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Älvängen

Auktion i Älvängen.

Auktion gav
20 000 kronor
ÄLVÄNGEN. I lördags för-
vandlades Älvängens Fol-
kets Hus till auktionssal. 
Röda Korset stod bakom 
det arrangemanget.

Det var trångt om utrymmet och 
några besökare fick nöja sig med 
ståplats när auktionen tog sin 
början. Cerry Holmgren höll koll på 
budgivningen. Den totala förtjänsten 
blev 20 000 kronor.      Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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ÖPPET HELA 
ALLA HELGONS HELGEN!

Allt för gravsmyckningen!
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Många prisvärda 
alternativ!
Välkommen!

Lördag och söndag 10-15

�

Lödöse 0520-66 00 10

Handla för minst 500 kronor
och få en trisslott
till ett värde av 25 kronor

Gäller mot kupong, t.o.m. 6/11-11

Rekordmånga discobesökare

Av kommunens totalt 359 sjätteklassare kom 275 flickor och pojkar till "Studio 99" som Ale Fritid tillsammans med Löftet unga arrangörer bjöd in till i fre-
dags kväll. Mötesplatsen för detta jättelika disco var Medborgarhuset där barn från Surte i söder till Hålanda i norr kom för att ha roligt ihop.         Läs sid 21

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

HÖSTLOVSKLIPP!

Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.
Gäller t o m  söndag 6/11.

POWERCAT 4 
Inomhussko med bra sula. 
Bra till bl.a. inomhusfotboll.
Storlek 35-39.

199KR
ORD. PRIS 399 KR

VELOZ 2  
Inomhussko med bra sula. 
Bra till bl.a. inomhusfotboll.
Storlek 39-46.

349KR
ORD. PRIS 599 KR

www.aletorg.se

MER ÄN 30 BUTIKER 
PÅ ETT STÄLLE!

Mängder av

GODA
nyheter

30% PÅ ALL
KERAMIK
ONS-LÖR

www.axums.se

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

SIDAVBITARTÅNG
KAMPANJPRIS 99:-

Ord pris 197:-

Teng Tools

KAMA BILVÅRD
Bilar, båtar, husbilar, lastbilar mm

Vi fyller 1 år och fi rar det med

Rödjans väg 17, Nödinge (mitt emot mekonomen)
Öppettider: Mån-fre 8-17 • 0706-45 64 48
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HALVA PRISET
 PÅ HANDTVÄTT!90:-
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Katten vet om jag inte 
har burit på kommu-
nens mest kända ben-

brott? Strategin att offentlig-
göra ”tennisolyckan” i höstens 
första nummer gjordes mest 
för att redaktionen skulle slippa 
ett antal frågor om vart chef-
redaktören tagit vägen. Inte 
var det tänkt som en allmän 
önskan om blommor, upp-
muntrande hälsningar och 
vädjan om att hålla alla dörrar 
öppna. Så blev det emeller-
tid och jag är nu efter tre må-
naders sjukskrivning skyldig en 
hel kommun ett stort tack. Att 
ett benbrott skulle innebära en 
så total utslagning kunde jag 
inte föreställa mig i den värsta 
av världar. Därför har all hjälp 
från både de som står mig nära 
och alla de som kommit i min 
väg betytt oerhört mycket. Jag 
vet inget bättre sätt att uttrycka 
mig än att säga just tack.

Tre månader kändes som 
en evighet, men det har gått 
snabbt. Även om de första 
veckorna med benet i högläge 
inte bjöd på så stor underhåll-
ning gick de att uthärda. 

Att gå från ett arbete som 
är ganska intensivt och inne-
hållsrikt till en vardag i soffan 
som bara handlar om att äta 
smärtstillande innebar en 
brutal förändring. Det var som 
om någon slagit mig i huvudet, 
kastat in mig i en mörk källare, 
slängt nyckeln på utsidan och 
gått därifrån. Att plötsligt leva 
ett liv utan att få tillhöra ett 
sammanhang, att inte få bidra 
och hjälpa till var inledningsvis 
tufft för mig. Jag tror däremot 
att erfarenheten därav blir 
nyttig för framtiden. Företaget 
jag har varit sjukskriven ifrån är 

inte detsamma som företaget 
jag nu återvänder till. Män-
niskor har växt och det vill jag 
gärna se att de fortsätter att 
göra.

Vilka är då erfarenheterna 
av detta olyckliga benbrott och 
långa sjukskrivning? Det första 
och viktigaste är att vården 
fungerar när du väl behöver 
den. Ambulansen och akut-
mottagningen i Kungälv var 
suveräna. De fick mig nästan 
att tro att benet skulle läka 
under natten… Det andra är att 
noggrannheten kring att fylla i 
Försäkringskassans formulär är 
av yttersta vikt. Jag ville verk-
ligen att allt skulle bli rätt och 
använde därför både digitala 
och vanliga skriftliga blanket-
ter. Jag skickade med e-post 
och med vanlig post. Alla 
uppgifter var korrekt ifyllda 
och inget ifrågasattes. Den 5 
augusti var allt inskickat, den 
20 oktober kom första utbetal-
ningen! ”Du hade tur, det gick 
snabbt!” Försäkringskassan för-
stod inte alls varför jag undrade 
hur det kunde ta sådan tid.

Jag blev väldigt väl omhän-
dertagen på Kungälvs sjukhus 
och efter några mindre sam-
manstötningar fungerade allt 
som det skulle. Ändå är det 
tre andra verksamheter som 
har imponerat mest på mig. 
Ambulanssjukvården, Nödinge 
vårdcentral och Älvängens 
Fysioterapi har mycket gemen-
samt. De har ett synsätt som 
är märkbart när du väl hamnar 
hos dem. Du är inte patient, 
du är kund. Jag tror inte att 
det i grunden handlar om att 
de driver sina verksam-
heter i privat regi, utan 
mer om att de har valt 

samma fokus och har samma 
inställning. Det är detta för-
hållningssätt som måste prägla 
all vårdverksamhet oavsett den 
bedrivs i offentlig eller privat 
regi. Jag tror det är möjligt. 
För övrigt undrar jag om inte 
sjukhusen skulle må bäst av att 
drivas i statlig regi. De eviga 
diskussionerna om pengar och 
resurser känns tröttsamma. Det 
ska dessutom inte skilja något 
om du bryter benet i norra eller 
södra Sverige.

Det ska bli intressant att 
följa ambulanssjukvården i 
Ale som hastigt – och som 
det känns nu – mindre lustigt, 
övergår i regionens regi 1 
december. Nolambulansen 
som det privata företaget har 
kallat sig orkar inte längre. 
Uppdragen ökar, men inte de 
ekonomiska ramarna. Att regi-
onen nu väljer att själva ta över 
innebär med stor sannolikhet 
att prislappen blir ännu större. 
Nolambulansen har varit regio-
nens billigaste, mycket tack 
vare engagerade entreprenörer. 
Nu måste pengarna fram och 
de finns inte i överflöd i vården 
så frågan är vem som får betala? 
Barnpsykiatrin? Hjärt- och 
kärlsjuka?

Tack alla snälla alebor!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

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. 

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

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

SURTE SISU
Årsmöte 

Vuosikokous
Lördag 12 nov kl 14

TERVETULOA!
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DEMOKRATERNA I A
LE

Torsdag 3 november kl 18-20 
diskuterar vi Nols och Ales framtid 

på Folkets hus i Nol. 

Lars-Ove Hellman, AB Alebyggen och 
Paula Örn, kommunalråd berättar om 

planer och lyssnar på idéer.

Vi bjuder på fika med en kvällskorv.

Välkomna!
Nol-Alafors S-förening

Nols framtid

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

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

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytyyyytyttyyyyy trtrtrtrtrtrrttrrrtrtrrtrtreeeeeeeeeeeeeeeee e e e ee e ococococococococcccccocococococococococcccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhh h h hhh h  hhh hhhh ininininininininninnininnnnnnnnninnrererereerereererrrrrererererererererereererererereee nnnnnnnnnnnnnn n n n nnnnnn nn n nnnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy y yy yy yyyy enenenenenenenenenenenenneeeneeennenenenenenenee ererereerereerereerereererererererererererrerergiggigigiggigggigigiggigiggigigigiggggggg ooooooooo o o o o ooooooochchchchchchchhchhhchhchcchchchchhchc nnnnnnnnnn n nnnnnnnytytytyytyyytytyttytytytyytytytytytytytyytttttttttttt t ttt t tt bebebebebebeeebeeebebbebbebebbbebebbebbebbeb hahahahahahahhahahhhahahaahhhhahh g.g.g.g.g.g.gg.gg.gg.ggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider
Mån-tis: Endast tidsbokning 

Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Utgår ur sortimentet.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 
Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg 

förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 
275:-, fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- 

lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 
tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil 5/11: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 3/12.
 0708-26 61 34
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LEDIGA TJÄNSTER

Hungrig på nya utmaningar?!
Vi gläds över att våra kunders efterfrågan växer 
och söker erfaren förstärkning.

Förare med maskiner
Förare och Handskottare
Till vår vinterväghållningsorganisation
Kontakta Bert Petersson, 0739-42 55 32.

Grävmaskinist
Kontakta Stefan Petersson, 0739-42 55 36.

Arbetsledare och
Markanläggare VA
Till vår mark och anläggningsavdelning
Kontakta Marika Forsman,  031-332 55 43.

