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Älvängen

Klart för konstgräs.

Gräsligt kul
för ÄIK
ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK blir först ut i Ale 
med konstgräsplan. I maj 
nästa år ska mattan vara 
utrullad.

Efter många turer är det äntligen 
byggstart för kommunens första 
konstgräsplan. Arbetet på Älvevi tog 
fart redan i helgen. Den nya konst-
gräsmattan blir placerad på befint-
lig grusplan.                    Läs sid 25

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 37  |  vecka 43  |  2011  |   År 16  |  100% täckning

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

Vi är din 
bästa väns 
bästa vän...

24h
dygnetruntvård

Ica Boström firar 100 år

I dagarna tre, torsdag-lördag, blir det jubileumsfirande hos Ica Boström i Lilla Edet som fyller 100 år. Butiksägaren Patrik Johansson utlovar ett hejdundran-
de kalas med diverse erbjudanden och roliga aktiviteter i affären.               Läs sid 28

www.axums.se

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

HYLSNYCKELSATS
Nu 248:-Ord pris 579:-

Teng Tools

30%
Stor utförsäljning!

Hjälp oss göra plats
för årets julpynt

PÅ ALLT 
Kaffe, Konfekt, Porslin

Reservation för eventuell slutförsäljning

�

Lödöse 0520-66 00 10

Vid köp av minst 
1 kg Lösgodis

RRRRRRRRAAAAAAAABBBBBBBBAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTT
Gäller mot kupong, t.o.m. 30/10-11

ord. 79:-/kg

KAMA BILVÅRD
Bilar, båtar, husbilar, lastbilar

Vi fyller 1 år och fi rar det med

Rödjans väg 17, Nödinge (mitt emot mekonomen)
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HALVA PRISET
 PÅ HANDTVÄTT!90:-

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

NORTH BEND 
Vinterparka Dam.

999KR
ORD. PRIS 1299 KR

ADIDAS
Response Walk Gore-Tex®

dam & Herr.

899KR
ORD. PRIS 1099 KR

www.aletorg.se

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
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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!

Många unga tjejer i 
Ale mår psykiskt 
dåligt och det är 

ingen nyhet. Resultatet av 
undersökningen Lupp (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) 2010 bekräftar det 
man redan visste. 

Ale kommun blundar 
inte för ungdomsproblem, 
tvärtom försöker man med 
olika medel att reda ut vad 
som gått snett.

I onsdags hölls en demo-
kratidag i Bohushallen 
där ledande politiker och 
ungdomar från olika orga-
nisationer träffades för att 
diskutera de mest oroväck-
ande resultaten. I blandade 
grupper, som utgick från 
bostadsort, försökte man 
komma fram till vad pro-
blemen innebär, varför de 
existerar och vilka lösningar 
som finns att tillämpa. 

En av dessa punkter 
berörde den ökade psykiska 
ohälsan bland unga tjejer. 
Under gruppernas redovis-
ning blev jag både arg och 
ledsen över vad tjejerna 
berättade. De upplever en 
stor press på sig att vara duk-
tiga i skolan, följa regler och 
se bra ut. Alla dessa krav och 
förväntningar gör dem stres-
sade och osäkra.

Hur ska man då komma 
till rätta med problemet? 
Fler tjejgrupper föreslog 
några, men sedan kom man 
inte fram till så många fler 
lösningar.  

Jag har känslan av att man 
är helt fel ute. 

Under redovisningen frå-

gade jag mig varför ingen av 
killarna uttalade sig i frågan, 
inte minst för att visa sitt 
stöd. Det här är inget tjej-
problem som bara existerar 
innanför fyra rosa väggar, 
det handlar om jämställdhet 
och för att kunna få till en 
förändring måste vi se det 
som ett allvarligt samhälls-
problem som rör alla, inte 
minst killarna. 

Det spelar nämligen 
ingen roll hur mycket ”girl-
power” man inbillar sig 
kunna skapa i en tjejgrupp, 
problemet är djupare rotat 
än så. Det handlar först 
och främst om hur vi blir 
behandlade som barn, hur vi 
bemöts i skolan, på arbets-
platsen och vilken roll vi får i 
ett partnerförhållande.

Redan som barn lär vi 
oss att tjejer ska göra Barbie 
fin medan killarna tar på 
sig sin riddarutrustning. 
Är vi medvetna om vem vi 
kallar duktig och vem som 
är busig? Vem är söt och 
vem är tuff? Det handlar om 
att bli medveten om vilka 
attityder som finns och hur 
de påverkar människor från 
bardomen och ända upp i 
vuxen ålder. 

Att unga tjejer mår dåligt 
måste bli en uppgift för alla 
att försöka lösa. Ungdo-
marna måste få mer kunskap 
om jämställdhet och inspi-
reras till att vilja engagera 
sig. Killarna ska kunna se att 
även de har något att vinna 
på att det.

Istället för tjejgrupper 
skulle jag vilja föreslå jäm-

ställdhetsgrupper där man 
möts för att diskutera pro-
blemen tillsammans. 

Det finns också en risk 
med att problematisera för 
mycket kring tjejers psykiska 
ohälsa. Jag säger som socio-
nomen och föreläsaren Mia 
Börjesson: Det blir lätt en 
självuppfyllande profetia, 
där det ena föder det andra. 
Ju mer man får höra att man 
tillhör en grupp som mår 
dåligt, desto sämre upplever 
man sig må. 

Hon kommer och förelä-
ser på Ale gymnasium den 8 
november om hur föräldrar 
kan förbättra relationen med 
sina tonåringar. Tidigare 
under dagen ska hon även 
träffa alla tjejer i årskurs åtta 
för att prata med dem om 
välmående ur ett positivt 
perspektiv, där hon fokuse-
rar på deras kompetens och 
styrkor istället för vad som 
får dem att må dåligt.

Min förhoppning är att vi 
snart ska slippa att hela tiden 
grupperas efter vårt kön, jag 
trodde faktiskt att man hade 
kommit lite längre.

Flytta ut problemet från det rosa rummet!

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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Söndag 30 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

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
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Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lape l le t s
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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.

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
30/10, 4/12

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

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 9 november
Klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar
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Många unga tjejer i 
Ale mår psykiskt 
dåligt och det är 

ingen nyhet. Resultatet av 
undersökningen Lupp (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) 2010 bekräftar det 
man redan visste. 

Ale kommun blundar 
inte för ungdomsproblem, 
tvärtom försöker man med 
olika medel att reda ut vad 
som gått snett.

I onsdags hölls en demo-
kratidag i Bohushallen 
där ledande politiker och 
ungdomar från olika orga-
nisationer träffades för att 
diskutera de mest oroväck-
ande resultaten. I blandade 
grupper, som utgick från 
bostadsort, försökte man 
komma fram till vad pro-
blemen innebär, varför de 
existerar och vilka lösningar 
som finns att tillämpa. 

En av dessa punkter 
berörde den ökade psykiska 
ohälsan bland unga tjejer. 
Under gruppernas redovis-
ning blev jag både arg och 
ledsen över vad tjejerna 
berättade. De upplever en 
stor press på sig att vara duk-
tiga i skolan, följa regler och 
se bra ut. Alla dessa krav och 
förväntningar gör dem stres-
sade och osäkra.

Hur ska man då komma 
till rätta med problemet? 
Fler tjejgrupper föreslog 
några, men sedan kom man 
inte fram till så många fler 
lösningar.  

Jag har känslan av att man 
är helt fel ute. 

Under redovisningen frå-

gade jag mig varför ingen av 
killarna uttalade sig i frågan, 
inte minst för att visa sitt 
stöd. Det här är inget tjej-
problem som bara existerar 
innanför fyra rosa väggar, 
det handlar om jämställdhet 
och för att kunna få till en 
förändring måste vi se det 
som ett allvarligt samhälls-
problem som rör alla, inte 
minst killarna. 

Det spelar nämligen 
ingen roll hur mycket ”girl-
power” man inbillar sig 
kunna skapa i en tjejgrupp, 
problemet är djupare rotat 
än så. Det handlar först 
och främst om hur vi blir 
behandlade som barn, hur vi 
bemöts i skolan, på arbets-
platsen och vilken roll vi får i 
ett partnerförhållande.

Redan som barn lär vi 
oss att tjejer ska göra Barbie 
fin medan killarna tar på 
sig sin riddarutrustning. 
Är vi medvetna om vem vi 
kallar duktig och vem som 
är busig? Vem är söt och 
vem är tuff? Det handlar om 
att bli medveten om vilka 
attityder som finns och hur 
de påverkar människor från 
bardomen och ända upp i 
vuxen ålder. 

Att unga tjejer mår dåligt 
måste bli en uppgift för alla 
att försöka lösa. Ungdo-
marna måste få mer kunskap 
om jämställdhet och inspi-
reras till att vilja engagera 
sig. Killarna ska kunna se att 
även de har något att vinna 
på att det.

Istället för tjejgrupper 
skulle jag vilja föreslå jäm-

ställdhetsgrupper där man 
möts för att diskutera pro-
blemen tillsammans. 

Det finns också en risk 
med att problematisera för 
mycket kring tjejers psykiska 
ohälsa. Jag säger som socio-
nomen och föreläsaren Mia 
Börjesson: Det blir lätt en 
självuppfyllande profetia, 
där det ena föder det andra. 
Ju mer man får höra att man 
tillhör en grupp som mår 
dåligt, desto sämre upplever 
man sig må. 

Hon kommer och förelä-
ser på Ale gymnasium den 8 
november om hur föräldrar 
kan förbättra relationen med 
sina tonåringar. Tidigare 
under dagen ska hon även 
träffa alla tjejer i årskurs åtta 
för att prata med dem om 
välmående ur ett positivt 
perspektiv, där hon fokuse-
rar på deras kompetens och 
styrkor istället för vad som 
får dem att må dåligt.

Min förhoppning är att vi 
snart ska slippa att hela tiden 
grupperas efter vårt kön, jag 
trodde faktiskt att man hade 
kommit lite längre.

Flytta ut problemet från det rosa rummet!

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. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se

Vi fi rar 10-årsjubileum med 

ÖPPET 
HUS
Fredag 28 oktober kl 10-16

Alla är varmt välkomna!

Smedjegatan 3, Lilla Edet • 0520-65 00 48

Söndag 30 okt. kl 10-15
Hjärtumsgården

Hantverkare visar och 
säljer sina hantverk

Lotteri
Kaffe med dopp 

och korvförsäljning
Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

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
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Conventina
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avbetalning
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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.

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

Söndagar kl 12-16
30/10, 4/12

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

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 9 november
Klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

PURE
Hoodtröja i microfleece med dragkedja 
fram. Damstorlekar. Turkos o rosa.

149KR
ORD. PRIS 249 KR

JULIUS
Didriksons vattentäta jacka i andas 
material. Vadderad innerjacka. 
Svart och röd Herrstorlekar.

1499KR
ORD. PRIS 1899 KR

SIBERIA 
Ecco varmfodrad streetkänga. Yttersula 
i gummi för bra fäste. Brun och svart 
Damstorlekar.

1599KR

SWIFT 
North Bend skidjacka i vind- och 
vattentätt rct-material som andas. 
Herrstorlekar 

1299KR

EXPEDITION 
Parkas i vind- och vattentätt 
material som andas. Herrstorlekar.

1299KR

EXPEDITION 
Didriksons varmaste och 
vattentäta parka i polyamid med 
andasfunktion. Turkos, marin, grön, 
svart Damstorlekar.

1999KR

AGNES
Didriksons vadderade, vattentäta 
och figursydda parka. Vit, svart, 
turkos, röd Damstorlekar.

1599KR

KIRUNA 
Ecco walkingsko med ovandel 
GORE-TEX® för vattentäthet och 
andning. Herr o Dam.

1199KR

ULLSTRUMPA
North Bend värmande  
ullsocka med 78% ull.

2 par för

150KR
1 par för

99KR

TATAU GTX 
Puma streetsko i hög modell. 
Ovandel i GORE-TEX® för 
vattentäthet och andning. 
Herrstorlekar.

1399KR
UTAN GORE-TEX® 

999KR

KANSAS 
Meindl känga med GORE-TEX-
membran och stötdämpande 
mellansula. Herr o Dam.

1999KR
ORD. PRIS 2499 KR

BODYTRAIN 
Skon är konstruerad för att ge dig en 
bättre hållning samtidigt som den aktiverar 
musklerna. Dam.

899KR
ORD. PRIS 1099 KR

MED GORE-TEX® 

1399KR

VIAGGIO 
Salomon känga med ovandel i 
GORE-TEX® för vattentäthet och 
andning. Herr o Dam.

999KR
ORD. PRIS 1199 KR

WALTER
Vattentät och vadderad Didriksons 
jacka som andas. Tejpade sömmar. 
Svart och vit  Herrstorlekar.

1999KR
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Hyresgästförening-
en säger bestämt 
nej till de straffbe-

skattningar av hyresgästerna 
i Alebyggen som planeras av 
de styrande politikerna i Ale 
kommun. Om besluten går 
igenom på fullmäktigesam-
manträdet den 31 oktober är 
risken uppenbar att hyresgäs-
terna får rejält höjda hyror – 
utan att få något tillbaka. 

Förslagen från politikerna 
är följande: Man vill dels för-
ändra ägardirektiven för Ale-
byggen. Man kräver också, 
som en direkt konsekvens av 
detta, att Alebyggen nästa år 
ska betala en mer an dubbelt 
så hög ersättning (borgens-
avgift) jämfört med idag när 
kommunen går i borgen för 
Alebyggens fastighetslån. 

Alebyggens ägardirektiv är 
kommunens styrdokument 
gentemot Alebyggen. I de 
nya direktiv som nu föreslås 
kräver man att ”Borgensav-
giften skall fastställas årligen 
av kommunfullmäktige i 
samband med kommunens 
fasställande av kommande års 

budget”. I klartext innebär 
det att den politiska majori-
teten vill använda borgens-
avgiften som en regulator för 
kommunen. 

I dag har politikerna möj-
ligheten att höja kommunal-
skatten om det fattas pengar 
i kommunen, men det är ofta 
en kontroversiell fråga. Med 
ovanstående formulering har 
politikerna i stället skapat sig 
möjligheten att få in pengar 
på mindre uppseendeväck-
ande sätt – nämligen att höja 
borgensavgiften. 

Att detta inte är några 
konspirationsteorier framgår 
tydligt av det andra förslaget 
till kommunfullmäktige. 
Där kräver politikernas att 
just denna borgensavgift 
ska höjas från 1,2 miljo-
ner kronor till 3 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en 
hyreshöjning på 1,1 procent 
– utan att hyresgästerna får 
någonting tillbaka. 

Det här är inget annat än 
en dold form av straffbeskatt-
ning av Alebyggens hyresgäs-
ter som Hyresgästföreningen 

säger bestämt nej till.
Som detta inte vore nog 

vill de styrande politikerna 
rikta ytterligare ett slag mot 
hyresgästerna. Det är att 
höja Alebyggens direktav-
kastning till 5 procent av 
fastighetsvärdet. Risken är 
uppenbar att även detta krav 
leder till ytterligare hyres-
höjningar, alternativt sänkta 
kostnader som innebär sämre 
underhåll, reparationer och 
fastighetsskötsel. Hyresgäst-
föreningen säger bestämt nej 
även till detta förslag.

Ett bra och attraktivt 
boende är en förutsättning 
för att Ale kommun ska 
fortsätta att vara en expansiv 
kommun där människor 
vill arbeta och bo. Därför 
blir förslagen som ensidigt 
drabbar hyresgästerna i 
Alebyggen är inte bara orim-
liga utan också obegripliga. 
Därför, politiker: Tänk om! 
Gör om!

Hyresgästföreningen
Södra Bohuslän
Monica Bogren

Ordförande

Nej till straffbeskattning av hyresgästerna i Alebyggen

Vi har fått en fråga 
av den Modera-
ta riksdagsledamoten 

Mikael Cederbratt om vår 
syn på det svenska medbor-
garskapet och kriminalitet. 

Vi ser stora och växande 
bekymmer i våra storstäder 
när det gäller grov organise-
rad brottslighet och gängkri-
minalitet. Vi behöver därför 
ge polisen mer resurser och 
bättre verktyg mot organise-
rad brottslighet samt skärpa 

vapenlagarna. Lösningen på 
gängkriminalitet är dock inte 
temporära eller andra klas-
sens medborgarskap. 

Vi stödjer tanken om att 
införa snabbare svenska med-
borgarskap, som ska kunna 
möjliggöra en snabb inte-
gration i det svenska sam-
hället. Det ska vara en rätts-
säker process. Att bli svensk 
medborgare innebär både 
rättigheter och skyldighe-
ter. Vårt medborgarskap är 

något att vara mycket stolt 
över. Innan man erhåller ett 
svenskt medborgarskap har 
man självfallet också skyldig-
heter mot vårt land. 

Moderatpolitiken som re-
geringen för där den enda lös-
ningen på det mesta är sänkta 
skatter lär inte vara lösningen 
på gängkriminaliteten. 

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson 
Peter Johnsson

S-riksdagsledamöterna svarar Mikael Cederbratt (M):

Växande bekymmer i våra storstäder

Det är möjligt att ni läste 
skrivelsen i Alekuri-
ren nummer 33. Där 

stod det om vandaliseringen 
kring Göteborgsvägen 89. Nu 
är vi så många som tröttnat på 
allt skräp som slängs kring fast-
igheten och hela vägen upp på 
berget vid entrén.

Ungdomarna trampar 
sönder rabatterna och det har 
till och med gått så långt så de 
rivit upp och tagit med flerta-
let nyplanterade buskar enbart 
för att lättare ta sig igenom 

privat mark ner till samhäl-
let. Man har försökt spärra av 
med staket, men även dessa 
har förstörts. Ungdomarna 
smygröker och kissar i sop-
rummet till fastigheten och 
området kring huset ser rent 
bedrövligt ut. När man sedan 
försöker säga åt ungdomarna 
så får man skällsord och svor-
domar som svar. Har de ingen 
hyfs längre?

Skolan har gjort allt de 
kunnat för att förhindra detta 
springande för att köpa godis 

på rasterna, men det är ni 
föräldrar det hänger på. Vän-
ligen prata med era barn och 
ungdomar så vi får ett slut på 
detta. Det kostar både tid och 
pengar att hålla ordning kring 
just denna fastighet.

Om det nu är så att era 
barn får lov att äta godis sju 
dagar i veckan så finns det en 
asfalterad gångväg som enbart 
är några meter längre än gen-
vägen över privat mark. Be i så 
fall era barn att ta den vägen.

Alla vi som tröttnat

Öppet brev till föräldrar i Älvängen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sista ansökningsdag är den 11 november 2011

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

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande träningsklubbar  
i Sverige. Intresset för friskvård ökar snabbt för både företag  
och gemene man, varför verksamheten expanderar kraftigt. 
Vi har i dag över 70 klubbar. Sportlife – alltid på väg framåt!

VI SÖKER BARNDANS-
INSRUKTÖRER!

Vi söker dels DIG som vill jobba som 
instruktör inom barndans. Bli en del av vårt team!

Skicka din ansökan till:

Glädje, passion, personligt och professionellt

LEDIGA TJÄNSTER
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Hyresgästförening-
en säger bestämt 
nej till de straffbe-

skattningar av hyresgästerna 
i Alebyggen som planeras av 
de styrande politikerna i Ale 
kommun. Om besluten går 
igenom på fullmäktigesam-
manträdet den 31 oktober är 
risken uppenbar att hyresgäs-
terna får rejält höjda hyror – 
utan att få något tillbaka. 

Förslagen från politikerna 
är följande: Man vill dels för-
ändra ägardirektiven för Ale-
byggen. Man kräver också, 
som en direkt konsekvens av 
detta, att Alebyggen nästa år 
ska betala en mer an dubbelt 
så hög ersättning (borgens-
avgift) jämfört med idag när 
kommunen går i borgen för 
Alebyggens fastighetslån. 

Alebyggens ägardirektiv är 
kommunens styrdokument 
gentemot Alebyggen. I de 
nya direktiv som nu föreslås 
kräver man att ”Borgensav-
giften skall fastställas årligen 
av kommunfullmäktige i 
samband med kommunens 
fasställande av kommande års 

budget”. I klartext innebär 
det att den politiska majori-
teten vill använda borgens-
avgiften som en regulator för 
kommunen. 

I dag har politikerna möj-
ligheten att höja kommunal-
skatten om det fattas pengar 
i kommunen, men det är ofta 
en kontroversiell fråga. Med 
ovanstående formulering har 
politikerna i stället skapat sig 
möjligheten att få in pengar 
på mindre uppseendeväck-
ande sätt – nämligen att höja 
borgensavgiften. 

Att detta inte är några 
konspirationsteorier framgår 
tydligt av det andra förslaget 
till kommunfullmäktige. 
Där kräver politikernas att 
just denna borgensavgift 
ska höjas från 1,2 miljo-
ner kronor till 3 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en 
hyreshöjning på 1,1 procent 
– utan att hyresgästerna får 
någonting tillbaka. 

Det här är inget annat än 
en dold form av straffbeskatt-
ning av Alebyggens hyresgäs-
ter som Hyresgästföreningen 

säger bestämt nej till.
Som detta inte vore nog 

vill de styrande politikerna 
rikta ytterligare ett slag mot 
hyresgästerna. Det är att 
höja Alebyggens direktav-
kastning till 5 procent av 
fastighetsvärdet. Risken är 
uppenbar att även detta krav 
leder till ytterligare hyres-
höjningar, alternativt sänkta 
kostnader som innebär sämre 
underhåll, reparationer och 
fastighetsskötsel. Hyresgäst-
föreningen säger bestämt nej 
även till detta förslag.

Ett bra och attraktivt 
boende är en förutsättning 
för att Ale kommun ska 
fortsätta att vara en expansiv 
kommun där människor 
vill arbeta och bo. Därför 
blir förslagen som ensidigt 
drabbar hyresgästerna i 
Alebyggen är inte bara orim-
liga utan också obegripliga. 
Därför, politiker: Tänk om! 
Gör om!

Hyresgästföreningen
Södra Bohuslän
Monica Bogren

Ordförande

Nej till straffbeskattning av hyresgästerna i Alebyggen

Vi har fått en fråga 
av den Modera-
ta riksdagsledamoten 

Mikael Cederbratt om vår 
syn på det svenska medbor-
garskapet och kriminalitet. 

Vi ser stora och växande 
bekymmer i våra storstäder 
när det gäller grov organise-
rad brottslighet och gängkri-
minalitet. Vi behöver därför 
ge polisen mer resurser och 
bättre verktyg mot organise-
rad brottslighet samt skärpa 

vapenlagarna. Lösningen på 
gängkriminalitet är dock inte 
temporära eller andra klas-
sens medborgarskap. 

Vi stödjer tanken om att 
införa snabbare svenska med-
borgarskap, som ska kunna 
möjliggöra en snabb inte-
gration i det svenska sam-
hället. Det ska vara en rätts-
säker process. Att bli svensk 
medborgare innebär både 
rättigheter och skyldighe-
ter. Vårt medborgarskap är 

något att vara mycket stolt 
över. Innan man erhåller ett 
svenskt medborgarskap har 
man självfallet också skyldig-
heter mot vårt land. 

Moderatpolitiken som re-
geringen för där den enda lös-
ningen på det mesta är sänkta 
skatter lär inte vara lösningen 
på gängkriminaliteten. 

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson 
Peter Johnsson

S-riksdagsledamöterna svarar Mikael Cederbratt (M):

Växande bekymmer i våra storstäder

Det är möjligt att ni läste 
skrivelsen i Alekuri-
ren nummer 33. Där 

stod det om vandaliseringen 
kring Göteborgsvägen 89. Nu 
är vi så många som tröttnat på 
allt skräp som slängs kring fast-
igheten och hela vägen upp på 
berget vid entrén.

Ungdomarna trampar 
sönder rabatterna och det har 
till och med gått så långt så de 
rivit upp och tagit med flerta-
let nyplanterade buskar enbart 
för att lättare ta sig igenom 

privat mark ner till samhäl-
let. Man har försökt spärra av 
med staket, men även dessa 
har förstörts. Ungdomarna 
smygröker och kissar i sop-
rummet till fastigheten och 
området kring huset ser rent 
bedrövligt ut. När man sedan 
försöker säga åt ungdomarna 
så får man skällsord och svor-
domar som svar. Har de ingen 
hyfs längre?

Skolan har gjort allt de 
kunnat för att förhindra detta 
springande för att köpa godis 

på rasterna, men det är ni 
föräldrar det hänger på. Vän-
ligen prata med era barn och 
ungdomar så vi får ett slut på 
detta. Det kostar både tid och 
pengar att hålla ordning kring 
just denna fastighet.

Om det nu är så att era 
barn får lov att äta godis sju 
dagar i veckan så finns det en 
asfalterad gångväg som enbart 
är några meter längre än gen-
vägen över privat mark. Be i så 
fall era barn att ta den vägen.

Alla vi som tröttnat

Öppet brev till föräldrar i Älvängen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sista ansökningsdag är den 11 november 2011

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

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande träningsklubbar  
i Sverige. Intresset för friskvård ökar snabbt för både företag  
och gemene man, varför verksamheten expanderar kraftigt. 
Vi har i dag över 70 klubbar. Sportlife – alltid på väg framåt!

VI SÖKER BARNDANS-
INSRUKTÖRER!

Vi söker dels DIG som vill jobba som 
instruktör inom barndans. Bli en del av vårt team!

Skicka din ansökan till:

Glädje, passion, personligt och professionellt

LEDIGA TJÄNSTER

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

Oktober

HÖSTLOVSFÖRESTÄLLNING
- JAG OCH VIOLA
Ett danssolo tillägnat dem i vår 
närhet som inte finns mer, men som 
ändå är med oss hela tiden. Inte 
minst i våra hjärtan. Passar åldrarna 
5-9 år. Biljetter 20 kr finns att köpa 
på biblioteken i Nödinge och Surte

>> Onsdag 2 November 14.00 Surte kulturhus
>> Torsdag 3 November 14.00 Tv-Studion Ale gymnasium

HÖSTLOV PÅ BIBLIOTEKEN I ALE
Ale bibliotek, Nödinge Måndag 31 oktober 
Sagostund kl 10.00. Bibliotekets andra våning. Från 3 år. 
Drop-in-pyssel med halloween-tema för alla barn 10.30 - 13.00.

Skepplanda bibliotek Tisdag 1 november 
Textiltryck kl 13.00-15.00

Surte bibliotek Onsdag 2 november. 
Extra drak-onsdag med sagostund för alla barn, fika och 
tipspromenad med chans att vinna biobiljetter.

Älvängens bibliotek Onsdag 2 november. 
Sagostund för barn från 3 år kl 10.00. Pyssel för alla åldrar kl 14 – 19.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I ALE
inbjuder till visning av Stefan Jarls film 

Underkastelsen
i musiksalen, Ale gymnasium måndag 31 okt kl 19 00.

En film om de hundratals gifter vi alla 
idag bär i vårt blod, som ett resultat 
av den oerhörda mängd kemikalier vi 
sedan andra världskriget spritt i vår 
miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 
miljödebattören Gunnar Lindgren 
medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!
I samarbete med Studiefrämjandet och Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE

Kungörelse
Ansökan om bygglov för ”Surte 
Tower” på fastigheten Surte 
1:172 har inkommit till Sektor 
Samhällsbyggnad, Plan och bygg. 

Ansökan strider mot gällande 
detaljplan genom att byggandens 
fyra hörn, samt nedersta 
balkonger hamnar på så kallad 
prickmark som enligt planen inte 
får bebyggas. Handlingarna finns 
tillgängliga på Plan och bygg, 
kommunhuset i Alafors. 

Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2011-11-15 till 
adressen: Sektor Samhällsbyggnad 
Plan och bygg, Ale kommun, 
449 80 Alafors

Invigning av bibliotekets  
nya utlåningssystem
Biblioteken i Ale har nytt utlåningssystem och detta vill vi fira med en 
officiell invigning.
Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Isabell Korn klipper bandet 
fredag 28 oktober kl 13.00 på Ale bibliotek i Nödinge.
Välkommen!

Alvhem
Torsdag 27 oktober kl 19.00, Klubbstugan, Gläntevi
 
Tema 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

Bohus
Tisdag 25 oktober kl 19.00, Bohus servicehus.
 
Tema 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 önskar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Hålanda
Onsdag 26 oktober kl19.00, Hålanda bygdegård
 
Tema för kvällen:
 •  Information om grannsamverkan, Lotti Klug, brotts- och 

säkerhetshandläggare i 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 önskar
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen

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

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

planarkitekt Emely Lundahl, planarkitekt.
 
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Petersson och Isabell Korn

Starrkärr/Kilanda
Onsdag 26 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård.
 
Tema 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 landsbyggden.

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

 
Välkomna önskar 
Sune Rydén, Chatarina Eliasson och Jan Skog

Ortsutvecklingsmöten

OROLIG?
Är du bekymrad över din eller 
någon anhörigs alkoholdrick-
ande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till en kurator 
med lång erfarenhet av arbete 
med dessa frågor.
Telefonmottagning måndag 
och torsdag kl 13-14. 
Telefon 0303-371 284
Kort väntetid för personligt besök. 
Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och  
familjeomsorgen
Besöksadress:  
Brattåsstigen 6 I Surte

I huvudet på 
en tonåring
Tisdag 8 november 18.30 i Ale 
Gymnasium, teaterlokalen

Välkommen 
att lyssna på 
socionomen och 
coachen Mia 
Börjesson. Hon 
hjälper dig som 
är tonårsförälder 
eller förälder till barn på väg in 
i tonåren att navigera mellan 
glädjeämnen och svårigheter.  
Mia pratar om självbilder och 
självförtroende, ungdomsstilar och 
val av livsstil under tonårstiden på 
ett engagerat och kunnigt sätt.

INGEN AVGIFT

Rytm o Rörelse för 4-5 åringar!
Sång, lek, motorik o kul 
med musik i grupp!

Måndagar kl 15:30 – 16:10  
på Ale gymnasium, sal 107

Nystart 
måndag 7 november
Välkommen!
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Under början av 90-talet 
föddes för Sverige ovan-
ligt många barn. Detta 

har naturligtvis påverkat utbild-
ningssystemet och inneburit att 
först förskolan, sedan grundsko-
lan, därefter gymnasiet och nu 
högskolan och universitet fått 
bygga ut antalet platser. 1990 
fanns 200 000 studenter och 2010 
hade detta ökat till 440 000 stu-
denter. Efter 1990 sjönk födel-
setalen, sjönk 25% på sex år och 
2020 har det sjunkit 20%. Alli-
ansregeringen har satsat starkt på 
högre utbildning sedan 2006, men 
denna minskning får naturligtvis 
konsekvenser för antalet högsko-
leplatser i Sverige.

Då regeringen fattade beslut 
om extra medel till extra högsko-
leplatser 2009 så var spelreglerna 

mycket klara. Det var extrapeng-
ar under två år på grund av den fi-
nanskris som då uppstod. 

Alliansregeringen har varit 
mycket noga med att svensk hög-
skoleutbildning skall hålla hög 
kvalitet. Därför betonas gransk-
ning av kvalitet och att alla hög-
skoleutbildningar skall utvärde-
ras avseende kvaliteten. Sverige 
har idag några mindre högskolor 
som på sikt säkert kämpar för sin 
överlevnad. Det är högskolor som 
inte klarat de kvalitetsgranskning-
ar som nu görs och som inte attra-
herar studenter i lika hög grad som 
andra lärosäten.

Högskolan Väst har idag inte 
denna situation. Man har kunnat 
påvisa så hög kvalitet att man till 
exempel var en av de högskolor 
som godkändes av Högskolever-

ket för samtliga lärarutbildning-
ar, man har överlag goda resultat 
i Högskoleverkets kvalitetsredo-
visningar och man har hög andel 
förstahandsstuderande. Därför 
är idag den av högskoleledning-
en uttryckta oron för nedläggning 
obefogad i Högskolan Västs fall.

Varje högskoleledning får göra 
de prioriteringar som man anser 
vara de rätta i en tid då medlen 
förändras. Det är högskoleled-
ningens ansvar. Men det finns 
också en stor möjlighet för de 
små högskolorna att profilera sig 
och visa sin höga kvalitet inom ett 
mer begränsat område. Högsko-
lan i Borås är ett sådant exempel 
med sin världsledande kompetens 
inom textilområdet. Hög kvalitet 
skall inte nödvändigtvis kopplas 
mot stora lärosäten, men det är 

klart att det också finns en nedre 
gräns där antalet studenter påver-
kar kvaliteten.

Alliansregeringen bygger idag 
ut dyra utbildningsplatser som 
läkare, civilingenjörer och sjukskö-
terskor. Detta innebär att medlen 
delvis fördelas om. Det är ett sätt 
att ta ansvar för att tillgodose be-
hoven i den framtida arbetsmark-
naden. Utbildningspolitiken är na-
turligtvis en oerhört viktig del i ar-
betslinjen. En stark och modern 
utbildningssektor som präglas av 
hög kvalitet från förskolan till den 
högre utbildningen är nyckeln till 
Sveriges framtid.

Camilla Waltersson Grönvall
Riksdagsledamot (M), Lilla Edet

Västra Götalands norra 
Utbildningsutskottet

Hög kvalitet på högskolan viktig del av arbetslinjen

I tider av ekonomisk oro krävs 
det ordning och reda i eko-
nomin. Med starka offentli-

ga finanser kan vi stå starka även 
om världen runt omkring oss är 

i gungning. Nu 
gäller det att pri-
oritera rätt saker 
och ta ansvar för 
landets ekonomi. 
För oss socialde-
mokrater hand-
lar det nu om att 
långsiktigt bygga 
Sverige starkt, att 
investera i utbild-
ning, bostäder 
och infrastruktur. 

Utbildning
Vi vill att Sverige 
ska ligga i fram-
kanten av utveck-
lingen även 
imorgon, men 
då kräver det att 
vi är handlings-
kraftiga i dag. 
Därför börjar vi 
i skolan. Vi väljer 
att investera nära 
5 miljarder i 
utbildning. 

