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Älvängen

Ale IBF tog stryk i helgen.

Ale IBF föll 
stort hemma
NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer fick inkassera ett 
svidande nederlag i lör-
dags. Gästande IK Södra-
Dal vann med hela 7-1.

19 insläppta mål på de senaste två 
matcherna. Ett föga smickrande facit 
för Ale IBF i division 1 södra. Förhopp-
ningsvis kan aletjejerna repa nytt mod 
till på lördag då man möter Olofström 
på bortaplan.                 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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Nr 36  |  vecka 42  |  2011  |   År 16  |  100% täckning

Visor när de är som bäst

Det blev en strålande sångstund i Starrkärrs bygdegård i söndags. Hedersgästerna Öbarna med Janne Magnarsson och Eva Jarnedal bjöd på högklassig un-
derhållning. Eget låtmaterial varvades med klassiska Taubevisor. Arrangemanget Skratta och Sjung gjorde succé igen!        Läs sid 21

www.axums.se

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

HYLSNYCKELSATS
Nu 248:-Ord pris 579:-

Teng Tools

�

Lödöse 0520-66 00 10

Grillade 
kamben /kg
Gäller t.o.m. 23/10-11

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VIKING 
Känga med GORE-TEX® för 
vattentäthet och andning. Ullfodrad för 

värmeisolering. Stl 31-41.

799KR
ORD. PRIS 949 KR

Strl 20-30 699 KR

MARKUS O JOLINE 
PARKAS JR 
Varm och go parkas i vind- och 
vattenavvisande material från 
Weather Report. Kille och tjej. 
Färger: svart och röd. Stl 130-170.

499KR
ORD. PRIS 999 KR

HÖSTVÄRME

Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

CHERROX
Varmfordad gummistövel.
Svart, röd, stl 25-41.

299KR
ORD. PRIS 349 KR

HALVA 

PRISET

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

Från och med 1 oktober är det tillåtet 
med dubbdäck och från och med den 
1 december är det krav på vinterdäck.

www.aletorg.se

MER ÄN 30 BUTIKER 
PÅ ETT STÄLLE!

– Ett personligt bemötande

ÄLVÄNGENNATTA
Torsdag 27 oktober

Öppet 19-22
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

I torsdags gick startskottet 
för höstens ortsutveck-
lingsmöten. Först ut var 

Alafors där ortsborna gavs 
sin möjlighet till påverkan i 
mötet med lokala politiker. 
Två gånger om året, vår och 
höst, erbjuds detta tillfäl-
le och har så gjorts under en 
lång följd av år. De invåna-
re som ändå väljer tv-soffan 
istället för att ta sig till mö-
teslokalen, med motivering-
en ”Det spelar ingen roll vad 
vi säger, det är ändå kommu-
nen som bestämmer”, bör 
ställa sig frågan: Vilka är det 
som är kommunen? Jo, det 
är alla vi som har Ale som 
vår hemvist. Vill vi åstad-
komma förändringar, har vi 
idéer som vi anser bör till-
varatas, då är det också vår 
skyldighet att besöka dessa 
demokratiforum som orts-
utvecklingsmötena faktiskt 
utgör. Personligen tycker 
jag att mötena blivit bättre 
på senare år, då presidier-
na på respektive orter lärt 
sig känna av de för stunden 
riktigt heta frågorna. Ännu 
bättre blir det när de lyckas 
knyta upp representanter 
från förvaltningar och orga-
nisationer som sitter på be-
sluten. Det är viktigt om 
ortsmötena ska fylla den 
funktion som de är tänkta att 
göra. Det ska alltid ses som 
ett nederlag de gånger som 
en fråga lämnas obesvarad.

Efter många turer fram 
och tillbaka är det äntligen 
klart att det blir en konst-
gräsplan i Ale kommun. Det 
lovades vitt och brett från 

de politiska blocken under 
valrörelsen i fjol, men tyvärr 
har handlingskraften inte 
varit lika påtaglig. Medan 
konstgräsplanerna plop-
pat upp som svampar ur 
jorden i kranskommunerna, 
bortsett från Lilla Edet som 
också utgör en svart fläck 
på kartan, har frustrationen 
blivit allt mer påtaglig bland 
Ales fotbollsklubbar. I förra 
veckan gavs emellertid klar-
tecken för byggnation av 
den första planen. Det blir 
inte på Sjövallen i Alafors, 
vilket utropades i förstaläget, 
utan på Älvevi i Älvängen. 
Det första officiella spad-
taget kommer att ske på 
onsdag med fritidsintendent 
Klas Arvidsson i spetsen, 
vars uppdrag har varit att 
till slut göra verkstad av 
politikernas viljeyttringar 
och samtidigt prioritera 
placeringsordningen. Det 
är inte bara Älvängens IK 
som är att gratulera utan 
hela Fotbollsale som nu ges 
chansen att åtnjuta goda trä-
ningsförhållanden året om, 
oavsett om det regnar eller 
snöar ute. Det är en efter-
längtad satsning och ska vi 
kunna behålla våra lovande 
talanger på hemmaplan är 
konstgräsplaner ett måste. 
Jag skriver konstgräsplaner 
då jag hoppas vi får se fler 
av den varan inom den 
närmaste framtiden. Vi har 
redan hamnat på efterkäl-
ken i Ale, men förhopp-
ningsvis ser situationen 
annorlunda ut om några år.

Den gångna veckan 

avrundade jag med ett besök 
i Starrkärrs bygdegård. Min 
yrkesroll berikar ofta livet 
med många härliga upple-
velser. Söndagens Skratta 
& Sjung var en sådan. Till-
sammans med ett hundratal 
andra alebor hade jag nöjet 
att lyssna till Öbarna, alias 
Janne Magnarsson och 
Eva Jarnedal, som bjöd på 
ett par timmars enastående 
underhållning. Samtidigt 
som höstsolen strålade in 
genom fönstret stod Grund-
sunds eminenta duo på 
scenen och serverade den 
ena svenska visan efter den 
andra. Däremellan klämde 
Lennart Thorstensson 
in allsånger som fick alla 
i publiken att bli glada till 
sinnet. Tänk att livskvalitet 
inte behöver vara märkvär-
digare än så, bara lite social 
samvaro, finstämd musik och 
en god kopp kaffe i pausen. 
Något att bära med sig nu 
n ä r mörker och 

höstrusk står 
för dörren.

Ta möjligheten att påverka

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

LEDARE2

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

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

AUKTION
Till förmån för svältdrabbade 

på Afrikas Horn

Visning 11.00, lösöresauktion 12.00
Serviser, leksaker, tavlor, m.m.

Servering av kaffe, korv och bröd
VARMT VÄLKOMNA

Alekretsarna

Folkets Hus i Älvängen
Lördag 29 oktober

Centern i Ale
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HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 24 okt kl 18

Välkomna!

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM

TYGLADAN

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.ytytytytytytytytyyyyyytytttytyy trtrtrtrrttrtrrtrtrtrtrrtrrrreeeeeeeeeeeee e e e ee e ee e ocococococococccccocococococoocccccoocccccoco hhhhhhhhhhhhhhhhhh h h hh h hhhh hh hh hhh ininininnninininnininnnnnnnnininnii rerererereerreeerrerererererereereererererereerereere nnnnnnnnnnnnn n n n nnnn nnnnn n n n n n nnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yyy y y yyyyyyy enenenenenneneneneneneneneeeennenennenenenneneeeneene erereeerereeerereeererererererererererrereeeree giggiggigggigigigigiggigiggiggggggg oooooo o o o oo ooooo oochchchchchchchchchhcchhchchchchchchchchcch nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnytytytyyyytytytytytytytyytytyytytytytyytytyyyyy ttttttttt t ttt t t bebebbebebebebebebebeebeeebbbebebebbbbbebebebbebbbehahahhhahahahaahhahahaaaahhhhhhhhag.g.g.g.g.g.g.g.ggg.ggggggg

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
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ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 

LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 

i Starrkärr 14/12 
och i Surte 15/12

Ring Johanna: 0705-79 58 53
eller maila: alelucia@live.se

SÅNGGRUPPEN 
CARISMA

Tre damer uppträder 
med sång och musik 

Fredag 21 oktober kl 19.00
Aktivitetshuset i Älvängen

Entré 25 kr. inkl kaffe

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO STARKE i Älvängen -  NBV
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

I torsdags gick startskottet 
för höstens ortsutveck-
lingsmöten. Först ut var 

Alafors där ortsborna gavs 
sin möjlighet till påverkan i 
mötet med lokala politiker. 
Två gånger om året, vår och 
höst, erbjuds detta tillfäl-
le och har så gjorts under en 
lång följd av år. De invåna-
re som ändå väljer tv-soffan 
istället för att ta sig till mö-
teslokalen, med motivering-
en ”Det spelar ingen roll vad 
vi säger, det är ändå kommu-
nen som bestämmer”, bör 
ställa sig frågan: Vilka är det 
som är kommunen? Jo, det 
är alla vi som har Ale som 
vår hemvist. Vill vi åstad-
komma förändringar, har vi 
idéer som vi anser bör till-
varatas, då är det också vår 
skyldighet att besöka dessa 
demokratiforum som orts-
utvecklingsmötena faktiskt 
utgör. Personligen tycker 
jag att mötena blivit bättre 
på senare år, då presidier-
na på respektive orter lärt 
sig känna av de för stunden 
riktigt heta frågorna. Ännu 
bättre blir det när de lyckas 
knyta upp representanter 
från förvaltningar och orga-
nisationer som sitter på be-
sluten. Det är viktigt om 
ortsmötena ska fylla den 
funktion som de är tänkta att 
göra. Det ska alltid ses som 
ett nederlag de gånger som 
en fråga lämnas obesvarad.

Efter många turer fram 
och tillbaka är det äntligen 
klart att det blir en konst-
gräsplan i Ale kommun. Det 
lovades vitt och brett från 

de politiska blocken under 
valrörelsen i fjol, men tyvärr 
har handlingskraften inte 
varit lika påtaglig. Medan 
konstgräsplanerna plop-
pat upp som svampar ur 
jorden i kranskommunerna, 
bortsett från Lilla Edet som 
också utgör en svart fläck 
på kartan, har frustrationen 
blivit allt mer påtaglig bland 
Ales fotbollsklubbar. I förra 
veckan gavs emellertid klar-
tecken för byggnation av 
den första planen. Det blir 
inte på Sjövallen i Alafors, 
vilket utropades i förstaläget, 
utan på Älvevi i Älvängen. 
Det första officiella spad-
taget kommer att ske på 
onsdag med fritidsintendent 
Klas Arvidsson i spetsen, 
vars uppdrag har varit att 
till slut göra verkstad av 
politikernas viljeyttringar 
och samtidigt prioritera 
placeringsordningen. Det 
är inte bara Älvängens IK 
som är att gratulera utan 
hela Fotbollsale som nu ges 
chansen att åtnjuta goda trä-
ningsförhållanden året om, 
oavsett om det regnar eller 
snöar ute. Det är en efter-
längtad satsning och ska vi 
kunna behålla våra lovande 
talanger på hemmaplan är 
konstgräsplaner ett måste. 
Jag skriver konstgräsplaner 
då jag hoppas vi får se fler 
av den varan inom den 
närmaste framtiden. Vi har 
redan hamnat på efterkäl-
ken i Ale, men förhopp-
ningsvis ser situationen 
annorlunda ut om några år.

Den gångna veckan 

avrundade jag med ett besök 
i Starrkärrs bygdegård. Min 
yrkesroll berikar ofta livet 
med många härliga upple-
velser. Söndagens Skratta 
& Sjung var en sådan. Till-
sammans med ett hundratal 
andra alebor hade jag nöjet 
att lyssna till Öbarna, alias 
Janne Magnarsson och 
Eva Jarnedal, som bjöd på 
ett par timmars enastående 
underhållning. Samtidigt 
som höstsolen strålade in 
genom fönstret stod Grund-
sunds eminenta duo på 
scenen och serverade den 
ena svenska visan efter den 
andra. Däremellan klämde 
Lennart Thorstensson 
in allsånger som fick alla 
i publiken att bli glada till 
sinnet. Tänk att livskvalitet 
inte behöver vara märkvär-
digare än så, bara lite social 
samvaro, finstämd musik och 
en god kopp kaffe i pausen. 
Något att bära med sig nu 
n ä r mörker och 

höstrusk står 
för dörren.

Ta möjligheten att påverka

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

LEDARE2

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JONAS ANDERSSON
Chefredaktör  |  jonas@alekuriren.se

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

AUKTION
Till förmån för svältdrabbade 

på Afrikas Horn

Visning 11.00, lösöresauktion 12.00
Serviser, leksaker, tavlor, m.m.

Servering av kaffe, korv och bröd
VARMT VÄLKOMNA

Alekretsarna

Folkets Hus i Älvängen
Lördag 29 oktober

Centern i Ale
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HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 24 okt kl 18

Välkomna!

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

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-p
PÄLS 180:-/m

HÖSTTYGERNA ÄR HÄR!!
VINTERKLÄDER FÖR BARN

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)
HEMINREDNING FÖR DITT HEM

TYGLADAN

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.ytytytytytytytytyyyyyytytttytyy trtrtrtrrttrtrrtrtrtrtrrtrrrreeeeeeeeeeeee e e e ee e ee e ocococococococccccocococococoocccccoocccccoco hhhhhhhhhhhhhhhhhh h h hh h hhhh hh hh hhh ininininnninininnininnnnnnnnininnii rerererereerreeerrerererererereereererererereerereere nnnnnnnnnnnnn n n n nnnn nnnnn n n n n n nnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yyy y y yyyyyyy enenenenenneneneneneneneneeeennenennenenenneneeeneene erereeerereeerereeererererererererererrereeeree giggiggigggigigigigiggigiggiggggggg oooooo o o o oo ooooo oochchchchchchchchchhcchhchchchchchchchchcch nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnytytytyyyytytytytytytytyytytyytytytytyytytyyyyy ttttttttt t ttt t t bebebbebebebebebebebeebeeebbbebebebbbbbebebebbebbbehahahhhahahahaahhahahaaaahhhhhhhhag.g.g.g.g.g.g.g.ggg.ggggggg

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
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ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 

LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 

i Starrkärr 14/12 
och i Surte 15/12

Ring Johanna: 0705-79 58 53
eller maila: alelucia@live.se

SÅNGGRUPPEN 
CARISMA

Tre damer uppträder 
med sång och musik 

Fredag 21 oktober kl 19.00
Aktivitetshuset i Älvängen

Entré 25 kr. inkl kaffe

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO STARKE i Älvängen -  NBV
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Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 22 okt

Barnteater Kl 11.00

Mamma Mu i stan
Biljetter 20:-/st säljs på 

Surte bibliotek.
• Fiskdamm 

• Bokförsäljning (beg böcker)

• Servering 

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 26 oktober har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

- Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun

-  Redovisning av ännu ej besvarade 
motioner

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
19 oktober 2011.
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Storlek 42-50. Utgår ur sortimentet.

Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lape l le t s

NÖDINGE. Education of the 
future.

Det är namnet för ett 
tvåårigt EU-finansierat 
projekt med fokus på vux-
enutbildning.

I förra veckan genomför-
des den första av tre work-
shops i Ale gymnasium 
med gäster från Italien, 
Turkiet, Wales och Tysk-
land.

All personal och en del av elev-
erna på vuxenutbildningen i Ale 
ska åka på studiebesök utom-
lands. Det är en del i ett EU-
projekt som går ut på att utveckla 
vuxenutbildningen i Europa.

– Vi vill se hur andra jobbar 
så att vi kan lära av varandra och 
bli bättre. De som beslutar om 
EU-pengarna bedömde projek-

tet som både viktigt och bra kon-
struerat, berättar Malin Levin, 
lärare i kemi, biologi och natur-
kunskap på Ale kommuns vuxen-
utbildning.

Dela med sig av goda idéer
Initiativet till projektet kommer 
från Ale. Vuxenutbildningen 
hade inget direkt internationellt 
samarbete och när möjligheten 
dök upp ville man ta chansen. 
Tanken är att deltagarna, både 
personal och elever, ska få en 
inblick i hur andra vuxenutbild-
ningar jobbar och dela med sig av 
goda idéer och arbetssätt. Delta-
garskolorna finns i Ale, Tyskland, 
England, södra Italien och östra 
Turkiet.

– Organisationerna ser olika 
ut, men vi ställs inför samma pro-
blem. Vi ska lära av varandra och 

hur utmaningar kan hanteras, 
bland annat elever som skriver 
in sig men som inte kommer och 
svårigheter vid distansundervis-
ning, säger Malin Levin.

Projektet består av tre work-
shops, dels jobbskuggningar för 
hela personalen då man besöker 
varandra på de olika skolorna, 
dels elevskuggningar, då några av 
vuxenutbildningens elever åker 
utomlands för att se hur andra 
skolor fungerar.

Nya arbetsmetoder
– Projektet omfattar tolv utbytes-
resor, elva för personalen och en 
för studenter. De två andra work-
shopen kommer att bli i Turkiet 
och Wales, berättar Malin Levin.

– De nya verktygen och 
arbetsmetoderna som lärarna tar 
med sig ur projektet kommer att 

göra inlärningen annorlunda och 
bättre för vuxeneleverna.

Den inledande worksho-
pen i Ale spände över tre dagar, 
måndag till onsdag i förra 
veckan. Den fokuserade på digi-
tala undervisningsformer och 
arbetsmetoder. Bland annat 
visades lärplattformen It’s lear-
ning, som dessutom ska använ-
das som kommunikationsväg 
mellan skolorna under projektet. 
De utländska gästerna fick också 
ta del av västkusten i sin vackra 
höstprakt med besök på Bohus 
fästning och Gullholmen.

Internationellt utbyte ska 
förbättra vuxenutbildningen

– Projektet inleddes med workshop i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Levin och Ann Öhrström på vuxenutbildningen i Ale är initiativtagare till det EU-finansierade projektet Education of the future. Fem 
länder deltar i utbytet som syftar till att verksamheterna ska dela med sig av goda idéer och arbetssätt.
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Till förmån för 
all världens barn

Lördag 22 oktober kl 17.00 
i Ale Gymnasium

Café är öppet

Arrangör: Mötesplats Ungdom

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

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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Är det rätt att man 
offrar elevers utbild-
ning för att man inte 

har rätt resurser eller kom-
petenser? Som förälder har 
jag stor erfarenhet av Aro-
seniusskolan under cirka sex 
års tid då jag haft barn på 
skolan, både normalbegåva-
de barn och barn med funk-
tionshinder.

Jag skulle här vilja berätta 
min historia om hur man 
kan bli behandlad av lärare 
och skolledning på den 
skolan.

Eftersom eleven inte fick 
sin diagnos förrän i årskurs 
8 trots påstötningar från oss 
föräldrar var det ingen som 
tog problematiken på allvar 
under mellanstadiet. Därav 
led eleven av kunskapsbrist 
när högstadiet började.

Till en början arbetade 
det personer på skolan som 
hade erfarenhet och  kompe-
tens av arbete med barn med 
inlärningssvårigheter. Även 
dessa personer fick strida 
mot sina kollegor och chefer 
för att få de att förstå inne-
börden av problematiken för 
dessa barn.

I motvind har eleven och 
vi föräldrar kämpat, ifråga-
satt och i vissa fall själva fått 
lägga upp arbetsmetoder för 
att få det att fungera. Man 
ska då vara medveten om 
att, jag citerar ett mail från 
skolverket:

Skolverket har i tillsynsbe-
slut funnit att resursbrist inte 
är ett godtagbart argument i 
sammanhanget.  Skolstyrelsen 
påpekar också att elever i behov 
av särskilt stöd ska vara en 

prioriterad grupp. 
Under de här tre åren 

som eleven gått på Aroseni-
usskolan har det funnits tre 
rektorer. Lärare med erfa-
renhet har slutat på skolan 
av olika anledningar. Lärare, 
pedagoger och rektorer har 
varit oense om vem som 
ska vara elevens ansvariga 
betygssättande lärare vilket 
medfört att elevens arbete 
i olika ämnen har blivit 
lidande trots att vi som 
föräldrar har stött på och 
återigen tjatat om varför i 
fridens namn inte undervis-
ningen har kommit igång på 
terminen.

Sex veckor in på terminen 
har till exempel inte matten 
kommit igång ordentligt 
eftersom varje ny lärare 
måste kartlägga var och 

hur långt eleven kommit i 
ämnet. Vi har påpekat för 
skolledningen att de måste 
gå ut och berätta för eventu-
ellt kommande elever med 
inlärningssvårigheter att:

Denna skola kan inte ta 
hand om barn med funk-
tionshinder som till exempel 
ADHD. Vi har inte rätt 
kompetens för detta. 

Det är rektorn på skolan 
som är skyldig att se till att 
eleven får särskilt stöd. Det 
är också rektor som slutligen 
beslutar om vilket stöd som 
ska ges, detta utifrån elevens 
behov.  Det är således inte 
reglerat hur stödet ska se 
ut. Skolan måste se till så 
att eleven ges möjlighet att 
få en likvärdig chans som 
andra elever har. Så har det 
inte gått till i detta fall. Vi 

har hela tiden fått höra att, 
jag citerar skolans dåvarande 
rektor från ett mail: 

“Jag är medveten om att 
vi behöver arbeta mycket med 
att göra undervisningen på 
vår skola mer anpassad till alla 
elever. Vi arbetar mycket med 
denna fråga i personalgrup-
perna, genom samtal, fortbild-
ning, handledning m.m. Men 
som du säkert förstår så tar det 
lång tid att vända ett förhåll-
ningssätt och arbetssätt som 
har använts under lång tid till 
att göra och tänka på ett annat 
sätt. Jag kan bara beklaga 
att det inte fungerar till fullo 
idag.”

Men tyvärr så tycker 
vi inte att det är okej att 
en enda elev offras för att 
skolan inte har ett arbets-
sätt som fungerar. Det finns 

bara en enda som förlorar 
på detta och det är eleven. 
Detta är fullständigt oaccep-
tabelt och skulle vara straff-
bart. Det går an för ansva-
riga att gömma sig bakom; 
Vi arbetar för fullt för att få 
en förbättring på vår skola 
men tyvärr efter tre år har vi 
inte kommit någonstans.

Av hänsyn till mina barn 
förblir jag anonym i denna 
insändare och detta är det 
första och sista jag delar med 
mig av i Alekuriren. Det 
kommer alltså inte att bli 
någon duell eller pajkastning 
från min sida i tidningen 
även om skolledningen för-
söker sig på någon form av 
förklaring. 

En mamma

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

    

 Julbord med logi & spa  
välkomstglögg • logi • frukost • julbord • konsert • fysisk aktivitet • entré spa 

  

Ett av Sveriges längsta 

Julbord

fr. 1 295:-/pp 

fr.  445:-/pp

Stödfamiljer sökes
Ali, 5 år, är en glad och livlig 
pojke som behöver bemötas 
med värme, tålamod och 
engagemang. Sandra, 10 år, 
är en sprallig tjej som 
behöver bekräftelse från 
stabila vuxna som är positiva 
och kan sätta gränser.

Ali, Sandra och flera andra barn 
behöver få vara hos en trygg 
och stabil familj en till två 
helger i månaden.

Har ni lust och möjlighet att 
hjälpa till? Ni får ekonomisk 
ersättning, handledning och 
utbildning. 

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 23 15 eller 

031-365 35 50
familjehem.nordost@angered.

goteborg.se

Som rektor beklagar jag 
insändarens upplevel-
se av Aroseniussko-

lan. Vi tar insändarens ord 
på stort allvar och fortsät-
ter arbeta för att alla elever 
ska uppleva att de går på en 
bra skola. Jag är tacksam 
för en dialog med er som 
har tankar om hur vi skulle 
kunna få vår skola att bli 
ännu bättre.

De senaste åren har Aro-
seniusskolan haft en mycket 

positiv utveckling. Trivseln 
på skolan har ökat. Vi har en 
tydlig struktur och organisa-
tion. Vi har duktiga pedago-
ger som undervisar eleverna 
och vi har ett elevhälsoteam 
som tar stort ansvar för elev-
ernas hälsa och utveckling.

På Aroseniusskolan gör 
vi omfattande satsningar 
på elever i behov av särskilt 
stöd eftersom vi känner 
ett stort ansvar för att våra 
elever skall få en bra utbild-

ning. Våra pedagoger stöd-
jer eleverna när de är i behov 
av särskilt stöd, kompensato-
riska hjälpmedel används om 
elever behöver det och elev-
erna får studiestöd i form av 
hjälp med struktur, läxläs-
ning och studieteknik. Vi 
hjälper även de elever som 
vill ha extra tid i skolan med 
lärare i form av studiestöd 
och eftermiddagsskola fem 
timmar varje veckan. Arose-
niusskolan arbetar intensivt 

med att öka elevnärvaron på 
skolan och har på kort tid 
nått mycket goda resultat.