Ytterligare information se LP Entreprenads 
hemsida:  www.lpe.se eller kontakta: 
Marika Forsman via mail: marika@lpe.se 
eller tel. 031-332 55 43.

ÄLVÄNGEN. Strax före 
pressläggning nås 
redaktionen av beske-
det om att den privata 
ambulanssjukvården 
upphör i Ale.

Regionen tar över 
driften redan 1 decem-
ber.

– Vårt uppdrag har 
skenat i omfattning. 
Kostnaderna stiger, 
men inte vår ersättning 
från regionen. Vi hade 
inget val. Det hade 
blivit konkurs, säger 
en besviken Stefan 
Andersson på Nolam-
bulansen.

Som lokaltidningen tidigare 
har berättat vill Landstinget 
ta över ambulanssjukvården i 
Ale. Gällande avtal med den 
privata entreprenören löper 
ut 30 november 2012 och 
Ambulanssjukvården Nol 
AB fick inte ens chansen att 
lägga ett nytt anbud. Förut-
sättningarna för verksamhe-
ten har förändrats radikalt de 

senaste åren och den privata 
Nolambulansen med säte i 
Älvängen har därför äskat 
om en utökad ekonomisk 
ram. Det har inte Kungälvs 
sjukhus medgivit och ägarna 
har därför själva fått en orim-
lig arbetssituation.

– Det är inte bara vi som 
har drabbats, utan även vår 
personal. Vi har fått köra 
mycket övertid och till slut så 
går det inte längre. Vi tvinga-
des mer eller mindre ge upp, 
säger Stefan Andersson.

Regional drift
Antalet resor har ökat från 
1500 till 2500. Det sliter inte 
bara på personal utan även på 
materialet, särskilt ambulan-
sen.

– Vi får en ersättning för 
ökningen av antalet mil, men 
det täcker inte våra förhöjda 
kostnader.

I samråd med Kungälvs 
sjukhus har entreprenören 
kommit överens om att över-
låta verksamheten till regio-
nal drift. – Det är det bästa för oss, 

vår personal och aleborna. 
Tvingas man jobba som vi 
har gjort i slutet utgör man 
till sist en fara för tredje 
person och det vill vi inte 
göra, betonar Stefan Anders-
son.

Optimal verksamhet
Enligt överenskommelsen 
blir ambulansstationen kvar 
i Älvängen åtminstone under 
2012. Det är en verksamhet 
som legat ute på entrepre-
nad i 30 år som nu övergår 
i offentlig drift. Vilka kon-
sekvenserna blir är inte känt 
i dagsläget, men företrädare 
för regionen och beslutet har 

länge menat att all ambulans-
sjukvård bör samordnas för 
att nå en optimal verksam-
het. Personalen vid Nolam-
bulansen får nu söka anställ-
ning hos regionen.

– Behovet av ambulans-
sjukvårdare kommer de inte 
ifrån och dessutom måste 

antalet personal öka, så 
någon fara för jobben är det 
inte, avslutar Stefan Anders-
son.

I valpropagandan inför 
omvalet i Västra Götalands-
regionen angav regionpoli-
tiker från båda blocken att 
målsättningen var att verka 

för Nolambulansens fram-
tid i Ale. Hur de reagerar på 
den senaste händelseutveck-
lingen återstår att se.

Regionen tar över ambulansen i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nolambulansen vägrades utökat stöd

Ambulanssjukvården Nol AB har kört sjuka alebor till sjukhus i över 30 år. Den 1 december lämnar företaget över verksam-
heten till regionen som tar över driften.

Faksimil Alekuriren vecka 15 2011.

ÄLVÄNGEN. Kungälvs 
Sjukhus tänker inte 
upphandla ambulans-
sjukvården i Ale när 
avtalet löper ut.

Organisationsföränd-
ringen med alla ambu-
lanser centralt ska leda 
till en bättre samord-
ning.

Ales regionpolitiker 
ställer sig mycket frå-
gande till beslutet.

Ambulanssjukvården Nol AB 
har på uppdrag av Kungälvs 
sjukhus tagit hand om sjuka 
alebor i över 30 år. Nu vill 
Landstinget ta över verk-
samheten själv och Kungälvs 
sjukhusstyrelse har därför be-
slutat att ingen ny upphand-
ling ska ske när avtalet med 
Nolambulansen löper ut 30 
november 2012.

– Vi är självklart väldigt 
besvikna över att vi inte ens 
får chansen att vara med 
och räkna. Hittills har vi 
varje gång kunnat bevisa att 
vi sköter ambulanssjukvår-
den billigast och effektivast, 
säger Stefan Andersson, en av 
ägarna till Nolambulansen.

Skälet till att inte begära 
någon ny upphandling är inte 
av ekonomisk natur.

– Nej, vi vill att akutsjuk-
vården och den övriga vården 
klickar bättre. Det är hela 
vårdkedjan som prioriteras 

eller vilka konsekvenserna är 
av förändringen, säger regi-
onfullmäktigeledamoten Jim 
Aleberg (S) som får medhål-
la av Dennis Ljunggren (S), 
Hälso- sjukvårdsnämnd 4:

– Det är första gången jag 
hör talas om det här och om 
vi har en fungerande ambu-
lanssjukvård i Ale måste det 
finnas starka skäl till varför 
man vill förändra. Vidare för-
står jag inte varför de inte vill 
upphandla? Det är väl ett jät-
tebra sätt för att se att kostna-
den för verksamheten är den 
rätta. Då kan ju såväl Lands-
tinget som de privata vårdgi-
varna räkna, då får vi svart på 
vitt vem som är billigast. Om 
det nu är Landstinget som 
vinner upphandlingen är ju 
saken klar.

Kungälvs sjukhus ambu-
lanschef, Per Lilja, förtydli-
gar beslutet.

– Det är en politisk ambi-
tion som ligger bakom. Bak-
grunden är att Kungälvs sjuk-
hus expanderar kraftigt. Vi 
tror oss hitta många fördelar 
med att knyta all verksamhet 
så nära oss som möjligt.

På frågan om vad som 
händer med ambulansstatio-
nen i Älvängen understryker 
Joakim Larsson att den blir 
kvar.

– Absolut. Det måste finnas 
en ambulans i Ale, så det har 
vi inga som helst planer på att 

garna ska kunna få en ambu-
lans inom 20 minuter och det 
har fungerat hittills. Däremot 
belastas vår personal och vår 
ambulans mycket hårdare nu. 
Den rullar betydligt fler mil 

sjukvården Nol AB räkna-
de fram sitt anbud efter inte 
längre råder.

Blir dyrare
– Vi bedriver idag en fullska-

gionen att lägga pengar på, 
säger Stefan Andersson som 
självklart är besviken.

– Vår verksamhet fungerar 
mycket väl. Till skillnad från 
de regionens egna ambulans-

med har vi inte hört ett ljud. 
Det tänker vi ta strid för, 
säger hon och partikollegan 
Elisabeth Mörner tillägger:

– Det känns respektlöst 
mot killarna som har skött 

Oviss framtid för ambulanssjukvården i Ale

Förvånade. Ales regionpolitiker kände inte till Kungälvs sjukhus beslut om att inte upphandla någon ny ambulanssjukvård 
i Ale när avtalet löper ut 30 november 2012. Från vänster: Jim Aleberg (S), Kajsa Nilsson (M), Elisabeth Mörner (M) och 
Dennis Ljunggren (S) samt Nolambulansens entreprenörer John Pedersen och Stefan Andersson.

– Men regionpolitiker från 
båda blocken tänker agera

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

Måndag till fredag 
bjuder vi på kaffe och kaka!

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

Vi bjuder in alla våra kunder till en

informationskväll 
Tisdagen den 22 november kl 18.00-19.30 

Vi berättar om vad som är på gång inom Ale El, 
omvärldsfaktorer som påverkar elbranschen och 
elprisets utveckling. Vi går igenom vad du ska vara 
uppmärksam på när du väljer elavtal och 
hur elpriset är uppbyggt.

Föranmälan gör du senast den 21 november på 
e-post info@aleel.se eller telefon 0303-33 24 00. 

Vi bjuder på kaffe och fralla.

Hjärtligt välkommen till oss på Lunnavägen 2 i Alafors!

Du har väl...

...rätt elpris?

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Tog cykeln från Bur-
hultsvägen vid Kol-
landa in mot vild-

marken vid Storekärr. En 
skogsväg som är avstängd 
för allmän biltrafik gör att 
man slipper vara rädd för 
att möta bilar och kan ägna 
mig åt att lyssna på fåglarna 
i stället. Cyklar cirka 2 km 
genom omväxlande barrskog 
med inslag av björk och asp. 
Genom några våtmarker 
som doftar friskt i höstluften 
och upp över små bergskul-
lar så kommer jag fram till 
Storekärr. En liten skogs-
sjö omgiven av bara skog, 
några berghällar och vass-
ruggar. Sjön ligger helt spe-
gelblank i middagssolen. Ett 
par rovfåglar sitter i talltop-
parna och spanar ut över 
våtmarken i jakt på föda. Jag 
tror det är ormvråk men kan 
också vara någon annan rov-
fågel. Småfåglar som talg-
oxe, pilfink, entita har bråt-
tom med att finna torkade 
frön i vassruggar och sjögrä-
set. Det är ett ständigt svagt 
kvittrande överallt.