Mot detta står 

den borgerliga regeringens förslag 
om att sänka krogmomsen för mer 
än 5 miljarder. För oss är det ett 
enkelt val. Vi investerar i det som 
bygger Sverige starkt. 

Tillväxt och välfärd kräver 
en hög utbildningsnivå i befolk-
ningen. Totalt vill vi ge 57 400 
nya möjligheter till lärande och 
utveckling inom Högskolan, vux-
enutbildningen, i traineejobb och 
utbildningsvikariat. 

Boende
Bristen på hyreslägenheter och 
studentbostäder är skriande på 
många håll. Vi föreslår att en skat-
testimulans på 1 miljard årligen 
för investeringar i hyres- och stu-
dentlägenheter införs från 2012.  
Behovet av underhåll är också 
stort i fastigheter byggda under 
miljonprogramsepoken. 

Vi vill införa en modell med 
statliga lånegarantier för upprust-
ning och energieffektivisering av 
dessa fastigheter. 

Låneramen omfattar totalt 20 
miljarder kronor och kan sökas av 
alla fastighetsägare mot en garan-
tiavgift. För fastigheter i områden 
med särskilt hög arbetslöshet ska 
staten kunna subventionera garan-
tiavgiften. Vi bedömer att cirka 

60 000 lägenheter kan rustas upp 
tack vare lånegarantierna. 

Infrastruktur
Vi är helt beroende av att infra-
strukturen fungerar. Efter lång tid 
av bristande resurser till underhåll 
och investeringar är det svenska 
järnvägsnätet starkt ansträngt. 
Trafikmängden är större än 
någonsin.  Järnvägssystemet har 
på flera sträckor, passerat vad som 
i praktiken är maximalt kapacitets-
utnyttjande och har visat sig vara 
extremt känsligt för störningar. 
Arbetspendlare drabbas av ständiga 
förseningar. 

Under förra vintern drabbades 
även industrins godtransporter 
av betydande störningar. Under 
de kommande åren vill vi göra en 
betydande satsning på att rusta upp 
och bygga ut järnvägsnätet. Under 
perioden 2012-2015 lägger vi sam-
manlagt 11,5 miljarder kronor mer 
än regeringen på ökade investe-
ringar i järnväg. 

Det handlar om att tidigare-
lägga kapacitetshöjande åtgärder 
på de mest kritiska avsnitten, vilket 
enligt Trafikverkets bedömning i 
många fall är inom storstadsregio-
nerna. Därutöver vill avsätta 1,1 
miljarder kronor till projektering 

av infrastrukturprojekt där bygg-
start är möjlig först efter 2015.

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson
Peter Johnsson

Det gäller att prioritera rätt

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)

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

Tommy Svensson
�������������

tillsatser 
i maten

Tors 27 okt kl 19
i Ale Gymnasium

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

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

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

Välkommen! Hälsningar Lottis

Vill du ta om bilden från 
förskolan/skolan eller 
kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
hjälper jag dig direkt.

barn
fotografering
ta chansen nu!

Istider
En stor arena som står tom

en isbana utan is
Hur tänker de alla dom

som idkar politik på Grönköpingsvis

Vad är det som gör Ale känt
undrar säkert mången liksom jag
Ty vart man sig i Sverige vänt
och bett om Ales läge ett förslag
man kanske Ale stenar nämnt
Så tillägger du Surte efter ett tag
Ja visst Ale Surte 
- ett jätteduktigt bandylag
Nu när varumärket är så populärt
är det för Ale kommun intet värt

Man säger att man på skolan satsa vill
ett nog så vällovligt mål
Öronmärkning i så fall vill det till
annars hamnar pengarna i budge-
tens svarta hål.

Iskarlen

i Ale inbjuder till visning 
av Stefan Jarls film

Underkastelsen
i musiksalen, Ale gymnasium

måndag 31 okt kl 19 00

En film om de hundratals gifter vi
alla idag bär i vårt blod, som ett 
resultat av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra världskriget 
spritt i vår miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 
miljödebattören Gunnar Lindgren 

medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!

i samarbete med:
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
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Under början av 90-talet 
föddes för Sverige ovan-
ligt många barn. Detta 

har naturligtvis påverkat utbild-
ningssystemet och inneburit att 
först förskolan, sedan grundsko-
lan, därefter gymnasiet och nu 
högskolan och universitet fått 
bygga ut antalet platser. 1990 
fanns 200 000 studenter och 2010 
hade detta ökat till 440 000 stu-
denter. Efter 1990 sjönk födel-
setalen, sjönk 25% på sex år och 
2020 har det sjunkit 20%. Alli-
ansregeringen har satsat starkt på 
högre utbildning sedan 2006, men 
denna minskning får naturligtvis 
konsekvenser för antalet högsko-
leplatser i Sverige.

Då regeringen fattade beslut 
om extra medel till extra högsko-
leplatser 2009 så var spelreglerna 

mycket klara. Det var extrapeng-
ar under två år på grund av den fi-
nanskris som då uppstod. 

Alliansregeringen har varit 
mycket noga med att svensk hög-
skoleutbildning skall hålla hög 
kvalitet. Därför betonas gransk-
ning av kvalitet och att alla hög-
skoleutbildningar skall utvärde-
ras avseende kvaliteten. Sverige 
har idag några mindre högskolor 
som på sikt säkert kämpar för sin 
överlevnad. Det är högskolor som 
inte klarat de kvalitetsgranskning-
ar som nu görs och som inte attra-
herar studenter i lika hög grad som 
andra lärosäten.

Högskolan Väst har idag inte 
denna situation. Man har kunnat 
påvisa så hög kvalitet att man till 
exempel var en av de högskolor 
som godkändes av Högskolever-

ket för samtliga lärarutbildning-
ar, man har överlag goda resultat 
i Högskoleverkets kvalitetsredo-
visningar och man har hög andel 
förstahandsstuderande. Därför 
är idag den av högskoleledning-
en uttryckta oron för nedläggning 
obefogad i Högskolan Västs fall.

Varje högskoleledning får göra 
de prioriteringar som man anser 
vara de rätta i en tid då medlen 
förändras. Det är högskoleled-
ningens ansvar. Men det finns 
också en stor möjlighet för de 
små högskolorna att profilera sig 
och visa sin höga kvalitet inom ett 
mer begränsat område. Högsko-
lan i Borås är ett sådant exempel 
med sin världsledande kompetens 
inom textilområdet. Hög kvalitet 
skall inte nödvändigtvis kopplas 
mot stora lärosäten, men det är 

klart att det också finns en nedre 
gräns där antalet studenter påver-
kar kvaliteten.

Alliansregeringen bygger idag 
ut dyra utbildningsplatser som 
läkare, civilingenjörer och sjukskö-
terskor. Detta innebär att medlen 
delvis fördelas om. Det är ett sätt 
att ta ansvar för att tillgodose be-
hoven i den framtida arbetsmark-
naden. Utbildningspolitiken är na-
turligtvis en oerhört viktig del i ar-
betslinjen. En stark och modern 
utbildningssektor som präglas av 
hög kvalitet från förskolan till den 
högre utbildningen är nyckeln till 
Sveriges framtid.

Camilla Waltersson Grönvall
Riksdagsledamot (M), Lilla Edet

Västra Götalands norra 
Utbildningsutskottet

Hög kvalitet på högskolan viktig del av arbetslinjen

I tider av ekonomisk oro krävs 
det ordning och reda i eko-
nomin. Med starka offentli-

ga finanser kan vi stå starka även 
om världen runt omkring oss är 

i gungning. Nu 
gäller det att pri-
oritera rätt saker 
och ta ansvar för 
landets ekonomi. 
För oss socialde-
mokrater hand-
lar det nu om att 
långsiktigt bygga 
Sverige starkt, att 
investera i utbild-
ning, bostäder 
och infrastruktur. 

Utbildning
Vi vill att Sverige 
ska ligga i fram-
kanten av utveck-
lingen även 
imorgon, men 
då kräver det att 
vi är handlings-
kraftiga i dag. 
Därför börjar vi 
i skolan. Vi väljer 
att investera nära 
5 miljarder i 
utbildning. 

Mot detta står 

den borgerliga regeringens förslag 
om att sänka krogmomsen för mer 
än 5 miljarder. För oss är det ett 
enkelt val. Vi investerar i det som 
bygger Sverige starkt. 

Tillväxt och välfärd kräver 
en hög utbildningsnivå i befolk-
ningen. Totalt vill vi ge 57 400 
nya möjligheter till lärande och 
utveckling inom Högskolan, vux-
enutbildningen, i traineejobb och 
utbildningsvikariat. 

Boende
Bristen på hyreslägenheter och 
studentbostäder är skriande på 
många håll. Vi föreslår att en skat-
testimulans på 1 miljard årligen 
för investeringar i hyres- och stu-
dentlägenheter införs från 2012.  
Behovet av underhåll är också 
stort i fastigheter byggda under 
miljonprogramsepoken. 

Vi vill införa en modell med 
statliga lånegarantier för upprust-
ning och energieffektivisering av 
dessa fastigheter. 

Låneramen omfattar totalt 20 
miljarder kronor och kan sökas av 
alla fastighetsägare mot en garan-
tiavgift. För fastigheter i områden 
med särskilt hög arbetslöshet ska 
staten kunna subventionera garan-
tiavgiften. Vi bedömer att cirka 

60 000 lägenheter kan rustas upp 
tack vare lånegarantierna. 

Infrastruktur
Vi är helt beroende av att infra-
strukturen fungerar. Efter lång tid 
av bristande resurser till underhåll 
och investeringar är det svenska 
järnvägsnätet starkt ansträngt. 
Trafikmängden är större än 
någonsin.  Järnvägssystemet har 
på flera sträckor, passerat vad som 
i praktiken är maximalt kapacitets-
utnyttjande och har visat sig vara 
extremt känsligt för störningar. 
Arbetspendlare drabbas av ständiga 
förseningar. 

Under förra vintern drabbades 
även industrins godtransporter 
av betydande störningar. Under 
de kommande åren vill vi göra en 
betydande satsning på att rusta upp 
och bygga ut järnvägsnätet. Under 
perioden 2012-2015 lägger vi sam-
manlagt 11,5 miljarder kronor mer 
än regeringen på ökade investe-
ringar i järnväg. 

Det handlar om att tidigare-
lägga kapacitetshöjande åtgärder 
på de mest kritiska avsnitten, vilket 
enligt Trafikverkets bedömning i 
många fall är inom storstadsregio-
nerna. Därutöver vill avsätta 1,1 
miljarder kronor till projektering 

av infrastrukturprojekt där bygg-
start är möjlig först efter 2015.

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson
Peter Johnsson

Det gäller att prioritera rätt

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)

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

Tommy Svensson
�������������

tillsatser 
i maten

Tors 27 okt kl 19
i Ale Gymnasium
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Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

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

Välkommen! Hälsningar Lottis

Vill du ta om bilden från 
förskolan/skolan eller 
kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
hjälper jag dig direkt.

barn
fotografering
ta chansen nu!

Istider
En stor arena som står tom

en isbana utan is
Hur tänker de alla dom

som idkar politik på Grönköpingsvis

Vad är det som gör Ale känt
undrar säkert mången liksom jag
Ty vart man sig i Sverige vänt
och bett om Ales läge ett förslag
man kanske Ale stenar nämnt
Så tillägger du Surte efter ett tag
Ja visst Ale Surte 
- ett jätteduktigt bandylag
Nu när varumärket är så populärt
är det för Ale kommun intet värt

Man säger att man på skolan satsa vill
ett nog så vällovligt mål
Öronmärkning i så fall vill det till
annars hamnar pengarna i budge-
tens svarta hål.

Iskarlen

i Ale inbjuder till visning 
av Stefan Jarls film

Underkastelsen
i musiksalen, Ale gymnasium

måndag 31 okt kl 19 00

En film om de hundratals gifter vi
alla idag bär i vårt blod, som ett 
resultat av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra världskriget 
spritt i vår miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 
miljödebattören Gunnar Lindgren 

medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!

i samarbete med:
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
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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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SKEPPLANDA. Uppgi-
venhet över politiker-
nas beslut.

Skepplandaborna vill 
ha sin folktandvård till-
baka.

Några sådana utfäs-
telser gavs inte på tis-
dagskvällens ortsmöte 
i bygdegården, däremot 
finns planer på att ta 
en mobil enhet i drift 
om något år.

Vad händer efter nedlägg-
ningen av folktandvården? 
Det var huvudrubriken för 
tisdagens ortsutvecklings-
möte i Skepplanda bygde-
gård dit Västra Götalands-
regionens folktandvårdschef 
Karin Melander och Ulf 
Ljungberg, klinikchef på 
folktandvården i Älvängen, 
kommit för att svara på all-
mänhetens frågor.

– Jag vill noga understryka 
att det inte var folktandvår-
den utan politikerna som 
beslutade att stänga klini-
ken i Skepplanda. Det var 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
den som bestämde sig för 
att inte skjuta in pengar till 
bland annat Skepplanda. Jag 
har tidigare ansvarat för folk-
tandvården i Fyrbodal och 
där har ett antal kliniker gått 
samma öde till mötes, sade 
Karin Melander.

– Det satsas inte lika 

mycket på landsorten längre. 
Det har inte bara med eko-
nomin att göra. Unga tand-
läkare vill inte arbeta själva, 
de vill ha kollegor omkring 
sig. Detta för att kunna ställa 
bra diagnoser, säger Karin 
Melander.

Ulf Ljungberg bekräftade 
den bilden och förklarade att 
rekryteringen utgör det stora 
problemet.

– Att få tag i tandläkare är 
jättesvårt. Jag förstår att man 
vill ha kollegor på sin arbets-
plats, så att man kan ställa bra 
diagnoser. Det handlar om 
patientsäkerhet.

Personal från Skepplanda 

har flyttats över till kliniken 
i Älvängen där öppettiderna 
har ökat.

– Nu har vi öppet 7-19 alla 
vardagar för att öka tillgäng-
ligheten för våra patienter, 
informerade Ulf Ljungberg.

En klen tröst för orts-
borna som vill ha tillbaka 
tandvården till Albotorget.

– Tänk på alla skolbarn 
och framförallt våra äldre 
medborgare. För dem är 
det inte så lätt att ta sig till 
Älvängen. Jag blir upprörd 
när jag hör att vi inte kommer 
att få någon klinik i Skepp-
landa. Det är för jävligt!

Den salvan levererade 

Kent Carlsson, som fick ta 
emot kvällens längsta applåd 
från åhörarna i salongen.

Inte heller det faktum 
att folktandvården planerar 
att iordningställa en mobil 
enhet, förhoppningsvis redo 
att tas i bruk om ett år, tyck-
tes imponera på mötesdelta-
garna.

– Är det lättare att få per-
sonal till en rullande trailer 
och vad skulle inte det kosta? 
Nej, jag tror det är en löne-
fråga. Ge tandläkarna till-
räckligt betalt. Det är bättre 
att pengarna går till duktiga 
tandläkare än till taxipengar 
för att ni ska centralisera 

verksamheten, ansåg en av 
åhörarna.

Alebyggens Sven Bur-
gren informerade om den 
upprustning som ska ske på 
Alehemsvägen. En kostnad 
på drygt tio miljoner kronor. 
Ytterligare en och en halv 
miljon satsar det kommunala 
fastighetsbolaget för renove-
ringsarbeten på Odalvägen.

En fråga dök upp om att 
bredda gång- och cykelvägen 

från Albotorget till panncen-
tralen, så att även biltrafik 
kan ta sig fram på sträckan. 
Som det är nu går all trafik 
till panncentralen genom det 
intilliggande villaområdet. 

Ingen munterhet hos Skepplandaborna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulf Ljungberg, chef på folktandvården i Älvängen, fick svara på ortsbornas frågor gällande 
stängningen av kliniken i Skepplanda.

Västra Götalandsregionens folktandvårdschef, Karin Melan-
der, gästade ortsutvecklingsmötet i Skepplanda bygdegård.

På Tandvårdsgruppen 
utför vi all typ av -
• Allmäntandvård 
• Barntandvård 
• Implantat behandling 
• Tandreglering, samt 
• Estetisk tandvård
 

Öppet hus torsd 27 okt
FRIA KONSULTATIONER 
inkl kostnadsförslag

När: 
torsdag 27 okt kl. 16.00-19.00
Adress: 
Tandvårdsgruppen, 
Uddevallavägen 1, Kungälv
Kontaktuppgifter:
Telefon 0303-127 80
Mail info@tandvardsgruppen.se

ÖPPET HUS STÖDS AV NOBEL BIOCARE

  Vi bjuder på lättare förtäring

Goodiebag till alla besökare
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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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NOL. Samarbete skapar 
ett tryggare samhälle. 

Det var ledorden på 
torsdagens ortsutveck-
lingsmöte där delta-
garna informerades om 
hur arbetet mot droger 
och kriminalitet, fram-
för allt bland ungdomar, 
fortskrider. 

Flertalet punkter handlade 
om hur ungdomsbrottslighet 
och droganvändning kan fö-
rebyggas. Dagordningen till 
trots lyste ungdomarna med 
sin frånvaro när ett 20-tal 
åhörare samlades i Folkets 
hus i torsdags kväll.

Vakna, tillsammans mot 
droger, har under sina sju 
verksamhetsår gjort stor skill-
nad i kommunen. Arrange-
mang som det drogfria val-
borgsfirandet Festivalborg 
hör till de främsta stolthe-
terna.

Thomas Berggren är 
glad över vad man lyckats 
åstadkomma och för att del-
tagarna skulle få en inblick 
visade han en film där man 
dokumenterat olika evene-
mang som hållits under året. 

– Tidigare var det kaos på 
valborg. Ungdomarna hade 
ingenstans att ta vägen och 
det slutade inte sällan med 
mycket fylla och stök. Nu 
har vi istället 700 nyktra be-
sökare på Festivalborg, som 
arrangeras av ungdomarna 
själva. När vi ser hur väl arbe-
tet fungerar öppnar det upp 
för fler möjligheter.

Eva Marberg, fältanknu-
ten socialsekreterare, arbetar 
halva tiden ute bland ungdo-
mar. I Ale finns sammanlagt 
fem fältarbetare, tre från so-
cialen och två från Ale fritid. 
Tillsammans täcker de upp de 
flesta kvällar i veckan och de 
besöker bland annat Mötes-

plats ungdom och andra sam-
lingsplatser. 

– Syftet är att skapa kon-
takt och kartlägga vilka behov 
och önskemål som finns för 
att kunna dra igång nya verk-
samheter. Vi försöker också 
att identifiera vilka problem 
som finns för att kunna på-
verka i rätt riktning. Det kan 
handla om allt från ökat dro-
ganvändande till främlings-
fientlighet. 

Minskad brottslighet
Några direkta nyheter togs 
inte upp, utan det mesta var 
uppdateringar på vad som 
görs i kommunen. 

I våras skrevs ett samver-
kansavtal mellan skola, so-
cialtjänst, polis och fritid i 
Ale. Syftet med SSPF är att 
genom gränsöverskridande 
arbete kunna jobba brotts-
förebyggande och trygghets-
skapande. Det nya arbets-

sättet har gett goda resultat, 
något som Håkan Frank, 
biträdande chef för polisen  
nordöst, bekräftade på mötet. 

– Från januari till septem-
ber har vi haft hela 1200 hän-
delserapporter i Ale, vilket 
tyder på hög närvaro och 
vi kan se att brottsligheten 
minskar. Det är svårt för po-
lisen att själva lösa de pro-

blem som finns i samhället 
och därför är samarbete med 
andra instanser viktigt.

Han påminde också om 
att man kan ringa och tipsa 
polisen om man upptäcker 
något som verkar lurt och att 
minsta sak kan vara viktig för 
att kunna lägga ett pussel.

– Man ska vara lite miss-
tänksam om någon till ex-

empel är extra hjälpsam vid 
bankomaten eller om en 
främmande person ringer på 
dörren. 

ÄLVÄNGEN. Det var 
ungdomsfrågorna som 
dominerade Älvängens 
ortsutvecklingsmöte.

Vikten av att kunna 
erbjuda vettiga fri-
tidsalternativ betona-
des från flera håll.

Ale gymnasium med-
verkade och berättade 
om sin nya organisa-
tion och de programin-
riktningar som finns.

Efter att representanter från 
de kommunala enheterna, 
Alevira Rättvis Handel 
och Änggatan 4 (tidigare 
Ängabo), informerat om 
sina respektive verksamheter 
följde en intressant nuläges-
rapport från Ale gymnasium. 
Nye verksamhetschefen 
Hans Enckell hade sällskap 
av läraren Pelle Andersson.

– Jag har ett förflutet 
inom Skolinspektionen. Jag 
tog det här uppdraget för jag 
vet vilken bra skola Ale gym-

nasium var när jag själv var 
ute och gjorde inspektioner. 
På de senaste fem åren har 
Ale gymnasium förlorat 500 
elever. Nu ska vi vända den 
trenden. Vårt gymnasium 
ska bli det naturliga valet för 
Ales ungdomar, förklarade 
Hans Enckell.

– Vi har varit väldigt 
självkritiska i vår analys. Nu 
blickar vi emellertid framåt. 
Det är tre nyckelord vi för 
fram; nytänkande, ansvar och 
upplevelser.

I slutet av november 
kommer Ale gymnasium att 
hålla öppet hus dit ungdo-
mar och dess föräldrar är 
välkomna.

– Vi tål att jämföras med 
andra gymnasieskolor, fast-
slog Pelle Andersson.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga i Ale, Ing-
Marie Olsson, brottsföre-
byggare hos Polisen, Jenny 
Hult, fältanknuten social-

sekreterare och Thomas 
Berggren, projektledare 
Vakna, gav sin gemensamma 
syn på den rådande ung-
domssituationen.

– Vi har hyfsad bra koll 
utan att för den sakens skull 
nått kanonresultat. Det 
pågår ett positivt samarbete 
och det finns ett gott enga-
gemang, förklarade Birgitta 
Augustsson.

Att det förekommer 
droger var inget som förne-
kades.

– Jag är lite orolig. Vi 
måste hjälpas åt, det är vi 
vuxna som sätter gränserna. 
Det är inte okej för en 
ungdom som inte fyllt 18 år 
att dricka eller röka, beto-
nade Ing-Marie Olsson.

Thomas Berggren var 
inne på samma linje.

– Vi är inte vaccinerade 
mot droger här i Ale även 
om jag hade hoppats kunna 
få säga det. Jag delar Ing-
Maries oro. Det är alltför 

många ungdomar som sänker 
garden och tycker det är okej 
att röka hasch eller använda 
så kallade nätdroger. Det 
smartaste sättet för att mot-
verka den utvecklingen är 
att skapa alternativ för ung-

domarna. Det är så vi måste 
jobba, fånga ungdomarna i 
de yngre tonåren och sedan 
hålla kvar dem. Vi ska stötta 
och ge dem förtroende.

Ortsutvecklingsmötet i 
Madenskolan avslutades med 

att Roger Henriksson och 
Martin Steen förkunnade 
den glada nyheten om konst-
gräsplan på Älvevi.

Tryggheten i fokus
– Ortsmöte i Nol om förebyggande arbete

Håkan Falk, biträdande chef för polisen nordöst och Thomas Berggren från Vakna berättade 
om hur man i Ale arbetar förebyggande mot droger och kriminalitet.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ungdomsfokus på Älvängens ortsmöte

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ing-Marie Olsson, brottsförebyggare hos Polisen, Birgitta Augustsson, samverkanskoordina-
tor för barn och unga i Ale, samt Jenny Hult, fältanknuten socialsekreterare, medverkade på 
onsdagens ortsutvecklingsmöte i Älvängen.
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NOL. Samarbete skapar 
ett tryggare samhälle. 

Det var ledorden på 
torsdagens ortsutveck-
lingsmöte där delta-
garna informerades om 
hur arbetet mot droger 
och kriminalitet, fram-
för allt bland ungdomar, 
fortskrider. 

Flertalet punkter handlade 
om hur ungdomsbrottslighet 
och droganvändning kan fö-
rebyggas. Dagordningen till 
trots lyste ungdomarna med 
sin frånvaro när ett 20-tal 
åhörare samlades i Folkets 
hus i torsdags kväll.

Vakna, tillsammans mot 
droger, har under sina sju 
verksamhetsår gjort stor skill-
nad i kommunen. Arrange-
mang som det drogfria val-
borgsfirandet Festivalborg 
hör till de främsta stolthe-
terna.

Thomas Berggren är 
glad över vad man lyckats 
åstadkomma och för att del-
tagarna skulle få en inblick 
visade han en film där man 
dokumenterat olika evene-
mang som hållits under året. 

– Tidigare var det kaos på 
valborg. Ungdomarna hade 
ingenstans att ta vägen och 
det slutade inte sällan med 
mycket fylla och stök. Nu 
har vi istället 700 nyktra be-
sökare på Festivalborg, som 
arrangeras av ungdomarna 
själva. När vi ser hur väl arbe-
tet fungerar öppnar det upp 
för fler möjligheter.

Eva Marberg, fältanknu-
ten socialsekreterare, arbetar 
halva tiden ute bland ungdo-
mar. I Ale finns sammanlagt 
fem fältarbetare, tre från so-
cialen och två från Ale fritid. 
Tillsammans täcker de upp de 
flesta kvällar i veckan och de 
besöker bland annat Mötes-

plats ungdom och andra sam-
lingsplatser. 

– Syftet är att skapa kon-
takt och kartlägga vilka behov 
och önskemål som finns för 
att kunna dra igång nya verk-
samheter. Vi försöker också 
att identifiera vilka problem 
som finns för att kunna på-
verka i rätt riktning. Det kan 
handla om allt från ökat dro-
ganvändande till främlings-
fientlighet. 

Minskad brottslighet
Några direkta nyheter togs 
inte upp, utan det mesta var 
uppdateringar på vad som 
görs i kommunen. 

I våras skrevs ett samver-
kansavtal mellan skola, so-
cialtjänst, polis och fritid i 
Ale. Syftet med SSPF är att 
genom gränsöverskridande 
arbete kunna jobba brotts-
förebyggande och trygghets-
skapande. Det nya arbets-

sättet har gett goda resultat, 
något som Håkan Frank, 
biträdande chef för polisen  
nordöst, bekräftade på mötet. 

– Från januari till septem-
ber har vi haft hela 1200 hän-
delserapporter i Ale, vilket 
tyder på hög närvaro och 
vi kan se att brottsligheten 
minskar. Det är svårt för po-
lisen att själva lösa de pro-

blem som finns i samhället 
och därför är samarbete med 
andra instanser viktigt.

Han påminde också om 
att man kan ringa och tipsa 
polisen om man upptäcker 
något som verkar lurt och att 
minsta sak kan vara viktig för 
att kunna lägga ett pussel.

– Man ska vara lite miss-
tänksam om någon till ex-

empel är extra hjälpsam vid 
bankomaten eller om en 
främmande person ringer på 
dörren. 

ÄLVÄNGEN. Det var 
ungdomsfrågorna som 
dominerade Älvängens 
ortsutvecklingsmöte.

Vikten av att kunna 
erbjuda vettiga fri-
tidsalternativ betona-
des från flera håll.

Ale gymnasium med-
verkade och berättade 
om sin nya organisa-
tion och de programin-
riktningar som finns.

Efter att representanter från 
de kommunala enheterna, 
Alevira Rättvis Handel 
och Änggatan 4 (tidigare 
Ängabo), informerat om 
sina respektive verksamheter 
följde en intressant nuläges-
rapport från Ale gymnasium. 
Nye verksamhetschefen 
Hans Enckell hade sällskap 
av läraren Pelle Andersson.

– Jag har ett förflutet 
inom Skolinspektionen. Jag 
tog det här uppdraget för jag 
vet vilken bra skola Ale gym-

nasium var när jag själv var 
ute och gjorde inspektioner. 
På de senaste fem åren har 
Ale gymnasium förlorat 500 
elever. Nu ska vi vända den 
trenden. Vårt gymnasium 
ska bli det naturliga valet för 
Ales ungdomar, förklarade 
Hans Enckell.

– Vi har varit väldigt 
självkritiska i vår analys. Nu 
blickar vi emellertid framåt. 
Det är tre nyckelord vi för 
fram; nytänkande, ansvar och 
upplevelser.

I slutet av november 
kommer Ale gymnasium att 
hålla öppet hus dit ungdo-
mar och dess föräldrar är 
välkomna.

– Vi tål att jämföras med 
andra gymnasieskolor, fast-
slog Pelle Andersson.

Birgitta Augustsson, 
samverkanskoordinator för 
barn och unga i Ale, Ing-
Marie Olsson, brottsföre-
byggare hos Polisen, Jenny 
Hult, fältanknuten social-

sekreterare och Thomas 
Berggren, projektledare 
Vakna, gav sin gemensamma 
syn på den rådande ung-
domssituationen.

– Vi har hyfsad bra koll 
utan att för den sakens skull 
nått kanonresultat. Det 
pågår ett positivt samarbete 
och det finns ett gott enga-
gemang, förklarade Birgitta 
Augustsson.

Att det förekommer 
droger var inget som förne-
kades.

– Jag är lite orolig. Vi 
måste hjälpas åt, det är vi 
vuxna som sätter gränserna. 
Det är inte okej för en 
ungdom som inte fyllt 18 år 
att dricka eller röka, beto-
nade Ing-Marie Olsson.

Thomas Berggren var 
inne på samma linje.

– Vi är inte vaccinerade 
mot droger här i Ale även 
om jag hade hoppats kunna 
få säga det. Jag delar Ing-
Maries oro. Det är alltför 

många ungdomar som sänker 
garden och tycker det är okej 
att röka hasch eller använda 
så kallade nätdroger. Det 
smartaste sättet för att mot-
verka den utvecklingen är 
att skapa alternativ för ung-

domarna. Det är så vi måste 
jobba, fånga ungdomarna i 
de yngre tonåren och sedan 
hålla kvar dem. Vi ska stötta 
och ge dem förtroende.

Ortsutvecklingsmötet i 
Madenskolan avslutades med 

att Roger Henriksson och 
Martin Steen förkunnade 
den glada nyheten om konst-
gräsplan på Älvevi.

Tryggheten i fokus
– Ortsmöte i Nol om förebyggande arbete

Håkan Falk, biträdande chef för polisen nordöst och Thomas Berggren från Vakna berättade 
om hur man i Ale arbetar förebyggande mot droger och kriminalitet.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ungdomsfokus på Älvängens ortsmöte

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ing-Marie Olsson, brottsförebyggare hos Polisen, Birgitta Augustsson, samverkanskoordina-
tor för barn och unga i Ale, samt Jenny Hult, fältanknuten socialsekreterare, medverkade på 
onsdagens ortsutvecklingsmöte i Älvängen.

Trafi kljusen på E45 i höjd med 
Repslagarvägen i Älvängen 
centrum kommer framöver att 
ersättas av en rondell. Detta för 
att färdigställa bron i Älvängen 
och fortsätta byggnationen av 
E45. Bytet planeras ske i början 
eller mitten av november.

Vissa omledningar av trafi ken 
kommer också att bli aktuella 
där bron kommer att ansluta till 
Repslagarvägen. Den nya bron 
beräknas kunna börja trafi keras 
i slutet av november.

Just nu pågår reparation av E45 
under järnvägsbron vid Alvhem. 
Tidvis begränsas framkom-
ligheten till ett körfält. Trafi ken 
regleras vid dessa tillfällen med 
hjälp av vakter eller trafi kljus. 
Arbetet beräknas pågå till fre-
dagen den 28 oktober.

Begränsad fram-
komlighet vid Lärje

I slutet av november beräknas 
den nya vägen under järnvägs-
bron i Lärje öppna för trafi k i sin 
slutliga utformning. 

För att kunna färdigställa 
vägen och frigöra ytor för an-
slutning mot den befi ntliga väg-
en kommer trafi ken att läggas 
om ett par gånger innan dess. Vid 
den sista tillfälliga omläggning-
en kommer trafi ken att köra 
på den nya vägen i norrgående 
riktning. Det kommer att vara 
1+1 körfält till dess att vägen är 
helt klar i slutet av november.

Redan i ett tidigt skede när ar-
bets- och järnvägsplanerna upp-
rättades, bestämdes att man 
skulle ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar. Vägen och 
järnvägen är byggd för att klara 
en höjning av havsnivåerna på 
upp till 0,5 meter på 50 år. Under 
samma tidsperiod beräknas även 
en landhöjning på cirka tio cen-
timeter ske. Höga vattennivåer i 
Göta älv ska därför inte leda till 
översvämning av vare sig järnväg 
eller E45 i framtiden. 

Byggs med tvärfall
– För att vatten ska kunna rinna 
av vägen byggs nya E45 med 
stort tvärfall. Vilket innebär att 
den sluttar utåt. Även gamla E45 
hade tvärfall när den byggdes på 
sent 1960-tal. Den var dock inte 
förstärkt och på grund av sätt-
ningar på upp till en meter, har 
vägen bitvis plattats ut genom 
åren. Det är också den främsta 
orsaken till de översvämningar 
som har inträff at i höst, berättar 
Jan Ekström, geotekniker hos 
projekt BanaVäg i Väst.

Räknar med sättningar
Även den nya vägen och järn-
vägen kommer att sätta sig. Det 
fi nns med i beräkningarna och  
väg och järnväg har höjts även 
med hänsyn till detta.

–  Vi räknar med att järnvägen 
sätter sig 20 centimeter och väg-
en 30 centimeter under de kom-
mande 40 åren. Anledningen till 
att vi måste räkna med framtida 
sättningar är att leran är lös. På 
grund av alla belastningar som 
fi nns på leran i form av hus, vägar 
och olika typer av uppfyllnader 
pågår det redan i dag sättning-
ar på upp till någon centimeter 
per år. Det skulle kosta ofantligt 
mycket att bygga helt sättnings-
fritt med tanke på att lerlagret är 
mellan 10 och 40 meter djupt och 
på vissa ställen som till exempel 
runt Älvängen uppemot 100 met-
er, säger Jan Ekström.

