
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Efterlängtad vinst för NSK.

NSK:s damer
tog revansch
NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer tog årets 
första seger när man 
besegrade Ulricehamn i 
söndags med 17-14.

NSK:s damer tog snabb revansch 
efter förra helgens premiärförlust. 
Mot KFUM Ulricehamn visade alela-
get klass och vann förhållandevis 
enkelt. Segermarginalen borde blivit 
större än tre bollar.      Läs sid 19

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

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

SKRUVMEJSELSATS
Nu 299:-

Ord pris 428:-
Teng Tools

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Vi är din 
bästa väns 
bästa vän...

24h
dygnetruntvård

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Nu finns vi 
i Nödinge!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

�

Lödöse 0520-66 00 10

Kaffe & 
wienerbröd
Gäller t.o.m. 16/10-11
Kaffe från

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

Märkesverkstad 

för ALLA märken
www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Vigsel på svindlande höjder

Annelie Brattfors och Conny Malmbro vigdes av Thor Eliasson på 2000 meters höjd över Älvängen. Ales egen biggles, Kjell Brattfors, satt bakom spakar-
na när den färggranna dubbeldäckaren lyfte från Kattleberg airport i lördags.        Läs sid 14
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Lämnade kvar i regn 
och blåst efter sensom-
marens varma dagar 

finns det bara en sak att göra: 
Utnyttja höstrusket till nå-
gonting bra. Så här en bit in i 
oktober månad har verksam-
heterna kommit igång och vi 
kan konstatera att nystarter-
nas tid är kommen. 

I tisdags kväll besökte jag 
OK Alehof uppe vid Dam-
mekärr för att vara med när 
startskottet ljöd för den första 
av sex deltävlingar Kvantum-
serien. Terränglöparna bakom 
startbandet var rejält taggade, 
trots mörker och regnskurar. 
Stämningen som skapas när 
200 idrottare samlas på ett 
och samma ställe är något all-
deles speciellt. Fokuset ligger 
lika mycket på gemenskapen 
som på själva prestationen. 

Någon som, av just dessa 
skäl, har hållit på med orien-
tering i över 70 år är Isidor 
Andersson från Älvängen. 
Med hela 93 levnadsår bakom 
sig är han OK Alehofs äldsta 
medlem, men långt ifrån den 
lataste. För honom råder det 
inga tvivel om att motion är 
nyckeln till välmående på alla 
plan. Det inspirerande mötet 
med honom fick till och med 
mig att överväga ett besök i 
träningshallen. 

För att gå från en uppstart 
till en annan, så har jag även 
hälsat på i årskurs ett på 
Nödingeskolan. Tre år har 
gått sedan man introducerade 
de så kallade en-till-en-dato-
rerna på Ales lågstadieskolor 
och nu börjar man se goda 

resultat. Det menar läraren 
Britt-Marie Hagman som 
redan från början varit mycket 
positiv till utvecklingen. Hon 
har även arbetat som IT-
guide i kommunen. I somras 
åkte hon till Gotland för att 
medverka i en paneldebatt 
om datoranvändning i yngre 
åldrar under Almedalsveckan. 
Intresset bland åhörarna var 
stort, men hon blev besviken 
över regeringens ljumma 
intresse. Det rimmar dåligt 
med tanke på vilken central 
del datoranvändandet ändå 
har för samhällsutvecklingen, 
samtidigt måste man natur-
ligtvis ifrågasätta på vilka sätt 
barnen påverkas.

Jag ställde mig framför allt 
två frågor inför mötet med 
Britt-Marie Hagman: Är det 
lämpligt att barn surfar på 
Internet? Hur blir det med 
elevernas skrivkunskaper när 
de flesta skolarbeten görs på 
datorn?

Hon menar att ju tidigare 
de lär sig att hantera tekniken 
desto större möjligheter har 
de att kunna använda den på 
rätt sätt i framtiden.

Internet har öppnat upp 
för ett helt nytt sätt att både 
umgås på och hämta mate-
rial ifrån. Bland innehållet 
finns mycket som är långt 
ifrån lämpligt för barn, 
och just därför är det extra 
viktigt att de redan från 
början kommer in i rätt 
tänk. Man jobbar mycket 
med käll-
kritik, och 
de använder 

endast ett fåtal webbsidor. 
Läraren har dessutom ständig 
koll på vad eleverna gör på 
Internet. 

Vad gäller skrivkunskaper 
har hon, tvärtemot vad man 
kan tro, märkt att barnen skri-
ver bättre för hand nu än tidi-
gare. Teorin är att de ser hur 
snyggt det blir på datorn och 
försöker därför att överföra 
layouten även till papperet. 
De traditionella skrivböck-
erna finns kvar på samma sätt 
som förut. Hon är också fast 
besluten om att barn lär sig 
läsa genom att skriva och där 
underlättar datorn. Man kan 
även fokusera mer på innehål-
let än själva utförandet, vilket 
gör inlärningen lättare.

Höstens nystarter kommer 
med många nyttiga lärdomar 
och insikter. Skolor, arbeten 
och fritidsaktiviteter har tagit 
fart på riktigt. Frågan är om 

inte höstrusket 
även för 
med sig 
en extra 
portion 
kreativi-
tet.

Den kreativa hösten är här

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 35  |   vecka 41  |   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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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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 18/10 2011
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SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 22/10 kl 14.00

TERVETULOA!

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

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 
5 och 20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. 

Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. 
Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil 15/10: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 5/11.
 0708-26 61 34
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ÅRSMÖTE
Tisdag 1/11 2011 kl 1900

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanlig avmöteshandligar.

För rösträtt krävs medlemskap.

Medlemskap kan lösas vid entrén.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE



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!

Lämnade kvar i regn 
och blåst efter sensom-
marens varma dagar 

finns det bara en sak att göra: 
Utnyttja höstrusket till nå-
gonting bra. Så här en bit in i 
oktober månad har verksam-
heterna kommit igång och vi 
kan konstatera att nystarter-
nas tid är kommen. 

I tisdags kväll besökte jag 
OK Alehof uppe vid Dam-
mekärr för att vara med när 
startskottet ljöd för den första 
av sex deltävlingar Kvantum-
serien. Terränglöparna bakom 
startbandet var rejält taggade, 
trots mörker och regnskurar. 
Stämningen som skapas när 
200 idrottare samlas på ett 
och samma ställe är något all-
deles speciellt. Fokuset ligger 
lika mycket på gemenskapen 
som på själva prestationen. 

Någon som, av just dessa 
skäl, har hållit på med orien-
tering i över 70 år är Isidor 
Andersson från Älvängen. 
Med hela 93 levnadsår bakom 
sig är han OK Alehofs äldsta 
medlem, men långt ifrån den 
lataste. För honom råder det 
inga tvivel om att motion är 
nyckeln till välmående på alla 
plan. Det inspirerande mötet 
med honom fick till och med 
mig att överväga ett besök i 
träningshallen. 

För att gå från en uppstart 
till en annan, så har jag även 
hälsat på i årskurs ett på 
Nödingeskolan. Tre år har 
gått sedan man introducerade 
de så kallade en-till-en-dato-
rerna på Ales lågstadieskolor 
och nu börjar man se goda 

resultat. Det menar läraren 
Britt-Marie Hagman som 
redan från början varit mycket 
positiv till utvecklingen. Hon 
har även arbetat som IT-
guide i kommunen. I somras 
åkte hon till Gotland för att 
medverka i en paneldebatt 
om datoranvändning i yngre 
åldrar under Almedalsveckan. 
Intresset bland åhörarna var 
stort, men hon blev besviken 
över regeringens ljumma 
intresse. Det rimmar dåligt 
med tanke på vilken central 
del datoranvändandet ändå 
har för samhällsutvecklingen, 
samtidigt måste man natur-
ligtvis ifrågasätta på vilka sätt 
barnen påverkas.

Jag ställde mig framför allt 
två frågor inför mötet med 
Britt-Marie Hagman: Är det 
lämpligt att barn surfar på 
Internet? Hur blir det med 
elevernas skrivkunskaper när 
de flesta skolarbeten görs på 
datorn?

Hon menar att ju tidigare 
de lär sig att hantera tekniken 
desto större möjligheter har 
de att kunna använda den på 
rätt sätt i framtiden.

Internet har öppnat upp 
för ett helt nytt sätt att både 
umgås på och hämta mate-
rial ifrån. Bland innehållet 
finns mycket som är långt 
ifrån lämpligt för barn, 
och just därför är det extra 
viktigt att de redan från 
början kommer in i rätt 
tänk. Man jobbar mycket 
med käll-
kritik, och 
de använder 

endast ett fåtal webbsidor. 
Läraren har dessutom ständig 
koll på vad eleverna gör på 
Internet. 

Vad gäller skrivkunskaper 
har hon, tvärtemot vad man 
kan tro, märkt att barnen skri-
ver bättre för hand nu än tidi-
gare. Teorin är att de ser hur 
snyggt det blir på datorn och 
försöker därför att överföra 
layouten även till papperet. 
De traditionella skrivböck-
erna finns kvar på samma sätt 
som förut. Hon är också fast 
besluten om att barn lär sig 
läsa genom att skriva och där 
underlättar datorn. Man kan 
även fokusera mer på innehål-
let än själva utförandet, vilket 
gör inlärningen lättare.

Höstens nystarter kommer 
med många nyttiga lärdomar 
och insikter. Skolor, arbeten 
och fritidsaktiviteter har tagit 
fart på riktigt. Frågan är om 

inte höstrusket 
även för 
med sig 
en extra 
portion 
kreativi-
tet.

Den kreativa hösten är här

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 35  |   vecka 41  |   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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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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 18/10 2011
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SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 22/10 kl 14.00

TERVETULOA!

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

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 
5 och 20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. 

Solrosfrö, fodermorötter. Enbärsdricka. 
Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil 15/10: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 5/11.
 0708-26 61 34
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ÅRSMÖTE
Tisdag 1/11 2011 kl 1900

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanlig avmöteshandligar.

För rösträtt krävs medlemskap.

Medlemskap kan lösas vid entrén.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE
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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 Frisktand-
������������������������������������������������������������������������ 
i munnen hela livet. Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

ÄLVÄNGEN. Privateko-
nomi är numera ett 
obligatoriskt inslag 
på gymnasieelevernas 
schema.

Ung Ekonomi heter 
det skolpaket som 
Swedbank erbjuder.

I förra veckan träf-
fade rådgivare Sara 
Eriksson elever på 
Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Ungdomar har en betydligt 
sämre ekonomisk standard 
och har haft en betydligt 
sämre ekonomisk utveckling 
jämfört med alla andra grup-
per i samhället. Ungdomar 
oroar sig överlag inte för 
pengar även om man helt 
saknar tillgång. Pengar är 
något som ”löser sig”. Detta 
är fakta som Kronofogden 
har tagit fram. För att ung-
domar ska bli mer medvetna 
om det ekonomiska samhäl-
let i stort har Swedbank tagit 
fram ett utbildningspaket.

– När jag är ute och före-
läser är det inte Swebank jag 
marknadsför utan det hand-
lar i första hand om att ge 
ungdomarna så mycket kött 
på benen som det bara går. 
I min roll som rådgivare vill 
jag ge tips och råd som rör 
privatekonomi, säger Sara 
Eriksson.

Ger svar
Hur sparar jag? Vad är 
aktier? Hur fungerar ett 
lån och en kreditprövning? 
Pensionssparande? Detta är 
några av frågeställningarna 
som Sara Eriksson ger svar 
på när hon träffar gymnasie-
ungdomarna.

– Kunskapen hos eleverna 
är väldigt varierande. En del 
har stenkoll på sin ekonomi 
medan andra inte bryr sig 
alls.

När Sara Eriksson besökte 
Lärlingsgymnasiet i tisdags 

poängterade hon fördelarna 
med ett månadssparande, att 
skaffa en buffert för oförut-
sedda utgifter.

– Det finns olika typer av 
sparande. Det viktigaste är 
att man försöker sätta undan 
lite pengar varje månad.

Undvik sms-lån
Sara passade också på att 
upplysa eleverna om de 
risker som olika typer av lån 
kan innebära.

– Undvik sms-lån och var 
försiktiga med att handla på 
kredit. Det ligger ofta dolda 
avgifter med i dessa köp 
och det blir dyrt. Tyvärr är 

det många ungdomar som 
hamnar i skuldfällor och 
drabbas av betalningsan-
märkningar. Det försvårar 
möjligheten till att exempel-
vis få en lägenhet i framtiden.

Vad vill du förmedla till 
gymnasieungdomarna?

– Att de ska ha koll på sin 
ekonomi. Det är viktigt! Jag 
vill ge eleverna konkreta tips 
och göra dem delaktiga i hur 
de själva kan påverka sin pri-
vatekonomi, avslutar Sara 
Eriksson.

Håll koll på din ekonomi!
– Gymnasieelever gavs tips och råd

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sara Eriksson, rådgivare på Swedbank i Älvängen, besökte 
Lärlingsgymnasiet i förra veckan.

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

För att bibehålla och utveckla servicen 
behöver vi nu rekrytera personal.

Vi söker Dig som är nyfiken och engagerad 
och som vill vara med i det arbetet.

DISTRIBUTIONSELEKTRIKER 
Du kommer att arbeta med ombyggnad och utbyggnad av 
elnätet, dvs. både hög- och lågspänning. Vi vill att du har 
erfarenhet och utbildning inom el, gärna från energibranschen. 
Vår uppgift är att trygga elnätsleveranser för våra kunder och 
alltid leverera el, året runt/dygnet runt. Du kan därför komma att 
ingå i beredskapstjänstgöring.

KUNDSERVICEMEDARBETARE 
Du ingår i vår kundservicegrupp och har kontakt med våra 
kunder i huvudsak per telefon men då vi är ett lokalt och familjärt 
företag kommer flera av våra kunder in även för personliga 
besök. Huvudsakliga arbetsuppgifter är avtalshantering, 
faktureringsärenden samt att svara på frågor om elräkningar, 
elpriser och elförbrukning. Du har erfarenhet av kundkontakter, 
datavana samt har också god förmåga att uttrycka dig i tal och 
skrift. Intresse för försäljning och kundservice är en självklarhet. 

Läs mer om oss på vår hemsida, www.aleel.se

För mer upplysningar kan Du också ringa till oss på Ale El, 
Tfn 0303-33 24 00. Vi kan då hänvisa dig till vem som kan ge 
mer information om tjänsterna och vi kan också hänvisa dig 
till våra arbetstagarrepresentanter om du vill höra med dem 
också.

I denna rekrytering samarbetar vi med [ Strategisk HR-
Partner Inger Atterskog AB  ], som du också kan ringa för mer 
information. Tfn 0707-69 08 66.

Vi ser fram mot din ansökan!
Skicka den gärna direkt då vi startar urval och intervjuer 
löpande under annonseringsperioden!  
Skicka till Strategiskhr-partner@telia.com

Sista ansökningsdag är den 11 november 2011

Ale kommun är i en enorm expansionsfas. Det påverkar också mycket 
positivt elnätsverksamheten på Ale El, då vi investerar i, driver och 
underhåller elnätet.  Ale Els verksamhet utökades den 1 september i år med 
Elhandel. Syftet är att bli Alebygdens kompletta elleverantör med bästa 
möjliga service både för privatpersoner och för företag.  
Ale El har fokus på Dig som bor och/eller har verksamhet i närområdet. 
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Hur verklighetstrogna är 
våra politiker? Ja, det 
kan man fråga sig efter 

det uttalandet Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla 
Edet sa i Västnytt måndagen 
den 3 oktober 2011. Camilla W 
Grönvall menade nämligen att vi 
har en förskola i världsklass och 
att vi erbjuder en god pedagogisk 
kvalité och en hög tillgänglighet. 
Det stämmer inte alls! Dagens 
förskolor har inte de förutsätt-
ningar som behövs utan nu är 
mönstret: allt större barngrupper, 
färre vuxna, mindre resurser och 
många barn som har långa dagar. 
På tio år har personalresurserna 
minskat med 30 procent!

Uttrycket en förskola i världs-
klass utgår från 80-talets forsk-
ning kring svensk förskola som 
hade helt andra resurser. Då 
bestod en avdelning av tolv barn 
och fyra pedagoger. Det var tider 
det! Barnen i dåtidens förskola 
utvecklades bättre socialt och 
resultat visade att de hade lätt-
tare att anpassa sig till skolan och 
att de presterade bättre. Men i 
dagens stora barngrupper ser 
verkligheten annorlunda ut. Där 
kan det uppstå svåra och farliga 
situationer som kommer att 
påverka våra barn långt mer än 
vad man just nu kan se. Barnen 
lär sig att den starke vinner och 
att vuxna inte alltid finns till 
hands eller känner dem, ser dem 
när man behöver dem. Ingen vet 
säkert hur våra barn i framtiden 

kommer att må av 
nedskärningarna.

Den senaste 
forskningen visar 
entydigt på att 
gruppstorleken har 
stor betydelse för 
hur barnen lär och 
mår. Den betyder 
mer än antalet 
vuxna. Resultatet 
av forskningen 
blir att man ska 
undvika grupper 

som är större än tolv barn för de 
yngsta, 1-3 år och 15 för barn 4-5 
år. Men där följer inte kommu-
nerna forskningens rekommen-
dationer. Kommunalråd som jag 
pratat med säger att de förmodli-
gen varit annorlunda om det fun-
nits tydliga krav från statsmakten, 
då skulle vi varit tvungna att följa 
dem. Idag sparas det på förskolan 
för att det är möjligt!

Då säger vi förskollärare att 
det här med läroplan är bara att 
glömma. Tänker ingen annan 
på barnen så får vi göra det. 
Enligt Barnkonventionen och 
Salamancadeklarationen står 
där klart och tydligt att vi ska 
ge barnen (artikel 6) rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Det 
betyder att barnet har rätt att leva 
och utvecklas och att Sverige ska 
göra allt för att barnet ska få en 
bra barndom. Barn har rätt till 
trygghet, mat, möjlighet att leka, 
gå i skolan/förskolan och att få 
kärlek. Allt för att du som barn 
ska utvecklas. Det är alltså inte 
bara fysisk utveckling utan att du 

som barn ska lära dig nya saker 
och tänka själv.

Salamancadeklarationen säger 
bland annat att ”elever med 
behov av särskilt stöd måste ha 
tillgång till ordinarie skolor/för-
skolor som skall tillgodose dem 
en pedagogik som sätter barnet i 
centrum och som kan tillgodose 
dessa behov”.

Hur kära politiker kan vi/ni 
leva upp till detta? Som verklig-
heten ser ut fokuserar vi oss på 
idag att få barnen att känna sig 
trygga och känna glädje inför 
livet. Om vi ska finna möjligheter 
att arbeta och följa läroplanen 
måste det finnas tid att arbeta 
med den. Det måste finnas 
arbetslag som består av goda, 
duktiga, engagerade lärare, inte 
som idag till stor del outbildade 
timvikarier som förvisso gör sitt 
yttersta för att lösa dagen, men 
som inte har ansvar för planering, 
genomförande och dokumenta-
tion. Det är inte så konstigt att 
sjukskrivningarna ökat lavinartat 
de senaste åren. En mindre skara 

lärare ska orka dra runt den 
pedagogiska verksamheten vilket 
bidrar till den negativa spiralen 
av sjukskrivningar. Det innebär i 
förlängningen att färre personer 
kommer att söka till lärarpro-
grammet.

Varför säger jag så? Jo, för 
att de lärarstudenter vi trots allt 
har ute i våra verksamheter ser 
realiteten, hög arbetsbelastning 
(många kollegor är sjukskrivna), 
stora barngrupper, ouppnåeliga 
krav från stat och kommun, 
dåliga löner och så vidare. Behö-
ver jag nämna fler orsaker till lågt 
antal sökande och det faktum att 
allt fler hoppar av?

Kontentan av detta Camilla W 
Grönvall är att vi tvärtemot vad 
du hävdat inte har en förskola i 
världsklass. Vi erbjuder inte en 
god kvalité vilket orsakats av en 
allt för hög tillgänglighet/större 
barngrupper kontra minskade 
personalresurser i form av tid och 
utbildad personal.

Tack för ordet!
En slutkörd förskollärare

En förskola i världsklass?

Insändarskribenten "En slutkörd förskollärare" håller inte med politikern Camilla Waltersson Grönvall 
från Lilla Edet om att kommunerna erbjuder en förskola av världsklass. Personerna på bilden har inget 
med textens innehåll att göra.                                                                        Arkivbild: Jonas Andersson

www.vgregion.se

Upphandling av gynekologi 
och mödrahälsovård

Upphandling av gynekologi och mödrahälsovård 
kommer att genomföras före sommaren 2012 för 
kommunerna Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och 
Öckerö.

Inför framtagandet av förfrågningsunderlag har  
intresserade leverantörer möjlighet att presentera sig och 
lämna synpunkter vid ett möte med Hälso- och sjukvårds-
kansliet Göteborg. 

Datum: Tisdagen 25 oktober 
(tid för respektive leverantör meddelas efter anmälan)

Plats: Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg
 
Anmäl ert intresse senast 20 oktober till:  
Milena Najduszynska, tel 031-63 06 24   
eller milena.najduszynska@vgregion.se. 

Information om upphandlingsuppdraget:  
Eva Kläppe Hellström, tel 031-63 05 90.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Måndag 17 oktober
träffas den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen på

Folkets hus i Nol kl 18.30
Alla partimedlemmar är välkomna!

Torsdag 13 oktober träffas 
vi mellan kl 18-20 
i Nols folkets hus�

och diskuterar resultatet från 
Demokratibarometern�

Välkomna!

S-GRUPP/
MEDLEMSMÖTE

SOPPA OCH POLITIK

VÅRA PATIENTER
GER OSS TOPPBETYG.
MEN VILL HELST HA
SÅ LITE SOM MÖJLIGT 
MED OSS ATT GÖRA.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Både vård och tillgänglighet får beröm i vår 
senaste patientundersökning. Och många 
rekommenderar oss till andra. Allt handlar 
������������������������������������������������
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion
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Hur verklighetstrogna är 
våra politiker? Ja, det 
kan man fråga sig efter 

det uttalandet Camilla Wal-
tersson Grönvall (M) från Lilla 
Edet sa i Västnytt måndagen 
den 3 oktober 2011. Camilla W 
Grönvall menade nämligen att vi 
har en förskola i världsklass och 
att vi erbjuder en god pedagogisk 
kvalité och en hög tillgänglighet. 
Det stämmer inte alls! Dagens 
förskolor har inte de förutsätt-
ningar som behövs utan nu är 
mönstret: allt större barngrupper, 
färre vuxna, mindre resurser och 
många barn som har långa dagar. 
På tio år har personalresurserna 
minskat med 30 procent!

Uttrycket en förskola i världs-
klass utgår från 80-talets forsk-
ning kring svensk förskola som 
hade helt andra resurser. Då 
bestod en avdelning av tolv barn 
och fyra pedagoger. Det var tider 
det! Barnen i dåtidens förskola 
utvecklades bättre socialt och 
resultat visade att de hade lätt-
tare att anpassa sig till skolan och 
att de presterade bättre. Men i 
dagens stora barngrupper ser 
verkligheten annorlunda ut. Där 
kan det uppstå svåra och farliga 
situationer som kommer att 
påverka våra barn långt mer än 
vad man just nu kan se. Barnen 
lär sig att den starke vinner och 
att vuxna inte alltid finns till 
hands eller känner dem, ser dem 
när man behöver dem. Ingen vet 
säkert hur våra barn i framtiden 

kommer att må av 
nedskärningarna.

Den senaste 
forskningen visar 
entydigt på att 
gruppstorleken har 
stor betydelse för 
hur barnen lär och 
mår. Den betyder 
mer än antalet 
vuxna. Resultatet 
av forskningen 
blir att man ska 
undvika grupper 

som är större än tolv barn för de 
yngsta, 1-3 år och 15 för barn 4-5 
år. Men där följer inte kommu-
nerna forskningens rekommen-
dationer. Kommunalråd som jag 
pratat med säger att de förmodli-
gen varit annorlunda om det fun-
nits tydliga krav från statsmakten, 
då skulle vi varit tvungna att följa 
dem. Idag sparas det på förskolan 
för att det är möjligt!