Någon har varit vänlig 
att placera en bänk uppe på 
en bergsknalle med utsikt 
över sjön. Det märks att 
många människor har varit 
här före mig då platsen är 
lite utgallrad och röjd för att 

möjliggöra den fina utsikten 
ut över sjön. Sätter mig här 
en stund och andas in höst-
luften. Det är helt tyst, bara 
arbetet i grustäkten hörs 
emellanåt långt bort i bak-
grunden, men det stör inte 
idyllen eftersom att mycket 
skog emellan dämpar ljudet 
bra.

Det andas ro och vild-
mark över hela området. 
Här syns inga bilar, vägar, 
kraftledningar eller fula 
betongfundament. Bara 
skogen, vattnet, fåglarna och 
jag. Det är som balsam för 
själ och hjärta.

Mot Lillekärr
Tar cykeln vidare längre 
in i skogen mot Lillekärr. 
Cyklar brant uppför ca: 500 
meter sedan tar vägen slut. 
Får fortsätta till fots cirka 
300 meter vidare in mot 
Lillekärr. Tar mig upp på 
en skogsväg över berget. 
Kommer nära inpå en älg 
som får bråttom att ta sig 
därifrån på en korsande 
djurstig ner över berget och 
över våtmarken för att sedan 
försvinna utom synhåll.

Fortsätter ner på andra 
sidan berget och där skymtar 
vatten. Där nere i sänkan 
ligger en liten sjö eller 
kanske hellre ett kärr, det 

måste vara Lillekärr som 
jag kommit fram till. Helt 
innesluten av skog och sank-
marker ligger denna lilla oas 
till fågelsjö. Den innehåller 
många små fina gräsholmar 
som måste vara perfekta 
häckningsplatser för sjöfågel 
och naturligtvis för våra 
tranor. Tvärs över på andra 
sidan står många gamla döda 
tallar som måste vara fina 
hålträd för olika hackspettar 
såsom spillkråka och mindre 
hackspett och vem vet 
kanske flera ovanliga arter av 
hackspett. Jag hör tydligt två 
spillkråkor som konkurerar 
om samma träd att bearbeta 
med sina näbbar.

Här inne i skogen i 
sänkan vid Lillekärr hörs 
inga ljud som är skapat av 
människor, bara fåglarna, 
vattnet, skogen och jag. 

Och runt om dessa små 
skogssjöar vill Vind i Ale 
och Vindkraftsbolaget Tri-
ventus sätta upp 3-4 stycken 
150-200meter höga vind-
kraftverk, med stora vingar 
som avger ett konstant låg-
frekvent buller som skulle 
förstöra hela den idyll som 
jag precis har upplevt. Dess-
utom måste man spränga 
bort berg och torrlägga 
våtmarker för att göra vägar 
stora nog för dessa enorma 

trailers som skall frakta hit 
verken. Sedan behövs det ju 
också nya kraftledningsgator 
från varje verk och fram till 
kraftledningsstationerna. 
Skogen kommer att bli 
fragmenterad när vägar och 
kraftledningar dras fram, 
vilket i sin tur gör att våt-
marker och mossar torkar ur. 

Våtmarker behövs
Våtmarkerna behövs som 
födoställen och boplatser 
för olika arter av fåglar. 
Förutsättningarna för fågel 
och annat vilt kommer att 
förändras radikalt, många 
arter kommer att försvinna 
ifrån området för gott. Vad 
händer med den känsliga 
och hotade fågeln nattskärra 
som finns i området? Hur 
många kommer att föro-
lyckas av rotorbladen från 
vindkraftverken? 

Finns det fladdermöss 
i området och i sådant fall 

hur många arter? Det finns 
19 kända fladdermössarter 
i Sverige, alla är fredade 
och många arter är mycket 
ovanliga. 

Det är känt att flad-
dermöss förolyckas i stort 
antal vid vindkraftverk. En 
del förolyckas naturligtvis 
av rotorbladen, men man 
har också kommit fram till 
vid undersökningar i USA 
att de flesta förolyckas av 
det lågfrekventa ljud som 
vindkraftverken avger. Deras 
lungor helt enkelt kollapsar 
av ljudtrycket från rotor-
bladen. Vad kommer att 
hända med våra häckande 
tranor som sträcker genom 
området från ängsmossen i 
söder, till jordbrukslandska-
pet i Järnbo by och vidare 
till Kollanda mosse i norr. 
Tranorna rör sig inom ett 
stort område och riskerar att 
förolyckas av rotorbladen 
från vindkraftverken vid 

Storekärr. 
Jag ställer mig då föl-

jande fråga: vad blir kvar av 
vildmarken för fåglarna och 
andra djur på Ale Fjäll? Vad 
blir kvar av den orörda natur 
som vi alla har tillgång till på 
Ale Fjäll?

För vindkraft
Jag är inte emot vindkraft 
som energikälla, nej inte alls. 
Vindkraft kan vara ett av 
många alternativ för tillverk-
ning av el, men orörda Ale 
Fjäll är inget bra område att 
exploatera med vindkrafts-
industri. Länsstyrelsen har 
redan låtit meddela att Ale 
kommun inte är riksintres-
sant för vindkraft. Det blåser 
helt enkelt för dåligt. 

Vindkraftverk skall place-
ras i redan bullerpåverkade 
områden till exempel intill 
motorvägar, järnvägar och 
vid större industriområden. 

Ale Fjäll behövs som en 
länk för att vilt och fåglar 
skall kunna röra sig mellan 
naturreservaten i Vättle Fjäll 
och Risveden. 

Jag säger bara ”Rädda Ale 
Fjäll” från att exploateras 
med vindkraftverk.

Roy Jansson
Järnboby

Vindkraft vid Storekärr i Kollanda?
– Rädda Ale Fjäll!

Rädda Ale Fjäll från att exploateras med vindkraftverk skriver Roy Jansson i sin insändare.
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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.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

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

November

HÖSTLOVS- 
FÖRESTÄLLNING
- 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 kl 14
Surte kulturhus
>> Torsdag 3 november kl 14 
Tv-Studion Ale gymnasium

BARNBOKENS DAG
Höstens stora händelse 
för alla barn!
Årets tema är vikingar. 
Kom gärna utklädd.
Vikingapyssel, vikingafika, 
bokfiskedamm, tipspromenad.
Sagostunder kl 11.30 och 12.30. 
Framträdanden av Ale Kulturskola.
>>Lördag 12 november kl 11–14
Ale bibliotek, Nödinge

Naturskyddsföreningen i Ale 
inbjuder till visning av 

STEFAN JARLS FILM
UNDERKASTELSEN

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!
>>Måndag 31 oktober kl 19 00
Musiksalen, Ale gymnasium
i samarbete med Studiefrämjandet 
och Ale kommun

TEATER PÅ BARNBOKENS DAG MED 
EXPEDITION ÄVENTYRSKLUBBEN.

I Expedition Äventyrsklubben träffar vi Jonny & Bengt, som 
på riktigt heter Per Umaerus och Henrik Wallgren. Vi bjuder 
på en bombastisk show om riktiga äventyrare. Kvinnor och 
män som seglat över hav, varit i rymden och gjort sånt som 
ingen vågat förut. Hur var äventyrarna som barn? När kom 

de på att de skulle bli just äventyrare?

Jonny & Bengt vill också vara äventyrare. Fast i liten 
skala. På hemmaplan. Med blandad framgång. Oftast går 
expeditionerna sådär. Men det viktiga är ju inte att lyckas 

utan att försöka, igen och igen. 

På Barnbokens dag lördag 12 november kl 14
Ale bibliotek, Nödinge

Ändrade öppettider 
på Ale bibliotek i  
Nödinge under  
skolans höstlov

Måndag 31 oktober kl 10-19

Tisdag 1 november kl 10-19

Onsdag 2 november kl 10-19

Torsdag 3 november kl 10-19

Fredag 4 november kl 10-15

Lördag 5 november Stängt

MÖTESPLATS 
FÖRÄLDER 
– ny webbsida
Välkommen att läsa mer om 
föräldrastödsarbetet i
Ale kommun p www.ale.se. 
Skriv in sökorden ”mötesplats 
förälder”.

BOKFIKA  
för dig som är 11-14 år
Vi pratar om böcker vi läst 
och fikar tillsammans.

Tag gärna med din favoritbok och 
tipsa om den!

>>Måndagar kl 17-18,  
start måndag 7 november.
Skepplanda bibliotek

Föräldrastödsprojektet bjuder in föräldrar och andra viktiga vuxna 
till en föreställning med scener ur  

”Uppfostrarna och 
de ouppfostringsbara” 
med Suzanne Osten och Unga Klara teatern.

- Aldrig förr har föräldrar känt sig så förvirrade.
- Aldrig förr har skriket efter metoder i barnuppfostran varit så stort.
-  Aldrig förr har barn ringt så många samtal till nödtelefoner och 

aldrig förr har vuxna ägnat så mycket tid åt sina barn.

Unga Klara borrar sig in i frågorna som fladdrar kring matborden:
Hur är man en bra förälder ? Hur är man ett bra barn ?

