det står 
klart sedan Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförening haft sitt årsmöte.

– Vi gamla trotjänare fick förnyat 
förtroende, säger Doris.

Efter att årsmötesförhandlingarna 
klarats av blev det underhållning med 

Ulf Magnusson. En uppskattad sådan.
– Ulf kåserade i ungefär en timme 

om en lantbrevbärares vardag i Möln-
dal på 1970-talet. Han hade inget 
manus, men visade bilder på hur områ-
det förändrats under de senaste 35-40 
åren. Det var oerhört intressant att 
höra Ulfs berättelser, säger Doris Hell-
man.

Efter kåserandet serverades alla 
mötesdeltagare kaffe och smörgås.

Nästa arrangemang blir tisdagen 
den 11 oktober då Röda rummet står 
på programmet. Bokens dag infaller 
den 22 oktober och tisdagen den 15 
november kommer Larmet på besök 
till Surte kulturhus.

JONAS ANDERSSON

Oförändrat i biblioteksföreningens styre

– Välbesökt möte i Surte kulturhus
Doris Hellman, ordförande i Surte-Bohus Bok- och biblioteksförening.

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 12/10 kl 18.30 
Försvunnen

Jag saknar dig
Onsdag 5/10 kl 18.30

Entré 100 kr.

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
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Alekuriren

Kulturrika Bremen
4 dagar i Tyskland
Mercure Hotel Hanseatic 
Bremen 
Besök den anrika hansastaden 
Bremen som genom århun-
draden upplevt välstånd som 
handelsknutpunkt – ert moder-
na hotell ligger endast 2 km 
från den historiska gamla 
stadsdelen. Bremen erbjuder 
även en allsidig bekantskap 
för kulturintresserade: T.ex. det 
imponerande renässansrådhuset 
på Marktplatz där kan ni i käl-
larrestaurangen äta lunch och 
prova några av restaurangens 
600 tyska viner. Besök gågatan 
Böttcherstrasse, där konsthand-
verkarna håller till samt mysiga 
caféer och restauranger.  

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

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

Bryghuset Schüttinger

• 1 x välkomstdrink

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 och 2/1-29/5 2012.

Julmarknad vid Bremer 

Rathaus: 2,2 km. Bra 
barn-

rabatt

Dynamiska Köpenhamn
3 dagar i Jylland

Comfort Hotel Xpress Copenhagen  
Från ert hotell har du några av huvudstadens största upplev-
elser och sevärdheter som grannar. Mindre än 100 m från hotel-
lets entrédörr ligger det nästan stjärnformade Kastellet, ett av 
Nordeuropas bäst bevarade fästningsanläggningar. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

Bra 
barn-

rabatt

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 16/12 2011.
Inkluderar endast slutstädning.

Sköna Skövde
3 dagar i Skövde centrum

Clarion Collection Hotel Majoren 
Skövde är handbollsstaden där det spelas på hög nivå och en av 
Sveriges – här ligger ert hotell, ett hemtrevligt hotell. 

Ankomst: Fredagar t,o.m. 16/12 2011och 6/1-15/6 2012. Valfri i 
höstlov och helgdagsferier – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x kvällsbuffé
•  2 x eftermiddagsfika m. 

kaffe & kaka

Bra 
barn-

rabatt

Extranatt inkl. frukostbufféendast 549:- pr. pers.

SURTE. På torsdag blir 
det underhållning i 
hyttan.

Glasbruksmuseet väl-
komnar gruppen Macho 
Grande.

Countrymusik av 
bästa märke utlovas.
Biljetter till torsdagens eve-
nemang säljs på Glasbruks-
museet och på biblioteket i 
Surte. 60 platser finns varför 
det är först till kvarn som 
gäller.

– Vi hoppas naturligtvis på 
fullsatt salong, säger Lisbeth 
Hirsch i arrangörskommit-
tén.

I pausen kommer gästerna 
att kunna köpa korv med 
bröd och dricka. Förhopp-
ningen är att återkomma 
med fler artistframträdanden 
under hösten.

– Det är i alla fall vår ambi-
tion. Vad vi definitivt vet är 
att det blir traditionell jul-
marknad på museet lördagen 
den 10 december, säger Lis-
beth.

I helgen avslutades konst-
utställningen ”Konstnärer 
från Surte – förr och nu”. 
Under den gångna månaden 
har konstverken funnits att 
beskåda inne i Glasbruksmu-
seet.

– Det har varit ett stort 
intresse och många har 
uttryckt sin förtjusning över 
arrangemanget, avslutar Lis-
beth Hirsch.

JONAS ANDERSSON

Countrymusik i hyttan

SURTE. Styrelsen för Surte-
Bohus Bok- och biblioteksför-
ening förblir densamma som 
föregående år.

Det beslutade ett välbesökt 
årsmöte i tisdags kväll.

Samtidigt presenterades 
programmet för höstens med-
lemsträffar.

Doris Hellman svingar ordförande-
klubban i ytterligare ett år. Det står 
klart sedan Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförening haft sitt årsmöte.

– Vi gamla trotjänare fick förnyat 
förtroende, säger Doris.

Efter att årsmötesförhandlingarna 
klarats av blev det underhållning med 

Ulf Magnusson. En uppskattad sådan.
– Ulf kåserade i ungefär en timme 

om en lantbrevbärares vardag i Möln-
dal på 1970-talet. Han hade inget 
manus, men visade bilder på hur områ-
det förändrats under de senaste 35-40 
åren. Det var oerhört intressant att 
höra Ulfs berättelser, säger Doris Hell-
man.

Efter kåserandet serverades alla 
mötesdeltagare kaffe och smörgås.

Nästa arrangemang blir tisdagen 
den 11 oktober då Röda rummet står 
på programmet. Bokens dag infaller 
den 22 oktober och tisdagen den 15 
november kommer Larmet på besök 
till Surte kulturhus.

JONAS ANDERSSON

Oförändrat i biblioteksföreningens styre

– Välbesökt möte i Surte kulturhus
Doris Hellman, ordförande i Surte-Bohus Bok- och biblioteksförening.

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 12/10 kl 18.30 
Försvunnen

Jag saknar dig
Onsdag 5/10 kl 18.30

Entré 100 kr.

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
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NÖDINGE. GP-journa-
listen och författaren 
Kristian Wedel blir 
nästa person att gästa 
den traditionella för-
fattarfrukosten på Ale 
bibliotek. 

Lördagen den 15 
oktober kommer han 
bland annat att berätta 
om hur man fångar en 
stads själ.