Då säger vi förskollärare att 
det här med läroplan är bara att 
glömma. Tänker ingen annan 
på barnen så får vi göra det. 
Enligt Barnkonventionen och 
Salamancadeklarationen står 
där klart och tydligt att vi ska 
ge barnen (artikel 6) rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Det 
betyder att barnet har rätt att leva 
och utvecklas och att Sverige ska 
göra allt för att barnet ska få en 
bra barndom. Barn har rätt till 
trygghet, mat, möjlighet att leka, 
gå i skolan/förskolan och att få 
kärlek. Allt för att du som barn 
ska utvecklas. Det är alltså inte 
bara fysisk utveckling utan att du 

som barn ska lära dig nya saker 
och tänka själv.

Salamancadeklarationen säger 
bland annat att ”elever med 
behov av särskilt stöd måste ha 
tillgång till ordinarie skolor/för-
skolor som skall tillgodose dem 
en pedagogik som sätter barnet i 
centrum och som kan tillgodose 
dessa behov”.

Hur kära politiker kan vi/ni 
leva upp till detta? Som verklig-
heten ser ut fokuserar vi oss på 
idag att få barnen att känna sig 
trygga och känna glädje inför 
livet. Om vi ska finna möjligheter 
att arbeta och följa läroplanen 
måste det finnas tid att arbeta 
med den. Det måste finnas 
arbetslag som består av goda, 
duktiga, engagerade lärare, inte 
som idag till stor del outbildade 
timvikarier som förvisso gör sitt 
yttersta för att lösa dagen, men 
som inte har ansvar för planering, 
genomförande och dokumenta-
tion. Det är inte så konstigt att 
sjukskrivningarna ökat lavinartat 
de senaste åren. En mindre skara 

lärare ska orka dra runt den 
pedagogiska verksamheten vilket 
bidrar till den negativa spiralen 
av sjukskrivningar. Det innebär i 
förlängningen att färre personer 
kommer att söka till lärarpro-
grammet.

Varför säger jag så? Jo, för 
att de lärarstudenter vi trots allt 
har ute i våra verksamheter ser 
realiteten, hög arbetsbelastning 
(många kollegor är sjukskrivna), 
stora barngrupper, ouppnåeliga 
krav från stat och kommun, 
dåliga löner och så vidare. Behö-
ver jag nämna fler orsaker till lågt 
antal sökande och det faktum att 
allt fler hoppar av?

Kontentan av detta Camilla W 
Grönvall är att vi tvärtemot vad 
du hävdat inte har en förskola i 
världsklass. Vi erbjuder inte en 
god kvalité vilket orsakats av en 
allt för hög tillgänglighet/större 
barngrupper kontra minskade 
personalresurser i form av tid och 
utbildad personal.

Tack för ordet!
En slutkörd förskollärare

En förskola i världsklass?

Insändarskribenten "En slutkörd förskollärare" håller inte med politikern Camilla Waltersson Grönvall 
från Lilla Edet om att kommunerna erbjuder en förskola av världsklass. Personerna på bilden har inget 
med textens innehåll att göra.                                                                        Arkivbild: Jonas Andersson

www.vgregion.se

Upphandling av gynekologi 
och mödrahälsovård

Upphandling av gynekologi och mödrahälsovård 
kommer att genomföras före sommaren 2012 för 
kommunerna Ale, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och 
Öckerö.

Inför framtagandet av förfrågningsunderlag har  
intresserade leverantörer möjlighet att presentera sig och 
lämna synpunkter vid ett möte med Hälso- och sjukvårds-
kansliet Göteborg. 

Datum: Tisdagen 25 oktober 
(tid för respektive leverantör meddelas efter anmälan)

Plats: Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg
 
Anmäl ert intresse senast 20 oktober till:  
Milena Najduszynska, tel 031-63 06 24   
eller milena.najduszynska@vgregion.se. 

Information om upphandlingsuppdraget:  
Eva Kläppe Hellström, tel 031-63 05 90.
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Måndag 17 oktober
träffas den socialdemokratiska 

fullmäktigegruppen på

Folkets hus i Nol kl 18.30
Alla partimedlemmar är välkomna!

Torsdag 13 oktober träffas 
vi mellan kl 18-20 
i Nols folkets hus�

och diskuterar resultatet från 
Demokratibarometern�

Välkomna!

S-GRUPP/
MEDLEMSMÖTE

SOPPA OCH POLITIK

VÅRA PATIENTER
GER OSS TOPPBETYG.
MEN VILL HELST HA
SÅ LITE SOM MÖJLIGT 
MED OSS ATT GÖRA.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Både vård och tillgänglighet får beröm i vår 
senaste patientundersökning. Och många 
rekommenderar oss till andra. Allt handlar 
������������������������������������������������
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

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

Oktober

Skepplanda
Tisdag 18 oktober klockan 19.00, Skepplanda bygdegård
 
Teman för kvällen:

• Vårdcentralens vara eller inte vara. Vårdcentralens chef Kerstin 
Torgeby kommer att svara på frågor.   

• Västra Götalandsregionens folktandvårdschef Karin Melander 
samt tandvårdstyrelsens vice ordförande  Lars-Inge Strömberg . 
Vad händer efter nedläggningen?       

• Ales kommunalråd Mikael Berglund utvecklar lite tankar om 
utvecklingen i Skepplanda och dess omnejd samt lite vad som 
händer i Ale.

• Alebyggen talar om äldreboendet m.m. i Skepplanda.
      
Vi bjuder på kaffe och smörgås/bulle. 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Älvängen
Onsdag 19 oktober klockan 19.00, Madenskolan

Teman för kvällen:        
• Information om Ale Vira och Änggatan 4.
• Hur har barn och ungdomar det i Ale/Älvängen idag?
• Vad händer, varför och vad gör vi?
• Information om Ale Gymnasium

Inbjudna gäster:       
• Representanter från Ale Vira och  Änggatan 4
• Thomas Berggren, projektledare Vakna
• Birgitta Augustsson, samverkanskoordinator för barn & unga i 

Ale       
• Ing-Marie Olsson, brottsförebyggare hos polisen
• Hans Enckell, verksamhetschef på Ale Gymnasium
• Pelle Andersson, Lärare på Ale Gymnasium

        
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar  
Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och  Roland Axelsson

Nol
Torsdag 20 oktober klockan 19.00, Nols Folkets hus

Teman och inbjudna gäster:       
• Håkan Frank, bitr. chef: Polisen Nordost informerar
• Tomas Berggren: Vakna tillsammans mot droger 
• Eva Marberg: fältanknuten socialsekreterare
• Aktuella ärenden från vår ”att-göra-lista”

       
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar  
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Sten-Åke Oveborn

Babymassage är ett sätt att med medveten och kärleksfull beröring 
fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. 
Träna lyhördheten för varandra samt medverka till att ge ditt barn en 
bra start i livet. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment.  
Lämplig ålder 1 – 6 månader. Avgift: 350:-

>> Kurs 1: onsdagar, 6 träffar – start 26 oktober. Tid: 12.00-13.30
>> Kurs 2: onsdagar, 6 träffar – start 26 november. Tid: 18.00 -19.30
Plats: Älvängens Missionskyrka

För information och anmälan: 
Birgitta Liljeqvist, tfn 0704-61 08 41 
Carina Johansson 0768- 93 68 05. 

Kurserna genomförs i samarbete med bildningsförbundet Bilda.

Ale bibliotek ordnar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 
kurser i internet för nybörjare. Nu söker vi en ny kursledare.
Kursen du ska leda är två timmar i veckan under fem veckor. Nya kurser
kommer att erbjudas så länge nya deltagare tillkommer. Om du är 
intresserad, ring Ale bibliotek, tel 0303-33 02 16.

Ortsutvecklingsmöten

Babymassage

Dansa med kulturskolan i höst

Kursledare i internet för 
nybörjare sökes

INSTÄLLT PROGRAM
Sahlgrenska testamentet
Patrik Alströmer berättar om Sahlgrenska 
testamentet med Östads stiftelse. 
>> Tisdag 18 oktober
Skepplanda bibliotek
Programmet är inställt. Flyttas till våren.

HÖSTSALONG
Ale kommunala konstförenings medlemmar visar 
sina egna alster.
>> 3 & 21 oktober

Ale gymnasiums entré

HÖSTLOVSFÖRESTÄLLNING
- JAG OCH VIOLA
Ett dasnssolo tillägnat dem i vår
närhet som inte finns mer, men som ändå är med 
oss hela tiden. Inte minst i våra
hjärtan. Passar åldrarna 5-9 år. Biljetter 20 kr finns 
att köpa på biblioteken i
Nödinge och Surte
>> Onsdag 2 November 14.00
Surte kulturhus
>> Torsdag 3 November 14.00
Tv-Studion Ale gymnasium

FÖRFATTARFRUKOST
med GP:s 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

PÅ GÅNG I ALE

>>

INBJUDAN TILL 
ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie 
nämndsammanträde 
onsdagen den 19 oktober 
kl. 18.00 – ca 20.00  i Storstugan,
Klockarängen i Skepplanda.

Kl. 17:00 öppnar nämndens 
sammanträde och behandlar bl.a. 
sekretessärenden. 

Kl. 18:00 behandlas 
informationsärenden och då är 
åhörare välkomna.
Informationsärenden som 
behandlas är bland annat: 

•  Sommarferiearbetet 2011
•  Receptfria läkemedel
•   Införandet av valfrihetssystem 

enligt LOV i Ale kommun

Sammanträdeshandlingarna 
finns tillgängliga i kommunhuset 
i Alafors. Kontakta 
nämndsekreterare Anna Hurtig på 
tfn: 0303-33 01 41, e-post: anna.
hurtig@ale.se, om du vill ta del av 
handlingarna.

Dagordningen finns även 
på kommunens hemsida: 
www.ale.se under politik 
och påverkan, Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

Välkomna!

Boel Holgersson Lisbeth Tilly
Ordförande Sektorschef

Inriktningar: Hip-hop/street, modern dans, burlesque, jazz/
showdans och bollywood. 
Tid: v42, 45, 46, 47 och 48. Fredagar 17.30-19.30 och lördagar 15-18. 
En workshop är både fredag och lördag, olika dansinriktningar varje 
helg.
Plats: Danssalen 107 på gymnasiet i Nödinge

För dig på högstadiet och gymnasiet. Du är välkommen antingen som 
nybörjare eller om du dansat förut. Självklart är både killar och tjejer 
välkomna till alla kurserna.
Start vecka 42. Alla kurser anpassar sig efter deltagarnas kunskaper.
Lärare: Twisted Feet DA, Monica Milocco, Mike Gamble, Anette Pooja
Kostnad: Två valfria helger för 400:- eller 800:- för alla fem.
OBS! Köp biljetter på biblioteket i Nödinge.
 
Läs mer på www.ale.se/uppleva och göra
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KUNGÄLV. Ett koppel 
företagare från regio-
nen SOLTAK håller nu 
på att starta ett nytt 
forum för affärsutveck-
ling.

Träffarna sker tidig 
onsdagsmorgon på 
Hotell Fars Hatt.

– Vi välkomnar alla 
företag som vill öka 
sina affärsmöjlighe-
ter genom personliga 
rekommendationer, 
eller referenser som vi 
kallar dem, säger Jan 
Lindblom på BNI.

De flesta företag får sina 
bästa affärer genom per-
sonliga rekommendationer. 
Detta har BNI tagit fasta på 
och har därför arbetat fram 
ett koncept för affärsnätver-
kande.

– BNI erbjuder en struk-
turerad form av nätverkande. 
Vi anser att det ska vara en 
del av företagsstrategin för 
affärsutveckling och kund-
rekrytering, säger Jan Lind-
blom.

Till de regelbundna fru-
kostmötena på Fars Hatt är 

företagare från de sex kom-
munerna i SOLTAK (Ste-
nungsund, Orust, Lilla Edet, 
Tjörn, Ale och Kungälv) 
inbjudna att närvara. 

– Det gör inget om det 
kommer en och annan Göte-
borgare också. Huvudsaken 
är att det inte finns några 
konkurrerande företagare i 
gruppen, då faller idén med 
den här typen av nätverk, 
förklarar Jan Lindblom.

– Syftet är att hjälpa var-

andra med kontakter. Givers 
Gain betyder att ju mer refe-
renser du ger till andra, desto 
mer kan du också räkna med 
att få tillbaka. I ett BNI-team 
kan man vara upp till ett 
40-tal ”säljare” som arbetar 
för, och lämnar referenser 
till varandra.

Affärsnätverket på Fars 
Hatt är fortfarande i sin linda 
och alltjämt i uppbyggnads-
stadiet. Innan jul hoppas man 
ha hittat formerna för hur 

framtiden ska te sig.
– Fram till dess blir det 

något av ett informationsfo-
rum där jag delar med mig 
av mina erfarenheter och 
berättar om vad man kan få 
ut av ett affärsnätverk, säger 
Lindblom.

Jerry Brattåsen, närings-
livsstrateg i Ale kommun, är 
med och supportar BNI:s 
ambitioner om ett regionalt 
nätverk.

– Ale är för litet för att 

själva kunna ha den här 
typen av nätverkskonstel-
lation. Företagarna känner 
inte av kommungränserna 
utan är det bara inom rimligt 
avstånd så fungerar det. Fars 
Hatt utgör dessutom en stra-
tegisk knutpunkt för dessa 
möten, säger Brattåsen.

Affärsnätverkande över gränserna
– En möjlighet till fler affärer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Lindblom, regionansva-
rig på BNI.

Nätverkande företagare träffas varje onsdagsmorgon på Fars Hatt i Kungälv. 

Bland de morgonpigga gäs-
terna syntes bland andra 
Reidar Johansson från Flink 
Reklam.

Jag brukar tycka om det 
mesta av det du skri-
ver och gör. Ofta får du 

också saker gjorda när du väl 
bestämt dig för att driva en 
fråga. När det gäller din ar-
tikel i förra numret av Ale-
kuriren måste jag tyvärr säga 
att jag inte riktigt delar din 
uppfattning.

Inte har väl vare sig 
kiosken eller byggnaden 
för den före detta Posten 
varit något 20 år gammalt 
problem. Dina föregångare 
gillade väl att det etablera-
des både kiosk och Post på 
den aktuella platsen, annars 
hade vi väl inte fått bygglov 
för kiosken den 10/5 1989 
respektive den 5/9 1990 för 
Posten. Precis som du skri-
ver i din artikel, har dessa 
bygglov sedan förlängts vid 
ett antal tillfällen, vilket 
knappast hade varit möjligt 
om kiosk- och postbyggna-
derna varit ett problem. Den 
ende som har haft problem 
med dem är väl i så fall jag 
som har dragits med stora 
ekonomiska kostnader för 
att tillhandahålla samhället 
den lilla service som kiosken, 
och naturligtvis även Posten 
inneburit på den tiden då 
de flesta inte hade tillgång 
till dagens hjälpmedel för 
betalningar med mera. Alla 
positiva ord och ”ryggdunk-
ningar” från Alaforsborna 
har gjort att det har varit 
värt varenda krona. 

Det var när vi i februari 

2010 ansökte om ett nytt 
tidsbegränsat bygglov för 
en lite större servicebygg-
nad som både Ni och vi 
uppmärksammades på att 
tiden för de tidigare tidsbe-
gränsade byggloven gått ut. 
Det var först då problemen 
började.

När det gäller geotekniken 
så gjorde vi 1989 respektive 
1990 de undersökningar som 
erfordrades för att bygglo-
ven skulle kunna beviljas. Jag 
har fortfarande kvar proto-
kollen från Konsultföretaget 
GF, (nuvarande Norkonsult 
AB), i vilka det står att ”Med 
föreslagen höjdsättning är 
stabiliteten mot bäckravinen 
tillfredställande med lägst 
2,5-faldig 
säkerhet mot 
brott”. Nor-
malt krävs 
endast 1,6-
faldig säker-
het för att 
en fastighet 
skall kunna 
bebyggas, så 
risken för att 
byggnaderna skulle orsaka 
ett skred är nog minimal. 

När det gäller utfarten 
så har Vägverket godkänt 
denna efter besiktning på 
platsen av deras Christer 
Ahnfelt, annars hade vi 
inte fått tidigare beviljade 
bygglov.

Vid en planläggning är jag 
medveten om att placering 

av utfart måste utredas på 
nytt, samt att ytterligare 
geotekniska undersökningar 
och utredningar måste 
göras. Detta kan komma 
att kosta hundra eller flera 
hundratusen kronor, plus 
kostnader till kommu-
nen och plankonsult som 
enligt planavtalet med Ale 
kommun uppgår till sam-
manlagt cirka 170.000:-. 
Dessutom tillkommer kost-
nader för nytt bygglov och 
det är alla dessa utgifter som 
vi är tveksamma till att ta på 
oss, för att driva något vidare 
som även det orsakar oss 
förluster. 

Med den erfarenhet som 
du har, så vet du säkert att 

kalkylerade 
kostnader 
sällan håller, 
utan att 
det ofta 
blir mycket 
dyrare än 
beräknat, 
samt att 
kostnaderna 
enligt ovan 

till största delen är helt 
bortkastade den dagen då 
Ni förhoppningsvis låter oss 
planlägga hela fastigheten. 

Vidare skriver du att fast-
ighetsägaren får skylla sig 
själv för att han har avbrutit 
planarbetet. Sanningen är 
den att jag i brev daterat 
2011-09-19 har skrivit till 
sektor Samhällsbyggnad och 

utryckt att vi behöver lite 
mera betänketid innan vi kan 
svara på om vi vill gå vidare 
med planläggningen. Du 
skriver även att du tagit ini-
tiativ till ett informellt möte 
med oss för 
att försöka 
komma 
vidare och 
att vi varit 
passiva. Det 
var väl jag 
som först 
tog kontakt 
med dig för 
att visa på 
hur andra kommuner har 
förlängt bygglov utöver de 
20 år som lagen tidigare 
har tillåtit och hur Sven 
Boberg, chefjurist på stads-
byggnadskontoret i Göte-
borg, tolkade lagen. 

När vi träffades den 18 
augusti var vi enligt min 
uppfattning överens om att 
även Ale kommun borde 
kunna tolka lagen på samma 
sätt och bevilja nytt tillfälligt 
bygglov för ytterligare 5+5 
år, om så skulle erfordras 
till dess att hela fastigheten 
skulle kunna planläggas. 

Med hänvisning till vårt 
möte och utdrag ur Sven 
Bobergs skrivelse, skrev jag 
den 22 augusti ett brev till 
sektor Samhällsbyggnad 
och bad om att få frågan om 
förlängning av byggloven 
prövade på nytt för ytterli-
gare en 5-årsperiod. Redan 

den 24 augusti fick vi till svar 
att sektor Samhällsbyggnad 
inte kunde tolka lagen på 
detta sätt, utan avslog vår 
ansökan och uppmanade oss 
att inkomma med en avveck-

lingsplan för 
de aktuella 
byggna-
derna. 

Efter att 
jag därefter 
på nytt tagit 
kontakt med 
dig, var du 
snäll och 
ordnade 

så att vi fick träffa Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott den 8 septem-
ber. Tyvärr så resulterade 
det mötet inte i annat än 
att jag någon dag senare, 
genom stadsarkitekt Måns 
Werner, fick beskedet att 
det var planläggning eller 
avveckling som gällde. 
Det var därför jag sa till 
Jonas Andersson på Ale-
kuriren, att jag tycker att 
Ale kommun kunde löst 
frågan om förlängt tillfälligt 
bygglov på ett lite smidigare 
sätt. 

Som du säkert vet så äger 
och förvaltar vi fastigheter i 
en del andra kommuner här 
i Västsverige. Med erfaren-
heter från detta, så tycker jag 
inte att det är så konstigt att 
Ale kommun har den dåliga 
ranking vad beträffar atti-
tyd- och företagsklimat som 

för närvarande är fallet. 
Jag var med på ett möte 

för företagare i Ale gymna-
sium för ett antal år sedan då 
en framträdande tjänsteman 
fick frågan om vad kom-
munen gör för att inte före-
tagsflykten från kommunen 
skall fortsätta. Jag kommer 
ihåg att jag förvånades över 
svaret; ”Det gör kanske inte 
så mycket om företagen flyt-
tar, bara de inte flyttar längre 
bort än att vi kan pendla till 
jobben”. 

Snart får vi väl tyvärr säga 
samma sak om våra matstäl-
len och lunchrestauranger i 
kommunen. Det gör kanske 
inte så mycket om Miljö-
kontoret jagar livet ur dem – 
bara inte våra grannkommu-
ner gör detsamma, utan att 
vi på rimlig tid kan pendla 
till dem…

Vi kan väl ses över en bit 
mat och diskutera vidare, för 
jag tycker det är trevligt att 
prata med dig och ofta har vi 
samma åsikter om saker och 
ting, men det är som min 
gamla tysklärare brukade 
säga: ”Det är undantagen 
som bekräftar regeln”. 

Fars Hatt kan väl vara en 
bra idé, den ligger ju inom 
pendlingsavstånd, speciellt 
nu när den nya vägen börjar 
bli färdig.

Emris Olsson
Svenska Stenhus AB

Svar till Jan A Pressfeldt angående Ahlafors kiosk:

"Det hade gått att lösa på ett smidigt sätt"

Du vet att kalkylerade 
kostnader sällan håller,

utan att det ofta blir 
mycket dyrare än 

beräknat...
Emris Olsson

Det gör kanske inte så 
mycket om företagen
flyttar, bara de inte
flyttar längre bort

än att vi kan pendla
till jobben...



alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   20116

KUNGÄLV. Ett koppel 
företagare från regio-
nen SOLTAK håller nu 
på att starta ett nytt 
forum för affärsutveck-
ling.

Träffarna sker tidig 
onsdagsmorgon på 
Hotell Fars Hatt.

– Vi välkomnar alla 
företag som vill öka 
sina affärsmöjlighe-
ter genom personliga 
rekommendationer, 
eller referenser som vi 
kallar dem, säger Jan 
Lindblom på BNI.

De flesta företag får sina 
bästa affärer genom per-
sonliga rekommendationer. 
Detta har BNI tagit fasta på 
och har därför arbetat fram 
ett koncept för affärsnätver-
kande.

– BNI erbjuder en struk-
turerad form av nätverkande. 
Vi anser att det ska vara en 
del av företagsstrategin för 
affärsutveckling och kund-
rekrytering, säger Jan Lind-
blom.

Till de regelbundna fru-
kostmötena på Fars Hatt är 

företagare från de sex kom-
munerna i SOLTAK (Ste-
nungsund, Orust, Lilla Edet, 
Tjörn, Ale och Kungälv) 
inbjudna att närvara. 

– Det gör inget om det 
kommer en och annan Göte-
borgare också. Huvudsaken 
är att det inte finns några 
konkurrerande företagare i 
gruppen, då faller idén med 
den här typen av nätverk, 
förklarar Jan Lindblom.

– Syftet är att hjälpa var-

andra med kontakter. Givers 
Gain betyder att ju mer refe-
renser du ger till andra, desto 
mer kan du också räkna med 
att få tillbaka. I ett BNI-team 
kan man vara upp till ett 
40-tal ”säljare” som arbetar 
för, och lämnar referenser 
till varandra.

Affärsnätverket på Fars 
Hatt är fortfarande i sin linda 
och alltjämt i uppbyggnads-
stadiet. Innan jul hoppas man 
ha hittat formerna för hur 

framtiden ska te sig.
– Fram till dess blir det 

något av ett informationsfo-
rum där jag delar med mig 
av mina erfarenheter och 
berättar om vad man kan få 
ut av ett affärsnätverk, säger 
Lindblom.