Carina Olsson
Rektor på Aroseniusskolan

Aroseniusskolans rektor bemöter kritiken:

"Vi har en tydlig struktur och organisation"
I förra numret av Alekuriren berättade vi om Anders 
Lundins arbete med att göra en film om Surte Glasbruk. 
Det smög sig tyvärr in ett fel i faktarutan. Glastillverk-
ningen startade 1863, alltså inte 1963. Vi ber om ursäkt 
för detta.

Rättelse

I förra veckan gick det 
socialdemokratis-
ka kommunalrådet i 

Malmö, Ilmar Reepalu 
ut med förslaget att kunna 
utvisa nyblivna svenska 
medborgare om de begår 
brott. Huruvida detta är 
för att flörta med Sveri-
gedemokraterna eller om 
deras åsikter på vissa plan 
stämmer överens vet vi 
inte men de ser ut att vara 
inne på samma spår. 

Enligt medierna ställde 
sig Morgan Johansson 
(S), som är ordförande 
i Justitieutskottet, först 
bakom förslaget, medan 
Håkan Juholt, åtmins-

tone utåt sett tog kraftigt 
avstånd. Det är tydligt att 
Socialdemokraterna är 
splittrade inom partiet och 
partiledaren uppenbarligen 
inte tillåts föra den politik 
han verkar stå för. 

Jag ser väldigt allvarligt 
på detta och min fråga är 
nu till de socialdemokra-
tiska ledamöterna, var står 
ni egentligen? Christina 
Oskarsson, Jörgen Hell-
man och Peter Johnsson 
vad tycker ni som lokala 
socialdemokratiska riks-
dagsledamöter? 

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot, Norra Älvsborg

Öppet brev till Social-
demokrater i Norra Älvsborg
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Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Har alla börjat prata
otydligt?

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se
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Är det rätt att man 
offrar elevers utbild-
ning för att man inte 

har rätt resurser eller kom-
petenser? Som förälder har 
jag stor erfarenhet av Aro-
seniusskolan under cirka sex 
års tid då jag haft barn på 
skolan, både normalbegåva-
de barn och barn med funk-
tionshinder.

Jag skulle här vilja berätta 
min historia om hur man 
kan bli behandlad av lärare 
och skolledning på den 
skolan.

Eftersom eleven inte fick 
sin diagnos förrän i årskurs 
8 trots påstötningar från oss 
föräldrar var det ingen som 
tog problematiken på allvar 
under mellanstadiet. Därav 
led eleven av kunskapsbrist 
när högstadiet började.

Till en början arbetade 
det personer på skolan som 
hade erfarenhet och  kompe-
tens av arbete med barn med 
inlärningssvårigheter. Även 
dessa personer fick strida 
mot sina kollegor och chefer 
för att få de att förstå inne-
börden av problematiken för 
dessa barn.

I motvind har eleven och 
vi föräldrar kämpat, ifråga-
satt och i vissa fall själva fått 
lägga upp arbetsmetoder för 
att få det att fungera. Man 
ska då vara medveten om 
att, jag citerar ett mail från 
skolverket:

Skolverket har i tillsynsbe-
slut funnit att resursbrist inte 
är ett godtagbart argument i 
sammanhanget.  Skolstyrelsen 
påpekar också att elever i behov 
av särskilt stöd ska vara en 

prioriterad grupp. 
Under de här tre åren 

som eleven gått på Aroseni-
usskolan har det funnits tre 
rektorer. Lärare med erfa-
renhet har slutat på skolan 
av olika anledningar. Lärare, 
pedagoger och rektorer har 
varit oense om vem som 
ska vara elevens ansvariga 
betygssättande lärare vilket 
medfört att elevens arbete 
i olika ämnen har blivit 
lidande trots att vi som 
föräldrar har stött på och 
återigen tjatat om varför i 
fridens namn inte undervis-
ningen har kommit igång på 
terminen.

Sex veckor in på terminen 
har till exempel inte matten 
kommit igång ordentligt 
eftersom varje ny lärare 
måste kartlägga var och 

hur långt eleven kommit i 
ämnet. Vi har påpekat för 
skolledningen att de måste 
gå ut och berätta för eventu-
ellt kommande elever med 
inlärningssvårigheter att:

Denna skola kan inte ta 
hand om barn med funk-
tionshinder som till exempel 
ADHD. Vi har inte rätt 
kompetens för detta. 

Det är rektorn på skolan 
som är skyldig att se till att 
eleven får särskilt stöd. Det 
är också rektor som slutligen 
beslutar om vilket stöd som 
ska ges, detta utifrån elevens 
behov.  Det är således inte 
reglerat hur stödet ska se 
ut. Skolan måste se till så 
att eleven ges möjlighet att 
få en likvärdig chans som 
andra elever har. Så har det 
inte gått till i detta fall. Vi 

har hela tiden fått höra att, 
jag citerar skolans dåvarande 
rektor från ett mail: 

“Jag är medveten om att 
vi behöver arbeta mycket med 
att göra undervisningen på 
vår skola mer anpassad till alla 
elever. Vi arbetar mycket med 
denna fråga i personalgrup-
perna, genom samtal, fortbild-
ning, handledning m.m. Men 
som du säkert förstår så tar det 
lång tid att vända ett förhåll-
ningssätt och arbetssätt som 
har använts under lång tid till 
att göra och tänka på ett annat 
sätt. Jag kan bara beklaga 
att det inte fungerar till fullo 
idag.”

Men tyvärr så tycker 
vi inte att det är okej att 
en enda elev offras för att 
skolan inte har ett arbets-
sätt som fungerar. Det finns 

bara en enda som förlorar 
på detta och det är eleven. 
Detta är fullständigt oaccep-
tabelt och skulle vara straff-
bart. Det går an för ansva-
riga att gömma sig bakom; 
Vi arbetar för fullt för att få 
en förbättring på vår skola 
men tyvärr efter tre år har vi 
inte kommit någonstans.

Av hänsyn till mina barn 
förblir jag anonym i denna 
insändare och detta är det 
första och sista jag delar med 
mig av i Alekuriren. Det 
kommer alltså inte att bli 
någon duell eller pajkastning 
från min sida i tidningen 
även om skolledningen för-
söker sig på någon form av 
förklaring. 

En mamma

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

    

 Julbord med logi & spa  
välkomstglögg • logi • frukost • julbord • konsert • fysisk aktivitet • entré spa 

  

Ett av Sveriges längsta 

Julbord

fr. 1 295:-/pp 

fr.  445:-/pp

Stödfamiljer sökes
Ali, 5 år, är en glad och livlig 
pojke som behöver bemötas 
med värme, tålamod och 
engagemang. Sandra, 10 år, 
är en sprallig tjej som 
behöver bekräftelse från 
stabila vuxna som är positiva 
och kan sätta gränser.

Ali, Sandra och flera andra barn 
behöver få vara hos en trygg 
och stabil familj en till två 
helger i månaden.

Har ni lust och möjlighet att 
hjälpa till? Ni får ekonomisk 
ersättning, handledning och 
utbildning. 

Ring eller skriv till oss
Tel 031-365 23 15 eller 

031-365 35 50
familjehem.nordost@angered.

goteborg.se

Som rektor beklagar jag 
insändarens upplevel-
se av Aroseniussko-

lan. Vi tar insändarens ord 
på stort allvar och fortsät-
ter arbeta för att alla elever 
ska uppleva att de går på en 
bra skola. Jag är tacksam 
för en dialog med er som 
har tankar om hur vi skulle 
kunna få vår skola att bli 
ännu bättre.

De senaste åren har Aro-
seniusskolan haft en mycket 

positiv utveckling. Trivseln 
på skolan har ökat. Vi har en 
tydlig struktur och organisa-
tion. Vi har duktiga pedago-
ger som undervisar eleverna 
och vi har ett elevhälsoteam 
som tar stort ansvar för elev-
ernas hälsa och utveckling.

På Aroseniusskolan gör 
vi omfattande satsningar 
på elever i behov av särskilt 
stöd eftersom vi känner 
ett stort ansvar för att våra 
elever skall få en bra utbild-

ning. Våra pedagoger stöd-
jer eleverna när de är i behov 
av särskilt stöd, kompensato-
riska hjälpmedel används om 
elever behöver det och elev-
erna får studiestöd i form av 
hjälp med struktur, läxläs-
ning och studieteknik. Vi 
hjälper även de elever som 
vill ha extra tid i skolan med 
lärare i form av studiestöd 
och eftermiddagsskola fem 
timmar varje veckan. Arose-
niusskolan arbetar intensivt 

med att öka elevnärvaron på 
skolan och har på kort tid 
nått mycket goda resultat.

Carina Olsson
Rektor på Aroseniusskolan

Aroseniusskolans rektor bemöter kritiken:

"Vi har en tydlig struktur och organisation"
I förra numret av Alekuriren berättade vi om Anders 
Lundins arbete med att göra en film om Surte Glasbruk. 
Det smög sig tyvärr in ett fel i faktarutan. Glastillverk-
ningen startade 1863, alltså inte 1963. Vi ber om ursäkt 
för detta.

Rättelse

I förra veckan gick det 
socialdemokratis-
ka kommunalrådet i 

Malmö, Ilmar Reepalu 
ut med förslaget att kunna 
utvisa nyblivna svenska 
medborgare om de begår 
brott. Huruvida detta är 
för att flörta med Sveri-
gedemokraterna eller om 
deras åsikter på vissa plan 
stämmer överens vet vi 
inte men de ser ut att vara 
inne på samma spår. 

Enligt medierna ställde 
sig Morgan Johansson 
(S), som är ordförande 
i Justitieutskottet, först 
bakom förslaget, medan 
Håkan Juholt, åtmins-

tone utåt sett tog kraftigt 
avstånd. Det är tydligt att 
Socialdemokraterna är 
splittrade inom partiet och 
partiledaren uppenbarligen 
inte tillåts föra den politik 
han verkar stå för. 

Jag ser väldigt allvarligt 
på detta och min fråga är 
nu till de socialdemokra-
tiska ledamöterna, var står 
ni egentligen? Christina 
Oskarsson, Jörgen Hell-
man och Peter Johnsson 
vad tycker ni som lokala 
socialdemokratiska riks-
dagsledamöter? 

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot, Norra Älvsborg

Öppet brev till Social-
demokrater i Norra Älvsborg
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Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook
facebook.com/alekuriren

Har alla börjat prata
otydligt?

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

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

Oktober

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  
31 oktober 2011 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

·         Allmänhetens frågestund

·         Verksamhetsplan med budget för 2012

·         Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31

·          Finansiering av överförda föreningsbidrag och stipendium till 
kultur- och fritidsnämnden

·          Revidering av taxa för prövning och kontroll inom 
livsmedelsområdet

·         Förslag till ny trafikplan och hastighetsplan

·          SOLTAK – förslag till fortsatt samverkan mellan kommunerna 
Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv

·         Bolagsordning för AB Alebyggen

·          Svar på motion från Rune Karlsson (SD) om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande

·          Svar på motion från Rose-Marie Fihn (FP) om att äldre par ska 
få leva tillsammans på kommunens boenden

Föredragningslistan finns hos Ale kommun,0303-330 000 och på ale.se. 
Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige

INSTÄLLD FILMVISNING
Bio för daglediga 1 november kl 14.00 i 
Medborgarhuset, Alafors är inställd på grund 
av arbete med nya biografmaskiner.

Har din närstående afasi?  
Vill du veta mer? Vill du delta i en samtalsgrupp 
tillsammans med andra anhöriga/närstående?

Anhörigstödet inbjuder till fyra träffar under vintern 
med start 1 november.
Du får träffa logoped Stina Lundberg som arbetar både i Ale och Kungälv. 
Du kommer också att träffa biståndshandläggare, arbetsterapeut och 
anhörigkonsulent.

Träffarna kommer att vara i Bohus servicehus 
kl 17-19, 1/11, 22/11, 6/12 samt den 10/1.
Det kommer att innehålla frågor kring diagnoser, symtom och 
behandling. Vi diskuterar bemötande och vardagsstöd, samt vad sjukvård 
och kommunens service och stöd kan erbjuda.

Frågor och intresseanmälan till Stina Lundberg, logoped tfn 0704 32 01 74
Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent tfn 0303 37 12 54
Samarbete med Studieförbundet  Vuxenskolan

Bohus
Tisdag 25 oktober kl 19.00, Bohus servicehus

Teman för kvällen:
•   BanaVäg i väst informerar om senaste nytt och vi diskuterar den 

nuvarande trafiksituationen.
•  Västtrafik informerar om sina åtgärder i samband med 

trafikomläggningen.
• Fritid informerar om den nya idrottshallen.
• Övriga frågor.

Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Starrkärr/Kilanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

Teman för kvällen:
•  Jörgen Sundén Ale kommun, exploaterings- och 

samhällsplaneringsavdelningen redovisar om bullerutredningen för 
den tänkta motorbanan i Kollanda.

•  Jan A Pressfeldt Samhällsbyggnadsnämndens ordförande berättar om 
planerna för byggnation på landsbygden.

•  Triventus ; Bengt Henriksson samt Vind i Ale  redovisar dagsläget för 
vindkraftsetablering i Ale.

Välkomna hälsar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

Hålanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Hålanda bygdegård

Teman för kvällen:
•  Information om grannsamverkan, Lotti Klug, brotts- och 

säkerhetshandläggare Ale kommun.
•  Kommunledningens tankar om Hålandas service och infrastruktur 

i framtiden, Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande i Ale 
kommun.

•  Svar på frågor från förra mötet.
•  Vi bjuder på fika!

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen

Nödinge
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Musiksalen Ale gymnasium 
Teman för kvällen:
 •  Nu vänder vi trenden för Ale gymnasium, Hans Enckell, 

verksamhetschef Lola Odén, rektor samt Annika Sjöberg, sektorschef.
 •  Aktuella bostadsprojekt, Ale höjd och Södra Backa, Erik Wikström, 

planarkitekt Emely Lundahl, planarkitekt.
 •  Vi bjuder på kaffe och bulle.

Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Alvhem
Torsdag 27  oktober, kl 19.00, Klubbstugan Gläntevi 
Teman för kvällen:
 •  Hur går det med bygget av E45 – medverkan från Trafikverket och 

PEAB.
 •  Information om nybyggnation i Lilla Alvhem – medverkan från KB 

Maden.
 •  Vi följer upp gamla frågor – och väcker nya.
 •  Vi bjuder på fika

Välkomna önskar
Roland Wall, Peter Ohlsson och Leif Gustafsson

Surte
Tisdagen den 18/10 kl 18-22, Glasbruksmuseet Samlingslokalen

Välkomna hälsar
Owe Olsson, Stina-Kajsa Melin och Chatarina Engström

Ortsutvecklingsmöten

TEMAKVÄLLAR 
I NOVEMBER
Kommunpsykiatri 
samt autism och andra 
neuropsykiatriska 
diagnoser

Samtliga mötesträffar vänder 
sig till anhöriga/närstående. 
Medverkande är personal inom 
kommunen. Tillfälle för utbyte 
av information, erfarenheter, 
frågor och synpunkter.

2/11 Kommunpsykiatri
Organisation
Vad erbjuds inom kommun 
respektive primärvård/
regionsjukvård
Hur arbetar vi kring bemötande 
förhållningssätt och synsätt!

16/11 Autism och andra 
neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll preciseras  senare

30/11 Autism och andra 
neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll preciseras senare

Alla träffarna sker på Älvängens 
aktivitetshus Carlmarks väg 4 
(stora entren), Klockan 18-20
Anmälan ej nödvändig men 
hör gärna av dig via telefon, 
telefonsvar eller mejl (för 
fika) till Ann-Marie Thunberg 
anhörigkonsulent tfn 
0303 37 12 54 e-post:  
ann-marie.thunberg@ale.se
Samarbete med Studieförbundet  
Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE
KULTURSKOLANS 
HÖSTKONSERT

Sång, Musik och Bild med 
elever från Ale kulturskola. I 
samband med konserten sker 
insamling för världens barn. 
Intresseföreningen säljer fika 
från 18.30.
>> Torsdag 27 oktober 19.00
teatern  Ale gymnasium.
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NÖDINGE. Alebyggen 
har många projekt 
igång samtidigt.

Några är på plane-
ringsstadiet medan 
andra är inne i slutfa-
sen.

– Det händer mycket 
just nu, konstaterar 
Sven Burgren.

Av de projekt som lider mot sitt 
slut kan nämnas Norra Klöver-
stigen i Nödinge där det har 
skett en förtätning med ytter-
ligare en huskropp om 20 lä-
genheter. Inflyttning är plane-
rad till den 1 december.

– Intresset har varit stort 
och vi har bara ett fåtal lägen-
heter kvar att hyra ut, övriga 
är tecknade. Gensvaret har 
således varit väldigt positivt 
från allmänheten. Den här 
insats- och hyresnivån som vi 
ser i Nödinge idag hade varit 
otänkbar för 20 år sedan och 
det var därför som projektet 
lades på is 1993, säger Sven 
Burgren.

Installationsarbete
Byggnationen på Klöversti-
gen har gått enligt plan och 
Christer Svensson, plats-
chef på Tage & Söner, för-
klarar att tidstappet som den 
stränga vintern förorsakade 
har ätits ikapp.

– Nu återstår inrednings- 
och installationsarbete i form 
av kakling, målning och golv-
läggning. Slutbesiktning sker 

28-29 november, berättar 
Christer.

Lika stort har inte intresset 
varit på Potatisåkern i Bohus. 
Fyra av totalt tolv hus är fär-
digställda i dagsläget.

– Fem hus är tecknade. Nu 
har vi tagit in en utomståen-
de mäklare som ska genom-
föra visningar och marknads-
föra området på Hemnet. 
Det som har legat oss i fatet 
under försäljningstiden är 
infrastruktursombyggnaden 
där just Bohus är väldigt hårt 
drabbat för tillfället. Samtli-
ga hus har tecknats av orts-
bor medan göteborgarna har 
varit betydligt mer skeptiska 
med tanke på hur det ser ut i 
området.

Framtida byggnationer
Av framtida byggnationer 
ligger Furulundsområdet i 
Alafors på tur. Det mesta tyder 
på att spaden sätts i backen 
första kvartalet nästa år.

– Vi har planerat in husen 
så som vi vill ha dem. Det 
handlar om 17 enplanshus 
och 10 tvåplanshus. Därutö-
ver blir det försäljning av sex 
fristående villatomter.

– Det som skulle kunna 
sätta käppar i hjulet nu vore 
en fördjupad ekonomisk kris. 
Några ytterligare överkla-
ganden kan emellertid inte 
hindra projektet, säger Bur-
gren.

Vad blir det för hustyper 
i Furulundsområdet?

– Vi har en idé om att 
bygga så kallade passivhus 
eller åtminstone lågenergi-
hus. Det blir små villor med 
tillhörande carport.

Detaljplanarbetet
Alebyggen har också påbör-
jat detaljplanearbetet för 50 
lägenheter på Änggatan i 
Älvängen. 

– En del av området är 
tänkt som ett trygghetsbo-
ende, poängterar Burgren.

Byggstart är beräknad till 
hösten 2012 och inflyttning 
ett år senare.

Vidare håller det på att 
tas fram en studie för Nol 
och delen Folketshusvä-
gen/Mossvägen. Det hand-
lar om att utveckla befintligt 
område.

– Vi planerar för en viss 
förtätning, men är samti-
digt noga med att bevara 
den stora öppna gården som 
finns. Samtidigt tittar vi på att 
göra alla lägenheter tillgäng-
liga och mer energisnåla. I 
sådant fall handlar det om att 
byta fasader och stamrenove-
ra husen. Modernisering av 
bad och våtutrymmen finns 
också med i helhetsgreppet.

– Förhoppningen är att ha 
klart en studie i år som senare 
kan resultera i ett byggpro-
gram, avslutar Sven Burgren.

Det händer på Alebyggen

Sven Burgren, projektledare Alebyggen, och Christer Svensson, platschef på Tage & Söner, 
konstaterar att det snart stundar inflyttning på Norra Klöverstigen i Nödinge. Den nya hus-
kroppen innefattar 20 lägenheter.

Vi har funnits i Älvängen  
så länge man kan minnas.
Nu tar vi snart  bort sedel och mynthantering  
i kassan. Uttagsautomaten fungerar som tidigare.   
Vi har öppet som vanligt måndag-fredag 10.00-15.00.  
Måndag och torsdag även 15.00-18.00.  
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 0303-334880 eller alvangen@swedbank.se

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

Måndag till fredag 
bjuder vi på kaffe och kaka!

TECKNA ETT 

SCHYSST 
ELAVTAL!

VINTERN ÄR SNART HÄR...

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

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

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Årets företagarmöte
Möt entreprenören, 
företagsledaren, inspiratören 
och gurun inom handeln. 
VD Boris Lennerhov, 
Gekås Ullared

Onsdag 26 oktober kl 18.30
i Medborgarhuset i Alafors

Anmälan: senast den 21 oktober 
till jerry.brattasen@ale.se
Frågor: Jerry Brattåsen 0303-330 277

PROGRAM:
18.30 Välkomna till mingel och mat

Möt entreprenören, företagaren och inspiratören 
VD Boris Lennerhov* GeKås i Ullared

Positiv näringslivsutveckling i Ale – Mikael Berglund 
& kommunchef Erik Lidberg

Dagen till ära serveras det en Italiensk tallrik.

Hjärtligt välkomna!

* Boris Lennerhov är VD för Gekås i Ullared sedan 11 år. 
Det unika med Gekås är att man ökat försäljningen årligen 
sedan 1963. Dessutom återvänder 98% av besökarna inom ett år. 
Hur lyckas man med det?

Programansvarig: Ale kommun
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Ett 70-tal personer var på plats 
när Kris besökte Ale gymnasi-
um för att skapa kontakt med 
ungdomarna och berätta om 
sin verksamhet. De håller just 
nu på att skapa en ungdoms-
sektion och ett samarbete med 
Mötesplats Ungdom startas 
nu under hösten. 

– Det kan vara svårt att ta 
sig ur kriminalitet när man 
bor i ett litet samhälle där alla 
känner alla. Till Kris i Göte-

borg kan man vända sig ano-
nymt och alla som träffas där 
strävar åt samma håll. Det är 
en bra organisation som tar 
hand om och möter de män-

niskor som försöker ta sig ur 
droger och andra problem, 
säger Jonas Ekstrand, pro-
jektledare på Mötesplats 
Ungdom.

Idén väcktes när medlem-
mar med koppling till Ale fö-
reslog ett samarbete för att nå 
ut till fler. Föreningen består 
av före detta kriminella vill 
hjälpa andra som hamnat snett 
tillbaka till ett normalt liv. 

I fredags var några nionde-
klassare från Ale med när Kris 
ordnade en tacokväll, vilket 
blev ännu ett steg i samarbetet. 

Jonas Ekstrand har bara 
hört positiva röster om pro-
jektet, både från kommunen 
och bland ungdomarna.

– Som alltid funderar folk 
när det kommer något nytt. 
Dessa personer är före detta 
kriminella, men alla måste 
vara värda en andra och tredje 
chans. Om man inte kan ge 
människor det så är man helt 
fel ute.

Nästa steg blir en föreläs-
ningskväll på Ale gymnasium 
den 23 november. Då kommer 
en av medlemmarna från Kris 
att berätta om hur det var att 
ta sig ur kriminalitet och gäng-
sammansättningar. Både ung-
domar och vuxna är välkom-
na och man kommer även 
att bjuda in alla föräldrar till 
elever på Lärlingsgymnasiet. 

JOHANNA ROOS

Kris gästade Mötesplats Ungdom

I onsdags gästades Mötesplats Ungdom av medlemmar från 
föreningen Kris (kriminellas revansch i samhället).

LILLA EDETS KOMMUN

GENERALENTREPRENAD
Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnads-
avdelningen inbjuder till anbudsräkning avseende 
gatu- och VA-entreprenad för Ekeberg Etapp 2.

Entreprenadens genomförande kräver att 
erforderliga medel och tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Anbud skall i skriftlig form adresseras till: 
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
46380 LILLA EDET
märkt: ”Anbud, Ekeberg Etapp 2, Gatu- och 
VA-entreprenad”
och vara kommunen tillhanda senast den  
11 november 2011.
Entreprenaden skall vara färdig för  
slutbesiktning senast den 3 maj 2012.