Han har beskrivits som det 
småputtriga kåseriets mästa-
re. Genom små vardagliga si-
tuationer beskriver han en hel 
stad. Kristian Wedel är upp-
vuxen i Frölunda och Göte-
borg är utgångspunkten för 
flera av hans böcker. I boken 
”I väntan på sjuan” beskri-
ver han olika händelser som 
han observerar från en spår-

vagnshållplats. Hans senas-
te verk ”På Broadway”, som 
gavs ut i år, är uppbyggd på 
samma sätt. 

Bibliotekschefen Marga-
reta Nilson tror att besöket 
på Ale bibliotek kan bli något 
utöver det vanliga.

– Författarfrukostarna 
har blivit en uppskattad ak-
tivitet och nu hoppas vi på 
att ännu fler besökare hittar 
hit. Det brukar bli en mysig 
stämning med bra samtal och 
folk som ställer frågor. De se-
naste gångerna har vi gästats 
av deckarförfattare så det 
är roligt att det nu kommer 
någon med en annan inrikt-
ning.

Kristian Wedel gästar Ale bibliotek
– Besöker nästa författarfrukost

Fo
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: 
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Lördagen den 15 oktober blir det författarfrukost i Ale biblio-
tek med Kristian Wedel.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vad kommer du att prata 
om på författarfrukos-
ten?

– Jag kommer att prata 
om hur man fångar en 
stads själ - och om hur 
både omöjligt och nödvän-
digt detta är. Man lyckas 
aldrig. Men man måste 
försöka. Det blir också en 
del jämförelser mellan två 
städer som har det gemen-
samt att båda grundades av 
holländare på 1620-talet: 
Göteborg och New York. 

I trängt läge kanske det 
också kan bli någon ensta-
ka vits - men det ska jag 
i möjligaste mån försöka 
undvika. 

På författarfrukosten 
kommer jag inte blott att 
prata, utan även utöva en 
mycket gammalmodig 
sport: högläsning. 

Det blir lite Göteborg 
och lite New York.

Har du någon kopp-
ling till Ale?

– Nej, jag har faktiskt 
ingen koppling till Ale 
kommun. Jag bor med 
min familj (fru och två små 
barn) i Majorna och jobbar 
på Göteborgs-Posten vid 
Polhemsplatsen.

Hur fick du idén till 
din senaste bok, På 
Broadway?

– Idén till Broadwaybo-
ken fick jag nog den natt 
när jag kom till New York. 
Det var början på en ett-
årig vistelse. Vi åkte taxi 
till lägenheten. Plötsligt 
svängde chauffören upp 
på en bred gata med ljus. 
Där stod tanter och sålde 
vattenmeloner, det fanns 
frisersalonger, en bedagad 
klädaffär och en fruktaf-
fär. Det var något av det 
minst glamorösa jag har 
sett, långt norrut på Man-
hattan, ungefär i höjd med 
145:e gatan. Och plötsligt 
såg jag en skamfilad gat-
skylt med texten ”Broad-
way”. Då insåg jag att jag 
måste skriva en bok om 
detta Broadway som var 
något helt annat än scha-
blonbilden av teatrar och 
neonljus. Under det kom-
mande året ägnade jag alla 
lediga stunder, det vill säga 
då jag inte behövde skriva 
artiklar till GP, åt att jaga 
historier om Broadway.

JOHANNA ROOS

Tre frågor till 
Kristian Wedel

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Öbarna

Entré 140:- fika ingår. Biljettsläpp torsdag 6 oktober hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502 

och Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 16 oktober kl 15.00

���������������������������������
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VARMT
VÄLKOMNA!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Få de senaste
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

NÖDINGE. Vakna kan nu 
ståta med en ny hem-
sida.

Fördelarna är många.
– Den blir betydligt 

mer användarvänlig 
och för oss som ska 
administrera den blir 
det enklare att ladda 
upp nyheter, säger 
koordinator David 
Rydén.

Precis som tidigare är det Med-
iaverkstan som kommer att 
administrera Vaknas hemsida. 
Webbredaktionen kommer att 
förse sidan med alla tänkbara 
nyheter som rör barn och ung-
domar.

– Killarna och tjejerna på 
Mediaverkstan gör ett fan-
tastiskt arbete och nu blir det 
dessutom lättare för gänget att 
sköta den regelbundna uppda-
teringen. Fler kan vara delakti-
ga och det är naturligtvis jätte-
positivt, säger Thomas Berg-
gren på Vakna.

Ulf Karlsson har arbetat 
som extern konsult och även 
han är nöjd med slutresultatet.

– Nu har Vakna en modern 
hemsida med en snygg layout. 
Vakna har också försetts med 
en egen Youtube-kanal samt en 
Facebooksida.

Hur stort är intresset för 
er hemsida?

– Relativt stort skulle jag 

vilja påstå och förhoppnings-
vis får vi ännu fler besökare 
nu när vi har en helt ny och 
fräsch produkt att erbjuda. Vi 
har bland annat en frågespalt 
där barn och ungdomar eller 
oroliga föräldrar kan få svar 
på ämnen som rör bland annat 
droger, sex- och samlevnad och 
relationer. En socionom och en 
hälsopedagog från kommunen 
svarar på de frågor som in-
kommer till spalten, förklarar 
Thomas Berggren.

Adressen till den nya hemsi-
dan är: vakna.ale.se

Vakna har fått ny hemsida
Här är gänget på Mediaverkstan som kommer att administrera Vaknas nya hemsida.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Tisdagen den 11 oktober 

Musikcafé i Nols kyrka
Öppet mellan 18.30-20.30 

”Hjärtats lovsång” 
är rubriken och medverkande är 

Lisa Gillsjö, sång och tvärflöjt och 
Marcus Larsson, piano och sång.

För Guntorps Missionsför-
samling har 2011 fram till 
nu varit händelserikt. Många 
människor kommer och går 
i kyrkan. Själva kyrkan, som 
byggdes 1958 och byggdes 

om och till 1988, har hela 
tiden värmts upp med direkt-
verkande el. Numera dyrt 
och tidskrävande att sköta 
inför varje samling. Därför 
har tanken funnits att kunna 

installera 
bergvärme, 
och så har 
nu skett.

Arbetet 
har utförts 
av KB Rör, 
Alafors, på 
ett förtjänst-
fullt sätt. 
Kostnaden 
blev cirka 
310 000 
kronor 
inklusive 

tilläggsisolering av vinden 
och byte av några fönster, 
plus ideellt arbete. Allt detta 
skulle inte vara möjligt att 
genomföra för församlingen 
som har 14 medlemmar, de 
flesta ungdomar. 

Men vid årsskiftet startade 
Leader Göta Älv. Det är en 
organisation som med hjälp 
av bland annat EU, statliga 
och kommunala bidrag 
skall utveckla landsbyg-
den. Framför allt vill man 
bidra till energibesparande 
åtgärder. Efter ansökan blev 
församlingen beviljad bidrag 
på 70 procent av kostnaden 
därifrån. Det var en förut-
sättning för att genomföra 
projektet. För återstående 

cirka 100 000 kronor har 
andra bidrag sökts och för-
samlingen bidragit själv med 
arbete och ekonomi. En del 
av summan återstår att finan-
siera. 