Jerry Brattåsen, närings-
livsstrateg i Ale kommun, är 
med och supportar BNI:s 
ambitioner om ett regionalt 
nätverk.

– Ale är för litet för att 

själva kunna ha den här 
typen av nätverkskonstel-
lation. Företagarna känner 
inte av kommungränserna 
utan är det bara inom rimligt 
avstånd så fungerar det. Fars 
Hatt utgör dessutom en stra-
tegisk knutpunkt för dessa 
möten, säger Brattåsen.

Affärsnätverkande över gränserna
– En möjlighet till fler affärer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Lindblom, regionansva-
rig på BNI.

Nätverkande företagare träffas varje onsdagsmorgon på Fars Hatt i Kungälv. 

Bland de morgonpigga gäs-
terna syntes bland andra 
Reidar Johansson från Flink 
Reklam.

Jag brukar tycka om det 
mesta av det du skri-
ver och gör. Ofta får du 

också saker gjorda när du väl 
bestämt dig för att driva en 
fråga. När det gäller din ar-
tikel i förra numret av Ale-
kuriren måste jag tyvärr säga 
att jag inte riktigt delar din 
uppfattning.

Inte har väl vare sig 
kiosken eller byggnaden 
för den före detta Posten 
varit något 20 år gammalt 
problem. Dina föregångare 
gillade väl att det etablera-
des både kiosk och Post på 
den aktuella platsen, annars 
hade vi väl inte fått bygglov 
för kiosken den 10/5 1989 
respektive den 5/9 1990 för 
Posten. Precis som du skri-
ver i din artikel, har dessa 
bygglov sedan förlängts vid 
ett antal tillfällen, vilket 
knappast hade varit möjligt 
om kiosk- och postbyggna-
derna varit ett problem. Den 
ende som har haft problem 
med dem är väl i så fall jag 
som har dragits med stora 
ekonomiska kostnader för 
att tillhandahålla samhället 
den lilla service som kiosken, 
och naturligtvis även Posten 
inneburit på den tiden då 
de flesta inte hade tillgång 
till dagens hjälpmedel för 
betalningar med mera. Alla 
positiva ord och ”ryggdunk-
ningar” från Alaforsborna 
har gjort att det har varit 
värt varenda krona. 

Det var när vi i februari 

2010 ansökte om ett nytt 
tidsbegränsat bygglov för 
en lite större servicebygg-
nad som både Ni och vi 
uppmärksammades på att 
tiden för de tidigare tidsbe-
gränsade byggloven gått ut. 
Det var först då problemen 
började.

När det gäller geotekniken 
så gjorde vi 1989 respektive 
1990 de undersökningar som 
erfordrades för att bygglo-
ven skulle kunna beviljas. Jag 
har fortfarande kvar proto-
kollen från Konsultföretaget 
GF, (nuvarande Norkonsult 
AB), i vilka det står att ”Med 
föreslagen höjdsättning är 
stabiliteten mot bäckravinen 
tillfredställande med lägst 
2,5-faldig 
säkerhet mot 
brott”. Nor-
malt krävs 
endast 1,6-
faldig säker-
het för att 
en fastighet 
skall kunna 
bebyggas, så 
risken för att 
byggnaderna skulle orsaka 
ett skred är nog minimal. 

När det gäller utfarten 
så har Vägverket godkänt 
denna efter besiktning på 
platsen av deras Christer 
Ahnfelt, annars hade vi 
inte fått tidigare beviljade 
bygglov.

Vid en planläggning är jag 
medveten om att placering 

av utfart måste utredas på 
nytt, samt att ytterligare 
geotekniska undersökningar 
och utredningar måste 
göras. Detta kan komma 
att kosta hundra eller flera 
hundratusen kronor, plus 
kostnader till kommu-
nen och plankonsult som 
enligt planavtalet med Ale 
kommun uppgår till sam-
manlagt cirka 170.000:-. 
Dessutom tillkommer kost-
nader för nytt bygglov och 
det är alla dessa utgifter som 
vi är tveksamma till att ta på 
oss, för att driva något vidare 
som även det orsakar oss 
förluster. 

Med den erfarenhet som 
du har, så vet du säkert att 

kalkylerade 
kostnader 
sällan håller, 
utan att 
det ofta 
blir mycket 
dyrare än 
beräknat, 
samt att 
kostnaderna 
enligt ovan 

till största delen är helt 
bortkastade den dagen då 
Ni förhoppningsvis låter oss 
planlägga hela fastigheten. 

Vidare skriver du att fast-
ighetsägaren får skylla sig 
själv för att han har avbrutit 
planarbetet. Sanningen är 
den att jag i brev daterat 
2011-09-19 har skrivit till 
sektor Samhällsbyggnad och 

utryckt att vi behöver lite 
mera betänketid innan vi kan 
svara på om vi vill gå vidare 
med planläggningen. Du 
skriver även att du tagit ini-
tiativ till ett informellt möte 
med oss för 
att försöka 
komma 
vidare och 
att vi varit 
passiva. Det 
var väl jag 
som först 
tog kontakt 
med dig för 
att visa på 
hur andra kommuner har 
förlängt bygglov utöver de 
20 år som lagen tidigare 
har tillåtit och hur Sven 
Boberg, chefjurist på stads-
byggnadskontoret i Göte-
borg, tolkade lagen. 

När vi träffades den 18 
augusti var vi enligt min 
uppfattning överens om att 
även Ale kommun borde 
kunna tolka lagen på samma 
sätt och bevilja nytt tillfälligt 
bygglov för ytterligare 5+5 
år, om så skulle erfordras 
till dess att hela fastigheten 
skulle kunna planläggas. 

Med hänvisning till vårt 
möte och utdrag ur Sven 
Bobergs skrivelse, skrev jag 
den 22 augusti ett brev till 
sektor Samhällsbyggnad 
och bad om att få frågan om 
förlängning av byggloven 
prövade på nytt för ytterli-
gare en 5-årsperiod. Redan 

den 24 augusti fick vi till svar 
att sektor Samhällsbyggnad 
inte kunde tolka lagen på 
detta sätt, utan avslog vår 
ansökan och uppmanade oss 
att inkomma med en avveck-

lingsplan för 
de aktuella 
byggna-
derna. 

Efter att 
jag därefter 
på nytt tagit 
kontakt med 
dig, var du 
snäll och 
ordnade 

så att vi fick träffa Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott den 8 septem-
ber. Tyvärr så resulterade 
det mötet inte i annat än 
att jag någon dag senare, 
genom stadsarkitekt Måns 
Werner, fick beskedet att 
det var planläggning eller 
avveckling som gällde. 
Det var därför jag sa till 
Jonas Andersson på Ale-
kuriren, att jag tycker att 
Ale kommun kunde löst 
frågan om förlängt tillfälligt 
bygglov på ett lite smidigare 
sätt. 

Som du säkert vet så äger 
och förvaltar vi fastigheter i 
en del andra kommuner här 
i Västsverige. Med erfaren-
heter från detta, så tycker jag 
inte att det är så konstigt att 
Ale kommun har den dåliga 
ranking vad beträffar atti-
tyd- och företagsklimat som 

för närvarande är fallet. 
Jag var med på ett möte 

för företagare i Ale gymna-
sium för ett antal år sedan då 
en framträdande tjänsteman 
fick frågan om vad kom-
munen gör för att inte före-
tagsflykten från kommunen 
skall fortsätta. Jag kommer 
ihåg att jag förvånades över 
svaret; ”Det gör kanske inte 
så mycket om företagen flyt-
tar, bara de inte flyttar längre 
bort än att vi kan pendla till 
jobben”. 

Snart får vi väl tyvärr säga 
samma sak om våra matstäl-
len och lunchrestauranger i 
kommunen. Det gör kanske 
inte så mycket om Miljö-
kontoret jagar livet ur dem – 
bara inte våra grannkommu-
ner gör detsamma, utan att 
vi på rimlig tid kan pendla 
till dem…

Vi kan väl ses över en bit 
mat och diskutera vidare, för 
jag tycker det är trevligt att 
prata med dig och ofta har vi 
samma åsikter om saker och 
ting, men det är som min 
gamla tysklärare brukade 
säga: ”Det är undantagen 
som bekräftar regeln”. 

Fars Hatt kan väl vara en 
bra idé, den ligger ju inom 
pendlingsavstånd, speciellt 
nu när den nya vägen börjar 
bli färdig.

Emris Olsson
Svenska Stenhus AB

Svar till Jan A Pressfeldt angående Ahlafors kiosk:

"Det hade gått att lösa på ett smidigt sätt"

Du vet att kalkylerade 
kostnader sällan håller,

utan att det ofta blir 
mycket dyrare än 

beräknat...
Emris Olsson

Det gör kanske inte så 
mycket om företagen
flyttar, bara de inte
flyttar längre bort

än att vi kan pendla
till jobben...
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ALAFORS. Intresset för 
årets företagarmöte är 
stort.

Onsdagen den 26 
oktober kommer Gekås 
vd, Boris Lennerhov, till 
Medborgarhuset.

– Vi kan ta in 250 
personer, så det gäller 
att anmäla sig i tid, 
säger Ale kommuns 
näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen.

Han brukar säga nej i nio fall 
av tio, men när näringslivs-
enheten i Ale kommun hörde 
av sig om en föreläsning ville 
Boris Lennerhov inte tacka 
nej.

– De ville att jag skulle 
komma för ett år sedan, men 
då hade jag ingen möjlighet. 
Jag gav dem då ett halvt löfte 
om att försöka ställa upp året 
därpå och där är vi nu. Jag 
har besökt Ale tidigare, men 
aldrig i rollen som föreläsare, 
säger Boris till Alekuriren.

Entreprenör, företagsle-
dare, inspiratör och handels-
guru är några påståenden 
som beskriver Boris Lenner-
hov. I sitt anförande på före-
tagarmötet i Alafors kommer 
Boris berätta om konceptet 
Gekås, varför man gör som 
man gör och även lyfta fram 
några av verksamhetens 

kärnvärden.
– Det är enklare än vad 

man vill tro. Problemet som 
många handlare har är att 
man har svårt för att göra det 
enkelt. I de flesta fall handlar 
det om sunt förnuft, att man 
är ödmjuk mot sin omgiv-
ning. Sedan är det alltid bra 
att kunna multiplikationsta-
bellen.

Boris Lennerhov kommer 
också att beröra ämnet ledar-
skap, hur det är att vara 
ytterst ansvarig för 1 200 
anställda.

– Det gäller att vara tydlig 
och få alla att gilla att gå till 
sitt arbete, säger Boris.

Vad är det som gör 
Gekås i Ullared så unikt?

– Det unika med Ullared 
är just det faktum att det är så 
unikt. Vi har lyckats utveckla 
en folklig destination som 
har respekt för sina kunder. 
Fokus för oss ligger på kund-
nyttan. Kunderna ska inte 
bara vara nöjda med de varor 
de köper utan helhetsupple-
velsen är viktig. I det avseen-
det har vi tänkt till, det gäller 
allt ifrån mat, campingplats, 
badtunnor och så vidare.

Vad är roligast i din 
yrkesroll?

– Det är att vi kan ha en 
gigantisk verksamhet samlat 
på ett ställe. Det gör att man 
kan vara närvarande och det 

ger mig dessutom möjlig-
heten att träffa så oerhört 
många människor under en 
dag.

Hur har tv-serien om 
Gekås påverkat dig?

– Lyckligtvis var jag medi-
avan innan tv-serien gjor-
des, jag var också ett välkänt 
namn i regionen och inom 
branschen. Därför blev det 
inte någon chock för mig 
när tv-serien började rulla. 
Det finns olika form av kän-
disskap, men i tv framställs 
jag positivare än vad jag är i 
verkligheten, skrattar Boris 
och tillägger:

– Jag är aldrig arg och mitt 
jobb tycks ganska behagligt 
när jag är ute i verksamheten. 
Faktum är att mitt arbete 
i organisationen består av 
många möten där man får 
ta både tråkiga och trevliga 
beslut.

– Man ska vara som man 
är oavsett om det handlar 
om tv eller inte. Jag är nog 
en ganska jordnära och enkel 
person. Det gäller att sätta 
sig in i hur människorna i sin 
omgivning har det och visa 
dem respekt, avslutar Boris 
Lennerhov.

Gekås vd föreläser i Medborgarhuset
– Företagarmötet gästas av Boris Lennerhov

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gekås vd, Boris Lennerhov, kommer till årets företagarmöte i Medborgarhuset onsdagen den 
26 oktober.

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: IDAG 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

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

LJUST OCH SOLIGT LÄGE I ALE.
VÄLKOMMEN PÅ VISNING IDAG.

NYA HEM MED

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: 
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B O H U S
PRAKTIKEN

Behöver du vaccineras mot influensan? 
Riskgrupper för influensa är

Ja om du tillhör någon av riskgrupperna!

Välkommen att vaccinera dig på den vårdcentral där du är listad 

ALAFORS. Det jäser i 
tankarna hos Ahlafors 
Bryggerier.

Den 15 november är 
det försäljningsstart 
för Ahle Julöl.

Ett mandomsprov 
för 26-årige bryggaren 
Andreas Jakobsson.

För att säkerställa den fram-
tida produktionen av lokalt 
producerat öl från Ahlafors 
Bryggerier är det viktigt att 
den yngre generationen är 
beredd att ta vid. Ett tungt 
ansvar vilar därför på Andreas 
Jakobssons axlar som har tagit 
över rollen som bryggare.

– Tord Eriksson gör fort-
farande vår ale medan jag 
ansvarar för övriga ölsorter, 

berättar Andreas när lokaltid-
ningen träffar honom i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik där 
bryggeriet har sin hemvist.

Just nu är det full fokus på 
julölet. Andreas är inne på sin 
tredje brygd av totalt åtta. 14 
000-16 000 liter öl ska fram-
ställas vilket i sin tur genere-
rar 25 000 flaskor Ahle Julöl.

– Jag är här i princip varje 
dag. Det gäller att vara med 
på smakerna hela tiden, över-
vaka processen och se till att 
ölet jäser tillräckligt, förklarar 
Andreas.

Man kan påstå att Andreas 
har ett medfött intresse för öl. 
Pappa Kent blev tidigt enga-
gerad i Ahlafors Bryggerier 
och kunskaperna har sedan 
gått i arv.

– Det blir roligare ju mer 
man kan. Av en händelse fann 
jag en bryggeriteknisk utbild-
ning och på den vägen är det.

Samtidigt som julölet 
håller på att framställas har 
Andreas långt gångna planer 
på en helt ny ölsort i Ahlafors 
Bryggeriers regi. Receptet är 
klart, det är bara namnet som 
fattas.

– Det blir ett överjäst 
mörkt öl med tydlig beska. 
Humlen ska komma från Nya 
Zeeland. Förhoppningsvis 
kan vi ha ölet klart i februari.

Flera gånger under inter-
vjun lämnar Andreas Jakobs-
son bordet för att springa ut 
till bryggeriets hjärta och 
kolla så att värdena är okej.

– Det går inte att skylla på 
någon annan om det skulle gå 
fel. Som bryggare är det jag 
som bär ansvaret. Det är det 
som är kul. Jag gillar utma-
ningen i det här uppdraget.

Att misslyckas med Ahle 
Julöl vore förödande för 
Ahlafors Bryggerier. Julölet 
svarar för närmare 25 procent 
av bryggeriets omsättning.

– Julbrygden är viktig för 
oss, inte tal om annat. Just nu 

har vi bra snurr på verksam-
heten. Från att ha haft nega-
tivt aktiekapital har vi vänt 
trenden och är nu ett före-
tag som visar svarta siffror. 
Förklaringen ligger i att vi 
har engagerat oss hårdare på 
senare år och fått en kontinui-
tet i det vi gör, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg som 
jobbat heltid i tre års tid med 
att marknadsföra Ahlafors 
Bryggerier.

– Är det tomt med Ahlafors 
Ljusa i hyllan på Systembola-
get eller på krogen så innebär 
det förlorad försäljning. Vi 
måste vara på tårna hela tiden, 
säger ”Cralle” och fortsätter:

– Nu har jag uppnått folk-
pension och då känns det 
tryggt att ha fått in Andreas 
i gänget. Han är lyhörd, tar 
kritik på ett positivt sätt och 
är dessutom oerhört arbets-
villig. Det är kanon!

Ett angenämt problem för 
Ahlafors Bryggerier är det 
faktum att mitt i julölstill-
verkningen ska 11 200 cider-
flaskor levereras till Skott-
land. Det innebär 17 pall att 
skicka iväg.

– Vi har lyckats få kon-
takt med ett svenskt par som 
äger fyra barer i Edinburgh. 
Svensk cider är stort på de 
brittiska öarna och våra sorter, 
som benämns som premium-
cider, serveras i pintglas med 
krossad is och en limeskiva, 
berättar ”Cralle”.

– Nu har vi kompletterat 
vårt utbud, päron och fläder 
har fått sällskap av en lingon-
cider. 

Hur ser du på framtiden 
för Ahlafors Bryggerier?

– Den ser ljus ut. Vi ser nu 
på möjligheterna att investera 
i nya lagertankar så att vi kan 
expandera. Lokalerna räcker 
till, det handlar bara om att 
disponera utrymmet på rätt 
sätt, avslutar ”Cralle” Sund-
berg.

En ny generation tar vid
– Andreas Jakobsson brygger årets julöl

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den nya generationens bryggare. Andreas Jakobsson tillsät-
ter aromhumle till årets julöl.

Andreas Jakobsson mäter stamvörtstyrkan i årets Ahle 
Julöl.

Christer ”Cralle” Sundberg har fullt upp. Nyligen fick Ahla-
fors Bryggerier en beställning om 11 200 ciderflaskor från en 
pupägare i Edinburgh.

Samtidigt som Andreas Ja-
kobsson tar bort urlakad malt 
snurrar tankarna kring den 
nya ölsort som Ahlafors Bryg-
gerier ska framställa i början 
av nästa år. Det blir ett över-
jäst mörkt öl.
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Mulle är i full gång varje 
lördag i Pingstalund, 
Lödöse. Gruppen vänder 
sig till barnen födda 
2005/06. Barnen har med 
sig egen matsäck och då 
lägerbrasan tänds vid varje 
tillfälle får barnen även 
grilla korv över öppen eld 
om de vill.

Alla barn träffas 
vid Hedens grusplan där 
vi gemensamt gå upp till 

lägerplatsen för att leka 
och ha skoj, här blandas 
lek och lärdom om natu-
ren, ett populärt inslag är 
hinderbanan som finns vid 
lägerplatsen.

Nu har halva tiden 
gått men det återstår fem 
gånger och nya barn är 
mycket välkomna!

❐❐❐

Mulleverksamhet i Lödöse
Mullebarnen samlade runt lägerelden.

NÖDINGE. Tre år har 
gått sedan man intro-
ducerade de så kallade 
en-till-en-datorerna på 
Ales lågstadieskolor. 

Läraren Britt-Marie 
Hagman var redan från 
början positiv till sats-
ningen och nu kan hon 
se tydliga förbättringar 
av elevernas resultat. 

På varje skolbänk i årskurs 1 
Oranges klassrum i Nöding-
eskolan står numera en mini-
dator. Britt-Marie Hagman 
har märkt förbättringar både 
när det gäller läsförståelse 
och, kanske tvärtemot vad 
många tror, hur barnen skri-
ver för hand.

– På datorn ser de hur 
snyggt det blir och när de 
sedan ska använda papper 
och penna vill de att det 
ska bli tydligt även där. Jag 
har alltid jobbat utifrån att 
barn lär sig läsa genom att 
skriva och det blir lättare att 
skriva på datorn. Dessutom 
kan man lägga mer vikt vid 
innehållet, men naturligtvis 
använder vi vanliga skriv-
böcker också.

Hon har även noterat att 
några av eleverna som bara 
kunde några bokstäver innan 
de började i skolan hade 
bland de bästa resultaten på 
de nationella proven i trean.

För en vecka sedan var 
hela klassen i skogen och 
plockade med sig olika 
växter. I onsdags skulle de 

göra en dokumentation av 
utflykten och sakerna de 
hittat. Först fotograferade de 
fynden med webbkameran 
och sedan skulle text skrivas 
bredvid bilderna i layoutpro-
grammet Power Point. Med 
hjälp av en projektor gick 
hon först igenom instruktio-
nerna framme vid tavlan. 

– Jag tycker det var fantas-
tiskt bra av Ale kommun att 
satsa på datorer till eleverna. 
Som lärare inkluderar man 
barnen på ett helt annat sätt 
nu eftersom vi får hjälpa var-
andra. Ibland får man inse att 
vi vuxna kan mindre än elev-
erna och det får man inte se 
som ett nederlag.

Almedalsveckan
Britt-Marie har tidigare även 
jobbat som IT-guide i kom-
munen och var mycket posi-
tiv till förändringen. I somras 

blev hon inbjuden av elektro-
nikföretaget Intell att med-
verka i en paneldebatt under 
politikerveckan i Almedalen 
på Gotland. Debatten, som 
leddes av Malou von Sivers, 
handlade om datoranvän-
dande i yngre åldrar.

– Det var många som lyss-
nade, men jag blev besviken 
över regeringens ljumma 
intresse. Skolminister Jan 
Björklund var inte ens när-
varande. Jag försökte få fram 
vilka bra resultat vi upp-
nått med hjälp av datorerna 
och folk var överlag positivt 
inställda till elevdatorerna.

Även rektorn på Nöding-
eskolan var med under 
Almedalsveckan och dess-
utom medverkade en av Britt-
Maries elever som var där på 
semester med familjen. 

Barnen har även viss till-
gång till Internet från sina 

datorer och använder en del 
sidor i skolarbetet. Inte heller 
där har man stött på några 
större problem.

– Vi pratar mycket om käll-
kritik och hur viktigt det är att 
veta varifrån texten kommer. 
I mina klasser har det aldrig 
hänt att eleverna har försökt 
kopiera direkt från nätet eller 
liknande. Dessutom kan jag 
lätt gå in på deras datorer och 
kolla vad de gör.

Hon är nu inne på sin 13:e 
klass, vilken även kommer att 
bli hennes sista. 

– Jag tycker att det har 
blivit mycket roligare att 
jobba sedan vi fick datorerna. 
Det är lätt att visa med pro-
jektorn och barnen kan enkelt 
visa sina arbeten för varandra.

Bättre resultat med elevdatorer

Rolig undervisning. Cesar Björk i klass 1 Orange på Nödingeskolan får hjälp med Power 
Point av Britt-Marie Hagman.

Ale Torg 186 kvm
Fräsch kontorslokal med 
ljusa rum, reception samt 
pentry. Här sitter du centralt 
mitt på Ale Torg med närhet 
till all service.

För mer information 
välkommen att kontakta 
oss på 020-151 151.

Kontor uthyres

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Sebastian Krigholm

Jag hjälper dig med din villa

försäljning i Ale kommun.

Själv bor jag i norra delen av

kommunen, Hålanda,

där jag trivs mycket bra.

Mina ledord är: Engagerad,

Omtänksam och Affärsmässig.

Hör av dig till mig!

Välkommen att kontakta mig på

-  .

PRIS 1 380 000 kr/bud. TOMT 199 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 48. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NOL 3 rok, 108 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 879 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Alekärrsvägen 20. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm

S
M
S
:A

5
4
8
9
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 598 000 kr/bud. TOMT 1 094 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Skogsvägen 1. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 5 rok, 120 + 25 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 1 440 kvm .
VISAS Sö 16/10 12.00-13.00. Ring för tidsbokning.
Jordfallsvägen 14. ALE Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 8 rok, 180 + 84 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 749 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bärs Lid 20. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 913 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Krokängsvägen 3. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 696 kvm .
VISAS To 13/10. Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109 + 24 kvm

S
M
S
:A

3
9
1
9
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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PRIS 585 000 kr/bud. AVGIFT 3 300 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 11b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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Runängsgatan. KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

YTTERBY nyproduktion, ring för info
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PRIS 535 000 kr/bud. AVGIFT 3 214 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Klorvägen 4b. ALE

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

Onsdag 5 oktober

Tjuvtankning
Statoil i Älvängen råkar ut 
för en bensinsmitning. Det 
är någon som tankar för 600 
kronor utan att betala. Spa-
ningstips finns i ärendet.