Frågor angående entreprenaden kan ställas till 
Jan Erlandsson, Lilla Edets kommun,  
070-7757725 eller jan.erlandsson@lillaedet.se.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta 
Lilla Edets kommun.
Via e-post, miljo@lillaedet.se, eller via telefon,
Ulrika Ankel, 0520-659651 eller Eva Johansson, 
0520-659652.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Det är viktigt att du som ung får chans att prata 
om din ekonomi. Välkommen in så hjälper jag dig.
Du når mig på sara.a.eriksson@swedbank.se
0303-334892, växel 0303-334880.
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NÖDINGE. Kris (kriminellas revansch i samhället) 
hjälper före detta kriminella att hitta tillbaka till 
samhället. 

Nu startas ett samarbete med Mötesplats 
Ungdom och i onsdags fick ungdomarna chansen 
att träffa några av föreningens medlemmar.

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

ALAFORS. I torsdags 
hölls höstens första 
ortsutvecklingsmöte 
och först ut var Ala-
fors. 

Representanter från 
såväl föreningar som 
kommunen samman-
trädde på Pelarteatern. 

Temat för kvällen var 
samverkan mellan unga 
och vuxna.

Hur ska man gå till väga för 
att bygga broar mellan unga, 
vuxna och föreningsliv?

Den frågan blev utgångs-
punkt för diskussionerna på 
Alafors ortsutvecklingsmöte. 

– För första gången i his-
torien deltog lika många ung-
domar som vuxna i mötet och 
det blev en positiv stämning. 
Vi pratade bland annat om 
hur man kan använda sig av 
Pelarteatern på nya sätt. Man 
kanske kan ordna olika typer 
av föreläsningar eller utbild-
ningar. Platsen är lite bort-
glömd och man behöver inte 

alltid lägga allt på Ale gymna-
sium, säger Dan Björk, ord-
förande.

Han var inte ensam om att 
uppleva torsdagens samman-
komst som positiv. 

Thomas Berggren, pro-
jektledare för Vakna, beskri-
ver mötet som levande och 
lösningsfokuserat. Han be-
rättade bland annat om vad 
som gjorts inom Vakna.

– Bra idéer har alltid möj-
lighet att kunna förverkli-
gas och samarbeten är vik-
tigt. Pelarteatern erbjöd sig 
bland annat att hjälpa till på 
Festivalborg och det bety-
der mycket. Teaterns loka-
ler skulle även kunna fung-
era som en samlingsplats för 
olika föreningar för att kunna 
närma sig varandra och hitta 
gemensamma kopplingar.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga, deltog också 
i mötet. Hennes fokus låg 
främst på skolan och hur 
man ska komma tillrätta med 

skolk.
– Det är viktigt att man 

jobbar med problemet för 
att förhindra att det breder 
ut sig. Himlaskolan är ett bra 
exempel på en skola där man 
arbetar aktivt med att förhin-
dra skolk. 

Karin Larsson från Ahla-
fors IF berättade om hur pla-
nerna på att anlägga konst-
gräsplaner fortskrider. 

– Älvängen ligger längst 
fram i planeringen eftersom 

de kan delfinansiera själva. 
Pengar finns för övriga för-
eningar men först ska politis-
ka beslut tas. I Ahlafors IF har 
vi en arbetsgrupp som arbe-
tar med detta.

Även Mats Berggren från 
Ale fritid var med och pratade 
om den nyss avslutade Vakna-
föreställningen Vad gör du 
just nu?, som har mycket ge-
mensamt med kvällens tema.

JOHANNA ROOS

Levande möte i Alafors

Mats Berggren från Ale fritid pratade om Vakna-föreställ-
ningen Vad gör du just nu? Foto: Sebastian Rissanen
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Ett 70-tal personer var på plats 
när Kris besökte Ale gymnasi-
um för att skapa kontakt med 
ungdomarna och berätta om 
sin verksamhet. De håller just 
nu på att skapa en ungdoms-
sektion och ett samarbete med 
Mötesplats Ungdom startas 
nu under hösten. 

– Det kan vara svårt att ta 
sig ur kriminalitet när man 
bor i ett litet samhälle där alla 
känner alla. Till Kris i Göte-

borg kan man vända sig ano-
nymt och alla som träffas där 
strävar åt samma håll. Det är 
en bra organisation som tar 
hand om och möter de män-

niskor som försöker ta sig ur 
droger och andra problem, 
säger Jonas Ekstrand, pro-
jektledare på Mötesplats 
Ungdom.

Idén väcktes när medlem-
mar med koppling till Ale fö-
reslog ett samarbete för att nå 
ut till fler. Föreningen består 
av före detta kriminella vill 
hjälpa andra som hamnat snett 
tillbaka till ett normalt liv. 

I fredags var några nionde-
klassare från Ale med när Kris 
ordnade en tacokväll, vilket 
blev ännu ett steg i samarbetet. 

Jonas Ekstrand har bara 
hört positiva röster om pro-
jektet, både från kommunen 
och bland ungdomarna.

– Som alltid funderar folk 
när det kommer något nytt. 
Dessa personer är före detta 
kriminella, men alla måste 
vara värda en andra och tredje 
chans. Om man inte kan ge 
människor det så är man helt 
fel ute.

Nästa steg blir en föreläs-
ningskväll på Ale gymnasium 
den 23 november. Då kommer 
en av medlemmarna från Kris 
att berätta om hur det var att 
ta sig ur kriminalitet och gäng-
sammansättningar. Både ung-
domar och vuxna är välkom-
na och man kommer även 
att bjuda in alla föräldrar till 
elever på Lärlingsgymnasiet. 

JOHANNA ROOS

Kris gästade Mötesplats Ungdom

I onsdags gästades Mötesplats Ungdom av medlemmar från 
föreningen Kris (kriminellas revansch i samhället).

LILLA EDETS KOMMUN

GENERALENTREPRENAD
Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnads-
avdelningen inbjuder till anbudsräkning avseende 
gatu- och VA-entreprenad för Ekeberg Etapp 2.

Entreprenadens genomförande kräver att 
erforderliga medel och tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Anbud skall i skriftlig form adresseras till: 
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
46380 LILLA EDET
märkt: ”Anbud, Ekeberg Etapp 2, Gatu- och 
VA-entreprenad”
och vara kommunen tillhanda senast den  
11 november 2011.
Entreprenaden skall vara färdig för  
slutbesiktning senast den 3 maj 2012.

Frågor angående entreprenaden kan ställas till 
Jan Erlandsson, Lilla Edets kommun,  
070-7757725 eller jan.erlandsson@lillaedet.se.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta 
Lilla Edets kommun.
Via e-post, miljo@lillaedet.se, eller via telefon,
Ulrika Ankel, 0520-659651 eller Eva Johansson, 
0520-659652.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Det är viktigt att du som ung får chans att prata 
om din ekonomi. Välkommen in så hjälper jag dig.
Du når mig på sara.a.eriksson@swedbank.se
0303-334892, växel 0303-334880.
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NÖDINGE. Kris (kriminellas revansch i samhället) 
hjälper före detta kriminella att hitta tillbaka till 
samhället. 

Nu startas ett samarbete med Mötesplats 
Ungdom och i onsdags fick ungdomarna chansen 
att träffa några av föreningens medlemmar.

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

ALAFORS. I torsdags 
hölls höstens första 
ortsutvecklingsmöte 
och först ut var Ala-
fors. 

Representanter från 
såväl föreningar som 
kommunen samman-
trädde på Pelarteatern. 

Temat för kvällen var 
samverkan mellan unga 
och vuxna.

Hur ska man gå till väga för 
att bygga broar mellan unga, 
vuxna och föreningsliv?

Den frågan blev utgångs-
punkt för diskussionerna på 
Alafors ortsutvecklingsmöte. 

– För första gången i his-
torien deltog lika många ung-
domar som vuxna i mötet och 
det blev en positiv stämning. 
Vi pratade bland annat om 
hur man kan använda sig av 
Pelarteatern på nya sätt. Man 
kanske kan ordna olika typer 
av föreläsningar eller utbild-
ningar. Platsen är lite bort-
glömd och man behöver inte 

alltid lägga allt på Ale gymna-
sium, säger Dan Björk, ord-
förande.

Han var inte ensam om att 
uppleva torsdagens samman-
komst som positiv. 

Thomas Berggren, pro-
jektledare för Vakna, beskri-
ver mötet som levande och 
lösningsfokuserat. Han be-
rättade bland annat om vad 
som gjorts inom Vakna.

– Bra idéer har alltid möj-
lighet att kunna förverkli-
gas och samarbeten är vik-
tigt. Pelarteatern erbjöd sig 
bland annat att hjälpa till på 
Festivalborg och det bety-
der mycket. Teaterns loka-
ler skulle även kunna fung-
era som en samlingsplats för 
olika föreningar för att kunna 
närma sig varandra och hitta 
gemensamma kopplingar.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga, deltog också 
i mötet. Hennes fokus låg 
främst på skolan och hur 
man ska komma tillrätta med 

skolk.
– Det är viktigt att man 

jobbar med problemet för 
att förhindra att det breder 
ut sig. Himlaskolan är ett bra 
exempel på en skola där man 
arbetar aktivt med att förhin-
dra skolk. 

Karin Larsson från Ahla-
fors IF berättade om hur pla-
nerna på att anlägga konst-
gräsplaner fortskrider. 

– Älvängen ligger längst 
fram i planeringen eftersom 

de kan delfinansiera själva. 
Pengar finns för övriga för-
eningar men först ska politis-
ka beslut tas. I Ahlafors IF har 
vi en arbetsgrupp som arbe-
tar med detta.

Även Mats Berggren från 
Ale fritid var med och pratade 
om den nyss avslutade Vakna-
föreställningen Vad gör du 
just nu?, som har mycket ge-
mensamt med kvällens tema.

JOHANNA ROOS

Levande möte i Alafors

Mats Berggren från Ale fritid pratade om Vakna-föreställ-
ningen Vad gör du just nu? Foto: Sebastian Rissanen
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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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POLIS
RONDEN
Tisdag 11 oktober

En man i 50-årsåldern grips 
på bar gärning i Surte sedan 
han försökt undkomma med 30 
vägräcksstolpar i lasten.

Ett pågående inbrott till en 
butik i Bohus centrum upp-
täcks. Teknisk bevisning säkras 
på platsen.

Onsdag 12 oktober
En person utsätts för miss-
handel i Nödinge. Målsägande 
blir sprayad i ansiktet och får 
dessutom ta emot flera slag 
mot kroppen. Ärendet innefat-
tar också en motanmälan.

Inbrott på Kungsgården i 
Alvhem. Vissa spår säkras.

Inbrott på Gläntevi i Alvhem. 
Skador på innedörrar och ett 
medicinskåp noteras.

Torsdag 13 oktober
Villainbrott rapporteras i 
Älvängen. Ett sovrumsfönster 
bryts upp. Det är okänt om 
något tillgripits.

Villainbrott i Skepplanda. En 
fönsterruta krossas och tjuvar 
tar sig in i fastigheten. En 
kamera tillgrips.

Fredag 14 oktober
Inbrottsförsök på Godislagret 
i Nol. Gärningsmännen förstör 
bakdörren, men lyckas inte ta 
sig in i affärslokalen.

Lördag 15 oktober
Skadegörelse rapporteras från 
Skepplandahallen. Gärnings-
männen förstör en fönsterku-
pol samt en ventilationshuva.

En kvinna i Skepplanda blir 
misshandlad. Vittnen finns till 
händelsen.

Söndag 16 oktober
Verktyg och koppar tillgrips 
på en byggarbetsplats mellan 
Nödinge och Bohus.
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ALAFORS. Ut med det 
gamla och in med det 
nya.

Snart installeras digi-
tal bioutrustning med 
tillhörande 3D-anlägg-
ning i Medborgarhuset.

– Ett jättelyft och 
absolut nödvändigt 
för att verksamhe-
ten skulle kunna leva 
vidare, konstaterar 
Hasse Andersson, ord-
förande i den lokala Fol-
kets Hus-föreningen.

Folkets Hus-rörelsen har 
visat bio i kommunen sedan 
1928. Årets säsong riske-
rade att bli den sista. I slutet 
av september kom dock det 
glada beskedet som innebär 
att Medborgarhuset får sin 
efterlängtade digitala biout-
rustning.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investe-
ring. Totalkostnaden uppgår 
till 682 000 kronor och av den 
summan kommer 481 000 
från Leader. Folkets Hus har 
också begärt ett anslag från 
Ale kommun som vi har goda 
förhoppningar att få, säger 
Hasse Andersson.

Diskussionerna om en ny 
bioanläggning påbörjades 
redan 2007. Ärendet har dock 
dragit ut på tiden utan att 
några ekonomiska garantier 
kunnat lämnas från kommu-
nen.

– Det var nu eller aldrig. 
Inom ett halvår upphör för-
säljning av gamla kopior som 
vi hittills har använt oss av. Vi 
hade inte kunna visa någon 
mer bio för allmänheten, för-
klarar Folkets Hus-förestån-
daren Willy Kölborg.

Det är en gammal epok 
som går i graven. Nuvarande 
projektor togs i bruk 1963 när 
biografen flyttade in i Med-
borgarhuset. Innan dess hade 
det skett filmvisning i Älväng-
ens Folkets Hus.

– Maskinrummet i Alafors 
har två projektorer. Den ena 
kommer vi att behålla medan 
den andra blir utställnings-
föremål på Repslagarmuseet, 
berättar Willy Kölborg.

I förra veckan användes 
projektorerna för sista gången 
och biopubliken i Ale får nu 
hålla till tåls åtminstone ett 
par månader innan det blir 
aktuellt med filmvisning igen.

– Den nya anläggningen 
kommer att monteras i 
månadsskiftet oktober-
november. Efter det kommer 
det att ske utbildning av per-
sonalen som ska sköta appara-
turen, säger Willy Kölborg.

– När den officiella invig-
ningen ska äga rum är inte 
bestämt, men det blir för-
modligen någon gång i början 
av december.

Under tiden som perso-
nalen genomgår utbildning 
tänker Hasse Andersson ägna 
tid åt planering och se vilka 
aktörer som kan dra nytta 
av den nya digitala anlägg-
ningen.

– Redan den 26 oktober, i 
samband med Företagarmö-
tet här i Medborgarhuset, 
kommer vi att slå ett slag för 
den nya digitala tekniken. 
Det är viktigt att näringslivet 
får vetskap om denna sats-
ning, säger Hasse Andersson 
och fortsätter:

– Finns det verksamheter 
i Ale kommun som vill vara 
med som samarrangörer i 

olika sammanhang får vi hitta 
formerna för det. Jag tänker 
exempelvis på Kulturskolan 
och Mötesplats Ungdom. 
Vår nya anläggning ger oss 
oanade möjligheter.

I framtiden är det tänkt att 
det ska bli biovisning i Med-
borgarhuset varje onsdag och 
söndag. Mitt i veckan blir det 
film för vuxna och söndagen 
är i första hand avsedd för 
matinéer.

– Däremellan lär det säkert 

dyka upp en och annan pre-
miärvisning. Tidigare har vi 
varit tvungna att vänta någon 
månad för att få en kopia, i 
framtiden blir situationen en 
annan, betonar Hasse.

Bio för daglediga och likaså 
på utrikiska finns också med i 
planeringen för 2012.

– Dessutom ges vi möjlig-
het att visa direktsändningar 
från Riksteatern och Met-
ropolitan. I samband med 
sådana arrangemang tänker vi 

också erbjuda förtäring i form 
av en lättare måltid och ett 
glas vin, säger Hasse.

I andra små kommuner 
där det digitala biosystemet 
introducerats har succén inte 
låtit vänta på sig. Lilla Edet är 
ett sådant exempel.

– Jag är alldeles övertygad 
om att vi också kommer att få 
uppleva en positiv utveckling, 
avslutar Willy Kölborg.  

JONAS ANDERSSON

Ny teknik räddar bion i Alafors

Tummen upp för den nya tekniken gör Hasse Andersson och 
Willy Kölborg. Medborgarhusets bio har hotats av nedlägg-
ning, men en nödvändig satsning på ny digital teknik innebär 
att verksamheten kan leva vidare.

Maskinist Michael von Rosen och Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg har använt de två 
gamla projektorerna för sista gången. Om några veckor ska ett nytt digitalt system med 3D 
installeras.        Arkivbild: Allan Karlsson

Vid 23-tiden på onsdagskvällen fick räddningstjänsten larm om en radhusbrand i Älväng-
en. Personal från stationen i Nol och Surte samt ambulans var snabbt på plats. Branden 
började i ett kök och spred sig senare till vinden i en av fastigheterna. Utrymning skedde 
av totalt sex hus. Inga kända personskador.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik 

Radhusbrand i Älvängen
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ALAFORS. Om knappt 
två månader infaller 
luciadagen.

Kandidaterna till 
Ale Lucia är redan 
utnämnda och övar för 
fullt.

– Ett glatt och ambi-
tiöst gäng, konstaterar 
sångpedagog Johanna 
Forsberg.

Lördagen den 10 december 
sker kröningen av Ale Lucia 
i Furulundsparken, Alafors. 
Många veckor av förberedel-
ser stundar innan dess.

– Vi är igång sedan några 
veckor tillbaka. Idag genom-
förde vi femte repetitionstill-
fället, förklarade lussemam-
ma Gunilla Johansson när 
lokaltidningen hälsade på i 
torsdags kväll.

– Vi har hittat hem till 
Alafors gamla församlings-
hem igen. Lokalerna nytt-
jas numera av Ahlafors Fria 
Skola, men vi tillåts dispone-
ra dem kvällstid vilket vi är 
väldigt tacksamma för, säger 
Gunilla.

Johanna Forsberg leder i 
vanlig ordning sångövning-

arna. Stämmor ska trimmas 
in så att de harmonierar med 
varandra.

– Det låter bra och tjejerna 
övar flitigt. De spelar in aktu-
ella låtar i mobilen, så att de 
kan träna hemma.

Det första officiella fram-
trädandet för Ales sju lucia-
kandidater sker i Medborgar-
huset i samband med ett med-
lemsmöte för PRO Ale Norra 
den 1 december.

Julsånger kan redan höras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales sju luciakandidater poserar i jackor skänkta från Manufakturen i Älvängen. Från vänster: 
Amanda Kjellman, Nol, Elina Eklöv Andersson, Surte, Malin Haarala, Nol, Rebecca Svensson, 
Bohus, Hanna Granath, Surte, Matilda Oldin, Älvängen, och Hanna Rubensson, Nol.

USPASTORP. I flera år 
har det bedrivits hjälp-
verksamhet från Ale till 
ett sjukhus i Gulbarga.

Som ett bevis på sin 
tacksamhet kom doktor 
Abraham och hans 
fru Muriel Koleth till 
Uspastorp i lördags.

Det blev ett känslo-
fyllt möte som bland 
annat innefattade en 
gemensam lunch med 
bildvisning från det 
indiska sjukhuset.

Tio timmars tågresa från 
Bombay ligger staden Gul-
barga, där det bor 1,2 miljo-
ner invånare. I staden finns 
ett sjukhus som har byggts 
upp med medel skänkta av 
Missionskyrkans motsvarig-
het i Indien.

– Det är kopplingen till 
oss här i Sverige. Det finns 

en kontrollorganisation som 
säkerställer så att pengarna 
når fram till sjukhuset och 
inte hamnar någon annan-
stans, berättar Kurt Jannes-
son som tillsammans med sin 
hustru Lena varit med och 
arrangerat två loppmarkna-
der till förmån för sjukhuset 
i Gulbarga.

– Marknaderna har slagit 
väldigt väl ut och totalt har 
vi lyckats samla in 70 000 
kronor. Till våren planerar 
vi för ännu en loppis, säger 
Kurt.

Även Rotary i Ale har 
engagerat sig för det indiska 
sjukhuset. En konsert i 
Göteborg för ett par år sedan 
genererade 120 000 kronor. 
Ett extra Rotarymöte hade 
därför utlysts med anledning 
av de indiska gästernas besök 
i Uspastorp i lördags.

Att pengarna har kommit 
till användning kunde doktor 

Abraham intyga då han 
visade bilder från sjukhuset. 
Väntrummet som tidigare 
var en öppen leråker har nu 
försetts med ett betonggolv, 
tak och rinnande vatten. En 
del pengar har också använts 
i behandlingssyfte.

– Vårt bidrag gör stor 
skillnad. Det är svårt att före-
ställa sig hur spartanskt det 
är på många indiska sjukhus, 
säger Kurt.

En arbetsgrupp som arbe-
tar med hjälpinsatser till 
Indien hade bekostat resan 
för doktor Abraham och 
Muriel Koleth.

– De var glada över att få 
komma till Uspastorp och 
samtidigt få visa sin upp-
skattning för de insatser som 
gjorts. Vi visade dem runt i 
Ale och de var imponerade 
över vår fina miljö, avslutar 
Kurt Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Indiska gäster på besök i Uspastorp

Lena Jannesson, Kurt Jannesson, Daniel Brattgård, Ingegerd Ekstedt Brattgård och Eva 
Törngren har alla varit delaktiga i hjälpinsatsen för sjukhuset i Gulbarga. Här ses de tillsam-
mans med doktor Abraham och Muriel Koleth.
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Välkommen till Ale Torgs nya skoaf fär!
- Vi kan barnskor
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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

Reservation för slutförsäljning.

Nu är det dags att se över gravarna
Vi har stort sortiment gravdekorationer

JUST NU: GRAVLYKTOR 25%

2 st 80:-AZALEA

Ord pris 69:-/st

50%
PÅ ALL 
VÅRLÖK
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veckor tillbaka. Idag genom-
förde vi femte repetitionstill-
fället, förklarade lussemam-
ma Gunilla Johansson när 
lokaltidningen hälsade på i 
torsdags kväll.

– Vi har hittat hem till 
Alafors gamla församlings-
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Skola, men vi tillåts dispone-
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väldigt tacksamma för, säger 
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in så att de harmonierar med 
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ella låtar i mobilen, så att de 
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Som ett bevis på sin 
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Abraham och hans 
fru Muriel Koleth till 
Uspastorp i lördags.

Det blev ett känslo-
fyllt möte som bland 
annat innefattade en 
gemensam lunch med 
bildvisning från det 
indiska sjukhuset.

Tio timmars tågresa från 
Bombay ligger staden Gul-
barga, där det bor 1,2 miljo-
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ett sjukhus som har byggts 
upp med medel skänkta av 
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het i Indien.

– Det är kopplingen till 
oss här i Sverige. Det finns 

en kontrollorganisation som 
säkerställer så att pengarna 
når fram till sjukhuset och 
inte hamnar någon annan-
stans, berättar Kurt Jannes-
son som tillsammans med sin 
hustru Lena varit med och 
arrangerat två loppmarkna-
der till förmån för sjukhuset 
i Gulbarga.

– Marknaderna har slagit 
väldigt väl ut och totalt har 
vi lyckats samla in 70 000 
kronor. Till våren planerar 
vi för ännu en loppis, säger 
Kurt.

Även Rotary i Ale har 
engagerat sig för det indiska 
sjukhuset. En konsert i 
Göteborg för ett par år sedan 
genererade 120 000 kronor. 
Ett extra Rotarymöte hade 
därför utlysts med anledning 
av de indiska gästernas besök 
i Uspastorp i lördags.

Att pengarna har kommit 
till användning kunde doktor 

Abraham intyga då han 
visade bilder från sjukhuset. 
Väntrummet som tidigare 
var en öppen leråker har nu 
försetts med ett betonggolv, 
tak och rinnande vatten. En 
del pengar har också använts 
i behandlingssyfte.

– Vårt bidrag gör stor 
skillnad. Det är svårt att före-
ställa sig hur spartanskt det 
är på många indiska sjukhus, 
säger Kurt.

En arbetsgrupp som arbe-
tar med hjälpinsatser till 
Indien hade bekostat resan 
för doktor Abraham och 
Muriel Koleth.

– De var glada över att få 
komma till Uspastorp och 
samtidigt få visa sin upp-
skattning för de insatser som 
gjorts. Vi visade dem runt i 
Ale och de var imponerade 
över vår fina miljö, avslutar 
Kurt Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Indiska gäster på besök i Uspastorp

Lena Jannesson, Kurt Jannesson, Daniel Brattgård, Ingegerd Ekstedt Brattgård och Eva 
Törngren har alla varit delaktiga i hjälpinsatsen för sjukhuset i Gulbarga. Här ses de tillsam-
mans med doktor Abraham och Muriel Koleth.
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med 
ditt företags affärer. 
Du når mig på kristina.bexer@swedbank.se   
0303-334889, växel 0303-334880.

ALAFORS. Ale kommun 
har fått sin hundrade 
grannsamverkansför-
ening.

En milstolpe anser 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug, 
som välkomnar fler 
bostadsområden att 
ansluta sig.

– Fördelarna med 
grannsamverkan är 
många. Övergripande 
handlar det om att till-
sammans skapa trygg-
het i närmiljön och 
sänka brottsligheten.