Omfattande förstärkningar
För att begränsa sättningar 
används olika förstärknings-
åtgärder, framför allt används 
kalkcementpelare som når ner 

i leran till över 20 meters djup. 
På några ställen är förstärkning-
arna även till för att förbättra sta-
biliteten och därmed förebygga 
ras och skred.  

Stråk av kvicklera
Längs sträckan, framför allt 
norr om Grönån, fi nns områden 
med tjocka lager av så kallad 
kvicklera. 

– Kvickleran är speciell för att 
om den blir omrörd så blir den 
fl ytande, ungefär som yoghurt. 
Problemet är därför att om det 
väl blir ett första skred så blir 
leran i skredets brottyta i princip 
fl ytande och rinner bort.  Då blir 
det kvar en ny slänt som är insta-
bil och så kan det fortsätta med 
ytterligare ett skred och ytterlig-
are ett och så vidare. Det innebär 
risk för att större områden påver-
kas och det vill vi undvika. Leran 
har dock inte sämre stabilitet och 
det rasar inte oftare bara för att 
det är kvicklera. Men vi har ändå 
extra hög säkerhet och därmed 
även mer förstärkningsåtgärder, 
förklarar Jan Ekström.

Ny rondell vid infart 
Älvängen centrum

Reparation av E45 
vid Alvhem

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt oktober 2011  

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

Bygger för framtiden
Området i Göta älvdalen har genom åren drabbats av både översväm-
ningar, ras och skred. Höstens regnande aktualiserar frågan om hur den 
nya vägen och järnvägen står sig inför framtida klimatförändringar. 

Foto: N
iklas Bernstone

Kalkcementpelare används 
för att förstärka marken under 
den nya vägen och järnvägen.

Foto: C
hristina Sundien

Vad är det som kommer att 
hända?
– Natten mellan den 12 och 13 
november ska gångbron som 
går över vägen till pendeltågs-
stationen i Älvängen lyftas 
på plats. Bron monteras ihop 
strax söder om Älvängen och 
transporteras sen till själva 
pendeltågsstationen.

På vilket sätt påverkas 
trafi ken?
– Eftersom vi arbetar på natt-
en hoppas vi att arbetet har en 
begränsad påverkan på trafi ken 
men vi stänger av E45 mellan 
Alafors och Älvängen centrum 
hela natten. Under den tiden leds 
trafi ken om via Starrkärrsvägen 
och Alingsåsvägen.

När monteras de andra två 
broarna i Nödinge och Bohus?
– Bron i Nödinge planerar vi att 
montera till våren och lyftet av 
bron i Bohus planeras till som-
maren 2012.

Något annat du vill tillägga?
– Vi är beroende av gynnsamma 
vindförhållanden för att kunna 
genomföra lyftet. Om det skulle 
blåsa allt för mycket kan vi be-
höva skjuta upp det. Då har vi en 
reservtid helgen därpå, natten 
mellan den 19 och 20 november. 

Håll utkik på www.banavag.se 
för den senaste informationen.

... Per-Anders 
Andersson
projektledare Väst-
trafi k, angående gång-
bron till pendeltågs-
stationen i Älvängen 
som ska lyftas på plats 
i november.

I södra Bohus 
pågår bergarbetet 
för fullt



alekuriren  |   nummer 37  |   vecka 43  |   201110

SURTE. Surteborna 
visste varken ut eller in 
på ortsutvecklingsmö-
tet förra tisdagen. 

Såväl mötestiden 
som dagordningen var 
förvirrande och till sist 
fick vice ordförande 
Stina-Kajsa Melin ta 
över det kaosartade 
mötet.

Förklaringen från 
ordförande Owe Olsson 
var att han varit sjuk 
och av okänd anledning 
inte kontaktat presi-
diet. 

Många vände i dörren till 
Glasbruksmuseet i Surte då 

tiden blivit fel och mötet 
startade en timme senare 
än utannonserat. Delta-
garna visste inte heller vilka 
punkter som skulle tas upp, 
eftersom dagordningen sak-
nades. Flera upprörda orts-
bor hörde av sig till lokaltid-
ningen dagen efter. 

– Vi är flera som känner 
oss diskriminerade. Det är 
väldigt nonchalant att inte 
ge oss ordentlig information. 
Vi värnar verkligen om orten 
och därför är det mycket trå-
kigt när det blir så här. Det 
verkar inte ens som att ord-
föranden vet något om Surte, 
säger en av deltagarna.

– Jag skulle önska att man 
utlyste ett nytt möte, vi ska 
inte behöva vänta ända till 
våren, säger en annan.

Ordförande Owe Olsson 
bad om ursäkt för förvir-
ringen och förklarade att han 
på grund av sjukdom inte 
haft möjlighet fullfölja sitt 
uppdrag. Flera av deltagarna 
ställde sig då frågande till 
varför man inte lämnat över 
till någon annan i kommit-
tén.

Saneringsarbete
När mötet väl öppnade fanns 
ett 30-tal personer på plats. 
Temat för kvällen var miljö-
frågor med fokus på arbetet 

med att sanera Göta älv från 
föroreningar som kommer 
från den gamla varvsindu-
strin i Göteborg.

Karin Blechingberg, 
projektledare för sanerings-
arbetet i de tre områdena, 
fanns på plats för att berätta 
om hur arbetet fortskrider. 

Glasbruksområdet och 
Bohus varv är redan klara 
och nu återstår Surte 2:38, 
söder om Eka Chemicals. 
Man planerar att schakta 
bort drygt 60 000 ton förore-
nade fyllnadsmassor innehål-
lande bland annat bly, kvick-
silver, arsenik. Till detta har 
Naturvårdsverket beslutat 

Kaosartat ortsmöte i Surte

att bidra med hela 138 miljo-
ner kronor. 

Urschaktningen börjar 
vid årsskiftet och hela arbe-
tet beräknas vara klart mot 
slutet av 2012. 

Något som komplicerat 
arbetet är att Surte motor-
båtklubb har sin verksamhet 
på området.

– För att kunna genom-

föra projektet måste allt på 
båtklubben rivas, för att 
sedan byggas upp på nytt. 
Medlemmarna har visat stor 
förståelse och gått med på 
en frivillig avetablering. De 
insåg att de inte ville driva 
sin verksamhet på ett förore-
nat område, berättade Karin 
Blechingberg. 

Hon visade även en kor-

tare dokumentärfilm om hur 
arbetet fortskrider, vad som 
hittills gjort och vad som pla-
neras. Fler filmer kan man ta 
del av på Ale kommuns hem-
sida, där det även finns utför-
lig information om projektet.

Surteborna var besvikna över den bristande organisationen på ortsutvecklingsmötet förra tisdagen. Många hade vänt och 
gått hem redan innan starten eftersom tiden blivit fel. Ett 30-tal personer fanns på plats när mötet väl öppnade.

Karin Blechingberg, projekt-
ledare, gav information.

– När man väl kommit i ordning låg fokus på miljöfrågor

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

 

                   Extrastämma  
                     Konsumentföreningen Väst

ALE. I Ale kommun 
ligger man nu under 
riksgenomsnittet, 
även när det gäller 
arbetslöshet bland 
ungdomar (18-24 år). 

Sammantaget 
har Ale 4,7 procent 
arbetslösa jämfört 
med 6,1 procent för 
hela riket.

Av de sex kommuner som 
jämförts har Ale lägre arbets-
löshet än Lilla Edet, Alingsås 
och Göteborg. Kungälv och 
Lerum ligger bättre till och 
har ungefär häften så stor ar-
betslöshet som Ale kommun. 

På arbetsförmedlingen i 
Ale arbetar man nu för att 
fler ungdomar ska komma 
ut i arbetslivet. Bland annat 
pågår just nu projektet YEA 
– Young entrepreneurs of 
Ale. Syftet med kursen är 
att bygga upp självförtroen-
det hos de arbetssökande och 
skapa möjligheter att hitta 
nya aspekter. Tanken är att 
de nya kunskaperna ska öka 
chanserna att få ett jobb.

Arbetslösheten bland ung-
domar i Ale har nu gått ner 
till 9,7 procent jämfört med 
augusti månad där man ham-
nade på 10,1 procent. Lilla 
Edet står kvar på 10,8 pro-
cent vilket är det högsta av de 
sex kommuner som jämförts. 
Kungälv har gått upp något 

och ligger nu på 5,2 procent 
bland ungdomarna.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten forsätter att minska i Ale

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa (16-64 år) i septem-
ber 2011 i % (augusti månad inom 
parantes)
Kungälv: 2,8 (2,8) 
Lerum: 2,7 (3,0)
Ale: 4,7 (4,8)
Lilla Edet: 5,6 (5,5)
Alingsås: 5,2 (5,3)
Göteborg: 6,6 (6,7)
Hela riket: 6,1 (6,2)

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2011 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 5,2 (4,9) 
Lerum: 6,2 (7,2) 
Ale: 9,7 (10,1)
Lilla Edet: 10,8 (10,8)
Alingsås: 10,1 (9,7)
Göteborg: 8,2 (8,6)
Hela riket: 10,2 (10,1)

Positiv trend. Allt fler får 
jobb i Ale och så gäller 
även för ungdomar i åldern 
18-24 år.

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.
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SURTE. Surteborna 
visste varken ut eller in 
på ortsutvecklingsmö-
tet förra tisdagen. 

Såväl mötestiden 
som dagordningen var 
förvirrande och till sist 
fick vice ordförande 
Stina-Kajsa Melin ta 
över det kaosartade 
mötet.

Förklaringen från 
ordförande Owe Olsson 
var att han varit sjuk 
och av okänd anledning 
inte kontaktat presi-
diet. 

Många vände i dörren till 
Glasbruksmuseet i Surte då 

tiden blivit fel och mötet 
startade en timme senare 
än utannonserat. Delta-
garna visste inte heller vilka 
punkter som skulle tas upp, 
eftersom dagordningen sak-
nades. Flera upprörda orts-
bor hörde av sig till lokaltid-
ningen dagen efter. 

– Vi är flera som känner 
oss diskriminerade. Det är 
väldigt nonchalant att inte 
ge oss ordentlig information. 
Vi värnar verkligen om orten 
och därför är det mycket trå-
kigt när det blir så här. Det 
verkar inte ens som att ord-
föranden vet något om Surte, 
säger en av deltagarna.

– Jag skulle önska att man 
utlyste ett nytt möte, vi ska 
inte behöva vänta ända till 
våren, säger en annan.

Ordförande Owe Olsson 
bad om ursäkt för förvir-
ringen och förklarade att han 
på grund av sjukdom inte 
haft möjlighet fullfölja sitt 
uppdrag. Flera av deltagarna 
ställde sig då frågande till 
varför man inte lämnat över 
till någon annan i kommit-
tén.

Saneringsarbete
När mötet väl öppnade fanns 
ett 30-tal personer på plats. 
Temat för kvällen var miljö-
frågor med fokus på arbetet 

med att sanera Göta älv från 
föroreningar som kommer 
från den gamla varvsindu-
strin i Göteborg.

Karin Blechingberg, 
projektledare för sanerings-
arbetet i de tre områdena, 
fanns på plats för att berätta 
om hur arbetet fortskrider. 

Glasbruksområdet och 
Bohus varv är redan klara 
och nu återstår Surte 2:38, 
söder om Eka Chemicals. 
Man planerar att schakta 
bort drygt 60 000 ton förore-
nade fyllnadsmassor innehål-
lande bland annat bly, kvick-
silver, arsenik. Till detta har 
Naturvårdsverket beslutat 

Kaosartat ortsmöte i Surte

att bidra med hela 138 miljo-
ner kronor. 

Urschaktningen börjar 
vid årsskiftet och hela arbe-
tet beräknas vara klart mot 
slutet av 2012. 

Något som komplicerat 
arbetet är att Surte motor-
båtklubb har sin verksamhet 
på området.

– För att kunna genom-

föra projektet måste allt på 
båtklubben rivas, för att 
sedan byggas upp på nytt. 
Medlemmarna har visat stor 
förståelse och gått med på 
en frivillig avetablering. De 
insåg att de inte ville driva 
sin verksamhet på ett förore-
nat område, berättade Karin 
Blechingberg. 

Hon visade även en kor-

tare dokumentärfilm om hur 
arbetet fortskrider, vad som 
hittills gjort och vad som pla-
neras. Fler filmer kan man ta 
del av på Ale kommuns hem-
sida, där det även finns utför-
lig information om projektet.

Surteborna var besvikna över den bristande organisationen på ortsutvecklingsmötet förra tisdagen. Många hade vänt och 
gått hem redan innan starten eftersom tiden blivit fel. Ett 30-tal personer fanns på plats när mötet väl öppnade.

Karin Blechingberg, projekt-
ledare, gav information.

– När man väl kommit i ordning låg fokus på miljöfrågor
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ALE. I Ale kommun 
ligger man nu under 
riksgenomsnittet, 
även när det gäller 
arbetslöshet bland 
ungdomar (18-24 år). 

Sammantaget 
har Ale 4,7 procent 
arbetslösa jämfört 
med 6,1 procent för 
hela riket.

Av de sex kommuner som 
jämförts har Ale lägre arbets-
löshet än Lilla Edet, Alingsås 
och Göteborg. Kungälv och 
Lerum ligger bättre till och 
har ungefär häften så stor ar-
betslöshet som Ale kommun. 

På arbetsförmedlingen i 
Ale arbetar man nu för att 
fler ungdomar ska komma 
ut i arbetslivet. Bland annat 
pågår just nu projektet YEA 
– Young entrepreneurs of 
Ale. Syftet med kursen är 
att bygga upp självförtroen-
det hos de arbetssökande och 
skapa möjligheter att hitta 
nya aspekter. Tanken är att 
de nya kunskaperna ska öka 
chanserna att få ett jobb.

Arbetslösheten bland ung-
domar i Ale har nu gått ner 
till 9,7 procent jämfört med 
augusti månad där man ham-
nade på 10,1 procent. Lilla 
Edet står kvar på 10,8 pro-
cent vilket är det högsta av de 
sex kommuner som jämförts. 
Kungälv har gått upp något 

och ligger nu på 5,2 procent 
bland ungdomarna.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten forsätter att minska i Ale

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa (16-64 år) i septem-
ber 2011 i % (augusti månad inom 
parantes)
Kungälv: 2,8 (2,8) 
Lerum: 2,7 (3,0)
Ale: 4,7 (4,8)
Lilla Edet: 5,6 (5,5)
Alingsås: 5,2 (5,3)
Göteborg: 6,6 (6,7)
Hela riket: 6,1 (6,2)

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2011 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 5,2 (4,9) 
Lerum: 6,2 (7,2) 
Ale: 9,7 (10,1)
Lilla Edet: 10,8 (10,8)
Alingsås: 10,1 (9,7)
Göteborg: 8,2 (8,6)
Hela riket: 10,2 (10,1)

Positiv trend. Allt fler får 
jobb i Ale och så gäller 
även för ungdomar i åldern 
18-24 år.

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.

92.735:-
Tack för alla bidrag till insamlingen för "Världens Barn" i Ale 

i samarbete med: För mer info: www.varldensbarn.se

Ale Torg   0303-74 94 96
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ALE. Förnya, förändra, 
förbättra.

Moderaternas slogan 
från valrörelsen 2010 
har inte glömts bort 
även om det är få nya 
satsningar i budgeten 
för 2012.

– Ekonomin tillåter 
inte så mycket nästa 
år, det blir riktigt tufft, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Alliansen gör ingen hem-
lighet av att de ekonomiska 
förutsättningarna för 2012 är 
bekymmersamma. Det håller 

även den samlade oppositio-
nen, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet, med om.

– Skatteintäkterna ökar 
förvisso med 20 Mkr, men 
bara inflationen och löne-
ökningarna är 40 Mkr. Vi 
ligger minus 20 Mkr redan 
från start. Tack vare ett rug-
gigt bra arbete av våra tjäns-
temän kan vi ändå presente-
ra en budget som innebär att 
all vår verksamhet kan bibe-
hållas i nuvarande skick. Från 
början såg jag hur vi skulle 
tvingas till stora nedskär-
ningar på många områden. 
Det slipper vi nu och det är 
jag väldigt tacksam för, säger 

Mikael Berglund som gärna 
hade sett att det funnits ut-
rymme för lite ”magi” i bud-
geten.

– Vi får hoppas att nämn-
derna kan hitta lite kreativa 
lösningar och finna smarta 
vägar på hur vi använder 
pengarna. Vad vi nu faststäl-
ler är ramarna, detaljerna tar 
nämnderna hand om och där 
blir det säkert en livlig debatt. 
Oppositionen har varit tydli-
gare med hur pengarna ska 
användas och jag håller med 
dem i sak om deras yrkanden. 
Däremot tycker inte jag att vi 
ska toppstyra nämnderna och 
därför har vi inte prissatt allt 
som ska göras.

Yrkanden
Oppositionen har i sitt för-
slag gjort åtta förtydliganden. 
De betonar klimat, skola och 
föreningsliv. De vill bland 
annat att Kommunstyrelsen 
reserverar 500 000 kronor för 
genomförande av en Klimat-
strategi med energiplan, 400 
000 kronor för att garantera 
YEE-projektet samt medel 
till Ungdomsrådet.

- Vi är tacksamma för att  
Alliansen mer eller mindre 
driver vår politik, men det 
finns viktiga skillnader i våra 
förslag. Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de priori-
terar ridvägar och avlopp. 
Vi hade kunnat välja att vara 
populistiska som opposition, 
men vi har istället valt att 
vara ödmjuka och realistiska. 
Nu återför majoriteten också 
stora delar av de pengar som 
de sparade in på Kommun-
styrelsens förvaltning förra 
året, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Ale Arena 
som har varit 
en het poli-
tisk fråga i 
kommunen 
finns med i 
investerings-
budgeten 
och opposi-
tionen ville 
gärna sett att 
den också förtydligats i drifts-
budgeten för Kultur- och fri-
tidsnämnden.

– Som jag har sagt går vi 
inte in och styr nämnder-

na. Ale Arena kommer san-
nolikt att finnas med som en 
post när Kultur- och fritids-
nämnden antar sin budget för 
2012. Först ska vi investera i 
anläggningen. Vi har avsatt 
3 Mkr till det och det ska 

medföra be-
tydligt lägre 
driftskost-
nader. Vår 
målsättning 
är att öppna 
Ale Arena 
i novem-
ber nästa år, 
säger Mikael 
Berglund.

Oppositionen tycker att 
majoriteten kunde fördelat ut 
mer pengar. Posten finansiel-
la kostnader uppgår hos Alli-
ansen till 17 Mkr, medan So-

cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet bara 
har avsatt 10 Mkr.

– Jag har noterat det och 
vi får väl titta närmare på det, 
kommenterar Mikael Berg-
lund.

Att följa upp verksam-
heterna och mäta resultatet 
av den kommunala servicen 
understryker oppositionen 
vikten av.

Kvalitetsmätning
– Under förra mandatperi-
oden gjorde vi kvalitetsmät-
ningar hos såväl personal 
som brukare. Det verkar den 
nya majoriteten inte vara det 
minsta intresserad av, säger 
Paula Örn. Vidare menar 
hon att det är helt uppenbart 
att det politiska minoritets-
styret där Alliansen har stöd 
av Aledemokraterna också i 
princip samregerar med Sve-
rigedemokraterna.

– Inte en enda gång har 
Sverigedemokraterna röstat 
emot den borgerliga minori-

tetsgruppen.
Uttalandet retar upp Kom-

munstyrelsens ordförande.
– Hon vet att det inte är 

sant! Jag blir oerhört besvi-
ken när jag hör det här, mutt-
rar Mikael Berglund.

I båda gruppernas förslag 
har ett resultat om 10 Mkr 
lagts fast.

– På en budget om 1,3 mil-
jarder är det en försvinnande 
liten del. Det är felräknings-
pengar, men vi hade inget 
val. Alternativet hade varit att 
skära i nämndernas ramar och 
det ville vi undvika till varje 
pris, motiverar Mikael Berg-
lund det lilla resultatet.

Budget och verksam-
hetsplan för 2012 antas av 
Kommunfullmäktige nu på 
måndag. Även om partier-
na är tämligen överens om 
ramarna lär det bli en het 
debatt.

Få satsningar i nya budgeten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

SYMÄSSAN HÖSTEN 2011
Sy- och inspirationsmässa

28-30 oktober, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 60:-

Info & vägbeskrivning:
www.symaskinsagenturen.se
Tel 031-18 82 02
Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Garnhuset, Tyger & ting, Isull, LMA Tygimport, 
Syster Gubbla, Lindbo textil, Quiltex, Fyndmontern, Dock-
garderoben, Kuberna, Lapphexorna, Lapptäcksverkstaden, 

Karma, JH Friskvård, MMH Barnkläder, Tim trading, 
Önsketröjan, Teknik & Framtid, Universalis International 
AB, Madams Pärlor, Stoff & stil, Lilla pärlan, Tygaffären, 

Sanuk deign, Broderi & Garn, Elisabeth Gallery Collection, 
Bamboo Is Green, Fru Pärla, Kulturstickan

Dekorationsverkstan, Ingrids Ateljé, Rosa Kompaniet, 
Italienska Modetyger, Janome, Modesäljaren, Elna,
Irina design, Svenska Mönster, Symaskinsagenturen

Mäss-
priser!

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) är glad över att inte har behövt skära i 
nämndernas budgetramar. Verksamheterna kan fortsätta drivas som i år.

Oppositionsråd Paula Örn (S) menar att minoritetsstyret be-
stående av Alliansen med stöd av Aledemokraterna i princip 
samregerar med Sverigedemokraterna.

Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de
 prioriterar ridvägar 

och avlopp.
Paula Örn (S)
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PRIORITERADE SATSNINGAR
Exempel på prioriterade sats-
ningar i Alliansens och Aledemo-
kraternas verksamhetsplan 2012-
2014:
• Syskonförtur i förskolan
• Entreprenöriellt tänkande ska 
genomsyra hela skolan
• Ett hållbart gymnasium i Ale
• Hemlik matsituation för äldre
• Fortsatta satsningar på arbets-
marknadsåtgärder
• Den kommunala myndighetsut-
övningen ska ha ett tydligt servi-
cefokus

• Ett näringslivsråd ska ettableras
• Campingutredning
• Stimulerande verksamhet varje dag 
för våra äldre
• En till en-projektet (datorer till 
elever i grundskolan) ska utvecklas
• Turistbyrå ska utvecklas i samar-
bete med föreningslivet och Lilla 
Edet kommun
• Vård av det offentliga rummet – Ale 
ska bli en vacker kommun
• Fyra konstgräsplaner ska byggas
• Valfrihet enligt LOV – lagen om val-
frihetssystem i hemtjänsten
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SKEPPLANDA. Vård-
centralens framtid 
gavs inte särskilt stort 
utrymme på Skepplan-
das ortsutvecklings-
möte i tisdags.

En medveten stra-
tegi då det kommer att 
hållas ett separat möte 
i bygdegården den 9 
november.

– Det var vad som 
utlovades på det öppna 
mötet i augusti, säger 
Kent Carlsson som 
sitter med i den lokala 
arbetsgruppen.

Över 150 personer kom till 
Skepplanda bygdegård den 
23 augusti för att få informa-
tion om vårdcentralens vara 
eller icke vara på orten. En 
delegation med representan-
ter från Västra Götalandsre-
gionen, primärvårdsstyrelsen 
och ledningen för vårdcen-

tralen fanns på plats för att 
besvara allmänhetens frågor. 

– Det blev ett väldigt bra 
möte och presidiet svarade 
upp på de akuta brister som 
man ansåg behövde förbätt-
ras. Vi blev också väl inför-
stådda med att Älvängen/
Skepplanda skulle ses som en 
enhet, säger Kent Carlsson.

Bättre struktur
Arbetsgruppen som ini-

tierade mötet i bygdegården 
fick också löfte om kontinu-
erliga träffar med verksam-
hetsledningen för Älvängen/
Skepplanda vårdcentral.

– Vi har haft ett möte där 
vi fått beskrivit för oss de 
åtgärder som vidtagits under 
den senaste tiden. Vi är väl-
digt tacksamma över att ha 
fått till stånd den här dialo-
gen, säger Kent Carlsson.

Verksamhetschef Kerstin 
Torgeby och biträdande 

verksamhetschef Eva Hel-
lenius har ägnat mycket tid 
åt att intervjua personalgrup-
pen för att på så sätt skapa sig 
en bild av situationen.

– Mycket handlar om att 
hitta en bättre struktur. En 
god tillgänglighet ligger i 
vårt uppdrag, framförallt 
gäller det att kunna möta 
behovet av de människor 
som ringer till oss. Vi har ett 
nytt system och en ny arbets-
modell som tillämpas sedan 
den 1 september. Nu har vi 
en hundraprocentig tillgäng-
lighet i telefon, vilket känns 
väldigt bra, säger Kerstin 
Torgeby.

Hur resursfördelningen 
och öppettiderna kommer 
att se ut för Älvängen/Skepp-
landa är några av de punkter 
som ska behandlas på mötet i 
bygdegården onsdagen den 9 
november.

JONAS ANDERSSON

Uppföljningsträff om Skepplanda vårdcentral

Verksamhetsledningen för Älvängen/Skepplanda vårdcentral, Eva Hellenius och Kerstin Tor-
geby, träffade den lokala arbetsgruppen för ett par veckor sedan. Ett nytt stormöte äger rum 
i Skepplanda bygdegård onsdagen den 9 november.

– Nytt möte planerat i bygdegården

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 5/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Grillad
kyckling
Svensk fågel, Kronfågel
Max 3st/kund
Gäller 26-28:e okt

2990

Just nu!

Godis

4995
/kg

Har du upptäckt vår uttagsautomat?
Behöver du kontanter? Stå inomhus i värme 

och ljus och ta ut dina kontanter!

/st

Miljödiplomera ditt Företag 
Bättre Miljö - Ökad konkurrenskraft 
Allt fl er företag upptäcker konkurrensfördelarna 
med ett aktivt miljöledningssystem och 
miljöarbete. Förutom en bättre kontroll av den 
egna verksamheten så efterfrågar fl er detta vid 
upphandling, inte minst offentliga myndigheter 
och större företag. Sedan 2004 har ett 60-tal 
företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet genomgått 
Miljöutbildningen. Vi erbjuder ditt företag ökad 
konkurrenskraft och lönsamhet genom minskad 
miljöpåverkan. 

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. Densamma 
är lämplig för de företag som huvudsakligen har sina kunder inom 
Sverige. Utbildningen genomförs genom 6 träffar á 3 timmar under 
ett halvår och är praktiskt inriktad med hemuppgifter mellan 
seminarierna. 
I utbildningen får företaget dessutom hjälp med analysen och 
dokumentationen av en miljöutbildad student från Göteborgs 
Universitet, vilket varit mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. 
Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med 
godkänt resultat leder till miljödiplomet. 
I utbildningen deltar företag etablerade i Ale, Kungälv och Lilla Edet, 
men även företag utanför detta område har intresserat sig för att 
delta. 

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 6 seminarier inkl dokumentation. 
Seminarierna arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas 
genom bekräftelsen. 
Kursstart sker den 16 november kl 15.00

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
6 700 kronor exkl moms. 2 personer/företag kan delta på 
seminarierna utan extra kostnad. 

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla dig 
före den 31 oktober till e-post: jerry.brattasen@ale.se 

Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277 
Kungälv – Anette Svahn 0303-239 088 
Lilla Edet – Kajsa Jernqvist 0520-659 540
Utbildningsledare & företagare: Effort Consulting AB, 
www.effort.se

Företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet som tidigare 
deltagit i denna Miljöutbildning: 
Aero-Spray AB
AK Presentreklam AB
Alafors Bil och Maskin
Alafors Plåtslageri AB
Ale Elförening - Alafors
Ale Golfklubb 
Alekuriren AB
Ale kommun -Sektor Samhällsbyggnad
Ale Karosseriteknik AB
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun 
Ale Tryckteam AB 
Ambulanstjänsten i Ale 
Axums Järn AB 
BCDI AB
CH Eltjänst AB
CR Fastighetsteknik AB
Ellbo Åkeri AB
Eurocable AB 
Grafi ska Sliperiet AB 
Halltorps Entreprenad
Hardesjö Bilverkstad AB
Hedboms Måleri AB 
JiO El-tjänst AB 
Jonas Svets & Smide AB 
Kilanda Grävtjänst
Kollanda Grus AB 
KSG i Surte AB
Kungälvs Solskydd AB
LBs Mekaniska Verkstad i Älvängen AB
LEFAB Production AB
Lidéns Slip AB 
Liljas Svets & Mekaniska AB 

Lödöse Städ 
Lödöse Åkeri AB
Media Laget AB 
Medixa Medical AB (Stenungsund) 
NA Byggplåt AB
Nordiska folkhögskolan 
Nordisk Byggskadeutredning 
Nordisk Rörmärkning AB
Nödinge Ekonomitjänst
PackOnline Sweden AB 
PC Tandteknik
PK Trafi ken Logistik AB
Pollex AB 
Pretect AB 
RB:s Industri AB 
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB 
SGK Generation AB 
Skandinavisk Vent Service AB 
Simonsens plåtslageri AB 
Skepplanda El-tjänst AB 
Sol & Säkerhet
Stendahls Bil AB
Stewarts Kylservice AB
Surte Åkeri AB 
Svensk Bygg & Industrisanering 
Swansons Telemekanik AB 
Sörensens Plåtslageri AB 
Team Städservice 
Vena Entreprenad 
Wika Mekaniska AB 
Älvängens Glasmästeri
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ALE. Förnya, förändra, 
förbättra.

Moderaternas slogan 
från valrörelsen 2010 
har inte glömts bort 
även om det är få nya 
satsningar i budgeten 
för 2012.

– Ekonomin tillåter 
inte så mycket nästa 
år, det blir riktigt tufft, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Alliansen gör ingen hem-
lighet av att de ekonomiska 
förutsättningarna för 2012 är 
bekymmersamma. Det håller 

även den samlade oppositio-
nen, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet, med om.

– Skatteintäkterna ökar 
förvisso med 20 Mkr, men 
bara inflationen och löne-
ökningarna är 40 Mkr. Vi 
ligger minus 20 Mkr redan 
från start. Tack vare ett rug-
gigt bra arbete av våra tjäns-
temän kan vi ändå presente-
ra en budget som innebär att 
all vår verksamhet kan bibe-
hållas i nuvarande skick. Från 
början såg jag hur vi skulle 
tvingas till stora nedskär-
ningar på många områden. 
Det slipper vi nu och det är 
jag väldigt tacksam för, säger 

Mikael Berglund som gärna 
hade sett att det funnits ut-
rymme för lite ”magi” i bud-
geten.

– Vi får hoppas att nämn-
derna kan hitta lite kreativa 
lösningar och finna smarta 
vägar på hur vi använder 
pengarna. Vad vi nu faststäl-
ler är ramarna, detaljerna tar 
nämnderna hand om och där 
blir det säkert en livlig debatt. 
Oppositionen har varit tydli-
gare med hur pengarna ska 
användas och jag håller med 
dem i sak om deras yrkanden. 
Däremot tycker inte jag att vi 
ska toppstyra nämnderna och 
därför har vi inte prissatt allt 
som ska göras.

Yrkanden
Oppositionen har i sitt för-
slag gjort åtta förtydliganden. 
De betonar klimat, skola och 
föreningsliv. De vill bland 
annat att Kommunstyrelsen 
reserverar 500 000 kronor för 
genomförande av en Klimat-
strategi med energiplan, 400 
000 kronor för att garantera 
YEE-projektet samt medel 
till Ungdomsrådet.

- Vi är tacksamma för att  
Alliansen mer eller mindre 
driver vår politik, men det 
finns viktiga skillnader i våra 
förslag. Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de priori-
terar ridvägar och avlopp. 
Vi hade kunnat välja att vara 
populistiska som opposition, 
men vi har istället valt att 
vara ödmjuka och realistiska. 
Nu återför majoriteten också 
stora delar av de pengar som 
de sparade in på Kommun-
styrelsens förvaltning förra 
året, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Ale Arena 
som har varit 
en het poli-
tisk fråga i 
kommunen 
finns med i 
investerings-
budgeten 
och opposi-
tionen ville 
gärna sett att 
den också förtydligats i drifts-
budgeten för Kultur- och fri-
tidsnämnden.

– Som jag har sagt går vi 
inte in och styr nämnder-

na. Ale Arena kommer san-
nolikt att finnas med som en 
post när Kultur- och fritids-
nämnden antar sin budget för 
2012. Först ska vi investera i 
anläggningen. Vi har avsatt 
3 Mkr till det och det ska 

medföra be-
tydligt lägre 
driftskost-
nader. Vår 
målsättning 
är att öppna 
Ale Arena 
i novem-
ber nästa år, 
säger Mikael 
Berglund.

Oppositionen tycker att 
majoriteten kunde fördelat ut 
mer pengar. Posten finansiel-
la kostnader uppgår hos Alli-
ansen till 17 Mkr, medan So-

cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet bara 
har avsatt 10 Mkr.

– Jag har noterat det och 
vi får väl titta närmare på det, 
kommenterar Mikael Berg-
lund.

Att följa upp verksam-
heterna och mäta resultatet 
av den kommunala servicen 
understryker oppositionen 
vikten av.

Kvalitetsmätning
– Under förra mandatperi-
oden gjorde vi kvalitetsmät-
ningar hos såväl personal 
som brukare. Det verkar den 
nya majoriteten inte vara det 
minsta intresserad av, säger 
Paula Örn. Vidare menar 
hon att det är helt uppenbart 
att det politiska minoritets-
styret där Alliansen har stöd 
av Aledemokraterna också i 
princip samregerar med Sve-
rigedemokraterna.

– Inte en enda gång har 
Sverigedemokraterna röstat 
emot den borgerliga minori-

tetsgruppen.
Uttalandet retar upp Kom-

munstyrelsens ordförande.
– Hon vet att det inte är 

sant! Jag blir oerhört besvi-
ken när jag hör det här, mutt-
rar Mikael Berglund.

I båda gruppernas förslag 
har ett resultat om 10 Mkr 
lagts fast.