En alebo gör sig skyldig till 
våldsamt motstånd när han 
grips av polis.

En större mängd narkotika 
anträffas i Surte. Det finns 
ingen känd gärningsman i 
nuläget.

Relationsbetingad misshan-
del i Bohus. 

Fredag 7 oktober

Narkotikabrott
I Älvängen griper polisen en 
yngling som är påverkad av 
narkotika.

Stöld av verktyg på en bygg-
arbetsplats i Alvhem.

Lördag 8 oktober

Skadegörelse
Anmälan om skadegörelse 
görs av en fastighetsägare i 
Surte, som får en sten inkastad 
genom rutan till sin fastighet. 

Måndag 10 oktober

Inbrott
Förrådsinbrott i Bohus. Koppar-
lina tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/10 – 10/10: 24. Av 
dessa är fyra bilinbrott och ett 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Strax före klockan halv sju i tisdagskväll fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka i höjd 
med Alekrossen i norrgående riktning. Förare och passagerare hade synts smita från plat-
sen för att ta sin tillflykt in i skogen. Det är okänt om de var skadade och varför de smet från 
olycksplatsen. Polisen sökte med flera patruller i området. Räddningstjänstens personal från 
Nol och Surte samt två ambulanser ryckte ut. Bilen hade hög fart och körde in i ett betong-
fundament innan det tog stopp.                      Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Förare smet från 
olycksplatsen

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

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?
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perioden 3/10 – 10/10: 24. Av 
dessa är fyra bilinbrott och ett 
biltillgrepp.
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rapport från den gångna 
veckan:

Strax före klockan halv sju i tisdagskväll fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka i höjd 
med Alekrossen i norrgående riktning. Förare och passagerare hade synts smita från plat-
sen för att ta sin tillflykt in i skogen. Det är okänt om de var skadade och varför de smet från 
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Förare smet från 
olycksplatsen

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

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?
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Vad ska du göra nu när du 
gått i pension?

– Jag kommer fortsätta 
att jobba en till två dagar i 
veckan på ETC (Energitek-
nikcentrum) i Nol, som jag 
var med och startade 2001. 
Jag tränar på gym tre dagar 
i veckan och nu funderar jag 
även på att ta upp golfspe-
landet igen. Jag är medlem i 
Ale GK sedan fem år tillbaka. 
Dessutom är jag fortfarande 
engagerad i Ahlafors IF och 
kanske kommer jag att hjälpa 
till inför 100-årsjubileet. Nu 
kommer jag också att få mer 
tid för mina tre söner och fem 
barnbarn, så jag kommer inte 
att gå sysslolös. 

Kommer du fortsätta 
att engagera dig i YEE – 
Unga Entreprenörer?

– Jag kommer att stötta 
Thomas Sundsmyr under 
2012 när han tar över projek-
tet. Vi har fått förfrågningar 
om att genomföra utbild-
ningen i Norge, Tyskland, 
Moldavien eller Botswana, 
och i sådana fall kommer jag 

säkert att medverka på ett 
eller flera sätt.

Du har haft mycket kon-
takt med Ales vänor-
ter runt om i världen, 
kommer du att besöka 
dem fler gånger?

– Italien är ett favoritland och 
Bertinoro har jag besökt ett 
20-tal gånger, även privat, så 
dit kommer jag att åka igen. 
Moldavien, som egentligen 
är en vänort till andra av Ales 
värnorter, kommer jag för-
modligen också att resa till 
igen. Jag har träffat otroligt 
många fantastiska personer 
under dessa resor. Intresset 
för att resa började redan när 
jag var nitton år, då jag job-
bade på fem Västindienkryss-
ningar och en jordenrunt-
kryssning. 

Vad har betytt mest för 
dig i ditt arbetsliv?

– Unga entreprenörer var 
min idé och det projek-
tet är jag stolt över. Det har 
gett mig väldigt mycket, inte 
minst många nya bekantska-
per, framför allt genom sam-

arbetet med Oxford Broo-
kes University. Sedan får jag 
även säga ETC, eftersom jag 
har varit med från början. 
Något annat som jag upp-
skattade mycket var arbe-
tet med Mekangruppen i 
Ale, som var ett samarbete 
mellan sex olika verkstäder. 
Vi besökte liknande verksam-
heter i Italien på 90-talet för 
att ta reda på varför de var så 
framgångsrika. Innan jag bör-
jade på kommunen jobbade 
jag på Höganäs AB i 30 år, 
vilket har utgjort en stor del 
av mitt arbetsliv, liksom det 
kommunala näringslivsbola-
get Ale Utveckling. Alla otro-
liga näringslivskontakter jag 
fått har såklart betytt väldigt 
mycket.

Vad kommer du att sakna 
mest från jobbet?

– Alla underbara arbetskam-
rater och goda relationer i 
näringslivet. Tugget med 
mycket skratt runt fikabor-
det kommer jag definitivt att 
sakna. 

JOHANNA ROOS

Många meriter i bagaget
Stora delar av Kjell Lundgrens yrkesverksamma liv har utgått från Ale.

Efter 30 år på Höganäs i Bohus och 15 år i Ale kommun är han nu pensionär.
Nu är det gymmet, barn och barnbarn som gäller – samt en och annan whiskey.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kjell Lundgren
Ålder: 70
Bor: Alafors
Intressen: Idrott, resor och 
whiskey
Stjärntecken: Vädur

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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Regn och snålblåst var det 
väder som erbjöds när den 
femte tomtsynen av Ekeberg 
ägde rum i tisdags.

– Vi hade egentligen stor-
slagna planer för den här 

dagen, men begränsade per-
sonalresurser innebar att vi 
fick dra ner vår ambitions-
nivå. Nu blev det ett enkelt 
arrangemang där vi bjöd på 
kaffe och kanelbullar, berät-

tar Monica Skorupa.
Lilla Edets kommun lan-

serar Ekeberg via plattfor-
men ”Lödöse – gott om tid”, 
som har en egen hemsida med 
information om det nya bo-
stadsområdet som så sakteli-
ga håller på att växa upp. Flera 
hus står redan färdiga och är 
inflyttade.

Tror på det här området
– Med förnuftiga tomtpri-
ser och låga driftskostnader 
i villor och lägenheter blir 
den ekonomiska kalkylen 

minst sagt attraktiv, förklarar 
Monica Skorupa.

– Vi tror mycket på det här 
området, men vi får samtidigt 
vara medvetna om att det är 
en lång process.

Nästa gång som Ekeberg 
marknadsförs blir i samband 
med Hem & Villa-mäs-
san i Göteborg, 27-30 okto-
ber. Temat för årets mässa är 
Nära naturen. Underrubri-
ker är Trädgårdsfrossa, Eko-

logi och Naturlig inredning.
– Mässan är som skapad och 

beställd för oss. Vi kommer 
att finnas i en monter (D 
04:18) tillsammans med re-
presentanter från Varbergs 
Stenfastigheter och Global-
hus, avslutar Monica Sko-
rupa.

Femte tomtsynen genomförd på Ekeberg
– Nu laddar kommunen för Hem & Villa-mässan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan genomfördes den femte tomtsynen av Ekeberg 
i Lödöse där det planeras för 150 nya bostäder.

Monica Skorupa, kommuni-
katör i Lilla Edets kommun.

En man på motorcykel omkom i en singelolycka som in-
träffade på E45 mellan Nödinge och Bohus i lördags kväll. 
Larmet nådde räddningstjänsten klockan 17.28. Mannen 
körde rakt in i ett betongfundament och voltade. Rädd-
ningstjänstens personal från Nol och Surte samt ambulans 
och ambulanshelikopter beordrades till olycksplatsen. E45 
var helt avstängd för södergående trafik i över en timme. 
Polisen tog motorcykeln i beslag för teknisk undersökning.

Text: Jonas Andersson    Foto: Christer Grändevik

Motorcykelförare 
omkom i singelolycka

LÖDÖSE. Kanelbullens dag är också tomtsynens 
dag på Ekeberg.

I tisdags välkomnades intresserade spekulanter 
till det nya bostadsområdet i Lödöse.

– Vi hade ett par familjer på besök varav 
åtminstone en var väldigt intresserad av att köpa 
en tomt, säger Monica Skorupa, kommunikatör i 
Lilla Edets kommun.

SURTE. Den fascine-
rande historien om det 
gamla brukssamhället 
Surte går långt tillbaka 
i tiden. 

På Glasbruksmuseet 
finns många minnen väl 
förvarade, men Anders 
Lundin som själv vuxit 
upp i området, är säker 
på att det finns mer att 
berätta. 

Han har just påbörjat 
sin film som väntas 
bli klar nästa sommar, 
Surte Glasbruk – the 
movie.

Som liten lekte han i de vita 
sanddynorna uppe vid Surte-
sjön. Det han inte visste då 
var att den sanden tillsam-
mans med soda och kalk var 
beståndsdelar i de glas han 
drack sin saft ur. Intresset för 
sin hemorts historia kom för 
bara några år sedan och nu 
har han bestämt sig för att 

skildra historien om glasbru-
ket som lades ner för över 30 
år sedan. I filmen vill han ge 
alla som har något att berät-
ta chansen att komma till tals.

– Ännu finns det männis-
kor kvar som var med när det 
begav sig. Det kan vara per-
soner som jobbade på bruket, 
eller levde i samhället. Jag 
vill komma i kontakt med så 
många som möjligt som har 
något att berätta. En dröm 
hade varit att till exempel 
hitta en gammal dagbok från 
den tiden. I filmen vill jag 
skildra hur det verkligen var, 
säger Anders Lundin.

Kulturförening
Han driver ett medieföretag i 
Göteborg och kommer att ta 
hjälp av några av sina medar-
betare i arbetet med filmen, 
men för övrigt filmar han och 
redigerar allt själv.

Idén fick han för ett halvår 
sedan och han har ägnat 

mycket tid åt att gräva fram 
delar av historien. 

I Surte finns en kulturför-
ening vid namn Bruksongar 
som består av människor som 
var med på tiden då bruket var 
igång. De träffas regelbun-
det på museet för att umgås 
och prata om sina upplevel-
ser från en svunnen tid. För-
hoppningen är att några av 
dessa personer ska vilja vara 
med i filmen och dela med sig 
av sina berättelser. 

– För att komma i kon-
takt med fler har jag startat 
en blogg på Internet där alla 
som vill är välkomna att höra 
av sig om små och stora hän-
delser, allt är av betydelse. 
Tanken är att filmen sedan ska 
säljas på museet och kanske 
även i andra butiker på orten. 
Överskottet kommer att gå 
direkt till Glasbruksmuseet. 
Jag kanske även kommer att 
kontakta SVT och se om de 
skulle vilja sända den. Jag vill 
vinkla filmen så att den även 
blir förståelig för människor 
utanför Ale. 

Han har som önskemål att 
filmen ska avslutas med att 
man startar igång den gamla 
klockan som en gång hängde 
på inspektionsbyggnaden vid 
bruket. Där stod alla bruksar-
betare förr och väntade på att 
skiftet skulle börja. 

Surte Glasbruk blir film
– Anders Lundin vill berätta den verkliga 
historien bakom brukssamhället

TILLBAKA I TIDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Filmskapare. Anders Lundin vill genom sin film berätta den verkliga historien bakom Surte 
Glasbruk.

SURTE GLASBRUK
Historien om Surte glasbruk började 
redan 1851 då Göteborgsköpmannen 
Olof Wijk tillsammans med svågern 
James Keiller köpte några gårdar i 
Surte. Området ansågs lämpligt för 
kvarnverksamhet och tanken var 
även att starta ett spinneri. Men när 
Wijk avled 1856 ändrades planerna 
och några år senare köpte ägarna 
till Eda Glasbruk det förberedda 
industriområdet. 1963 startade glas-
tillverkningen. 1975 kom beslu-

tet om att bruket skulle läggas ner, 
vilket blev ett hårt slag mot de 630 
anställda. Anledningen var, enligt 
rykten, lönsamhetsproblem och ett 
av de tre bruken i koncernen tvinga-
des lägga ner. Valet föll då på Surte 
och 1978 var bruket ur drift.

Fakta hämtad från 
Anders Lundins blogg

samt Wikipedia

2011  |   vecka 41  |   nummer 35  |   alekuriren 13

�����������������������

Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

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

Erbjudanderna gäller till och med 21/10-11

• 1200 varv
• Energiklass A+
• 6 kg
• Snabbtvätt 30 min

• Energiklass B
• 7 kg kondenstumlare
• Innerbelysning
• Jeans-program

Kondenstorktumlare 
TK 200

Tvättmaskin 
FT262

PAKETPRIS

6.990:-

VÅRT PRIS 
3.795:-

VÅRT PRIS 
3.995:-

PASSA PÅ!

Göteborgsvägen 77, Älvängen (mittemot cykelaffären)
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Regn och snålblåst var det 
väder som erbjöds när den 
femte tomtsynen av Ekeberg 
ägde rum i tisdags.

– Vi hade egentligen stor-
slagna planer för den här 

dagen, men begränsade per-
sonalresurser innebar att vi 
fick dra ner vår ambitions-
nivå. Nu blev det ett enkelt 
arrangemang där vi bjöd på 
kaffe och kanelbullar, berät-

tar Monica Skorupa.
Lilla Edets kommun lan-

serar Ekeberg via plattfor-
men ”Lödöse – gott om tid”, 
som har en egen hemsida med 
information om det nya bo-
stadsområdet som så sakteli-
ga håller på att växa upp. Flera 
hus står redan färdiga och är 
inflyttade.

Tror på det här området
– Med förnuftiga tomtpri-
ser och låga driftskostnader 
i villor och lägenheter blir 
den ekonomiska kalkylen 

minst sagt attraktiv, förklarar 
Monica Skorupa.

– Vi tror mycket på det här 
området, men vi får samtidigt 
vara medvetna om att det är 
en lång process.

Nästa gång som Ekeberg 
marknadsförs blir i samband 
med Hem & Villa-mäs-
san i Göteborg, 27-30 okto-
ber. Temat för årets mässa är 
Nära naturen. Underrubri-
ker är Trädgårdsfrossa, Eko-

logi och Naturlig inredning.
– Mässan är som skapad och 

beställd för oss. Vi kommer 
att finnas i en monter (D 
04:18) tillsammans med re-
presentanter från Varbergs 
Stenfastigheter och Global-
hus, avslutar Monica Sko-
rupa.

Femte tomtsynen genomförd på Ekeberg
– Nu laddar kommunen för Hem & Villa-mässan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan genomfördes den femte tomtsynen av Ekeberg 
i Lödöse där det planeras för 150 nya bostäder.

Monica Skorupa, kommuni-
katör i Lilla Edets kommun.

En man på motorcykel omkom i en singelolycka som in-
träffade på E45 mellan Nödinge och Bohus i lördags kväll. 
Larmet nådde räddningstjänsten klockan 17.28. Mannen 
körde rakt in i ett betongfundament och voltade. Rädd-
ningstjänstens personal från Nol och Surte samt ambulans 
och ambulanshelikopter beordrades till olycksplatsen. E45 
var helt avstängd för södergående trafik i över en timme. 
Polisen tog motorcykeln i beslag för teknisk undersökning.

Text: Jonas Andersson    Foto: Christer Grändevik

Motorcykelförare 
omkom i singelolycka

LÖDÖSE. Kanelbullens dag är också tomtsynens 
dag på Ekeberg.

I tisdags välkomnades intresserade spekulanter 
till det nya bostadsområdet i Lödöse.

– Vi hade ett par familjer på besök varav 
åtminstone en var väldigt intresserad av att köpa 
en tomt, säger Monica Skorupa, kommunikatör i 
Lilla Edets kommun.

SURTE. Den fascine-
rande historien om det 
gamla brukssamhället 
Surte går långt tillbaka 
i tiden. 

På Glasbruksmuseet 
finns många minnen väl 
förvarade, men Anders 
Lundin som själv vuxit 
upp i området, är säker 
på att det finns mer att 
berätta. 

Han har just påbörjat 
sin film som väntas 
bli klar nästa sommar, 
Surte Glasbruk – the 
movie.

Som liten lekte han i de vita 
sanddynorna uppe vid Surte-
sjön. Det han inte visste då 
var att den sanden tillsam-
mans med soda och kalk var 
beståndsdelar i de glas han 
drack sin saft ur. Intresset för 
sin hemorts historia kom för 
bara några år sedan och nu 
har han bestämt sig för att 

skildra historien om glasbru-
ket som lades ner för över 30 
år sedan. I filmen vill han ge 
alla som har något att berät-
ta chansen att komma till tals.

– Ännu finns det männis-
kor kvar som var med när det 
begav sig. Det kan vara per-
soner som jobbade på bruket, 
eller levde i samhället. Jag 
vill komma i kontakt med så 
många som möjligt som har 
något att berätta. En dröm 
hade varit att till exempel 
hitta en gammal dagbok från 
den tiden. I filmen vill jag 
skildra hur det verkligen var, 
säger Anders Lundin.

Kulturförening
Han driver ett medieföretag i 
Göteborg och kommer att ta 
hjälp av några av sina medar-
betare i arbetet med filmen, 
men för övrigt filmar han och 
redigerar allt själv.

Idén fick han för ett halvår 
sedan och han har ägnat 

mycket tid åt att gräva fram 
delar av historien. 

I Surte finns en kulturför-
ening vid namn Bruksongar 
som består av människor som 
var med på tiden då bruket var 
igång. De träffas regelbun-
det på museet för att umgås 
och prata om sina upplevel-
ser från en svunnen tid. För-
hoppningen är att några av 
dessa personer ska vilja vara 
med i filmen och dela med sig 
av sina berättelser. 

– För att komma i kon-
takt med fler har jag startat 
en blogg på Internet där alla 
som vill är välkomna att höra 
av sig om små och stora hän-
delser, allt är av betydelse. 
Tanken är att filmen sedan ska 
säljas på museet och kanske 
även i andra butiker på orten. 
Överskottet kommer att gå 
direkt till Glasbruksmuseet. 
Jag kanske även kommer att 
kontakta SVT och se om de 
skulle vilja sända den. Jag vill 
vinkla filmen så att den även 
blir förståelig för människor 
utanför Ale. 

Han har som önskemål att 
filmen ska avslutas med att 
man startar igång den gamla 
klockan som en gång hängde 
på inspektionsbyggnaden vid 
bruket. Där stod alla bruksar-
betare förr och väntade på att 
skiftet skulle börja. 

Surte Glasbruk blir film
– Anders Lundin vill berätta den verkliga 
historien bakom brukssamhället

TILLBAKA I TIDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Filmskapare. Anders Lundin vill genom sin film berätta den verkliga historien bakom Surte 
Glasbruk.

SURTE GLASBRUK
Historien om Surte glasbruk började 
redan 1851 då Göteborgsköpmannen 
Olof Wijk tillsammans med svågern 
James Keiller köpte några gårdar i 
Surte. Området ansågs lämpligt för 
kvarnverksamhet och tanken var 
även att starta ett spinneri. Men när 
Wijk avled 1856 ändrades planerna 
och några år senare köpte ägarna 
till Eda Glasbruk det förberedda 
industriområdet. 1963 startade glas-
tillverkningen. 1975 kom beslu-

tet om att bruket skulle läggas ner, 
vilket blev ett hårt slag mot de 630 
anställda. Anledningen var, enligt 
rykten, lönsamhetsproblem och ett 
av de tre bruken i koncernen tvinga-
des lägga ner. Valet föll då på Surte 
och 1978 var bruket ur drift.

Fakta hämtad från 
Anders Lundins blogg

samt Wikipedia
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

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

Erbjudanderna gäller till och med 21/10-11

• 1200 varv
• Energiklass A+
• 6 kg
• Snabbtvätt 30 min

• Energiklass B
• 7 kg kondenstumlare
• Innerbelysning
• Jeans-program

Kondenstorktumlare 
TK 200

Tvättmaskin 
FT262

PAKETPRIS

6.990:-

VÅRT PRIS 
3.795:-

VÅRT PRIS 
3.995:-

PASSA PÅ!

Göteborgsvägen 77, Älvängen (mittemot cykelaffären)
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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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ÄLVÄNGEN. I lördags var det bok-
stavligt talat kärlek i luften. 

Med Ales egen biggles, Kjell Bratt-
fors, bakom spakarna gifte sig paret 
i den färggranna dubbeldäckaren. 

Nere i hangaren på Kattleberg air-
port väntade gästerna på den stor-
slagna entrén.

En del gifter sig i kyrkan, andra på stranden 
eller i rådhuset, men att ha vigselceremonin i 
ett Antonov-2 plan från 40-talet hör inte till 
vanligheterna. 

I lördags eftermiddag lyfte Kjell Brattfors 
från sin flygplats i Kattleberg. Med sig på 
turen hade han vigselförrättaren Thor Eli-
asson, andrepiloten Stefan Malmbro, och 
det lyckliga paret – dottern Annelie Bratt-
fors och Conny Malmbro. Färden gick över 
Trollhättan och tillbaka till Älvängen där de 
gifte sig på 2000 meters höjd.

– Vi fick gå upp och ner i höjd så det blev 
lite berg-och-dal-bana, men det var jättekul 
och vädret var helt kanon. När vi hade landat 
rullades det ut en matta framför planet, blå 
som på kronprinsessan Victoria och Daniels 
bröllop, men vi hade ju garagetema så därför 
var den gjord av tre presenningar, berättar An-
nelie över telefon från en uteservering i Trapi-
ni på Sicilien, där de är på bröllopsresa.

När paret klev ut på den blå mattan välkom-
nades de av sina 46 gäster och därefter hade 
de ännu en vigselceremoni i garaget bredvid 
hangaren, där även bröllopsmiddagen ägde 
rum. Annelie, som är dansinstruktör, kunde 

inte låta bli att dansa både bugg och foxtrott 
med sin nyblivne make när de tågade ut.

Vilket höjdarbröllop!
– Annelie Brattfors och Conny Malmbro vigdes 2000 meter över marken

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se En bröllopskyss som det lyckliga paret sent kommer att glömma.

Med Kjell Brattfors som pilot vigdes Conny 
Malmbro och Annelie Brattfors uppe i luften.

Vigselförrättaren Thor Eliasson vigde paret på 2000 meters höjd.På marken väntade 46 bröllopsgäster på brudparets storslagna entré.
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ÄLVÄNGEN. I tisdags 
fick eleverna i årskurs 
fyra och fem på Maden-
skolan ett unikt tillfälle 
att öka sin förståelse 
för andra människor. 

De fick prova på hur 
det känns att sitta i 
rullstol och dessutom 
utövade de en bollsport 
med ögonbindel.

Eleverna lyssnade spänt när 
Dick Stenberg från Göte-
borgs handikappidrottsför-
bund berättade om hur det 
är att sitta i rullstol. För att 
de skulle kunna sätta sig in 
i hans situation fick elever-
na själva testa att köra mellan 
en rad koner. I två lag tävla-
de de mot varandra om den 
snabbaste tiden.

Under dagen gästades man 
även av två medlemmar från 
FSBU – Föräldraföreningen 
för synskadade barn och ung-
domar.

17-åriga David Lara 
Levén drabbades av en ge-
netisk ögonsjukdom när 
han var sju år, vilket är orsa-
ken till att han enbart har 10 
procents syn. Han introduce-
rade en ny sport för elever-
na, nämligen Goalball. Alla 
spelare bär ögonbindel och 
bollarna som man försöker 
få in i mål har små bjällror i 
sig så man hör var de befin-

ner sig. Även Åsa Alverstedt 
från samma förening besökte 
klasserna under onsdagen för 
att ge en inblick i hur det är 
att vara synskadad. Aktivite-
terna var mycket uppskatta-
de hos eleverna.