Att lokalen är varm och väl 
fungerande betyder mycket. 
Förutom gudstjänster är 
barn- och ungdomsarbetet 
stort.  Vid scouternas höst-
start har det kommit cirka 25 
nya barn och unga till olika 
patruller. Det är nu ett 80-tal 
scouter i olika åldrar från 
lågstadiet till unga vuxna. I 
höst har en konfirmandgrupp 
startat tillsammans med 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det finns också kör och lov-
sångsdans som övar i kyrkan. 
Huset är väl utnyttjat, men 
det finns även möjlighet att 
hyra det för olika samlingar. 

En av de saker som händer 
nu närmast är årets eku-
meniska Höstkvällar inför 
Ordet som äger rum tisdag 
11 och onsdag 12 oktober. 
På tisdagen delar Sanna 

Mansouri sitt livs berättelse 
med oss – ”Från muslim till 
kristen tro”. Hon är född och 
uppvuxen i Iran och arbetar 
nu som pastor i Bifrostkyrkan 
i Mölndal. 

På onsdag talar Ida-Maria 
Brengesjö om att vara ”ung 

lärjunge”. Samlingarna inne-
håller även bön och lovsång 
samt avlutas med fika vid 
borden.

❐❐❐

Från Guntorps horisont:

En församling på G

Energibesparande åtgärder har gjorts i Guntorps Missionskyrka.

SURTE. Gympa kan 
utföras på många olika 
sätt.

Till och med sittan-
des.

Varje torsdag träffas 
ett 15-tal pensionärer i 
Surte kulturhus för att 
mjuka upp stela leder.

Sittgymnastiken sker i PRO 
Surte-Bohus regi. Mellan 
klockan tio och elva prakti-
seras gymnastiska övningar 
under Doris Hellmans led-
ning.

– Sittgymnastiken har ett 
mångårigt förflutet. Jag kom 
in i bilden för ungefär fem år 

sedan. Under en period var 
det bara tre deltagare, men 
nu är vi desto fler. Det är 
roligt, konstaterar Doris.

För att alla ska kunna vara 
med genomförs övningarna 
sittandes. Inget tränings-
moment kräver överdriven 
fysisk ansträngning.

– Det är tillräckligt job-
bigt ändå. Syftet är att träna 
alla tänkbara små muskler i 
kroppen och samtidigt mjuka 
upp stela leder, säger Doris 
Hellman.

Stina Olsson, 86, tillhör 
en av de verkliga veteranerna 
i sällskapet. Hon har deltagit 
i sittgymnastiken i över tio 

år.
– Det är toppen! Jag är 

nöjd när jag går hit och nöjd 
när jag går hem. Det är ingen 

tvekan om att gymnastiken 
har betydelse för hälsan.

Efter avslutat gymnastik-
pass hägrar en stunds social 

samvaro.
– Då sitter vi och pratar. 

Det är friskvård det också, 
avslutar Stina Olsson.

Sittgympa för pensionärer
– Populär aktivitet i PRO:s regi

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stina Olsson tillhör vetera-
nerna i sittgymnastiksgrup-
pen.

Stela leder och muskler vevas igång.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Tacksägelsedagen  

söndag 9 oktober 
Skepplanda kyrka kl 10.00 

Högmässa 

Bengt Broman 

Medverkande:  

Erik Hultstrand-Ahlin- trumpet 

Kyrkkaffe 

 

Hålanda kyrka kl 12.00 

Familjegudstjänst  

Magnus Skredsvik 

Medverkande: 

Hålanda Kyrkokör 

Johan Larsson - elbas 

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 11-12 okt kl 19

Medverkande:  
Tisdag: Sanna Mansouri

Onsdag: Ida-Maria Brengesjö
samt Anne-Marie Svenninghed

Lovsång, bön och servering

Ämne tisdag: Ett livs berättelse 
från Islam till Kristen tro

Ämne onsdag: Ung lärjunge

VÄLKOMNA!

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 5/10 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte Missions-
kyrka. Sönd 9/10 kl 11, 
Gudstjänst, Leif Karlsson, 
sång. Onsd 12/10 kl 19, 
sång, bibelläsning och bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom, Fuxia kören 
och SPF kören. Tisd kl 
8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Westergaard. 
Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet, Hannu 
och Christina sjunger och 
spelar.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/10 kl 
10, Mässa Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 12/10 kl 10, 
Storcafé. Hålanda sönd 
9/10 kl 12, Familjeguds-
tjänst Skredsvik. S.t Peder 
sönd 9/10 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Tisd 11/10 kl 
18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 9/10 kl 
12, Mässa Broman. Tunge 
sönd 9/10, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/10 kl 18.30, 
Spårarscout & Upptäck-
arScout. Lörd-Sönd 8-9/10 
SCOUTHAJK för Spårare 
och Upptäckare. Sönd 9/10 
kl 15, TACKSÄGELSE & 
SCOUTGUDSTJÄNST. 
AnneMarie Svenninghed, 
scouterna medverkar.Invig-
ning av scouter i olika åld-
rar. Vi fi rar 15-årskalas för 
scouterna i Guntorp! OBS 
TIDEN! Månd. 10/10 kl 
18.30, Ichtys övar. 11-12 
okt kl 19, HÖSTKVÄL-
LAR INFÖR ORDET. 
Tisd Sanna Mansouri, Gö-
teborg och Iran, delar sitt 
livs berättelse. Onsd Ida-
Maria Brengesjö, Mullsjö 
talar om "Ung Lärjunge". 
Båda kvällarna möts vi av 
lovsång och bön. Efter 
samlingen blir det fortsatt 
gemenskap vid fi kaborden.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Torsd 6/10 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 9/10, 
Tacksägelsedagen. Älväng-
ens kyrka kl 11, Familje-

gudstjänst, Söndagsskola, 
Andersson. Älvängens 
kyrka kl 15, Barnbibelut-
delning. Nols kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 
16, Gudstjänst/Höstfest 
medverkan av Kyrkokören, 
Andersson. Månd 10/10 
Starrkärrs församlingshem 
kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
Revolt mot duktigheten – 
om vikten av att bygga mitt 
värde på den jag är. Cajsa 
Tengblad friskvårdspeda-
gog föreläsare och förfat-
tare samtalar med oss om 
vad är självbild? Hur får jag 
en sann bild av mig själv i 
ett prestationsinriktad sam-
hälle? Är jag mer än vad jag 
gör, vad jag kan köpa mig 
eller hur mycket jag syns?  
(se vidare www.mittiale.se/
friskvard).