Anmälan: För att säkert få en plats, anmäl ditt intresse till folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén: birgitta.freden@ale.se 
Kostnadsfritt
>> Tisdag 15 november 17.00 – 19.00
Mimers Hus i Kungälv

PÅ GÅNG I ALE

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

>>Måndagar kl 15.30-16.10  
Ale gymnasium, sal 107

Nystart måndag 7 november
Välkommen! Kulturskolan.

Foto: Petra Hellberg
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Ett knappt 50-tal personer hade bänkat sig i Alvhems 

IK:s klubblokal på Gläntevi 
för att få ta del av en nulä-
gesrapport av infrastrukturs-
utbyggnaden genom sam-
hället. Byggledare Stefan 
Eliasson och Emelie Lorné 
Idenstedt från Trafikverket 
informerade om de arbe-
ten som pågår och de som 
stundar. De vädjade också 
om förståelse hos ortsborna 
för de ingrepp, med mycket 
tung trafik, som projektet för 
med sig.

– Entreprenören ska hålla 
rent. Det ska ske en daglig 
tillsyn med sopning av vägen 
så fort det behövs. Jag vet 
själv som privatperson att 
man stör sig när vägen är 
skitig och bedrövlig. Ibland 
kan det emellertid vara svårt 
att hålla helt rent, vilket man 
får ha överseende med. Vi på 
Trafikverket är ett bollplank 

mot entreprenören, men lika 
mycket mot er. Har ni något 
som ni funderar på eller som 
ni tycker är galet är ni väl-
komna att höra av er, förkla-
rade Stefan Eliasson.

Trafikverkets represen-
tanter upplyste om de kom-
mande trafikomläggningar 
som planeras i området. 
Mötesdeltagarna å sin sida 
framförde sitt tydliga krav på 
att Trafikverket prioriterar 
en säker övergång på E45 
den dag då tunneln stängs 
och bron ska till att byggas.

Thomas Lundström, 
känt ansikte på Ale Golf-
klubb, delade med sig av sina 
planer på bostadsbyggnation 
i Alvhem.

– Jag och min kompanjon 
har förvärvat ett område som 
ligger alldeles i närheten av 
sexans utslagsplats. Vi har 
jobbat med detta i tre och 
ett halvt år och presenterat 
våra idéer för kommunen. 
Den detaljplan som krävdes 
är gjord. 29 augusti i år klub-
bades förslaget till detaljplan 

igenom av kommunfullmäk-
tige. Det handlar om åtta 
friliggande villor och fyra 
parhus, berättade Lund-
ström.

– Projektet har nu blivit 
överklagat till Länsstyrelsen 

och där ligger ärendet just 
nu. Återstår att se vad som 
händer, avslutade Thomas 
Lundström.

Sverigedemokrater-
na är ett parti som 
inte enkelt låter sig 

placeras in på den klassis-
ka höger- vänsterskalan. Vi 
samregerar inte med någon 
utan tittar på varje enskild 
sakfråga utifrån våra välja-
res intressen. Det gångna 
året har uppenbarligen al-
liansen i Ale presenterat al-
ternativ som gynnat våra 
väljares intressen mer än de 
alternativ som de rödgröna 
presenterat. Paula Örns på-
stående om att vi samrege-
rar är helt befängd, vi har 
inga som helst förpliktel-

ser till alliansen. Vi har flera 
exempel där Paulas beskriv-
ning inte stämmer över-
rens med verkligheten. Sve-
rigedemokraterna röstade 
emot den vanvettiga vind-
bruksplanen som alliansen 
och de rödgröna samarbe-
tade om. I vindkraftsfrågan 
har vi stor folklig opinion 
med oss i ryggen. I frågan 
om Ale Arenas fortsatta 
drift avstod vi ifrån att rösta 
på grund av att vi fick infor-
mationen alldeles för sent 
för att ha en reell chans att 
sätta oss in i frågan. Efter 
stort politiskt mygel valde 

Trafik och byggnation på ortsmötet i Alvhem

PÅ GLÄNTEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stefan Eliasson, byggledare på Trafikverket, besökte ortsut-
vecklingsmötet i Alvhem där Roland Wall agerade presidie-
ordförande. 

Thomas Lundström berät-
tade om sina byggplaner vid 
golfbanan i Alvhem.

Välkommen 
på  frukost- 
seminarium om 
ombildning till 
aktiebolag

16 november, 
Folkets Hus 
i Nol

Våra rådgivare bjuder på frukost och goda råd. 
��������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
�������������������

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

������������������������������������ 
pwc.com/se/kalendarium
������������������������������

��������������������������������������������������
lena.bakidou@se.pwc.com.  

Varmt välkommen!

ALVHEM. Nybyggnation i olika former.
Järnväg, väg och bostäder.
Ortsmötet i Alvhem berörde dagens proble-

matiska trafiksituation, men tog också sikte på 
framtiden.

Svar till Paula Örns uttalande i Alekuriren v 43:

Paula, vart vill du komma med 
dina felaktiga påståenden?

man att lägga fram ett 
mycket dåligt underlag 
på sittande möte. Hade vi 
haft möjlighet till insyn 
i Kommunstyrelsen är 
möjligheten stor att ut-
gången av det beslutet 
blivit något helt annat. 
Just avsaknaden av vår 
insyn i de förberedande 
besluten kan komma att 
ställa till stora problem i 
framtiden.

I frågor om motion 
om projekt för mångfald, 
ökad integration och 
mot främlingsfientlig-
het röstade vi emot 
men här samarbetade 
återigen alliansen och 
de rödgröna. Självklart 
är vi emot främlings-
fientlighet men under-
sökningar visar, bland 
annat Ale kommuns egen 
LUPP-undersökning, att 
främlingsfientligheten 
minskat i Ale kommun. 
Vi hade gärna besparat 
kommunens skattebeta-
lare denna onödiga utgift 
och istället satsat på kärn-
verksamheten.

Det är helt uppenbart 
att vi gör egna bedöm-
ningar och röstar efter 
våra principer och vårt 
tycke. Frågan är Paula 
vart vill du komma? 
Söker du efter vårt stöd? 
Du är välkommen att 
lägga fram goda förslag så 
bedömer vi i varje fråga 
om de ligger i linje med 
vår politik.

Sverigedemokraterna Ale
Robert Jansson

Ordförande SD Ale 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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STARRKÄRR. Två bränn-
heta frågor.

Motorbana i Kollanda 
och vindkraftsetable-
ring stod på dagord-
ningen. 

Inte konstigt att 
Starrkärrs bygdegård 
fylldes till brädden.

Intresset för kommunens 
ortsutvecklingsmöten varie-
rar. Är det aktuella ämnen 
som verkligen berör invå-
narna, så blir responsen där-
efter. Ett tydligt bevis för 
det fick vi i onsdags kväll när 
folk gick man ur huse för att 
ta del av mötesförhandling-
arna i Starrkärrs bygdegård. 
Salongen fylldes snabbt och 
övervåningen fick därför tas 
i anspråk för att alla skulle få 
plats.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), berättade 
om planerna för framtida 
byggnation på landsbygden.

– Vi står inför en explosion 
i Ale. Våren 2013, när den 
nya infrastrukturen är fullt 
utbyggd, kommer det att dra 
igång på allvar, sade Press-
feldt och fortsatte:

– På Samhällsbyggnads-
nämndens nästa arbetsut-
skott har vi 41 bygglovsären-
den att hantera. Det är unikt 
vill jag påstå. Detta är en 
trend som vi ser och vi i kom-
munen måste vara beredda. 
Jag vill också säga att vi är 
positiva till glesbygdsboende 
och vår vilja är att hjälpa till 
så gott vi kan. Har ni några 
frågor är ni välkomna att 
höra av er.

Beträffande Älvängens 
utveckling och expansion 
halkade Pressfeldt in på det 
ämne som Jörgen Sundén, 
från Ale kommuns närings-
livs- och exploateringsavdel-

ning, var inbjuden att prata 
om; den tänkta motorbanan 
i Kollanda.

– Älvängen växer åt det här 
hållet där vi är nu. Paradisba-
nan utgör en bromskloss för 
Älvängens utveckling och 
det måste vi göra något åt. 
Vi kan inte låta ett samhälle 
stagnera för att det ligger en 
motorbana där, poängterade 
Pressfeldt.

Motorstadion
Jörgen Sundén redogjorde 
för bakgrunden till idén om 
motorstadion i Kollanda och 
presenterade även den bul-
lerutredning som gjorts på 
den tilltänka etableringsplat-
sen. 

– Långsiktigt måste Para-
disbanan bort. Som tjäns-
teman kan jag se Kollanda 
som en lämplig plats för eta-
blering av motorstadion då 
det är av verksamhet redan 
påverkat område. Det drab-
bar några få och någonstans 
måste politiken välja. Det 
slipper jag, utan jag kan bara 
föreslå, förklarade Sundén.

Reaktionerna lät inte 
vänta på sig. Det låter inte 
mindre för att en motorbana 
placeras i Kollanda istället 
för i Älvängen menade en av 
mötesdeltagarna och tillade:

– Vi har valt att bosätta oss 
här för att det ska vara tyst 
och fridfullt. Nu riskerar vår 
boendesituation att föränd-
ras dramatiskt.

– Det är det som är vårt 
dilemma. Som politiker 
måste vi göra ett val. Det är 
självklart att det finns män-
niskor som blir drabbade, 
inflikade Jan A Pressfeldt.