Elever fick inblick i handikappades liv

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Att köra rullstol var inte så 
enkelt som de först trodde.

David Lara Levin, tv, lärde 
eleverna att spela Goalball.

Eleverna tävlade i att köra rullstolen mellan koner och sedan kasta en innebandyboll i mål.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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aktiv livsstil

�	��

��������

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

Ord pris 49:-CYKLAMEN

Ord pris 149:-
JÄTTEORMBUNKE

59:-
79:-

29:-

AZALEA

Reservation för slutförsäljning.
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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!)

A
le

 E
l ä

r 
en

 a
v 

vå
ra

 m
ån

g
a 

nö
jd

a 
ku

nd
er

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

����
�������
��������
	������

�����������

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

ÄLVÄNGEN. I lördags var det bok-
stavligt talat kärlek i luften. 

Med Ales egen biggles, Kjell Bratt-
fors, bakom spakarna gifte sig paret 
i den färggranna dubbeldäckaren. 

Nere i hangaren på Kattleberg air-
port väntade gästerna på den stor-
slagna entrén.

En del gifter sig i kyrkan, andra på stranden 
eller i rådhuset, men att ha vigselceremonin i 
ett Antonov-2 plan från 40-talet hör inte till 
vanligheterna. 

I lördags eftermiddag lyfte Kjell Brattfors 
från sin flygplats i Kattleberg. Med sig på 
turen hade han vigselförrättaren Thor Eli-
asson, andrepiloten Stefan Malmbro, och 
det lyckliga paret – dottern Annelie Bratt-
fors och Conny Malmbro. Färden gick över 
Trollhättan och tillbaka till Älvängen där de 
gifte sig på 2000 meters höjd.

– Vi fick gå upp och ner i höjd så det blev 
lite berg-och-dal-bana, men det var jättekul 
och vädret var helt kanon. När vi hade landat 
rullades det ut en matta framför planet, blå 
som på kronprinsessan Victoria och Daniels 
bröllop, men vi hade ju garagetema så därför 
var den gjord av tre presenningar, berättar An-
nelie över telefon från en uteservering i Trapi-
ni på Sicilien, där de är på bröllopsresa.

När paret klev ut på den blå mattan välkom-
nades de av sina 46 gäster och därefter hade 
de ännu en vigselceremoni i garaget bredvid 
hangaren, där även bröllopsmiddagen ägde 
rum. Annelie, som är dansinstruktör, kunde 

inte låta bli att dansa både bugg och foxtrott 
med sin nyblivne make när de tågade ut.

Vilket höjdarbröllop!
– Annelie Brattfors och Conny Malmbro vigdes 2000 meter över marken

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se En bröllopskyss som det lyckliga paret sent kommer att glömma.

Med Kjell Brattfors som pilot vigdes Conny 
Malmbro och Annelie Brattfors uppe i luften.

Vigselförrättaren Thor Eliasson vigde paret på 2000 meters höjd.På marken väntade 46 bröllopsgäster på brudparets storslagna entré.
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ÄLVÄNGEN. I tisdags 
fick eleverna i årskurs 
fyra och fem på Maden-
skolan ett unikt tillfälle 
att öka sin förståelse 
för andra människor. 

De fick prova på hur 
det känns att sitta i 
rullstol och dessutom 
utövade de en bollsport 
med ögonbindel.

Eleverna lyssnade spänt när 
Dick Stenberg från Göte-
borgs handikappidrottsför-
bund berättade om hur det 
är att sitta i rullstol. För att 
de skulle kunna sätta sig in 
i hans situation fick elever-
na själva testa att köra mellan 
en rad koner. I två lag tävla-
de de mot varandra om den 
snabbaste tiden.

Under dagen gästades man 
även av två medlemmar från 
FSBU – Föräldraföreningen 
för synskadade barn och ung-
domar.

17-åriga David Lara 
Levén drabbades av en ge-
netisk ögonsjukdom när 
han var sju år, vilket är orsa-
ken till att han enbart har 10 
procents syn. Han introduce-
rade en ny sport för elever-
na, nämligen Goalball. Alla 
spelare bär ögonbindel och 
bollarna som man försöker 
få in i mål har små bjällror i 
sig så man hör var de befin-

ner sig. Även Åsa Alverstedt 
från samma förening besökte 
klasserna under onsdagen för 
att ge en inblick i hur det är 
att vara synskadad. Aktivite-
terna var mycket uppskatta-
de hos eleverna.

Elever fick inblick i handikappades liv

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Att köra rullstol var inte så 
enkelt som de först trodde.

David Lara Levin, tv, lärde 
eleverna att spela Goalball.

Eleverna tävlade i att köra rullstolen mellan koner och sedan kasta en innebandyboll i mål.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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RENAULT ÄR STÖRST I EUROPA PÅ TRANSPORTBILAR. Det är inte så konstigt. Med över 100 års erfarenhet vet 
vi vad du som företagare värdesätter: pålitlighet, fl exibilitet, komfort och inte minst god ekonomi. Och om den dessutom är snygg så gör ju inte 
det saken sämre. Oavsett vad du jobbar med har Renault den perfekta transportbilen för dig. Kom in och provkör våra välutrustade specialmod-
eller Kangoo Express och Trafi c Heritage Edition så kommer du förstå vad vi menar. LÄS MER PÅ WWW.RENAULT.SE

Renault Kangoo Express (Diesel) pris från 111.300 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,2 l/100 km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Koldioxidutsläpp CO2: från 137g/km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Renault Trafi c pris från 169.900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 7,5/100 km (2.0 dCi 115 hk man). Koldioxidutsläpp 
CO2: från 198 g/km (L1H1 2.0 dCi 115 hk man).*Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Billeasing. Lokala avvikelser kan förekomma. Inga avgifter. ** Totalt värde Heritage och Grand Confort. Renault 
reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kampanjperiod 2011 07 01–2011 10 31.

RENAULT KANGOO EXPRESS 
HERITAGE EDITION FRÅN 

111.300:- (1.240:-/mån*) 
EX. MOMS

RENAULT TRAFIC
HERITAGE EDITION FRÅN 

169.900:- (1.899:-/mån*) 
EX. MOMS

GRAND CONFORT 2.990:- (35:-/mån*) ex. moms.

KANGOO EXPRESS
Paketet innehåller smarta funktioner som luft kon ditio ne ring (AC), 
radio/CD, glasade bakdörrar, elfönsterhissar och elspeglar.

VÄRDE 15.710:-**

TRAFIC
Komfortpaketet ger dig bl.a. automatisk luftkonditionering 
fram, bränsle värmare och färdd ator. 

VÄRDE UPP TILL 40.190:-**

DIESELVÄRMARE 
MED TIDUR TILL KANGOO EXPRESS

KAMPANJPRIS 9.990:-  
ex.moms. Ordinarie pris ca 18.500:-

FJÄRRSTART TILL 
DIESELVÄRMARE TILL TRAFIC

KAMPANJPRIS 2.990:-  
ex.moms. Ordinarie pris ca 13.000:-0:- + 

VISST KAN MAN VARA 
SNYGG OCH PRAKTISK 

PÅ SAMMA GÅNG. 

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

års
nybils-
garanti

Invånarna i Rio hävdar 
själva att gud skapade 
jorden på sex dagar och 
den sjunde dagen ägnade 
han sig helt åt Rio. 

Om det är därför 
dagens testbil döpts 
efter karnevalstaden 
låter vi vara osagt – 
men en sak är klar. 

Ska du köpa en ny 
småbil och väljer korea-
nen så får du pengar över 
att själv besöka Rio! 

Designgurun Peter Schreyer 
har svingat sitt ritstift över nya 
Kia Rio och förväntningarna är 
på topp. För att ytterligare för-
stärka vad vi motorjournalister 
ser så får vi höra att pånyttfödda 
Kia Rio är ”extremt attraktiv och 
utstrålar en sportig känsla och köps 
för sitt utseende, men även för sin 
omtanke till miljön”. Är det san-
ning eller överdrift? 

Eleganta karossveck
Föregångaren hade en så 
slätstruken design att det är 
omöjligt att inte göra något 
roligare och betydligt spän-
nande på hjul. Fronten har ärvt 
sin fräsiga formgivning från de 
senaste familjemedlemmarna 
medan sidan bjuder på eleganta 
karossveck och baken ger ett 
riktigt sportigt intryck. 

Kia Rio har dessutom fått sju 
centimeters längre axelavstånd 
medan längden ökats med sex, 
vilket i sin tur ger bättre inner-
utrymmen och större bagage 
än tidigare. Inredningen är 

trevlig och instrumenteringen 
sitter väl synlig bakom ratten. 

Däremot är inte bakåtsikten 
speciellt bra så vi bugar och 
bockar för backkameran som 
ingår om man köper till navi-
gator. 

I baksätet kan man åka tre 
vuxna om det kniper, men som 
de flesta andra småbilar i den 
här klassen är två att föredra. 
Längst bak finns plats för 288 
liter bagage eller 923 då man 
fällt baksätets ryggstöd. 

Fort så det förslår?
Under huven erbjuds fyra 
motoralternativ varav samtliga 
har start/stopp-system och är 
miljöklassade. Det är bara att 
välja och vraka bland super-
snåla dieslar på 75 respektive 90 
hästkrafter samt bensinare på 
85 respektive 109. 

Vi testade den sistnämnda 
maskinen vilken dricker 0,51 
liter milen och når hundra-

strecket på 11,5 sekunder 
medan toppfarten uppnås vid 
183 knutar. Underhållande så 
det förslår, eller? 

Svaret är tyvärr – knappast! 
Inte ens när vi arbetar frene-
tiskt med den sexväxlade lådan 
och låter motorn dra upp till 
6 000 varv. Bensinfyran lever 
med andra ord inte riktigt upp 
till vad det sportiga utseendet 
lovar, märkligt nog. 

Men det gör utan tvekan 
grundpriset som startar på 
127 900 kronor medan test-
bilen kan bli din för 152 900. 
Ovanpå det plånboksvänliga 
priset kommer koreanernas 
sjuåriga nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. 

Då känns köpet och ägandet 
lika varmt och soligt som vädret 
i brasilianska Rio! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Rio är ett rent nöje

Kia Rio 1,4.

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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RENAULT ÄR STÖRST I EUROPA PÅ TRANSPORTBILAR. Det är inte så konstigt. Med över 100 års erfarenhet vet 
vi vad du som företagare värdesätter: pålitlighet, fl exibilitet, komfort och inte minst god ekonomi. Och om den dessutom är snygg så gör ju inte 
det saken sämre. Oavsett vad du jobbar med har Renault den perfekta transportbilen för dig. Kom in och provkör våra välutrustade specialmod-
eller Kangoo Express och Trafi c Heritage Edition så kommer du förstå vad vi menar. LÄS MER PÅ WWW.RENAULT.SE

Renault Kangoo Express (Diesel) pris från 111.300 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,2 l/100 km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Koldioxidutsläpp CO2: från 137g/km (1.5 dCi 75 hk FAP man). Renault Trafi c pris från 169.900 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning från 7,5/100 km (2.0 dCi 115 hk man). Koldioxidutsläpp 
CO2: från 198 g/km (L1H1 2.0 dCi 115 hk man).*Leasingkostnaden är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 mån, 40% restvärde. Finansiering via Renault Billeasing. Lokala avvikelser kan förekomma. Inga avgifter. ** Totalt värde Heritage och Grand Confort. Renault 
reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kampanjperiod 2011 07 01–2011 10 31.

RENAULT KANGOO EXPRESS 
HERITAGE EDITION FRÅN 

111.300:- (1.240:-/mån*) 
EX. MOMS

RENAULT TRAFIC
HERITAGE EDITION FRÅN 

169.900:- (1.899:-/mån*) 
EX. MOMS

GRAND CONFORT 2.990:- (35:-/mån*) ex. moms.

KANGOO EXPRESS
Paketet innehåller smarta funktioner som luft kon ditio ne ring (AC), 
radio/CD, glasade bakdörrar, elfönsterhissar och elspeglar.

VÄRDE 15.710:-**

TRAFIC
Komfortpaketet ger dig bl.a. automatisk luftkonditionering 
fram, bränsle värmare och färdd ator. 

VÄRDE UPP TILL 40.190:-**

DIESELVÄRMARE 
MED TIDUR TILL KANGOO EXPRESS

KAMPANJPRIS 9.990:-  
ex.moms. Ordinarie pris ca 18.500:-

FJÄRRSTART TILL 
DIESELVÄRMARE TILL TRAFIC

KAMPANJPRIS 2.990:-  
ex.moms. Ordinarie pris ca 13.000:-0:- + 

VISST KAN MAN VARA 
SNYGG OCH PRAKTISK 

PÅ SAMMA GÅNG. 

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

års
nybils-
garanti

Invånarna i Rio hävdar 
själva att gud skapade 
jorden på sex dagar och 
den sjunde dagen ägnade 
han sig helt åt Rio. 

Om det är därför 
dagens testbil döpts 
efter karnevalstaden 
låter vi vara osagt – 
men en sak är klar. 

Ska du köpa en ny 
småbil och väljer korea-
nen så får du pengar över 
att själv besöka Rio! 

Designgurun Peter Schreyer 
har svingat sitt ritstift över nya 
Kia Rio och förväntningarna är 
på topp. För att ytterligare för-
stärka vad vi motorjournalister 
ser så får vi höra att pånyttfödda 
Kia Rio är ”extremt attraktiv och 
utstrålar en sportig känsla och köps 
för sitt utseende, men även för sin 
omtanke till miljön”. Är det san-
ning eller överdrift? 

Eleganta karossveck
Föregångaren hade en så 
slätstruken design att det är 
omöjligt att inte göra något 
roligare och betydligt spän-
nande på hjul. Fronten har ärvt 
sin fräsiga formgivning från de 
senaste familjemedlemmarna 
medan sidan bjuder på eleganta 
karossveck och baken ger ett 
riktigt sportigt intryck. 

Kia Rio har dessutom fått sju 
centimeters längre axelavstånd 
medan längden ökats med sex, 
vilket i sin tur ger bättre inner-
utrymmen och större bagage 
än tidigare. Inredningen är 

trevlig och instrumenteringen 
sitter väl synlig bakom ratten. 

Däremot är inte bakåtsikten 
speciellt bra så vi bugar och 
bockar för backkameran som 
ingår om man köper till navi-
gator. 

I baksätet kan man åka tre 
vuxna om det kniper, men som 
de flesta andra småbilar i den 
här klassen är två att föredra. 
Längst bak finns plats för 288 
liter bagage eller 923 då man 
fällt baksätets ryggstöd. 

Fort så det förslår?
Under huven erbjuds fyra 
motoralternativ varav samtliga 
har start/stopp-system och är 
miljöklassade. Det är bara att 
välja och vraka bland super-
snåla dieslar på 75 respektive 90 
hästkrafter samt bensinare på 
85 respektive 109. 

Vi testade den sistnämnda 
maskinen vilken dricker 0,51 
liter milen och når hundra-

strecket på 11,5 sekunder 
medan toppfarten uppnås vid 
183 knutar. Underhållande så 
det förslår, eller? 

Svaret är tyvärr – knappast! 
Inte ens när vi arbetar frene-
tiskt med den sexväxlade lådan 
och låter motorn dra upp till 
6 000 varv. Bensinfyran lever 
med andra ord inte riktigt upp 
till vad det sportiga utseendet 
lovar, märkligt nog. 

Men det gör utan tvekan 
grundpriset som startar på 
127 900 kronor medan test-
bilen kan bli din för 152 900. 
Ovanpå det plånboksvänliga 
priset kommer koreanernas 
sjuåriga nybilsgaranti, tre års 
vagnskada och tolv års rost-
skydd. 

Då känns köpet och ägandet 
lika varmt och soligt som vädret 
i brasilianska Rio! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Rio är ett rent nöje

Kia Rio 1,4.

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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”Det finns inga åldersgränser”
– 93-åriga Isidor Andersson har 
orienterat i över 70 år

Veteran. 93-åriga orienteraren Isidor Andersson tog sig en 
motionsrunda.

NÖDINGE. Föreningens 
äldsta medlem passade 
också på att ta sig en 
motionsrunda i Dam-
mekärr under tisdags-
kvällen.

Isidor Andersson har 
ett livslångt engage-
mang för idrotten.
Många medlemmar har 
kommit och gått sedan OK 
Alehof bildades 1945. Orien-
tering har blivit en stark tra-
dition inom verksamheten, 
och någon som tävlat med 
karta i hand i över 70 år är 
Isidor Andersson. I våras ge-
nomförde han sin senaste 
tävling när orienterare från 
Göteborg och Borås möttes 
i Sisjön. Tidigare har han 
bland annat deltagit i sex 
3-milstävlingar och ett riks-
mästerskap.

Han deltar inte i Kvan-
tumserien den här gången, 
men när lokaltidningen häl-
sade på i klubbstugan var lö-
parskorna på. Sina 93 år till 
trots älskar han fortfarande 
att röra på sig och promene-
rar dagligen. 

– Man måste se till att hålla 
sig i form och då är oriente-
ring helt perfekt eftersom 
man även får använda huvu-
det. Träning får en att känna 
sig bättre till mods och dess-
utom får man lättare att möta 
sjukdomar och annat som 
kommer med åldern. 

Familjetradition
Han växte upp i Mölndal 
och redan som tonåring fast-
nade han för orientering. I 
en bok som förvaras i klubb-
huset berättas det om orien-
tering i Sverige, ända från 
tiden då det begav sig fram 
till mitten av 80-talet. På en 
bild från tidigt 40-tal tågar 
Isidor tillsammans med sina 
klubbkamrater till en täv-
ling. På den tiden fick man 
inte i förväg veta var tävling-
en skulle hållas någonstans. 

– En del har så klart änd-
rats med åren, inte minst kar-
torna. De görs i mycket större 
skala nuförtiden. Saker som 
till exempel stenar och hus 
var inte utmärkta förr, det 
var mycket grövre oriente-
ring då. 

När många andra ungdo-
mar i hans närhet hängde på 
stan och gick på fester, valde 
Isidor att istället engagera sig 
i föreningslivet. 

– Var man växer upp nå-
gonstans och vilka man 
umgås med har stor bety-

delse för var man hamnar 
senare i livet. Det som gjort 
att jag fortsatt med oriente-
ring är framför allt intresset 
och gemenskapen bland utö-
varna. Det är en mycket fa-
miljär sport. Även mitt barn-
barn blev svensk mästare i ju-
niorklassen 1994.

Engagemanget för idrot-
ten har följt med genom hela 
livet och ända sedan han blev 
medlem i OK Alehof på 70-
talet har han hjälpt till med 
lite av varje. Så sent som i 
somras var han med och la 
nytt plåttak på målstugan.

– Det finns ingen ålders-
gräns för någonting, säger 
han utan att fundera och styr 
sedan stegen bort mot elljus-
spåret.

JOHANNA ROOS

Hisings Backa | Exportgatan 22 | Tel 031-742 32 30

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17
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NY UTGÅVA KOMMER VECKA 45

Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-375 010)

NÖDINGE. I tisdags 
gick startskottet för 
Kvantumserien i Dam-
mekärr. 

För sjunde året i rad 
sponsrar Ica Kvantum i 
Nödinge terränglöpar-
serien som arrangeras 
av OK Alehof. 

Trots höstmörker och 
regnskurar var stäm-
ningen på topp

Deltagare i alla åldrar sam-
lades på tisdagskvällen vid 
klubbstugan i Dammekärr 
när den första av sex deltäv-
lingar i Kvantumserien gick 
av stapeln. 

När alla tävlingar har ge-
nomförts räknas varje per-
sons tre bästa tider ihop till 
ett samlat resultat. Sträckor-
na anpassas efter ålder och är 
allt från 1,5 till 10,2 kilome-
ter. 

Terrängserien har blivit en 
uppskattad tradition och för 
sju år sedan fick den namnet 
Kvantumserien, efter spons-
orn.

– För att få in extra pengar 
till föreningen brukade vi ti-
digare hjälpa till med inven-
teringen för Ica Kvantum i 
Nödinge. När vi sedan blev 
av med det uppdraget be-
stämde sig butiken för att 
sponsra oss i stället, berättar 
Martin Thunberg.

Alla som deltar får ett pre-
sentkort på ett kilo bananer 

att hämta ut på Ica.
Mörkret hade hunnit lägga 

sig över elljusspåren i Dam-
mekärr när de utmattade men 
nöjda löparna gick i mål.

Kvantumserien i full gång
– Omkring 200 löpare deltog i den första deltävlingen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Taggade. Loppet för de yngsta gick först och det var ett för-
väntansfullt gäng som väntade in startsignalen.

Anton, Isac och Julia Svenn-
blad.

Ida Bengtsson, Oliver Wendel 
och Alice Sundelid.



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

INTENSIVKURS
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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

Div 6D

Söndag  16 okt kl 11:00

Nödinge SK – FTU
Välkommen till Vimmervi
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Nödinge SK – FTU
Välkommen till Vimmervi
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FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 5 A Göteborg
Romelanda – Älvängen 2-1 
(0-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj.
Matchens kurrar: Jonas Agne-
man 3, Johan Parinder 2, Mat-
tias Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Zenith – Nödinge 5-0 (1-0)
FTU – Nol 1-0 (1-0)

Division 7 D Göteborg
Bohus – Hermansby 1-3
Rödbo – Surte 0-3 (wo)

Division 4 A Göteborg, damer
Älvängen – Ytterby 4-2 (2-1)
Mål ÄIK: Emelie Johansson 2, 
Jennifer Arvidsson, Mikaela 
Ögren. 
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Elin Rautio 2, Emelie Johans-
son 1. 

Ahlafors – Hisingsbacka 0-4

Division 2 västsvenska 
västra damer
Nödinge SK – KFUM Ulrice-
hamn 17-14
Mål NSK: Jessica Edler 4, Caro-
line Karlsson 4, Sofia Olofsson 
3, Gorana Vlahov 3. , Michaela 
Sjöstrand, Jessica Petterson, 
Sara Andréasson 1 vardera.
Matchens kurrar: Sofia Olofsson 
2, Gorana Vlahov 1.

Div 1 södra damer
Älvstranden – Ale IBF 12-1 
(2-0,6-0,4-1)
Mål Ale: My Hjelm. Matchens 
kurrar Ale: Sofia Skyberg 3, 
Sandra Augustsson 2, Jennie 
Hedberg 1.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollstjejer är i år 
tillbaka i division två.

Efter förlusten i 
seriepremiären tog 
laget snabb revansch.

Hemmasegern mot 
KFUM Ulricehamn 
borde till och med ha 
varit större.

– Det var onödigt jämnt i 
målprotokollet. Vi var fak-
tiskt ett nummer större både 
offensivt som defensivt och 
borde avgjort matchen tidi-
gare, summerar årsfärske trä-
naren Markus Bengtsson.

Till sist blev det ändå en 
stabil tremålsseger och får 
Nödinge slipat till detaljerna 
kan laget hävda sig väl i tvåan.

– Vi bör åt-
minstone vara 
ett mittenlag, 
men målet är 
att placera oss 
toppfem. Det 
kan vi mycket 
väl lyckas med om bollen 
studsar vår väg, säger Bengts-
son.

Truppen om 16 personer 
är förvisso något tunn och 
Ranja Rmayles tumskada är 
ett tungt avbräck. Likaså är 
två spelare ute och reser, men 
ansluter lagom till jul.

– Vi får kämpa på med det 
vi har och sammanhållning-
en är fantastisk. Jag har nog 
aldrig tränat ett lag som har 
så roligt ihop. Det är en viktig 

ingrediens och blir avgöran-
de i det långa loppet, menar 
Bengtsson.