Älvängens missionskyrka
Tisd 4/10 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 19, Ungdoms-
styrelsen. Onsd 5/10 kl 
12 & kl 18, Babymassage. 
Torsd 6/10 kl 15, Dagle-
digträff "Hemmets texti-
lier". Inga-Britt Holgers-
son. Kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Sönd 9/10 kl 11, 
Gudstjänst AM Sven-
ninghed. Johan Runemark. 
Nattvard. Församlings-
möte efter gudstjänsten. Kl 
18, Tonår. Månd 10/10 kl 
18.30, Scout. Tisd 11/10 kl 
18, Smultron. 11-12/10 kl 
19, Höstkvällar i Guntorps 
missionskyrka. 11/10, 
Sanna Mansouri. 12/10, 
Ida-Marie Brengesjö. 
Servering.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 4/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 5/10 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
6/10 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år) Fred 7/10 kl 19, 
Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 8/10 kl 10-13, 
Second Hand & Café. 
Sönd 9/10 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall pre-
dikar - ”Håller det att gå 
på vatten?” Smyrnakören. 
Församlingsmöte. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 11/10 kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen i 
Alafors
Torsd 6/10 kl 18 Bön och 
samtal, Ohlins
Sönd 9/10 kl 11 Guds-
tjänst, Ohlins

Surte missionskyrka
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 Missions-
kyrkan. Onsd 5/10 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Lörd 8/10 kl 10, Städdag 
med god lunch. Sönd 9/10 
kl 11, Gudstjänst. Leif 
Herngren. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 10/10 kl 19, Musik-
kåren övar. Tisd 11/10 kl 
18:30, Scout. Tisd 11/10 kl 
18:30, Samtalskväll. Onsd 
12/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 12/10 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Onsd 5/10 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. Kl 
19, Surte Missionskyrka 
Ekumenisk bön. 9/10 
Tacksägelsedagen kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén Karin. Blue´n 
Joy + konfi rmander med-
verkar Söndagsskola. Kl 
17, Surte kyrka Gudstjänst 
för stora och små H Hul-
tén. Månd 10/10 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Tisd 11/10 
kl 14, Nödinge Servicehus 
H Hultén.
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Tel: 0520-65 01 39
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Martinson
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0520-65 01 39
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Johan Anders

031-98 32 50
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0303-33 33 99
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Saad Hadi, Skepplanda har 
avlidit. Född 1954 och ef-
terlämnar makan Dana samt 
barn som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ann-Marie Molau. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
28 september begravnings-
gudstjänst för Ann-Marie 
Molau, Nödinge. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Döda

Betraktelse

Tacksamheten!
Det sägs att svens-

ka folket ofta säger 
tack, om det är så är 

det ett gott betyg. Tack så 
mycket säger vi i kassan i af-
fären fast vi ändå har beta-
lat de dyra matvarorna. När 
vi fyller år tackar vi för pre-
senter och säger men detta 
är väl alldeles för mycket. 
När Jesus på sin vandring 
mellan Samarien och Gali-
leen möter tio spetälska män 
hör Han rope: Jesus mäs-
tare förbarma dig över oss. 
De kunde ropat oren, oren 
för att ingen skulle komma 
för nära. Jesus hör nödro-
pet och säger, "gå och visa 
er för prästerna" och medan 
de var på väg dit, blev de 
rena. Prästerna hade upp-
draget att konstatera om 

någon blivit frisk och kunde 
tagas upp i samhället igen. 
Det krävdes både mod och 
tro till detta. "Bibeltex-
ten från Lukas evangelium 
kap. 17:11-19". tio sjuka blir 
friska, men bara en kommer 
tillbaka för att tacka. Han 
blir belönad av Jesus som 
säger: Din tro har hjälpt dig 
och frälst dig. Den tacksä-
gelsen blev början till evigt 
liv. Låt oss tänka på hur 
mycket vi har att vara tack-
samma för, så vi inte glöm-
mer att tacka Gud för allt 
Han ger oss varje dag. Visst 
lönar det sig att vara tack-
sam i livet.

Leif Karlsson, Pastor
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Vår älskade Vän

Eva-Britt
Hallgren
* 24/10 1954
† 17/9 2011

Med Ditt stora hjärta
har Du berört så många
I våra hjärtan kommer
Du alltid finnas kvar

Lennart och AnnaKarin
Gert och Marie
Lilian och Bertil

Johnny och Ingalill
Maud och Per

Tomas och Kristina
Gunbritt och Jerry

Agneta och Thomas
Bengt och Ingela

Christina och Janne
Tage
Lars

Vi saknar Dig!

Min älskade Fru
Vår kära lilla Mamma

och Mormor

Eva-Britt
Hallgren
* 24/10 1954

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
17 september 2011

LARS
LOTTA och JONAS

Liam, Kevin
JOHAN
BERIT

Syskon med familjer

Jag vill att Ni minns
mig precis som jag
var

Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni
gråter

För inget kan ändra det
öde vi har

Den dagen Ni står här
och kanske mig
saknar

Jag vill att Ni lever och
livslusten har

Mina älskade Kära, jag
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den
tid Ni har kvar

Begravningsakten äger
rum måndagen 24

oktober kl. 11.30 i S:t
Olofs kapell på Kvibergs
kyrkogård. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Nödinge Bygdegård.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
torsdagen 20 oktober.

Till minne 

För sex år sedan trodde 
jag att livet tog slut.

Det var den 5 oktober 
2005, när du Henrik, dog 

i mina armar. Men livet 
fortsätter vare sig man vill 
eller inte. Jag var tvungen 

att leva vidare för vår 
dotters skull. Alice, som 
aldrig får lära känna sin 

underbara pappa.
Man hittar ett sätt att 

liksom leva vid sidan av, 
och helt plötsligt märker 
man att man faktiskt är 
delaktig i livet igen utan 
att man riktigt fattar hur 

det gick till.

Du finns med i vår vardag, 
och när Alice klarade av 
alla sina märken i sim-
skolan sa hon "Tror du 

pappa hade varit stolt över 
mamma?". Jag sa som det 
är "Han är stolt över dig!"

Du fattas oss!

Alice och Ewa

I våra hjärtan finns
Du för alltid kvar

Vår älskade
Make och Far

Saad Hadi
* 1/7 1954

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
30 september 2011

DANA
SAMIR, LAILA, YOSEF

Släkt och vänner

Du gav oss det bästa 
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga 
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta 
den hann

Tack för all godhet, all 
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi 
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden fullbordad var

Vila i ro

Begravningen äger rum
torsdagen 13 oktober

kl. 13.30 i S:t Olofs kapell
på Kvibergs kyrkogård.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnes-

stund. Tacksam för svar
om deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

tisdagen 11 oktober.