En lika laddad fråga är 
planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun. 
Nils Johan Ingvar-Nilsson, 
representant för LRF och 
tillika Vind i Ale AB, gav sin 
syn på den debatt som blos-
sat upp.

– Jag äger själv ett vind-
kraftverk och är i grunden 
positiv till en utbyggnad. 
Det ska inte byggas vind-
kraftsverk överallt, lagstift-
ningen är vårt rättesnöre. 
Vi har olika värderingar och 

det gäller att respektera var-
andras åsikter. Det gäller att 
visa en ödmjukhet inför sam-
hällsdiskussionen, sade Nils 
Johan och fortsatte:

– Argumenten mot vind-
kraft känner vi igen, det var 
likadant när mobilmaster 
skulle upp. Alla skulle flytta 
från landet och folk skulle 
drabbas av hjärntumörer. 
Vad blev facit? Vi får också 
ställa oss frågan, vart går 
gränsen till folk som inte äger 
mark? När vi inte är överrens 
så låter vi samhället styra. Så 

fungerar en demokrati.
Nils Johan Ingvar-Nilsson 

avslutade sitt anförande med 
följande budskap:

– Vi jobbar för ett lokalt 
delägarskap som strävar efter 
att ena bygden istället för att 
splittra den.

Klas Kindstrand och 
Bengt Henriksson från 
Triventus berättade om de 
möten som skett med markä-
gare, Ale kommun och Vind 
i Ale.

– Vi befinner oss i en inle-
dande fas i projektet och vi 

har en lång process framför 
oss. Länsstyrelsen och Ale 
kommun avgör var vind-
kraftsverken hamnar. Teore-
tiskt sett så skulle en ansökan 
kunna komma in först i slutet 
av 2013. Öppenhet utlovas 
från vår sida och så fort vi har 
något av värde att berätta om 
så går vi ut med information, 
avslutade Bengt Henriksson.

HÅLANDA. Hålanda-
borna ser gärna att 
fler bostäder byggs på 
orten. 

Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens 
ordförande, var inbju-
den till onsdagens orts-
möte för att berätta 
om vilka planer som är 
på gång.

Ett 30-tal åhörare hade sam-
lats i Hålanda bygdegård i 
onsdags. Under kvällen dis-
kuterades planer för fram-
tiden, både när det gäller 
bostadsbygge och infrastruk-
tur. 

– Just nu ligger mycket 
fokus på nybyggnationer i 
Nödinge och Älvängen. Ales 
konkurrenskraft är möjlighe-
ten att bo i en lantlig miljö 
samtidigt och samtidigt ha 

nära till en storstad. Det ska 
vi ta vara på och därför tycker 
vi att man ska uppmuntra 
till fler bostadshus även i 
Hålanda, säger ordförande 
Boel Holgersson (C).

Hon poängterar att det 
inte behöver handla om grup-
per av hus, utan mer om att 
bygga på friliggande tomter.

Beträffande infrastruktu-
ren har en förstudie gjorts av 
vägen Verle-Gräfsnäs, som 
löper genom hålanda. Tanken 
är att den ska förbättras, både 
genom starkare bärighet och 
bredare körbanor. 

Grannsamverkan
Även Lotti Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare, var 
inbjuden för att informera 
om grannsamverkan. För två 
veckor sedan berättade vi om 
att Ale kommun nu fått sin 

hundrade grannsamverkans-
förening. 

Hon berättade bland 
annat om vad som gör att 
brott begås. Förutsättning-
arna för att ett inbrott ska 
kunna ske är att det finns 
personer som är villiga att 
genomföra dem, att tillfälle 
ges och att det finns något 
begärligt att stjäla. Tar man 
bort någon av dessa delar är 
sannolikheten låg för att det 
ska hända. Genom grann-
samverkan och att man håller 
ett extra vakande öga på sitt 
bostadsområde kan man för-
hindra att dessa tillfällen ges. 

Föreningen får även skyl-
tar att sätta upp som ett 
medel för att avskräcka even-
tuella brottslingar.

JOHANNA ROOS

Heta ämnen diskuterades i Starrkärr
– Motorbana och vindkraftsutbyggnad väckte känslor

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt, gästade onsdagskvällens välbesökta ortsutvecklingsmöte i Starrkärrs bygdegård.

Planer för framtiden
– Fler hus och bättre väg önskas i Hålanda

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

Reservation för slutförsäljning.

Vi har allt till gravsmyckningen
Alla Helgons Helg

• DEKORATIONER 
• KRANSAR
• GRANRIS
• LYKTOR o LJUS 
• ÄNGLAR 
 o HJÄRTAN
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BOHUS. Körbanor som 
plötsligt tar slut, stora 
gropar i vägen och 
obegripliga anvisnings-
skyltar. 

Bohusborna börjar 
tröttna. 

– Vi är inne på upp-
loppet av vägbygget 
och gör vad vi kan för 
att trafiken ska fung-
era så bra som möjligt, 
sa Olle Ekstrand från 
BanaVäg i Väst, på tis-
dagens ortsmöte.

Närmare 100 personer hade 
samlats i servicehuset och 
frågorna avlöste varandra. På 
grund av sjukdom och andra 
förhinder saknades flera 

representanter.
Huvudrepresentanten 

från BanaVäg i Väst var 
frånvarande, liksom tales-
personen för Västtrafik som 
skulle informerat om kol-
lektivtrafiken. Inte heller 
Fritidskontoret hade någon 
person på plats för att infor-
mera om Bohushallen, men 
man gjorde ändå sitt bästa 
för att svara på åhörarnas 
undringar.

Olle Ekstrand, byggledare 
inom BanaVäg i Väst, berät-
tade bland annat att man 
inom kort planerar att få klart 
den sista biten på rondellen. 
Snart startar rivningsarbetet 
av den resterande delen av 
Jordfallsbron västerut, vilket 
kommer att innebära ytter-
ligare trafikomläggningar. 
Landfästena färdigställdes 
under tisdagen. 

Han poängterade även att 
de två norrgående filer på 
E45, som efter Bohus delar 
sig i två, varav en svänger till 
höger, ska byggas om till två-
filigt samt en svängande fil.

Några av besökarna upp-
levde att trafikljusen för 
gående på Jordfallsbron 
fungerar dåligt.

– De är inställda på tre 
minuter, vilket kan kännas 

länge för de som står och 
väntar. Anledningen är att 
inte biltrafiken ska hin-
dras för mycket, men vi tar 
till oss synpunkten, sa Olle 
Ekstrand.

Kollektivtrafiken
Hellsfjällsliden har blivit 
en genväg för många bilis-
ter vilket bidragit till, enligt 
Bohusborna, farlig trafik-
stockning. Även detta ska ses 
över, liksom den stora väg-
gropen på Alkalievägen i när-
heten av Bohus centrum.

– Den åtgärdar vi i morgon, 
lovade Anders Carlsson, 
projektingenjör på Skanska. 

Han berättade också att 

lokalbanan ska vara upptänd 
senast nu i veckan, men att 
det ännu är oklart hur det blir 
med belysningen vid busstor-
get. Man hoppas på att kunna 
få med det nu också. 

Vad gäller gång- och 
cykelvägen mellan Bohus och 
Surte ska den vara färdigställd 
senast den 1 december. 

Annika Friberg, miljöpla-
nerare i Ale kommun, infor-
merade om kollektivtrafiken 
och ändringar som vägbygget 
inneburit. 

– Kommunen tillsammans 
med Västtrafik och bussbola-
get Nobina har regelbundna 
möten där vi går igenom de 
sträckor som berörs. Vi står 

nu mitt i en planeringsperiod 
och fortfarande går det att 
lämna in synpunkter till Väst-
trafik. 

Från och med årsskiftet tar 
Västra Götalandsregionen 
över ansvaret för kollektivtra-
fiken i Ale, en uppgift som i 
dagsläget ligger hos kommu-
nen.

Representanterna gjorde 
sitt bästa för att svara på 
Bohusbornas många frågor 
och ”tålamod” var ett ord 
som användes flitigt under 
tisdagens möte.

Tålamod – ledordet för Bohus
– Irritation i luften bland åhörarna på ortsmötet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Många av åhörarnas frågor rörde vägbygget på E45 och trafikomläggningarna i Bohus. Anders Carlsson represente-
rade Skanska.

Olle Ekstrand från BanaVäg i 
väst svarade på frågor.Annika Friberg informerade 

om kollektivtrafiken.

Kampanjen startade i våras 
då handlarna fick förfråg-
ningar om att ansluta sig till 
kampanjen. Nu har kom-
munen hunnit kontrollera så 
gott som alla de 16 butiker i 
Ale som ingått avtalet.

VisaLeg innebär att alla 
kunder som man misstänker 
är under 25 ska kunna upp-

visa legitimation vid köp av 
folköl och tobak. Man strävar 
även efter att personalen som 
jobbar ska vara över 18 år.

Elin Andersson, hand-
läggare på tillståndsenheten 
i Kungälv och projektledare 
för VisaLeg, menar att hand-
larna är tacksamma över ini-
tiativet. – Vi erbjuder ett samar-

bete som hjälper dem att bli 
bättre på att följa lagstift-
ningen, vilket ökar verksam-
hetens trovärdighet. Alla 
anslutna får dekaler att hänga 
upp i butiken som marknads-
föring för att de är seriösa. 