– På en budget om 1,3 mil-
jarder är det en försvinnande 
liten del. Det är felräknings-
pengar, men vi hade inget 
val. Alternativet hade varit att 
skära i nämndernas ramar och 
det ville vi undvika till varje 
pris, motiverar Mikael Berg-
lund det lilla resultatet.

Budget och verksam-
hetsplan för 2012 antas av 
Kommunfullmäktige nu på 
måndag. Även om partier-
na är tämligen överens om 
ramarna lär det bli en het 
debatt.

Få satsningar i nya budgeten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se
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SYMÄSSAN HÖSTEN 2011
Sy- och inspirationsmässa

28-30 oktober, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 60:-

Info & vägbeskrivning:
www.symaskinsagenturen.se
Tel 031-18 82 02
Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Garnhuset, Tyger & ting, Isull, LMA Tygimport, 
Syster Gubbla, Lindbo textil, Quiltex, Fyndmontern, Dock-
garderoben, Kuberna, Lapphexorna, Lapptäcksverkstaden, 

Karma, JH Friskvård, MMH Barnkläder, Tim trading, 
Önsketröjan, Teknik & Framtid, Universalis International 
AB, Madams Pärlor, Stoff & stil, Lilla pärlan, Tygaffären, 

Sanuk deign, Broderi & Garn, Elisabeth Gallery Collection, 
Bamboo Is Green, Fru Pärla, Kulturstickan

Dekorationsverkstan, Ingrids Ateljé, Rosa Kompaniet, 
Italienska Modetyger, Janome, Modesäljaren, Elna,
Irina design, Svenska Mönster, Symaskinsagenturen

Mäss-
priser!

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) är glad över att inte har behövt skära i 
nämndernas budgetramar. Verksamheterna kan fortsätta drivas som i år.

Oppositionsråd Paula Örn (S) menar att minoritetsstyret be-
stående av Alliansen med stöd av Aledemokraterna i princip 
samregerar med Sverigedemokraterna.

Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de
 prioriterar ridvägar 

och avlopp.
Paula Örn (S)
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PRIORITERADE SATSNINGAR
Exempel på prioriterade sats-
ningar i Alliansens och Aledemo-
kraternas verksamhetsplan 2012-
2014:
• Syskonförtur i förskolan
• Entreprenöriellt tänkande ska 
genomsyra hela skolan
• Ett hållbart gymnasium i Ale
• Hemlik matsituation för äldre
• Fortsatta satsningar på arbets-
marknadsåtgärder
• Den kommunala myndighetsut-
övningen ska ha ett tydligt servi-
cefokus

• Ett näringslivsråd ska ettableras
• Campingutredning
• Stimulerande verksamhet varje dag 
för våra äldre
• En till en-projektet (datorer till 
elever i grundskolan) ska utvecklas
• Turistbyrå ska utvecklas i samar-
bete med föreningslivet och Lilla 
Edet kommun
• Vård av det offentliga rummet – Ale 
ska bli en vacker kommun
• Fyra konstgräsplaner ska byggas
• Valfrihet enligt LOV – lagen om val-
frihetssystem i hemtjänsten
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SKEPPLANDA. Vård-
centralens framtid 
gavs inte särskilt stort 
utrymme på Skepplan-
das ortsutvecklings-
möte i tisdags.

En medveten stra-
tegi då det kommer att 
hållas ett separat möte 
i bygdegården den 9 
november.

– Det var vad som 
utlovades på det öppna 
mötet i augusti, säger 
Kent Carlsson som 
sitter med i den lokala 
arbetsgruppen.

Över 150 personer kom till 
Skepplanda bygdegård den 
23 augusti för att få informa-
tion om vårdcentralens vara 
eller icke vara på orten. En 
delegation med representan-
ter från Västra Götalandsre-
gionen, primärvårdsstyrelsen 
och ledningen för vårdcen-

tralen fanns på plats för att 
besvara allmänhetens frågor. 

– Det blev ett väldigt bra 
möte och presidiet svarade 
upp på de akuta brister som 
man ansåg behövde förbätt-
ras. Vi blev också väl inför-
stådda med att Älvängen/
Skepplanda skulle ses som en 
enhet, säger Kent Carlsson.

Bättre struktur
Arbetsgruppen som ini-

tierade mötet i bygdegården 
fick också löfte om kontinu-
erliga träffar med verksam-
hetsledningen för Älvängen/
Skepplanda vårdcentral.

– Vi har haft ett möte där 
vi fått beskrivit för oss de 
åtgärder som vidtagits under 
den senaste tiden. Vi är väl-
digt tacksamma över att ha 
fått till stånd den här dialo-
gen, säger Kent Carlsson.

Verksamhetschef Kerstin 
Torgeby och biträdande 

verksamhetschef Eva Hel-
lenius har ägnat mycket tid 
åt att intervjua personalgrup-
pen för att på så sätt skapa sig 
en bild av situationen.

– Mycket handlar om att 
hitta en bättre struktur. En 
god tillgänglighet ligger i 
vårt uppdrag, framförallt 
gäller det att kunna möta 
behovet av de människor 
som ringer till oss. Vi har ett 
nytt system och en ny arbets-
modell som tillämpas sedan 
den 1 september. Nu har vi 
en hundraprocentig tillgäng-
lighet i telefon, vilket känns 
väldigt bra, säger Kerstin 
Torgeby.

Hur resursfördelningen 
och öppettiderna kommer 
att se ut för Älvängen/Skepp-
landa är några av de punkter 
som ska behandlas på mötet i 
bygdegården onsdagen den 9 
november.

JONAS ANDERSSON

Uppföljningsträff om Skepplanda vårdcentral

Verksamhetsledningen för Älvängen/Skepplanda vårdcentral, Eva Hellenius och Kerstin Tor-
geby, träffade den lokala arbetsgruppen för ett par veckor sedan. Ett nytt stormöte äger rum 
i Skepplanda bygdegård onsdagen den 9 november.

– Nytt möte planerat i bygdegården

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 5/6-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Grillad
kyckling
Svensk fågel, Kronfågel
Max 3st/kund
Gäller 26-28:e okt

2990

Just nu!

Godis

4995
/kg

Har du upptäckt vår uttagsautomat?
Behöver du kontanter? Stå inomhus i värme 

och ljus och ta ut dina kontanter!

/st

Miljödiplomera ditt Företag 
Bättre Miljö - Ökad konkurrenskraft 
Allt fl er företag upptäcker konkurrensfördelarna 
med ett aktivt miljöledningssystem och 
miljöarbete. Förutom en bättre kontroll av den 
egna verksamheten så efterfrågar fl er detta vid 
upphandling, inte minst offentliga myndigheter 
och större företag. Sedan 2004 har ett 60-tal 
företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet genomgått 
Miljöutbildningen. Vi erbjuder ditt företag ökad 
konkurrenskraft och lönsamhet genom minskad 
miljöpåverkan. 

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. Densamma 
är lämplig för de företag som huvudsakligen har sina kunder inom 
Sverige. Utbildningen genomförs genom 6 träffar á 3 timmar under 
ett halvår och är praktiskt inriktad med hemuppgifter mellan 
seminarierna. 
I utbildningen får företaget dessutom hjälp med analysen och 
dokumentationen av en miljöutbildad student från Göteborgs 
Universitet, vilket varit mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. 
Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med 
godkänt resultat leder till miljödiplomet. 
I utbildningen deltar företag etablerade i Ale, Kungälv och Lilla Edet, 
men även företag utanför detta område har intresserat sig för att 
delta. 

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 6 seminarier inkl dokumentation. 
Seminarierna arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas 
genom bekräftelsen. 
Kursstart sker den 16 november kl 15.00

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
6 700 kronor exkl moms. 2 personer/företag kan delta på 
seminarierna utan extra kostnad. 

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla dig 
före den 31 oktober till e-post: jerry.brattasen@ale.se 

Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277 
Kungälv – Anette Svahn 0303-239 088 
Lilla Edet – Kajsa Jernqvist 0520-659 540
Utbildningsledare & företagare: Effort Consulting AB, 
www.effort.se

Företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet som tidigare 
deltagit i denna Miljöutbildning: 
Aero-Spray AB
AK Presentreklam AB
Alafors Bil och Maskin
Alafors Plåtslageri AB
Ale Elförening - Alafors
Ale Golfklubb 
Alekuriren AB
Ale kommun -Sektor Samhällsbyggnad
Ale Karosseriteknik AB
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun 
Ale Tryckteam AB 
Ambulanstjänsten i Ale 
Axums Järn AB 
BCDI AB
CH Eltjänst AB
CR Fastighetsteknik AB
Ellbo Åkeri AB
Eurocable AB 
Grafi ska Sliperiet AB 
Halltorps Entreprenad
Hardesjö Bilverkstad AB
Hedboms Måleri AB 
JiO El-tjänst AB 
Jonas Svets & Smide AB 
Kilanda Grävtjänst
Kollanda Grus AB 
KSG i Surte AB
Kungälvs Solskydd AB
LBs Mekaniska Verkstad i Älvängen AB
LEFAB Production AB
Lidéns Slip AB 
Liljas Svets & Mekaniska AB 

Lödöse Städ 
Lödöse Åkeri AB
Media Laget AB 
Medixa Medical AB (Stenungsund) 
NA Byggplåt AB
Nordiska folkhögskolan 
Nordisk Byggskadeutredning 
Nordisk Rörmärkning AB
Nödinge Ekonomitjänst
PackOnline Sweden AB 
PC Tandteknik
PK Trafi ken Logistik AB
Pollex AB 
Pretect AB 
RB:s Industri AB 
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB 
SGK Generation AB 
Skandinavisk Vent Service AB 
Simonsens plåtslageri AB 
Skepplanda El-tjänst AB 
Sol & Säkerhet
Stendahls Bil AB
Stewarts Kylservice AB
Surte Åkeri AB 
Svensk Bygg & Industrisanering 
Swansons Telemekanik AB 
Sörensens Plåtslageri AB 
Team Städservice 
Vena Entreprenad 
Wika Mekaniska AB 
Älvängens Glasmästeri
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PRIS 1 900 000 kr/bud. TOMT 208 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 10. ALEBUTIKEN
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 720 000 kr/bud. AVGIFT 2 189 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Brukstorget 3b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45,1 kvm
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PRIS 610 000 kr/bud. AVGIFT 2 630 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolallén 2b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 550 kr/månad.
VISAS Ti 25/10 18.00-18.30. Ring för tidsbokning. Byvägen
26b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 696 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109+24 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 749 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Bärs Lid 20. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 424 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 1. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 1 440 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Jordfallsvägen 14. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 8 rok, 180 + 84 kvm
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PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 728 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 913 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Krokängsvägen 3. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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PRIS 1 598 000 kr/bud. TOMT 1 094 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Skogsvägen 1. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 5 rok, 120 + 25 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 879 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Alekärrsvägen 20. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm
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PRIS 535 000 kr/bud. AVGIFT 2 984 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Klorvägen 4b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

Tisdag 18 oktober

Inbrott på Shell
En bil kört rakt in i butiken på 
Shell i Nol vid halv fyra-tiden 
på morgonen. Gärningsmännen 
får med sig cigaretter och snus. 
När polispatrullen kommer 
till platsen är bilen kvar inne i 
butiken med motorn igång.

Torsdag 20 oktober

Glasstjuvar
Inbrott rapporteras från Ale 
Golfklubb i Alvhem. Tjuvar tar 
sig in i en av fastigheterna och 
tillgriper glass.

Villainbrott i Nödinge. Ett 
fönster bryts upp och diverse 
gods tillgrips.

Fredag 21 oktober

Olaga hot
En person är misstänkt för 
olaga hot sedan han hotat mål-
sägande med att slå honom på 
käften. Hotet uppkommer i sam-
band med en trafikolycka i Nol.

Kopparstöld sker ur en con-
tainer i Älvängen.

Ett okänt antal kopparrör 
tillgrips på Nols Teknikpark.

Villainbrott i Nol. Ett vittne 
ser två okända män i 40-årsål-
dern röra sig i området.

Lördag 22 oktober

Villainbrott
På kvällen sker ett villainbrott i 
Nödinge. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en guldklocka och 
en mobiltelefon.

Söndag 23 oktober

Bensinstöld
Tjuvtankning sker på Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Måndag 24 oktober

Biltjuvar
Strax efter klockan två på 
natten får polisen syn på 
en stulen bil som framförs 
vårdslöst på Hisingen. Bilen 
vägrar att stanna på polisens 
tecken. Efter att ha försökt 
stanna bilen lägger polisen ut 
en spikmatta, på Tuvevägen, 
som den stulna bilen kör över. 
Bilen fortsätter på fälgarna 
och kör över Jordfallsbron. Vid 
Repslagarmuseet i Älvängen 
kan inte den stulna bilen köra 
längre, men de två personerna 
i bilen springer iväg. Polisen 
kallar en hundpatrull till plat-
sen. De två männen grips och 
i samband med det beslagtas 
också en pistol.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Två personbilar kolliderade vid halv ett-tiden i lördags för-
middag på E45 i Surte. Räddningstjänst och ambulans var 
snabbt på plats. Inga allvarliga personskador rapporterades.

Foto: Christer Grändevik

Två personbilar 
kolliderade på E45
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
genomförde Polisen en 
särskild trafikdag.

I Ale kommun kon-
trollerades såväl nyk-
terhet som hastighet.

– De allra flesta upp-
skattar vår närvaro, 
säger Daniel Johnsson 
på Angeredspolisen.

Det var Daniel Johnsson som 
stod med lasern och kontrol-

lerade hastigheten på Göte-
borgsvägen i Älvängen på 
onsdagseftermiddagen.

– Mina kollegor står 
längre fram och kollar nyk-
terheten. Vi stoppar bilar i 
båda färdriktningarna, berät-
tar Daniel.

Trafikpolisen syns alltför 
sällan i Ale menar många, 
men när resurser frigjor-
des från ordningsmakten 
i Angered genererade det 

en omfattande övervakning 
ibland annat Skepplanda och 
Älvängen.

– Generellt sett så sköter 
sig trafikanterna väldigt bra 
här uppe i Ale. Visst har vi 
haft några rapporteringar för 
fortkörning, men överlag så 
respekterar man hastighets-
begränsningarna och nästan 
alla bilister använder bilbäl-
tet, säger Daniel Johnsson.

JONAS ANDERSSON

Omfattande trafik-
övervakning i Ale

Polisman Daniel Johnsson kontrollerar hastigheten på Göteborgsvägen i Älvängen.

Bränder på Carlmarks industriområde har blivit vardagsmat.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

��
��
�

��
��
�

��
��
�

��������������������

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

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

������������
�
�����
�	���������


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

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

����������

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

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

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

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


ÄLVÄNGEN. För tredje 
gången på kort tid 
brann det på Carl-
marks industriområde i 
Älvängen.

Nu väntar tuffa tag 
och drastiska beslut för 
att stoppa illdåden.

– Vi måste agera 
omgående, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Det var nära ögat i söndags 
kväll. Repslagarmuseets lo-

kaler angränsar dit den tredje 
anlagda branden ägde rum.

– I juridisk mening är detta 
mordbränder och vi kan inte 
låta detta fortgå. Jag kommer 
att föreslå beslut om att spärra 
av hela området. Vi har plan- 
och bygglagen i ryggen, 
menar Jan A Pressfeldt.

Det var en häftig brand 
som brände ut den före detta 
fabrikslokalen. Lågorna slog 
mot Repslagarbanan och kan 
ha varit bara några minuter 
från att ha ödelagt det stolta 
industriminnet.

– Vi måste skydda området 
från ligisterna och det gör vi 
dels genom att spärra av om-
rådet dels genom att låta pro-
cessen med att riva och rensa 
upp fortgå, säger Pressfeldt.

Räddningstjänsten var 
snabbt på plats och fick kon-
troll på branden.

Mordbrand nummer tre på Carlmarks
– Nu vill Jan A Pressfeldt (AD) spärra av området

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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PRIS 1 900 000 kr/bud. TOMT 208 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 10. ALEBUTIKEN
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 720 000 kr/bud. AVGIFT 2 189 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Brukstorget 3b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45,1 kvm
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PRIS 610 000 kr/bud. AVGIFT 2 630 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolallén 2b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 550 kr/månad.
VISAS Ti 25/10 18.00-18.30. Ring för tidsbokning. Byvägen
26b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 696 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109+24 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 749 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Bärs Lid 20. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 135 kvm

S
M
S
:A

5
5
7
3
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 1 440 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Jordfallsvägen 14. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 8 rok, 180 + 84 kvm
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PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 728 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 913 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Krokängsvägen 3. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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PRIS 1 598 000 kr/bud. TOMT 1 094 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Skogsvägen 1. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 5 rok, 120 + 25 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 879 kvm.. VISAS
Ring för tidsbokning. Alekärrsvägen 20. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm
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PRIS 535 000 kr/bud. AVGIFT 2 984 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Klorvägen 4b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

Tisdag 18 oktober

Inbrott på Shell
En bil kört rakt in i butiken på 
Shell i Nol vid halv fyra-tiden 
på morgonen. Gärningsmännen 
får med sig cigaretter och snus. 
När polispatrullen kommer 
till platsen är bilen kvar inne i 
butiken med motorn igång.

Torsdag 20 oktober

Glasstjuvar
Inbrott rapporteras från Ale 
Golfklubb i Alvhem. Tjuvar tar 
sig in i en av fastigheterna och 
tillgriper glass.

Villainbrott i Nödinge. Ett 
fönster bryts upp och diverse 
gods tillgrips.

Fredag 21 oktober

Olaga hot
En person är misstänkt för 
olaga hot sedan han hotat mål-
sägande med att slå honom på 
käften. Hotet uppkommer i sam-
band med en trafikolycka i Nol.

Kopparstöld sker ur en con-
tainer i Älvängen.

Ett okänt antal kopparrör 
tillgrips på Nols Teknikpark.

Villainbrott i Nol. Ett vittne 
ser två okända män i 40-årsål-
dern röra sig i området.

Lördag 22 oktober

Villainbrott
På kvällen sker ett villainbrott i 
Nödinge. Diverse gods tillgrips, 
bland annat en guldklocka och 
en mobiltelefon.

Söndag 23 oktober

Bensinstöld
Tjuvtankning sker på Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Måndag 24 oktober

Biltjuvar
Strax efter klockan två på 
natten får polisen syn på 
en stulen bil som framförs 
vårdslöst på Hisingen. Bilen 
vägrar att stanna på polisens 
tecken. Efter att ha försökt 
stanna bilen lägger polisen ut 
en spikmatta, på Tuvevägen, 
som den stulna bilen kör över. 
Bilen fortsätter på fälgarna 
och kör över Jordfallsbron. Vid 
Repslagarmuseet i Älvängen 
kan inte den stulna bilen köra 
längre, men de två personerna 
i bilen springer iväg. Polisen 
kallar en hundpatrull till plat-
sen. De två männen grips och 
i samband med det beslagtas 
också en pistol.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Två personbilar kolliderade vid halv ett-tiden i lördags för-
middag på E45 i Surte. Räddningstjänst och ambulans var 
snabbt på plats. Inga allvarliga personskador rapporterades.

Foto: Christer Grändevik

Två personbilar 
kolliderade på E45
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
genomförde Polisen en 
särskild trafikdag.

I Ale kommun kon-
trollerades såväl nyk-
terhet som hastighet.

– De allra flesta upp-
skattar vår närvaro, 
säger Daniel Johnsson 
på Angeredspolisen.

Det var Daniel Johnsson som 
stod med lasern och kontrol-

lerade hastigheten på Göte-
borgsvägen i Älvängen på 
onsdagseftermiddagen.

– Mina kollegor står 
längre fram och kollar nyk-
terheten. Vi stoppar bilar i 
båda färdriktningarna, berät-
tar Daniel.

Trafikpolisen syns alltför 
sällan i Ale menar många, 
men när resurser frigjor-
des från ordningsmakten 
i Angered genererade det 

en omfattande övervakning 
ibland annat Skepplanda och 
Älvängen.

– Generellt sett så sköter 
sig trafikanterna väldigt bra 
här uppe i Ale. Visst har vi 
haft några rapporteringar för 
fortkörning, men överlag så 
respekterar man hastighets-
begränsningarna och nästan 
alla bilister använder bilbäl-
tet, säger Daniel Johnsson.

JONAS ANDERSSON

Omfattande trafik-
övervakning i Ale

Polisman Daniel Johnsson kontrollerar hastigheten på Göteborgsvägen i Älvängen.

Bränder på Carlmarks industriområde har blivit vardagsmat.

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. För tredje 
gången på kort tid 
brann det på Carl-
marks industriområde i 
Älvängen.

Nu väntar tuffa tag 
och drastiska beslut för 
att stoppa illdåden.

– Vi måste agera 
omgående, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Det var nära ögat i söndags 
kväll. Repslagarmuseets lo-

kaler angränsar dit den tredje 
anlagda branden ägde rum.

– I juridisk mening är detta 
mordbränder och vi kan inte 
låta detta fortgå. Jag kommer 
att föreslå beslut om att spärra 
av hela området. Vi har plan- 
och bygglagen i ryggen, 
menar Jan A Pressfeldt.

Det var en häftig brand 
som brände ut den före detta 
fabrikslokalen. Lågorna slog 
mot Repslagarbanan och kan 
ha varit bara några minuter 
från att ha ödelagt det stolta 
industriminnet.

– Vi måste skydda området 
från ligisterna och det gör vi 
dels genom att spärra av om-
rådet dels genom att låta pro-
cessen med att riva och rensa 
upp fortgå, säger Pressfeldt.

Räddningstjänsten var 
snabbt på plats och fick kon-
troll på branden.

Mordbrand nummer tre på Carlmarks
– Nu vill Jan A Pressfeldt (AD) spärra av området

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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BOHUS. I onsdags hölls 
en demokratidag i 
Bohushallen. 

Ales ledande politi-
ker och ungdomar från 
olika organisationer 
bildade gemensamma 
fokusgrupper, i vilka de 
diskuterade ungdoms-
frågor utifrån Lupp 
2010.

– Det var den bästa 
och roligaste arbetsda-
gen på länge, konsta-
terade kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Efter flera timmar med dis-
kussioner hade det framåt 

eftermiddagen blivit dags för 
grupperna att redovisa vad 
man kommit fram till. 

Innan hade man valt ut sex 
av de viktigaste frågorna från 
undersökningen Lupp (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) 2010. De handlade 
bland annat om ökad alko-
holkonsumtion, brist på stöd 
i skolan, otrygghetskänsla i 
kollektivtrafiken och att unga 
tjejer i Ale mår allt sämre. 

Grupperna pratade också 
om hur det kommer sig att 
ungdomarna upplever att de 
inte har tillräckligt med infly-
tande över sin vardag, trots 
Ales många påverkansforum.

Valmire Huskaj, som 

ingick i Nödinge-gruppen, 
ifrågasatte elevrådets upp-
lägg.

– Först och främst kan man 
fråga sig hur representanter-
na har valts, om de som visat 
intresse har räckt upp handen 
och sedan har man dragit lott. 
Vad händer då med de som 
är engagerade men inte blir 
valda? Det måste finnas ett 
sätt att få med alla som vill. 

De tog även upp pro-
blemet med att ungdomar 
känner sig otrygga i kol-
lektivtrafiken och berätta-
de att man känner sig illa till 
mods när exempelvis berusa-
de vuxna kommer på bussen 
på helgerna. I sådana situatio-
ner är det viktigt det att fler 
ingriper.

Gruppen som represen-
terade Älvängen, Skepplan-
da och Alvhem föreslog att 
man bygger ordentliga vänt-
salar där man kan sitta i fred 
från stöket som ofta pågår 
vid bussterminalerna. Många 
åker runt och buskör med 
mopeder och epatraktorer, 
vilket kan upplevas som obe-
hagligt när man ensam ska stå 
och vänta.  

Givande dag
En annan fråga som diskute-
rades flitigt under dagen var 
hur man kan vända den ned-

åtgående trenden att unga 
tjejer i Ale mår allt sämre. I 
Luppen 2010 framgick att de 
känner sig mer stressade än 
killarna och drabbas oftare av 
psykisk ohälsa. 

De som representera-
de Surte och Bohus menade 
bland annat att tjejer känner 
större press på sig i skolan. 
Man riskerar också att bli 
kallad för olika saker, vilket 
inte gör det direkt lättare att 
gå till skolan. Tjejerna i grup-
pen Nol/Alafors föreslog fler 
tjej- och killgrupper. Tidi-
gare fanns det en tjejgrupp 
på fritidsgården Skeppet i 
Skepplanda, men den är inte 
igång just nu. 

På redovisningen prata-
de man även om hur extra-
stödet i skolan kan bli ännu 
mer effektivt. Man kom då 
fram till att läxhjälpen på en 
del skolor kan synkroniseras 
bättre tidsmässigt med elev-
ernas scheman. 

Såväl ungdomar som po-
litiker och arrangörer var 
mycket nöjda med demokra-
tidagen. 

– Det är häftigt att man 
kan skapa den här typen av 
forum. Idag har vi alla varit 
med och skrivit Ale-historia, 
sa Thomas Berggren från 
Vakna.

Ungdomslotsen Sven 
Nielsen menade att arbetet 

med ungdomsfrågor aldrig 
blir färdigt och att man hela 
tiden måste jobba för att 
skapa nya ungdomsgrupper. 

Slutligen tackade kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) för en 
mycket givande dag.

– Jag har fått insyn i ett 
liv som jag uppenbarligen 
har lämnat för ganska länge 
sedan. Dessutom har jag fått 
lära mig några nya ord. Ef-
tersom vi lägger 75 procent 
av pengarna på er ungdomar 
är det viktigt att få veta vad 
ni tycker.

Demokratin i centrum
– Givande möte mellan ungdomar och politiker

I BOHUSHALLEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kommunalråd Paula Örn (S) var en av många politiker som mötte ungdomar under demokra-
tidagen i Bohus.

Redovisning. Grupper med politiker och ungdomar redovisa-
de sina tankar i en rad olika ungdomsfrågor.

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

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

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

Säkra siff ror till fast pris!

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

www.svartpavittekonomi.se

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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BOHUS. I onsdags hölls 
en demokratidag i 
Bohushallen. 

Ales ledande politi-
ker och ungdomar från 
olika organisationer 
bildade gemensamma 
fokusgrupper, i vilka de 
diskuterade ungdoms-
frågor utifrån Lupp 
2010.

– Det var den bästa 
och roligaste arbetsda-
gen på länge, konsta-
terade kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Efter flera timmar med dis-
kussioner hade det framåt 

eftermiddagen blivit dags för 
grupperna att redovisa vad 
man kommit fram till. 

Innan hade man valt ut sex 
av de viktigaste frågorna från 
undersökningen Lupp (lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken) 2010. De handlade 
bland annat om ökad alko-
holkonsumtion, brist på stöd 
i skolan, otrygghetskänsla i 
kollektivtrafiken och att unga 
tjejer i Ale mår allt sämre. 

Grupperna pratade också 
om hur det kommer sig att 
ungdomarna upplever att de 
inte har tillräckligt med infly-
tande över sin vardag, trots 
Ales många påverkansforum.

Valmire Huskaj, som 

ingick i Nödinge-gruppen, 
ifrågasatte elevrådets upp-
lägg.

– Först och främst kan man 
fråga sig hur representanter-
na har valts, om de som visat 
intresse har räckt upp handen 
och sedan har man dragit lott. 
Vad händer då med de som 
är engagerade men inte blir 
valda? Det måste finnas ett 
sätt att få med alla som vill. 

De tog även upp pro-
blemet med att ungdomar 
känner sig otrygga i kol-
lektivtrafiken och berätta-
de att man känner sig illa till 
mods när exempelvis berusa-
de vuxna kommer på bussen 
på helgerna. I sådana situatio-
ner är det viktigt det att fler 
ingriper.

Gruppen som represen-
terade Älvängen, Skepplan-
da och Alvhem föreslog att 
man bygger ordentliga vänt-
salar där man kan sitta i fred 
från stöket som ofta pågår 
vid bussterminalerna. Många 
åker runt och buskör med 
mopeder och epatraktorer, 
vilket kan upplevas som obe-
hagligt när man ensam ska stå 
och vänta.  

Givande dag
En annan fråga som diskute-
rades flitigt under dagen var 
hur man kan vända den ned-

åtgående trenden att unga 
tjejer i Ale mår allt sämre. I 
Luppen 2010 framgick att de 
känner sig mer stressade än 
killarna och drabbas oftare av 
psykisk ohälsa. 

De som representera-
de Surte och Bohus menade 
bland annat att tjejer känner 
större press på sig i skolan. 
Man riskerar också att bli 
kallad för olika saker, vilket 
inte gör det direkt lättare att 
gå till skolan. Tjejerna i grup-
pen Nol/Alafors föreslog fler 
tjej- och killgrupper. Tidi-
gare fanns det en tjejgrupp 
på fritidsgården Skeppet i 
Skepplanda, men den är inte 
igång just nu. 

På redovisningen prata-
de man även om hur extra-
stödet i skolan kan bli ännu 
mer effektivt. Man kom då 
fram till att läxhjälpen på en 
del skolor kan synkroniseras 
bättre tidsmässigt med elev-
ernas scheman. 

Såväl ungdomar som po-
litiker och arrangörer var 
mycket nöjda med demokra-
tidagen. 

– Det är häftigt att man 
kan skapa den här typen av 
forum. Idag har vi alla varit 
med och skrivit Ale-historia, 
sa Thomas Berggren från 
Vakna.

Ungdomslotsen Sven 
Nielsen menade att arbetet 

med ungdomsfrågor aldrig 
blir färdigt och att man hela 
tiden måste jobba för att 
skapa nya ungdomsgrupper. 

Slutligen tackade kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) för en 
mycket givande dag.

– Jag har fått insyn i ett 
liv som jag uppenbarligen 
har lämnat för ganska länge 
sedan. Dessutom har jag fått 
lära mig några nya ord. Ef-
tersom vi lägger 75 procent 
av pengarna på er ungdomar 
är det viktigt att få veta vad 
ni tycker.

Demokratin i centrum
– Givande möte mellan ungdomar och politiker

I BOHUSHALLEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kommunalråd Paula Örn (S) var en av många politiker som mötte ungdomar under demokra-
tidagen i Bohus.

Redovisning. Grupper med politiker och ungdomar redovisa-
de sina tankar i en rad olika ungdomsfrågor.

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

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

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

Säkra siff ror till fast pris!

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

www.svartpavittekonomi.se

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.

2011  |   vecka 43  |   nummer 37  |   alekuriren 17

BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18   
Lör  9–14
Sön stängt

Erbjudandet gäller tom 30 november eller så långt lagret räcker i följande butiker: 
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund.  
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

1 99:-/m2

LAMELLPARKETT
EK MATTLACK (900209311)
Center 3-stav  
Storlek 14x189x2200mm.
Ord pris 219:-

SKRUVDRAGARE (004973765) 
Kraftfull 10,8 V skruvdragare 
för skruvdragning och borrning. 
Ord pris 1 995:- 

995:-
SPARA 996:-

WC STOL 
9024 
(004562464) 
Ord. pris 2 365:-

1295:-
SPARA 1070:-

NÖDINGE. På fredag 
stundar invigning på 
Ale bibliotek.

Firandet gäller det 
nya utlåningssystemet 
som just tagits i bruk.

– Vi har installerat 
självbetjäningsauto-
mater som förbättrar 
servicen för våra lånta-
gare, säger biblioteks-
chef Margareta Nilson.

110 000 besökare noteras årli-
gen på huvudbiblioteket i Nö-
dinge. Många kommer natur-
ligtvis för att låna böcker, men 
långt ifrån alla.

– Vår verksamhet rymmer 
så många olika saker. Vi erbju-
der en rad olika samhällsfunk-
tioner och för en hel del män-
niskor utgör biblioteket en 
viktig mötesplats, säger Mar-
gareta Nilson.

Biblioteket vänder sig till 
folk i alla åldrar, från de allra 
yngsta till pensionärer. Sedan 
några år tillbaka arrangeras 
bebissagostunder med för-
hoppningen att läsningen ska 
komma in tidigt i barnens liv.

– Bebissagostunderna ger 
även positiva bieffekter. Vi 
har många nyinflyttade som 
kommer för att träffa andra 
barnfamiljer. Det blir ett led i 
en socialisering, förklarar Mar-
gareta Nilson.

Den sociala gemenskapen 
betyder också mycket för de 
invandrare som besöker bibli-

oteket, för att läsa dagstidning-
ar på sitt hemspråk. 

– Det händer att folk träffas 
här för allra första gången och 
sedan fortsätter att umgås, be-
rättar Margareta.

Serviceinstans
Biblioteket fungerar i många 
avseenden som en servicein-
stans där kommuninvånarna 
kan få hjälp med alltifrån att 
boka resor på Internet, skriva 
ut biljetter eller hämta infor-
mation i form av bland annat 
broschyrer, kommunala pro-

tokoll och kartor. Biblioteket 
säljer dessutom biljetter till 
en rad evenemang och de som 
önskar kan betala med kort.

– Nu startar vi en kostnads-
fri kurs i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
som syftar till att minska den 
digitala klyftan i samhället. Det 
finns många som är osäkra på 
hur en dator fungerar och då 
vill vi vara till hjälp för denna 
grupp.

Nämnda tjänster är bisyss-
lor till bibliotekets huvud-
sakliga uppgift, nämligen att 

låna ut litteratur av olika slag. 
Det handlar inte bara om den 
tryckta skriften utan även om 
ljud- och textböcker.

Självbetjäning
– Med det nya utlåningssyste-
met frigör vi resurser att hjälpa 
biblioteksbesökarna i ännu 
större utsträckning. Investe-
ringen av självbetjäningsau-
tomater har möjliggjorts tack 
vare en gemensam upphand-
ling mellan Ale, Kungälv, Ste-
nungsund, Orust, Tjörn och 
Öckerö. Vi har ett fungeran-

de nätverk som gör att vi små-
kommuner kan hålla en hög 
servicenivå, säger Margareta.

– Ta till exempel det faktum 
att du kan låna en bok i Ale och 
sedan lämna in den i Öckerö. 
Det är en fantastisk fin service 
som en del nyttjar, inte minst 
sommartid.