Ett varmt tack till all
personal på Vikadamm.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Tisdagen den 11 oktober 

Musikcafé i Nols kyrka
Öppet mellan 18.30-20.30 

”Hjärtats lovsång” 
är rubriken och medverkande är 

Lisa Gillsjö, sång och tvärflöjt och 
Marcus Larsson, piano och sång.

För Guntorps Missionsför-
samling har 2011 fram till 
nu varit händelserikt. Många 
människor kommer och går 
i kyrkan. Själva kyrkan, som 
byggdes 1958 och byggdes 

om och till 1988, har hela 
tiden värmts upp med direkt-
verkande el. Numera dyrt 
och tidskrävande att sköta 
inför varje samling. Därför 
har tanken funnits att kunna 

installera 
bergvärme, 
och så har 
nu skett.

Arbetet 
har utförts 
av KB Rör, 
Alafors, på 
ett förtjänst-
fullt sätt. 
Kostnaden 
blev cirka 
310 000 
kronor 
inklusive 

tilläggsisolering av vinden 
och byte av några fönster, 
plus ideellt arbete. Allt detta 
skulle inte vara möjligt att 
genomföra för församlingen 
som har 14 medlemmar, de 
flesta ungdomar. 

Men vid årsskiftet startade 
Leader Göta Älv. Det är en 
organisation som med hjälp 
av bland annat EU, statliga 
och kommunala bidrag 
skall utveckla landsbyg-
den. Framför allt vill man 
bidra till energibesparande 
åtgärder. Efter ansökan blev 
församlingen beviljad bidrag 
på 70 procent av kostnaden 
därifrån. Det var en förut-
sättning för att genomföra 
projektet. För återstående 

cirka 100 000 kronor har 
andra bidrag sökts och för-
samlingen bidragit själv med 
arbete och ekonomi. En del 
av summan återstår att finan-
siera. 

Att lokalen är varm och väl 
fungerande betyder mycket. 
Förutom gudstjänster är 
barn- och ungdomsarbetet 
stort.  Vid scouternas höst-
start har det kommit cirka 25 
nya barn och unga till olika 
patruller. Det är nu ett 80-tal 
scouter i olika åldrar från 
lågstadiet till unga vuxna. I 
höst har en konfirmandgrupp 
startat tillsammans med 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det finns också kör och lov-
sångsdans som övar i kyrkan. 
Huset är väl utnyttjat, men 
det finns även möjlighet att 
hyra det för olika samlingar. 

En av de saker som händer 
nu närmast är årets eku-
meniska Höstkvällar inför 
Ordet som äger rum tisdag 
11 och onsdag 12 oktober. 
På tisdagen delar Sanna 

Mansouri sitt livs berättelse 
med oss – ”Från muslim till 
kristen tro”. Hon är född och 
uppvuxen i Iran och arbetar 
nu som pastor i Bifrostkyrkan 
i Mölndal. 

På onsdag talar Ida-Maria 
Brengesjö om att vara ”ung 

lärjunge”. Samlingarna inne-
håller även bön och lovsång 
samt avlutas med fika vid 
borden.

❐❐❐

Från Guntorps horisont:

En församling på G

Energibesparande åtgärder har gjorts i Guntorps Missionskyrka.

SURTE. Gympa kan 
utföras på många olika 
sätt.

Till och med sittan-
des.

Varje torsdag träffas 
ett 15-tal pensionärer i 
Surte kulturhus för att 
mjuka upp stela leder.

Sittgymnastiken sker i PRO 
Surte-Bohus regi. Mellan 
klockan tio och elva prakti-
seras gymnastiska övningar 
under Doris Hellmans led-
ning.

– Sittgymnastiken har ett 
mångårigt förflutet. Jag kom 
in i bilden för ungefär fem år 

sedan. Under en period var 
det bara tre deltagare, men 
nu är vi desto fler. Det är 
roligt, konstaterar Doris.

För att alla ska kunna vara 
med genomförs övningarna 
sittandes. Inget tränings-
moment kräver överdriven 
fysisk ansträngning.

– Det är tillräckligt job-
bigt ändå. Syftet är att träna 
alla tänkbara små muskler i 
kroppen och samtidigt mjuka 
upp stela leder, säger Doris 
Hellman.

Stina Olsson, 86, tillhör 
en av de verkliga veteranerna 
i sällskapet. Hon har deltagit 
i sittgymnastiken i över tio 

år.
– Det är toppen! Jag är 

nöjd när jag går hit och nöjd 
när jag går hem. Det är ingen 

tvekan om att gymnastiken 
har betydelse för hälsan.

Efter avslutat gymnastik-
pass hägrar en stunds social 

samvaro.
– Då sitter vi och pratar. 

Det är friskvård det också, 
avslutar Stina Olsson.

Sittgympa för pensionärer
– Populär aktivitet i PRO:s regi

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stina Olsson tillhör vetera-
nerna i sittgymnastiksgrup-
pen.

Stela leder och muskler vevas igång.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Tacksägelsedagen  

söndag 9 oktober 
Skepplanda kyrka kl 10.00 

Högmässa 

Bengt Broman 

Medverkande:  

Erik Hultstrand-Ahlin- trumpet 

Kyrkkaffe 

 

Hålanda kyrka kl 12.00 

Familjegudstjänst  

Magnus Skredsvik 

Medverkande: 

Hålanda Kyrkokör 

Johan Larsson - elbas 

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 11-12 okt kl 19

Medverkande:  
Tisdag: Sanna Mansouri

Onsdag: Ida-Maria Brengesjö
samt Anne-Marie Svenninghed

Lovsång, bön och servering

Ämne tisdag: Ett livs berättelse 
från Islam till Kristen tro

Ämne onsdag: Ung lärjunge

VÄLKOMNA!