Egentligen är kampanjen 
en uppdaterad version av en 
redan befintlig, som man valt 
att använda eftersom den är 

inarbetad. 
Ale köper tjänsten av 

Kungälvs kommun, som är 
först i landet med kampan-
jen som ger rätt att fortsätta 
bedriva kontrollköp genom 
frivilliga avtal.

Kontrollköp av tobak godkänns genom avtal

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

BUTIKER I ALE SOM ÄR ANSLUTNA TILL PROJEKTET VISALEG:

Livs och Grönt Gruvan, Surte
Netto, Bohus
Bohus Spel och Service
Ale Tips och Service, Nödinge
Tempo, Nol
Älvängens Spel & Biljettservice
Skånbergs Bensin och Service, Nol
ICA Kvantum, Nödinge

Coop Konsum, Surte
Titbits, Älvängen
Älvgodis, Älvängen
Godislagret, Nol
Tempo, Skepplanda
Statoil, Älvängen
Svenssons Livs, Alvhem
OA´s Kiosk & Livs, Skepplanda
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ALE. 2009 stoppades kommunernas kontrollköp 
av folköl och tobak.

Sedan dess har det varit oklart hur man ska 
arbeta för att förhindra försäljning till minder-
åriga. 

För att kunna fortsätta att bedriva tillsyn har 
Ale kommun, genom kampanjen VisaLeg, slutit 
frivilliga avtal med handlarna, där de godkänner 
kontroller.

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

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

Kampanjen VisaLeg syftar till att stoppa försäljning av folköl 
och tobak till minderåriga.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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NÖDINGE. Just nu skis-
sar man på två nya 
bostadsområden som 
planeras stå färdiga 
inom bara ett par år. 

Ledningen för Ale 
gymnasium blickar 
också framåt.

Under onsdagens 
möte framhölls beslut-
samheten att vända 
den negativa trenden 
på skolan och få till-
baka eleverna.

Åhörarna som samlats i mu-
siksalen i Ale gymnasium 
kunde räknas till omkring 50 
personer. Nyfikenheten var 
stor inför de förändringar 
som orten nu står inför. 

Man undrar framför allt 
vilka konsekvenser som de 
planerade nybyggnationerna 

kan tänkas få. 
Exploateringen av Ale 

Höjd, norr om Vimmersjön, 
kommer att innebära en del 
svårigheter eftersom området 
är bergsbeläget. Man jobbar 
just nu med detaljplanen och 
samråd ska äga rum i febru-
ari/mars. Antal bostäder som 
planeras är mellan 350 och 
400. Ännu har man inte tagit 
beslut om vilken typ av bo-
städer som ska byggas, men 
tanken är att det ska bli en mix 
av friliggande småhus, kedje-
hus och lägenheter. Ett 40-tal 
tomter kommer även att fri-
köpas av kommunen. 

Planarkitekten Erik Wik-
ström fanns på plats för 
att informera om planerna. 
Åhörarna ifrågasatte bland 
annat områdets placering 
och menade att det ligger 
allt för långt bort från cen-
trum. Såväl bil- som busstra-
fiken längs Norra Kilandavä-
gen skulle öka markant, vilket 
oroade många. 

– Den aspekten har man 
naturligtvis tagit hänsyn till 
i planeringen och förhopp-
ningsvis kommer man att 
kunna bygga en ringled.

Fler byggen
Södra Backa. Så lyder arbets-
namnet på nästa exploaterings-
område i Nödinge. På de 80 
hektar, som gränsar till Vätt-
lefjäll i söder och golfbanan 
i öster, planeras 240 till 280 
nya bostäder, samt en försko-

la. Dessutom pågår diskussio-
ner om att även bygga på La-
hallsåsen och utöka söderut. 

Just nu pågår skissarbete 
och första inflyttning beräk-
nas ske redan 2014. Samråd 
ska hållas till sommaren eller 
strax efter. 

– En av de största utma-
ningarna är att knyta samman 
området med Ale Torg. Vi har 
mycket övergripande struktur 
att fundera över, säger Emely 
Lundahl, planarkitekt. 

Nya tag
Sedan verksamhetschefen 
Hans Enckell och rektorn 
Lola Odén tog över stafett-
pinnen som ledare för Ale 
gymnasium har diskussio-
nerna gått kring hur man 
ska lyckas vända den negati-
va trenden som gjort att man 
tappat elever. Så var även 

temat för kvällens föredrag. 
– Det är med stor ödmjuk-

het som vi tagit oss an upp-
draget. Nu har vi en tajt or-
ganisation med få program, 
inom vilka vi satsar på att 
hålla hög kvalitet. Skolans 
problem ska i första hand 
inte lösas genom bra mark-
nadsföring och fler program, 
utan genom att förstärka de 
utbildningar vi redan har. Vi 
vill kunna hålla vad vi lovar, 
sa Hans Enckell.

Det är estetprogrammet 
som ger skolans profil och 
man hoppas att elever ska 
lockas av möjligheten att 
kunna välja samhälls- eller 
naturprogrammet med mu-
sikinriktning. 

Man jobbar även med att 
vidga utbildningarna genom 
olika samarbeten och kontak-
ter med högskolan.

– Vård- och omsorg ska 
arbeta mer mot räddnings-
tjänsten. Inom både teknik 
och naturvetenskap har man 
kontakter med Högskolan 
Väst och nu finns det även 
planer på att starta ett sam-
arbete med Chalmers, säger 
Lola Odén.

Just nu går 502 elever i 
Ale gymnasium, varav 98 
nya ettor. Målet är inte att få 
1000 elever som för femton 
år sedan, det har skolan inte 
längre kapacitet till.

– Om vi får hundra nya 
elever nästa höst så har vi 
lyckats med vårt uppdrag. 
Det kanske är ett magiskt tal, 
men det är ett mål vi strävar 
mot, sa Hans Enckell. 

Framtidens planer tar form i Nödinge

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Planarkitekten Erik Wikström informerade om den planerade 
exploateringen av området Ale Höjd.

Lola Odén, rektor på Ale gymnasium, berättade om de sam-
arbeten som skolan har med bland annat Högskolan Väst.

Emely Lundahl, planarkitekt 
inom projektet Södra Backa.

Hans Enckell, verksamhets-
chef på Ale gymnasium. 

NÖDINGE. Den nya lag-
stiftningen för kommu-
nala bostadsbolag bety-
der en höjd borgensav-
gift för Alebyggen.

Det är en förklaring 
till varför Alebyggen 
föreslår hyreshöjningar 
på i snitt 5 procent för 
2012.

– Borgensavgifterna 
är en av många kom-
ponenter som påverkar 
hyran. Vi har även 
ökade drifts- och rän-
tekostnader att ta 
hänsyn till, säger Ale-
byggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

I förra veckans Alekuriren 
kunde ni läsa en insändare 
från Hyresgästföreningen 
Södra Bohuslän som säger 
bestämt nej till straffbeskatt-
ning av hyresgästerna i Ale-
byggen. Flygblad har också 
delats ut till Hyresgästför-
eningens medlemmar i Ale, 
där man skriver att en ny lag 
kräver Alebyggen att höja 
sina hyror med i snitt fem 
procent för nästa år.

– Det är inte hela san-
ningen. Den nya lagen, som 
kommunen klätt i siffror, 
motsvarar en hyreshöjning 
på 1,4 procent. Resterande 
3,6 procent utgörs av ökade 

Alebyggen föreslår femprocentig hyreshöjning
– Höjd borgensavgift en del av förklaringen

Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman.

Hyreshöjningar på i snitt fem procent väntar Alebyggens hyresgäster nästa år.

driftskostnader i form av 
bland annat energi, löneut-
veckling och så vidare. Sedan 
har vi räntekostnaderna som 
har gått upp. När räntan gick 
ner sänkte vi hyran. Nu, när 
räntan gått upp, är Hyres-
gästföreningen inte lika 
välvilligt inställda till en för-
ändring, förklarar Lars-Ove 
Hellman.

– Även om vi vill öka 
underhållsnivån så är kost-
nadsökningen sådan att vi 
får en betydande kostnads-
utveckling för att åtmins-
tone upprätthålla den nivå 
vi har idag. Vi får allt mindre 
underhåll för pengarna Ett 
bra underhåll väger natur-
ligtvis in om bostaden är värd 
hyran.

En annan nyhet för 2012 
är att hyran enbart ska sättas 
utifrån bostädernas värde i 
förhållande till varandra i 
Alebyggens bestånd. Yttre 
faktorer får en allt större roll 
i den nya hyressättningen. 
Närheten till service och 
områdets karaktär är ett par 
exempel på parametrar som 
spelar in.

– Hela marknaden står 
inför ett nytt system och det 
kommer att ta några år innan 
det har etablerat sig fullt ut. 
Hyran ska sättas efter vad 
allmänheten är beredd att 
betala. Det kan svänga bero-
ende på tillgång och efter-
frågan, avslutar Lars-Ove 
Hellman.

JONAS ANDERSSON

Vem eller vilka tycker du
ska få stipendiet i år?

Vi vill ha ditt förslag med en kort motivering 
senast måndag 21 november.
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen
eller maila till thomas.berggren@ale.se

Vaken ungdomsledare?
För fj ärde året delar Stödföreningen Vaken ut sitt stipendie 

"Vaken ledare" till en eller fl era vakna ungdomsledare.
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NÖDINGE. För att få en 
arbetsgivare att säga 
ja måste man först tro 
på sig själv.