Hur kommer fredagens 
invigningsfirande att se ut?

– Det är inte i detalj spikat, 
men klart är att Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M), ska delta 
i ceremonin. Vi startar upp 
klockan ett och hoppas att ar-
rangemanget ska kunna locka 
lite folk, avslutar Margareta 
Nilson.

Invigning stundar på Ale bibliotek
– Nytt utlåningssystem förbättrar servicen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Biblioteket är inte bara en lånecentral utan också en mötesplats för väldigt många männis-
kor. På fredag invigs det nya utlåningssystemet på huvudbiblioteket i Nödinge.

Sara Dahl instruerar elever från Kyrkbyskolan klass 6B hur 
självbetjäningsautomaten fungerar.



ÄLVÄNGENNATTA
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   Lunch Yoga 
Start v.45, torsdagar 12.00-12.45  
5 ggr/600:-/pers anmäl dig till 
Andrum Helena Urdal 0733-81 49 64 
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Gäller endast torsdag 27 oktober

Café Blå, Älvängen 
Tel: 0303-74 88 60

www.cafebla.org
Öppettider: 

Måndag-Fredag: 7.30-16.00 
Lördag: 8-14.00
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VI HAR ÖPPET
Ale Radio TV Service
Andrum
Axums Järn
Café Blå
Elvis & Elina
Gobelängverkstan
ICA Supermarket
Manufakturen

Pizzeria Da Mille
Salong Jessie
Scrap ’n Joy
SE Järn
Statoil Älvängen
Svenheimers
Älvblomman
Älvfoto

Älvängens Cykel
Älvängens Färg
Älvängens Garn
Älvängens Skor

Älvängens
Företagarförening
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Älvängenkortet  

Betala med bankkort när du handlar

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen  

så får du en teater- eller biobiljett.  

Du har dessutom chans till fler fina priser!  

Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

PREMIÄR FÖR 

ÄLVÄNGENKORTET!

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

10% RABATT
PÅ ALLT I PARFYMERIET
(Gäller ordinarie priser)
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GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 | MÅN-FRE 09–18, LÖR 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

10% RABATT
PÅ ALLT I PARFYMERIET
(Gäller ordinarie priser)

Torsdag 27 oktober har vi öppet 19-22. Välkomna!

Älvängen
Tel. 0303-74 60 12

20% 
på alla jackor

10% 
på allt i 
butiken
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– Din skobutik för hela familjen

KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
UNDER ÄLVÄNGEN-NATTA, TORSDAG 27/10

NYA 
ARBETSSKOR??
 VÄLKOMNA PÅ 

FRUKOST 

torsdag morgon 

kl: 8-10 Då är 

ARBESKOS-

representant TIMO 

på plats med 

nyheter och bra 

erbjudnaden!

20-21 HERRARNAS 
TIMMA 25% på 
alla herrskor

21-22 DAMERNAS TIMMA 

25% på alla damskor

Hela kvällen är det 25% på alla väskor, plånböcker och handskar. 

Tamaris

Converse

Converse

Donna Girl

19-20 BARNENS 
TIMMA 25% på 
alla barnskor

Extreme

Älvängenkortet  
Betala med bankkort när du handlar

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen  
så får du en teater- eller biobiljett.  
Du har dessutom chans till fler fina priser!  
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

 

Reservation för slutförsäljning

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

�������������������������������
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�������������������������������������	�
ÄLVÄNGENS CYKEL  

Gåband, löpband, 
motionscyklar, cross trainer

Extreme fi t CT450
Smidig och kompakt 
crosstrainer för hemmabruk. 
Dator med 7 funktioner och 
12 förinställda banprofi ler.
Ord butikspris 2.995:-

Exani gåband
Hastigheten är ställbar från 0,5-6 km/h.
Färg: Svart, Grå/vit. Ord butikspris 2.495:-

ÄLVÄNGENNATTAPRIS 

1.795:-ÄLVÄNGENNATTAPRIS 

2.495:-
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NÖDINGE. Hon kallar 
dem ”kpist-folket”. 

Att vara förbannad 
hör tonåren till och 
ilskan kan vara ett 
uttryck för även andra 
känslor. 

Som vuxen ska man 
därför inte skjuta till-
baka och starta ett 
krig, det finns bättre 
sätt att mötas på. 

Detta och mycket 
annat föreläser Mia 
Börjesson om på Ale 
gymnasium den 8 
november.

– Fram till femtonårsåldern 
är vi pojkar och flickor. På 
bara några få år ska hela vår 
självbild göras om och plöts-
ligt är vi män och kvinnor. 
Det är här som de vuxna 
måste hjälpa till och försöka 
att förstå vilken enormt stor 
förändring tonåringarna går 
igenom. Tanken med före-
läsningen ”I huvudet på en 
tonåring” är att coacha sig 
själv och sin tonåring till bra 
relationer, säger Mia Börjes-
son, som föreläser för ung-
domsledare, föräldrar och 
alla andra som vill komma.

Hon är från början utbil-
dad socionom och har många 

års erfarenheter med sig. Nu 
arbetar hon som handledare 
och inspiratör för olika projekt 
när det gäller hälsofrämjande 
psykosocialt arbete, främst 
med barn och ungdomar.

Att handskas med en arg 
tonåring är inte alltid det 
lättaste och man kan därför 
behöva hjälp på vägen. Mia 
Börjesson beskriver sig själv 
som en praktiker och under 
föreläsningarna presenterar 
hon olika konkreta förslag på 
hur man som förälder eller 
ungdomsledare ska hantera 
olika situationer.

– Som tonåring är det inte 
ovanligt att man är förban-
nad. Jag brukar kalla dem för 
kpist-folket. Om vuxna skju-
ter tillbaka startar de bara 
krig och det leder ingenstans. 
Istället kan man erbjuda dem 
olika typer av förhandlingar 
och därmed bli mer kon-
struktiv.

Möter högstadietjejer
Det pratas ofta om att tonår-
ingar är lata, men mer sällan 
om varför de har så lite ork. 
Mia Börjesson vill påminna 
om att lathet egentligen kan 
handla om något helt annat. 

– Som tonåringar tar vi 
farväl till barndomen, vilket 
kan kännas mycket sorgligt. 

Om lathet är sorg så kan vi 
inte bemöta den med ilska 
utan behöver hitta andra 
vägar.

 Färsk statistik visar att 
den psykiska hälsan hos unga 
tjejer i Ale blir allt sämre. Det 
har bland annat framkom-
mit i undersökningen Lupp 
(lokal uppföljning av ung-
domspolitiken) 2010. Innan 
föreläsningen den 8 novem-
ber kommer därför alla tjejer 
i årskurs åtta att få träffa Mia 
Börjesson, som då ska prata 
med dem om välmående.

– Jag vill fokusera på vad 
man mår bra av, snarare än 
vad som får en att må dåligt. 
Jag kommer att prata med 
dem om självbild och själv-
förtroende och hur de blir 
världsmästare i sitt eget liv. 

Finns det risk att man 
uppmärksammar proble-
met för mycket?

– Ja absolut, det är inte bra 
att lägga för mycket fokus vid 
att unga tjejer mår dåligt. Det 
blir till slut en självuppfyl-
lande profetia. Man ska inte 
problematisera att de är tjejer, 
utan istället lyfta fram hur bra 
och kompetenta de är.  

I huvudet på en tonåring

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Positiva framtidsbilder. Mia Börjesson vill fokusera på tonårens möjligheter istället för 
hinder.

– Mia Börjesson föreläser om förvandlingen från barn till vuxen

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
bjöds det på Fairtrade-
fika hos Alevira Rättvis 
Handel.

Ett drygt 60-tal 
besökare räknades in.

– Ett bra sätt att 
profilera vår verksam-
het, säger enhetschef 
Anette Olsson.

Det doftade nybryggt kaffe 
och kaka inne på Alevira i 
onsdags. Under hela dagen 
stod fikabordet uppdukat där 
gästerna kunde avnjuta en 
kopp välsmakande rättvise-
märkt kaffe.

– Rättvisemärkta varor 
utgör en del av vårt sorti-
ment, men vi har även en 
hel del hantverksprodukter 
till försäljning som vi själva 
tillverkar, berättar Patrik 
Orréus en av sju aktiva ko-
operatörer.

Enhetschef Anette 
Olsson deltog på tisdagens 
Fairtradefika och gav sin syn 
på den verksamhet som Ale-
vira Rättvis Handel bedriver.

– Alevira är ett socialt ar-
betskooperativ som är en eko-
nomisk förening med egen 
styrelse. Ale kommun stödjer 
kooperativet genom att bland 
annat betala lokalhyran och 
lön till handledarna. Alevira 
vänder sig till människor med 
olika arbetshinder och syftet 
är att ge denna grupp männis-
kor ökad livskvalitet och dess-
utom integrering i samhället. 

Från kommunens sida är det 
viktigt att vi förtydligar hur 
man kommer in i verksamhe-
ten, vem som remitterar per-
sonen hit. Vi måste därför ha 
en bra samverkan med kring-
liggande aktörer som exem-
pelvis Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.

Just nu pågår ett ut-
vecklingsarbete inom Ale 
kommun för personer med 
psykisk ohälsa när det gäller 
arbete/sysselsättning. Två 
personer, Mina Salfjord och 
Linda Jansson, har anställts 
som verksamhetsutvecklare 
för 2011.

– Behovet är stort. Vi har 
många personer med psykisk 
ohälsa som inte har någon 
sysselsättning alls. Vi sam-
verkar med funktionshin-
derenheten, Arbetsförmed-

lingen, Försäkringskassan, 
öppenpsykiatrin och individ- 
och familjeomsorgen för att 
hitta dessa personer, förkla-
rar Anette.

– Tidigare blev man sjuk-
skriven längre eller rentav 
sjukpensionär. Idag blir 
människor utförsäkrade. Det 
medför att problemet blir 
mer synligt för landets kom-
muner. Jag är av den uppfatt-
ningen att det finns resurser 
hos alla människor. Det är 
synd om vi inte tar tillvara den 
kraften i samhället. Alevira är 
ett bra exempel på hur män-
niskor med psykisk ohälsa kan 
växa med stöd av handledare, 
avslutar Anette Olsson.

Fairtradefika hos Alevira

KAFFEGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik Orréus bjöd besökarna på rättvisemärkt kaffe.

Diplomerad Öronhåltagare
Vår personal har genomgått Blomdahl Medicals heldagskurs  
i medicinsk öronhåltagning.

ÖRONHÅLTAGNING PÅ ETT SÄKRARE SÄTT.

Ale Torg Nödinge 0303-972 76
Strandg. 80 Kungälv 0303-106 35

99:-/hål
Gäller 29/10 - 5/11 2011
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Patrik Orréus bjöd besökarna på rättvisemärkt kaffe.

Diplomerad Öronhåltagare
Vår personal har genomgått Blomdahl Medicals heldagskurs  
i medicinsk öronhåltagning.

ÖRONHÅLTAGNING PÅ ETT SÄKRARE SÄTT.

Ale Torg Nödinge 0303-972 76
Strandg. 80 Kungälv 0303-106 35

99:-/hål
Gäller 29/10 - 5/11 2011
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Lördag 29 oktober kl 11-14 
har vi hjulbytardag hos oss 
på Toyota Kungälv för dig 
som har en Toyota. 
Du betalar endast 
150 kr för skifte till 
dina vinterhjul och 
vi bjuder på kaffe och 
bulle medan du väntar.  
Välkommen!

Hjulbytarlördag!

Tag med dina vinterhjul och har 
du låsmutter eller andra bultar 
till dina vinterhjul är det viktigt 
att du tar med dom.

Vi skiftar till vinterhjul på din 
Toyota för endast 150 kr.

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

Hjulskifte

150 kr

års
nybils-
garanti

NÖDINGE. Just nu gör 
Edwin Modin och Jonas 
El-Mansoury sin sista 
praktikvecka på en 
designbyrå i Manches-
ter, England. 

Det är första gången 
som teknikelever från 
Ale gymnasium får 
chansen till praktik 
utomlands. 

Årligen får ett par elever från 
Ale gymnasium chansen att 
praktisera utomlands. Såväl 
handels som samhällsele-
ver har tidigare varit i bland 
annat England. I år är det 
första gången som teknik-
programmet skickar ut prak-
tikanter. 

Edwin Modin och Jonas 
El-Mansoury ska vara tre 
veckor på ett mindre företag 
vid namn Lucid Group, som 
arbetar med design och nya 
tekniklösningar. 

Flera uppdrag
– Redan första dagen fick de 
i uppgift att ta fram en kol-
lektion med köksredskap som 
skulle vara unik, exklusiv och 
praktisk. De är mycket glada 
över att få användning av sina 
kunskaper från utbildning-
en, säger läraren Lars-Olof 
Blomdahl. 

I början av veckan fick de 
presentera sina idéer för de 
andra på företaget och sista 
veckan ska de ta sig an ett 
annat uppdrag. De ska de-
signa möbler till parker och 
liknande åt en metallfirma. 

– Det är verkligen en ut-
maning för dem och de ut-
nyttjar den här chansen max-
imalt. Eftersom båda är fot-

bollsintresserade passar de 
även på att åka till London 
och titta på matcher. De har 
bland annat gått på Emira-
tes och sett Arsenal-Sunder-
land, en match de var mycket 
nöjda med.

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:-

Prövar sina vingar
– Teknikelever praktiserar i England

Edwin Modin och Jonas El-Mansoury från Ale gymnasium 
förenar nytta med nöje under sin praktik i Manchester. De 
passar även på att gå på fotbollsmatcher i London. 

Foto: privat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



och få en introduktionsföreläsning
i valp/kattunge beteende och
klickerträning gratis. 

För mer info:
www.smadjursakuten.se

Vaccinera din valp/kattunge 

Tel. 0303-184 00 
Utmarksvägen 20

Kungälv

På Torsdagar kör vi nu de tre B:na!

Bowling, Burgare och Bärs!
�������������������������������� ����
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Inklusive syntest, båge & fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Handla i fästliga Kungälv
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Södra Gränden 1, Tel. 100 34

Välkommen in!  Lena med personal

St. 27-40

NU HAR DEN 

ÄNTLIGEN KOMMIT!
DENNA VECKA 
TILL BARN...

DENNA VECKA 
TILL DAM!

Svart & beige 
Ord. 799:-

Nu:

499:-
Jazper Barn
St. 28-41
999:-

SKOBUTIKENi city...

Svart & brun 
Ord. 899:-

Nu:

499:-
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

KUNGÄLV

Nytt & begagnat! Kanonpriser! 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

KIA MILJÖBILAR TILL BRA PRISER!     KOM IN TILL OSS OCH PROVKÖR EN KIA PÅ KAREBY BIL

MILJÖBIL
SKATTEFRI

I FEM ÅR

MILJÖBIL
SKATTEFRI
I FEM ÅR1,4 CRDI EX

ord. pris 159.900:-

KAREBY PRIS  

139.900:-

CRDI KOMFORT
ord. pris 201.900:-

KAREBY PRIS

179.900:-

LÄGG TILL METALLICKLACK FÖR 4200:-
KOMFORTPAKET: 15.000:-
Ex. utr: AC, antispinn, ABS, fjärrstyrt 
centrallås, elhissar fram, start & stop (isg), 
airbag, isofi x, larm, CD-stereo, usb uttag, mm.

LÄGG TILL METALLICLACK FÖR 4.200:-
Ex. utr: Klimatanläggning, backvarnare, 
farthållare, antispinn, start & stop (isg), 
mm.

BEGRÄNSAT ANTAL

Kungälv, Kareby 0303-22 25 61/22 20 01
Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 11-15
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Värdecheck som gäller för personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

/däck med värdecheck
195/65-15 91T

1420:-
KLART PÅ BILEN-PRIS

/däck med värdecheck
195/65-15 95T XL

1343:-
/däck med värdecheck

195/65-15 95T XL

1420:-

GOODYEAR EXTREME
Dubbdäck med extra 
bra inbromsning på is!

PIRELLI ICECONTROL
Nytt dubbfritt däck för 
nordisk vinter.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE+
Dubbfritt för nordisk vinter. 
Mångfaldig testvinnare!

Ska du eller vädret styra?

500:-- rabatt
Erbjudandet gäller vid köp av 4 däck från Goodyear och Pirelli och för 
privatpersoner, dock längst t o m 111211. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller avtal. I webbutiken är rabatten avdragen och klar.

NAMN

TEL

Värdecheck som gäller vid köp av 4 personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

Hisings Backa | Exportg 22 | 031-742 32 30
www.däckia.se

KLART PÅ BILEN-PRIS KLART PÅ BILEN-PRIS

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

ÄLVÄNGEN. Den 4 
november upphör all 
hantering av kontanter 
hos Swedbank.

Nu vill banken sti-
mulera alla att handla 
med bankkort.

Därför lanseras 
”Älvängenkortet” 
i samarbete med 
Älvängens företagar-
förening.

På Älvängennatta nu på tors-
dag släpper företagarfören-
ingens medlemsbutiker det 
så kallade ”Älvängenkortet”. 
Alla kunder som handlar för 
mer än 100 kronor och beta-
lar med bankkort erhåller en 
stämpel. Med fem stämplar 
eller signaturer kan kortet 
lämnas in till Swedbank i 
Älvängen och där kvitte-

ra ut en teater- eller bio-
biljett. Kunden väljer själv 
vilken typ av bankkort man 
vill betala med.

– Vi vill helt enkelt mi-
nimera kontanthanteringen 
och kan vi dessutom spons-
ra kulturen genom att köpa 
bio- och teaterbiljetter är 
det extra kul, säger Gunilla 
Hogendal, kontorschef för 
Swedbank i Älvängen.

Nappade snabbt
Företagarföreningen nappa-
de snabbt på idén.

– Det är ett väldigt posi-
tivt initiativ, då kontanter är 
en säkerhetsrisk. Redan idag 
sker de flesta affärerna med 
bankkort. Jag skulle tro att 
vi ligger på cirka 90%, säger 
Ulf Abrahamsson, Älväng-
ens Manufaktur.

För att stimulera och 
locka kunder att hämta ut 
”Älvängenkortet” har fö-
retagarföreningen bestämt 
skänka ett antal presentkort.

– Vi kommer att lotta 
ut dessa till de som skriver 
den bästa motiveringen till 
varför man ska handla med 
bankkort. Swedbank skänker 
också två stycken present-
kort på valfria fonder till ett 
värde av tusen kronor styck, 
berättar Helena Urdahl, 
ordförande i föreningen.

”Älvängenkortet” 
kommer att kunna använ-
das från torsdag 27 oktober 
till fredag 23 december.

Älvängenkortet  
Betala med bankkort när du handlar

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen  
så får du en teater- eller biobiljett.  
Du har dessutom chans till fler fina priser!  
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

Handel med bankkort stimuleras

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Släpps på Älvängennatta.

ÄLVÄNGEN. Det är åter dags för 
Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdo-
mar, torsdag och fredag 3-4 no-
vember. I flera år har en av Rep-
slagarmuseets profiler, Bernt 
Larsson, lärt barn att slå rep.

I museets gamla anrika lo-
kaler får barnen en inblick i ett 
gammalt traditionellt hantverk.  

Barnen tillverkar ett rep med 
hjälp av gamla redskap. Repet 
som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen natur-
ligtvis ta med sig hem.

Hårt arbete kräver ju lite i 
magen, så barnen bjuds på saft 
och bulle. Barnen kan natur-
ligtvis komma till museet på 
egen hand eller tillsammans 

med någon vuxen. Under tiden 
barnen härjar med Bernt kan de 
vuxna ta sig en kopp kaffe samt 

titta på museets fina utställning-
ar eller gå en guidad tur. 

❐❐❐

Museet öppnar portarna för barnen

Torsdag-fredag 3-4 november blir det repslagning för lovle-
diga skolbarn.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
klart!

Ale kommuns första 
konstgräsplan hamnar i 
Älvängen.

I mitten av maj nästa 
år ska mattan vara 
utrullad och i spelbart 
skick.
Det blir Älvängens IK 
som får kommunens första 
konstgräsplan. Samtidigt 
som de avslutande geotek-
niska undersökningarna ska 
genomföras så påbörjades 
markarbetet i helgen.

– Arbetet tog egentligen 
sin början redan för tre år 
sedan då klubben tog fram 
en strategi för projektet. Jag 
har haft åtskilliga samtal med 
politiker, kommunala tjäns-
temän och konsulter under 
den här perioden. Samtidigt 
har vi jobbat med att söka 
bidrag från olika håll, för-
klarar Roger Henriksson, 
ansvarig för ÄIK:s konstgräs-
projekt.

– Vi har valt att inte gå ut 
i media med våra tankar och 
funderingar utan nöjt oss 
med att parallellt som arbe-
tet fortlöpt informera våra 
medlemmar. Vi har jobbat 
i det tysta. Jörgen Sundén 
och Klas Arvidsson, båda 
tjänstemän på Ale kommun, 
har fungerat som stöd och en 
väldigt bra diskussionspart.

Många turer
De politiska utfästelserna har 
varierat över tid och Roger 
Henriksson har blivit luttrad 
under den gångna treårspe-
rioden.

– Turerna har varit många 
och vindarna har svängt fram 
och tillbaka. Nu känner vi oss 
dock säkra på att det blir av, 
vilket känns oerhört skönt.

Konstgräsmattan på 
Älvevi kommer att place-
ras på nuvarande grusplan. 
Måttet blir 71x111 meter. 
Ny belysning och ett omgär-
dande staket ingår också i 
projektet.

Klas Arvidsson, enhets-
chef på Ale Fritid, träffade 
innan semestern de fyra 
klubbar som visat intresse för 
en konstgräsplan. Förutom 
Älvängens IK är det Ahlafors 
IF, Nol IK och Skepplanda 
BTK.

– Jag har också haft med 
mig en landskapsarkitekt för 
att titta närmare på förut-
sättningarna för respektive 
klubb. Vi har också tagit fram 
en kostnadskalkyl. Att ÄIK 
blir först ut beror på att man 
omedelbart accepterade de 
ekonomiska villkoren och att 
man låg väldigt långt framme 
i sina förberedelser, säger 
Arvidsson och tillägger:

– Uppgörelsen med 
Älvängens IK innebär att 
klubben fixar allt markarbete 
och att kommunen står för 
konstgräs, belysning, staket 
och asfalt.

Den ekonomiska beräk-
ning som är gjord visar på 
en kostnad för Ale kommun 

på drygt tre miljoner kronor 
och 1,7 miljoner kronor för 
Älvängens IK.

– De här summorna 
kan komma att justeras. 
Nu kommer kommunens 
inköpskontor att påbörja 
upphandlingen och för-
hoppningsvis kan det leda till 
pressade priser, betonar Klas 
Arvidsson.

I Älvängens IK är natur-
ligtvis glädjen stor över det 
faktum att en konstgräsplan 
äntligen blir till.

– Vi har 26 lag igång i 
seriespel och otaliga är de 
träningar som har fått ställas 
in då vår gräsplan varit vat-
tensjuk. Nu kan vi bedriva 
verksamhet med vettiga 
förutsättningar från april 
till oktober. Att vi dessutom 
kan träna fotboll på vintern 
ser jag som en bonus, säger 
Roger Henriksson.

– Vi ser konstgräsplanen 
som en nytta för samhället 
i stort. Det kommer att ges 
möjlighet till såväl skolak-
tiviteter som spontanidrott. 
Asfalteringen runt planen 
ska exempelvis skolan kunna 
nyttja till friidrottsunder-
visning. Vi har också tankar 
på att komplettera ytan 
mellan konstgräsplanen och 
vår gräsplan med en längd-
hoppsgrop. Detta ska bli ett 
attraktivt område för alla.

Skötas av ÄIK
Konstgräsplanen kommer 
att skötas och drivas i ÄIK:s 
regi. Bidraget som beviljats 
från Svenska Fotbollförbun-
det kräver dock att 25 pro-
cent av tiderna ska hyras ut 
till andra föreningar.

 – Fördelen med att vi 
själva äger planen är att vi 
kan styra tiderna. Vårt tio-
årslag behöver exempelvis 
inte träna klockan tio på 
kvällen. Vad vi ska göra nu 
är att vi tillsammans med Ale 
kommun tar fram en taxa för 
vad som gäller vid uthyrning. 
Det finns färdiga koncept att 
hämta från andra kommuner, 
säger Roger.

Isabell Korn (M), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, förklarar att det 

inte längre finns några poli-
tiska beslut som kan äventyra 
anläggandet av en konstgräs-
plan på Älvevi.

– Inledningsvis gick vi lite 
för fort fram och tvingades 
därför backa. Vi tog till oss 
de varningssignaler som vi 
fick. Det är bättre att gå lite 
försiktigt fram, men istället 
göra rätt. Konstgräs har varit 
den mest prioriterade frågan 

i nämnden det här året och är 
det fortfarande, säger Isabell.

– Processen med att få till 
stånd ytterligare konstgräs-
planer i kommunen fortsät-
ter, avslutar Isabell Korn. 

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Roger Henriksson, Älvängens IK, gläds över att klubben blir först i Ale kommun med en 
konstgräsplan. I maj nästa år ska grusplanen ha försetts med en konstgräsmatta. Klas Ar-
vidsson, enhetschef på Ale Fritid, och Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
välkomnar satsningen.

Så här kan det komma att se ut på Älvevi när konstgräspla-
nen ligger färdig.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Projektet klart i maj nästa år
www.alekuriren.se

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

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Konstgräs på Älvevi

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

Passa på att boka er nya 
husbil inför våren!

4.95% ränta  i helgen.

SÖNDAGSCHANSEN!

KANONERBJUDANDE PÅ BEG. 
BARA DENNA HELG!

Sista söndagen 
för säsongen kl 12-15.
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Värdecheck som gäller för personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

/däck med värdecheck
195/65-15 91T

1420:-
KLART PÅ BILEN-PRIS

/däck med värdecheck
195/65-15 95T XL

1343:-
/däck med värdecheck

195/65-15 95T XL

1420:-

GOODYEAR EXTREME
Dubbdäck med extra 
bra inbromsning på is!

PIRELLI ICECONTROL
Nytt dubbfritt däck för 
nordisk vinter.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE+
Dubbfritt för nordisk vinter. 
Mångfaldig testvinnare!

Ska du eller vädret styra?

500:-- rabatt
Erbjudandet gäller vid köp av 4 däck från Goodyear och Pirelli och för 
privatpersoner, dock längst t o m 111211. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller avtal. I webbutiken är rabatten avdragen och klar.

NAMN

TEL

Värdecheck som gäller vid köp av 4 personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

Hisings Backa | Exportg 22 | 031-742 32 30
www.däckia.se

KLART PÅ BILEN-PRIS KLART PÅ BILEN-PRIS

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

ÄLVÄNGEN. Den 4 
november upphör all 
hantering av kontanter 
hos Swedbank.

Nu vill banken sti-
mulera alla att handla 
med bankkort.

Därför lanseras 
”Älvängenkortet” 
i samarbete med 
Älvängens företagar-
förening.

På Älvängennatta nu på tors-
dag släpper företagarfören-
ingens medlemsbutiker det 
så kallade ”Älvängenkortet”. 
Alla kunder som handlar för 
mer än 100 kronor och beta-
lar med bankkort erhåller en 
stämpel. Med fem stämplar 
eller signaturer kan kortet 
lämnas in till Swedbank i 
Älvängen och där kvitte-

ra ut en teater- eller bio-
biljett. Kunden väljer själv 
vilken typ av bankkort man 
vill betala med.

– Vi vill helt enkelt mi-
nimera kontanthanteringen 
och kan vi dessutom spons-
ra kulturen genom att köpa 
bio- och teaterbiljetter är 
det extra kul, säger Gunilla 
Hogendal, kontorschef för 
Swedbank i Älvängen.

Nappade snabbt
Företagarföreningen nappa-
de snabbt på idén.

– Det är ett väldigt posi-
tivt initiativ, då kontanter är 
en säkerhetsrisk. Redan idag 
sker de flesta affärerna med 
bankkort. Jag skulle tro att 
vi ligger på cirka 90%, säger 
Ulf Abrahamsson, Älväng-
ens Manufaktur.

För att stimulera och 
locka kunder att hämta ut 
”Älvängenkortet” har fö-
retagarföreningen bestämt 
skänka ett antal presentkort.

– Vi kommer att lotta 
ut dessa till de som skriver 
den bästa motiveringen till 
varför man ska handla med 
bankkort. Swedbank skänker 
också två stycken present-
kort på valfria fonder till ett 
värde av tusen kronor styck, 
berättar Helena Urdahl, 
ordförande i föreningen.

”Älvängenkortet” 
kommer att kunna använ-
das från torsdag 27 oktober 
till fredag 23 december.

Älvängenkortet  
Betala med bankkort när du handlar

Handla med bankkort fem gånger i Älvängen  
så får du en teater- eller biobiljett.  
Du har dessutom chans till fler fina priser!  
Fråga efter Älvängenkortet i din butik.

Handel med bankkort stimuleras

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Släpps på Älvängennatta.

ÄLVÄNGEN. Det är åter dags för 
Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdo-
mar, torsdag och fredag 3-4 no-
vember. I flera år har en av Rep-
slagarmuseets profiler, Bernt 
Larsson, lärt barn att slå rep.

I museets gamla anrika lo-
kaler får barnen en inblick i ett 
gammalt traditionellt hantverk.  

Barnen tillverkar ett rep med 
hjälp av gamla redskap. Repet 
som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen natur-
ligtvis ta med sig hem.

Hårt arbete kräver ju lite i 
magen, så barnen bjuds på saft 
och bulle. Barnen kan natur-
ligtvis komma till museet på 
egen hand eller tillsammans 

med någon vuxen. Under tiden 
barnen härjar med Bernt kan de 
vuxna ta sig en kopp kaffe samt 

titta på museets fina utställning-
ar eller gå en guidad tur. 

❐❐❐

Museet öppnar portarna för barnen

Torsdag-fredag 3-4 november blir det repslagning för lovle-
diga skolbarn.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
klart!

Ale kommuns första 
konstgräsplan hamnar i 
Älvängen.

I mitten av maj nästa 
år ska mattan vara 
utrullad och i spelbart 
skick.
Det blir Älvängens IK 
som får kommunens första 
konstgräsplan. Samtidigt 
som de avslutande geotek-
niska undersökningarna ska 
genomföras så påbörjades 
markarbetet i helgen.

– Arbetet tog egentligen 
sin början redan för tre år 
sedan då klubben tog fram 
en strategi för projektet. Jag 
har haft åtskilliga samtal med 
politiker, kommunala tjäns-
temän och konsulter under 
den här perioden. Samtidigt 
har vi jobbat med att söka 
bidrag från olika håll, för-
klarar Roger Henriksson, 
ansvarig för ÄIK:s konstgräs-
projekt.

– Vi har valt att inte gå ut 
i media med våra tankar och 
funderingar utan nöjt oss 
med att parallellt som arbe-
tet fortlöpt informera våra 
medlemmar. Vi har jobbat 
i det tysta. Jörgen Sundén 
och Klas Arvidsson, båda 
tjänstemän på Ale kommun, 
har fungerat som stöd och en 
väldigt bra diskussionspart.

Många turer
De politiska utfästelserna har 
varierat över tid och Roger 
Henriksson har blivit luttrad 
under den gångna treårspe-
rioden.

– Turerna har varit många 
och vindarna har svängt fram 
och tillbaka. Nu känner vi oss 
dock säkra på att det blir av, 
vilket känns oerhört skönt.

Konstgräsmattan på 
Älvevi kommer att place-
ras på nuvarande grusplan. 
Måttet blir 71x111 meter. 
Ny belysning och ett omgär-
dande staket ingår också i 
projektet.

Klas Arvidsson, enhets-
chef på Ale Fritid, träffade 
innan semestern de fyra 
klubbar som visat intresse för 
en konstgräsplan. Förutom 
Älvängens IK är det Ahlafors 
IF, Nol IK och Skepplanda 
BTK.

– Jag har också haft med 
mig en landskapsarkitekt för 
att titta närmare på förut-
sättningarna för respektive 
klubb. Vi har också tagit fram 
en kostnadskalkyl. Att ÄIK 
blir först ut beror på att man 
omedelbart accepterade de 
ekonomiska villkoren och att 
man låg väldigt långt framme 
i sina förberedelser, säger 
Arvidsson och tillägger:

– Uppgörelsen med 
Älvängens IK innebär att 
klubben fixar allt markarbete 
och att kommunen står för 
konstgräs, belysning, staket 
och asfalt.

Den ekonomiska beräk-
ning som är gjord visar på 
en kostnad för Ale kommun 

på drygt tre miljoner kronor 
och 1,7 miljoner kronor för 
Älvängens IK.

– De här summorna 
kan komma att justeras. 
Nu kommer kommunens 
inköpskontor att påbörja 
upphandlingen och för-
hoppningsvis kan det leda till 
pressade priser, betonar Klas 
Arvidsson.

I Älvängens IK är natur-
ligtvis glädjen stor över det 
faktum att en konstgräsplan 
äntligen blir till.

– Vi har 26 lag igång i 
seriespel och otaliga är de 
träningar som har fått ställas 
in då vår gräsplan varit vat-
tensjuk. Nu kan vi bedriva 
verksamhet med vettiga 
förutsättningar från april 
till oktober. Att vi dessutom 
kan träna fotboll på vintern 
ser jag som en bonus, säger 
Roger Henriksson.

– Vi ser konstgräsplanen 
som en nytta för samhället 
i stort. Det kommer att ges 
möjlighet till såväl skolak-
tiviteter som spontanidrott. 
Asfalteringen runt planen 
ska exempelvis skolan kunna 
nyttja till friidrottsunder-
visning. Vi har också tankar 
på att komplettera ytan 
mellan konstgräsplanen och 
vår gräsplan med en längd-
hoppsgrop. Detta ska bli ett 
attraktivt område för alla.

Skötas av ÄIK
Konstgräsplanen kommer 
att skötas och drivas i ÄIK:s 
regi. Bidraget som beviljats 
från Svenska Fotbollförbun-
det kräver dock att 25 pro-
cent av tiderna ska hyras ut 
till andra föreningar.