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 5/10 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte Missions-
kyrka. Sönd 9/10 kl 11, 
Gudstjänst, Leif Karlsson, 
sång. Onsd 12/10 kl 19, 
sång, bibelläsning och bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom, Fuxia kören 
och SPF kören. Tisd kl 
8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Westergaard. 
Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet, Hannu 
och Christina sjunger och 
spelar.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 9/10 kl 
10, Mässa Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 12/10 kl 10, 
Storcafé. Hålanda sönd 
9/10 kl 12, Familjeguds-
tjänst Skredsvik. S.t Peder 
sönd 9/10 kl 10, Famil-
jegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe. Tisd 11/10 kl 
18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 9/10 kl 
12, Mässa Broman. Tunge 
sönd 9/10, se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/10 kl 18.30, 
Spårarscout & Upptäck-
arScout. Lörd-Sönd 8-9/10 
SCOUTHAJK för Spårare 
och Upptäckare. Sönd 9/10 
kl 15, TACKSÄGELSE & 
SCOUTGUDSTJÄNST. 
AnneMarie Svenninghed, 
scouterna medverkar.Invig-
ning av scouter i olika åld-
rar. Vi fi rar 15-årskalas för 
scouterna i Guntorp! OBS 
TIDEN! Månd. 10/10 kl 
18.30, Ichtys övar. 11-12 
okt kl 19, HÖSTKVÄL-
LAR INFÖR ORDET. 
Tisd Sanna Mansouri, Gö-
teborg och Iran, delar sitt 
livs berättelse. Onsd Ida-
Maria Brengesjö, Mullsjö 
talar om "Ung Lärjunge". 
Båda kvällarna möts vi av 
lovsång och bön. Efter 
samlingen blir det fortsatt 
gemenskap vid fi kaborden.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Torsd 6/10 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 9/10, 
Tacksägelsedagen. Älväng-
ens kyrka kl 11, Familje-

gudstjänst, Söndagsskola, 
Andersson. Älvängens 
kyrka kl 15, Barnbibelut-
delning. Nols kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 
16, Gudstjänst/Höstfest 
medverkan av Kyrkokören, 
Andersson. Månd 10/10 
Starrkärrs församlingshem 
kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
Revolt mot duktigheten – 
om vikten av att bygga mitt 
värde på den jag är. Cajsa 
Tengblad friskvårdspeda-
gog föreläsare och förfat-
tare samtalar med oss om 
vad är självbild? Hur får jag 
en sann bild av mig själv i 
ett prestationsinriktad sam-
hälle? Är jag mer än vad jag 
gör, vad jag kan köpa mig 
eller hur mycket jag syns?  
(se vidare www.mittiale.se/
friskvard).

Älvängens missionskyrka
Tisd 4/10 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 19, Ungdoms-
styrelsen. Onsd 5/10 kl 
12 & kl 18, Babymassage. 
Torsd 6/10 kl 15, Dagle-
digträff "Hemmets texti-
lier". Inga-Britt Holgers-
son. Kl 18.30, Tillsammans 
i bön. Sönd 9/10 kl 11, 
Gudstjänst AM Sven-
ninghed. Johan Runemark. 
Nattvard. Församlings-
möte efter gudstjänsten. Kl 
18, Tonår. Månd 10/10 kl 
18.30, Scout. Tisd 11/10 kl 
18, Smultron. 11-12/10 kl 
19, Höstkvällar i Guntorps 
missionskyrka. 11/10, 
Sanna Mansouri. 12/10, 
Ida-Marie Brengesjö. 
Servering.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 4/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 5/10 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
6/10 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år) Fred 7/10 kl 19, 
Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 8/10 kl 10-13, 
Second Hand & Café. 
Sönd 9/10 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall pre-
dikar - ”Håller det att gå 
på vatten?” Smyrnakören. 
Församlingsmöte. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 11/10 kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen i 
Alafors
Torsd 6/10 kl 18 Bön och 
samtal, Ohlins
Sönd 9/10 kl 11 Guds-
tjänst, Ohlins

Surte missionskyrka
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 Missions-
kyrkan. Onsd 5/10 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Lörd 8/10 kl 10, Städdag 
med god lunch. Sönd 9/10 
kl 11, Gudstjänst. Leif 
Herngren. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 10/10 kl 19, Musik-
kåren övar. Tisd 11/10 kl 
18:30, Scout. Tisd 11/10 kl 
18:30, Samtalskväll. Onsd 
12/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 12/10 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Onsd 5/10 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. Kl 
19, Surte Missionskyrka 
Ekumenisk bön. 9/10 
Tacksägelsedagen kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén Karin. Blue´n 
Joy + konfi rmander med-
verkar Söndagsskola. Kl 
17, Surte kyrka Gudstjänst 
för stora och små H Hul-
tén. Månd 10/10 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Tisd 11/10 
kl 14, Nödinge Servicehus 
H Hultén.
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Saad Hadi, Skepplanda har 
avlidit. Född 1954 och ef-
terlämnar makan Dana samt 
barn som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ann-Marie Molau. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
28 september begravnings-
gudstjänst för Ann-Marie 
Molau, Nödinge. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Döda

Betraktelse

Tacksamheten!
Det sägs att svens-

ka folket ofta säger 
tack, om det är så är 

det ett gott betyg. Tack så 
mycket säger vi i kassan i af-
fären fast vi ändå har beta-
lat de dyra matvarorna. När 
vi fyller år tackar vi för pre-
senter och säger men detta 
är väl alldeles för mycket. 
När Jesus på sin vandring 
mellan Samarien och Gali-
leen möter tio spetälska män 
hör Han rope: Jesus mäs-
tare förbarma dig över oss. 
De kunde ropat oren, oren 
för att ingen skulle komma 
för nära. Jesus hör nödro-
pet och säger, "gå och visa 
er för prästerna" och medan 
de var på väg dit, blev de 
rena. Prästerna hade upp-
draget att konstatera om 

någon blivit frisk och kunde 
tagas upp i samhället igen. 
Det krävdes både mod och 
tro till detta. "Bibeltex-
ten från Lukas evangelium 
kap. 17:11-19". tio sjuka blir 
friska, men bara en kommer 
tillbaka för att tacka. Han 
blir belönad av Jesus som 
säger: Din tro har hjälpt dig 
och frälst dig. Den tacksä-
gelsen blev början till evigt 
liv. Låt oss tänka på hur 
mycket vi har att vara tack-
samma för, så vi inte glöm-
mer att tacka Gud för allt 
Han ger oss varje dag. Visst 
lönar det sig att vara tack-
sam i livet.

Leif Karlsson, Pastor
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Vår älskade Vän

Eva-Britt
Hallgren
* 24/10 1954
† 17/9 2011

Med Ditt stora hjärta
har Du berört så många
I våra hjärtan kommer
Du alltid finnas kvar

Lennart och AnnaKarin
Gert och Marie
Lilian och Bertil

Johnny och Ingalill
Maud och Per

Tomas och Kristina
Gunbritt och Jerry

Agneta och Thomas
Bengt och Ingela

Christina och Janne
Tage
Lars

Vi saknar Dig!

Min älskade Fru
Vår kära lilla Mamma

och Mormor

Eva-Britt
Hallgren
* 24/10 1954

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
17 september 2011

LARS
LOTTA och JONAS

Liam, Kevin
JOHAN
BERIT

Syskon med familjer

Jag vill att Ni minns
mig precis som jag
var

Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni
gråter

För inget kan ändra det
öde vi har

Den dagen Ni står här
och kanske mig
saknar

Jag vill att Ni lever och
livslusten har

Mina älskade Kära, jag
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den
tid Ni har kvar

Begravningsakten äger
rum måndagen 24

oktober kl. 11.30 i S:t
Olofs kapell på Kvibergs
kyrkogård. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Nödinge Bygdegård.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
torsdagen 20 oktober.