Lotti Klug har varit kom-
munens samordnare för 
grannsamverkan sedan 2005, 
innan dess var det Elisabeth 
Persson som var koordina-
tor i samverkan med BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) 
och Polisen.

– Vi har sett en positiv 
utveckling av antalet grann-
samverkansföreningar i kom-
munen. Mitt jobb består i att 
få invånarna intresserade och 
upplysa dem om vad grannsam-
verkan är för något. Initiativet 
måste dock komma från de 

boende själva, säger Lotti Klug.
Villakvarter eller lägen-

hetsområde spelar ingen roll, 
inte heller hur många bostä-
der som vill gå samman och 
starta grannsamverkan.

– Om det är fem eller tjugo 
hus har ingen betydelse. För 
att bedriva grannsamverkan 
behövs inte någon fören-
ing, det enda kravet som vi 
har är att det ska finnas en 
kontaktperson för området. 
Den personen fungerar som 
en länk mellan området och 
mig, förklarar Lotti.

Besöker nya områden
Varje nytt område som vill 
starta upp grannsamverkan 
föräras ett besök av Lotti Klug.

– Då har jag med mig en 
pärm innehållande diverse 
informationsmaterial. Jag 
brukar också ta tillfället i akt 
att berätta om brottsstatiken 
i stort och hur det ser ut i 
det aktuella bostadsområdet. 
Det är också intressant att ta 
reda på hur de själva upple-
ver området. Ibland skiljer 
det sig från verkligheten.

– Varje område erhål-
ler också skyltar. Det ger en 
signal till ovälkomna besö-

kare att här pågår grannsam-
verkan. Brottslingar riskerar 
således att bli sedda och då 
söker de sig gärna någon 
annanstans.

Social samvaro
Lotti Klug vill också fram-
hävda de positiva bieffekter 
som grannsamverkan kan ge.

– Förutom att man höjer 
statusen i bostadsområdet 
så blir den sociala samva-
ron i många fall bättre. På 
ett möte var det en kvinna 
som uttryckte: Innan vi hade 
grannsamverkan så pratade 
vi om varandra, nu pratar vi 
med varandra.

Av de hundra grannsam-
verkansföreningar som finns 
i Ale råder det en spänn-
vidd från Surte i söder till 
Hålanda i norr.

– Nu är vi på väg att bilda 
nummer 101 i Grönnäs. Är 
det fler som är intresserade 
är det bara att höra av sig till 
mig, avslutar Lotti Klug.

Grannsamverkan nummer 100
– Effektivt sätt att hålla tjuvarna borta

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug gläds över att Ale kommun nu har hundra 
grannsamverkansföreningar, bland annat BRF Ledet.
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Ett klassiskt 40-talshus med stor härlig hörntomt, garage 
med förråd och en friggebod. Huset är beläget i uppvuxet 
villaområde, med gångavstånd till både Bohus centrum och 
naturområden

JORDFALLSV 77
VISNING 20/10 KL. 17:30-
18:00. RING OCH BOKA
BOYTA 96 M², 3 ROK.

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTYTA 760 M² 
PRIS 1 850 000 KR/BUD.

Virkesrikt skogsskifte om ca 8,6 hektar i Risvedenskogarna. 
Skiftet innehar ett virkesförråd om ca 1 541 m³sk. Skiftet 
måste regleras till lantbruksfastighet i dess närområde. 
Visning sker på egen hand.

SKOGSSKIFTE - RISVEDEN

MÄKLARE PETER 
ERIKSSON 0706-618552
PRIS 770 000 KR SOM 
FÖRSLAG.  

SKRIFTLIGT BUD SKALL 
VARA MÄKLAREN 
TILLHANDA SENAST 28/10.

Virkesrikt skogsskifte om ca 5,6 hektar söder om Lödöse. 
Skiftet innehåller ett virkesförråd om ca 1 141 m³sk. Skiftet 
måste regleras till lantbruksfastighet i dess närområde. 
Visning sker på egen hand.

SKOGSSKIFTE - LÖDÖSE

MÄKLARE PETER 
ERIKSSON 0706-618552
PRIS 570 000 KR SOM 
FÖRSLAG.  

SKRIFTLIGT BUD SKALL 
VARA MÄKLAREN 
TILLHANDA SENAST 28/10.

VILLA - BOHUS

Välplanerad lägenhet om 3 rok på tredje våningen. Lägenheten 
har två bra sovrum varav det ena något större. Öppen 
planlösning mellan matplats och vardagsrum vilket ger ett ljust 
och öppet intryck. I efterfrågat område med närhet till affärer, 
kommunikationer skolor och till naturområden.  
Bra pendelmöjligheter till både Kungälv och Göteborg. 

BYVÄGEN 18B
BOYTA CA 70,5 M², 3 ROK.
TOMTYTA 2 447 M². 
VISAS 31/10 KL 17:30-18:00. 
RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
MÅNADSAVGIFT 3 922 KR.
PRIS 685 000 KR /BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- BOHUS

Rymlig villa i mycket gott skick belägen på höjden i Bohus 
äldre villaområde med uppvuxna trädgårdar. Här finns 4 
sovrum, varav ett master bedroom med badrum, gym och 
bastu, badrum med bubbelbad, kök samt vardagsrum med 
utgång till stor altan med utsiktsläge och pool. Mycket bra 
pendelavstånd till både Kungälv och Göteborg.

ÅSBACKEN 23
BOYTA 142 M², 6 ROK.
VISNING: 30/10 KL 15:00-
15:30 RING OCH BOKA

MÄKLARE KARIN 
BREDEGÅRD 0322-785 53
TOMTYTA 667 M² 
PRIS 2 450 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS
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BOHUS. Nytt ridhus, 
fler rasthagar och upp-
rustning av ponnyma-
negen. 

Planerna för Ale-
Jennylunds Ridklubb är 
flera och några projekt 
har redan påbörjats.

Projekteringsunderla-
get för det nya ridhuset 
är färdigställt, men det 
kommer att dröja ett 
tag till innan kommu-
nen kan ge besked.
På Ale Jennylunds Ridklubb 
har man under flera års tid 
diskuterat behovet av ett nytt 
ridhus, då det som nu används 
byggdes 1974. 

– Vi har bra arrangera-
de tävlingar under sommar-
halvåret, då de hålls i utom-
huspaddoken. För att kunna 
ordna större tävlingar året 
om behöver vi ett nytt ridhus. 
Då hade vi även fått möjlig-

het att ha fler lektioner. All-
ting hade blivit så mycket 
bättre, säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 

Tanken är också att kunna 
göra sig av med den pavil-
jong, som nu utgör kontor, 
omklädningsrum och café, 
för att istället kunna ha detta 
i samma byggnad som ridhu-
set. Det finns även planer på 
en ny läktare, domarton och 
isolerat tak så att ryttarna ska 
slippa frysa på vintern. 

– Bygget finns med i kom-
munens investeringsplan och 
i vintras beviljades 1,9 miljo-
ner kronor till en projekte-
ringsgrupp. Ärendet är så 
kallat "fetmarkerat", vilket 
betyder att det måste till ett 
beslut i Kommunstyrelsen 
innan man sätter igång. Vi 
behöver först veta mer om 
det, säger Mikael Berglund 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Projekteringsgruppen 
är nu färdig med underla-
get som ska presenteras för 
Kultur- och fritidsnämnden 
torsdagen den 20 oktober. 
Om nämnden ger sitt god-
kännande går ärendet vidare 
till Kommunstyrelsen, som 
tar det avgörande beslutet. 

Javad Taeyfi, fastighets-

chef på kommunen, berät-
tar att projekteringsgruppen 
har arbetat fram olika typer 
av förslag.

– Vi får se vad nämnden 
säger på torsdag, om de är 
nöjda och i så fall vilket al-

ternativ de väljer. Antingen 
tas ett beslut direkt eller så 
dröjer det. 

Fler planer
Man föreslår att ridhuset 

ska byggas på framsidan av 

stallet där det nu ligger rast-
hagar. Behovet av fler hagar 
har länge varit stort och nu 
pågår arbetet med att anlägga 
fler på baksidan, mot skogen 
till. Man har fått tillstånd av 
kommunen att låta Skan-
ska transportera överbliv-
na massor från vägbygget på 
E45 för att fylla igen marken. 

Även ponnymanegen är 
i behov av upprustning och 
till det har man fått hjälp av 
Eka Chemicals i Bohus, som 
ingår i kemikoncernen Akzo 
Nobel. 

– Företaget är delaktigt i 
det lokala föreningslivet och 
är därför med och stöttar 
olika organisationer i närom-
rådet. Syftet är att utveckla 
samhället och skapa goda re-
lationer. Till det avsätts vissa 
belopp och det är vi medar-
betare som själva tar initiati-
ven och driver projekten, be-
rättar Rolf Kühl, anställd på 
Eka Chemicals och kassör i 
styrelsen på Ale-Jennylunds 
ridklubb.

Hittills har man bidragit 

till att underlaget i manegen 
har bytts ut och nästa projekt 
blir att rusta upp sargen. 

Det finns även planer på 
att söka pengar hos Eka för att 
kunna köpa in en handikapp-
häst och även ramper för att 
underlätta ridningen för per-
soner med extra behov. 

– Eftersom vi är en ideell 
verksamhet söker vi alltid 
pengar för att kunna utveck-
las, säger Liz Stivner.

Ridklubben står inför både 
små och stora förändring-
ar. Nu hoppas man framför 
allt på klartecken för bygget 
av ridhuset, men även mindre 
arbeten behövs göras.

– Vi väntar på att kommu-
nen ska lägga ut den nermal-
da asfalt från motorvägsbyg-
get som nu ligger i högar på 
parkeringsplatsen, samt att 
fler lyktstolpar ska sättas upp, 
säger Kjell Ericsson, ordfö-
rande i ridklubbens styrelse.

Nybyggen på gång på Ale-Jennylunds RK
– Nu väntar man på besked om bygget av ett nytt ridhus 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Det går bra nu. 
Därför behöver  
vi växa med en 
passionerad 
säljledare/ 
affärsutvecklare 
här på kontoret i 
Kungälv. Kan du 
hitta, projektleda 
och administrera 
säljkanaler och 
ser fram emot en 
massa nya el-
kunder hoppas vi 
du hör av dig.

Tillsvidareanställning 
100%. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 
0303-38 30 60 eller gå 
in på  gotaenergi.se.

TM 
FM 
CPO 
kWh 
ROI 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

Förväntansfulla. Ordföranden Kjell Ericsson, kassören Rolf Kühl och ridskolechefen Liz Stivner håller tummarna för att 
bygget av ett nytt ridhus snart ska komma igång. I veckan ska underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden.

Nybygge. "Allt skulle bli så mycket bättre", säger ridskole-
chefen Liz Stivner om planerna på det nya ridhuset.
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HÄLJERED. Skeppet blir 
kanske Ales motsvarig-
het till den berömda 
dalahästen.

Ett vackert glas-
konstverk har tagits 
fram som en symbol 
för de vikingatida fynd 
som grävts fram i kom-
munen.

– Konstverket illus-
trerar vikingatiden 
och utgör samtidigt en 
profilprodukt för vår 
fantastiska historia, 
säger Bo Larsen och 
Bo-Holger Hasselqvist, 
initiativtagare och 
formskapare till konst-
verket.

Bo Larsen och Bo-Holger 
Hasselqvist har en passion och 
ett engagemang för Ales his-
toria som saknar motstycke. 
Duon är ofta ute och föreläser 
om historiska fynd som grävts 
fram i Göta älvdalen i allmän-
het och i Ale i synnerhet.

– Vi utgör Sveriges vagga 
och vår historia har verifie-
rats av kända arkeologer. Det 
hände betydligt mer här under 
åren 0-1000 än vad som har 
varit fallet under de senaste 

tusen åren, säger Bo Larsen.
– Intresset för Ales histo-

ria är oerhört stort, framfö-
rallt från Göteborgs sida som 
söker sina rötter. Göteborg 
går egentligen inte mot ett 
400-årsfirande utan snarare 
fyller de 2000 år.

Bo Larsen har knutit kon-
takter med bland annat Bu-
siness Region Göteborg och 
nyfikenhet finns också bland 
privata företag.

– Vi har byggt upp ett vär-
defullt nätverk. Bland annat 
har vi mycket kontakt med 
Göran Johansson, tidigare 
toppolitiker i Göteborg och 
som numera har ett antal sty-
relseuppdrag inom det priva-
ta näringslivet, som supportar 
vårt arbete, berättar Larsen.

Företag och privatperso-
ner har också visat intresse av 
att stödja det pågående forsk-
ningsarbete som Bo Larsen 
och Bo-Holger Hasselqvist 
leder.

– Det var så idén till Skep-
pet föddes. Glaskonstverket 
tillverkas i Småland, men den 
sista handen läggs här i Ale. 
Motivet är handblästrat, för-
klarar Bo-Holger.

Skeppet kostar 1 195 
kronor och faktum är att ett 

35-tal konstverk redan är ting-
ade.

– Varje konstverk är unikt 

och kommer att numreras. 
Numren läggs in på en världs-
karta som ligger på vår hemsi-

da, så att man kan se var i värl-
den skeppen hamnar, avslutar 
Bo Larsen.

CRM, WEB, kWh, MVG, DM
Pirrar det till när du läser rubriken? Bra. Snart behöver vi förstärkning här i Kungälv 
och söker därför en strukturerad marknadskoordinator med ett hjärta som 
klappar lite extra för CRM-strategier och webutveckling. 

Projektanställning i minst 1 år med chans till förlängning. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 0303-38 30 60 eller gå in på gotaenergi.se.

Glaskonstverk symboliserar Ales historia
– Skeppet en profil för vikingatida fynd

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist visar stolt upp det glaskonstverk som nu går att beställa. Konstverket utgör en 
symbol för de historiskt intressanta fynd som gjorts i Ale.

ÄLVÄNGEN. Mysteriet 
och det misstänkta 
vikingafyndet på Göta 
älv utanför Älvängen 
förblir obekräftat.

Marinens välutbil-
dade dykare lyckades 
inte ta sig ner till fynd-
platsen.

Förutsättningarna 
med stark ström och 
svåra vindförhållanden 
omöjliggjorde uppdra-
get.

Marinens röjdykare tillhö-
rande ingenjörstruppen från 
Eksjö gjorde ett antal tappra 
försök för två veckor sedan att 
bringa klarhet i vad som kan 
dölja sig på åtta meters djup 
strax söder om Älvängen. 
Frågorna förblir dock obe-
svarade ett tag till.

– Det var en stor besvikel-
se just då, men med lite dis-
tans förstår vi bättre. Att dyka 
i Göta älv har kanske aldrig 
varit svårare än just nu. Vat-

tenståndet är över en meter 
högre än normalt och ström-
men är oerhört stark. Samti-
digt blåste det nordlig vind. 
Sikten i vattnet var inte ens 
tio centimeter. Att i dessa för-
hållanden försöka utföra ett 
uppdrag som kräver enorm 
precision och noggrannhet 
är i princip omöjligt, säger 
eldsjälen Bo Larsen.

Engagerade
Hoppet om att en dag få klara 
besked om vad som verkli-
gen gömmer sig både i his-
torien och just nu på Göta 
älvs botten har däremot inte 
minskat.

– Nej, marinens dykare är 
väldigt engagerade och har 
lovat komma tillbaka i vår 
och alla experter som vi har 
talat med är övertygade om 
att det är ett skepp som vi har 
hittat. Frågan vi ställer oss är 
bara hur gammalt det är? Vi 
tror att det är från tiden runt 
1000-talet och om allt vill sig 

väl är det världens bäst beva-
rade vikingaskepp som ligger 
konserverat i leran, säger Bo 
Larsen.

Likaså har spekulationer-
na kring fyndet i Göta älv 
fått många andra att reagera.

– Vi har blivit kontakta-
de från många olika håll. En 
av våra största supportrar är 
Göteborgs tidigare kommu-
nalråd, Göran Johansson. 
Han bidrar med all sin er-
farenhet och sitt fantastiska 
kontaktnät. Överhuvudtaget 
visar Göteborg stor nyfiken-
het, vilket vittnar om att det 
här kan vara något stort inte 
bara för oss i Ale kommun 
utan likväl för Göteborg och 
turismen i hela Västsverige, 
berättar Bo Larsen.

Turistnäringen
Han säger också att han vill 
sprida kunskap om vikten av 
att satsa på turistnäringen. I 
höst planerar han ett före-
drag för kommunala tjänste-

män, politiker och företagare.
– Här ligger vi långt efter, 

men det är aldrig för sent och 
i just Ale har vi många unika 
delar att marknadsföra redan 
idag. Tänk då om vi får upp 
ett 34 meter långt vikinga-
skepp… Då gäller det att vi 
är förberedda och alle man 
ombord!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Misslyckade dykningar i Göta älv
– Men i vår ska fyndet bekräftas

Stark ström och svåra vind-
förhållanden medförde att 
dykningarna efter det miss-
tänkta vikingafyndet i Göta 
älv fick avbrytas. 

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv
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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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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)
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BOHUS. Nytt ridhus, 
fler rasthagar och upp-
rustning av ponnyma-
negen. 

Planerna för Ale-
Jennylunds Ridklubb är 
flera och några projekt 
har redan påbörjats.

Projekteringsunderla-
get för det nya ridhuset 
är färdigställt, men det 
kommer att dröja ett 
tag till innan kommu-
nen kan ge besked.
På Ale Jennylunds Ridklubb 
har man under flera års tid 
diskuterat behovet av ett nytt 
ridhus, då det som nu används 
byggdes 1974. 

– Vi har bra arrangera-
de tävlingar under sommar-
halvåret, då de hålls i utom-
huspaddoken. För att kunna 
ordna större tävlingar året 
om behöver vi ett nytt ridhus. 
Då hade vi även fått möjlig-

het att ha fler lektioner. All-
ting hade blivit så mycket 
bättre, säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 

Tanken är också att kunna 
göra sig av med den pavil-
jong, som nu utgör kontor, 
omklädningsrum och café, 
för att istället kunna ha detta 
i samma byggnad som ridhu-
set. Det finns även planer på 
en ny läktare, domarton och 
isolerat tak så att ryttarna ska 
slippa frysa på vintern. 

– Bygget finns med i kom-
munens investeringsplan och 
i vintras beviljades 1,9 miljo-
ner kronor till en projekte-
ringsgrupp. Ärendet är så 
kallat "fetmarkerat", vilket 
betyder att det måste till ett 
beslut i Kommunstyrelsen 
innan man sätter igång. Vi 
behöver först veta mer om 
det, säger Mikael Berglund 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Projekteringsgruppen 
är nu färdig med underla-
get som ska presenteras för 
Kultur- och fritidsnämnden 
torsdagen den 20 oktober. 
Om nämnden ger sitt god-
kännande går ärendet vidare 
till Kommunstyrelsen, som 
tar det avgörande beslutet. 

Javad Taeyfi, fastighets-

chef på kommunen, berät-
tar att projekteringsgruppen 
har arbetat fram olika typer 
av förslag.

– Vi får se vad nämnden 
säger på torsdag, om de är 
nöjda och i så fall vilket al-

ternativ de väljer. Antingen 
tas ett beslut direkt eller så 
dröjer det. 

Fler planer
Man föreslår att ridhuset 

ska byggas på framsidan av 

stallet där det nu ligger rast-
hagar. Behovet av fler hagar 
har länge varit stort och nu 
pågår arbetet med att anlägga 
fler på baksidan, mot skogen 
till. Man har fått tillstånd av 
kommunen att låta Skan-
ska transportera överbliv-
na massor från vägbygget på 
E45 för att fylla igen marken. 

Även ponnymanegen är 
i behov av upprustning och 
till det har man fått hjälp av 
Eka Chemicals i Bohus, som 
ingår i kemikoncernen Akzo 
Nobel. 

– Företaget är delaktigt i 
det lokala föreningslivet och 
är därför med och stöttar 
olika organisationer i närom-
rådet. Syftet är att utveckla 
samhället och skapa goda re-
lationer. Till det avsätts vissa 
belopp och det är vi medar-
betare som själva tar initiati-
ven och driver projekten, be-
rättar Rolf Kühl, anställd på 
Eka Chemicals och kassör i 
styrelsen på Ale-Jennylunds 
ridklubb.

Hittills har man bidragit 

till att underlaget i manegen 
har bytts ut och nästa projekt 
blir att rusta upp sargen. 

Det finns även planer på 
att söka pengar hos Eka för att 
kunna köpa in en handikapp-
häst och även ramper för att 
underlätta ridningen för per-
soner med extra behov. 

– Eftersom vi är en ideell 
verksamhet söker vi alltid 
pengar för att kunna utveck-
las, säger Liz Stivner.

Ridklubben står inför både 
små och stora förändring-
ar. Nu hoppas man framför 
allt på klartecken för bygget 
av ridhuset, men även mindre 
arbeten behövs göras.

– Vi väntar på att kommu-
nen ska lägga ut den nermal-
da asfalt från motorvägsbyg-
get som nu ligger i högar på 
parkeringsplatsen, samt att 
fler lyktstolpar ska sättas upp, 
säger Kjell Ericsson, ordfö-
rande i ridklubbens styrelse.

Nybyggen på gång på Ale-Jennylunds RK
– Nu väntar man på besked om bygget av ett nytt ridhus 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Det går bra nu. 
Därför behöver  
vi växa med en 
passionerad 
säljledare/ 
affärsutvecklare 
här på kontoret i 
Kungälv. Kan du 
hitta, projektleda 
och administrera 
säljkanaler och 
ser fram emot en 
massa nya el-
kunder hoppas vi 
du hör av dig.

Tillsvidareanställning 
100%. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 
0303-38 30 60 eller gå 
in på  gotaenergi.se.

TM 
FM 
CPO 
kWh 
ROI 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

Förväntansfulla. Ordföranden Kjell Ericsson, kassören Rolf Kühl och ridskolechefen Liz Stivner håller tummarna för att 
bygget av ett nytt ridhus snart ska komma igång. I veckan ska underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden.

Nybygge. "Allt skulle bli så mycket bättre", säger ridskole-
chefen Liz Stivner om planerna på det nya ridhuset.

2011  |   vecka 42  |   nummer 36  |   alekuriren 13

HÄLJERED. Skeppet blir 
kanske Ales motsvarig-
het till den berömda 
dalahästen.

Ett vackert glas-
konstverk har tagits 
fram som en symbol 
för de vikingatida fynd 
som grävts fram i kom-
munen.

– Konstverket illus-
trerar vikingatiden 
och utgör samtidigt en 
profilprodukt för vår 
fantastiska historia, 
säger Bo Larsen och 
Bo-Holger Hasselqvist, 
initiativtagare och 
formskapare till konst-
verket.

Bo Larsen och Bo-Holger 
Hasselqvist har en passion och 
ett engagemang för Ales his-
toria som saknar motstycke. 
Duon är ofta ute och föreläser 
om historiska fynd som grävts 
fram i Göta älvdalen i allmän-
het och i Ale i synnerhet.

– Vi utgör Sveriges vagga 
och vår historia har verifie-
rats av kända arkeologer. Det 
hände betydligt mer här under 
åren 0-1000 än vad som har 
varit fallet under de senaste 

tusen åren, säger Bo Larsen.
– Intresset för Ales histo-

ria är oerhört stort, framfö-
rallt från Göteborgs sida som 
söker sina rötter. Göteborg 
går egentligen inte mot ett 
400-årsfirande utan snarare 
fyller de 2000 år.

Bo Larsen har knutit kon-
takter med bland annat Bu-
siness Region Göteborg och 
nyfikenhet finns också bland 
privata företag.

– Vi har byggt upp ett vär-
defullt nätverk. Bland annat 
har vi mycket kontakt med 
Göran Johansson, tidigare 
toppolitiker i Göteborg och 
som numera har ett antal sty-
relseuppdrag inom det priva-
ta näringslivet, som supportar 
vårt arbete, berättar Larsen.

Företag och privatperso-
ner har också visat intresse av 
att stödja det pågående forsk-
ningsarbete som Bo Larsen 
och Bo-Holger Hasselqvist 
leder.

– Det var så idén till Skep-
pet föddes. Glaskonstverket 
tillverkas i Småland, men den 
sista handen läggs här i Ale. 
Motivet är handblästrat, för-
klarar Bo-Holger.

Skeppet kostar 1 195 
kronor och faktum är att ett 

35-tal konstverk redan är ting-
ade.

– Varje konstverk är unikt 

och kommer att numreras. 
Numren läggs in på en världs-
karta som ligger på vår hemsi-

da, så att man kan se var i värl-
den skeppen hamnar, avslutar 
Bo Larsen.