Under fem veckor 
har 20 arbetssökande 
ungdomar utbildats i 
entreprenöriellt tän-
kande. 

I torsdags presente-
rade de sina potentiella 
affärsidéer för lokala 
företagare och kommu-
nens ledande politiker.

Nervositeten var påtaglig i 
den sparsamt upplysta loka-
len i Ale gymnasium. Ung-
domarna var uppklädda till 
tänderna i vita skjortor och 
kavajer inför presentationen 
som genomgående hölls på 
engelska. 

Kursen, som hålls för 
tredje gången, påminner 
mycket om YEE – Unga 
entreprenörer, som årligen 
anordnas i Ale där deltagare 
från Europa träffas och till-
sammans utvecklar affärs-
idéer. Den har varit möjlig 
att genomföra tack vare två 
mycket engagerade handle-
dare från Oxford, England: 
David Cartwright och 
Roger Mumby-Croft. 

Femveckorskursen som nu 
hållits för arbetssökande Ale-
ungdomar arrangerades av 
Arbetsförmedlingen under 

ledning av Maria Broman 
och Andreas Antelid. 

Undervisade gjorde David 
tillsammans med Rogers son, 
Ben Mumby-Croft. 

Deltagarna har bland 
annat spenderat en vecka på 
Ellös där de arbetat med sina 
projekt.

– Vi bygger upp delta-
garnas självförtroende och 
försöker få dem att hitta sin 
potential. Det viktiga är inte 
deras briljanta affärsidéer 
utan tanken bakom och kun-
skapen de får med sig. Det är 
otroligt att se när unga män-
niskor får vingar och lär sig 
flyga, sa David inledningsvis. 

I tur och ordning fick de 
fyra grupperna berätta om 
sina potentiella affärsidéer 
med hjälp av imponerande 
presentationsmaterial. De 

hade tänkt på allt från mål-
grupp, konkurrens och 
produktionskostnader till 
personalorganisation och 
vidareutveckling. Deltagarna 
hade delat upp arbetsrollerna 
emellan sig och varje person 
fick motivera varför just 
han eller hon passade bäst 
för uppdraget. Rolluppdel-
ningen baserades på utbild-
ning och erfarenhet såväl 
som på personliga egenska-
per. 

Användbara kunskaper
Anna Jensdóttir, Karin 
Andersson och Carolina 
Klint ingick i gruppen som 
utvecklat livsstilsmagasinet 
Work In – if you’re too busy 
to work out. Deras idé var 
att genom tidningen sprida 

information om hur man 
genom olika enkla övningar 
kan träna på kontoret. De 
utgick från en undersökning 
bland kommunens anställda 
där det visade sig att endast 
30 procent utnyttjade frisk-
vårdsbidraget. 

De är övertygade om 
att de kommer att ha stor 
användning av kursen i sitt 
framtida jobbsökande.

– Vi har fått lära oss att 
hitta våra styrkor och svag-
heter. Vi har haft fem pre-
sentationer varje dag, vilket 
har ökat ens självförtroende 
otroligt mycket, säger Caro-
lina Klint och Karin Anders-
son tillägger:

 I början var det ovant att 
stå och prata inför publik, 

men nu har man blivit mer 
säker.

Anna Jensdóttir utsågs till 
chefredaktör för tidningen 
eftersom hon studerat jour-
nalistik på gymnasiet.

– Innan har jag fått lära 
mig att det bara är erfaren-
het från jobb som räknas 
hos arbetsgivare, men nu 
har jag insett att jag även har 
användning av mitt engage-
mang i ideella föreningar.

Innovativa idéer
Skal till Iphone med inbyggd 
massage för stela kontors-
arbetare, medtagbar mik-
rovågsugn med tillhörande 
väska för studenter med mat-
låda och en handväska med 
inbyggt lyse som ska under-

lätta letandet efter bland 
annat nycklar. Gruppernas 
affärsidéer var lika impone-
rande som innovativa. En del 
hade även gjort egna webbsi-
dor för att marknadsföra sina 
produkter. 

– Jag har aldrig sett en 
grupp jobba så hårt och med 
sådan ambition som denna. 
Entusiasmen har varit på 
topp hela tiden. Jag vill tacka 
Ale kommun för att vi åter 
igen fick chansen att med-
verka i denna fantastiska 
utbildning, sa David Cart-
wright efter att deltagarna 
hade mottagit sina diplom.

Ett steg i rätt riktning
– Arbetssökande ungdomar fick unik utbildning

BRA JOBBAT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nöjda. Carolina Klint, Karin Andersson och Anna Jensdóttir är mycket nöjda med utbildning-
en. Tillsammans presenterade de sin affärsidé Work In – if you're too busy to work out.

Presentationerna hölls ge-
nomgående på engelska.

Affärsidéerna hade de arbe-
tat fram gruppvis.

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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UF-mässa med framgångar 
för Ale gymnasium Läs sid 3
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Manusstopp torsdag 3 november

Boka Er annons på 0303-333 739

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

ÄLVÄNGEN. Tre mord-
bränder fick räcka.

I veckan enades Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens arbetsutskott 
om nyttjandeförbud av 
ett antal fastigheter 
på Carlmarks tidi-
gare industriområde i 
Älvängen.

– Vi kan inte vänta 
tills någon skadas eller 
till och med omkommer, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Carlmarks industriområde 
eller ”kåkstaden” som den 
kallas i folkmun är sedan 
några år tillbaka en priorite-
rad fråga hos Samhällsbygg-
nadsnämnden. De fallfärdiga 
fastigheterna och ovårdade 

tomterna är en skam för Ale 
kommun. Trycket har därför 
ökat på samtliga fastighetsä-
gare och kravet om upprust-
ning eller rivning av bygg-
naderna har varit tydligt. 
Nämnden har också hotat 
med vite om ingen bättring 
sker. Under hösten har tre 
bränder ägt rum i lokaler 
som ägs av det engelska bo-
laget Hawk Properties.

– Det står nu utan tvivel att 
det innebär en stor risk att be-
träda området och därför har 
jag som ordförande omgåen-
de tagit beslut om att stänga 
av vissa delar av fastigheterna. 
Vi har i samma stund delgivit 
fastighetsägaren fem punkter 
med åtgärder som vi kräver 
ska utföras. Det handlar om 
att avlägsna skrotbilar, städa 
upp allt material som ligger 

spritt på området, förseg-
la byggnader så utomståen-
de inte kan ta sig in då det 
föreligger rasrisk och efter-
som det också råder stor risk 
för personskada för de som 
beträder området ska fastig-
hetsägaren upprätta en provi-
sorisk avspärrning, säger Jan 
A Pressfeldt som menar att 
det är färdiglekt på området.

Ordföranden i Samhälls-
byggnadsnämnden kan på 
egen hand fatta denna typ av 

beslut i brådskande fall, där 
tid inte medges för normal 
beslutsgång. I detta fall ställ-
de sig även arbetsutskottets 
Fredrik Johansson (M) och 
Tyrone Hansson (S) bakom 
handlingen.

Hawk Properties delges i 
Sverige genom advokat Lars-
Erik Olsson som tyvärr inte 
har gått att nå för en kom-
mentar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

POLIS
RONDEN
Tisdag 25 oktober

Smyckestjuv
Villainbrott i Nödinge. Ett 
fönster bryts upp och smycken 
tillgrips.

Onsdag 26 oktober

Dieselstöld
Dieselstöld på en byggarbets-
plats i Grönnäs. Två män ses 
lämna platsen i en vit skåpbil.

Villainbrott rapporteras från 
Häljered, Nol. Diverse gods 
tillgrips.

Torsdag 27 oktober

Brand på skola
Någon tänder eld på en bunt 
papper inne på en elevtoalett 
i Himlaskolan, Alafors. Lyck-
ligtvis sprider sig inte elden. 
Toaletten drabbas av rökskador 
och måste saneras.

Inbrott i PRO:s cafélokal i 
Bohus servicehus. Kontanter 
blir tjuvarnas byte.

Fredag 28 oktober

Inbrott i Ryd
Villainbrott i Ryd. Inbrottstju-
ven tar sig in via altandörren 
och tillgriper en tv-apparat. 
Spaningstips finns i ärendet. 

Lördag 29 oktober

Misshandel
En misshandel sker i Bohus. 
Målsägande blir slagen i 
ansiktet.

Garageinbrott på Tån i Ala-
fors. Diverse elverktyg tillgrips.

Söndag 30 oktober

Villainbrott
En villaägare i Skepplanda får 
ovälkomna gäster på besök. 
Tjuvarna tillgriper kontanter.

Försök till villainbrott i 
Nödinge. Brytmärken upptäcks 
på altandörren. Troligen är det 
larmet som skrämmer gär-
ningsmännen på flykten.

Det råder nu tillträdesförbud till vissa av byggnaderna 
på Carlmarks tidigare industriområde.

Färdiglekt på Carlmarks
– Delar av området får tillträdesförbud

ALAFORS. 4,5 miljo-
ner besökare och en 
omsättning om 4,2 mil-
jarder kronor.

Ullared är inte längre 
en lågprisaffär.

Verkställande direk-
tören, Boris Lennerhov, 
berättade istället för 
nyfikna aleföretagare 
om hur de idag har 
utvecklats till Skan-
dinaviens största 
utflyktsmål.