Till minne 

För sex år sedan trodde 
jag att livet tog slut.

Det var den 5 oktober 
2005, när du Henrik, dog 

i mina armar. Men livet 
fortsätter vare sig man vill 
eller inte. Jag var tvungen 

att leva vidare för vår 
dotters skull. Alice, som 
aldrig får lära känna sin 

underbara pappa.
Man hittar ett sätt att 

liksom leva vid sidan av, 
och helt plötsligt märker 
man att man faktiskt är 
delaktig i livet igen utan 
att man riktigt fattar hur 

det gick till.

Du finns med i vår vardag, 
och när Alice klarade av 
alla sina märken i sim-
skolan sa hon "Tror du 

pappa hade varit stolt över 
mamma?". Jag sa som det 
är "Han är stolt över dig!"

Du fattas oss!

Alice och Ewa

I våra hjärtan finns
Du för alltid kvar

Vår älskade
Make och Far

Saad Hadi
* 1/7 1954

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
30 september 2011

DANA
SAMIR, LAILA, YOSEF

Släkt och vänner

Du gav oss det bästa 
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga 
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta 
den hann

Tack för all godhet, all 
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi 
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden fullbordad var

Vila i ro

Begravningen äger rum
torsdagen 13 oktober

kl. 13.30 i S:t Olofs kapell
på Kvibergs kyrkogård.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnes-

stund. Tacksam för svar
om deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

tisdagen 11 oktober.

Ett varmt tack till all
personal på Vikadamm.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

SÄLJES

Kyl / frys gorenje, storlek 
195cm*60cm. Energiklass: A. 
Färg: Silver. Pris: 2000:-
tel. 0739-55 87 26

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 Bil-
ligt! 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

Ved säljes! Pris från 450kr/m3s.
brabrasved@gmail.com

Köksbord i massiv furu 140*90 

+ iläggesskiva samt tillhörande 
rejäla stolar, 400:-
tel. 0303-96 297
el. 0704-53 21 28

Utbildningspaket för AM-kör-
kort/EU-moped hos Velociped-
skolan i Lilla Edet säljes.
Värde 5400:- Säljes för 4400:-
tel. 0708-17 96 27

För den händige! 2st gamla 
fotöljer från 50-talet renove-
rade till nyskick. Ny sadelhjord, 
snörat om resåren, ny stoppning 
mm. Endast tyget saknas.
tel. 0303-74 49 25

TV 28" silver. Mycket fin. 1 års 
garanti, även större och mindre! 
199:- 
tel. 0705-60 29 59

UTHYRES

Surte centrum, 1st lgh 3rok. 
Nybyggt. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Surte centrum. 1st lgh 2rok. 
Nybyggd. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

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

Garage över vintern för min 
bil.
tel. 0303-33 90 60

Önskar hyra garageplats eller 
förvaringsutrymme för mc i ale 
kommun.
tel.0737-81 45 55

SÖKES

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

Ensam dam, kattälskare och 
verklig djurvän söker en liten 
helsvart kattpojke, kelen och 
rumsren (europeisk korthår dvs 
bondkatt) på 8-12 veckor. Han 
bör inte vara van vid syskon att 
leka med men bör vara född 
inomhus.
tel. 0303-33 63 97

Har tappat min klocka tro-

ligtvis i Nödinge, Ale Torg. Har 
någon möjligtvis hittat den, vän-
ligen hör av er.
tel. 0303-22 92 29

Om du gillar att sjunga, spela 
ett instrument eller t.o.m leda 
en sånggrupp är du så välkom-
men till oss, Surte Bohus PRO i 
Bohus Centrum. Tisdag kl 10.00
tel. 031-98 08 95

ÖVRIGT

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!

Max! Min rörrandiga katt för-
svann 29/7 från sitt hem i Ala-
fors. Han har inget halsband 
men är öronmärkt. snälla, ring 
om ni vet något.
tel. 0730-78 65 77

Efterlysning
Söker Rashid, du jobbade på EV-
Adapt i Nödinge. Du bodde på 
mossvägen i Nol. Någon som 
vet? Snälla ring Mikael
tel. 0705-60 29 59

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, Beskär-
ning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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 / reparationer 
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 Friskvårdsku-
ponger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Alafors brodyr & design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en hållbar 
och elegant märkning. -Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt el. kom med egen 
logga/design. presenter el. bara 
för att skämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer infor-
mation.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldbanken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

LUNDENS RIDSKOLA. 
Välkommen till en liten privat 
ridskola för både barn och 
vuxna. Endast 6 elever per grupp. 
Prova på ridning! www.lundens-
ridskola.se Pernilla 
tel. 0739-04 73 39

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
Hugo Bäcklin

8 år den 28/9
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa, Moster, Morbror

och kusinerna

Vår lille solstråle
Leo

fyller 1 år den 4/10.
GRATTIS önskar
Mormor och Morfar

Grattis på 61-årsdagen
Kjell

Grattiskramar från
Rose-Marie, Adam & Julia

Grattis
Jakob

på 13-årsdagen
från

Farmor & Farfar

Grattis
Joakim

på 17-årsdagen
den 13 oktober

önskar
Mamma, Pappa, Emma

Grattis 
Ananda

på 4 årsdagen 
den 1/10-2011.

Vi älskar dig. Önskar 
Mamma och Pappa

Ett stort tack till Jonas 
Granat som fixade så jag fick 
bort mina träd.                Ann

Stort tack till tränarna i 
Skepplanda-Nygård-Lödö-
ses F 94-96 lag i fotboll. För 
att ni tog med flickorna till 
Costa Blanca Cup i somras 
och gav dem en fantastisk 
upplevelse.        Föräldrarna

Tack

Veckans ros 
Tack Nils i Frövet, för kaffe, 
sockerkaka och brasa i din 
fina stuga!

SPF-vandrarna

Vill jag ge till Frissan Marie  
på Blåsippsvägen för att hon 
är en toppen tjej som ställer 
upp i alla väder. Speciellt 
när håret har blivit grönt!
Kram

"Kermit" (Susanne)

Till mannen som hjälpte 
mig ringa bärgningsbil

Skakar Kvinna

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Inga Johannesson, Bohus

Veckans ris 
Vill jag ge de som tömmer 
sin överblivna äpplen längs 
med kvarnabovägen och på 
det viset lockar djuren mot 
en mörk väg.