Målvaktsspelet samsa-
des Ulrika Karlsson och 
Carina Svensson om. Re-
sultatet med bara 14 insläpp-

ta vittnar om god klass på 
den positionen. På linjen sva-
rade Sofia Olofsson för en 
stark insats och imponerade 
gjorde även Gorana Vlahov, 
34, som återigen är tillbaka i 
NSK-tröjan som kreativ spel-

fördelare.
Närmast väntar Kongelf 

på bortaplan, elitserieklub-
bens B-lag.

– Ryktet säger att de 
kommer att förstärka upp 
laget med ett antal elitserie-

spelare för att börja ta poäng. 
De är fortfarande utan poäng. 
Det kan bli en lärorik resa för 
våra tjejer, avslutar Markus 
Bengtsson.

Årets första skalp för NSK:s damer

Michaela Sjöstrand och Nödinge SK:s handbollstjejer både ville och kunde mest i matchen mot KFUM Ulricehamn. Därför 
blev det också seger med tre bollar.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – KFUM Ulricehamn 17-14

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

LÖRDAG 15 OKTOBER
KL 12.15

DIV 2 HERRAR
ALE IBF - IBK BACKADALEN

KL 15.00
DIV 1 SÖDRA DAMER

ALE IBF - IK SÖDRADAL 
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- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
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

Inställt för Ale HF
Ale HF:s hansbollsherrar var revanschsugna efter de två 
inledande förlusterna i division 3 västsvenska västra. I sön-
dags skulle tabelljumbon ÖHK 2002 gästat Älvängens 
kulturhus, men arrangören fick dessvärre besked om att  
motståndarlaget inte lyckats få ihop tillräckligt med spe-
lare. Ale HF tog därmed en annorlunda första trepoäng-
are – på walk over.         ❐❐❐

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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Sön 16 okt kl 11.00
Vimmervi

Nödinge – FTU

Sön 16 okt kl 11.00
Nolängen

Nol – Säve

Sön 16 okt kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kärra

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 
4 okt deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Karl-Eric Nilsson/Ole J Jensen 104 
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 100 
3. Eiron Andersson/Marcus 
Sandberg                                      99
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 95
5. Ingrid Andersson/Ronny 
Andersson                                    90
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Märs 87- Älska handboll

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
Söndag 16 oktober 15.55

Dam div 4:
ALE HF - BACKA SKÄLLTORP

Matchsponsor:

GÖTEBORG. Seriele-
dande Älvstranden var 
som väntat klassen 
bättre än nykomlingen 
Ale IBF.

Göteborgslaget höjde 
tempot och avgjorde i 
mittperioden.

– De var otroligt 
skickliga och gör tolv 
mål trots att vår mål-
vakt Sofia Skyberg 
storspelar, säger Jerry 
Fri, assisterande trä-
nare.

Efter en tämligen jämn första 
period där Älvstranden bara 
kunde gå till ledningen med 
2-0 fanns det fortfarande 
förhoppningar om att kunna 
hålla nere siffrorna. Efter 
andra pausvilan såg det an-
norlunda ut. Älvstranden 
hade då sprungit ifrån till 8-0.

– De höll ett högre boll-
tempo och hade dessutom 
ett skytte som imponerade. 
Tjejerna försökte verkligen 
hänga i, men vi räckte inte 
till idag, menar Jerry Fri.

På lördag blir det återigen 
tufft motstånd då IK Södra-
Dal hälsar på i Ale gymnasi-

um. SödraDal har ännu inte 
förlorat och gjorde hela 10-0 
på Tvååker i helgens drabb-
ning.

– Det är en tuff lottning 
vi har fått med idel bra lag i 
inledningen. Det blir viktigt 
för oss att inte tappa humö-
ret, utan det gäller att hålla 
huvudet högt. Vi är nykom-

lingar i ettan och har allt att 
vinna, säger Jerry Fri.

Ale IBF reducerade i sista 
perioden genom My Hjelm. 
Överbetyg i Ale gick till mål-
vakten Sofia Skyberg, Sandra 
Augustsson och Jennie 
Hedberg. Värt att veta är 
också att Sophia Adolfs-
son numera är gipsad med 

en misstänkt fraktur på båt-
benet.

– Det är ett tungt avbräck. 
Hon har ju inlett säsongen 
strålande, avslutar Jerry Fri.

Älvstranden gav 
Ale IBF en lektion

Jennie Hedberg tillhörde Ale IBF:s främsta spelare i den svåra bortamatchen mot Älvstran-
den som tyvärr resulterade i en brakförlust.

ROMELANDA. Det blev 
tyvärr som de flesta 
förutspått.

Degradering till divi-
sion 6 för Älvängens 
IK.

Laget som förra 
hösten kvalade och tog 
steget upp i femman.

– Vi började så fint i våras 
och plockade ihop sju poäng 
i de tre första matcherna, för-
klarade tränaren, Tommy 
Svensson, efter lördagsför-
lusten borta mot Romelanda.

– Men sedan började 
allt möjligt hända i form av 

skador, avstängningar och ut-
landsbesök, framhöll Tommy 
till slut.

Det blir verkligen tufft 
för ÄIK under komman-
de säsong. Det är flera bra 
lag som kommer att kämpa 
hårt för en framskjuten plats, 
bland annat alelagen Nols IK 
och Nödinge SK.

Tränarfrågan lär snart bli 
aktuell och vem det nu än blir, 
lär han få ett ungt och ener-
giskt manskap att drilla.

Nya tag i sexan för ÄIK

Romelanda vann lördagens serieepilog mot Älvängens IK 
med 2-1. Resultatet innebär att ÄIK spelar i division 6 nästa 
säsong.                 Arkivbild: Allan Larson

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Romelanda UF – Älvängens IK 2-1 (0-0)

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:

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Efter två säsonger och lika 
många silverplatser tackar 
Skepplanda BTK:s chefs-
tränare Jonas Andersson 

för sig. 
Klubben får nu ge sig ut 

på tränarjakt till sitt unga och 
utvecklingsbara herrlag.

– Efter tolv raka säsong-
er som A-lagstränare känner 
jag stort behov av att vara 
ledig ett år, säger Jonas An-
dersson till lokaltidningen.

❐❐❐

Skepplanda BTK på tränarjakt

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Välkomna!

MATCHSPONSORER

Söndag 16 oktober kl 1350

Ale Gymnasium
Hdiv6 Nödinge SK - Kamikaze

�������

Söndag 16 oktober kl 1250

Ale Gymnasium
F01 Nödinge SK - Wasaiterna
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Tänk redan ett år sedan 
föreningens 20-årsjubileum! 
Dansföreningen Korkskru-
ven har, i samarbete med 
Studiefrämjandet, kurser i 
barndans, bugg och gam-
maldans/gillesdans och 
första lördagen i oktober är 
Gillesdansfestivalen en tra-
dition sedan många år.

I Medborgarhuset i Ala-
fors dansades den 1 oktober 

gammaldans och gillesdans i 
nya och äldre varianter. Det 
var tolfte gången man hade 
denna heldag, från klockan 
10 till 18. Förutom över fem 
timmar dans bjöds det fika, 
lunch och underhållning 
med sång och dans.  

I detta uppskattade inslag 
uppträdde tre duktiga tjejer, 
Älvorna, och en skick-
lig Mikael Jackson-kopia, 

Robin. Ledare för gruppen 
var ”Stuffa-Stig” Karlsson, 
som hela tiden uppmuntra-
de och stöttade de unga för-
mågorna. Efter avslutat pro-
gram ville applåderna aldrig 
ta slut!

135 deltagare, som 
kommit från trakten runt 
Göteborg, men också från 
Skåne, Stockholm, Oskars-
hamn, Jönköping och Värm-

land, upplevde en rolig, 
varm och svettig dag, nyttig 
för både kropp och själ. 

Ofta sägs det att dans är 
bland den bästa motionen 
just för att du också får den 
sociala biten, får träffa och 
prata med en massa trevli-
ga människor. Detta skulle 
säkert alla denna dags delta-
gare kunna skriva under på.

❐❐❐

Gillesdansfestival – igen!

Förra lördagen firades den traditionsenliga Gilledansfestiva-
len i Medborgarhuset. Bakom arrangemanget stod Dansför-
eningen Korkskruven.

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

Känner du dig stressad, trött eller stel?
Här finns vad du behöver! Vi har 

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.yyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   oooooooooooooooooooooccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  iiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy   eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiii  oooooooooooooooooooocccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyytttttttttttttttttttttttttttttttttttt  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggg.......

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider
Mån-tis: Endast tidsbokning 

Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

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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���folktandvarden.se/vgregion

ALAFORS. 238 inten-
siva dagar är över.

Resultatet blev en 
Vaknaföreställning som 
gav eko.

Vad gör du just nu? 
innehöll både humor 
och allvar.

14 ungdomar har under re-
gissörerna Mats Berggren, 
Ale Fritid, Jenny Korhonen 
och Jonathan Wiman, Nol-
Alafors kulturförening, arbe-
tat fram årets Vaknaföreställ-
ning. Att manusprocessen har 
varit gedigen vittnar verket 
om. Replikerna var sylvas-
sa och genomtänkta. Med en 
sällsynt träffsäkerhet lyckas 
de medverkande, aleungdo-
mar 15-17 år gamla, ge pu-
bliken en portion allvar kryd-
dad med mycket humor. Att 
de i sitt manusarbete noga 
studerat och lyssnat till sina 
föräldrar var uppenbart, men 
förhoppningsvis var det inte 
alltför många som kände sig 
träffade för överdrifterna var 
rikliga fast budskapet fram-
gick ändå tydligt. Årets vak-
natema utgick från relatio-
ner. Hur umgås vi idag och 
hur är ungdomars relation 
dels till varandra dels till för-

äldrar? Att mobiltelefonen 
och internet tar en allt större 
plats i våra liv råder det inga 
tvivel om. Att det då blir kon-
sekvenser när den oförståen-
de mamman stoppar den bär-
bara datorn i diskmaskinen 
är lätt att förstå. Att ungdo-
mars alkoholvanor påver-
kas av föräldrarnas kunde vi 
också förstå av pjäsen. Ja, vi 
kunde förstå och lära väldigt 
mycket om vi ska vara ärliga. 
Det fanns en sådan härlig pas-

sion och vilja att berätta att 
publiken trollbands från start 
till mål.

Oförglömlig tid
Ensemblen utgick från tea-
tergruppen Tjôt som redan 
innan var verksam på Pelar-
teatern i Alafors. Föreställ-
ningen har visats för samtliga 
elever i årskurs sju och dess-
utom hölls två utsålda hus för 
allmänheten.

– Våra skådespelare har 

varit fantastiska och de har 
även vittnat för oss om en 
oförglömlig tid. Det har varit 
något av det roligaste jag har 
gjort, säger regissör Mats 
Berggren.

I samband med den sista 
föreställningen överlämnade 
Vaknafonden ett bidrag om 
5500 kronor till Nol-Alafors 
kulturförening för ett upp-
startsläger i sann teateranda.

❐❐❐

Allvar och humor på Pelarteatern
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Allvar och humor i en härlig blandning. Vaknaföreställningen Vad gör du just nu? gjorde 
succé.

Vernissage med den seriöse fadern som visade sig vara allt 
annat än en mysfarbror...

Mobiltelefonen beskrivs av ungdomarna som "livet" och 
något heligare finns ju knappast.

– Årets Vaknaföreställning gjorde succé
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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12. Valfri 14-21/10 & 28/10-4/11 2011.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserende vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Slottsromantik vid Mosel
6 dagar i Tyskland

Schloss Hotel Petry 
Här bor ni på det 800 år gamla och eleganta medeltidsslottet 
vid Moselfl oden omgivet av korsvirkesidyller och bördiga vin-
terrasser. Ta en båttur på fl oden eller besök Beilstein, riddarstaden 
Cochem och Koblenz!   

Ankomst: Valfri 30/10-13/12 2011. 

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 4-rätters middag
• 1 x vinprovning
•  1 x rundvisning på snaps-

bränneri med smakprover

 

Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof 
Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink
•  1 entré till Museum 

Gadebusch

• 1 entré till Kloster Rehna

 Ankomst: Tors- och sönda-
gar t.o.m. 18/12 samt 1/1-
17/6 2012. 

Julmarknad i Schwerin: 29 km, Julmarknad i Wismar: 33 km  Julmarknad i Lübeck: 42 km

Hotel Christinenhof 

1 barn 
4-8 år 
endast 

149:- 

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

STARRKÄRR. Höstens 
Skratta & Sjung bjuder 
på garanterad högklas-
sig underhållning.

Aldrig förr har en 
sådan efterlängtad 
sångduo besökt Starr-
kärrs bygdegård.

Biljettförsäljningen 
tog fart med detsamma 
när Öbarna presentera-
des som gästartister.

Nu på söndag är det åter 
dags för Skratta & Sjung, 
en musik- och trivselstund 
som introducerades för tre 
år sedan. En gång på våren 
och en gång på hösten bjuder 
Studieförbundet Vuxensko-
lan, Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Starr-
kärrs bygdegårdsförening 
in till festlig underhållning i 
bygdegården.

– Det har blivit en succé, 
ingen tvekan om det. Det 
är enkelt och folkligt, precis 
som det ska vara, säger Inga-
Britt Karlbom i arrangörs-
kommittén.

Söndagens program skru-
var upp förväntningarna. 
Öbarna, som består av det 
bohuslänska paret Eva Jar-
nedal och Janne Magnars-
son, är välkända i sin genre. 
Visor är deras signum, både 
eget material men även som 
tolkare av Taube.

– Vi kommer att blanda 
och ge lite grann. Jag lovar 

publiken att vi ska spela 
”Inbjudan till Bohuslän”. 
Det är den mest önskade 
låten av alla och vår version 
finns med på en halv miljon 
sålda cd-skivor. Det är nästan 
svårt att förstå, säger Janne 
Magnarsson.

– Eftersom det heter 
Skratta & Sjung får vi väl 
försöka vara lite roliga också 

och visa på vår humoristiska 
sida. För övrigt kommer vi 
att spela det folk förväntar 
sig att få höra av oss.

Har ni besökt Ale tidi-
gare?

– Ja, men nu var det 
många år sedan. Jag vet att 
vi har gjort spelningar ibland 
annat Ale gymnasium och 
Nols Folkets Hus.

Hur många spelningar 
gör ni på ett år?

– Nu är vi lite av pensio-
närer, så vi har dragit ned på 
turnerandet. På ett år blir det 
ungefär 30 spelningar, det 
tycker vi är lagom, avslutar 
Janne Magnarsson.

Öbarna underhåller i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal, som utgör den populära duon Öbarna, kommer till 
Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Dags för Skratta & Sjung igen

Sång och musik från Paris bjöds 
deltagarna vid septembermötet på 
men först informerade Birgitta 
Nilsson från Rädda Barnen om in-
samlingen och stödgalan för Värl-
dens Barn.

Scenen intogs därefter av Anna 
Heikinnen och Bernt Andersson. 
Med Annas inledningssång om att 
rida på en gris till Paris förflyttades 
vi snabbt dit. Där fick uppleva det 
speciella skimmer som omger staden 
genom att lyssna till Anna i Under 

Paris broar.
Under sina studier till konstnär 

bodde Evert Taube här. Det var då 
han träffade sin Astri och skrev Min 
älskling du är som en ros. Då tilläg-
nad henne, idag framförd av Anna 
med följsamt komp av Bernt. Att 
Bernt också är en stor virtuos visade 
sig tydligt i det solonummer där han 
bjöd oss på en liten fransk vals.

Inget Paris utan Edith Piaf. 
Självklart framförde dagens under-
hållare flera av hennes sånger med 
stor inlevelse och musikalitet. La vie 
en rose och Je ne regrett fanns bland 
annat med på repertoaren.

Efter denna njutbara september-
förmiddag var det dags att ta del av 
information. Insamlingen, idag till 
Världens Barn, inbringade 3 670 
kronor. Biljetter till Stadsteaterns 
Påklädaren den 4/11 finns.

Representanter från Swedbank 
meddelade att de upphör med sedlar 
och mynt fr.o.m den 7/11 och in-
formerade om betalningsmöjlighe-
ter framgent. Banken ingår i Trygga 
Kungälv, ett projekt där banker, 
polis, skolor m.fl. arbetar just för ett 
tryggt Kungälv.

Marita O påminde om oktober-
programmet och Tore R om foto-
behandlingskursen. Bengt M berät-
tade om visningar i Ale och besök på 
Thorskogs slott och Bengt B läm-
nade reseinformation.

Birgitta B i valberedningen efter-
lyste nya krafter till styrelse och pro-
gramgrupp. Bridgeintresserade kan 
ringa Sonja Forsbring då fler plat-
ser finns.

Inga Isaksson

En tur till Paris för Aktiva Seniorer

familje
fotografering

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

50% rabatt på förstoring

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

Försvunnen
Onsdag 12/10 kl 18.30

Entré 100 kr. Från 15 år

Detta är den sista filmen med 
den gamla tekniken. 

Vi bygger nu om bion till 
digitalbio och återkommer 

någon gång under november.
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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12. Valfri 14-21/10 & 28/10-4/11 2011.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserende vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Slottsromantik vid Mosel
6 dagar i Tyskland

Schloss Hotel Petry 
Här bor ni på det 800 år gamla och eleganta medeltidsslottet 
vid Moselfl oden omgivet av korsvirkesidyller och bördiga vin-
terrasser. Ta en båttur på fl oden eller besök Beilstein, riddarstaden 
Cochem och Koblenz!   

Ankomst: Valfri 30/10-13/12 2011. 

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 4-rätters middag
• 1 x vinprovning
•  1 x rundvisning på snaps-

bränneri med smakprover

 

Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof 
Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink
•  1 entré till Museum 

Gadebusch

• 1 entré till Kloster Rehna

 Ankomst: Tors- och sönda-
gar t.o.m. 18/12 samt 1/1-
17/6 2012. 

Julmarknad i Schwerin: 29 km, Julmarknad i Wismar: 33 km  Julmarknad i Lübeck: 42 km

Hotel Christinenhof 

1 barn 
4-8 år 
endast 

149:- 

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. 
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STARRKÄRR. Höstens 
Skratta & Sjung bjuder 
på garanterad högklas-
sig underhållning.

Aldrig förr har en 
sådan efterlängtad 
sångduo besökt Starr-
kärrs bygdegård.

Biljettförsäljningen 
tog fart med detsamma 
när Öbarna presentera-
des som gästartister.

Nu på söndag är det åter 
dags för Skratta & Sjung, 
en musik- och trivselstund 
som introducerades för tre 
år sedan. En gång på våren 
och en gång på hösten bjuder 
Studieförbundet Vuxensko-
lan, Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Starr-
kärrs bygdegårdsförening 
in till festlig underhållning i 
bygdegården.

– Det har blivit en succé, 
ingen tvekan om det. Det 
är enkelt och folkligt, precis 
som det ska vara, säger Inga-
Britt Karlbom i arrangörs-
kommittén.

Söndagens program skru-
var upp förväntningarna. 
Öbarna, som består av det 
bohuslänska paret Eva Jar-
nedal och Janne Magnars-
son, är välkända i sin genre. 
Visor är deras signum, både 
eget material men även som 
tolkare av Taube.

– Vi kommer att blanda 
och ge lite grann. Jag lovar 

publiken att vi ska spela 
”Inbjudan till Bohuslän”. 
Det är den mest önskade 
låten av alla och vår version 
finns med på en halv miljon 
sålda cd-skivor. Det är nästan 
svårt att förstå, säger Janne 
Magnarsson.

– Eftersom det heter 
Skratta & Sjung får vi väl 
försöka vara lite roliga också 

och visa på vår humoristiska 
sida. För övrigt kommer vi 
att spela det folk förväntar 
sig att få höra av oss.

Har ni besökt Ale tidi-
gare?

– Ja, men nu var det 
många år sedan. Jag vet att 
vi har gjort spelningar ibland 
annat Ale gymnasium och 
Nols Folkets Hus.

Hur många spelningar 
gör ni på ett år?

– Nu är vi lite av pensio-
närer, så vi har dragit ned på 
turnerandet. På ett år blir det 
ungefär 30 spelningar, det 
tycker vi är lagom, avslutar 
Janne Magnarsson.

Öbarna underhåller i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal, som utgör den populära duon Öbarna, kommer till 
Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Dags för Skratta & Sjung igen

Sång och musik från Paris bjöds 
deltagarna vid septembermötet på 
men först informerade Birgitta 
Nilsson från Rädda Barnen om in-
samlingen och stödgalan för Värl-
dens Barn.

Scenen intogs därefter av Anna 
Heikinnen och Bernt Andersson. 
Med Annas inledningssång om att 
rida på en gris till Paris förflyttades 
vi snabbt dit. Där fick uppleva det 
speciella skimmer som omger staden 
genom att lyssna till Anna i Under 

Paris broar.
Under sina studier till konstnär 

bodde Evert Taube här. Det var då 
han träffade sin Astri och skrev Min 
älskling du är som en ros. Då tilläg-
nad henne, idag framförd av Anna 
med följsamt komp av Bernt. Att 
Bernt också är en stor virtuos visade 
sig tydligt i det solonummer där han 
bjöd oss på en liten fransk vals.

Inget Paris utan Edith Piaf. 
Självklart framförde dagens under-
hållare flera av hennes sånger med 
stor inlevelse och musikalitet. La vie 
en rose och Je ne regrett fanns bland 
annat med på repertoaren.

Efter denna njutbara september-
förmiddag var det dags att ta del av 
information. Insamlingen, idag till 
Världens Barn, inbringade 3 670 
kronor. Biljetter till Stadsteaterns 
Påklädaren den 4/11 finns.

Representanter från Swedbank 
meddelade att de upphör med sedlar 
och mynt fr.o.m den 7/11 och in-
formerade om betalningsmöjlighe-
ter framgent. Banken ingår i Trygga 
Kungälv, ett projekt där banker, 
polis, skolor m.fl. arbetar just för ett 
tryggt Kungälv.

Marita O påminde om oktober-
programmet och Tore R om foto-
behandlingskursen. Bengt M berät-
tade om visningar i Ale och besök på 
Thorskogs slott och Bengt B läm-
nade reseinformation.

Birgitta B i valberedningen efter-
lyste nya krafter till styrelse och pro-
gramgrupp. Bridgeintresserade kan 
ringa Sonja Forsbring då fler plat-
ser finns.

Inga Isaksson

En tur till Paris för Aktiva Seniorer

familje
fotografering

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

50% rabatt på förstoring

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

Försvunnen
Onsdag 12/10 kl 18.30

Entré 100 kr. Från 15 år

Detta är den sista filmen med 
den gamla tekniken. 

Vi bygger nu om bion till 
digitalbio och återkommer 

någon gång under november.
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– Jajamän! Det är skivan 
”Streaplers bästa” från 
2008 som har sålt guld. 
Det känns naturligtvis jät-
teroligt.

Betydligt tråkigare är 
att din gitarr har blivit 
stulen?

– Ja, så illa är det. Det 
hände när vi spelade i Sala 
Folkets Park förra helgen. 
I pausen var det någon som 
klev upp på scenen, tog 
gitarren som hängde på sta-
tivet, och smet ut bakvägen.

Har du varit med om 
något liknande?

– Nej, det har aldrig hänt 

att vi blivit av med grejer 
från scenen. Däremot har vi 
haft inbrott i bussen, men 
det är en helt annan grej. 

Vad var det för typ av 
gitarr?

– En akustisk gitarr från 
mitten av 80-talet. Den har 
jag haft under alla år och 
det var en kär ägodel. Nu 
blir det till att köpa en ny.

Ni har kommit igång 
igen efter er semester?

– Ja, vi upplevde en hek-
tisk men fantastiskt lyckad 
sommar och hade efter det 
några veckors välbehövlig 
semester i september. Nu 

rullar det på som vanligt 
igen. Samtidigt som vi är 
ute på olika dansställen 
håller vi på att spela in en 
ny skiva.

När planerar ni för 
skivsläpp?