 – Fördelen med att vi 
själva äger planen är att vi 
kan styra tiderna. Vårt tio-
årslag behöver exempelvis 
inte träna klockan tio på 
kvällen. Vad vi ska göra nu 
är att vi tillsammans med Ale 
kommun tar fram en taxa för 
vad som gäller vid uthyrning. 
Det finns färdiga koncept att 
hämta från andra kommuner, 
säger Roger.

Isabell Korn (M), ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden, förklarar att det 

inte längre finns några poli-
tiska beslut som kan äventyra 
anläggandet av en konstgräs-
plan på Älvevi.

– Inledningsvis gick vi lite 
för fort fram och tvingades 
därför backa. Vi tog till oss 
de varningssignaler som vi 
fick. Det är bättre att gå lite 
försiktigt fram, men istället 
göra rätt. Konstgräs har varit 
den mest prioriterade frågan 

i nämnden det här året och är 
det fortfarande, säger Isabell.

– Processen med att få till 
stånd ytterligare konstgräs-
planer i kommunen fortsät-
ter, avslutar Isabell Korn. 

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Roger Henriksson, Älvängens IK, gläds över att klubben blir först i Ale kommun med en 
konstgräsplan. I maj nästa år ska grusplanen ha försetts med en konstgräsmatta. Klas Ar-
vidsson, enhetschef på Ale Fritid, och Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
välkomnar satsningen.

Så här kan det komma att se ut på Älvevi när konstgräspla-
nen ligger färdig.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Projektet klart i maj nästa år
www.alekuriren.se

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

Trollhättevägen 18 • Kungälv

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

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

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

Välkommen in och provkör.

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

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

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

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

Polo. En helt ny klass.
137.900 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

Konstgräs på Älvevi

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

Passa på att boka er nya 
husbil inför våren!

4.95% ränta  i helgen.

SÖNDAGSCHANSEN!

KANONERBJUDANDE PÅ BEG. 
BARA DENNA HELG!

Sista söndagen 
för säsongen kl 12-15.
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LILLA EDET. 638 namn-
underskrifter.

Så många hade skri-
vit på proteslistorna 
mot stängningen av 
Lödöse brandstation.

Jörgen Andersson 
(C), som initierat upp-
roret, överlämnade i 
förra veckan listorna 
till Miljö- och bygg-
nämndens ordförande, 
Carlos Rebelo DaSilva 
(S).

Centerpartiet i Lilla Edet 
vägrar ge upp hoppet om 
en fungerande brandstation 
i Lödöse. Partiets talesman 
i frågan, Jörgen Andersson, 
påtalar också att man har ett 
brett stöd bland invånarna i 
den södra kommundelen.

– 638 namnunderskrifter 
på kort tid säger en del. Vi 
har inte på något sätt försökt 
övertala folk att skriva under, 
det har byborna gjort av egen 
fri vilja, betonar Andersson.

Protestlistorna har legat 
ute i affärer samt på Lödöse 

museum. I tisdags eftermid-
dag tog Jörgen Andersson 
med sig listorna och begav 
sig till kommunhuset i Lilla 
Edet där Carlos Rebelo 
DaSilva mötte upp för att ta 
emot materialet.

– Det finns flera skäl till 
varför det bör finnas en 
brandstation i Lödöse. Tids-
skillnaden är den viktigaste 
faktorn att lyfta fram. Det är 
ungefär tio minuters längre 
utryckningstid från Lilla 

Edet och det känns inte alls 
bra, säger Jörgen Andersson.

Förutom protestlistorna 
tog Jörgen Andersson till-
fället i akt att dela ut en pre-
sent, som han själv valde att 
uttrycka det, till Miljö- och 
byggnämndens ordförande.

– Här får du ett kuvert där 
det finns en lapp på fem per-
soner i Lödöse som vill bli 
brandmän. Om de klarar de 
fysiska testerna vet jag inte, 
men då kanske kommunen 

kan hjälpa dem med trä-
ningen. Det är åtminstone en 
god början, sade Andersson 
som också överlämnade en 
interpellation där han bland 
annat frågar sig om det finns 
en plan för när stationen i 
Lödöse skall öppnas igen.

– Jag tänker fortsätta enga-
gera mig i den här frågan. 
Det handlar om trygghet och 
säkerhet för våra invånare, 
säger Jörgen.

Carlos Rebelo DaSilva tog 
hand om protestlistorna och 
interpellationen för regist-
rering. Nästa steg blir att 
informera övriga ledamöter 
i nämnden.

– Rekryteringsproblema-
tiken är inget nytt, den har 
funnits i många år. Tjänste-
männen var tvungna att ta 
det här beslutet. Ett rädd-
ningsfordon kräver minst 
två personer och då måste vi 

veta att den kan vara beman-
nad 24 timmar om dygnet. Vi 
kan inte säga var god dröj till 
den person som ringer. Jag 
anser att Centerpartiet borde 
nyansera sig lite grann. Det 
här handlar om politisk 
populism, avslutar Carlos 
Rebelo DaSilva.

Räddningsaktion för Lödöse brandstation
– Centerpartiet överlämnade protestlistor

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Centerpartiets Jörgen Andersson överlämnar protestlistor gällande stängningen av Lödöse 
brandstation till Miljö- och byggnämndens ordförande, Carlos Rebelo DaSilva (S).

Lödöse brandstation stängde i september.

ÖPPET

VARDAGAR 
07.00-17.00

LÖRDAGAR 
09.00-13.00Prässebäckvägen 2 Lilla Edet
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Behöver du hjälp att ta 
dig ur ditt missbruk?

Alkohol och Drogmottagningen, 
erbjuder rådgivning per telefon, kognitiv 

missbruksbehandling i grupp, enskild 
samtalsbehandling och parbehandling.
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Stickkväll 
Lilla Edets bibliotek onsdag 26/10 kl 18-
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i Lilla Edet
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Utmaningen startade 1 oktober 2011.
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Fiberkabel hem 
till dig – går det?
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Tisdag 8 november kl 18-20
Folkets hus i Lilla Edet 

Läs mer på�www.lillaedet.se

DROP-IN

DROP-IN

Du som företagare 
är välkommen till
Frukostträff med LENK
Fredag 28 oktober kl 8-10
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Lunch med Företagscentrum
Tisdag 1 nov kl 12-13
����������������������������������
��������������������������������������������
¤���������������������
�������������������������������������������������
���������������� ��������������������
��������������¥����	¦������������
����
	�������������
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Frukostträff med LENK
Fredag 25 nov kl 8-10
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Sök vårens kurser på 
Lärcentrum (Komvux)! 

Gymnasiekurser: 
Engelska A,B 
Matematik A-E 
Svenska A, B 
Historia A, B 
Samhällskunskap 
A, B 
Religion A, B 
Naturkunskap A 
Data (8 kurser) 
Hälsa & Livskvalité 

Grundkurser: 
Matematik 
Engelska 
Svenska 
Data för nybörjare 
Svenska som andra    
språk 

Du hittar länken till vår webbansökan på Lilla 
Edets kommun hemsida, under Utbildning/ 
Vuxenutbildning. Du kommer direkt till 
webbansökan via denna adress:  
https://lillaedet.alvis.gotit.se/student 

För mer info ring: 0520-65 97 05/65 97 04 

Nästa information 
kommer vecka 47!

www.lillaedet.se
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LILLA EDET. Ica 
Boström firar 100 år.

Ett hejdundrande 
jubileumsfirande plane-
ras med bland annat en 
auktion i butiken.

– Vi kommer att ha 
kalas i dagarna tre, 
förklarar Ica-handlare 
Patrik Johansson.

Affärer har kommit och gått 
genom åren, men Boström har 
bestått. Ica-butiken har servat 
Lilla Edet-borna i generation 
efter generation och lär så göra 
i oändligt många år framöver.

– Det är en pigg 100-åring 
vill jag lova. Verksamheten är 
under ständig utveckling och 
vi vill hela tiden förbättra oss. 
Den drivkraften måste finnas 
där, säger Patrik Johansson, 
som tog över butiken i maj 
2009 som första handlare utan 

koppling till släkten Boström.
– Jag drev tidigare Ica Oden 

i Trollhättan när den här möj-
ligheten dök upp. Jag visste att 
det var en stor och fin butik 
med ett eget café och bageri. 
Det konceptet tilltalade mig. 
Lennart Boström hade lyck-
ats bygga upp något betydligt 
större än en traditionell Super-
market, förklarar Patrik.

Den tidigare ägaren 
kommer att delta i jubileums-
firandet. Patrik Johansson och 
Lennart Boström ska tillsam-
mans förrätta auktion inne i 
butiken på torsdag eftermid-
dag. 

– Vi kommer att auktionera 
ut ett tiotal varuhinkar med 
varierande innehåll. Pengarna 
som vi får in går till välgörande 
ändamål. Den exakta summan 
och var pengarna placeras 
redovisar vi i butiken kom-
mande vecka, berättar Patrik.

I samband med auktio-

nen kommer konditor Jonas 
Arkemar att bjuda på över-
raskningar och kunderna ser-
veras snittar och cider.

– Dagen därpå bjuder vi på 
kaffe och tårta samt korv med 
bröd. Firandet avslutas på lör-
dagen med utdelning av godis 
till alla barn. Jag kan också 
utlova rövarpriser i butiken 
under hela jubileumsveckan, 
säger Patrik.

Vad är Boströms fram-
gångsrecept?

– Vi står aldrig stilla. His-
toriskt sett har det inte gått 
många år utan att det har 
hänt något nytt. Lennart var 
oerhört duktig på att utveckla 
verksamheten med jämna 
intervaller, ett arv som jag för-
söker förvalta på bästa sätt.

– I övrigt så tror jag att våra 
kunder särskilt uppskattar vår 
färskvarudel och givetvis vårt 
bageri.

Om du blickar in i nästa 

sekel, vad ser du då för 
utmaningar?

– Vi tittar på en vidareut-
veckling av verksamheten, mer 
än så kan jag inte säga i dags-
läget. Den nya tiden innebär 
också att du måste kommu-
nicera med kunderna på flera 
olika sätt. Vi har bland annat en 
Facebookgrupp med över 500 
medlemmar, vi har en hemsida 
som vi jobbar aktivt med och vi 
tittar också på en lösning med 
en så kallad matkasse. Där är vi 
inte riktigt framme ännu.

Skillnaden på att vara 
handlare i Trollhättan jäm-
fört med Lilla Edet?

– Här har du betydligt fler 
stamkunder. Jag tycker det är 
roligare, du känner igen fler 

besökare och det blir mer per-
sonligt.

Är det någon målgrupp ni 
inte har lyckats fånga?

– Nej, vi har faktiskt hela 
spektret och det beror nog på 
att vi är en så pass stor butik 
med ett brett sortiment. Efter-
som den övriga handeln är 
begränsad i Lilla Edet kräver 
kunderna diverse olika speci-
alartiklar. Vi har exempelvis 
ett stort utbud av leksaker och 
textilier.

Vilken varugrupp blir 
extra viktig i framtiden tror 
du?

– Att kunna erbjuda mål-
tidslösningar, färdiga koncept, 
är en trend som kommer uti-
från. Här ser vi en utvecklings-

potential.
Hur ser du på det faktum 

att ni är ortens enda daglig-
varubutik?

– Många säger att vi är utan 
konkurrens, men så ser inte 
jag på situationen. Man når 
Trollhättan på tjugo minu-
ter och det är inte långt till 
närmaste butik vare sig söder 
eller västerut. Däremot har 
vi ingen granne för tillfället, 
men det kanske kommer. Som 
jag sade tidigare jobbar vi med 
ett ständigt utvecklingsarbete 
och vi har ytterligare förbätt-
rat vårt betyg i den senaste 
tidens kundundersökningar. 
Det visar att vi är på rätt väg, 
avslutar Patrik Johansson.

JONAS ANDERSSON

I början av november sker 
extra årsmöten i Inlands IF 
och Lilla Edets IF om ett sam-
gående och bildande av en ny 
förening: Edet FK.

– Vi har haft en arbetsgrupp 
med representanter från de 
båda klubbarna som träffats 
ett 20-tal gånger under året 
för att diskutera formerna för 
den nya föreningen. Det är 
många aspekter att ta hänsyn 
till, inte minst föreningarnas 
historia. Det har varit krea-
tiva möten och nu är vi redo 
att presentera ett färdigt kon-
cept för medlemmarna, säger 
Anders Johansson, ordfö-
rande i Lilla Edets IF.

Förr hade ett samgående 
mellan Inlands IF och LEIF 
varit en omöjlighet. Rivali-
teten mellan klubbarna, med 
fäste på var sin sida om älven, 
har varit stor genom åren. 
Nu är gammalt groll lagt åt 
sidan och istället blickar man 
framåt.

– Faktum är att vi har sam-
arbetat på ungdomssidan i 
flera år med mycket gott resul-
tat, säger Anders Johansson.

Ingen risk att medlem-
marna kommer att rösta ner 
förslaget?

– Det tror vi inte. Ett sam-
gående innebär att vi kan opti-
mera verksamheten, i första 
hand för våra ungdomar. Det 
känns som ett naturligt steg 
i utvecklingen, säger Anders 
Johansson.

Vem har bestämt namnet, 
Edet FK?

– Arbetsgruppen tog fram 
ett antal olika förslag och 

sedan har det funnits möjlig-
het att rösta. Edets FK var 
det förslag som fick överlägset 
flest röster.

När blir det officiella för-
eningsbildandet?

– Vi kommer att bjuda in till 
ett årsmöte i januari och då ska 
en styrelse röstas fram. Fram 
till dess är det arbetsgrup-
pen som sköter de praktiska 
bitarna.

Fotbollsträningen är tänkt 
att bedrivas såväl på Ekarå-
sens som på Strömsvallen. 
Seniorverksamheten kommer 
att koncentreras till Lilla 
Edet medan ungdomarna får 
Strömsidan som hemvist.

– Tanken är emellertid att vi 
ska vara flexibla i det avseen-
det, så någon fast stationering 
är det inte tal om, poängterar 
Anders Johansson.

Vilken dräktfärg får Edet 
FK?

– Våra representationslag 
kommer att ha ett helblått 
hemmaställ och en helröd 
bortadress.

När får ni konstgräs i 
Lilla Edet?

– Det undrar vi också. 
Läget börjar bli allt mer akut 
eftersom vi har en undermålig 
grusplan, som knappt går att 
använda. Jag vet att politikerna 
diskuterar frågan och vi väntar 
på besked. Jag vill inte att en 
konstgräsplan i centrala Lilla 
Edet ska ställas mot en plan i 
de södra delarna. Som jag ser 
det så finns det ett behov av två 
konstgräsplaner i kommunen, 
säger Anders Johansson.

JONAS ANDERSSON

Rivaler går samman – bildar Edet FK

Mån-Torsd 10-18, Fred 10-16, Sönd 11-15

Gäller “renköp”. Max rabatt 40.000 kr.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2011-11-06

rabatt på alla 
beg. husbilar

LILLA EDET. Tidigare bittra rivaler, snart ett äkta par.
Allt talar för att Inlands IF och Lilla Edets IF 

går samman och bildar en förening.
Det nya namnet blir i så fall Edet FK.

Ica Boström förbereder jubileumsfirande
– Firar ett sekel i Lilla Edets kommun

Patrik Johansson tog över Ica Boström i maj 2009.

ICA BOSTRÖM
Grundat: 1911.
Antalet anställda: 50 varav 7 i 
bageriet.
Artiklar: Cirka 20 000.
Säljyta: 1 900 kvadratmeter samt 
cafédel.
Handlare: Patrik Johansson

Patrik Johansson hälsar välkommen till 100-årsfirande på Ica Boström i Lilla Edet.
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Delta i vår 
viktminskningskurs 

 i Lilla Edet

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

UTHYRES I 
LILLA EDET

Krabbeskär 
Fastighets AB
Tel:
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LILLA EDET. I förra 
veckan firade Wäxthu-
set sitt 10-årsjubileum.

Etableringen i Lilla 
Edet har överträffat 
förväntningarna.

– För ett halvår sedan 
gjorde vi en tillbygg-
nad och vi har faktiskt 
planer på att expandera 
ytterligare, säger Sven 
Paulsson som driver 
rörelsen tillsammans 
med hustrun Solveig 
och dottern Maria.

Sven Paulsson började som 
trädgårdsmästare i Uddeval-
la 1963. Sju år senare över-
tog han Upphärads Handels-
trädgård.

– Jag köpte mark och 
byggde totalt 2 500 kvadrat-
meter växthus för odling, be-
rättar Sven.

När dottern Maria, ut-
bildad florist, insåg att hon 
ville praktisera sina kunska-
per startades rörelsen i Lilla 
Edet.

– Vi såg att Lilla Edet var 
en vit fläck på kartan och 
därför kontaktade jag kom-
munledningen, som var väl-
digt tillmötesgående. Vi upp-
täckte det här markområdet 
och bättre läge går inte att 
önska sig, säger Sven Pauls-
son.

Odlingen i Upphärad 
fortsatte i ytterligare några 
år, men nu är all verksamhet 
koncentrerad till Lilla Edet.

– Marias sambo, Daniel 
Ångefors, började jobba 
hos oss för ett och ett halvt 
år sedan. Han har ett förflu-
tet inom IT-branschen och 
Daniel koncentrerar sig i 
första hand på ekonomi och 

marknadsföring, men lägger 
också en del tid i vår uteträd-
gård.

Sven själv har hunnit fylla 
70, men några fundering-
ar på att bli heltidspensionär 
har han inte.

– Som ett första steg har 
jag gått ner i arbetstid, från 
100 timmar till 80, skrattar 
Sven.

I våras skedde en utbygg-
nad med 800 kvadratmeter 
avsett för uteväxter, damm-
tillbehör med mera. Nästa 
steg är att iordningställa en 
utbyggnad med visnings-
trädgård.

– Vi vill utöka vårt sor-
timent och har tankar på 
ett trädgårdscafé, avslutar 
Daniel Ångefors.

Blomstrande tider för Wäxthuset

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

    

Din ICA handlare i Lilla Edet…

 I fi skbilen 

Laxfi lé
Färsk. 

TORSDAG 27 OKTOBER
Mellan 16–21 har vi 100 årsfest där 
vi bjuder på snittar och cider samt 
överraskningar från vår konditor 
Jonas. Tipspromenad och 
varuauktion.

FREDAG 28 OKTOBER
Fortsätter vi fi randet med att bjuda 
på korv och bröd samt kaffe och 
tårta. GB-Gubben fi nns på plats och 
bjuder alla barn på Glass

LÖRDAG 29 OKTOBER
På förmiddagen kommer Malaco-
elefanten till butiken och bjuder 
alla barn på godis. 

Massor av aktiviteter 
i butiken under veckan

 Grillade 
revben 
      
     

 Från grillen 

  

 29  90  /kg  Helgskinka 
 Nybergs Deli.   Ca 2  kg.   
Ursprung Sverige. Kokt. 
Av gris.     Max 2 erbj/kund.  

 2 för 

 25k     
 Kaffe och 
jubileumsbakelse 
     Gäller hela veckan.  
     

Vårt café fi rar 5-årsjubileum detta fi rar vi med…

 4 för 

 100k     

 Kaffe 
 ICA.      
     

  

 49  95  /kg 

  

 19  95  /st 

 Jubileums-
limpa 
 Från bageriet. 
  600 g.    

99k    /kg 

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

Priserna gäller t o m söndag 30/10 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

100 år
i år fyller butiken

1911 öppnar lantbrukarsonen 
Pontus Albin Boström sin första 
butik i Göta. 1954 etableras den 
första butiken i Lilla Edet. 1970 
byggs den första butiken med det 
nuvarande läget. 1993 invigs den 
rejält om- och tillbyggda 
fastigheten. 2001 fl yttas personal-
utrymmen och kontor upp på 
andra våningen. Detta görs till 
förmån för mer säljyta. I oktober 
2006 är det premiär för Bageri & 
Café Boström. I maj 2009 tar Patrik 
Johansson över butiken.

Liten historik
I förra veckan firade Wäxthuset i Lilla Edet sitt 10-årsjubileum. Sven och Solveig Paulsson 
samt Daniel Ångefors ser en stor utvecklingspotential för verksamheten och en utbyggnad 
med visningsträdgård finns med i framtidsplanerna.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

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

www.vastkustkok.se
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Nytt & begagnat i Nygård
Tel: 0520-66 20 41

LÅGPRIS
Rengöringsmedel, hygienartiklar
VVS-material, elmaterial, skruv, 

lampor, batteri m.m.

PRISEXEMPEL:
Shampoo/dusch från   10:-
Tvättmedel 1,8 kg   28:-
Sköljmedel från   14:-
Deodorant från   12:-
Gravljus 2 pkt   10:-
Markrör 110 mm L 6m    224:- st
Dräneringsrör L 4m     114:- st

ÖPPET:
Måndag - fredagar  kl: 1400 - 1800

Lördagar   kl: 1000 - 1500

Vägbeskrivning: Kör till Lödöse, ta av mot Nygård 
ca 4 km. Vid skylten N Skiltorp, Gårdsbutik ta höger.

LILLA EDET. Fotbolls-
året 2011 blev inte vad 
Lilla Edets IF hade 
hoppats på.

Som en följd av det 
bestämde sig klubben 
och tränaren Daniel 
Lennartsson att gå 
skilda vägar.

Någon ersättare är 
ännu inte tillsatt.

Det blev en slutlig åttonde-
plats i division 3 nordvästra 
Götaland. En missräkning 
för LEIF då försäsongen 
ingav förhoppningar om en 
tätplacering.

– Vi fick en väldigt olyck-
lig inledning på seriespelet 
och tappade självförtroen-
det. Vi fick kämpa hela året 
och revidera vår målsättning 
om att vara med i toppen. I 

slutändan handlade det om 
att ta de poäng som krävdes 
för att undvika kval, säger 
Daniel Lennartsson.

– Visst var resultatet en 
besvikelse. Vi varvade bra 
prestationer med några rik-
tiga bottennapp. Den karak-
tär som vi exempelvis visade 
upp i båda derbymatcherna 
mot Ahlafors hade vi behövt 
göra i alla 22 omgångar, för-
klarar Lennartsson.

Vem som ska efterträ-
da Daniel Lennartsson är 
inte bestämt. LEIF:s ordfö-
rande, Anders Johansson, 
kommenterar läget:

– Vi jobbar på ett par olika 
spår, mer än så kan jag inte 
säga i nuläget. Vi hoppas ha 
klart med en lösning inom 
de närmaste veckorna.

JONAS ANDERSSON

Edet står utan tränare

Daniel Lennartssons tränarsejour i Lilla Edets IF blev bara 
ettårig.

Det har varit många turer 
kring bandyhuset Ale 

Arena och Ale-Surte BK 
med bolag. Nu sätter snart 
Alingsås Tingsrätt punkt för 
den epoken. I tisdags beslu-
tades att försätta Ale-Surte 
Bandy AB i konkurs i enlig-
het med bolagsrepresentan-
ternas önskemål.

Vad arenabolaget inte 
mäktat med är de höga drifts-
kostnaderna, där framför allt 
elräkningarna har belastat 
räkenskaperna. Av handling-
arna framgår att obetald el 
till Ale kommun uppgår till 
2,4 Mkr. Vidare kvarstår att 

betala 190 000 kronor för 
hyra avseende fjärde kvarta-
let 2010. Närmare 2,6 Mkr 
blev Ale kommuns smäll av 
”Ale Arena-affären”. Dyrt 
blev det också för den tidi-
gare ordföranden, Leif 
Larsson, vars företag Ale 
Fastighetsförvaltning som 
under en tid skötte bolagets 
redovisning. Till Larsson 
finns obetalda fakturor om 
32 000 kronor. Det finns 
också en del mindre ford-
ringsägare. Arenabolaget har 
å sin sida fordringar om 170 
000 kronor, men den enskilt 
största är till Ale kommun 
(107 000 kronor) och den lär 
knappast bli betald. Däremot 
är det anmärkningsvärt att 
bandyförbundet inte viljat 
göra rätt för sig. Svenska 
Bandyförbundet har enligt 
klubbens redovisning en 

skuld till Ale-Surte om 40 
000 kronor.

På tillgångssidan finns 
också 200 000 kronor i lik-
vida bankmedel. Hur dessa 
fördelas avgör konkursför-
valtare Johan Lövrup.

När bandyklubben höll 
årsmöte i september beslu-
tade sig föreningen för en 
namnändring. Numera 
kommer föreningen att 
kallas Surte BK.

– Det främsta skälet är 
de uteblivande marknads-
föringsbidragen från Ale 
kommun. Att marknadsföra 
någon som inte stöder dig är 
inte aktuellt, säger ordföran-
den Carl Ahlgren.

Ale-Surtes arenabolag i konkurs

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Gravljus, 24 veckoljus

240:-
Jordnötter 3kg - 75:-
50st talgbollar i hink - 80:-
Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning vildfågelfrö i säck och lösvikt

Råttgift, musfällor, burar 
och elektroniska mus- 
och råttavskräckare

                  Fina gravkransar, 
dekorationer och lyktor

Stort sortiment av

Hel låda

Nu är det
dags att tänka
på småfåglarna

GLYKOL
koncentrat

2350
/liter

Motorolja
Syntet 5W40

54:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex

Prisex

ALINGSÅS. Ale-Surte Bandy AB försattes på egen 
begäran i konkurs.

Skulder på över 2,7 miljoner kronor och en 
arena utan is gjorde överlevnaden omöjlig.

– Oerhört tråkigt, men samtidigt skönt att lägga 
det bakom sig, medger klubbens ordförande Carl 
Ahlgren.

Ale-Surte Bandy AB försattes i tisdags i konkurs vid Alingsås Tingsrätt.          Arkivbild: Allan Karlsson

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Nytt & begagnat i Nygård
Tel: 0520-66 20 41

LÅGPRIS
Rengöringsmedel, hygienartiklar
VVS-material, elmaterial, skruv, 

lampor, batteri m.m.

PRISEXEMPEL:
Shampoo/dusch från   10:-
Tvättmedel 1,8 kg   28:-
Sköljmedel från   14:-
Deodorant från   12:-
Gravljus 2 pkt   10:-
Markrör 110 mm L 6m    224:- st
Dräneringsrör L 4m     114:- st

ÖPPET:
Måndag - fredagar  kl: 1400 - 1800

Lördagar   kl: 1000 - 1500

Vägbeskrivning: Kör till Lödöse, ta av mot Nygård 
ca 4 km. Vid skylten N Skiltorp, Gårdsbutik ta höger.

LILLA EDET. Fotbolls-
året 2011 blev inte vad 
Lilla Edets IF hade 
hoppats på.

Som en följd av det 
bestämde sig klubben 
och tränaren Daniel 
Lennartsson att gå 
skilda vägar.

Någon ersättare är 
ännu inte tillsatt.

Det blev en slutlig åttonde-
plats i division 3 nordvästra 
Götaland. En missräkning 
för LEIF då försäsongen 
ingav förhoppningar om en 
tätplacering.

– Vi fick en väldigt olyck-
lig inledning på seriespelet 
och tappade självförtroen-
det. Vi fick kämpa hela året 
och revidera vår målsättning 
om att vara med i toppen. I 

slutändan handlade det om 
att ta de poäng som krävdes 
för att undvika kval, säger 
Daniel Lennartsson.

– Visst var resultatet en 
besvikelse. Vi varvade bra 
prestationer med några rik-
tiga bottennapp. Den karak-
tär som vi exempelvis visade 
upp i båda derbymatcherna 
mot Ahlafors hade vi behövt 
göra i alla 22 omgångar, för-
klarar Lennartsson.

Vem som ska efterträ-
da Daniel Lennartsson är 
inte bestämt. LEIF:s ordfö-
rande, Anders Johansson, 
kommenterar läget:

– Vi jobbar på ett par olika 
spår, mer än så kan jag inte 
säga i nuläget. Vi hoppas ha 
klart med en lösning inom 
de närmaste veckorna.

JONAS ANDERSSON

Edet står utan tränare

Daniel Lennartssons tränarsejour i Lilla Edets IF blev bara 
ettårig.

Det har varit många turer 
kring bandyhuset Ale 

Arena och Ale-Surte BK 
med bolag. Nu sätter snart 
Alingsås Tingsrätt punkt för 
den epoken. I tisdags beslu-
tades att försätta Ale-Surte 
Bandy AB i konkurs i enlig-
het med bolagsrepresentan-
ternas önskemål.

Vad arenabolaget inte 
mäktat med är de höga drifts-
kostnaderna, där framför allt 
elräkningarna har belastat 
räkenskaperna. Av handling-
arna framgår att obetald el 
till Ale kommun uppgår till 
2,4 Mkr. Vidare kvarstår att 

betala 190 000 kronor för 
hyra avseende fjärde kvarta-
let 2010. Närmare 2,6 Mkr 
blev Ale kommuns smäll av 
”Ale Arena-affären”. Dyrt 
blev det också för den tidi-
gare ordföranden, Leif 
Larsson, vars företag Ale 
Fastighetsförvaltning som 
under en tid skötte bolagets 
redovisning. Till Larsson 
finns obetalda fakturor om 
32 000 kronor. Det finns 
också en del mindre ford-
ringsägare. Arenabolaget har 
å sin sida fordringar om 170 
000 kronor, men den enskilt 
största är till Ale kommun 
(107 000 kronor) och den lär 
knappast bli betald. Däremot 
är det anmärkningsvärt att 
bandyförbundet inte viljat 
göra rätt för sig. Svenska 
Bandyförbundet har enligt 
klubbens redovisning en 

skuld till Ale-Surte om 40 
000 kronor.

På tillgångssidan finns 
också 200 000 kronor i lik-
vida bankmedel. Hur dessa 
fördelas avgör konkursför-
valtare Johan Lövrup.

När bandyklubben höll 
årsmöte i september beslu-
tade sig föreningen för en 
namnändring. Numera 
kommer föreningen att 
kallas Surte BK.

– Det främsta skälet är 
de uteblivande marknads-
föringsbidragen från Ale 
kommun. Att marknadsföra 
någon som inte stöder dig är 
inte aktuellt, säger ordföran-
den Carl Ahlgren.

Ale-Surtes arenabolag i konkurs

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Gravljus, 24 veckoljus

240:-
Jordnötter 3kg - 75:-
50st talgbollar i hink - 80:-
Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning vildfågelfrö i säck och lösvikt

Råttgift, musfällor, burar 
och elektroniska mus- 
och råttavskräckare

                  Fina gravkransar, 
dekorationer och lyktor

Stort sortiment av

Hel låda

Nu är det
dags att tänka
på småfåglarna

GLYKOL
koncentrat

2350
/liter

Motorolja
Syntet 5W40

54:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex

Prisex

ALINGSÅS. Ale-Surte Bandy AB försattes på egen 
begäran i konkurs.

Skulder på över 2,7 miljoner kronor och en 
arena utan is gjorde överlevnaden omöjlig.

– Oerhört tråkigt, men samtidigt skönt att lägga 
det bakom sig, medger klubbens ordförande Carl 
Ahlgren.

Ale-Surte Bandy AB försattes i tisdags i konkurs vid Alingsås Tingsrätt.          Arkivbild: Allan Karlsson

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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INNEBANDY

HANDBOLL

Division 4 Göteborg
Skår IBK – V Frölunda FK 8-6 
(2-2, 4-2, 2-2)
Mål Skår: Marcus Pettersson 3, Mat-
tias Hansson 3, Oscar Frii, Johan 
Andersson.
Matchens kurrar: Mattias Hans-
son 3, Marcus Pettersson 2, Johan 
Andersson 1.

Division 1 södra damer
Olofströms IBK – Ale IBF 6-5 
(0-0,5-4,1-1)
Mål Ale: Leoresa Haklaj, Sandra 
Augustsson, Cecilia Isberg, Ann-
Sofie Johansson, Sophia Adolfsson. 
Matchens kurrar: Sofia Skyberg 3, 
Cecilia Isberg 2, Victoria Eriksson 1.

1. Älvstranden 5 +26 15
2. Warberg  5 +42 13
3. SödraDal  5 +20 13
4. Olofström  5 +  2  12
5. Fröjered  4 +  3  9
6. Östra SK Jönköping 5 –24  7
7. Hovshaga  5 –  0  5
8. Kalmarsund 5 –  3  3
9. Malmhaug  4 –  5  3
10. Ale  5 –18  3
11. Pixbo Wallenstam  5 – 19  3
12. Tvååker  5 –24  0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Torslanda 
33-23 (12-14)
Mål Ale: Rikard Bäckström 5, 
Andreas Johansson 4, Kim Sandberg 
3, Joakim Samuelsson 3, Anton 
Thunberg 2, Mattias Wahlqvist 2, 
Peter Welin 2, Marcus Hylander 2. 
Matchens kurrar: Rikard Bäckström 
2, Anton Thunberg 1.

Division två västra damer
Nödinge SK – Kongelf 28-27 
(16-14)
Mål NSK: Jessica Edler 8, Nathalie 
Löfvendahl 4, Sara Andréasson 
3, Jessica Petterson 3, Johanna 
Bengtsson 3, Sofia Olofsson 3, 
Caroline Karlsson 3, Goran Vlahov. 
Matchens kurrar: Sofia Olofsson 2, 
Nathalie Löfvendahl 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 18 okt 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 103
2. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson  96
3. Torsten Johansson/Ole J Jensen 94
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  93
5. Nils Lindström/Stig Christensson 91
6. Elsa Persson/Rikard Johansson 88
7. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  81

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

SKEPPLANDA. Skår IBK 
toppar innebandyns 
division 4.

I fredagens hemma-
match mot Västra Frö-
lunda FK kom säsong-
ens tredje seger.

Marcus Pettersson 
och Mattias Hansson 
var på målhumör och 
noterades för var sitt 
hattrick.
Skårs herrseniorer har fått 
en smakstart på årets serie-
spel. Styrkan ligger fram-
förallt i offensiven där det 
vimlar av kreativa spelare 
med näsa för mål. Knappt 

nio gjorda mål i snitt per 
match är ett facit som heter 
duga.