CRM, WEB, kWh, MVG, DM
Pirrar det till när du läser rubriken? Bra. Snart behöver vi förstärkning här i Kungälv 
och söker därför en strukturerad marknadskoordinator med ett hjärta som 
klappar lite extra för CRM-strategier och webutveckling. 

Projektanställning i minst 1 år med chans till förlängning. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 0303-38 30 60 eller gå in på gotaenergi.se.

Glaskonstverk symboliserar Ales historia
– Skeppet en profil för vikingatida fynd

PÅ VIKINGAGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist visar stolt upp det glaskonstverk som nu går att beställa. Konstverket utgör en 
symbol för de historiskt intressanta fynd som gjorts i Ale.

ÄLVÄNGEN. Mysteriet 
och det misstänkta 
vikingafyndet på Göta 
älv utanför Älvängen 
förblir obekräftat.

Marinens välutbil-
dade dykare lyckades 
inte ta sig ner till fynd-
platsen.

Förutsättningarna 
med stark ström och 
svåra vindförhållanden 
omöjliggjorde uppdra-
get.

Marinens röjdykare tillhö-
rande ingenjörstruppen från 
Eksjö gjorde ett antal tappra 
försök för två veckor sedan att 
bringa klarhet i vad som kan 
dölja sig på åtta meters djup 
strax söder om Älvängen. 
Frågorna förblir dock obe-
svarade ett tag till.

– Det var en stor besvikel-
se just då, men med lite dis-
tans förstår vi bättre. Att dyka 
i Göta älv har kanske aldrig 
varit svårare än just nu. Vat-

tenståndet är över en meter 
högre än normalt och ström-
men är oerhört stark. Samti-
digt blåste det nordlig vind. 
Sikten i vattnet var inte ens 
tio centimeter. Att i dessa för-
hållanden försöka utföra ett 
uppdrag som kräver enorm 
precision och noggrannhet 
är i princip omöjligt, säger 
eldsjälen Bo Larsen.

Engagerade
Hoppet om att en dag få klara 
besked om vad som verkli-
gen gömmer sig både i his-
torien och just nu på Göta 
älvs botten har däremot inte 
minskat.

– Nej, marinens dykare är 
väldigt engagerade och har 
lovat komma tillbaka i vår 
och alla experter som vi har 
talat med är övertygade om 
att det är ett skepp som vi har 
hittat. Frågan vi ställer oss är 
bara hur gammalt det är? Vi 
tror att det är från tiden runt 
1000-talet och om allt vill sig 

väl är det världens bäst beva-
rade vikingaskepp som ligger 
konserverat i leran, säger Bo 
Larsen.

Likaså har spekulationer-
na kring fyndet i Göta älv 
fått många andra att reagera.

– Vi har blivit kontakta-
de från många olika håll. En 
av våra största supportrar är 
Göteborgs tidigare kommu-
nalråd, Göran Johansson. 
Han bidrar med all sin er-
farenhet och sitt fantastiska 
kontaktnät. Överhuvudtaget 
visar Göteborg stor nyfiken-
het, vilket vittnar om att det 
här kan vara något stort inte 
bara för oss i Ale kommun 
utan likväl för Göteborg och 
turismen i hela Västsverige, 
berättar Bo Larsen.

Turistnäringen
Han säger också att han vill 
sprida kunskap om vikten av 
att satsa på turistnäringen. I 
höst planerar han ett före-
drag för kommunala tjänste-

män, politiker och företagare.
– Här ligger vi långt efter, 

men det är aldrig för sent och 
i just Ale har vi många unika 
delar att marknadsföra redan 
idag. Tänk då om vi får upp 
ett 34 meter långt vikinga-
skepp… Då gäller det att vi 
är förberedda och alle man 
ombord!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Misslyckade dykningar i Göta älv
– Men i vår ska fyndet bekräftas

Stark ström och svåra vind-
förhållanden medförde att 
dykningarna efter det miss-
tänkta vikingafyndet i Göta 
älv fick avbrytas. 

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kungälv
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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)
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
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Valmire gör sin röst hörd
Genom sitt engagemang som ordförande i föreningen Löftet – Ung arrangör och 

representant i Ungdomsrådet har hon blivit ett välkänt ansikte i kommunen. 
Valmire Huskaj är inte rädd för att säga vad hon tycker 

och står alltid upp för sina hjärtefrågor.

Varifrån kommer ditt 
engagemang?
– Jag har alltid velat bry 
mig och tycka till. När jag 
vill säga något ser jag till att 
min röst blir hörd och jag 
vill nå ut med mitt budskap 
även om det får konsekven-
ser. Jag brinner även för att 
göra saker för andra och få 
dem att må bra. Där kommer 
mitt engagemang i Löftet 
och Ungdomsrådet in. Dess-
utom jobbar jag tolv timmar i 
veckan för föreningen Afrikas 
Barn där jag ringer kunder 
och fristående organisationer 
för att samla in pengar till de 
som behöver. Både mamma 
och min bror är engagerade 
personer som vill vara med 
och påverka och vi har alltid 
diskuterat mycket hemma.
Hur ska man inspi-
rera andra ungdomar att 
engagera sig?
– Allt går om man bara vill och 
man måste våga för att kunna 
förändra. Man behöver inte gå 

genom en vuxen och man ska 
inte vara rädd för att ta emot 
hjälp. Föreningen Löftet består 
av ungdomar där vuxna är med 
enbart som stöd.
Hur känns det att ha 
blivit en såpass offentlig 
person i kommunen?
– Det är kul att ungdo-
mar ser mig som en engage-
rad person. Jag vill gärna vara 
med och påverka, men när 
det gäller partipolitik håller 
jag mina åsikter för mig själv. 
Jag får ofta frågan om vilket 
parti jag röstar på, men det är 
privat. Det är viktigt att höra 
vad båda sidor har att säga och 
vara så neutral som möjligt. 
Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Jag vill jobba inom social-
tjänsten med ungdomar som 
har problem. Det är något jag 
har velat länge och det står jag 
fast vid. Bland mina kompi-
sar fungerar jag redan lite som 
en kurator. Nästa höst har jag 
tänkt söka till socionompro-

grammet och eftersom det 
kan vara svårt att komma in i 
Göteborg får jag kanske flytta 
någon annanstans. På gymna-
siet har jag valt kurser som kan 
vara användbara i yrket, till 
exempel psykologi. 
Vilket är ditt drömrese-
mål?
– Det skulle i så fall vara USA. 
New York och Los Angeles 
hade jag velat åka till, men det 
är nog mindre sannolikt att jag 
verkligen skulle göra det.
Vad gör du när du är 
ledig?
– Tittar på tv-serier, jag är 
helt beroende. Vampire Dia-
ries ligger mig varmt om 
hjärtat. Sedan blir det en 
del pluggande eftersom jag 
går sista året på gymnasiet. 
Dessutom tränar jag ganska 
mycket och tänker på att 
vila och komma ner i varv. 
Jag gillar att engagera mig, 
men det får inte heller bli för 
mycket.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Valmire Huskaj
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Intressen: att tycka till, 
träna och tv-serier
Stjärntecken: Fisk
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Kulturskolan 
utökar sin verksamhet 
med dans.

Satsningen möjlig-
görs tack vare speci-
ellt riktade medel från 
Kommunstyrelsen.

– Vi hoppas förstås 
kunna permanenta 
dansinriktningen på 
Kulturskolan 2012, 
säger enhetschef Ragn-
hild Kappelmark.

Fem helger, med start nu på 
fredag och lördag, erbjuder 
Kulturskolan olika dansin-
riktningar för ungdomar i 
åldern högstadiet och gym-
nasiet. Varje helgworkshop 
omfattar totalt fem timmar.

– Det är en fantastisk möj-

lighet för kommunens ung-
domar att få prova på olika 
dansstilar under professio-
nell ledning, säger Ragnhild 
Kappelmark.

Biljetter säljs på Ale bibli-
otek i Nödinge och eftersom 
det är begränsat med platser 
är det först till kvarn som 
gäller. Varje biljett gäller för 
två olika inriktningar.

På fredag inleds det med 
hiphop/street. Dansare från 
Twisted Feet DA kommer att 
leda övningarna.

– Nästa tillfälle blir 11-12 
november då det blir modern 
dans med Monica Milocco, 
avslöjar Ragnhild.

Helgworkshop 
med dans
– Ungdomar välkomnas 
till Ale gymnasium

Twisted Feet Dance Academy inleder den första av fem helger med dansinriktning i Kulturskolans regi. Hiphop och streetdan-
ce står på programmet.

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

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
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0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hisings Backa | Exportgatan 22 | Tel 031-742 32 30
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Valmire gör sin röst hörd
Genom sitt engagemang som ordförande i föreningen Löftet – Ung arrangör och 

representant i Ungdomsrådet har hon blivit ett välkänt ansikte i kommunen. 
Valmire Huskaj är inte rädd för att säga vad hon tycker 

och står alltid upp för sina hjärtefrågor.

Varifrån kommer ditt 
engagemang?
– Jag har alltid velat bry 
mig och tycka till. När jag 
vill säga något ser jag till att 
min röst blir hörd och jag 
vill nå ut med mitt budskap 
även om det får konsekven-
ser. Jag brinner även för att 
göra saker för andra och få 
dem att må bra. Där kommer 
mitt engagemang i Löftet 
och Ungdomsrådet in. Dess-
utom jobbar jag tolv timmar i 
veckan för föreningen Afrikas 
Barn där jag ringer kunder 
och fristående organisationer 
för att samla in pengar till de 
som behöver. Både mamma 
och min bror är engagerade 
personer som vill vara med 
och påverka och vi har alltid 
diskuterat mycket hemma.
Hur ska man inspi-
rera andra ungdomar att 
engagera sig?
– Allt går om man bara vill och 
man måste våga för att kunna 
förändra. Man behöver inte gå 

genom en vuxen och man ska 
inte vara rädd för att ta emot 
hjälp. Föreningen Löftet består 
av ungdomar där vuxna är med 
enbart som stöd.
Hur känns det att ha 
blivit en såpass offentlig 
person i kommunen?
– Det är kul att ungdo-
mar ser mig som en engage-
rad person. Jag vill gärna vara 
med och påverka, men när 
det gäller partipolitik håller 
jag mina åsikter för mig själv. 
Jag får ofta frågan om vilket 
parti jag röstar på, men det är 
privat. Det är viktigt att höra 
vad båda sidor har att säga och 
vara så neutral som möjligt. 
Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Jag vill jobba inom social-
tjänsten med ungdomar som 
har problem. Det är något jag 
har velat länge och det står jag 
fast vid. Bland mina kompi-
sar fungerar jag redan lite som 
en kurator. Nästa höst har jag 
tänkt söka till socionompro-

grammet och eftersom det 
kan vara svårt att komma in i 
Göteborg får jag kanske flytta 
någon annanstans. På gymna-
siet har jag valt kurser som kan 
vara användbara i yrket, till 
exempel psykologi. 
Vilket är ditt drömrese-
mål?
– Det skulle i så fall vara USA. 
New York och Los Angeles 
hade jag velat åka till, men det 
är nog mindre sannolikt att jag 
verkligen skulle göra det.
Vad gör du när du är 
ledig?
– Tittar på tv-serier, jag är 
helt beroende. Vampire Dia-
ries ligger mig varmt om 
hjärtat. Sedan blir det en 
del pluggande eftersom jag 
går sista året på gymnasiet. 
Dessutom tränar jag ganska 
mycket och tänker på att 
vila och komma ner i varv. 
Jag gillar att engagera mig, 
men det får inte heller bli för 
mycket.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Valmire Huskaj
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Intressen: att tycka till, 
träna och tv-serier
Stjärntecken: Fisk
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www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Kulturskolan 
utökar sin verksamhet 
med dans.

Satsningen möjlig-
görs tack vare speci-
ellt riktade medel från 
Kommunstyrelsen.

– Vi hoppas förstås 
kunna permanenta 
dansinriktningen på 
Kulturskolan 2012, 
säger enhetschef Ragn-
hild Kappelmark.

Fem helger, med start nu på 
fredag och lördag, erbjuder 
Kulturskolan olika dansin-
riktningar för ungdomar i 
åldern högstadiet och gym-
nasiet. Varje helgworkshop 
omfattar totalt fem timmar.

– Det är en fantastisk möj-

lighet för kommunens ung-
domar att få prova på olika 
dansstilar under professio-
nell ledning, säger Ragnhild 
Kappelmark.

Biljetter säljs på Ale bibli-
otek i Nödinge och eftersom 
det är begränsat med platser 
är det först till kvarn som 
gäller. Varje biljett gäller för 
två olika inriktningar.

På fredag inleds det med 
hiphop/street. Dansare från 
Twisted Feet DA kommer att 
leda övningarna.

– Nästa tillfälle blir 11-12 
november då det blir modern 
dans med Monica Milocco, 
avslöjar Ragnhild.

Helgworkshop 
med dans
– Ungdomar välkomnas 
till Ale gymnasium

Twisted Feet Dance Academy inleder den första av fem helger med dansinriktning i Kulturskolans regi. Hiphop och streetdan-
ce står på programmet.

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

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Får vi presentera 
ersättaren till Hyundai 
Sonata: nya i40! 

Det hemliga receptet 
går ut på att kombinera 
europeisk design med 
sydkoreansk produktion 
vilket ska ge kunderna 
det mesta av det bästa, 
påstår Hyundai. 

Det trissar naturligt-
vis upp förväntning-
arna på familjekombin 
som stoltserar med 
såväl fräsch design 
som rikligt med utrust-
ning - utan att det 
kostar skjortan. 

Häng med på en 
spännande provtur 
mellan Oslo och Larvik! 

Vi tar plats i den ombonade 
kupén och kör ut på motorvä-
gen från Oslos flygplats Gar-
demoen. Tja, det är inte spe-
ciellt svårt att gissa var i40 har 
sina konkurrenter. 

Med sin längd på 4,8 
meter är det bland kombi- 
och tjänstebilsfavoriterna 
som Ford Mondeo, Volks-
wagen Passat och Volvo V70 
som testkärran ska roffa åt sig 
sina kunder. Det låter som ett 
omöjligt uppdrag, eller har vi 
helt fel? 

Svepande linjer
Designen hos föregångaren 
var allt annat än spännan-
de eller som en kollega sa: 
”Sonata var lika upphetsan-
de som en furuplanka”. Men 

nu är det svepande linjer och 
läckra designtrick som gäller 
för hela slanten på nya Hy-
undai i40. 

Last och lust kombine-
ras i skön harmoni, även om 
den sluttande bakrutan in-
kräktar på bagageutrymmet. 
Som mest går det att lasta 
1723 liter fast med baksäte-
na i normalläge får man nöja 
sig med 553. Hur det står till 
med komforten? 

Jo, man sitter riktigt be-
kvämt såväl fram som bak och 
kvalitetskänslan är verkligen 
på topp. Dessutom är stan-
dardutrustningen skyhög och 
instegsmodellen á la 214 900 
kronor bjuder på bland annat 
klimatanläggning, farthålla-
re, regnsensor, ljudanlägg-
ning samt elektronisk parke-
ringsbroms. 

Vill man sedan ha ett öpp-
ningsbart panoramaglastak, 
navigationssystem och att 
bilen ska fickparkera auto-
matiskt så går det utmärkt att 
välja till Premium-paketet.  

Triss i femmor
Fyra motoralternativ finns 
att välja på: bensinare på 135 
respektive 177 hästkrafter 
samt dieslar på 115 respekti-
ve 136 hästar. Som grädde på 
moset är båda oljebrännarna 
miljöklassade, vilket innebär 
att ägarna slipper betala for-
donsskatt i fem år. 

Under huven på vår testbil 

arbetar den största dieselspi-
sen (259 900:-) som gör noll 
till hundra på 10,5 sekunder, 
toppar 200 knyck och dricker 
enbart 0,45 liter milen under 
blandad körning. 

På de relativt tuffa norska 
”veierna” är fjädringen fast 
och fin. Hyundai i40 uppför 
sig mer som en tight sport-
vagn än en stor kombi, vilket 
imponerar på oss. Efter avslu-
tad dagsetapp är vi framme 
vid vårt mål i norska Larvik 
och konstaterar snabbt att 
koreanen är bland det bästa 
vi kört på länge. 

Garantierna gör inte bilaf-
fären sämre eller vad sägs om 
triss i femmor? Alltså fem års 

nybilsgaranti, fem års servi-
cegaranti och fem års vägas-
sistans. Det luktar succé lång 
väg - så håll för näsan alla 

konkurrenter! 

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Lastad med körglädje

HYUNDAI I40 1,7 CRDI BUSINESS
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 136 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 325 Nm mellan 2 
000-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 277, 
längd 477, bredd 182, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 570. Bränsletank 70 liter.  
Prestanda: Toppfart 200 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,5 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
119 g/km. 
Pris: 259 900 kronor.
Plus: Låga utsläpp och låg förbruk-
ning, riktigt elegant formgivning, 
bjuder på fin åkkomfort, generösa 
garantier.
Minus: Lite skral ljudisolering, dålig 
bakåtsikt.

Hyundai i40 1,7 CRDi Business.
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”Sonata var lika upphetsan-
de som en furuplanka”. Men 

nu är det svepande linjer och 
läckra designtrick som gäller 
för hela slanten på nya Hy-
undai i40. 

Last och lust kombine-
ras i skön harmoni, även om 
den sluttande bakrutan in-
kräktar på bagageutrymmet. 
Som mest går det att lasta 
1723 liter fast med baksäte-
na i normalläge får man nöja 
sig med 553. Hur det står till 
med komforten? 

Jo, man sitter riktigt be-
kvämt såväl fram som bak och 
kvalitetskänslan är verkligen 
på topp. Dessutom är stan-
dardutrustningen skyhög och 
instegsmodellen á la 214 900 
kronor bjuder på bland annat 
klimatanläggning, farthålla-
re, regnsensor, ljudanlägg-
ning samt elektronisk parke-
ringsbroms. 

Vill man sedan ha ett öpp-
ningsbart panoramaglastak, 
navigationssystem och att 
bilen ska fickparkera auto-
matiskt så går det utmärkt att 
välja till Premium-paketet.  

Triss i femmor
Fyra motoralternativ finns 
att välja på: bensinare på 135 
respektive 177 hästkrafter 
samt dieslar på 115 respekti-
ve 136 hästar. Som grädde på 
moset är båda oljebrännarna 
miljöklassade, vilket innebär 
att ägarna slipper betala for-
donsskatt i fem år. 

Under huven på vår testbil 

arbetar den största dieselspi-
sen (259 900:-) som gör noll 
till hundra på 10,5 sekunder, 
toppar 200 knyck och dricker 
enbart 0,45 liter milen under 
blandad körning. 

På de relativt tuffa norska 
”veierna” är fjädringen fast 
och fin. Hyundai i40 uppför 
sig mer som en tight sport-
vagn än en stor kombi, vilket 
imponerar på oss. Efter avslu-
tad dagsetapp är vi framme 
vid vårt mål i norska Larvik 
och konstaterar snabbt att 
koreanen är bland det bästa 
vi kört på länge. 

Garantierna gör inte bilaf-
fären sämre eller vad sägs om 
triss i femmor? Alltså fem års 

nybilsgaranti, fem års servi-
cegaranti och fem års vägas-
sistans. Det luktar succé lång 
väg - så håll för näsan alla 
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JOHANNES GARDELÖF 
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HYUNDAI I40 1,7 CRDI BUSINESS
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 136 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 325 Nm mellan 2 
000-2 500 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,0 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 277, 
längd 477, bredd 182, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 570. Bränsletank 70 liter.  
Prestanda: Toppfart 200 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,5 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
119 g/km. 
Pris: 259 900 kronor.
Plus: Låga utsläpp och låg förbruk-
ning, riktigt elegant formgivning, 
bjuder på fin åkkomfort, generösa 
garantier.
Minus: Lite skral ljudisolering, dålig 
bakåtsikt.

Hyundai i40 1,7 CRDi Business.
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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:-

Filaregatan 7, Kungälv,  
Månd–Fred 9–18, Lörd 11–15 
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Nu hittar du Opels transportbilar 
hos Kongahälla Bilcity.

Välkommen!

TRANSPORTBILAR

ÄLVÄNGEN. Hon siktade 
på att bli en av de tio 
bästa i finalen, men tog 
hem såväl guld som 
bronsmedalj i sina två 
tävlingsklasser. 

Jetski-VM i Lake 
Havasu i Arizona blev 
en riktig succé för Sve-
rige som blev 3:e bästa 
land av sammanlagt 40 
nationer. 

För andra året i rad deltog 
förare från Orust jetskiklubb 
i världsmästerskapetn i USA, 
där de representerade Sve-
rige. Tävlingen, som gick av 
stapeln den 1 oktober, gick 
över förväntan för tretton-
åriga Emma-Nellie Örten-
dahl. I klassen Junior Ski Lite 
10-12 år knep hon guldet 
och det blev även ett brons 
i Junior Ski stock, samma 

åldersgrupp. Hon blev även 
utsedd till årets junior star 
bland alla deltagande junio-
rer.

Även hennes pappa Mats 
Örtendal segrade i Ski 
Slalom open. Av tre svenska 
guld gick två till Älvängen-
borna. 

Hela 40 nationer deltog 
och Sverige slutade som trea 
efter USA och Kuwait.  

I skrivande stund befin-
ner sig familjen fortfarande i 
Arizona, där de passar på att 
ta semester och vila upp sig 
efter den intensiva tävlings-
veckan.

VM-guld för Emma-Nellie
– Jetski-tjejen från Älvängen briljerade i USA

Kunglig prisutdelning. Emma-Nellie Örtendahl, 13, från Älvängen vann både guld och brons. Dessutom blev hon utsedd till 
årets junior star. Foto: Privat

Hela 40 nationer deltog i VM som gick av stapeln den 1 okto-
ber i Lake Havasu, Arizona. Foto: Privat

Det var andra året i rad som Emma-Nellie Örtendahl och 
hennes pappa Mats körde jetski-VM i USA. Foto: Privat

Starten kan vara knepig när alla deltagarna ska iväg samti-
digt och det gäller att vara snabb. Foto: Privat

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



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

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

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

6.800:-
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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

Säsongens sista match
Söndag  23 okt kl 15:00

Nödinge SK/B - Lindholmens BK
Välkommen till Vimmervi

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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Vill du prova på, ta med dig träningskläder och 

kom upp. Vilka tider som gäller ser du på lagens 
hemsidor.  Gå in på www.laget.se/nskfotboll

 och sök upp din åldersgrupp.

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll
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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

Säsongens sista match
Söndag  23 okt kl 15:00

Nödinge SK/B - Lindholmens BK
Välkommen till Vimmervi

Husbilar
Husvagnar

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

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge – FTU 3-5 (3-1)
Mål NSK: Johan Ekström, Rickard 
Johannesson Granat Alen Groz-
danic.

Nol – Säve 5-1 (0-0)
Mål NIK: Martin Eriksson 2, Jesper 
Pedersen, Hadi Namro, Victor Snow.

Division 7 D Göteborg
Färjenäs – Bohus 4-2

Hjuvik – Surte 1-1 (0-1)
Mål SIS: Thomas Hansson.

Division 4 A Göteborg, damer
Ahlafors – Kärra KIF 1-2 (0-1)
Mål AIF: Camilla Gustafsson.

Division 1 södra damer
Ale IBF – IK SödraDal 1-7 (0-2,1-
3,0-2)
Mål Ale: Cecilia Isberg. Matchens 
kurrar: Cecilia Isberg 3, Lena Lönn-
roth 2, Sandra Augustsson 1.
1. Älvstranden 4 +24 12
2. Warberg  4 +38 10
3. SödraDal  4 +18 10
4. Fröjered  3 +  7  9
5. Olofström  4 +  1  9
6. Östra SK Jönköping 4 –26  4
7. Kalmarsund 4 –  1  3
8. Malmhaug  3 –  3  3
9. Pixbo Wallenstam 4 –13  3
10. Ale  4 –17  3
11. Hovshaga  4 –  6  2
12. Tvååker  4 –22  0

Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 34-29 (18-10)
Mål Ale: Peter Wedin 6, Kim Sand-
berg 6, Mattias Johansson 5, Mattias 
Wahlqvist 3, Marcus Hylander 3, 
Andreas Johansson 3, Mikael Wahl-
gren 2, Anton Thunberg. Matchens 
kurrar: Mattias Johansson 2, Kim 
Sandberg 1.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. – Här har ni 
division 1, tjejer!

IK SödraDal var 
senast i raden av eta-
blerade elitklubbar att 
hälsa Ale IBF:s nykom-
lingar välkomna upp i 
hetluften.

Med rutin, kyla och 
effektivitet avfärdade 
gästerna hemmalaget, 
som får fortsätta vässa 
sina avslut.