– Vi har kommit överens 
med skivbolaget om att 
göra det i februari. Vi har 
en hel del material som 
redan är klart. Det blir en 
skiva i sann Streaplersanda 
som vi har höga förvänt-
ningar på.

…Kenny Samuelsson, sångare och gitarrist i dansbandet Streaplers.

Stämmer det att ni har fått en guldskiva?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På morgonen den 6 juli 
träffades vi i folkmusik-
gruppen ALEgato på Bing-
sjöstämman i Dalarna. På 
en av sommarens varmaste 
dagar var vi bland de första 
som anlände till Bingsjö och 
under dagen och framför allt 
mot kvällen kom det allt fler 
människor dit. 

Den årliga Bingsjö-
stämman är Sveriges störs-
ta folkmusikstämma och dit 
kommer personer från hela 
Sverige och delar av världen 
för att spela. Bingsjö är en 
väldigt mysig liten by mitt 
ute i ödemarken. Den består 
i princip av en kulle, några 
hus och hagar. På kullens 
lilla yta trängdes tusentals 

glada och spelsugna männis-
kor. Fioler och nyckelharpor 
blandades med gitarrer och 
exotiska instrument. Det var 
verkligen en unik upplevel-
se. Musiken var det vi alla 
hade gemensamt och det 
fanns inga gränser för vilka 
man kunde spela med. Det 
spelades överallt och om vi 
hörde en låt som vi kände 
igen var det bara att hänga 
på. Att spela på detta sätt 
kallas buskspel.

Det var dock inte bara 
fritt; det fanns några tider 
att förhålla sig till. Allspelet 
med bland andra Kalle Mo-
reaus som ledare var häftigt, 
likaså var de olika kurserna 
och uppträdandena på scen. 

Stämningen var munter och 
upprymd och folk spela-
de och dansade långt in på 
småtimmarna. Vi i ALEgato 
gav upp runt tvåtiden. De av 
oss som ville tälta på områ-
det fick det inte lätt att sova. 

Vi vill tacka de föräld-
rar som ställde upp och 
körde oss dit och hjälpte till 
på olika sätt samt Elinor 
Emilsson, vår lärare, som 
tipsade oss om stämman och 
också var med oss och spe-
lade. Dessutom vill vi tacka 
Kulturskolans intresseför-
ening bidrog ekonomiskt. 
Utan dessa hade resan inte 
varit möjlig.

Hanna Ericsson
Hannah Lindmossen

ALEgato spelade i Bingsjö
– Sveriges största folkmusikstämma 

Folkmusikgruppen ALEgato medverkade på Bingsjöstämman i Dalarna.

G Ö T E B O RG – K I E L

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

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

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

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

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kyrksöndag
med bibelutdelning  

16 oktober kl 11.00
Starrkärrskyrka

Tårtkalas!

Vill din 3-åring ha en bibel?
Anmäl till Ingela Fransson 
0303-444 031

Fredagen den 23 september 
startade vår tvådagarsresa med 
Stigenbuss bekväma fordon 
och med Mikael Stig vid 
ratten. Efter upphämtning av 
de 43 deltagarna i respektive 
hemort i vår långa kommun, 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder, startade vår 
andra resa för året med syd-
ligare breddgrader som mål. 
Färden gick alltså söderut och 
vi fick känna på trafikomlägg-
ningen i Bohus där vi fick köra 
in till Bohus via Skårdal.  

På Hallandsåsen gjordes 
uppehåll för busskaffe eller 
te med tillbehör. När vi och 
chauffören fått sin lagstad-
gade vila fortsatte vår färd 
söderut. På utdelat kartblad 
med reseprogrammet kunde 
resenärerna sedan följa vår 
fortsatta färd. Under resan 
fick resenärerna nöjet att gissa 
gåtor på ett utdelat blad. Vi 
hade också nöjet att njuta av 
sång och ukulelespel av kärnan 
i föreningens ukulelegrupp 
”PROkulelebandet”. De gav 
oss mycket glädje under resan.

Vid Oxie utanför Malmö 
steg vår guide för dagen 
ombord. Det var Mia Rylan-
der som vi tidigare haft nöjet 
att bli guidade av. Därefter 
gick resan vidare till det lilla 
fiskeläget Kåseberga och 

Ahl’s Rökeri där vi kunde äta 
vår lunch som bestod av den 
berömda nystekta sillen med 
hemlagat potatismos eller 
potatissallad. 

Mätta och belåtna kunde vi 
sedan smälta måltiden genom 
att bestiga Kåsebergaåsen. Där 
på krönet ligger ett av Sveriges 
mest besökta turistmål den 
mäktiga skeppssättningen Ales 
stenar.  ”Där kusten stupar 
mellan hav och himmel, 
har Ale rest ett jätteskepp 
av stenar, skönt på sin plats, 
när axens ljusa vimmel med 
blocken sig förenar, en saga 
lagd i lönn vid brus av Öster-
sjön, som ensam vet vad min-
nesmärket menar.” Så inleder 
poeten Anders Österling sin 
dikt om Ales stenar. Ingen vet 
med säkerhet vad Ales stenar 
är. Vad man vet är att detta 67 
meter långa forntida monu-
ment består av 59 stenar som 
väger upp till 2 ton vardera. 
En tolkning av stenarnas bety-
delse är att det skulle vara en 
solkalender. 

Efter lättare nerstigning 
åkte vi vidare till den skånska 
idyllen Ystad med sina över 
300 korsvirkeshus för en stads-
vandring på de smala grän-
derna med lustiga namn som 
till exempel Supgränd, Luren-
drejargränd, Sladdergatan och 

Piparegränd. 
(Kriminal-
kommissarie 
Kurt Wal-
lander var 

inte anträffbar vid vårt besök). 
Mia Rylander guidade oss vant 
i denna pittoreska stad.

Vi lämnade med saknad 
Ystad och satte kurs på Malmö 
där Mia bjöd på en guidning 
runtom i staden (vi kunde 
även se Zlatans lilla stuga) och 
checkade sedan in på First 
Hotel Jörgen Kock för gemen-
sam middag och övernattning. 
Efter en bastant frukost reste 
vi till Ravlunda kyrka för ett 
kort uppehåll för att skåda Fri-
tjof Nilsson Piratens grav.

Sedan gick färden vidare 
till Kivik och den stora Äppel-
marknaden, som invigdes 
denna dag. Det är en av Sve-
riges största skördefestival där 
det svenska äpplet sätts på en 
piedestal. Den stora höjdpunk-
ten är avtäckningen av årets 
stora Äppeltavla och när man 
prisar årets Guldäpple och 
Äpplekung. Vi kunde själva 
se avtäckningen av Äppel-
tavlan skapad av konstnären 
Emma Karp Lundström. 
Tavlans storlek är 108 m2, 
består av cirka 35 000 äpplen 
(nio sorter), fästade på 70 000 
spikar och väger tre ton. 
Konstnären själv tilldelades 
senare årets Guldäpple för sina 
insatser som ambassadör för 
Österlen. Efter denna givande 
dag på Kiviks Äppelmarknad 
så återstod vår trivsamma 
hemresa via Björkängs Väg-
krog .

Stig Andersson

PRO Ale Norra på Äpplemarknaden i Kivik
Avtäckningen av årets Äppeltavla utgjorde höjdpunkten för PRO Ale Norras resa till Kivik.

ALAFORS. 2013 fyller 
Ahlafors IF 100 år.

Som ett led i jubi-
leumsfirandet planerar 
föreningen att arrang-
era en utomhusteater i 
och om Furulundspar-
ken.

I morgon (läs tisdag) 
sker den första av fem 
berättarkvällar i AIF:s 
klubbhus på Sjövallen.

Det är Teatervinden med 
Christel Olsson Lindstrand 
och Kent Carlsson i spetsen 
som åtagit sig uppdraget att 
regissera och leda projektet från 
idé till verklighet.

– Redan förra våren träffade 
vi en representant från fören-
ingens styrelse som tillsammans 
med Gunnar Andersson, 
hedersmedlem i Ahlafors IF 
och en av dansparkens verk-
liga eldsjälar. Vi fick en förfrå-
gan om vi kunde tänka oss att 
gestalta Furulunds historia. Vi 
tackade ja och det ska bli ett sant 
nöje vill jag lova, säger Kent 
Carlsson.

– Vi har tagit del av Gunnars 
berättelse om Furulund, men 
nu vill vi samla på oss ytterli-
gare information. Av den anled-
ningen bjuder vi in till berät-

tarkvällar på Sjövallen med 
start onsdagen den 12 oktober. 
Syftet är att få in historier från 
verkligheten och gärna gamla 
foton.

Dansbanans öden har varit 
skiftande, den har brunnit två 
gånger men blivit uppbyggd 
igen. Många stora artister och 
band har letat sig fram till Furu-
lund och glatt sin publik.

– Hur många har blivit 
kära på Furulund? Hur många 
dansade in i tunneln för att får 
vara lite ifred? Och vad hände 
när utombyspojkarna kom 
och tjusade flickorna? Många 
intressanta frågeställningar som 

kräver sina svar, skrattar Kent.
Premiären av utomhustea-

tern är tänkt att ske den 18 maj 
2013 och totalt räknar arrangö-
ren att genomföra ett 20-tal 
föreställningar i den vackra 
folkparksidyllen.

– Det är en fantastisk atmos-
fär. Vi har redan varit där och 
rekat inför det som komma 
skall, säger Kent.

Dansen på Furulund blir 
Teatervindens sjunde produk-
tion i ordningen. Den senaste 
teateruppsättningen var Guld-
tunnan som spelades på Kungs-
gården i Alvhem.

JONAS ANDERSSON

Berättarkvällar drar igång på Sjövallen

Kent Carlsson och Christel Olsson Lindstrand bjuder in till 
berättarkvällar på Sjövallen i Alafors. Informationen som 
samlas in ska liggas till grund för Dansen på Furulund med 
premiär i maj 2013 när Ahlafors IF firar 100 år.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LÖDÖSE KYRKOKÖR 80 ÅR 

Lödöse kyrkokör har funnits i 80 år, 

du som har varit med i kören är  

välkommen att vara med på detta  

jubileum. 

Musikandakt i S:t Peders kyrka 
lördag 29 oktober kl 17.00 
Samkväm i församlingshemmet  

efteråt. 

Anmäl dig till Karin Nielsen på telefon 

0303-44 25 12 senast 20:e oktober. 

 
VÄLKOMNA 

 

Sven Pehrson, Nö-
dinge SK:s grunda-
re, har gått bort och 

lämnat oss med stor saknad. 
Sven var under hela sin gär-
ning den ideella föreningen 
personifierad och hans brin-
nande engagemang för Nö-
dinge SK kommer aldrig gå 
att ersätta. Under årens lopp 
fick Sven se sin förening ut-
vecklas och han var själv dri-
vande i de förändringar som 
Nödinge SK gick igenom. 
Det som började i liten skala 
med bordtennis i Nöding-
es gamla skola och bandy 
på Vimmersjön:s is är idag 
sprudlande aktivitet i två fri-
stående handbolls- och fot-
bollsklubbar samt Nödinge 

Seniorklubb, en Boulklubb, 
som Sven var med och star-
tade.

Gemensamt för allt Sven 
företog sig i klubbens namn 
var att han alltid gjorde det 
med samhället Nöding-
es bästa i åtanke. För Sven 
var inte Nödinge SK bara 
en idrottsförening. Klub-
ben fyllde en viktig funk-
tion när orten växte och ut-
vecklades. Nödinge SK ska-
pade gemenskap och samhö-
righet och Sven var eldsjälen 
som gjorde det möjligt. Vi 
bör alla vara tacksamma för 
all den tid och det engage-
mang Sven ägnade Nödinge 
och Nödinge SK under 
sin livstid. Det innebär ett 

stort ansvar att försöka driva 
klubben vidare i hans anda. 

Avslutningsvis skänker vi en 
tanke till Svens nära och kära.

Styrelsen för Nödinge SK 
genom ordförande 
Kenneth Wallbert 

Tack, Sven Pehrson!
Minnesord

Sven Pehrson blev 91 år.
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Bohus pingstkyrkan
Onsd 12/10 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
16/10 kl 11, gudstjänst 
Gunnar Matsson med sång-
are från Asperö och brännö.   
Onsd 19/10 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Sönd 16/10, 17 e trefaldig-
het, Nols kyrka kl 11, Mässa 
med medverkan av Magno-
liakören, Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
18, Taizémässa Andersson.

Surte missionskyrka
Onsd 12/10 kl, 18:30. Tonår. 
Onsd 12/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Lörd 15/10 kl 
10-15, Ledardag för SMU, 
ihop med Älvängen och 
Guntorp. Sönd 16/10 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Nattvard. Saxofonica spelar. 
Enkelt kyrkfika. Månd 17/10 
kl 19, Musikkåren övar. Tisd 
18/10 kl 18:30, Scout. Onsd 
19/10 kl 15, Onsdagsträff. 
"Alltid älskad i dina ögon". 
Sånger av och med Solveig 
Bladersvik. Onsd 19/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 19/10 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Surte kyrka. Onsd 19/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 20/10 kl 18 Musikcafé, 
Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/10 kl 19, Vinter-
kväll inför Ordet Ida-Maria 
Brengesjö, Mullsjö talar om 
Ung Lärjunge.Vi möts i Lov-
sång och bön. Fika. Lördag 
15/10 TUR samlas för att 
baka. Frågor till Erik Falk. 
Tisd 18/10 kl 16, Konfa, 
Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 19/10 kl 18.30, Spå-
rarScout-UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8:30, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, Wes-
tergaard.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/10 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling.

Onsd 19/10 kl 18.30, Vecko-
mässa i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 16/10 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 16/10 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Ale-Skövde 
sönd 16/10 kl 12, Husmöte i 
Rödjan/Prässebo, Skredsvik. 
Tunge sönd 16/10, se ovan-
stående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
i Guntorps missionskyrka 
med Sanna Mansouri. Onsd 
12/10 kl 19, Höstkvällar 
inför Ordet i Guntorps mis-
sionskyrka med Ida-Maria 
Brengesjö. Torsd 13/10 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
14/10 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 15/10 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 16/10 kl 11, Gudstjänst 
för stora och små med Mari-
anne Henriksson-Holm-
ström från Västra Frölunda. 
Tisd 18/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 11/10 kl 18, Smultron 
övar. Tisd/onsd kl 19, Höst-
kvällar inför ordet i Gun-
torps missionskyrka. Tisd 
11/10, Sanna Maisouri. 
Onsd 12/10, Ida-Maria 
Berglöv. Servering. Torsd 
13/10 Lörd 15/10 kl 18.30, 
städdag i kyrkan. Sep. info. 
Sönd 16/10 kl 18, Gudstjänst 
med Korsalaget. Månd 17/10 
kl 18, Nyingscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 18/10 kl 10-13, 
Tisdagscafé. Torsd 20/10 kl 
15, RPG i Missionskyrkan. 
"Min sagolika farmor". Dag 
Beskov. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön.

Nödinge församling
16/10 17:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst M Edler. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Kl 17, 
Surte kyrka Lovsångsguds-
tjänst R Bäck. Månd 17/10 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa L Ingvarsson. 
Tisd 18/10 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
19/10 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Ett varmt tack till Er alla 
som på olika sätt hedrat 

vår Kära Mamma

Hildur Andersson
vid hennes bortgång och 
gjorde begravningen till 

en ljus och minnesrik 
högtid. Ett särskilt tack 
till Er i församlingen & 
Pensionärsföreningen 
som gjorde det möjligt 

för mamma att vara med 
i gemenskapen ända in i 

det sista.

Elsy - Tore - Stig - Roy
och Ingrid med familjer

Tack

Gunnel Johansson, San-
num har avlidit. Född 1937 
och efterlämnar maken Åke, 
barn med familjer samt bro-
der som närmast sörjande.

Edor Hult, Älvängen har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar makan Ann-Marie, 
barn med familjer samt 
syster som närmast sörjande.

John Wall, Nol har avlidit. 
Född 1923 och efterlämnar 
syskon samt syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Majken Jansson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 5 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Majken Jansson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Gertrud Claesson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 5 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Gertrud 
Claesson, Älvängen. Offi ci-
ant var komminister Bengt 
Broman.

Sven Pehrson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 7 okto-
ber begravningsgudstjänst 
för Sven Pehrson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår älskade

Gunnel
Johansson

*17/4 1937

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Sannum
30 september 2011

ÅKE
ROSE-MARIE

MIKAEL
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Broder

Svågrar, Svägerskor
Emris

Övrig släkt och vänner

Gråt ej vid min lugna
grav

jag känner inga tårar
mer

men vill så gärna torka
av

dem jag på era kinder
ser

gläds att mitt lidande
är slut

gläds att jag får vila ut
Minns mig som jag var

en gång
då allting sjöng av

livets sång
minns de tankar jag då

tänkte
minns den kärlek jag Er

skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
19 oktober kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Valfri klädsel.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på Nordäng,

Klockarängen för
kärleksfull vård.

Döda

Vår Älskade

Edor Hult
* 14/7 1925

har i dag i sitt hem stilla
lämnat oss i stor sorg

och saknad.

Älvängen
4 oktober 2011

ANN-MARIE
ROS-MARIE och LAVE
MAGNUS och MARIA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syster
Övrig släkt och vänner

Din plåga har slocknat, 
det skedde i frid

trots att Du kämpat   
en ojämn strid

Din låga har brunnit 
trots hårda vindar

den värmde oss alla 
som kunde den se

Kampen var hård men 
Du vann dock till slut

ty allt det Du skänkt 
oss kan aldrig dö ut

Nu är Du tillsammans
med dina söner

Jan och Jerry igen

Begravningsgudstjänsten
äger enligt Edors önskan

rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna

Edors minne med en
gåva till

Parkinsonfonden
bg. 900-7949.

Ett varmt tack till
Korttidsboendet

Vikadamm,
Hemsjukvården och

Hemtjänsten som vårdat
och stöttat på ett
fantastiskt sätt.

Vår älskade Mormor

Gunnel Johansson
har lämnat oss i stor sorg och saknad.

Du bjöd in oss till ett liv fyllt med lek och kärlek
Maskerader på vinden och dans på logen

Nybakat bröd och mys i sängen
Resor till varmare länder
Skratt så tårarna rinner

Nu faller tårarna för att vi ej får höra
ditt skratt igen

Men allt som du var finns kvar i oss
För du har spridit din livslust, glädje och kärlek

Vi älskar dig så oändligt mycket!

Torbjörn, Katharina och Mattias
med familjer

Vår Käre

John Wall
* 12/2 1923

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nol
1 oktober 2011

Britt-Marie och Mikael
med familj

Syskon
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

Tyst susar vinden kring 
hemmet Du älskat

Farväl viskar blommor 
Du vårdat så ömt

Tack kvittrar fåglar  
som var morgon     
Dig hälsat

Tyst sjunger vinden, 
farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
26 oktober kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 24 oktober.

Musikgudstjänst

Hålanda kyrka

Sönd 16 okt kl 17

Martinssons 
Brasskvintett 

från Lilla Edet
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Kyrksöndag
med bibelutdelning  

16 oktober kl 11.00
Starrkärrskyrka

Tårtkalas!

Vill din 3-åring ha en bibel?
Anmäl till Ingela Fransson 
0303-444 031

Fredagen den 23 september 
startade vår tvådagarsresa med 
Stigenbuss bekväma fordon 
och med Mikael Stig vid 
ratten. Efter upphämtning av 
de 43 deltagarna i respektive 
hemort i vår långa kommun, 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder, startade vår 
andra resa för året med syd-
ligare breddgrader som mål. 
Färden gick alltså söderut och 
vi fick känna på trafikomlägg-
ningen i Bohus där vi fick köra 
in till Bohus via Skårdal.  

På Hallandsåsen gjordes 
uppehåll för busskaffe eller 
te med tillbehör. När vi och 
chauffören fått sin lagstad-
gade vila fortsatte vår färd 
söderut. På utdelat kartblad 
med reseprogrammet kunde 
resenärerna sedan följa vår 
fortsatta färd. Under resan 
fick resenärerna nöjet att gissa 
gåtor på ett utdelat blad. Vi 
hade också nöjet att njuta av 
sång och ukulelespel av kärnan 
i föreningens ukulelegrupp 
”PROkulelebandet”. De gav 
oss mycket glädje under resan.

Vid Oxie utanför Malmö 
steg vår guide för dagen 
ombord. Det var Mia Rylan-
der som vi tidigare haft nöjet 
att bli guidade av. Därefter 
gick resan vidare till det lilla 
fiskeläget Kåseberga och 

Ahl’s Rökeri där vi kunde äta 
vår lunch som bestod av den 
berömda nystekta sillen med 
hemlagat potatismos eller 
potatissallad. 

Mätta och belåtna kunde vi 
sedan smälta måltiden genom 
att bestiga Kåsebergaåsen. Där 
på krönet ligger ett av Sveriges 
mest besökta turistmål den 
mäktiga skeppssättningen Ales 
stenar.  ”Där kusten stupar 
mellan hav och himmel, 
har Ale rest ett jätteskepp 
av stenar, skönt på sin plats, 
när axens ljusa vimmel med 
blocken sig förenar, en saga 
lagd i lönn vid brus av Öster-
sjön, som ensam vet vad min-
nesmärket menar.” Så inleder 
poeten Anders Österling sin 
dikt om Ales stenar. Ingen vet 
med säkerhet vad Ales stenar 
är. Vad man vet är att detta 67 
meter långa forntida monu-
ment består av 59 stenar som 
väger upp till 2 ton vardera. 
En tolkning av stenarnas bety-
delse är att det skulle vara en 
solkalender. 

Efter lättare nerstigning 
åkte vi vidare till den skånska 
idyllen Ystad med sina över 
300 korsvirkeshus för en stads-
vandring på de smala grän-
derna med lustiga namn som 
till exempel Supgränd, Luren-
drejargränd, Sladdergatan och 

Piparegränd. 
(Kriminal-
kommissarie 
Kurt Wal-
lander var 

inte anträffbar vid vårt besök). 
Mia Rylander guidade oss vant 
i denna pittoreska stad.

Vi lämnade med saknad 
Ystad och satte kurs på Malmö 
där Mia bjöd på en guidning 
runtom i staden (vi kunde 
även se Zlatans lilla stuga) och 
checkade sedan in på First 
Hotel Jörgen Kock för gemen-
sam middag och övernattning. 
Efter en bastant frukost reste 
vi till Ravlunda kyrka för ett 
kort uppehåll för att skåda Fri-
tjof Nilsson Piratens grav.

Sedan gick färden vidare 
till Kivik och den stora Äppel-
marknaden, som invigdes 
denna dag. Det är en av Sve-
riges största skördefestival där 
det svenska äpplet sätts på en 
piedestal. Den stora höjdpunk-
ten är avtäckningen av årets 
stora Äppeltavla och när man 
prisar årets Guldäpple och 
Äpplekung. Vi kunde själva 
se avtäckningen av Äppel-
tavlan skapad av konstnären 
Emma Karp Lundström. 
Tavlans storlek är 108 m2, 
består av cirka 35 000 äpplen 
(nio sorter), fästade på 70 000 
spikar och väger tre ton. 
Konstnären själv tilldelades 
senare årets Guldäpple för sina 
insatser som ambassadör för 
Österlen. Efter denna givande 
dag på Kiviks Äppelmarknad 
så återstod vår trivsamma 
hemresa via Björkängs Väg-
krog .

Stig Andersson

PRO Ale Norra på Äpplemarknaden i Kivik
Avtäckningen av årets Äppeltavla utgjorde höjdpunkten för PRO Ale Norras resa till Kivik.

ALAFORS. 2013 fyller 
Ahlafors IF 100 år.

Som ett led i jubi-
leumsfirandet planerar 
föreningen att arrang-
era en utomhusteater i 
och om Furulundspar-
ken.

I morgon (läs tisdag) 
sker den första av fem 
berättarkvällar i AIF:s 
klubbhus på Sjövallen.