Mot Västra Frölunda FK 
var det jämnt halvvägs in i 
matchen då Skår svarade för 
ett avgörande ryck. Under-
läge 3-4 förvandlades till led-
ning 6-4 innan mittperioden 
var till ända. Den sista akten 
slutade precis som den första, 
oavgjort 2-2. Segern innebär 
att Skår är i topp efter fyra 
spelade omgångar. I nästa 
match väntar hittills obe-
segrade Björkekärr på borta-
plan.

Firma Marcus och Mattias scorar
– Hemmavinst och serieledning

Skårs lagkapten Christian Rönkkö och Danny Eriksson ser 
på när Mattias Hanssons kvitteringsmål till 3-3 letar sig in i 
nätmaskorna. 

OLOFSTRÖM. Ale IBF:s 
damer svarade för en 
stark insats borta mot 
Olofströms IBK.

Belöningen var dock 
otacksamma noll 
poäng.

Uddamålsförlusten 
gjorde den långa buss-
resan hem extra tung.

– Det var inget rättvist resul-
tat. Vi kunde lika gärna ha 
vunnit och just därför hade 
oavgjort känts bättre, sa en 
trots allt ganska nöjd Aleträ-
nare i Ralph Gustafsson.

– Det går inte att vara 
bitter och besviken när tje-
jerna gör en så bra match. 
Under en lång säsong brukar 
det ändå jämna ut sig. Idag 
saknade vi det lilla flytet som 
behövs för att vinna jämna 
matcher.

Efter en tät första period 
där lagen tog pulsen på var-
andra lossnade det rejält i 
mittperioden. Olofström 
tog ledningen med 2-0, men 
Ale kom till-
baka flera 
gånger om. 
Plötsligt 
ledde gäs-
terna med 
4-3. Innan sista vilan hade 
ändå hemmalaget ledning-
en med 5-4.

– Det svängde fram och 
tillbaka. Vi hade ett antal bra 

kvitteringschanser i slutet av 
matchen fast å andra sidan 
brände även de några bra 
lägen. Att vår målvakt Sofia 
Skyberg utsågs till match-
ens lirare säger ju ganska 
mycket, menade Ralph Gus-
tafsson.

Trots att det bara har 
blivit en seger på fem försök 
i division ett är tongångarna 

positiva i Ale 
IBF.

– Nu tror 
jag både vi 
och tjejer-
na känner att 

vi är med på allvar. Vi har 
fått upp tempot och hänger 
med bra. Nu har vi Fröje-
reds IF borta på torsdag och 
kan vi hålla samma kvalitet 

då som i lördags är jag över-
tygad om att vi tar poäng, sa 
Ralph Gustafsson.

Ale har haft en tuff in-
ledning på säsongen och av 
seriens främsta lag återstår 
bara att möta Warbergs IC. 
Således är det först nu som 
poängen är planerade att 
hämtas.

– Vi har mycket positivt 
att ta med oss från de inle-
dande matcherna och det 
ska bli spännande att se vad 
som händer nu. Vår kurva 
pekar i rätt riktning.

Mot Olofström var 
Sophia Adolfsson och lag-
kapten Ann-Sofie Johans-
son åter tillbaka i laget.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale IBF föll med uddamålet

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Olofströms IBK – Ale IBF 6-5 (0-0,5-4,1-1)

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Skår - Västra Frölunda 8-6

Sofia Skyberg storspelade i Ale IBF:s kasse men det räckte 
ändå inte till poäng.

- Älska handboll

PROGRAM
Älvängen kulturhus
30 oktober 12.50

Dam div 4
ALE HF - AHK 09

�������������

SURTE. När Ale Arena 
stängdes försvann alla 
möjligheter för A-lags-
bandy – trodde vi.

Nu har Surte BK 
bestämt sig för att 
starta om i division 
2/3.

Det är spelare från 
det tidigare P18-laget 
och en del gamla vete-
raner som har tackat 
ja.

I veckan drar barmarksträ-
ningen igång för nya Surte 
BK, tidigare Ale-Surte Ban-
dyklubb. Per Andersson har 
varit ledare för generationen 
bandyspelare födda 1994 i 
tio år. Laget splittrades inför 
årets säsong, då Ale kommun 
tog beslut om att inte spola 
någon is i Ale Arena. Fyra 
spelare finns kvar och det 
räckte för att Per Andersson 
skulle känna suget att fortsät-
ta skapa något.

– Vildkatterna, Ale-Surtes 
B-lag, hade en plats i divi-
sion tre förra säsongen. Den 
tar vi över nu. För att få ihop 
en trupp har vi lockat med ti-
digare farmenspelare och A-
lagsspelare. 14 spelare har nu 
definitivt tackat ja och ytter-
ligare sex är intresserade, be-
rättar Per Andersson.

Helt bekymmersfritt är 

det däremot inte att starta 
ett A-lag med tanke på att 
det numera inte finns någon 
arena i Ale.

– När det gäller våra hem-
mamatcher så kommer vi att 
få spela dem på bortaplan, 
men har vi tur och får en 
kall vinter kommer vi försö-
ka spola is på Surte IP, säger 
Per Andersson.

Envisa rykten skvallrar 
om att veteraner som Stefan 
Nilsson, Fredrik Thelaus, 
Mikael Fischer och Tommy 
Jansson visat intresse för att 
medverka i nya Surte BK. 
Klart är att fjolårets A-lags-
spelare Adam Rohr kommer 
att spela.

– Jag har ju mest haft rollen 
som lagledare tidigare och 
skulle gärna se att vi hittar en 
bandykunnig person till vår 
satsning. Även om det finns 
stor kunskap i laget är det bra 
om det finns en kompetent 
coach vid sidan av. Dessut-
om saknar vi för tillfället sli-
pare och materialare. För-
hoppningsvis tas det här be-
skedet emot positivt och fler 
bandyvänner än jag känner 
kanske blodad tand. Vi måste 
gå vidare nu, avslutar Per An-
dersson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det blir A-lagsbandy i Surte

Surte Bandyklubb kommer att anmäla ett seniorlag till seriespel den kommande säsongen. 
Laget får spela i division 2/3, en kombinerad serie där de främsta lagen avslutar i tvåan.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?



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 startar ALE-hallens träningsserie 2011. 
Vi spelar på torsdagar mellan 18:00 och 22:00 

Finalspel den 15 december

Matcher 27 oktober
18.00 ALE United - Nol IK

19.00 Lödöse Nygård IK - Alvhems IK
20.00 Ahlafors IF - Kode IF

21.00 Skepplanda BTK - Nödinge SK

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

INTENSIVKURS
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ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppettider: 
Måndag-lördag 10-22

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

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.

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.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 startar ALE-hallens träningsserie 2011. 
Vi spelar på torsdagar mellan 18:00 och 22:00 

Finalspel den 15 december

Matcher 27 oktober
18.00 ALE United - Nol IK

19.00 Lödöse Nygård IK - Alvhems IK
20.00 Ahlafors IF - Kode IF

21.00 Skepplanda BTK - Nödinge SK

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
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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

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.

Husbilar
Husvagnar

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

Skarpe Nord
Lörd 29 okt kl: 15.00 

IFK KUNGÄLV 
vs.

VÄSTERÅS SK

BANDYPREMIÄR!

NÖDINGE. I elitse-
rien med BK Heid, 
allsvenskt spel med 
Kungälvs handbollsda-
mer och nu i division 
två med Nödinge SK.

Nathalie Löfvendahl 
är en lika välkommen 
som meriterad blixt-
värvning.

I söndags gjorde hon 
debut i Ale gymnasium 
och levererade direkt.

Den vänsterhänta handbollsta-
langen med Bjurslätt som mo-
derklubb avbröt sin karriär i 
elitserien och BK Heid inför 
förra årets säsong.

– Jag fick reumatism som 
17-åring och kroppen pallade 
inte för den belastning som en 
elitidrottare utsätter sig för. Jag 

fick tänka om och spelade inte 
alls i fjol. När Marcus, som jag 
hade som ledare under min tid 
i Kungälvs HK, hörde av sig 
kände jag ett stort sug och be-
stämde mig för att göra ett 
försök. På den här nivån fung-
erar det säkert 
bra, eftersom 
vi bara tränar 
två gånger i 
veckan, säger 
Nathalie Löf-
vendahl som sina 22 år till trots 
låter oerhört erfaren.

– Det är jag nog också. 
Handboll har varit mitt liv och 
jag känner att jag har en del att 
dela med mig av.

Hon står fortfarande under 
kontrakt med BK Heid och 
Nödinge är överens med klub-
ben om att hyra henne fram 
till årsskiftet. Fungerar allt bra 

har parterna en plan för att gå 
vidare.

Nathalie visade klass direkt 
och var länge 100%-ig i sitt 
skytte. Antalet målgivande 
passningar var också många.

– Det är viktigt att inte bara 
spela, utan 
också att tänka 
handboll. Vi 
gör det lite för 
svårt för oss 
idag och det 

finns tveklöst mycket kvar att 
lära, säger hon efter slutsig-
nalen. Med tanke på att jag 
inte har spelat på ett år får jag 
vara nöjd med min insats, men 
flåset måste bli bättre.

Derbymötet med Kong-
elf bjöd på stor underhållning 
och upplösningen var minst 
sagt rafflande. Onödigt spän-
nande tyckte NSK-ledningen.

– Ja, den här matchen kunde 
vi ha punkterat tidigare. Vi 
leder med fem bollar en kvart 
före slutet. Det ska inte behöva 
bli så dramatiskt, menade trä-
nare Marcus Bengtsson.

Vid ställningen 28-27 var 
det nämnda Löfvendahl som 
tog ansvar och vågade attack-
era när övriga drabbades av 
handlingsförlamning. Det gav 
Nödinge ett straffkast med 30 

sekunder kvar att spela. Jessi-
ca Edler som var säkerheten 
själv från sjumeterslinjen vack-
lade plötsligt och Kongelfs ju-
niorvärldsmästare i mål, Ame 
Ogbomo, räddade. Det gav 
gästerna en kvitteringschans. 
Den lyckades man däremot 
inte förvalta.

– Det hade varit surt om vi 
tappat poäng. Jag tror vi var 

lite trötta i slutet, konstatera-
de Nathalie Löfvendahl som 
gav hemmapubliken en föra-
ning om vad som komma skall.

Marcus Bengtsson var nöjd 
med sitt nyförvärv.

– Hon kommer tillföra 
mycket. Vi får en ny dimensi-
on. Nathalie är en skolad hand-
bollsspelare som både kan av-
sluta själv och sätta andra i 

bra läge. Hennes blick för 
spelet har våra unga talanger 
mycket att lära av. 

I Nödinge imponera-
de också linjespelaren Sofia 
Olofsson och vänstersexan 
Johanna Bengtsson.

NÖDINGE. Hemmala-
get stod emot bra i 40 
minuter.

Till sist var det ändå 
klasskillnad mellan 
Hisingen/Torslanda och 
Ale HF.

– Det låter kanske 
konstigt, men jag är 
faktiskt ganska nöjd 
med spelet idag, sum-
merade Aletränaren 
Magnus Weistedt tio-
målsförlusten.

Gästerna i Ale gymnasium var 
och är fortfarande obesegrade 
i årets division tre. I Hisingen/
Torslandas trupp finns flera 

spelare med allsvenska meri-
ter och även om Ales herrar 
länge bjöd upp till kamp hade 
det blåskrudade motståndar-
laget matchen i ett järngrepp.

– De hade en växel till, fast 
ärligt talat trodde jag nog att vi 
skulle få stryk med det dubbla. 
Vi har ett tjugotal träning-
ar tillsammans, de har kanske 
upp mot 100. Vi blir bättre 
för varje dag, men har fortfa-
rande en hel del kvar att jus-
tera. Dessutom ligger vi efter 
konditionsmässigt, något vi 
kommer att förbättra med 
tiden. Som jag har sagt tidi-

gare så kommer vi att vara ett 
helt annat lag efter jul, säger 
Magnus Weistedt.

Härlig inställning
Efter fyra spelade omgång-
ar är Ale HF fortfarande utan 
poäng. Till lagets försvar ska 
dock sägas att motståndet har 
varit tre av tabellens topplag.

– Vi skulle behöva en seger 
nu och jag tror den är nära. 
Killarna har en härlig inställ-
ning och det kommer att ge 
resultat. Det tar tid att sätta ett 
nytt grundspel och bli trygg 
med det. Vi måste ha tålamod, 

säger Magnus Weistedt.
I paus hade Hisingen/Tors-

landa bara en tvåmålsledning, 
men denna drygades ut under 
andra halvlek.

– Vi var tvungna att göra 
något, men när vi gick ut 
och punktade blev det tyvärr 
öppna gatan i försvaret. Det 
blev svårt att 
få stopp på 
dem, menade 
David Niel-
sen som vak-
tade Ales mål. 
Det var för övrigt Davids 
första tävlingsmatch på länge.

– Jag kände mig riktigt 
rostig, särskilt på kantskotten.

Framåt hade hemmalaget 
ännu större problem. I brist 
på distansskyttar försökte Ale 
gå på genombrott, men det 
var för få av niometarna som 
ville sätta dit näsan. Det mesta 
gick i sidled med mindra bra 

utdelning. Det 
finns en del att 
prata om på 
veckans trä-
ningar. Spelet 
på nio meter 

måste bli mer hotfullt. På 
söndag väntar tabelljumbon 

ÖHK Göteborg som också 
är utan seger, förhoppnings-
vis även efter nästa omgång…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Hisingen/Torslanda ett nummer för stora

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales årsfärske tränare 
Magnus Weistedt manar på 
sina spelare.HANDBOLL

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Torslanda 23-33 (12-14)

Blick för spelet. Nathalie Löfvendahl har blixtvärvats från elitserieklubben BK Heid. Nö-
dinge lånar den vänsterhänta niometaren fram till årssiftet med option på en fortsättning.

NATHALIE LÖFVENDAHL
Ålder: 22
Bor: Wieselgrensplatsen
Yrke: Jobbar på gruppboende för 
psykiskt och fysiskt funktionshin-
drade. Kontaktperson.
Klubbar: Bjurslätt, Kungälvs HK, 
BK Heid.
Därför tröjnummer 99: "Jag ville 

haft nr 11 när jag spelade i Bjurslätt, 
men det var upptaget och eftersom 
de inte accepterade 111 valde jag 99. 
Det har jag haft hela karriären".
Främsta egenskap: Vinnarskalle.
Övrigt: Är också ungdomsledare i 
Bjurslätt.

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Nödinge SK – Kongelf 28-27 (16-14)

Nödinges blixtvärvning levererade

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCHER

Söndag 23 oktober, Ale Gymnasium

12.50    F00 Nödinge SK - Kungälv

13.50    F98 Nödinge SK - Aranäs

15.00    Hdiv 6 Nödinge SK - Aranäs

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04

Båda grupperna tränar lördagar
i Nödinge sporthall

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

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 29/10
P99 kl 10.45

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBK 

Div 2 herrar kl 12.15 
ALE IBF - Kärra IBK

Dam Div4 kl 14.30
Ale IBF - IBK Walkesborg 99 

   
P98 kl 16.30

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBK 
Nästa hemmamatch: 
Div 1 södra damer
12 november 15.00 
Ale IBF - Hovshaga AIF 
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         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

Sagomspunna Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth
  
Enligt legenden har Vineta, 
den sjunkna byn – även kallat 
Nordens Atlantis – legat här, där 
Barth nu ligger. En charmerande 
liten stad belägen vid Östersjöns 
brusande vågor med ett välbev-
arat centrum från medeltiden och 
en havspromenad. Hotellet ligger 
i lugna omgivningar i utkanten 
av staden. Härifrån har ni dessu-
tom möjlighet att uppleva t.ex. 
hansastaden Stralsund, semes-
terön Rügen, Nationalparken 
Jasmund och Koloss von Prora. 
Glöm heller inte julmarknaderna 
i Stralsund och Rostock!

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till 
 Vineta museum

 
Ankomst: 
Valfri 23/10-1/11, 10-21/11, 
26/-30/11, 17/12 2011 samt 
2-31/1 och 5/2-2/4 2012.

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Upplev Hamburg
4 dagar i förorten Norderstedt

Park Hotel Norderstedt 
Hamburg – gammal hansastad och underhållningens mecka! Hotellet 
ligger omgivet av butiker, restauranger och endast några hundra 
meter från U-bahn-stationen med ca 25- 30 minuter till centrum.

Ankomst: Tors-fre. t.o.m. 16/12 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotellets 
 garage

 

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona 
Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 2011 samt 6/1-22/6 och 3/8-
14/12 2012. Valfri höstlov och fl era högtider – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x kaffe & kaka
•  2 x kvällsbuffé

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

HJÄRTUM. Torsdagen den 
20 oktober samlades ett 
70-tal av SPF Göta Älvdals-
bygdens medlemmar i Hjär-
tumsgården för höstfest.

Fösta programpunkten 
stod Bert Carlsson, Swed-
bank , Lilla Edet, för.  Han 
berättade om bakgrunden 
till bankens beslut att inte 
hantera kontanter. Delta-
garna fick också tips på al-
ternativa betalningssätt 
och hur banken kan hjälpa 
kunder med till exempel 
nedsatt syn.

Innan nästa program-
punkt intogs ärtsoppa med 
varm punsch, för de som 
önskade.

Sören Eklund från 
Ardala utanför Skara över-
tog scen och berättade 
under rubriken ”Lanthan-
deln var centrum i sock-
nen”. Han visade sin film 
om faderns lanthandel i 
Ardala och framförde några 
visor till eget dragspel.

Träffen avslutades med 
kaffe och lottdragning.

❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

KUNGÄLV. Variationsrik.
Så skulle man enkelt 

kunna sammanfatta 
årets höstkonsert med 
Opus -83.

Publiken i Mimers 
Hus fick uppleva allti-
från opera och jazz till 
hårdrock.

– Det är en sjuk blandning 
av musik, konstaterade Con-
fusions kapellmästare Dan 
Lindén.

Så sant. De drygt 200 be-
sökarna som valt att förläg-
ga söndagseftermiddagen i 
Mimers Hus fick vara med 
om en udda men ack så un-
derhållande resa genom olika 
genrer.

Med sedvanlig professio-
nalism och härlig utstrålning 

bjöd Opus -83 på en två tim-
mars njutningsfull upplevel-
se. Dirigent Jack Svantes-
son och hans 35 personer 
röststarka kör fick välför-

tjänta applåder när slutnum-
ret, Queens Bohemian Rhap-
sody, klingat ut.

– Att kunna blanda olika 
musikstilar är väldigt roligt. 
Det är utvecklande och dess-
utom kul för publiken, säger 
Svantesson som hade all an-
ledning att vara nöjd med 
söndagens framträdande.

”Gabriellas sång”, 
”Himlen är oskyldigt blå”, 
”Amazing Grace” och ”Phan-
tom of the Opera” var några 
av de musikstycken som 
framfördes. Förutom vacker 
körsång fick vi också höra fin-
stämd solosång av Olle Pe-
tersson, Jennie Elonsson, 

Ingela Friberg och Sven 
Emanuel.

Variationsrik höstkonsert med Opus -83

I MIMERS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Opus -83 svarade för en bejublad höstkonsert i Mimers Hus i söndags.

Olle Pettersson.
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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         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

Sagomspunna Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth
  
Enligt legenden har Vineta, 
den sjunkna byn – även kallat 
Nordens Atlantis – legat här, där 
Barth nu ligger. En charmerande 
liten stad belägen vid Östersjöns 
brusande vågor med ett välbev-
arat centrum från medeltiden och 
en havspromenad. Hotellet ligger 
i lugna omgivningar i utkanten 
av staden. Härifrån har ni dessu-
tom möjlighet att uppleva t.ex. 
hansastaden Stralsund, semes-
terön Rügen, Nationalparken 
Jasmund och Koloss von Prora. 
Glöm heller inte julmarknaderna 
i Stralsund och Rostock!

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till 
 Vineta museum

 
Ankomst: 
Valfri 23/10-1/11, 10-21/11, 
26/-30/11, 17/12 2011 samt 
2-31/1 och 5/2-2/4 2012.

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Upplev Hamburg
4 dagar i förorten Norderstedt

Park Hotel Norderstedt 
Hamburg – gammal hansastad och underhållningens mecka! Hotellet 
ligger omgivet av butiker, restauranger och endast några hundra 
meter från U-bahn-stationen med ca 25- 30 minuter till centrum.

Ankomst: Tors-fre. t.o.m. 16/12 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotellets 
 garage

 

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona 
Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 2011 samt 6/1-22/6 och 3/8-
14/12 2012. Valfri höstlov och fl era högtider – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x kaffe & kaka
•  2 x kvällsbuffé

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

HJÄRTUM. Torsdagen den 
20 oktober samlades ett 
70-tal av SPF Göta Älvdals-
bygdens medlemmar i Hjär-
tumsgården för höstfest.

Fösta programpunkten 
stod Bert Carlsson, Swed-
bank , Lilla Edet, för.  Han 
berättade om bakgrunden 
till bankens beslut att inte 
hantera kontanter. Delta-
garna fick också tips på al-
ternativa betalningssätt 
och hur banken kan hjälpa 
kunder med till exempel 
nedsatt syn.

Innan nästa program-
punkt intogs ärtsoppa med 
varm punsch, för de som 
önskade.

Sören Eklund från 
Ardala utanför Skara över-
tog scen och berättade 
under rubriken ”Lanthan-
deln var centrum i sock-
nen”. Han visade sin film 
om faderns lanthandel i 
Ardala och framförde några 
visor till eget dragspel.

Träffen avslutades med 
kaffe och lottdragning.

❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

KUNGÄLV. Variationsrik.
Så skulle man enkelt 

kunna sammanfatta 
årets höstkonsert med 
Opus -83.

Publiken i Mimers 
Hus fick uppleva allti-
från opera och jazz till 
hårdrock.

– Det är en sjuk blandning 
av musik, konstaterade Con-
fusions kapellmästare Dan 
Lindén.

Så sant. De drygt 200 be-
sökarna som valt att förläg-
ga söndagseftermiddagen i 
Mimers Hus fick vara med 
om en udda men ack så un-
derhållande resa genom olika 
genrer.

Med sedvanlig professio-
nalism och härlig utstrålning 

bjöd Opus -83 på en två tim-
mars njutningsfull upplevel-
se. Dirigent Jack Svantes-
son och hans 35 personer 
röststarka kör fick välför-

tjänta applåder när slutnum-
ret, Queens Bohemian Rhap-
sody, klingat ut.

– Att kunna blanda olika 
musikstilar är väldigt roligt. 
Det är utvecklande och dess-
utom kul för publiken, säger 
Svantesson som hade all an-
ledning att vara nöjd med 
söndagens framträdande.

”Gabriellas sång”, 
”Himlen är oskyldigt blå”, 
”Amazing Grace” och ”Phan-
tom of the Opera” var några 
av de musikstycken som 
framfördes. Förutom vacker 
körsång fick vi också höra fin-
stämd solosång av Olle Pe-
tersson, Jennie Elonsson, 

Ingela Friberg och Sven 
Emanuel.

Variationsrik höstkonsert med Opus -83

I MIMERS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Opus -83 svarade för en bejublad höstkonsert i Mimers Hus i söndags.

Olle Pettersson.
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VARMT
VÄLKOMNA!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

HÅLANDA. Hjälpstickan är nominerad 
till Svenska Hjältar 2011.

Göteborgsområdet har fått en filial 
för inlämning av stickade produkter 
till stadens hemlösa.

– Jag fungerar som ett ombud för 
Stadsmissionen, som är den organi-
sation som kommer att dela ut plag-
gen genom sitt projekt Gatljuset, 
säger Ingela Berntsson i Hålanda.

Hjälpstickan är ett relativt nytt fenomen. 
Götborgsfilialen har bara 
funnits i några veckor och 
Ingela Berntsson är en av de 
frivilliga krafter som anmält 
sig till verksamheten.

– Jag älskar att sticka och 
att få hjälpa andra männis-
kor känns underbart, säger 
Ingela.

Initiativtagaren till Hjälp-
stickan, Ulrika Loeb, har fi-
gurerat flitigt i media den se-
naste tiden sedan hon blivit 
nominerad till Svenska Hjäl-
tar.

– Hennes hemsida hade ti-
digare 150 besökare per dag, 
men har nu cirka 700 träffar, 
förklarar Ingela.

Tanken med Hjälpstickan 
är att frivilliga personer stick-
ar klädesplagg som de hemlö-
sa sedan får. Behovet är enligt 
Stadsmissionen oändligt.

– Smått eller stort spelar 
ingen roll, huvudsaken är att 
det är nystickade plagg, säger 
Ingela.

– De som vill är välkom-
na hem till mig i Hålanda 
och lämna sina plagg. Deisy 
Design på Kungsportsavenyn 
fungerar också som ett inläm-
ningsställe, avslutar Ingela 
Berntsson.

JONAS ANDERSSON

Stickar för 
de hemlösa

Ingela Berntsson stickar alla möjliga klädes-
plagg, så som vantar, mössor och halsdu-
kar, hemma hobbyverkstaden i Hålanda. Pro-
dukterna kommer sedan Göteborgs hemlö-
sa till del. Underhållning

Allsång ~ Dans 
plus lite annat smått och gott

Spelmanslaget
KAFFERAST

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD
Lördagen den 26 nov kl 17
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HöSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 3 och fre 4 november kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor
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Finns det en kraft i tron 
på Jesus, kan tron på 
honom göra skill-

nad i våra liv eller är det 
bara vackra ord från kyrk-
ligt håll? Söndagens berät-
telse (läs gärna Markus 2:1-
12) handlar om en människa 
som var lam. Vi förstår att 
livet var hårt och besvärligt, 
för på Jesu tid fanns ju ingen 
hjälpmedelscentral med rull-
stolar och andra hjälpme-
del att tillgå. Nej mannen 
var helt enkelt beroende 
av andra och deras välvilja. 
Men som tur var fanns fyra 
goda vänner som fick höra 
att Jesus var i staden. Då 
tänkte de; vi tar med honom 
till Jesus kanske han kan 
bota vår vän. Sagt och gjort, 
de bar mannen på hans säng 
till huset där Jesus befann 
sig. Trots goda intensio-
ner så uppstod ett problem. 
För huset var mer än full-
satt, de kom helt enkelt inte 
in. Skulle de ge upp och falla 
in i tankar som; det är ingen 
idé, det hade ändå inte lyck-
ats? 

Men som tur var så tänkte 
det inte så. För de var så 
angelägna att deras lame 
vän skulle få möta Jesus, så 
det tänkte nytt! För de fyra 
männen hade en förväntan 
på att ett möte med Jesus 
kunde göra skillnad. Så de 
bar upp sin vän på taket och 
hör och häpna, så började 
de att bryta upp det, så att 
de kunde fira ner sin vän 
till Jesus. Vad hände när 
mannen sänktes ner framför 
Jesus? Jo, Jesus säger till 

mannen; mitt barn, dina 
synder är förlåtna, orden 
som också du och jag behö-
ver höra om och om igen. 
För dem är också till dig, 
orden som säger; Du är för-
låten, du är älskad, det finns 
en mening med ditt liv. Så 
det som händer när Jesus 
talar till den lame mannen, 
är att han upprättar och 
befriar honom från allt det 
som bundit honom. Kanske 
hade han en dålig självkänsla 
och sett ner på sig själv? 
Oavsett så bekräftar nu Jesus 
honom som en fullvärdig 
människa. Mitt barn jag 
älskar dig. En kärlek som 
förlåter och upprättar. Här 
kunde berättelsen ha slutat 
och mannen hade fått bli 
buren hem, men nu som en 
helt ny människa, en pånytt-
född människa!  Men det 
slutade inte med att de bar 
hem den lame, för Jesus sa 
också; Stig upp ta din bädd 
och gå hem, och undret 
skedde. För Jesus ville mer 
och hade mer att ge den 
lame mannen. På samma 
som alltid Jesus har mer att 
ge dig och mig oavsett om vi 
blir helade eller inte. För det 
stora undret är inte att bli 
frisk utan att Jesus älskar och 
förlåter oss och alltid finns 
vid vår sida. Jesus vill dig 
och mig väl därför så kan vi 
med frimodighet räkna med 
honom i våra liv. För det 
finns kraft i tron på Jesus, en 
tro som gör skillnad i livet. 

Per Kjellberg
Pastor i Surte

Kan tron på Jesus 
göra skillnad?

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Elias Berg 
är ny pastor i Smyrna-
kyrkan.

Tjänsten inriktar sig 
i första hand till barn 
och ungdomar.

– Det är kul och sti-
mulerande att få jobba 
med den yngre genera-
tionen i församlingen, 
säger Elias till lokaltid-
ningen.

Elias Berg, 28, kommer när-
mast från Örebro där han avslu-
tade en treårig teologisk utbild-
ning i somras. Sedan såg han en 
annons i tidningen om en ledig 
pastorstjänst i Älvängen, sökte 
och fick jobbet.

– Jag har egentligen ingen 
koppling till Älvängen, mer än 
att jag känner några kollegor 
som har arbetat här. Det verkar 
vara en skön plats och en god 
atmosfär på orten. Det är fan-
tastiska människor som arbetar 
i församlingen, förklarar Elias 
som tillträdde sin tjänst den 1 
september.

Elias härstammar från 
Västra Frölunda, men till-
bringade fem år som barn i 
Kongo. Som vuxen har han 
återvänt till Afrika och Kenya 
då han tillsammans med sin fru 
arbetade med ett informations-
projekt om hiv och aids.

– Jag är mer förtjust i värme 
än kyla. Den årstid som stundar 
nu är inget vidare, säger Elias.

Han har tidigare arbetat 
som ungdomsledare under två 

och ett halvt år i Västra Frö-
lunda pingstkyrka. Nu får han 
återigen chansen att jobba med 
barn och ungdomar.

– Det är en oerhört viktig 
målgrupp att ta hand om. För 
många ungdomar är det en 
utsatt tid där man känner krav 
och press från olika håll. Det 
ställs krav på hur man ska se 
ut och vad man presterar. Vårt 
budskap är att personens värde 
inte har med de faktorerna att 
göra, säger Elias.

Vad för typ av barn- och 
ungdomsverksamhet bedri-
ver ni idag?

– För barnen är det hobby 
på torsdagskvällarna där vi 
först har storsamling och 
sedan pyssel i form av bakning, 
biljard, pingis och så vidare. 
Äventyret är på söndagar och 
motsvarar den klassiska sön-
dagsskolan fast i modernare 
tappning.

– När det gäller ungdo-
marna så har vi Greenhouse 
på fredagskvällar där vi börjar 
med gudstjänst och har efter-
följande ungdomscafé. Vi får 
heller inte glömma konfirma-
tionsundervisningen som vi 
genomför tillsammans med 
Missionskyrkan i Älvängen, 
avslutar Elias Berg.

JONAS ANDERSSON

Ungdomspastor i Smyrnakyrkan
Elias Berg är ny pastor med inriktning mot barn och ungdomar.

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se

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

Öppet hus i Allhelgonatid
Under Allhelgonahelgen kommer Starrkärrs kyrka vara öppen:
Torsdag  3 november  10.00–18.00
Fredag  4 november 10.00–18.00
Lördag  5 november 10.00–18.00  
Musikandakt 16.00  ”En stund till eftertanke”

Välkommen in i kyrkan. Sök stillheten – tänd ett ljus.
Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe 
och samtala med någon.

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 6 november kl 18.00 i Starrkärrs kyrka.

Kilanda kyrka 
Fredag 4 november kommer kyrkan 
vara öppen 12.00-15.00.

Lördag 5 november Musikandakt kl. 18.00

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 1/11 och 

onsdag 2/11 kl 12-15
Tag med eget glas eller 
köp för 10kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10kr
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte ������������������
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Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 26/10 Undervisning 
om dop, Marie Nordvall. 
Torsd 27/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Kl 19, Sty-
relsemöte. Fred 28/10 kl 19, 
Kvällsmöte, Marcus Arden-
fors. Rappgrupp. Café. Lörd 
29/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Kl 10, Ledar-
utbildning, Marcus Arden-
fors. Kl 12, Bibelundervis-
ning, Marcus Ardenfors. 
Kl 13.30, Lunch (anmä-
lan till Elias Berg, 0709-
996101 senast 23/10). Kl 15, 
Sportaktivitet i Älvängen-
skolan. Kl 19, Kvällsmöte, 
Marcus Ardenfors. Sönd 
30/10 kl 11, Gudstjänst, 
Marcus Ardenfors. Dop. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 1/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
Fred 28/10 kl 10, Surte 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små R Bäck.
 30/10 19:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst  R 
Bäck. Kl 11, Nödinge kyrka
Gudstjänst för Stora o små 
H Hultén. Månd 31/10

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

Till minne 

Till minne av
vår älskade

Stefan Giordano
* 16/11 1968

† 27/10 1991

Vad det är dumt att tro att 
man kan glömma, och dumt 
att tro att tiden läker såren. 

Den stora sorgen- den är 
intet sår.

Den är ett frö, som föll i 
hjärtats gömma och gror och 
växer till ett träd med åren, 
och bär en bitter blomning 

varje vår.

I ofattbara 20 år har vi 
saknat den Kärleksfulla 
och varma person som 

var Du

Vi är alltid en för lite!

Mamma och Pappa
Maria med familj

Ett varmt tack

till Er alla som genom 
blommor och gåvor 

hedrat minnet 
av vår kära mamma

Majken Jansson
vid hennes bortgång

och begravning.

Edna och Eva-Britt
med familjer

May Veer, Alafors har avli-
dit. Född 1930 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Britt Magnusson, Nol har 
avlidit. Född 1944 och ef-
terlämnar barn med familjer 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Anita Berggren Johans-
son, Nödinge har avlidit. 
Född 1934 och efterlämnar 
maken Kenneth samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Jörgen Andersson, Nol 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar barn med famil-
jer, Gun samt syskon som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunnel Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
19 oktober begravnings-
gudstjänst för Gunnel Jo-
hansson, Sannum. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Ellen Persson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
21 oktober begravnings-
gudstjänst för Ellen Persson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Vår kära lilla
Mamma, Svärmor

Mormor och Farmor

Britt Magnusson
*28/10 1944

har idag stilla somnat in
och lämnat oss i djup

sorg och saknad.