Inte utspelade, inte utklas-
sade, men ändå ganska långt 
ifrån. Ale IBF:s damer har fått 
en lika väntad som tuff inled-
ning på säsongen. Motstån-
darnas bolltempo och preci-
sion i passningsspelet gör det 
än så länge svårt för nykom-
lingen. 2-19 på de senaste två 
matcherna skvallrar också om 
en ineffektivitet hos det nya 
division ett laget.

– Vi vet och tjejerna vet 
att det kommer bli tufft. Vi 
är ödmjuka och lär oss nytt 
hela tiden. Det finns gott om 
talang i det här laget och vi 
kommer att bli bättre allt som 
säsongen lider. Såväl mot-
ståndare som domare spår 
att vi kommer att vara ett helt 
annat lag efter juluppehållet. 
Vi håller på att varva upp och 
anpassa oss. Unga tjejer lär 
snabbt, säger huvudtränaren 
Ralph Gustafsson.

IK SödraDal fick 2-0 i 
första perioden, men hem-
malaget var inte långt efter 
spelmässigt. Tyvärr hann det 
bli 3-0 innan Cecilia Isberg 
reducerar för Ale.

– Då var vi på väg in i 

matchen, men det blev psy-
kologiskt tungt att Södra-
Dal fick tryckt in 4-1 nästan 
direkt efter vår redcuering. Vi 
fick aldrig någon riktig kon-
takt, menar Ralph Gustafs-
son.

I huvud-
drag är det 
små detaljer 
som skiljer 
lagen åt. 

– Det har lite mer rutin i 
sitt lag vilket gör att de agerar 
lite  annorlunda och framför 
allt säkrare. De fattar snab-

bare beslut än våra spela-
re, men det kommer vi snart 
också att göra. Talangen 
finns, säger Gustafsson som 
inte tyckte att 1-7 speglade 
matchbilden.

– Jag köper 
att de vinner, 
men inte med 
sex mål. Så bra 
var de inte och 
vi var inte så 

dåliga. De satte sina chanser 
och vi missade våra. Det var 
den absolut största skillnaden 
förutom ett antal smådetaljer. 

Inför mötet med Olof-
ström som innebär årets 
första långa bussresa för Ale 
IBF:s damlag kommer tjejer-
na att få nöta avslut.

– Mycket handlar också 
om att fokusera på spelgläd-
jen. Vi får inte börja hänga 
med huvudet nu. Än så länge 
har vi inget att skämmas för. 
Det har sett bra ut och målen 
kommer att komma, avslutar 
en förhoppningsfull Ralph 
Gustafsson.

På skadelistan finns fortfa-
rande målvakten Lisa Pers-

son och Sophia Adolfsson. 
Båda kommer snart att vara 
tillbaka i träning. Mot Söd-
raDal saknades dessutom 
lagkapten Ann-Sofie Jo-
hansson, vilket självklart var 
ett tungt avbräck. Tillsam-
mans med Cecilia Isberg och 
nämnde Lisa Persson står 
hon för all rutin från elitin-
nebandy.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tredje förlusten för Ale IBF:

”Efter jul är vi ett annat lag”

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Sandra Augustsson kvitterade återigen ut ett bra betyg, men faktum är att Ale IBF har det tungt just nu. I lördagens hem-
mamatch mot IK SödraDal blev det en ny storförlust.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – IK SödraDal 1-7 (0-2,1-3,0-2)

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 11 
oktober deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   95
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          83
3. Åke Wänström/Conny Törnberg
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson      74
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch 72

GÖTEBORG. Ale HF:s 
herrar får vänta på 
första segern.

Rya mosade sin mot-
ståndare och avgjorde 
matchen redan före 
paus.

Efter de fyra inle-
dande matcherna är 
Ale fortfarande utan 
poäng.

Lördagens drabbning med 
Hisingslaget var inte mycket 
att skriva hem om. Ryas led-
ning var elva mål som störst 
innan Ale fick någorlunda 
kontroll på sin anfallsglada 
motståndare. 

– Egentligen tycker jag att 
killarna gör en ganska hygg-
lig match. Vi har flera rik-
tigt bra individuella presta-
tioner, men vi möter helt 
enkelt en motståndare som 
är klassen bättre. Det känns 
så fel att Warta kan släppa ner 
sina allsvens-
ka spelare 
och låta dem 
”övningsspe-
la” i division 
tre. Idag hade 
Rya en riktigt stark uppställ-
ning, det har de kanske inte i 

nästa omgång. Det blir väl-
digt orättvist, menar Aleträ-
naren Magnus Weistedt.

Det är framför allt bakåt 
som Ale HF har kommit i 
otakt. Det nya försvarsspelet 
med höga tvåor har inte fallit 
väl ut – än så länge.

– Vi har inte fått utdelning 
i trean mot de bättre lagen, 
men i B-laget körde vi samma 
uppställning och då besegra-
de vi Partille med elva mål. 
Försvarsspelet med våra höga 
tvåor var i den matchen helt 
avgörande, säger Magnus 
Weistedt.

Ale HF kröp närmare i 
andra halvlek, men gapet var 
för stort för att kunna hämtas 
in.

Som minst var Ryas led-
ning tre bollar.

– Vi fick sex utvisningar, 
hemmalaget bara en. Det har 
varit väldigt målande även för 
de tidigare matcherna i år. 

Vi är fysiska, 
men inte fula. 
Tyvärr straf-
fas vi för det 
och det känns 
orätt. Vi för-

söker spela som i elitserien 
och den nivån klarar uppen-

bart inte domarna, analyserar 
Weistedt.

Den uteblivna poängskör-
den till trots är Ales årsfär-
ske tränare positiv till fort-
sättningen.

– Det sprudlar av energi 
och vilja att vända på det här. 
Jag tror vi är oslagbara efter 
nyår. Får vi bara lite tid på oss 

så kommer vi att sätta det här 
spelet och, då blir vi svårstop-
pade.

Andreas Johansson, Ales 
linjeråtta, ådrog sig ett rött 
kort i slutet av matchen. 
Samtidigt kan konstateras att 
walkoverpoängen från det in-
ställda mötet med ÖHK 2002 
förra veckan uteblir. ÖHK 

har dragit sig ur serien.
Närmast väntar nu mötet 

med topplaget Hisingen/
Torslanda på söndag.

– Det hade varit en fin 
skalp, avslutar Magnus 
Weistedt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale HF får vänta på första segern

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 34-29 (18-10)

Peter Welin och hans lagkamrater i Ale HF kämpade förgäves i mötet med Rya HF. Det blev 
förlust med 34-29.
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NÖDINGE. Nedräk-
ningen har börjat.

Lördagen den 29 
oktober avgörs Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

– Nu firar vi femårs-
jubileum, konstaterar 
Marcus Lager, initia-
tivtagare och ensam 
arrangör till fotbollsjip-
pot i Nödinge.

Janne Heros Pokal, som 
är uppkallad efter Nol IK-
legendaren Jan ”Hero” 
Olsson, spelas för femte året 
i rad. Turneringen vänder 
sig till gamla NIK-spelare, 
födda 1965-82. Regerande 
mästare är P79 Napoli.

– Detta är utan tvekan 
årets höjdpunkt. Arrang-
emanget har successivt 
utvecklats och i år ska det 
bli bättre än någonsin, lovar 
Marcus Lager.

– Eftersom turneringen 

besöks av många barnfamil-
jer har jag tittat på roliga 
kringaktiviteter. Nu är det 
klart att det blir hoppborg 
och ansiktsmålning, nya 
inslag som förhoppningsvis 
ska uppskattas av de allra 
yngsta.

Matcherna tar sin början 
klockan elva och pågår fram 
till fyra-tiden på eftermid-
dagen. Sju lag gör upp om 
mästerskapstiteln.

– Resultatet är inte det 
viktigaste, men självklart 
finns det en viss prestige när 
väl domaren blåser till spel, 
förklarar Lager, som också 
vill slå ett slag för invignings-
ceremonin:

– Den äger rum klockan 
kvart i elva och då blir det 
stämningsfullt vill jag lova. 
Det blir ett ljud- och ljusar-
rangemang av bästa märke.

Vem som blir årets prisut-
delare återstår att se. Marcus 

Lager är hemlighetsfull.
– Ralf Edström, Thomas 

Ravelli, Glenn Hysén och 
Tord Holmgren har skött 
uppgiften med bravur tidi-
gare år. En liknande fot-
bollsikon är att vänta till Ale-
hallen även i år. Mer än så vill 
jag inte säga.

JONAS ANDERSSON

Janne Heros Pokal 5-årsjubilerar

Marcus Lager, ensam turne-
ringsarrangör.

P79 Napoli är regerande mästare i Janne Heros Pokal. Årets turnering äger rum lördagen 
den 29 oktober.

KORTEDALA. LN 70 HC 
inledde seriespelet i division 
4-ishockeyn sent på mån-
dagskvällen genom att spela 
3-3 (2-2, 1-1) mot Göte-
borgs Devils.

I matchens inledning 
dominerade LN 70 som tog 
ledningen med 2-0 genom 
mål av Jonathan Haaga 
och Patrik Ekström. 
Sedan kom hemmalaget 
tillbaka och kvitterade 
innan periodpausen.

I den sista perioden 
tryckte LN 70 på för ett 
ledningsmål, men i en kon-

tring tog Devils ledningen. 
En minut senare kvitterade 
LN 70 genom Christian 
Flodin och sju sekunder 
senare lyckades LN 70 få 
in en puck genom Tim 
Nordström. Detta mål 
dömdes bort av domartea-
met som först blåste mål. 
Då istiden i Isdala var över 
bröts matchen när klockan 
stod på 16.05.

Nu på fredag spelar LN 
70 sin hemmapremiär mot 
Flyers HC i Lödöseborg, 
där läktarbygget nu är klart.

❐❐❐

LN 70 kryssade mot Devils

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Söndag 23 oktober, Ale Gymnasium

09.55    F00 Nödinge SK - Sävehof
10.55    F99 Nödinge SK - Aranäs
11.45    P98 Nödinge SK - Kungälv
12.45    FA Nödinge SK - Backa
14.15    Ddiv2 Nödinge SK - HP Kongelf

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04 har åter dragit igång
Båda grupperna tränar lördagar

i Nödinge sporthall

Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

- 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

ÄLVÄNGEN. Peter 
Eriksson blir blåvit 
igen.

Nu är det emeller-
tid inte IFK Göteborg 
det handlar om utan 
Älvängens IK.

Senare i veckan pre-
senteras ”Erra” som 
ny tränare för klubbens 
representationslag.

Efter den bittra 2-1-förlus-
ten mot Romelanda UF förra 
helgen, som innebar degra-
dering till division 6, har 
Älvängens IK inlett arbetet 
för nästkommande säsong. 
Tränarsejouren för Tommy 
Svensson blev bara ettårig 
och som efterträdare har 
utsetts Peter ”Erra” Eriks-
son.

– Det ska bli kul! För-

hoppningsvis ser killarna 
detta som en omstart och 
ambitionen måste vara att 
ta sig tillbaka till femman 
så fort det bara går. Det är 
inte lätt, men vi ska göra ett 
försök, säger Peter som de 
tre senaste säsongerna varit 
verksam i Myckleby IK.

– Skönt att få träna ett 
lag på hemmaplan igen. Jag 
sparar några timmars resande 
i veckan, skrattar ”Erra” som 
bor bara en snedspark från 
Älvevi.

Peter kommer att träffa 
spelarna första gången på 
torsdag. Hur spelartruppen 
kommer att se ut för nästa år 
är dock för tidigt att uttala sig 
om.

– Jag hoppas att de flesta 
spelare vill vara kvar och ta 
revansch på sig själva. Per-
sonligen ser jag det som en 

utmaning att försöka vända 
skutan åt rätt håll.

JONAS ANDERSSON

”Erra” blir åter blåvit

Ex-ängeln Peter ”Erra” Er-
iksson, med Skepplanda BTK 
som moderklubb, blir ny trä-
nare för Älvängens IK:s 
herrseniorer.

Arkivbild: Allan Karlsson

Hade det inte varit för en 
omkörning i slutspurten 
hade Milles Tempo haft 
chans på vinsten i lördagens 
V75-lopp på Åby travbana. 
Tränaren Pethra Prytz från 
Skepplanda är ändå nöjd med 
placeringen.

Han hade krafter kvar i 
mål och det var synd att det 
inte gick hela vägen. 

I lördags gick lärlings-SM 
av stapeln och denna gång var 
det kusken Jennifer Tillman 
som körde. Tidigare i höst 
sprang Milles Tempo in på 
en förstaplats i V75, då med 
proffskusken Björn Goof i 
sulkyn. Hästen, som tidigare 
blivit utdömd av veterinären, 
har gjort en rejäl comeback, 
och nu väntar fler lopp. 

Pethra Prytz hade även 
med en häst i V75-loppet 
som gick i Halmstad förra 
måndagen. Med Jörgen 
Sjunnesson som kust sprang 

Ale-häst trea i helgens V75-lopp

Milles Tempo slutade trea i 
lördagens V75-lopp på Åby.

Lady Metro i mål på en för-
staplats.

Hästarna, som har sin 
hemvist på Pethra Prytz gård 
i Lid, Skepplanda, har skör-
dat stora framgångar och fler 
ska det förhoppningsvis bli.

JOHANNA ROOS
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NÖDINGE. Nedräk-
ningen har börjat.

Lördagen den 29 
oktober avgörs Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

– Nu firar vi femårs-
jubileum, konstaterar 
Marcus Lager, initia-
tivtagare och ensam 
arrangör till fotbollsjip-
pot i Nödinge.

Janne Heros Pokal, som 
är uppkallad efter Nol IK-
legendaren Jan ”Hero” 
Olsson, spelas för femte året 
i rad. Turneringen vänder 
sig till gamla NIK-spelare, 
födda 1965-82. Regerande 
mästare är P79 Napoli.

– Detta är utan tvekan 
årets höjdpunkt. Arrang-
emanget har successivt 
utvecklats och i år ska det 
bli bättre än någonsin, lovar 
Marcus Lager.

– Eftersom turneringen 

besöks av många barnfamil-
jer har jag tittat på roliga 
kringaktiviteter. Nu är det 
klart att det blir hoppborg 
och ansiktsmålning, nya 
inslag som förhoppningsvis 
ska uppskattas av de allra 
yngsta.

Matcherna tar sin början 
klockan elva och pågår fram 
till fyra-tiden på eftermid-
dagen. Sju lag gör upp om 
mästerskapstiteln.

– Resultatet är inte det 
viktigaste, men självklart 
finns det en viss prestige när 
väl domaren blåser till spel, 
förklarar Lager, som också 
vill slå ett slag för invignings-
ceremonin:

– Den äger rum klockan 
kvart i elva och då blir det 
stämningsfullt vill jag lova. 
Det blir ett ljud- och ljusar-
rangemang av bästa märke.

Vem som blir årets prisut-
delare återstår att se. Marcus 

Lager är hemlighetsfull.
– Ralf Edström, Thomas 

Ravelli, Glenn Hysén och 
Tord Holmgren har skött 
uppgiften med bravur tidi-
gare år. En liknande fot-
bollsikon är att vänta till Ale-
hallen även i år. Mer än så vill 
jag inte säga.

JONAS ANDERSSON

Janne Heros Pokal 5-årsjubilerar

Marcus Lager, ensam turne-
ringsarrangör.

P79 Napoli är regerande mästare i Janne Heros Pokal. Årets turnering äger rum lördagen 
den 29 oktober.

KORTEDALA. LN 70 HC 
inledde seriespelet i division 
4-ishockeyn sent på mån-
dagskvällen genom att spela 
3-3 (2-2, 1-1) mot Göte-
borgs Devils.

I matchens inledning 
dominerade LN 70 som tog 
ledningen med 2-0 genom 
mål av Jonathan Haaga 
och Patrik Ekström. 
Sedan kom hemmalaget 
tillbaka och kvitterade 
innan periodpausen.

I den sista perioden 
tryckte LN 70 på för ett 
ledningsmål, men i en kon-

tring tog Devils ledningen. 
En minut senare kvitterade 
LN 70 genom Christian 
Flodin och sju sekunder 
senare lyckades LN 70 få 
in en puck genom Tim 
Nordström. Detta mål 
dömdes bort av domartea-
met som först blåste mål. 
Då istiden i Isdala var över 
bröts matchen när klockan 
stod på 16.05.

Nu på fredag spelar LN 
70 sin hemmapremiär mot 
Flyers HC i Lödöseborg, 
där läktarbygget nu är klart.

❐❐❐

LN 70 kryssade mot Devils

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Söndag 23 oktober, Ale Gymnasium

09.55    F00 Nödinge SK - Sävehof
10.55    F99 Nödinge SK - Aranäs
11.45    P98 Nödinge SK - Kungälv
12.45    FA Nödinge SK - Backa
14.15    Ddiv2 Nödinge SK - HP Kongelf

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04 har åter dragit igång
Båda grupperna tränar lördagar

i Nödinge sporthall

Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

- 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

ÄLVÄNGEN. Peter 
Eriksson blir blåvit 
igen.

Nu är det emeller-
tid inte IFK Göteborg 
det handlar om utan 
Älvängens IK.

Senare i veckan pre-
senteras ”Erra” som 
ny tränare för klubbens 
representationslag.

Efter den bittra 2-1-förlus-
ten mot Romelanda UF förra 
helgen, som innebar degra-
dering till division 6, har 
Älvängens IK inlett arbetet 
för nästkommande säsong. 
Tränarsejouren för Tommy 
Svensson blev bara ettårig 
och som efterträdare har 
utsetts Peter ”Erra” Eriks-
son.

– Det ska bli kul! För-

hoppningsvis ser killarna 
detta som en omstart och 
ambitionen måste vara att 
ta sig tillbaka till femman 
så fort det bara går. Det är 
inte lätt, men vi ska göra ett 
försök, säger Peter som de 
tre senaste säsongerna varit 
verksam i Myckleby IK.

– Skönt att få träna ett 
lag på hemmaplan igen. Jag 
sparar några timmars resande 
i veckan, skrattar ”Erra” som 
bor bara en snedspark från 
Älvevi.

Peter kommer att träffa 
spelarna första gången på 
torsdag. Hur spelartruppen 
kommer att se ut för nästa år 
är dock för tidigt att uttala sig 
om.

– Jag hoppas att de flesta 
spelare vill vara kvar och ta 
revansch på sig själva. Per-
sonligen ser jag det som en 

utmaning att försöka vända 
skutan åt rätt håll.

JONAS ANDERSSON

”Erra” blir åter blåvit

Ex-ängeln Peter ”Erra” Er-
iksson, med Skepplanda BTK 
som moderklubb, blir ny trä-
nare för Älvängens IK:s 
herrseniorer.

Arkivbild: Allan Karlsson

Hade det inte varit för en 
omkörning i slutspurten 
hade Milles Tempo haft 
chans på vinsten i lördagens 
V75-lopp på Åby travbana. 
Tränaren Pethra Prytz från 
Skepplanda är ändå nöjd med 
placeringen.

Han hade krafter kvar i 
mål och det var synd att det 
inte gick hela vägen. 

I lördags gick lärlings-SM 
av stapeln och denna gång var 
det kusken Jennifer Tillman 
som körde. Tidigare i höst 
sprang Milles Tempo in på 
en förstaplats i V75, då med 
proffskusken Björn Goof i 
sulkyn. Hästen, som tidigare 
blivit utdömd av veterinären, 
har gjort en rejäl comeback, 
och nu väntar fler lopp. 

Pethra Prytz hade även 
med en häst i V75-loppet 
som gick i Halmstad förra 
måndagen. Med Jörgen 
Sjunnesson som kust sprang 

Ale-häst trea i helgens V75-lopp

Milles Tempo slutade trea i 
lördagens V75-lopp på Åby.

Lady Metro i mål på en för-
staplats.

Hästarna, som har sin 
hemvist på Pethra Prytz gård 
i Lid, Skepplanda, har skör-
dat stora framgångar och fler 
ska det förhoppningsvis bli.

JOHANNA ROOS
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MÅNDAGAR:

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

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

ONSDAGAR:

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

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

LÖRDAGAR:

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

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

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

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

- Älska handboll

ALE GYMNASIUM
Söndag 23 oktober 16.00

Herr div 3:
ALE HF - HISINGEN/TORSLANDA

Matchsponsor:

STARRKÄRR. Det har 
varit fullt hus tidigare, 
men den här gången 
var förväntningarna 
mer uppskruvade än 
någonsin.

Öbarna gjorde dock 
ingen besviken.

Söndagens Skratta 
& Sjung blev den bästa 
någonsin.

De har ett rykte att leva upp 
till och ingen kan påstå annat 
än att Öbarna motsvarade 
alla högt ställda förvänt-
ningar när de gästade Starr-
kärrs bygdegård i söndags 
eftermiddag.

– En oerhört professionell 
duo som verkligen kan det 
här med visor, säger Lennart 
Thorstensson som sin vana 
trogen agerade allsångsle-
dare och konferencier med 
den äran.

Att bygdegården skulle 
fyllas till sista plats var föga 
överraskande. Aldrig tidigare 
har det varit ett sådant sug på 
biljetter som den här gången.

– Folk var tidigt ute för 
att försäkra sig om en plats. 
Vi får bara ta in 100 perso-
ner så det var först till kvarn 
som gällde, säger Inga-Britt 
Karlbom i arrangörskom-
mittén.

Janne Magnarsson och 
Eva Jarnedal gör ett lättsamt 
och folkligt intryck. Det 
är en del av Öbarnas fram-
gångsrecept. Att de dessutom 
kompletterar varandra på 
scenen gör inte saken sämre, 
det känns aldrig konstlat 
utan fullständigt naturligt. 
Sången är smäktande len och 
för tankarna till ett glittrande 
och somrigt västkusten.

– Visor har blivit vår grej, 
säger Janne Magnarsson som 
är en textmakare av hög rang.

– Vi brukar blanda eget 
material och Taube när vi är 
ute och spelar, förklarar han.

Öbarnas mest älskade och 
önskade visa är ”Inbjudan 

till Bohuslän”, som givetvis 
fanns med på repertoaren 
även i söndags.

– Den går inte att hoppa 
över. ”Inbjudan till Bohus-
län” kräver publiken att vi 
ska framföra, annars går de 
hem, skrattar Janne.

Söndagens sångstund i 
Starrkärrs bygdegård gjorde 
avtryck. På något vis kändes 
det som att Öbarna gav oss en 
sista hälsning av den sommar 
som just har passerat.

JONAS ANDERSSON

Öbarna motsvarade förväntningarna
– Högklassig underhållning i Starrkärr

Öbarna, Janne Magnarsson och Eva Jarnedal, bjöd inte bara 
på smäktande musik när de gästade Starrkärrs bygdegård 
i söndags. Publiken fick också höra intressanta berättelser 
om Evert Taubes liv.

Allsångsledare Lennart 
Thorstensson.

I pausen gick Inga-Britt Karlbom runt med insamlingsbössan 
till förmån för Världens barn. 

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

Lördag 26 November
Arrangör: ooo

Deltagare: 3:or, 4:or & 5:or
Prispengar vinnare 5:or - 2500:-
Prispengar vinnare 4:or - 1500:-
Prispengar vinnare 3:or - 1000:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG FREDAG 18 NOVEMBER

Anmälan till
mats.wallin@advance.se

Tel: 0733-41 18 03
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Aktiv semester
4 dagar i Nordtyskland
Club Hotel Timmendorfer 
Strand   
Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden 
– på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utfl ykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.099:- 

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
•  3 x 3-rätters middag/buffé
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee
•  Entré till pool, bastu & 

fitnesscenter

 Ankomst: Valfri 24/10-
16/12 2011 samt 2/1-26/3 
2012.

OBS: Kuravgift ska betalas direkt 
på hotellet: 1,50 EUR per person 
per dygn.

2 barn 
upp till 
13 år ½ 
priset 

Endast för 
barn:

Glass vid 
ankomst, 

favoriträtter 
till middag & 
barnklubb!

Upplev Jylland
3 dagar i Danmark

Hotel Søgården 
Hotellet ligger mellan Kolding och Esbjerg, och placeringen gör det 
lätt och smidigt att utforska den sydliga delen av vackra Jylland. 