Det är Teatervinden med 
Christel Olsson Lindstrand 
och Kent Carlsson i spetsen 
som åtagit sig uppdraget att 
regissera och leda projektet från 
idé till verklighet.

– Redan förra våren träffade 
vi en representant från fören-
ingens styrelse som tillsammans 
med Gunnar Andersson, 
hedersmedlem i Ahlafors IF 
och en av dansparkens verk-
liga eldsjälar. Vi fick en förfrå-
gan om vi kunde tänka oss att 
gestalta Furulunds historia. Vi 
tackade ja och det ska bli ett sant 
nöje vill jag lova, säger Kent 
Carlsson.

– Vi har tagit del av Gunnars 
berättelse om Furulund, men 
nu vill vi samla på oss ytterli-
gare information. Av den anled-
ningen bjuder vi in till berät-

tarkvällar på Sjövallen med 
start onsdagen den 12 oktober. 
Syftet är att få in historier från 
verkligheten och gärna gamla 
foton.

Dansbanans öden har varit 
skiftande, den har brunnit två 
gånger men blivit uppbyggd 
igen. Många stora artister och 
band har letat sig fram till Furu-
lund och glatt sin publik.

– Hur många har blivit 
kära på Furulund? Hur många 
dansade in i tunneln för att får 
vara lite ifred? Och vad hände 
när utombyspojkarna kom 
och tjusade flickorna? Många 
intressanta frågeställningar som 

kräver sina svar, skrattar Kent.
Premiären av utomhustea-

tern är tänkt att ske den 18 maj 
2013 och totalt räknar arrangö-
ren att genomföra ett 20-tal 
föreställningar i den vackra 
folkparksidyllen.

– Det är en fantastisk atmos-
fär. Vi har redan varit där och 
rekat inför det som komma 
skall, säger Kent.

Dansen på Furulund blir 
Teatervindens sjunde produk-
tion i ordningen. Den senaste 
teateruppsättningen var Guld-
tunnan som spelades på Kungs-
gården i Alvhem.

JONAS ANDERSSON

Berättarkvällar drar igång på Sjövallen

Kent Carlsson och Christel Olsson Lindstrand bjuder in till 
berättarkvällar på Sjövallen i Alafors. Informationen som 
samlas in ska liggas till grund för Dansen på Furulund med 
premiär i maj 2013 när Ahlafors IF firar 100 år.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LÖDÖSE KYRKOKÖR 80 ÅR 

Lödöse kyrkokör har funnits i 80 år, 

du som har varit med i kören är  

välkommen att vara med på detta  

jubileum. 

Musikandakt i S:t Peders kyrka 
lördag 29 oktober kl 17.00 
Samkväm i församlingshemmet  

efteråt. 

Anmäl dig till Karin Nielsen på telefon 

0303-44 25 12 senast 20:e oktober. 

 
VÄLKOMNA 

 

Sven Pehrson, Nö-
dinge SK:s grunda-
re, har gått bort och 

lämnat oss med stor saknad. 
Sven var under hela sin gär-
ning den ideella föreningen 
personifierad och hans brin-
nande engagemang för Nö-
dinge SK kommer aldrig gå 
att ersätta. Under årens lopp 
fick Sven se sin förening ut-
vecklas och han var själv dri-
vande i de förändringar som 
Nödinge SK gick igenom. 
Det som började i liten skala 
med bordtennis i Nöding-
es gamla skola och bandy 
på Vimmersjön:s is är idag 
sprudlande aktivitet i två fri-
stående handbolls- och fot-
bollsklubbar samt Nödinge 

Seniorklubb, en Boulklubb, 
som Sven var med och star-
tade.

Gemensamt för allt Sven 
företog sig i klubbens namn 
var att han alltid gjorde det 
med samhället Nöding-
es bästa i åtanke. För Sven 
var inte Nödinge SK bara 
en idrottsförening. Klub-
ben fyllde en viktig funk-
tion när orten växte och ut-
vecklades. Nödinge SK ska-
pade gemenskap och samhö-
righet och Sven var eldsjälen 
som gjorde det möjligt. Vi 
bör alla vara tacksamma för 
all den tid och det engage-
mang Sven ägnade Nödinge 
och Nödinge SK under 
sin livstid. Det innebär ett 

stort ansvar att försöka driva 
klubben vidare i hans anda. 

Avslutningsvis skänker vi en 
tanke till Svens nära och kära.

Styrelsen för Nödinge SK 
genom ordförande 
Kenneth Wallbert 

Tack, Sven Pehrson!
Minnesord

Sven Pehrson blev 91 år.
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Bohus pingstkyrkan
Onsd 12/10 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
16/10 kl 11, gudstjänst 
Gunnar Matsson med sång-
are från Asperö och brännö.   
Onsd 19/10 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Sönd 16/10, 17 e trefaldig-
het, Nols kyrka kl 11, Mässa 
med medverkan av Magno-
liakören, Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
18, Taizémässa Andersson.

Surte missionskyrka
Onsd 12/10 kl, 18:30. Tonår. 
Onsd 12/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Lörd 15/10 kl 
10-15, Ledardag för SMU, 
ihop med Älvängen och 
Guntorp. Sönd 16/10 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Nattvard. Saxofonica spelar. 
Enkelt kyrkfika. Månd 17/10 
kl 19, Musikkåren övar. Tisd 
18/10 kl 18:30, Scout. Onsd 
19/10 kl 15, Onsdagsträff. 
"Alltid älskad i dina ögon". 
Sånger av och med Solveig 
Bladersvik. Onsd 19/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 19/10 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Surte kyrka. Onsd 19/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 20/10 kl 18 Musikcafé, 
Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/10 kl 19, Vinter-
kväll inför Ordet Ida-Maria 
Brengesjö, Mullsjö talar om 
Ung Lärjunge.Vi möts i Lov-
sång och bön. Fika. Lördag 
15/10 TUR samlas för att 
baka. Frågor till Erik Falk. 
Tisd 18/10 kl 16, Konfa, 
Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 19/10 kl 18.30, Spå-
rarScout-UpptäckarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8:30, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, Wes-
tergaard.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 16/10 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling.

Onsd 19/10 kl 18.30, Vecko-
mässa i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 16/10 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 16/10 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Ale-Skövde 
sönd 16/10 kl 12, Husmöte i 
Rödjan/Prässebo, Skredsvik. 
Tunge sönd 16/10, se ovan-
stående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
i Guntorps missionskyrka 
med Sanna Mansouri. Onsd 
12/10 kl 19, Höstkvällar 
inför Ordet i Guntorps mis-
sionskyrka med Ida-Maria 
Brengesjö. Torsd 13/10 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
14/10 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 15/10 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 16/10 kl 11, Gudstjänst 
för stora och små med Mari-
anne Henriksson-Holm-
ström från Västra Frölunda. 
Tisd 18/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 11/10 kl 18, Smultron 
övar. Tisd/onsd kl 19, Höst-
kvällar inför ordet i Gun-
torps missionskyrka. Tisd 
11/10, Sanna Maisouri. 
Onsd 12/10, Ida-Maria 
Berglöv. Servering. Torsd 
13/10 Lörd 15/10 kl 18.30, 
städdag i kyrkan. Sep. info. 
Sönd 16/10 kl 18, Gudstjänst 
med Korsalaget. Månd 17/10 
kl 18, Nyingscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 18/10 kl 10-13, 
Tisdagscafé. Torsd 20/10 kl 
15, RPG i Missionskyrkan. 
"Min sagolika farmor". Dag 
Beskov. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön.

Nödinge församling
16/10 17:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst M Edler. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Kl 17, 
Surte kyrka Lovsångsguds-
tjänst R Bäck. Månd 17/10 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa L Ingvarsson. 
Tisd 18/10 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
19/10 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Ett varmt tack till Er alla 
som på olika sätt hedrat 

vår Kära Mamma

Hildur Andersson
vid hennes bortgång och 
gjorde begravningen till 

en ljus och minnesrik 
högtid. Ett särskilt tack 
till Er i församlingen & 
Pensionärsföreningen 
som gjorde det möjligt 

för mamma att vara med 
i gemenskapen ända in i 

det sista.

Elsy - Tore - Stig - Roy
och Ingrid med familjer

Tack

Gunnel Johansson, San-
num har avlidit. Född 1937 
och efterlämnar maken Åke, 
barn med familjer samt bro-
der som närmast sörjande.

Edor Hult, Älvängen har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar makan Ann-Marie, 
barn med familjer samt 
syster som närmast sörjande.

John Wall, Nol har avlidit. 
Född 1923 och efterlämnar 
syskon samt syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Majken Jansson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 5 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Majken Jansson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Gertrud Claesson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 5 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Gertrud 
Claesson, Älvängen. Offi ci-
ant var komminister Bengt 
Broman.

Sven Pehrson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 7 okto-
ber begravningsgudstjänst 
för Sven Pehrson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår älskade

Gunnel
Johansson

*17/4 1937

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Sannum
30 september 2011

ÅKE
ROSE-MARIE

MIKAEL
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Broder

Svågrar, Svägerskor
Emris

Övrig släkt och vänner

Gråt ej vid min lugna
grav

jag känner inga tårar
mer

men vill så gärna torka
av

dem jag på era kinder
ser

gläds att mitt lidande
är slut

gläds att jag får vila ut
Minns mig som jag var

en gång
då allting sjöng av

livets sång
minns de tankar jag då

tänkte
minns den kärlek jag Er

skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
19 oktober kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Valfri klädsel.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på Nordäng,

Klockarängen för
kärleksfull vård.

Döda

Vår Älskade

Edor Hult
* 14/7 1925

har i dag i sitt hem stilla
lämnat oss i stor sorg

och saknad.

Älvängen
4 oktober 2011

ANN-MARIE
ROS-MARIE och LAVE
MAGNUS och MARIA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syster
Övrig släkt och vänner

Din plåga har slocknat, 
det skedde i frid

trots att Du kämpat   
en ojämn strid

Din låga har brunnit 
trots hårda vindar

den värmde oss alla 
som kunde den se

Kampen var hård men 
Du vann dock till slut

ty allt det Du skänkt 
oss kan aldrig dö ut

Nu är Du tillsammans
med dina söner

Jan och Jerry igen

Begravningsgudstjänsten
äger enligt Edors önskan

rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna

Edors minne med en
gåva till

Parkinsonfonden
bg. 900-7949.

Ett varmt tack till
Korttidsboendet

Vikadamm,
Hemsjukvården och

Hemtjänsten som vårdat
och stöttat på ett
fantastiskt sätt.

Vår älskade Mormor

Gunnel Johansson
har lämnat oss i stor sorg och saknad.

Du bjöd in oss till ett liv fyllt med lek och kärlek
Maskerader på vinden och dans på logen

Nybakat bröd och mys i sängen
Resor till varmare länder
Skratt så tårarna rinner

Nu faller tårarna för att vi ej får höra
ditt skratt igen

Men allt som du var finns kvar i oss
För du har spridit din livslust, glädje och kärlek

Vi älskar dig så oändligt mycket!

Torbjörn, Katharina och Mattias
med familjer

Vår Käre

John Wall
* 12/2 1923

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nol
1 oktober 2011

Britt-Marie och Mikael
med familj

Syskon
Syskonbarn

Övrig släkt och vänner

Tyst susar vinden kring 
hemmet Du älskat

Farväl viskar blommor 
Du vårdat så ömt

Tack kvittrar fåglar  
som var morgon     
Dig hälsat

Tyst sjunger vinden, 
farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
26 oktober kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 24 oktober.

Musikgudstjänst

Hålanda kyrka

Sönd 16 okt kl 17

Martinssons 
Brasskvintett 

från Lilla Edet
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

SÄLJES

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

PGO EU-Moppe, 2005. Svart väl-
vårdad, 2 ägare. 5 000:-
tel. 0705-68 01 93
Tomas

Samsung platt TV LCD 2007 års 
modell, 37", Full HD (1080p) via 
2xHDMI
tel. 0303-74 17 75

Bostadsrätt 2'a skolallen 2 
Nol. 2'a ca 55m2.
Mycket fin lgh säljes på 1a vån
Priside 625,000:- eller bud
tel. 0707-57 55 71

Dubbdäck 195*65*15. Renault 
Megane, 2000:-
tel. 0705-54 41 78

Vedtransportör bala 3 fas. Höj-
Sänkbar 6m. Pris: 8 000:-
tel. 0303-33 90 03

Perfekt studentlägenhet eller 
förstagångs lägenhet i Nol. 
Öppen planlösning med renove-
rat kök, toalett och duschrum. 
Mysigt, lugnt läge alldeles vid 
pendeltåget som tar dig in till 
Göteborgs central på 15 minu-
ter. Fin uteplats för grillkvällar i 
trädgården. Finns matbutik, piz-
zeria, mm nära. 
Utgångspris 500 000 och däref-
ter högstbjudande.

tel. 0708-82 45 30
Anders Johnsson

UTHYRES

Boxplats ledig i Ölanda. 
Utsläpp och fodringar alla dagar 
i veckan. Belyst paddock. Trev-
ligt halvblodssto uthyres ett par 
dagar i veckan alt på helfoder.
tel. 0767-72 69 13

Uthyres. Surte Centrum. 1 st lgh 
3 rok. Inflyttning omgående. 
tel. 031-98 12 47
Efter kl 18.

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

Lägenhet önskas hyra.
2:a alt 3:a i Älvängen, Alafors 
eller Nol. 
tel. 0735-35 28 28

SÖKES

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

ÖVRIGT

Upphittade cyklar.
1 blå DBS damcykel, 5 vxl.
1 barncykel, röd monark.
tel. 0303-330 690
Fritidsgården Ungkan

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

Efterlysning.Du var på läkar-
stationen iÄlvängen fred den 
9 sept. Vi sågs där, bytte några 
ord. Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller kom 
hem.

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

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

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

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

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsde-
klarationer, löner, fakturering, 
bokslut eller andra ekonomiad-
ministrativa tjänster. Innehar 
F-skattsedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldban-
ken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

SNÖRÖJNING
ELECTROLUX FILTER AB, 
Nygård, söker entreprenör för 
snöröjning vintern 2011/2012.  
För anbud kontakta Henrik 
Sundström, 
Tel. 0520-47 04 15

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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Äntligen tillbaka längst upp 

på pallen efter skada och 
rehab. Grattis till SM guld 
och silver Jocke önskar 

Mamma

Vår lille busunge
Linus

fyller 1 år den 16/10
Grattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis våran underbara
Madelene Borg
på din 26-årsdag 
den 16 oktober.

Många kramar från
Johanna, Sofia, 
Terese och Malin

Grattis
Minea

som fyller 12 år 15 oktober
Ha en underbar dag. 

Vi älskar dig jättemycket.
Puss och kram från

Rebecca, Mamma, Pappa

Kattungar säljes
5 veckor gamla.

Säljes om 7 veckor
Tel. 0762-96 00 05

Kattungar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Tage Johansson, Grönnäs

Födda
Välkommen Oscar!

KK Mölndal 28/7
Karin Alfredsson,
Jonas Björkqvist

& storasyster Sofia

Vigda 

Tack till alla er som var med 
på Sagas dop och vårat
bröllop den 11/6-11

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mig vid min 
pensionering. Kram

Tuula Räsänen

Tack

Veckans ros 

Veckans ris 

Stort tack till DF Korkskru-
ven festkommitté för en 
lyckad gillesdansdag 1/10. 
Tack också till de jätteduk-
tiga 12 åriga Älvorna som 
underhöll med sång & dans.

Styrelsen

...till Cerry Holmgren, 
Gunborg och Ola Synnöve 
m flera som ordnade den 
supertrevliga Ledetdansen 
lördagen 8 oktober.

"Vi som var där"

Lördag 8/10 f.m. körde en 
grå bil sakta och en mörk 
kombi fort förbi vår schäfer 
i Kilanda. En av er körde på 

honom utan att stanna, har 
du inget samvete? Han kom 
nästan fram till sitt hem i 
Gunndal. Vi såg bilarna men 

hann inte fram. Han släpade 
sig ett par meter fram till vår 
väg. Vi blev tvungna att avliva 
vår älskade familjemedlem. 

Är du inte helt hjärtlös så ring 
mig, vill även att den som inte 
körde på honom ringer.

Monica 0706-19 87 87

Jag har haft dans med alla 
barn i Nödingeskolan från 
förskolan till 7:an. En klass, 
3 Rosa, var så engagerade 
att vi kom överens om att 
visa upp "Svampdansen" på 
föräldramötet. Nu vill jag 
önska "Break a leg!" inför 
kvällens show. Det har varit 
härliga veckor på Nöding-
eskolan!

Elisabeth Wolf

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

SÄLJES

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

PGO EU-Moppe, 2005. Svart väl-
vårdad, 2 ägare. 5 000:-
tel. 0705-68 01 93
Tomas

Samsung platt TV LCD 2007 års 
modell, 37", Full HD (1080p) via 
2xHDMI
tel. 0303-74 17 75

Bostadsrätt 2'a skolallen 2 
Nol. 2'a ca 55m2.
Mycket fin lgh säljes på 1a vån
Priside 625,000:- eller bud
tel. 0707-57 55 71

Dubbdäck 195*65*15. Renault 
Megane, 2000:-
tel. 0705-54 41 78

Vedtransportör bala 3 fas. Höj-
Sänkbar 6m. Pris: 8 000:-
tel. 0303-33 90 03

Perfekt studentlägenhet eller 
förstagångs lägenhet i Nol. 
Öppen planlösning med renove-
rat kök, toalett och duschrum. 
Mysigt, lugnt läge alldeles vid 
pendeltåget som tar dig in till 
Göteborgs central på 15 minu-
ter. Fin uteplats för grillkvällar i 
trädgården. Finns matbutik, piz-
zeria, mm nära. 
Utgångspris 500 000 och däref-
ter högstbjudande.

tel. 0708-82 45 30
Anders Johnsson

UTHYRES

Boxplats ledig i Ölanda. 
Utsläpp och fodringar alla dagar 
i veckan. Belyst paddock. Trev-
ligt halvblodssto uthyres ett par 
dagar i veckan alt på helfoder.
tel. 0767-72 69 13

Uthyres. Surte Centrum. 1 st lgh 
3 rok. Inflyttning omgående. 
tel. 031-98 12 47
Efter kl 18.

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

Lägenhet önskas hyra.
2:a alt 3:a i Älvängen, Alafors 
eller Nol. 
tel. 0735-35 28 28

SÖKES

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

ÖVRIGT

Upphittade cyklar.
1 blå DBS damcykel, 5 vxl.
1 barncykel, röd monark.
tel. 0303-330 690
Fritidsgården Ungkan

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

Efterlysning.Du var på läkar-
stationen iÄlvängen fred den 
9 sept. Vi sågs där, bytte några 
ord. Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller kom 
hem.

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

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

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

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

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Innehar 
F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsde-
klarationer, löner, fakturering, 
bokslut eller andra ekonomiad-
ministrativa tjänster. Innehar 
F-skattsedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

Guldbanken.se
Vi köper ert GULD till Sveriges 
högsta dagspris! Ni kan beställa 
Guldpaket på www.Guldban-
ken.se
Eller besöka oss.
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
Tel 0520-650382

SNÖRÖJNING
ELECTROLUX FILTER AB, 
Nygård, söker entreprenör för 
snöröjning vintern 2011/2012.  
För anbud kontakta Henrik 
Sundström, 
Tel. 0520-47 04 15

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrr
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Äntligen tillbaka längst upp 

på pallen efter skada och 
rehab. Grattis till SM guld 
och silver Jocke önskar 

Mamma

Vår lille busunge
Linus

fyller 1 år den 16/10
Grattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis våran underbara
Madelene Borg
på din 26-årsdag 
den 16 oktober.

Många kramar från
Johanna, Sofia, 
Terese och Malin

Grattis
Minea

som fyller 12 år 15 oktober
Ha en underbar dag. 

Vi älskar dig jättemycket.
Puss och kram från

Rebecca, Mamma, Pappa

Kattungar säljes
5 veckor gamla.

Säljes om 7 veckor
Tel. 0762-96 00 05

Kattungar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Tage Johansson, Grönnäs

Födda
Välkommen Oscar!

KK Mölndal 28/7
Karin Alfredsson,
Jonas Björkqvist

& storasyster Sofia

Vigda 

Tack till alla er som var med 
på Sagas dop och vårat
bröllop den 11/6-11

Ett stort tack till alla som 
uppvaktade mig vid min 
pensionering. Kram

Tuula Räsänen

Tack

Veckans ros 

Veckans ris 

Stort tack till DF Korkskru-
ven festkommitté för en 
lyckad gillesdansdag 1/10. 
Tack också till de jätteduk-
tiga 12 åriga Älvorna som 
underhöll med sång & dans.

Styrelsen

...till Cerry Holmgren, 
Gunborg och Ola Synnöve 
m flera som ordnade den 
supertrevliga Ledetdansen 
lördagen 8 oktober.

"Vi som var där"

Lördag 8/10 f.m. körde en 
grå bil sakta och en mörk 
kombi fort förbi vår schäfer 
i Kilanda. En av er körde på 

honom utan att stanna, har 
du inget samvete? Han kom 
nästan fram till sitt hem i 
Gunndal. Vi såg bilarna men 

hann inte fram. Han släpade 
sig ett par meter fram till vår 
väg. Vi blev tvungna att avliva 
vår älskade familjemedlem. 

Är du inte helt hjärtlös så ring 
mig, vill även att den som inte 
körde på honom ringer.

Monica 0706-19 87 87

Jag har haft dans med alla 
barn i Nödingeskolan från 
förskolan till 7:an. En klass, 
3 Rosa, var så engagerade 
att vi kom överens om att 
visa upp "Svampdansen" på 
föräldramötet. Nu vill jag 
önska "Break a leg!" inför 
kvällens show. Det har varit 
härliga veckor på Nöding-
eskolan!

Elisabeth Wolf

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 2 5 6
7 4 8 2

2 5 6 8 4

1 4 8 3
6 1 9 8

5 2 3 4

5 7
8 3 9

4 1 5 6 7

3 2 1
7 6
5 4 1 3

8 3
8 4 6 7
5 6 3 4

7 5 2 6 1
1 6 4 5

8 7

Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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BBBBOOOONNNNUUUUSSSSPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 2222333300006666 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR
Du får: väska, vattenflaska, handduk, 
sol- och massagekort och 5 st giveaway-
cards. Totalt värde 2306 kr.

RRR!!!!

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

bemannade öppettider, medtag annons. 

Gäller Nödinge, Älvängen och Lilla Edet

– SPORTLIFE LIGGER NÄRA. JAG BODDE I ÄLVÄNGEN 
FÖRUT MEN TRÄNAR FORTFARANDE HÄR SEDAN JAG 
FLYTTADE TILL HÅLANDA.
Namn: Josefine Ekfeldt
Ålder: 23 år
�����
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– TRÄNING ÄR SKÖNT OCH BRA FÖR KROPPEN. 
SPORTLIFE HAR EN BRA PRISER OCH TREVLIG PERSONAL.
Namn: Christina Olofsson
Ålder: 46 år
�����

– DET ÄR NÄRA OCH BRA DÄR JAG BOR. DET ÄR ETT 
STORT GYM OCH FINNS PÅ MÅNGA STÄLLEN.
Namn: Erik Ekfeldt
Ålder: 20 år
�����

– JAG TRÄNAR PÅ SPORTLIFE FÖR ATT BLI STARKARE. DET 
ÄR NÄRA DÄR JAG BOR OCH ALL UTRUSTNING FINNS.
Namn: Adam Berndtsson
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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AUDITION 22 OKTOBER KL 12.00
Nödinge, Älvängen och Lilla-Edet söker 
instruktörer. Har du den rätta  glöden 
och viljan? Skicka då din ansökan till: 
susanne.r@sportlife .se

ZUMBA FÖR SENIORER
Premiär i Älvängen 
torsdagen den 