Nol
14 oktober 2011

LENA och HÅKAN
Nathalie, Kajsa

RAYMOND
Tobias

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Tack lilla Mamma för
all kärlek och omsorg
Du gav oss.

Tack för alla ljusa
minnen Du lämnar
kvar.

Du kommer för evigt
att finnas i våra
hjärtan.

Begravningsakten äger
rum tisdagen 1 november

kl. 11.00 i Starrkärrs
kapell. Efter akten

inbjuds till minnesstund.
Svar om deltagande

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredag 28 oktober.

Vår Käre

Jörgen
Andersson

* 12/3  1944

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
18 oktober 2011

SUSANNE och
MARTIN

Charlie, Sofia
ROBERT och LENA

Oliver, Linus
MAGNUS

GUN
Janne, Barbro

Övrig släkt och vänner

Allt vad Du lidit vi nog 
ej förstått

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden nu fullbordad 
var

Begravningsakten äger
rum fredagen 11

november kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Roger Eriksson
vid hans bortgång, för

blommor, brev,
telefonsamtal och
minnesgåvor till

Alzheimerfonden, vill vi
framföra vårt varma

tack. Tack också till alla
medverkande som med

tal, sång och musik
gjorde begravningen till

ett ljust och vackert
minne.

BIRGITTA
Marie-Louise och Jari

Thomas
Barnbarnen

Tack

Vår älskade 
Farmor, Mormor 

Gammelfarmor och 
Gammelmormor

Sigrid Karlsson

Det går en ängel kring 
vårt hus

hon bär på två förgyllda 
ljus

hon bär en bok uti sin 
hand

så somna vi i Jesu namn

BOSSE, JIMMY 
KALLE, KAROLINA

THERESE, ÅSA
ANDERS, PETER

JENNY, CARL-JOHAN
STEFAN

LINDA MALIN
med familjer

 kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 2/11 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 30/10 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Onsd 2/11 
kl 18.30, 
Veckomässa i församlings-
hemmet. Hålanda sönd 
30/10 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Onsd 2/11 kl 10, 
Gemenskapsträff. Lörd 
5/11 kl 10, Mässa Skredsvik. 
S:t Peder sönd 30/10 kl 10, 
Mässa Broman. Ale-Skövde 
sönd 30/10 kl 12, Gudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Lörd 
5/11 kl 12, Mässa Skredsvik. 
Tunge sönd 30/10, se ovan-
stående.

Pingstkyrkan Bohus
Onsd 26/10 kl 19, Sång och 
bibelläsning. Sönd 30/10 kl 
11, Gudstjänst vad Gud vill 
göra. Onsd 2/11 kl 19, eku-
menisk bön i surte kyrka.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10 Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8.30, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 3/11 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 6/11 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 26/10 kl 18.30, Även-
turarScout-Tonår. Tisd 1/11 
kl 16, Konfa Älvängens Mis-
sionskyrka. Tisd 1/11 kl 19, 
Programråd. Onsd 2/11 kl 
18.30, SpårarScout-Upptäck-
arScout.

Surte missionskyrka
Onsd 26/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 26/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.  Fred 28/10 
kl 18:30, Spel- och filmkväll 
med fika och andakt. Alla 
åldrar välkomna! Sönd 30/10 
kl 11, Gudstjänst - Andakt. 
Lisa Hylén. Kollekt till 
distriktet. Enkelt kyrkfika. 
Månd 31/10 kl 19, Musik-
kåren övar. Onsd 2/11 kl 
15, Onsdagsträff. "Plus och 
minus i livet". Ragne Frans-
son.  Onsd 2/11 19:00. 
Ekumenisk bönesamling i 
Surte kyrka. Onsd 2/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 3/11 18:30. Alphakurs 
- Nyfiken på kristen tro.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 30/10, 19 e trefaldighet 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Olle Modig. Älvängens kyrka 
kl 11, Gudstjänst, Söndags-
skola, Andersson. Nols kyrka 
kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Ingemar Carlsson.

Älvängens missionskyrka
Tisd 25/10 kl 18, Smult-
ron övar. Kl 19, Styrelsen. 
Onsd 26/10 kl 12, Babymas-
sage-nykurs. Torsd 27/10 kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Sönd 30/10 kl 11, Gudstjänst 
med "Marianns böngrupp". 
AM Svenninghed. anne Tur-
skog mfl. Nattvard-söndags-
skola. Utgångskollekt till 
equrnemies arbete. Tisd 1/11 
kl 10-13, Tisdagscafé. Onsd 
2/11 kl 12, Babymassage. 
Torsd 3/11 kl 15, Dagledig-
träff. "En kosmisk berättelse 
om stjärnor, planeter och liv". 
Bertil Westergren. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Vigda 

Vi har gift oss!
Johanna Kettunen och 

Robin Ebbesson
Vigdes 27 augusti 2011 i 

St.Pauli kyrka i Göteborg. 
Stort tack till våra under-
bara familjer och vänner 
för en oförglömlig dag.

Nu heter vi båda Ebbesson
(Foto: Cim Ek)

Karin Johansson o
Anders Adielsson

Vigdes på sommarens vack-
raste dag på Alebackens 
topp den 11 juni 2011

Tack alla nära o kära för all 
hjälp och en trevlig fest
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Finns det en kraft i tron 
på Jesus, kan tron på 
honom göra skill-

nad i våra liv eller är det 
bara vackra ord från kyrk-
ligt håll? Söndagens berät-
telse (läs gärna Markus 2:1-
12) handlar om en människa 
som var lam. Vi förstår att 
livet var hårt och besvärligt, 
för på Jesu tid fanns ju ingen 
hjälpmedelscentral med rull-
stolar och andra hjälpme-
del att tillgå. Nej mannen 
var helt enkelt beroende 
av andra och deras välvilja. 
Men som tur var fanns fyra 
goda vänner som fick höra 
att Jesus var i staden. Då 
tänkte de; vi tar med honom 
till Jesus kanske han kan 
bota vår vän. Sagt och gjort, 
de bar mannen på hans säng 
till huset där Jesus befann 
sig. Trots goda intensio-
ner så uppstod ett problem. 
För huset var mer än full-
satt, de kom helt enkelt inte 
in. Skulle de ge upp och falla 
in i tankar som; det är ingen 
idé, det hade ändå inte lyck-
ats? 

Men som tur var så tänkte 
det inte så. För de var så 
angelägna att deras lame 
vän skulle få möta Jesus, så 
det tänkte nytt! För de fyra 
männen hade en förväntan 
på att ett möte med Jesus 
kunde göra skillnad. Så de 
bar upp sin vän på taket och 
hör och häpna, så började 
de att bryta upp det, så att 
de kunde fira ner sin vän 
till Jesus. Vad hände när 
mannen sänktes ner framför 
Jesus? Jo, Jesus säger till 

mannen; mitt barn, dina 
synder är förlåtna, orden 
som också du och jag behö-
ver höra om och om igen. 
För dem är också till dig, 
orden som säger; Du är för-
låten, du är älskad, det finns 
en mening med ditt liv. Så 
det som händer när Jesus 
talar till den lame mannen, 
är att han upprättar och 
befriar honom från allt det 
som bundit honom. Kanske 
hade han en dålig självkänsla 
och sett ner på sig själv? 
Oavsett så bekräftar nu Jesus 
honom som en fullvärdig 
människa. Mitt barn jag 
älskar dig. En kärlek som 
förlåter och upprättar. Här 
kunde berättelsen ha slutat 
och mannen hade fått bli 
buren hem, men nu som en 
helt ny människa, en pånytt-
född människa!  Men det 
slutade inte med att de bar 
hem den lame, för Jesus sa 
också; Stig upp ta din bädd 
och gå hem, och undret 
skedde. För Jesus ville mer 
och hade mer att ge den 
lame mannen. På samma 
som alltid Jesus har mer att 
ge dig och mig oavsett om vi 
blir helade eller inte. För det 
stora undret är inte att bli 
frisk utan att Jesus älskar och 
förlåter oss och alltid finns 
vid vår sida. Jesus vill dig 
och mig väl därför så kan vi 
med frimodighet räkna med 
honom i våra liv. För det 
finns kraft i tron på Jesus, en 
tro som gör skillnad i livet. 

Per Kjellberg
Pastor i Surte

Kan tron på Jesus 
göra skillnad?

Betraktelse

ÄLVÄNGEN. Elias Berg 
är ny pastor i Smyrna-
kyrkan.

Tjänsten inriktar sig 
i första hand till barn 
och ungdomar.

– Det är kul och sti-
mulerande att få jobba 
med den yngre genera-
tionen i församlingen, 
säger Elias till lokaltid-
ningen.

Elias Berg, 28, kommer när-
mast från Örebro där han avslu-
tade en treårig teologisk utbild-
ning i somras. Sedan såg han en 
annons i tidningen om en ledig 
pastorstjänst i Älvängen, sökte 
och fick jobbet.

– Jag har egentligen ingen 
koppling till Älvängen, mer än 
att jag känner några kollegor 
som har arbetat här. Det verkar 
vara en skön plats och en god 
atmosfär på orten. Det är fan-
tastiska människor som arbetar 
i församlingen, förklarar Elias 
som tillträdde sin tjänst den 1 
september.

Elias härstammar från 
Västra Frölunda, men till-
bringade fem år som barn i 
Kongo. Som vuxen har han 
återvänt till Afrika och Kenya 
då han tillsammans med sin fru 
arbetade med ett informations-
projekt om hiv och aids.

– Jag är mer förtjust i värme 
än kyla. Den årstid som stundar 
nu är inget vidare, säger Elias.

Han har tidigare arbetat 
som ungdomsledare under två 

och ett halvt år i Västra Frö-
lunda pingstkyrka. Nu får han 
återigen chansen att jobba med 
barn och ungdomar.

– Det är en oerhört viktig 
målgrupp att ta hand om. För 
många ungdomar är det en 
utsatt tid där man känner krav 
och press från olika håll. Det 
ställs krav på hur man ska se 
ut och vad man presterar. Vårt 
budskap är att personens värde 
inte har med de faktorerna att 
göra, säger Elias.

Vad för typ av barn- och 
ungdomsverksamhet bedri-
ver ni idag?

– För barnen är det hobby 
på torsdagskvällarna där vi 
först har storsamling och 
sedan pyssel i form av bakning, 
biljard, pingis och så vidare. 
Äventyret är på söndagar och 
motsvarar den klassiska sön-
dagsskolan fast i modernare 
tappning.

– När det gäller ungdo-
marna så har vi Greenhouse 
på fredagskvällar där vi börjar 
med gudstjänst och har efter-
följande ungdomscafé. Vi får 
heller inte glömma konfirma-
tionsundervisningen som vi 
genomför tillsammans med 
Missionskyrkan i Älvängen, 
avslutar Elias Berg.

JONAS ANDERSSON

Ungdomspastor i Smyrnakyrkan
Elias Berg är ny pastor med inriktning mot barn och ungdomar.

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se

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

Öppet hus i Allhelgonatid
Under Allhelgonahelgen kommer Starrkärrs kyrka vara öppen:
Torsdag  3 november  10.00–18.00
Fredag  4 november 10.00–18.00
Lördag  5 november 10.00–18.00  
Musikandakt 16.00  ”En stund till eftertanke”

Välkommen in i kyrkan. Sök stillheten – tänd ett ljus.
Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe 
och samtala med någon.

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 6 november kl 18.00 i Starrkärrs kyrka.

Kilanda kyrka 
Fredag 4 november kommer kyrkan 
vara öppen 12.00-15.00.

Lördag 5 november Musikandakt kl. 18.00

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 1/11 och 

onsdag 2/11 kl 12-15
Tag med eget glas eller 
köp för 10kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10kr
Fika finns att köpa.
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Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 25/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 26/10 Undervisning 
om dop, Marie Nordvall. 
Torsd 27/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Kl 19, Sty-
relsemöte. Fred 28/10 kl 19, 
Kvällsmöte, Marcus Arden-
fors. Rappgrupp. Café. Lörd 
29/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Kl 10, Ledar-
utbildning, Marcus Arden-
fors. Kl 12, Bibelundervis-
ning, Marcus Ardenfors. 
Kl 13.30, Lunch (anmä-
lan till Elias Berg, 0709-
996101 senast 23/10). Kl 15, 
Sportaktivitet i Älvängen-
skolan. Kl 19, Kvällsmöte, 
Marcus Ardenfors. Sönd 
30/10 kl 11, Gudstjänst, 
Marcus Ardenfors. Dop. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 1/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
Fred 28/10 kl 10, Surte 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små R Bäck.
 30/10 19:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst  R 
Bäck. Kl 11, Nödinge kyrka
Gudstjänst för Stora o små 
H Hultén. Månd 31/10

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

Till minne 

Till minne av
vår älskade

Stefan Giordano
* 16/11 1968

† 27/10 1991

Vad det är dumt att tro att 
man kan glömma, och dumt 
att tro att tiden läker såren. 

Den stora sorgen- den är 
intet sår.

Den är ett frö, som föll i 
hjärtats gömma och gror och 
växer till ett träd med åren, 
och bär en bitter blomning 

varje vår.

I ofattbara 20 år har vi 
saknat den Kärleksfulla 
och varma person som 

var Du

Vi är alltid en för lite!

Mamma och Pappa
Maria med familj

Ett varmt tack

till Er alla som genom 
blommor och gåvor 

hedrat minnet 
av vår kära mamma

Majken Jansson
vid hennes bortgång

och begravning.

Edna och Eva-Britt
med familjer

May Veer, Alafors har avli-
dit. Född 1930 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Britt Magnusson, Nol har 
avlidit. Född 1944 och ef-
terlämnar barn med familjer 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Anita Berggren Johans-
son, Nödinge har avlidit. 
Född 1934 och efterlämnar 
maken Kenneth samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Jörgen Andersson, Nol 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar barn med famil-
jer, Gun samt syskon som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunnel Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
19 oktober begravnings-
gudstjänst för Gunnel Jo-
hansson, Sannum. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Ellen Persson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
21 oktober begravnings-
gudstjänst för Ellen Persson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Vår kära lilla
Mamma, Svärmor

Mormor och Farmor

Britt Magnusson
*28/10 1944

har idag stilla somnat in
och lämnat oss i djup

sorg och saknad.

Nol
14 oktober 2011

LENA och HÅKAN
Nathalie, Kajsa

RAYMOND
Tobias

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Tack lilla Mamma för
all kärlek och omsorg
Du gav oss.

Tack för alla ljusa
minnen Du lämnar
kvar.

Du kommer för evigt
att finnas i våra
hjärtan.

Begravningsakten äger
rum tisdagen 1 november

kl. 11.00 i Starrkärrs
kapell. Efter akten

inbjuds till minnesstund.
Svar om deltagande

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredag 28 oktober.

Vår Käre

Jörgen
Andersson

* 12/3  1944

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
18 oktober 2011

SUSANNE och
MARTIN

Charlie, Sofia
ROBERT och LENA

Oliver, Linus
MAGNUS

GUN
Janne, Barbro

Övrig släkt och vänner

Allt vad Du lidit vi nog 
ej förstått

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden nu fullbordad 
var

Begravningsakten äger
rum fredagen 11

november kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Roger Eriksson
vid hans bortgång, för

blommor, brev,
telefonsamtal och
minnesgåvor till

Alzheimerfonden, vill vi
framföra vårt varma

tack. Tack också till alla
medverkande som med

tal, sång och musik
gjorde begravningen till

ett ljust och vackert
minne.

BIRGITTA
Marie-Louise och Jari

Thomas
Barnbarnen

Tack

Vår älskade 
Farmor, Mormor 

Gammelfarmor och 
Gammelmormor

Sigrid Karlsson

Det går en ängel kring 
vårt hus

hon bär på två förgyllda 
ljus

hon bär en bok uti sin 
hand

så somna vi i Jesu namn

BOSSE, JIMMY 
KALLE, KAROLINA

THERESE, ÅSA
ANDERS, PETER

JENNY, CARL-JOHAN
STEFAN

LINDA MALIN
med familjer

 kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 2/11 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 30/10 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Onsd 2/11 
kl 18.30, 
Veckomässa i församlings-
hemmet. Hålanda sönd 
30/10 kl 12, Gudstjänst 
Skredsvik. Onsd 2/11 kl 10, 
Gemenskapsträff. Lörd 
5/11 kl 10, Mässa Skredsvik. 
S:t Peder sönd 30/10 kl 10, 
Mässa Broman. Ale-Skövde 
sönd 30/10 kl 12, Gudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Lörd 
5/11 kl 12, Mässa Skredsvik. 
Tunge sönd 30/10, se ovan-
stående.

Pingstkyrkan Bohus
Onsd 26/10 kl 19, Sång och 
bibelläsning. Sönd 30/10 kl 
11, Gudstjänst vad Gud vill 
göra. Onsd 2/11 kl 19, eku-
menisk bön i surte kyrka.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10 Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 8.30, Mässa 
i församlingshemmet, Wes-
tergaard. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen i
Alafors
Torsd 3/11 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 6/11 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 26/10 kl 18.30, Även-
turarScout-Tonår. Tisd 1/11 
kl 16, Konfa Älvängens Mis-
sionskyrka. Tisd 1/11 kl 19, 
Programråd. Onsd 2/11 kl 
18.30, SpårarScout-Upptäck-
arScout.

Surte missionskyrka
Onsd 26/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 26/10 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.  Fred 28/10 
kl 18:30, Spel- och filmkväll 
med fika och andakt. Alla 
åldrar välkomna! Sönd 30/10 
kl 11, Gudstjänst - Andakt. 
Lisa Hylén. Kollekt till 
distriktet. Enkelt kyrkfika. 
Månd 31/10 kl 19, Musik-
kåren övar. Onsd 2/11 kl 
15, Onsdagsträff. "Plus och 
minus i livet". Ragne Frans-
son.  Onsd 2/11 19:00. 
Ekumenisk bönesamling i 
Surte kyrka. Onsd 2/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 3/11 18:30. Alphakurs 
- Nyfiken på kristen tro.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 30/10, 19 e trefaldighet 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Olle Modig. Älvängens kyrka 
kl 11, Gudstjänst, Söndags-
skola, Andersson. Nols kyrka 
kl 17, Förbönsgudstjänst, 
Ingemar Carlsson.

Älvängens missionskyrka
Tisd 25/10 kl 18, Smult-
ron övar. Kl 19, Styrelsen. 
Onsd 26/10 kl 12, Babymas-
sage-nykurs. Torsd 27/10 kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Sönd 30/10 kl 11, Gudstjänst 
med "Marianns böngrupp". 
AM Svenninghed. anne Tur-
skog mfl. Nattvard-söndags-
skola. Utgångskollekt till 
equrnemies arbete. Tisd 1/11 
kl 10-13, Tisdagscafé. Onsd 
2/11 kl 12, Babymassage. 
Torsd 3/11 kl 15, Dagledig-
träff. "En kosmisk berättelse 
om stjärnor, planeter och liv". 
Bertil Westergren. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Vigda 

Vi har gift oss!
Johanna Kettunen och 

Robin Ebbesson
Vigdes 27 augusti 2011 i 

St.Pauli kyrka i Göteborg. 
Stort tack till våra under-
bara familjer och vänner 
för en oförglömlig dag.

Nu heter vi båda Ebbesson
(Foto: Cim Ek)

Karin Johansson o
Anders Adielsson

Vigdes på sommarens vack-
raste dag på Alebackens 
topp den 11 juni 2011

Tack alla nära o kära för all 
hjälp och en trevlig fest
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-338 03 41

SÄLJES

Torr ved säljes.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

4 dubbade vinterdäck på fälg. 
Passar Saab 93 och 95. Har 
rullat 2 säsonger. 800 kr
tel. 0703-23 50 07

Husvagn Solifer 520 Artic,-06
inkl förtält m m.
tel: 0730-77 98 84

Begagnad köksinredning med 
skafferi, flera under och över-
skåp , bänkar , ett större, annor-
lunda barbord med skåp under 
samt diskmaskin och spis (båda 
Husqvarna) säljes.

tel. 0708 33 63 04

UTHYRES

Rum att hyra ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15  Anita

Vinterförvaring av husvag-
nar och husbilar i uppvärmda 
lokaler 
tel. 0705-38 06 12

Fantastisk stuga på sjötomt. 
Vackert läge i skogen. 3000kvm 
natur tomt, hus om 70kvm. 
Kamin, öppen spis och värme-
pump. Oljeelement finnes. Egen 
brunn, vattenfilter, tvättmaskin. 
In flytt snarast. 5000 kr/ månad 
inkl. drift kostn. 
Endast seriösa svar.
tel. 0739-07 32 09

Hus i Kollanda på 160 kvm, 
5ROK uthyres. Kallhyra 6500:-, 
driftkostnad på ca 22 000 / år.
Svar till
Kollanda@hotmail.com

Ö HYRA

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

Lägenhet 1:a eller 2:a alt litet 
hus önskas hyra i Ale kommun 
av pensionär.
tel. 0730-39 25 87

SÖKES

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

ÖVRIGT

Upphittad klocka. Strax norr 
om Allans Bokhandel.
Återfås mot beskrivning, ring 
Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

Loppis Göta Lördag 29/10 kl 
10-14. Timmervägen i Göta. 
Inomhusplats bokas. Incheckn 
fr kl 800

tel. 0730-53 62 71

SE HIT! Jag är en Mamma som 
ska börja som dagbarnvådare i 
Älvängen. Min arbetsgivare är 
Ströms Slott, vilket innebär att 
barnomsorgen är gratis!
 Mitt hem är säkerhets och 
brandbesiktigat utav dom. Är ni 
nyfikna på detta är ni välkomna 
att höra av er till mig.
tel. 0739-46 87 16
Susanne

Loppis Älvängen Lördagen den 
29/10 kl 10-14 i Missionskyrkans 
lokaler, Älvängen av privat-
personer. Fika, Kuriosa, vuxen/
barn-kläder mm.
Välkomna att fynda!

Garageloppis Nygård. 29/10 
+ 30/10 kl 10-16 i Kattunga 123 
Nygård. Från Löödöse-Nygård: 
kör förbi nygårds bilservice, 
kurva, höger sida lantbruk, vän-
ster sida litet rött hus. Sväng 
direkt vänster, brant backe, Gult 
hus med vit balkong.
Loppis

Dieseltruck bortskänkes
tel. 0704-32 07 16

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 / reparationer 
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. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

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

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

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

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

LUNDENS RIDSKOLA.
Välkommen  till en liten privat 
ridskola för både barn och 
vuxna. Endast 6  elever per 
grupp. Prova på ridning!
www.lundensridskola.se 
tel. 0739-04 73 39
Pernilla

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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Stort grattis till vårt 
charmiga barnbarn
Vidar Fryckberg

som fyller 1 år den 30/10
och grattis till Saga som 

fyller 4 år 5/11
Många kramar från

farmor och farfar

Grattis till vår prins
Vidar

1 år 30:e oktober
Kramar

Mamma, Pappa, 
Saga & Bosse

Grattis vår älskade 
Emilia

på din 3-årsdag, och att 
du blivit storasyster till 

Mathilda! 
Pussar och kramar farmor, 

farfar, Ninna och Helen

Natalia!
Du kom till oss med glädje 
och skratt. Vi skrattar till-
sammans åt dina spratt.

När du nu 5 år fylla vill vi 
dig alla hylla. Du är ju snabb 
som en raket och kanske får 

Du ett piratpaket.
Hurra vá du é bra!

Grattis från
Farmor & Farfar, Morfar & 

Mormor, Jesper

25 okt 2011
Vi vill gratulera vår trotsiga, 
envisa och alldeles underbara

Linus
på 3-årsdagen!

Vi gillar om dig :)
Grattispussar

Mamma, Pappa och Nils

GRATTIS Emilia!!!
28/10 blir vår stora tjej 3 år

Vi önskar dig en härlig 
födelsedag 

Mathilda, Mamma & Pappa

Välkommen älskade 
Mathilda 20/8 Näl

Johanna Landström, Anders 
Larsson & stolt storasyster 

Emilia

Det blev en liten syster.
Välkommen

Nova
KKÖ 15/9-11

Linda Nilsson, Håkan
Johansson & storasystrarna 

Jonna & Emmy

Ett stort tack till alla medar-
betare vårdtagare samt Ale-
kommun för uppvaktningen 
vid min pensionering.

Ritva Mourujärvi

Tack för uppvaktningen på 
min 65-årsdag. 

Ulla Gustafsson, södra Nol

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.           Gunilla Hansson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Kerstin Gustafsson, Älvängen

Veckans ros 
till Dig som lämnade in min 
borttappade klocka till Ale-
kuriren. Ett stort tack!

Sylvia

Födda
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-338 03 41

SÄLJES

Torr ved säljes.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

4 dubbade vinterdäck på fälg. 
Passar Saab 93 och 95. Har 
rullat 2 säsonger. 800 kr
tel. 0703-23 50 07

Husvagn Solifer 520 Artic,-06
inkl förtält m m.
tel: 0730-77 98 84

Begagnad köksinredning med 
skafferi, flera under och över-
skåp , bänkar , ett större, annor-
lunda barbord med skåp under 
samt diskmaskin och spis (båda 
Husqvarna) säljes.

tel. 0708 33 63 04

UTHYRES

Rum att hyra ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15  Anita

Vinterförvaring av husvag-
nar och husbilar i uppvärmda 
lokaler 
tel. 0705-38 06 12

Fantastisk stuga på sjötomt. 
Vackert läge i skogen. 3000kvm 
natur tomt, hus om 70kvm. 
Kamin, öppen spis och värme-
pump. Oljeelement finnes. Egen 
brunn, vattenfilter, tvättmaskin. 
In flytt snarast. 5000 kr/ månad 
inkl. drift kostn. 
Endast seriösa svar.
tel. 0739-07 32 09

Hus i Kollanda på 160 kvm, 
5ROK uthyres. Kallhyra 6500:-, 
driftkostnad på ca 22 000 / år.
Svar till
Kollanda@hotmail.com

Ö HYRA

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

Lägenhet 1:a eller 2:a alt litet 
hus önskas hyra i Ale kommun 
av pensionär.
tel. 0730-39 25 87

SÖKES

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

ÖVRIGT

Upphittad klocka. Strax norr 
om Allans Bokhandel.
Återfås mot beskrivning, ring 
Alekuriren
tel. 0303-74 99 40

Loppis Göta Lördag 29/10 kl 
10-14. Timmervägen i Göta. 
Inomhusplats bokas. Incheckn 
fr kl 800

tel. 0730-53 62 71

SE HIT! Jag är en Mamma som 
ska börja som dagbarnvådare i 
Älvängen. Min arbetsgivare är 
Ströms Slott, vilket innebär att 
barnomsorgen är gratis!
 Mitt hem är säkerhets och 
brandbesiktigat utav dom. Är ni 
nyfikna på detta är ni välkomna 
att höra av er till mig.
tel. 0739-46 87 16
Susanne

Loppis Älvängen Lördagen den 
29/10 kl 10-14 i Missionskyrkans 
lokaler, Älvängen av privat-
personer. Fika, Kuriosa, vuxen/
barn-kläder mm.
Välkomna att fynda!

Garageloppis Nygård. 29/10 
+ 30/10 kl 10-16 i Kattunga 123 
Nygård. Från Löödöse-Nygård: 
kör förbi nygårds bilservice, 
kurva, höger sida lantbruk, vän-
ster sida litet rött hus. Sväng 
direkt vänster, brant backe, Gult 
hus med vit balkong.
Loppis

Dieseltruck bortskänkes
tel. 0704-32 07 16

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 / reparationer 
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. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

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

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

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

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

LUNDENS RIDSKOLA.
Välkommen  till en liten privat 
ridskola för både barn och 
vuxna. Endast 6  elever per 
grupp. Prova på ridning!
www.lundensridskola.se 
tel. 0739-04 73 39
Pernilla

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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Stort grattis till vårt 
charmiga barnbarn
Vidar Fryckberg

som fyller 1 år den 30/10
och grattis till Saga som 

fyller 4 år 5/11
Många kramar från

farmor och farfar

Grattis till vår prins
Vidar

1 år 30:e oktober
Kramar

Mamma, Pappa, 
Saga & Bosse

Grattis vår älskade 
Emilia

på din 3-årsdag, och att 
du blivit storasyster till 

Mathilda! 
Pussar och kramar farmor, 

farfar, Ninna och Helen

Natalia!
Du kom till oss med glädje 
och skratt. Vi skrattar till-
sammans åt dina spratt.

När du nu 5 år fylla vill vi 
dig alla hylla. Du är ju snabb 
som en raket och kanske får 

Du ett piratpaket.
Hurra vá du é bra!

Grattis från
Farmor & Farfar, Morfar & 

Mormor, Jesper

25 okt 2011
Vi vill gratulera vår trotsiga, 
envisa och alldeles underbara

Linus
på 3-årsdagen!

Vi gillar om dig :)
Grattispussar

Mamma, Pappa och Nils

GRATTIS Emilia!!!
28/10 blir vår stora tjej 3 år

Vi önskar dig en härlig 
födelsedag 

Mathilda, Mamma & Pappa

Välkommen älskade 
Mathilda 20/8 Näl

Johanna Landström, Anders 
Larsson & stolt storasyster 

Emilia

Det blev en liten syster.
Välkommen

Nova
KKÖ 15/9-11

Linda Nilsson, Håkan
Johansson & storasystrarna 

Jonna & Emmy

Ett stort tack till alla medar-
betare vårdtagare samt Ale-
kommun för uppvaktningen 
vid min pensionering.

Ritva Mourujärvi

Tack för uppvaktningen på 
min 65-årsdag. 

Ulla Gustafsson, södra Nol

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.           Gunilla Hansson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.
Kerstin Gustafsson, Älvängen

Veckans ros 
till Dig som lämnade in min 
borttappade klocka till Ale-
kuriren. Ett stort tack!

Sylvia

Födda
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HÄLGEKRYSSET
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Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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SÄLJES ENDAST UNDER TORSDAG 27 OKT 

ÄLVÄNGENNATTA ÖPPET TILL KL 22

LÖRDAG 29 OKTOBER! 

ST

SÄLJES ENDAST DENNA DAG!

DETTA FIRAR VI MED

KR

ÖPPET TILL 22.00 UNDER 
ÄLVÄNGENNATTA

KR

FÖRST TILL KVARN!

GÄLLER: ENBART NYA MEDLEMMAR, NNNNNNNÖÖÖÖÖÖÖDDDDDDDIIIIIIINNNNNNNGGGGGGGEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00
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Absolut lägsta pris

på alla kända märken

LEGO • KÄRNAN • WADER • JOKER

HALLOWEEN
Allt du behöver för spökfesten!

JUBILEUM
ALE TORG 15 ÅR

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger

PASSA PÅ!

Mini-
tänger

150:-
Ord pris 299:-

Reservation för slutförsäljning
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Välkommen till Ale Torgs nya skoaf fär!
- Vi kan barnskor
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Alltid

HÖSTKAMPANJ
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Reservation för slutförsäljning.

15 ÅRS JUBILEUM!

Nu har våra kraftiga 
amaryllislökar kommit! 

Från 59kr/st
Erika ljung 
4st 100kr

15-års jubileumskupong
 medtag annonsen och få 25% på valfri vara

(gäller på ordenarie pris tor-sön v.43)

25% på alla 
våra gravlyktor

15 år • 1996 - 20112
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Reservation för slutförsäljning.

15 ÅRS JUBILEUM!

Nu har våra kraftiga 
amaryllislökar kommit! 

Från 59kr/st
Erika ljung 
4st 100kr

15-års jubileumskupong
 medtag annonsen och få 25% på valfri vara

(gäller på ordenarie pris tor-sön v.43)

25% på alla 
våra gravlyktor

15 år • 1996 - 20112

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Grön Pesto

15:-/st

Balsamvinäger

15:-/st

Färsk pasta

15:-/st
Äkta italiensk olika sorter 

Drickyoghurt

3 för 15:-

Yoghurt 2 %

15:-/st
Yoggi 1 liter

Gräddglass

2 för 15:-
Kokt skinka

15:-/hg

I manuella disken:

Halloween! 
-Hos Susanne i frukten hittar du 

utöver vårt ordinarie sortiment 

med över 420 kvalitets säkrade 

produkter pumporna till 

halloween festen.

Müsli 

15:-/st

Ostbågar 

15:-/st

Salta Pinnar 

3 för 15:-

Lufttorkad skinka

15:-/st

Bars 

3 för 15:-

Sköljmedel

15:-/st

Shampoo

15:-/st
Cremefraiche 

2 för 15:-

VI FIRAR MED ALE TORG
15 år-15 kronorsrally

Chokladpudding

15:-/st

Vit blockchoklad

3 för 15:-/st

Apelsinjuice

15:-/st

Läsk 

2 för 15:-+pant

Smörgåsmargarin

15:-/st



Ale Torg   0303-74 94 96

mån-fre 10-19, lör 10-15, sön 11-15 • www.ljuvahem.net

15% 
RABATT 

PÅ KERAMIK 
FRÅN GERBERA

(Gäller endast lördag)

ALE TORG     Tel 0303-966 77 • Vard 9-19, Lörd 9-15, Sönd 11-15

ALE TORG 15 ÅR!
Det fi rar vi med massor av 

15-kronors
erbjudanden

Välkomna!

Bl a kaffe, kardemummakaka
stenugnsbakat bröd m.m.

Gäller endast lördag

15 år • 1996 - 20114

Frukt&
Grönsaks

HusetÖppettider
Vardag 8-20 • Lör-sön 9-18

www.alefruktogront.se
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Gäller t o m sön 30/10

Fler erbjudande
inne i butiken!

 
Gäller endast 29 okt gäller ej på beställningsvaror.

Massor av varor 
för 15kr, t.ex:

Ale Torg Nödinge 0303-972 76

50%
på Brosway

15%
på allt guld

Utlottning av 

varor från 

vårt nya

märke Edblad