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

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag 
•  1 fribiljett per rum till 

Djur- & Naturpark
• 1 timmes compact golf
• 1 timmes bowling

 

Extranatt inkl. frukost 

endast 399:- 

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen  
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger på en halvö i 
skärgården med havsutsikt och nära till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 9/12 2011 samt 13/1-8/6 2012. Valfri 
18-21/10 och 1-4/11 2011. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe
•  1 x kaffe & kaka på 

ankomstdagen

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

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

Anita-Rubrikernas kvinna, 
Sextiotalets schlagerikon
 

En raffl ande föreställning med Systrarna 
Lockwall och Malena Jönsson
 
Biljetter:
Ale bibliotek/Nödinge
Vuxen 160 kr , Ungdom 100 kr
Scenpassrabatt 40 kr
 
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ANITA LINDBLOM X 3
TORSDAG 10 NOVEMBER KL 19.00
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Lördagen den 29 oktober 
bjuder Repslagarmuseet på en 
kvällsföreställning i två delar. 
I den första delen får vi höra 
visor och sånger av Cornelis 
och Afzelius framförda av 
Ingvar Örner på sång och 
gitarr, och Bengt Bygren på 
klaviatur och dragspel

Björn Afzelius och Cornelis 
Vreeswijk anses som två av 
Sveriges främsta rebeller med 
knivskarpa ord för rättvisa och 
jämlikhet. De värnade om de 
svaga och utsatta i samhäl-
let. De brann för ökad accep-
tans och tolerans, samt rätten 
att få vara annorlunda. Ett 
budskap som genomsyrar alla 
deras texter.

Genom den rutinerade 
sångaren och skådespelaren 
Ingvar Örner och den legen-
dariske Göteborgsmusikern 
Bengt Bygren får vi nu en 
varmt välkommen hälsning 
från de båda idealisterna. 
Nämnas kan att Bengt Bygren 
har varit med i Björn Afzelius 
band The Globetrotters.

Efter pausen uppträder den 
lokala Blåsorkestern Larmet 
med Kent Carlsson som 
solist. Larmet är en under-
hållningsorkester som spelar 
all slags musik, men med en 
viss tonvikt på jazz. Larmet 
arrangerar egna konserter, 
ibland med solist eller kör.

Orkestern består av 15 
amatörmusiker som övar 
regelbundet i bygdegården 
i Skepplanda. De har varit 
verksamma i kommunen över 
30 år, och deltar bland annat 
på nationaldagsfirandet.

Musikcafékvällen kommer 
således att bjuda på en varie-
rande föreställning av både 
sång och musik. Före eller 
i pausen finns det kaffe och 
bulle att köpa.

❐❐❐

Dags igen för populärt Musikcafé
– Underhållning på Repslagarmuseet

Ingvar Örner, sång och gitarr, och Bengt Bygren, klaviatur och dragspel, inleder Musikcafé-
kvällen på Repslagarmuseet nästa lördag.

Blåsorkestern Larmet spelar all slags musik, men med tonvikt på jazz.
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Aktiv semester
4 dagar i Nordtyskland
Club Hotel Timmendorfer 
Strand   
Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden 
– på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utfl ykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.099:- 

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
•  3 x 3-rätters middag/buffé
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee
•  Entré till pool, bastu & 

fitnesscenter

 Ankomst: Valfri 24/10-
16/12 2011 samt 2/1-26/3 
2012.

OBS: Kuravgift ska betalas direkt 
på hotellet: 1,50 EUR per person 
per dygn.

2 barn 
upp till 
13 år ½ 
priset 

Endast för 
barn:

Glass vid 
ankomst, 

favoriträtter 
till middag & 
barnklubb!

Upplev Jylland
3 dagar i Danmark

Hotel Søgården 
Hotellet ligger mellan Kolding och Esbjerg, och placeringen gör det 
lätt och smidigt att utforska den sydliga delen av vackra Jylland. 

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

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag 
•  1 fribiljett per rum till 

Djur- & Naturpark
• 1 timmes compact golf
• 1 timmes bowling

 

Extranatt inkl. frukost 

endast 399:- 

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen  
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger på en halvö i 
skärgården med havsutsikt och nära till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 9/12 2011 samt 13/1-8/6 2012. Valfri 
18-21/10 och 1-4/11 2011. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe
•  1 x kaffe & kaka på 

ankomstdagen

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

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

Anita-Rubrikernas kvinna, 
Sextiotalets schlagerikon
 

En raffl ande föreställning med Systrarna 
Lockwall och Malena Jönsson
 
Biljetter:
Ale bibliotek/Nödinge
Vuxen 160 kr , Ungdom 100 kr
Scenpassrabatt 40 kr
 
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ANITA LINDBLOM X 3
TORSDAG 10 NOVEMBER KL 19.00
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Lördagen den 29 oktober 
bjuder Repslagarmuseet på en 
kvällsföreställning i två delar. 
I den första delen får vi höra 
visor och sånger av Cornelis 
och Afzelius framförda av 
Ingvar Örner på sång och 
gitarr, och Bengt Bygren på 
klaviatur och dragspel

Björn Afzelius och Cornelis 
Vreeswijk anses som två av 
Sveriges främsta rebeller med 
knivskarpa ord för rättvisa och 
jämlikhet. De värnade om de 
svaga och utsatta i samhäl-
let. De brann för ökad accep-
tans och tolerans, samt rätten 
att få vara annorlunda. Ett 
budskap som genomsyrar alla 
deras texter.

Genom den rutinerade 
sångaren och skådespelaren 
Ingvar Örner och den legen-
dariske Göteborgsmusikern 
Bengt Bygren får vi nu en 
varmt välkommen hälsning 
från de båda idealisterna. 
Nämnas kan att Bengt Bygren 
har varit med i Björn Afzelius 
band The Globetrotters.

Efter pausen uppträder den 
lokala Blåsorkestern Larmet 
med Kent Carlsson som 
solist. Larmet är en under-
hållningsorkester som spelar 
all slags musik, men med en 
viss tonvikt på jazz. Larmet 
arrangerar egna konserter, 
ibland med solist eller kör.

Orkestern består av 15 
amatörmusiker som övar 
regelbundet i bygdegården 
i Skepplanda. De har varit 
verksamma i kommunen över 
30 år, och deltar bland annat 
på nationaldagsfirandet.

Musikcafékvällen kommer 
således att bjuda på en varie-
rande föreställning av både 
sång och musik. Före eller 
i pausen finns det kaffe och 
bulle att köpa.

❐❐❐

Dags igen för populärt Musikcafé
– Underhållning på Repslagarmuseet

Ingvar Örner, sång och gitarr, och Bengt Bygren, klaviatur och dragspel, inleder Musikcafé-
kvällen på Repslagarmuseet nästa lördag.

Blåsorkestern Larmet spelar all slags musik, men med tonvikt på jazz.
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SURTE. Postmoderniteten 
är ett estetiskt, kulturellt 
och intellektuellt fenomen 
och det är därmed ett sam-
hällstillstånd som omfattar 
vissa mönster av sociala, 
ekonomiska, politiska och 
kulturella relationer. I denna 
mångkulturella värld är varje 
människa en kulturbyg-
gare som representerar sin 
egen kultur. I kulturmötet 
kan vi plötsligt vara med 
om beteenden, symboler, 
värderingar och liknande 
som vi inte känner igen. 
Men om barnen i förskolan 
utvecklar sin förståelse för 
kamraters, konstnärers och 
massmedias sätt att göra 
bilder, behandlar material 
och form så utvecklar de sitt 
eget bildspråk i en värld som 
kräver en alltmer medveten 
bildfostran.   

Med dessa tankar i bak-
grunden har arbetet med 
projektet ”I sagans värld 
– Henri Matisse” börjat på 
förskolan Sagoslottet, Göte-
borg. I projektet deltog 22 

barn mellan 4 till 6 år. Arbe-
tet startade med en intervju 
som innehöll fjorton frågor i 
form av övningar och foku-
serade på barnens förståelse 
om bildkonst.  

Henri Matisse, mannen 
som kan trolla med färger, 
har blivit introducerade till 
barnen genom ”Sagan om 
Henri Matisse”. ”Sagan om 
Henri Matisse” mynnade ut 
i en teaterföreställning med 
barnen där de själva skapade 
sina roller. Teaterföreställ-
ningen födde en önskan från 
alla barn att vilja vara konst-
närer. Barnens konstnärliga 
arbete har presenterats 
under oktober i Göteborgs 
Universitet och Göteborgs 
kulturnätter. Två utställ-
ningar med titeln ”Ett barn 
har 100 språk” har visats på 
Glassbruksmuseet, Surte, 
och Ale bibliotek, Nödinge. 

Arbetet med projektet 
”I sagans värld – Henri 
Matisse” har visat att kon-
sten kan vara en väg, ett red-
skap som har en avgörande 

betydelse på hur förskolan 
planerar sitt arbete. Det har 
öppnat en hel ny värld för 
barnens känslor, fantasi och 
för kreativitet.  

 
Yana Westberg

Bildpedagog

Utställningen ”Ett barn har 
100 språk” har visats på 
Glasbruksmuseet i Surte och 
på huvudbiblioteket i Nö-
dinge.

Saga inspirerade barn till konstnärligt arbete
– Utställning i Surte och Nödinge

NOL. De blandar sym-
fonisk musik med hård-
rock och filmmusik. 

Av framgångarna att 
döma har bandet Celes-
tial Decay hittat ett 
lyckat koncept. 

Sedan starten för två 
år sedan har de hunnit 
med att både släppa 
en skiva och turnerat i 
Europa. Just nu jobbar 
de på sitt andra album. 

Celestial Decay består av gi-
tarristerna Hobbe Housh-
mand från Nol, Freddy 
Olofsson från Bohus samt 
ytterligare två musiker utan-
för Ale. 

De har sitt högkvarter, 
studio och replokal i Nol. 
Hobbe, som även driver ett 
IT-företag, utvecklar själv 
många av de tekniska lös-
ningarna för bandet.

Inget gratis
Sedan starten 2009 har fram-
gångarna avlöst varandra, 
men inget har kommit gratis. 

– Många band vill så 
mycket, men är inte beredda 
att jobba för det. Efter eu-
ropaturnén förra året splitt-
rades bandet av olika anled-
ningar och efter det bestämde 
vi oss för att ändra upplägget 
för att effektivisera proces-
sen. Innan vi började leta 
efter ersättare satte vi oss ner 
och  uppdaterade våra poli-
cyregler om hur bandet ska 
skötas, vad som gäller angå-
ende materialet och vad som 
förväntas av de som är med. 

Vi testade över 20 personer 
innan vi till slut hittade rätt, 
säger Hobbe.

Sedan tidiga tonåren har 
han spenderat otaliga timmar 
i olika replokaler och nu vill 
han satsa fullt ut. Celestial 
Decay gör inget halvhjärtat 
och såväl inspelningarna som 
skivomslagen är därför väl ge-
nomarbetade. Förra somma-
ren gav de sig ut på en turné 
där de besökte 13 olika länder 
runt om i Europa under tre 
och en halv vecka för att pro-
mota sin första skiva Contra-
dictum. Belgien, Schweiz, 
Tjeckien, Tyskland, Polen 
och Litauen var några av län-
derna de spelade i. Arbetet 
med att kontakta arrangörer 
och boka spelningar pågick i 

ett halvår innan de slutligen 
var på väg i turnébussen. 

– Vi jobbade hårt med att 
sälja in produkten och skick-
ade material till de olika 
klubbarna. Innan konserten 
i Tjeckien fick vi spela några 
låtar akustiskt i radiostudion 
på en av landets största rock-
stationer .

Röd tråd
Namnet Celestial Decay kan 
översättas till ”himmelskt 
förfall”, vars innebörd up-
penbart är motsägelsefullt. 
Genom musiken vill de fånga 
kontrasterna, det onda ställs 
mot det goda, vackert möter 
otäckt och mörkt blandas 
med ljust. 

– När man balanserar åt 

alla håll hittar man tyngd-
punkten som gör att musi-
ken får ett helt annat djup, 
säger Hobbe.
Såväl första skivan som den 
som de nu arbetar med har 
en röd tråd genom alla låtar-
na, som en sammanhängan-
de historia, men mer om det 
vill han inte berätta utan det 
är upp till tolkning. 

Låtarna skriver medlem-

marna tillsammans. Gitar-
risterna Hobbe och Freddy 
gör oftast grunden som de 
sedan bollar fram och tillba-
ka mellan medlemmarna. På 
så sätt är alla med och bidrar 
samtidigt som materialet blir 
mer genomarbetat. 

Trots att de fått erbjudan-
den från flera skivbolag som 
skulle vilja skriva kontrakt 
med dem har de inte nappat 

Celestial Decay släpper nytt album

I STUDION

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mot nya mål. Hobbe Houshmand arbetar hårt med sitt band Celestial Decay, som redan nått stora framgångar. Snart släpps 
deras andra skiva och de har även planer på ytterligare en längre turné.
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VARMT
VÄLKOMNA!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

– Grundaren Hobbe Houshmand från Nol satsar stort på musiken
utan ger istället ut materialet 
genom sitt eget, The music 
alliance. Eftersom de inte 
ansett att villkoren varit till-
räckligt bra, har de skött det 
mesta själva med hjälp av sitt 
kontaktnät. När den första 
skivan skulle mixas anord-
nade de en tävling genom 
ett studieforum där delta-
garna fick grundmaterialet, 
mixade det och skickade till-
baka. Den person som gjort 
det bästa förslaget fick sedan 
i uppgift att göra den slutgil-
tiga versionen. 

Optimistiskt
– Nackdelen med att inte ha 
något skivbolag är att det blir 
mycket att ta reda på själv. Vi 
har ännu inte bestämt vem 
som ska mixa den nya skivan. 
Tanken är att den ska bli klar 
till nyår, men det kanske är 
lite optimistiskt. Vi har även 
planer på en ny turné och ef-
tersom vi redan har en del 
kontakter kommer den för-
hoppningsvis bli lättare att 
planera den här gången. 

Celestial Decay har hittat 
ett arbetssätt som de hoppas 
kommer att ta dem mot nya 
framgångar. Nu ser vi med 
spänning fram emot ännu ett 
album där en spännande his-
toria döljer sig bakom toner-
na av symfonisk metal.



alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 42  |   201124

0303-444 000

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

Johan Helmich Roman 

Te Deum
Festlig musik från 1700-talet.

Körsångare från Göta Älvdalens kontrakt.
Orkester och solister

Dirigent: Peter Corneliusson
Fri e

ntré

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst, lördag 22 oktober kl.18.00

Tänd ett ljus på www.mittiale.se

NÖDINGE. Förra måndagen var det ver-
nissage i huvudbiblioteket på 44 verk av 
medlemmar i Ale kommunala konstför-
ening. Det var allt från silversmide till 
textil, foto och måleri.

Nina Kalkemyr, Mikael Heinzte, 
Lena Börjesson och Ingegerd Karl-

bom deltog med vackra foton både från 
flora, fauna och natur i vår kommun och 
från västkusten och Kina.

Margareta Magnusson bidrog med 
två mycket vackra och välkompone-
rade vävar med känsla från Norrland. 
Vävarna är så kallade ranor och är delvis 

av växtfärgad ull.
Ulla Stålhammar med mål-

ningar i olja och akvarell, Britta 
Ankarudd med vackra akvareller 
med motiv från Åland med skog 
och skärgård och ett par fina gra-
fiska blad.

Anita Bemerstam hade gjort 
ett fint collage med pärlor och 
Bengt-Ola Åberg hade en monter 
med smycken i silversmide med 
olika stenar, mycket vackra.

Nu har Ale kommuns invånare 
chansen att se dessa konstverk 
under tre veckor, passa på och gå 
in på biblioteket och titta, många 
av verken är till salu.

Ulla Stålhammar
Ordförande Ale kommunala  konstförening

Utställning med Ale kommunala konstförening
I Ale bibliotek i Nödinge pågår just nu en konstutställning med Ale kommunala 
konstförening. 

I den kommande söndagens 
evangelietext liknar Jesus 
himmelriket vid en skatt som 

ligger gömd i en åker. Texten på-
minner oss om hur värdefullt det 
är att lära känna Gud och vinna 
evigt liv. När en man hittar skat-
ten på åkern står det: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger 
och köper åkern”. Detta visar att 
Gud är mer värt än allt annat. 
Om vi så fann självaste Eldorado, 
ett rike av guld, så skulle det bara 
ha ett begränsat värde för detta 
korta jordeliv. Rikedomar skapar 
dessutom mycket oro; vi bekym-
rar oss för hur skatten skall beva-
ras från tjuvar eller inflation. Psy-
kisk och fysisk ohälsa kan även 
göra oss oförmögna att njuta av 
rikedomarna. Guds rike är däre-
mot något som ger en sann glädje 
i hjärtats djup och är något vi får 
behålla i all evighet. Mot bak-
grund av detta är det inte kon-
stigt att det finns undersökning-
ar som visar att troende i allmän-
het är mer harmoniska än andra 
och att tron gör det lättare för 
dem att uthärda svårigheter av 
olika slag.

Men om nu detta är sant, 
varför är det då inte en fem 
hundra meter lång kö av män-
niskor som vill komma till våra 
gudstjänster? Varför övernat-
tar inte entusiastiska ungdo-
mar utanför kyrkporten för att 
få de bästa platserna, som inför 
en rockkonsert? Det beror på att 
skatten ”ligger gömd i en åker”. 
Himmelriket är, som Paulus 
säger, ett ”osynligt liv tillsam-
mans med Kristus” (Kol 3:3) och 
därför kan vi inte utan vidare 

se den sanna andliga verklighe-
ten. Vi är såsom förblindande om 
inte Gud öppnar våra ögon. Jesus 
säger: ”Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike” (Joh. 
3:3).  

Men även om det djupast sett 
är Gud som måste visa oss den 
fördolda världen, så kan vi sam-
arbeta med Gud när han drar oss 
till sig. I den stunden Gud låter 
oss en skymt av skatten, är det 
vårt ansvar att, bildligt talat, sälja 
allt vi äger för att köpa åkern. Vi 
skall då med andra ord satsa allt 
för att nå Gud och inte låta något 
komma emellan oss och honom. 
Det är också viktigt att vi söker 
Gud där han låter sig finnas, 
såsom i Guds Ord, den kristna 
gemenskapen, bönen och nattvar-
den. Det är nämligen på denna 
åker skatten är gömd. 

Du som ännu inte har funnit 
skatten skall därför veta att du 
just i läsandets stund, är väldigt 
nära Gud. För Guds rike kommer 
ju till oss i samma stund som vi 
möts av budskapet. Slå nu bara 
följe med mannen i liknelsen 
om vilken vi läser: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger och 
köper åkern”. Och du som redan 
funnit himmelriket kan göra det-
samma, för Gud har alltid mer 
att ge och du behöver alltid söka 
Gud på nytt för att behålla det du 
redan har fått. 

Magnus Skredsvik
Präst i Lödöse församling/

Skepplanda pastorat

Betraktelse

Himmelriket skatt
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FN-Gudstjänst i 

Tunge kyrka 
Söndag 23 oktober kl 12 

Tunge barngrupp medverkar 

Välkomna! 

Döda

Vår älskade
Mamma och Svärmor

Sigrid Karlsson
* 13/9 1919

har i dag stilla somnat in

Älvängen
5 oktober 2011

ROGER
NANCY och HASSO

BARBRO
ANNA-BRITTA

Syskon
Övrig släkt och vänner

Vattnad med
himmelska toner
doftar en vidöppen
ros

Ljuvlig som doften från
träden blandad med
mild aprikos

Ett klockspel sjunger i
regnet, vi nås av dess
evighetsbud

Nära varandra i hägnet,
av Rosen, som
blommar hos Gud

Stilla kring bidande
knoppar en sång för
vårt eviga väl!

Tonerna faller likt
droppar, in i vår
lyssnande själ

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen
24 oktober kl. 11.00

i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i festsalen. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 21 oktober.

Hedra gärna minnet av
Sigrid med en gåva till

Smyrnakyrkans Mission
pg. 432 85 42-8.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sönd kl 13, Suo-
menkielinen. Tisd kl 8:30 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/10 
kl 10, Familjegtj Broman, 
kyrkkaffe. Hålanda sönd 
23/10 kl 12, Mässa Wetter-
ling. S:t Peder sönd 23/10 
kl 10, Gudstjänst Wetter-
ling, kyrkkaffe. Tisd 25/10 
kl 18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 23/10, se 
övriga kyrkor. Tunge sönd 
23/10 kl 12, Familjegtj 
Broman kyrkkaffe.

Älvängens missionskyrka
Tisd 18/10, tisdagscafé 
kl 10-13. Torsd 20/10 kl 
15, RPG i Missionskyr-
kan. "Min sagolika farmor". 
Dag Beskow. Sönd 23/10 
kl 11, Gudstjänst. Anne-
Marie Svenninghed. Mari-
anne Collvin. Kl 18, Tonår. 
Månd 24/10 kl 18.30, Scout. 
Tisd 25/10 kl 18, Smultron 
övar. Kl 19, Styrelsen. Onsd 
26/10 kl 12, Babymassage 
start. Torsd 27/10 kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 19/10 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
23/10 kl 11, Gudstjänst Lars 
Rehnlund, sång. Onsd 26/10 
kl 19, Sång, bibelläsning och 
bön.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 19/10 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
20/10 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Dag Beskow 
”Min sagolika farmor”. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 21/10 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
22/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 23/10 
kl 11, Gudstjänst, Conny 
Holm. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Månd 24/10 kl 
11, Begravningsgudstjänst. 
Tisd 25/10 kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling

Torsd 20/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 23/10, 18 e tre-
faldighet Kilanda kyrka kl 
9.30, Mässa Nordblom. 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Söndagsskola 
Göte Siverbo.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/10 kl 18.30, Spå-
rarScout-UpptäckarScout. 
Lörd 22/10 Gud & Musik i 
Skepplanda. Sönd 23/10 kl 
16, GUDSTJÄNST Anne-
Marie talar. Ichtys med-
verkar med Lovsångsdans. 
Onsd 26/10 kl 18.30, Även-
tyrarScout-Tonår.

Surte missionskyrka
Onsd 19/10 kl 15, Onsdags-
träff. "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, Inne-
bandy i Surteskolan. Lörd 
22/10 kl 13-16:30, Diako-
nia workshop. Körsång och 
dans med Zifa i Kungälv. 
Mer infowww.kungalv.mis-
sionskyrkan.se. Lörd 22/10 
kl 19, Konsert med körsång 
och dans med Zifa i Kung-
älv. Sönd 23/10 kl 11, Guds-
tjänst - Mission i fokus. 
Petter Jakobsson, Diako-
nia. Samåkning till Kung-
älv från Surte missions-
kyrka kl 10:30. Månd 24/10 
kl 19, Musikkåren övar. Tisd 
25/10 kl kl 18:30, Scout. 
Tisd 25/10 kl 18:30, Sam-
talskväll. Onsd 26/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 26/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 20/10 kl 18 Musik-
café, Ohlins. Tisd 25/10 kl 
17 Stickgruppen.

Nödinge församling
Onsd 19/10 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små  H Hultén. Kl 
19, Surte kyrka Ekumenisk 
bön. 23/10 18:e ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst E Friman. Kl 11, Surte 
kyrka Mässa H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
E Friman. Månd 24/10 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Döda

Niels Sörensen, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Sigrid Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syskon som närmast 
sörjande.

Thomas Gustafsson, 
Lödöse har avlidit. Född 
1975 och efterlämnar Jenny, 
Nicklas, mamma, pappa 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Kenneth Kindström, 
Nödinge har avlidit. Född 
1946 och efterlämnar makan 
Eli samt barn som närmast 
sörjande.

Iréne Persson, Alafors har 
avlidit. Född 1937 och ef-
terlämnar sonen Peter med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Roger Eriksson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 11 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Roger Eriksson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Stig Hellman. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Stig Hellman, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Allas vår Käre

Kenneth
Kindström

* 5/9 1946

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
10 oktober 2011

ELI
THOMAS, MATHIAS
CAMILA, SANDRA

Släkt och vänner

I höstvindens susning
du somnade stilla

Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa

Skön är vilan som
natten ger

Gott är att veta, Du
lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
28 oktober kl. 11.00

i Nödinge kyrka. Akten
avslutas i kyrkan. Hedra
gärna minnet av Kenneth

med en gåva till MS-
fonden pg. 900138-9 eller

via www.msfonden.se

Leif Wahlström
* 29 juni 1943

har nu somnat in efter
en tids sjukdom.

Nödinge
20 september 2011

Agneta och Morgan
Marina och Vesa

Minda, Mio
Renée och Kenny

Elin, Jimmy

Himlens hav
har ingen strand,
bara ljus

Bo Setterlind

Begravningsakten äger
rum fredagen 21 oktober

kl. 13.00 i Smyrna-
kyrkan, Älvängen.

Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99
senast dagen före.

Vår käre Pappa,
Svärfar, Farfar

och Gammelfarfar

Niels Sörensen
* 4/11 1931

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
7 oktober 2011

PER
BO och ANETTE
DAN och ANN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Nu är Ni tillsammans
och seglar på
evighetens hav

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 27

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
tisdagen 25 oktober.