Joggare
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

SÄLJES

Kyl / frys gorenje, storlek 
195cm*60cm. Energiklass: A. 
Färg: Silver. Pris: 2000:-
tel. 0739-55 87 26

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 Bil-
ligt! 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

Ved säljes! Pris från 450kr/m3s.
brabrasved@gmail.com

Köksbord i massiv furu 140*90 

+ iläggesskiva samt tillhörande 
rejäla stolar, 400:-
tel. 0303-96 297
el. 0704-53 21 28

Utbildningspaket för AM-kör-
kort/EU-moped hos Velociped-
skolan i Lilla Edet säljes.
Värde 5400:- Säljes för 4400:-
tel. 0708-17 96 27

För den händige! 2st gamla 
fotöljer från 50-talet renove-
rade till nyskick. Ny sadelhjord, 
snörat om resåren, ny stoppning 
mm. Endast tyget saknas.
tel. 0303-74 49 25

TV 28" silver. Mycket fin. 1 års 
garanti, även större och mindre! 
199:- 
tel. 0705-60 29 59

UTHYRES

Surte centrum, 1st lgh 3rok. 
Nybyggt. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Surte centrum. 1st lgh 2rok. 
Nybyggd. Inflyttning omgående
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

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

Garage över vintern för min 
bil.
tel. 0303-33 90 60

Önskar hyra garageplats eller 
förvaringsutrymme för mc i ale 
kommun.
tel.0737-81 45 55

SÖKES

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

Ensam dam, kattälskare och 
verklig djurvän söker en liten 
helsvart kattpojke, kelen och 
rumsren (europeisk korthår dvs 
bondkatt) på 8-12 veckor. Han 
bör inte vara van vid syskon att 
leka med men bör vara född 
inomhus.
tel. 0303-33 63 97

Har tappat min klocka tro-

ligtvis i Nödinge, Ale Torg. Har 
någon möjligtvis hittat den, vän-
ligen hör av er.
tel. 0303-22 92 29

Om du gillar att sjunga, spela 
ett instrument eller t.o.m leda 
en sånggrupp är du så välkom-
men till oss, Surte Bohus PRO i 
Bohus Centrum. Tisdag kl 10.00
tel. 031-98 08 95

ÖVRIGT

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!

Max! Min rörrandiga katt för-
svann 29/7 från sitt hem i Ala-
fors. Han har inget halsband 
men är öronmärkt. snälla, ring 
om ni vet något.
tel. 0730-78 65 77

Efterlysning
Söker Rashid, du jobbade på EV-
Adapt i Nödinge. Du bodde på 
mossvägen i Nol. Någon som 
vet? Snälla ring Mikael
tel. 0705-60 29 59

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, Beskär-
ning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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 / reparationer 
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 Friskvårdsku-
ponger

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

Alafors brodyr & design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en hållbar 
och elegant märkning. -Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt el. kom med egen 
logga/design. presenter el. bara 
för att skämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer infor-
mation.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldbanken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

LUNDENS RIDSKOLA. 
Välkommen till en liten privat 
ridskola för både barn och 
vuxna. Endast 6 elever per grupp. 
Prova på ridning! www.lundens-
ridskola.se Pernilla 
tel. 0739-04 73 39

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
Hugo Bäcklin

8 år den 28/9
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa, Moster, Morbror

och kusinerna

Vår lille solstråle
Leo

fyller 1 år den 4/10.
GRATTIS önskar
Mormor och Morfar

Grattis på 61-årsdagen
Kjell

Grattiskramar från
Rose-Marie, Adam & Julia

Grattis
Jakob

på 13-årsdagen
från

Farmor & Farfar

Grattis
Joakim

på 17-årsdagen
den 13 oktober

önskar
Mamma, Pappa, Emma

Grattis 
Ananda

på 4 årsdagen 
den 1/10-2011.

Vi älskar dig. Önskar 
Mamma och Pappa

Ett stort tack till Jonas 
Granat som fixade så jag fick 
bort mina träd.                Ann

Stort tack till tränarna i 
Skepplanda-Nygård-Lödö-
ses F 94-96 lag i fotboll. För 
att ni tog med flickorna till 
Costa Blanca Cup i somras 
och gav dem en fantastisk 
upplevelse.        Föräldrarna

Tack

Veckans ros 
Tack Nils i Frövet, för kaffe, 
sockerkaka och brasa i din 
fina stuga!

SPF-vandrarna

Vill jag ge till Frissan Marie  
på Blåsippsvägen för att hon 
är en toppen tjej som ställer 
upp i alla väder. Speciellt 
när håret har blivit grönt!
Kram

"Kermit" (Susanne)

Till mannen som hjälpte 
mig ringa bärgningsbil

Skakar Kvinna

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen.

Inga Johannesson, Bohus

Veckans ris 
Vill jag ge de som tömmer 
sin överblivna äpplen längs 
med kvarnabovägen och på 
det viset lockar djuren mot 
en mörk väg.

Joggare
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 7 1 6
6 3 5 4

9 5 6 7

3 1 5 8
4 5 3 2 1

2 8 7

3 7 6
2 4 3

4 5 7 6 1

2 9 6
5 8 7 4

7 5 2 9

9 6
5 2

1 6 7 4 2 5

2 7 1
5 1 2 8 7

8

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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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

- FRÄCHA LOKALER OCH MASKINER. BRA ÖPPETIDER 
OCH DET LIGGER NÄRA OCH BRA.
Namn: Patrik Sahlin
Ålder: 24 år
�����
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- BRA OCH BILLIGT PRIS OCH FÖR ATT HÅLLA HÄLSAN 
PÅ TOPP. MAN TRÄFFAR OCKSÅ MÅNGA TREVLIGA 
MÄNNISKOR.
Namn: Sture Lindberg
Ålder: 65 år
�����

- JAG TRIVS JÄTTEBRA OCH DET ÄR ALLTID BRA 
BEMÖTANDE. JAG ÄLSKAR ATT TRÄNA OCH GILLAR ATT 
GÅ PÅ SWITCHING, CYKEL OCH GYM.
Namn: Maria Johansson
Ålder: 41 år
�����

- FÖR ATT HÅLLA UPPE STYRKA OCH KONDITIO OCH FÖR 
ATT HÅLLA KROPPEN I TRIM. MYCKET BRA STÄLLE ATT 
TRÄNA INDIVIDUELLT PÅ.
Namn: Emelie Ödebrink
Ålder: 18 år
�����

KR
/mån

Erbjudandet gäller endast Nödinge, 
Älvängen och Lilla Edet

GRUPP- 
TRÄNING
INGÅR!

GGGRRU
ALLA AKTIVITETER

DETTA HÄNDER HOS OSS!

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
SeniorkortetSeenin orororkokok rtrtrteteeSSeenn ttetet

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

OMBYGGNAD
Nu påbörjar vi en omfattande 
uppfräschning av klubben i Älvängen.
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