Hedra gärna Niels minne
genom en gåva till

Sjöräddningssällskapet
pg. 90 05 00-0.

Vår innerligt Älskade

Thomas Gustafsson
* 13 november 1975

har i dag hastigt ryckts i från oss
och lämnat oss i oändlig sorg och saknad.

Lödöse 5 oktober 2011

JENNY
NICKLAS
Mamma

Broder med familj
Släkt och vänner

Thomas min älskade, jag kan se
ditt ansikte genom mina tårar

Det har varit du och jag genom
många år och vårar

I mitt hjärta finns ett rum som bara är för dig
Jag hör din varma röst som inspelad musik

Jag lyssnar om igen för den är helt unik
I mörker och i ljus ditt ansikte jag ser

Ur minnet tar jag fram de bilder där du ler
Men i bland är det svårt att bära

min längtan efter dig,
när jag inte har dig nära

Du är för alltid saknad och älskad,
av nära och kära

Begravningsakten äger rum fredagen 11 november
kl. 11.00 i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Akten avslutas i kyrkan.
Ev. info lämnas av Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.

Min älskade Mamma
Vår kära Svärmor

Farmor och
Gammelfarmor

Iréne Persson
* 11/9 1937

har i dag oväntat
lämnat oss i stor sorg

och saknad.

Alafors
11 oktober 2011

PETER och JESSICA
Daniel, Robert, Linus,
Jasmine, Joel, Jannice,
Willma, Oliver, Alice

Melvin
Släkt och vänner

Nu går Mor och Far
    på stranden
Hållandes i handen
Nu är hennes stora

saknad över
Dem båda varandra

behöver

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
28 oktober kl. 13.00
i Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna Irénes

minne med en gåva till
Strokeförbundet
tel. 0200-88 31 31.
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0303-444 000

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

Johan Helmich Roman 

Te Deum
Festlig musik från 1700-talet.

Körsångare från Göta Älvdalens kontrakt.
Orkester och solister

Dirigent: Peter Corneliusson
Fri e

ntré

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst, lördag 22 oktober kl.18.00

Tänd ett ljus på www.mittiale.se

NÖDINGE. Förra måndagen var det ver-
nissage i huvudbiblioteket på 44 verk av 
medlemmar i Ale kommunala konstför-
ening. Det var allt från silversmide till 
textil, foto och måleri.

Nina Kalkemyr, Mikael Heinzte, 
Lena Börjesson och Ingegerd Karl-

bom deltog med vackra foton både från 
flora, fauna och natur i vår kommun och 
från västkusten och Kina.

Margareta Magnusson bidrog med 
två mycket vackra och välkompone-
rade vävar med känsla från Norrland. 
Vävarna är så kallade ranor och är delvis 

av växtfärgad ull.
Ulla Stålhammar med mål-

ningar i olja och akvarell, Britta 
Ankarudd med vackra akvareller 
med motiv från Åland med skog 
och skärgård och ett par fina gra-
fiska blad.

Anita Bemerstam hade gjort 
ett fint collage med pärlor och 
Bengt-Ola Åberg hade en monter 
med smycken i silversmide med 
olika stenar, mycket vackra.

Nu har Ale kommuns invånare 
chansen att se dessa konstverk 
under tre veckor, passa på och gå 
in på biblioteket och titta, många 
av verken är till salu.

Ulla Stålhammar
Ordförande Ale kommunala  konstförening

Utställning med Ale kommunala konstförening
I Ale bibliotek i Nödinge pågår just nu en konstutställning med Ale kommunala 
konstförening. 

I den kommande söndagens 
evangelietext liknar Jesus 
himmelriket vid en skatt som 

ligger gömd i en åker. Texten på-
minner oss om hur värdefullt det 
är att lära känna Gud och vinna 
evigt liv. När en man hittar skat-
ten på åkern står det: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger 
och köper åkern”. Detta visar att 
Gud är mer värt än allt annat. 
Om vi så fann självaste Eldorado, 
ett rike av guld, så skulle det bara 
ha ett begränsat värde för detta 
korta jordeliv. Rikedomar skapar 
dessutom mycket oro; vi bekym-
rar oss för hur skatten skall beva-
ras från tjuvar eller inflation. Psy-
kisk och fysisk ohälsa kan även 
göra oss oförmögna att njuta av 
rikedomarna. Guds rike är däre-
mot något som ger en sann glädje 
i hjärtats djup och är något vi får 
behålla i all evighet. Mot bak-
grund av detta är det inte kon-
stigt att det finns undersökning-
ar som visar att troende i allmän-
het är mer harmoniska än andra 
och att tron gör det lättare för 
dem att uthärda svårigheter av 
olika slag.

Men om nu detta är sant, 
varför är det då inte en fem 
hundra meter lång kö av män-
niskor som vill komma till våra 
gudstjänster? Varför övernat-
tar inte entusiastiska ungdo-
mar utanför kyrkporten för att 
få de bästa platserna, som inför 
en rockkonsert? Det beror på att 
skatten ”ligger gömd i en åker”. 
Himmelriket är, som Paulus 
säger, ett ”osynligt liv tillsam-
mans med Kristus” (Kol 3:3) och 
därför kan vi inte utan vidare 

se den sanna andliga verklighe-
ten. Vi är såsom förblindande om 
inte Gud öppnar våra ögon. Jesus 
säger: ”Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike” (Joh. 
3:3).  

Men även om det djupast sett 
är Gud som måste visa oss den 
fördolda världen, så kan vi sam-
arbeta med Gud när han drar oss 
till sig. I den stunden Gud låter 
oss en skymt av skatten, är det 
vårt ansvar att, bildligt talat, sälja 
allt vi äger för att köpa åkern. Vi 
skall då med andra ord satsa allt 
för att nå Gud och inte låta något 
komma emellan oss och honom. 
Det är också viktigt att vi söker 
Gud där han låter sig finnas, 
såsom i Guds Ord, den kristna 
gemenskapen, bönen och nattvar-
den. Det är nämligen på denna 
åker skatten är gömd. 

Du som ännu inte har funnit 
skatten skall därför veta att du 
just i läsandets stund, är väldigt 
nära Gud. För Guds rike kommer 
ju till oss i samma stund som vi 
möts av budskapet. Slå nu bara 
följe med mannen i liknelsen 
om vilken vi läser: ” i sin glädje 
går han och säljer allt han äger och 
köper åkern”. Och du som redan 
funnit himmelriket kan göra det-
samma, för Gud har alltid mer 
att ge och du behöver alltid söka 
Gud på nytt för att behålla det du 
redan har fått. 

Magnus Skredsvik
Präst i Lödöse församling/

Skepplanda pastorat

Betraktelse

Himmelriket skatt
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FN-Gudstjänst i 

Tunge kyrka 
Söndag 23 oktober kl 12 

Tunge barngrupp medverkar 

Välkomna! 

Döda

Vår älskade
Mamma och Svärmor

Sigrid Karlsson
* 13/9 1919

har i dag stilla somnat in

Älvängen
5 oktober 2011

ROGER
NANCY och HASSO

BARBRO
ANNA-BRITTA

Syskon
Övrig släkt och vänner

Vattnad med
himmelska toner
doftar en vidöppen
ros

Ljuvlig som doften från
träden blandad med
mild aprikos

Ett klockspel sjunger i
regnet, vi nås av dess
evighetsbud

Nära varandra i hägnet,
av Rosen, som
blommar hos Gud

Stilla kring bidande
knoppar en sång för
vårt eviga väl!

Tonerna faller likt
droppar, in i vår
lyssnande själ

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen
24 oktober kl. 11.00

i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i festsalen. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 21 oktober.

Hedra gärna minnet av
Sigrid med en gåva till

Smyrnakyrkans Mission
pg. 432 85 42-8.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sönd kl 13, Suo-
menkielinen. Tisd kl 8:30 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23/10 
kl 10, Familjegtj Broman, 
kyrkkaffe. Hålanda sönd 
23/10 kl 12, Mässa Wetter-
ling. S:t Peder sönd 23/10 
kl 10, Gudstjänst Wetter-
ling, kyrkkaffe. Tisd 25/10 
kl 18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 23/10, se 
övriga kyrkor. Tunge sönd 
23/10 kl 12, Familjegtj 
Broman kyrkkaffe.

Älvängens missionskyrka
Tisd 18/10, tisdagscafé 
kl 10-13. Torsd 20/10 kl 
15, RPG i Missionskyr-
kan. "Min sagolika farmor". 
Dag Beskow. Sönd 23/10 
kl 11, Gudstjänst. Anne-
Marie Svenninghed. Mari-
anne Collvin. Kl 18, Tonår. 
Månd 24/10 kl 18.30, Scout. 
Tisd 25/10 kl 18, Smultron 
övar. Kl 19, Styrelsen. Onsd 
26/10 kl 12, Babymassage 
start. Torsd 27/10 kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 19/10 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
23/10 kl 11, Gudstjänst Lars 
Rehnlund, sång. Onsd 26/10 
kl 19, Sång, bibelläsning och 
bön.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 18/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 19/10 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
20/10 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan, Dag Beskow 
”Min sagolika farmor”. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 21/10 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
22/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 23/10 
kl 11, Gudstjänst, Conny 
Holm. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Månd 24/10 kl 
11, Begravningsgudstjänst. 
Tisd 25/10 kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling

Torsd 20/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 23/10, 18 e tre-
faldighet Kilanda kyrka kl 
9.30, Mässa Nordblom. 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Söndagsskola 
Göte Siverbo.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/10 kl 18.30, Spå-
rarScout-UpptäckarScout. 
Lörd 22/10 Gud & Musik i 
Skepplanda. Sönd 23/10 kl 
16, GUDSTJÄNST Anne-
Marie talar. Ichtys med-
verkar med Lovsångsdans. 
Onsd 26/10 kl 18.30, Även-
tyrarScout-Tonår.

Surte missionskyrka
Onsd 19/10 kl 15, Onsdags-
träff. "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, Inne-
bandy i Surteskolan. Lörd 
22/10 kl 13-16:30, Diako-
nia workshop. Körsång och 
dans med Zifa i Kungälv. 
Mer infowww.kungalv.mis-
sionskyrkan.se. Lörd 22/10 
kl 19, Konsert med körsång 
och dans med Zifa i Kung-
älv. Sönd 23/10 kl 11, Guds-
tjänst - Mission i fokus. 
Petter Jakobsson, Diako-
nia. Samåkning till Kung-
älv från Surte missions-
kyrka kl 10:30. Månd 24/10 
kl 19, Musikkåren övar. Tisd 
25/10 kl kl 18:30, Scout. 
Tisd 25/10 kl 18:30, Sam-
talskväll. Onsd 26/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 26/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 20/10 kl 18 Musik-
café, Ohlins. Tisd 25/10 kl 
17 Stickgruppen.

Nödinge församling
Onsd 19/10 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små  H Hultén. Kl 
19, Surte kyrka Ekumenisk 
bön. 23/10 18:e ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst E Friman. Kl 11, Surte 
kyrka Mässa H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
E Friman. Månd 24/10 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Döda

Niels Sörensen, Älvängen 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Sigrid Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt syskon som närmast 
sörjande.

Thomas Gustafsson, 
Lödöse har avlidit. Född 
1975 och efterlämnar Jenny, 
Nicklas, mamma, pappa 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Kenneth Kindström, 
Nödinge har avlidit. Född 
1946 och efterlämnar makan 
Eli samt barn som närmast 
sörjande.

Iréne Persson, Alafors har 
avlidit. Född 1937 och ef-
terlämnar sonen Peter med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Roger Eriksson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 11 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Roger Eriksson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Stig Hellman. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Stig Hellman, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Allas vår Käre

Kenneth
Kindström

* 5/9 1946

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
10 oktober 2011

ELI
THOMAS, MATHIAS
CAMILA, SANDRA

Släkt och vänner

I höstvindens susning
du somnade stilla

Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa

Skön är vilan som
natten ger

Gott är att veta, Du
lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
28 oktober kl. 11.00

i Nödinge kyrka. Akten
avslutas i kyrkan. Hedra
gärna minnet av Kenneth

med en gåva till MS-
fonden pg. 900138-9 eller

via www.msfonden.se

Leif Wahlström
* 29 juni 1943

har nu somnat in efter
en tids sjukdom.

Nödinge
20 september 2011

Agneta och Morgan
Marina och Vesa

Minda, Mio
Renée och Kenny

Elin, Jimmy

Himlens hav
har ingen strand,
bara ljus

Bo Setterlind

Begravningsakten äger
rum fredagen 21 oktober

kl. 13.00 i Smyrna-
kyrkan, Älvängen.

Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99
senast dagen före.

Vår käre Pappa,
Svärfar, Farfar

och Gammelfarfar

Niels Sörensen
* 4/11 1931

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
7 oktober 2011

PER
BO och ANETTE
DAN och ANN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Nu är Ni tillsammans
och seglar på
evighetens hav

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 27

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
tisdagen 25 oktober.

Hedra gärna Niels minne
genom en gåva till

Sjöräddningssällskapet
pg. 90 05 00-0.

Vår innerligt Älskade

Thomas Gustafsson
* 13 november 1975

har i dag hastigt ryckts i från oss
och lämnat oss i oändlig sorg och saknad.

Lödöse 5 oktober 2011

JENNY
NICKLAS
Mamma

Broder med familj
Släkt och vänner

Thomas min älskade, jag kan se
ditt ansikte genom mina tårar

Det har varit du och jag genom
många år och vårar

I mitt hjärta finns ett rum som bara är för dig
Jag hör din varma röst som inspelad musik

Jag lyssnar om igen för den är helt unik
I mörker och i ljus ditt ansikte jag ser

Ur minnet tar jag fram de bilder där du ler
Men i bland är det svårt att bära

min längtan efter dig,
när jag inte har dig nära

Du är för alltid saknad och älskad,
av nära och kära

Begravningsakten äger rum fredagen 11 november
kl. 11.00 i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Akten avslutas i kyrkan.
Ev. info lämnas av Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.

Min älskade Mamma
Vår kära Svärmor

Farmor och
Gammelfarmor

Iréne Persson
* 11/9 1937

har i dag oväntat
lämnat oss i stor sorg

och saknad.

Alafors
11 oktober 2011

PETER och JESSICA
Daniel, Robert, Linus,
Jasmine, Joel, Jannice,
Willma, Oliver, Alice

Melvin
Släkt och vänner

Nu går Mor och Far
    på stranden
Hållandes i handen
Nu är hennes stora

saknad över
Dem båda varandra

behöver

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
28 oktober kl. 13.00
i Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna Irénes

minne med en gåva till
Strokeförbundet
tel. 0200-88 31 31.
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KÖPES

Damcykel. Gör inget om den är 
gammal bara den fungerar.
tel. 0734-07 50 11

Strandtomt med eller utan 
byggnader, helst i Ale kommun. 
Alla svar beaktas.
E-mail: kari.m@live.se
tel. 0708-45 61 11

SÄLJES

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

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

1 skötbord i ek komb. byrå. 2 
soffbord. 1 skrivbordsstol (barn). 
2 fåtöljer. Säljes snabbt = billigt
tel. 0303-22 92 92
Efter kl 17

Vinterdäck 4st 195-65*15 på 
fälg till Saab 95. Pris: 250:st
4st Vinterdäck på fälg 155-80*13 
till Ford Fiesta. Pris: 100:st
tel. 0730-82 38 61

Odubbade vinterdäck 
195/55R715. Rullat 500 mil. 
Renault megane, 1500:-

tel. 0702-93 68 97

UTHYRES

Rum att hyra, ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15     Anita

Ö HYRA

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

Värmegarage eller plats i 
garage sökes till mc.
tel. 0737-81 45 55

SÖKES

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

Hej, trevlig kille från GBG som 

söker tjejer som vill prata i 
telefon sedan träffas. Intr. bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

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

Bortskänkes. Älndre funge-
rande traktor-dragen gödesel-
spridare.
tel. 0722-27 91 42

Upphittad klocka. Strax norr 
om Allans Bokhandel.
Återfås mot beskrivning, ring 
Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

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!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllyllllllllllllyllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbböööööörrrrrs

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv.
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

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

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.

Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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 
privatpersoner. Besök vår hem-
sida för utbud och mer infor-
mation.
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

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

Menar du allvar
med att vilja gå ner i vikt,
få mer energi eller bättre      
träningsresultat.
Ring 070 440 90 93
Lennart Henningsson
Hälsocoach & Oberoende 
Herbalife Distributör

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

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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alekuriren.se

Meja
8 år den 23/10

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Fanny

Grattis
Lycka

på 4-årsdagen 19/10
Puss & Kram

Farmor
Stort grattis till

2 solstrålar
Max & Moa

som fyller 4år den 25/10
Puss & Kram

önskar Mamma & Pappa

Stort grattis till 
ColoramaUlf
som fyllt år....

Stella Andersson
Fyller 1 år den 22/10

Grattis önskar
Mamma & Pappa

Ett stort grattis och många 
kramar till vår goa

Linnea
som fyller 6 år 
den 17 oktober

Grattiskramar från
Emelie, Daniel,

Mamma & Pappa

Veckans ros 
Till Alvhems IK som efter-
skänkte hyran av klubblo-
kalen när vi hade kräftskiva 
och insamling till barn i 
Afrika!              Festdeltagarna

En stor kram till Er tre unga 
damer, som tog så väl hand 
om mig, när jag snubblade 
omkull på Ale torg den 7/10 
ca 11.15. Ni ringde efter 
ambulans, och meddelade 
min hustru vad som hänt. 

Ett hjärtligt tack, Gunnar
(Kramen gäller även 
ambulanspersonalen)

Till personalen på systemet 
i Nödinge. Ni är toppen.

"Vi på bänken"

Veckans ris 
Vi är flera Alaforsbor som 
börjar bli trötta på bilar-
nas höga hastighet genom 
samhället! Alaforsvägen 
från 45:an till Starrkärr har 
blivit rena motorvägen! Visa 
respekt för oss som bor och 
måste korsa/gå efter vägen 
dagligen! Omkörningar 
sker dagligen på 50-vägen! 
Ynkligt!

Försvunnen
Tussie försvann i april-
11 i skogarna i Nödinge/
Relsbo i ALE-kommun. 
12-årig grå hona med vit 
mage. Har lite Persier i sig 
och är liten och har väldigt 
mjuk päls (ej långhårig). 
Öronmärkt. Ej bekant med 
området då hon fick flytta 
från Alvhem till Nödinge. 

Vet antagligen inte vart hon 
hör hemma i Nödinge. All 
information av värde. 
Kontakta
Lena 0734-41 94 19
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Damcykel. Gör inget om den är 
gammal bara den fungerar.
tel. 0734-07 50 11

Strandtomt med eller utan 
byggnader, helst i Ale kommun. 
Alla svar beaktas.
E-mail: kari.m@live.se
tel. 0708-45 61 11

SÄLJES

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

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

1 skötbord i ek komb. byrå. 2 
soffbord. 1 skrivbordsstol (barn). 
2 fåtöljer. Säljes snabbt = billigt
tel. 0303-22 92 92
Efter kl 17

Vinterdäck 4st 195-65*15 på 
fälg till Saab 95. Pris: 250:st
4st Vinterdäck på fälg 155-80*13 
till Ford Fiesta. Pris: 100:st
tel. 0730-82 38 61

Odubbade vinterdäck 
195/55R715. Rullat 500 mil. 
Renault megane, 1500:-

tel. 0702-93 68 97

UTHYRES

Rum att hyra, ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15     Anita

Ö HYRA

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

Värmegarage eller plats i 
garage sökes till mc.
tel. 0737-81 45 55

SÖKES

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

Hej, trevlig kille från GBG som 

söker tjejer som vill prata i 
telefon sedan träffas. Intr. bio, 
musik, dans, kläder, träning 
m.m. Kram Peter 38 år
tel. 0760-35 92 95

ÖVRIGT

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

Bortskänkes. Älndre funge-
rande traktor-dragen gödesel-
spridare.
tel. 0722-27 91 42

Upphittad klocka. Strax norr 
om Allans Bokhandel.
Återfås mot beskrivning, ring 
Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

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

Film till DVD. Rädda dina 
minnen för över gammal film/
videoband till DVD. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv.
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

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

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.

Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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 
privatpersoner. Besök vår hem-
sida för utbud och mer infor-
mation.
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

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

Menar du allvar
med att vilja gå ner i vikt,
få mer energi eller bättre      
träningsresultat.
Ring 070 440 90 93
Lennart Henningsson
Hälsocoach & Oberoende 
Herbalife Distributör

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

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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alekuriren.se

Meja
8 år den 23/10

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Fanny

Grattis
Lycka

på 4-årsdagen 19/10
Puss & Kram

Farmor
Stort grattis till

2 solstrålar
Max & Moa

som fyller 4år den 25/10
Puss & Kram

önskar Mamma & Pappa

Stort grattis till 
ColoramaUlf
som fyllt år....

Stella Andersson
Fyller 1 år den 22/10

Grattis önskar
Mamma & Pappa

Ett stort grattis och många 
kramar till vår goa

Linnea
som fyller 6 år 
den 17 oktober

Grattiskramar från
Emelie, Daniel,

Mamma & Pappa

Veckans ros 
Till Alvhems IK som efter-
skänkte hyran av klubblo-
kalen när vi hade kräftskiva 
och insamling till barn i 
Afrika!              Festdeltagarna

En stor kram till Er tre unga 
damer, som tog så väl hand 
om mig, när jag snubblade 
omkull på Ale torg den 7/10 
ca 11.15. Ni ringde efter 
ambulans, och meddelade 
min hustru vad som hänt. 

Ett hjärtligt tack, Gunnar
(Kramen gäller även 
ambulanspersonalen)

Till personalen på systemet 
i Nödinge. Ni är toppen.

"Vi på bänken"

Veckans ris 
Vi är flera Alaforsbor som 
börjar bli trötta på bilar-
nas höga hastighet genom 
samhället! Alaforsvägen 
från 45:an till Starrkärr har 
blivit rena motorvägen! Visa 
respekt för oss som bor och 
måste korsa/gå efter vägen 
dagligen! Omkörningar 
sker dagligen på 50-vägen! 
Ynkligt!

Försvunnen
Tussie försvann i april-
11 i skogarna i Nödinge/
Relsbo i ALE-kommun. 
12-årig grå hona med vit 
mage. Har lite Persier i sig 
och är liten och har väldigt 
mjuk päls (ej långhårig). 
Öronmärkt. Ej bekant med 
området då hon fick flytta 
från Alvhem till Nödinge. 

Vet antagligen inte vart hon 
hör hemma i Nödinge. All 
information av värde. 
Kontakta
Lena 0734-41 94 19
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 4 7 6 5
4 6 7 3

5 8 3

1 9 4
6 2 4 9 5

4 3 6 8

5 9 6
7 8 1
5 6 7 1 3

8 2 6 3 5
9 5 1
7 2

2 4 5 8 7
4

3 1 2 8

4 9 6
7 6

6 3 4 5 9

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

- KUL TRÄNING, BRA ANLÄGGNING MED BRA UTBUD 
PÅ OLIKA TYPER AV GRUPPTRÄNING. TREVLIGA 
TRÄNINGSKOMPISAR.
Namn: Tina Gomboc
Ålder: 38 år
�����

VVVVVVVVVAAAAAAAAARRRRRRRRRFFFFFFFFFÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRR TTTTTTTTTRRRRRRRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄNNNNNNNNNAAAAAAAAARRRRRRRRR DDDDDDDDDUUUUUUUUU PPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSPPPPPPPPPOOOOOOOOORRRRRRRRRTTTTTTTTTLLLLLLLLLIIIIIIIIIFFFFFFFFFEEEEEEEEE?????????

- TREVLIG PERSONAL, MAN BLIR PUSHAD NÄR MAN GÅR 
PÅ PASSEN, SKITKUL ATT TRÄNA PÅ SPORTLIFE.
Namn: Nicole Alfaro
Ålder: 21 år
�����

- BRA ANLÄGGNING, BÄSTA PERSONALEN. DET FINNS 
ALLT SOM MAN BEHÖVER!
Namn: Enes Hodzic
Ålder: 62 år
�����

- DET ÄR VÄLDIGT SKÖNT ATT KÄNNA NÄR MAN GJORT 
ETT REJÄLT PASS, KROPPEN MÅR SÅ BRA. SEDAN ÄR DET 
ALLTID TREVLIGT ATT KOMMA TILL ANLÄGGNINGEN OCH 
BLI BRA BEMÖTT.
Namn: Christer Bengtsson
Ålder: 51 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 tteteet

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.
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ZUMBA FÖR SENIORER

i Älvängen

G

KOMMUNALANSTÄLLDA I ALE KOMMUN HAR

30% RABATT

?

OMBYGGNAD
Nu påbörjar vi en omfattande 
uppfräschning av klubben i Älvängen.