Det blev en inspirerande 
företagarkväll i onsdags. 170 
åhörare på plats i Medborgar-
huset i Alafors fick lyssna till 
entreprenören som har varit 
med och utvecklat Sveriges 
mest kända handelsplats, 
Gekås i Ullared. Boris Len-
nerhov har varit med sedan år 
2000 och färden har gått i en 
hissnade takt. Bara för att få 
grepp om storleken kan note-
ras att företaget idag omsät-

ter tre gånger så mycket som 
hela Ale kommun, men Ulla-
red är mer än ett paradis för 
shoppingsugna.

– Vi jobbar hela tiden med 
att utveckla sidoverksam-
heterna. Det har vi lyckats 
ganska bra med. Liseberg 
har 3 miljoner besökare, vi 
har 4,5 miljoner. Det gör 
oss till Skandinaviens största 
utflyktsmål och det ska inte 
Liseberg gråta över för ju fler 
familjer som handlar hos oss, 
desto fler har råd att åka till 
attraktionen i Göteborg, sa 
Boris Lennerhov.

Numera vill Gekås gärna 
att kunderna stannar över 
natt.

– Vi har en populär stugby 
som vi ständigt bygger ut, där 
alla kan förbereda sig genom 
att bland annat koppla av i 
en badtunna. I februari 2013 
öppnar vi ett konferenshotell 
som vänder sig till en annan 
målgrupp. Det blir spän-

nande.
Vad ligger då bakom fram-

gångarna i Ullared?
– Vårt främsta argument 

är att allt vi erbjuder ska 
vara extremt prisvärt. Vi har 
ett kundfokus som jag tror 
är ganska unikt, dessutom 
otroligt många lojala medar-
betare som gör shoppingen 
till ett nöje. Inte mindre än 
tre gånger per vecka tvingas 
vi fylla på hela varuhuset 
med varor, då vill det till att 
ha personal som ställer upp, 
svarade Boris Lennerhov 
med ett ständigt leende på 
läpparna.

Den typiska kunden i Ulla-
red är en kvinna, 42 år, som 

lever i ett hushåll med tre 
personer. Hon har åkt 22 mil 
enkel resa och gör om resan 
ytterligare en gång innan året 
är slut. Den genomsnittliga 
kunden handlar för 2700 
kronor.

– Kvinnorna är vi oerhört 
angelägna om och hotbilden 
utgörs av mannen, men vi 
försöker se även det som en 
möjlighet. Kan vi få mannen 
att trivas ännu bättre kan 
vi fortsätta utvecklas. Idag 
tröttnar han redan efter två 
timmar och därför har vi lagt 
ner mycket tid på att hitta 
attraktioner som intresserar 
honom. Vi har öppnat en 
sportsbar, självklart i anslut-

Lennerhov höll hov

tagare

GEKÅS ULLARED I SIFFROR
Omsättning 2011: 4,2 Mkr
Antalet besökare: 4,5 miljoner
Personal: 1200
Antalet kundvagnar: 6000
Antal parkeringsplatser: 3000
Antalet utgångskassor: 70

Besöksrekord: 29 500 kunder 25 
juli 2011
Försäljningsrekord: 30,2 Mkr 30 
oktober 2010
Antalet bussar till Ullared: 3000

ning till damkonfektionen. 
Då har både hon och han 
att göra. Det gör också att 
kvinnan kan få ro att handla, 
vilket vi är ytterst måna om…

Alla framgångar till trots 
ser Boris Lennerhov en stor 
utvecklingspotential i Ulla-
red.

– Vi kan bli bättre på allt 
och målet är att förbättra 
100 saker med en 1% och 
inte som många andra gör, 
försöka förbättra ett område 
med 100%. Vi vill utveckla 
allt, men i små steg.

Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) tog sedan chansen att 
presentera Erik Lidberg 
som tillträder tjänsten som 
kommundirektör i Ale nu på 
onsdag.

– Ett av Eriks främsta upp-
drag blir att engagera sig i 
näringslivsfrågorna. Vi måste 
skapa ett klimat som både vi 
och ni känner är acceptabelt, 
sa Berglund och Erik Lidberg 
fyllde i:

– Jag har en del erfaren-
het från andra kommuner. 
En del kanske kan fungera 
här, men först och främst ska 
vi lyssna till er och idén om 
ett näringslivsråd låter spän-
nande.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

170 företagare, politiker och kommunala tjänstemän lät sig inspireras av Gekås vd Boris 
Lennerhovs föreläsning i Alafors medborgarhus.



alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 44  |   201112

ÄLVÄNGEN. Auktion 
med lyckat resultat.

Röda Korset fick 
in närmare 20 000 
kronor i samband med 
lördagens arrangemang 
i Folkets Hus.

Pengarna sänds nu 
till de svältdrabbade på 
Afrikas Horn.

Knappt hade Röda Korset 
hunnit avsluta insamlingen för 
”Världens barn” innan man tog 
sikte på nästa projekt. Alekret-
sarna gjorde i lördags gemen-
sam sak och bjöd in till auktion 
i Älvängens Folkets Hus.

– En fantastisk respons från 
kommuninvånarna måste jag 
säga. Auktionen överträffa-
de våra förväntningar, säger 
Christina Ekstrand i arrang-
örskommittén.

Klockan elva öppnades dör-
rarna för visning och en timme 
senare påbörjades lösöresauk-
tionen.

– Med lösöresauktion menas 
att man får ge bud på de saker 
som auktioneras ut. Vi hade 
kommit överrens om vissa 
givna regler, bland annat att 
höjningarna skulle ske med 

jämna tiotal. Vi hade också mi-
nimerat utgångspriset på några 
av prylarna, berättar Christina 
Ekstrand.

Cerry Holmgren hade 
äran att agera auktionsförrätta-
re, ett uppdrag han klarade med 
bravur. Holmgren fick ständigt 
vara på alerten då många ville 
vara med i budgivningen när 
leksaker, serviser och tavlor 
skulle finna nya ägare.

– Auktionen inbringade 
drygt 17 000 kronor plus att vi 
hade försäljning i vårt café. To- talsumman blev cirka 20 000 

kronor vilket är helt fantastiskt. 
Vi är jättenöjda, säger Christi-
na Ekstrand.

Nästa uppgift som Röda 
Korset har att se fram emot är 
Älvängens julmarknad den 4 
december. 

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale Torg 
firade 15 år i lördags.

OK Alehof fick för 
företagarföreningens 
räkning servera kaffe 
och tårta.

Kunderna jublade 
ikapp.

Det rådde äkta kalasstämning 
på Ale Torg. Vuxna besökare 
fick ta emot kaffe och tårta, 
medans de yngre tävlades om 
att fånga karameller från det 
generösa godisregnet utanför 
Ica Kvantum.

– Det här får vi vara nöjda 
med. Vi kommer att ha delat 
ut drygt 1000 tårtbitar innan 

dagen är slut. Det känns som 
ett bra kalas, säger ordföran-

den för Ale Torgs företagar-
förening, Marianne Sjöö.

Varje hel timma sponsra-
de Karamellkungen ett rikligt 
godisregn. Ungarna trängdes 
för att fylla sina fickor. Stäm-
ningen fick en extra klang, 
då Victor Larson och Mat-
tias Salek stämde upp till 
sång. De akustiska gitarrerna 
gjorde sig extra bra när dess-
utom Stefan Lindström dök 
upp med sin tamburin.

– Vilka killar! Så här ska det 
vara jämnt när man åker och 
handlar. Kaffe, tårta och glad 
musik, sa Sven Jansson från 
Bohus.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Auktion inbringade sköna slantar
– Röda Korset kämpar för svältdrabbade

Monica Nilsson har precis ropat in en Kobratelefon på Röda 
Korsets auktion i Älvängens Folkets Hus. 

Cerry Holmgren agerade 
auktionsförrättare. 
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Ale Torg firade 15 år 
med kaffe och tårta

När Ale Torg firade 15-årsjubileum i lördags serverades det tårta till alla besökare.

Victor Larson och Mattias Salek förgyllde stämningen.

Populärt godisregn.

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

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

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER
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En handyman som hittat hem
Anders Bältsjö längtar inte efter att stå på scen. 

Han lockas mer av arbetet och gemenskapen runt omkring showen. 
I politikens vågskål väger rött tyngst och över allting annat i livet 

betyder sonen Alfons allra mest.

Hur kom det sig att du 
började spela teater?
– I sjuan gick jag med i 
Nol-Alafors kulturfören-
ing. Innan dess hade jag inte 
hittat något som direkt pas-
sade mig, jag var varken 
intresserad av fotboll eller 
innebandy, som de flesta 
andra. Jag har alltid gillat 
att jobba i olika processer 
och gemenskapen lockade 
egentligen mer än själva skå-
despeleriet.
När väcktes intresset för 
teknik?
– När jag började på estet-
programmet på Ale gym-
nasium öppnades en helt 
ny värld. Jag var i skolan 
från åtta på morgonen till 
tio på kvällen varje dag. I 
tvåan hade jag egna nyck-
lar. Det var inte så viktigt 
att spela teater utan jag fick 
en mer producerande roll 
och skötte istället tekniken i 
form av ljud och ljus.
Ser du dig själv som 
en blyg eller utåtriktad 

person?
– Jag har aldrig varit blyg 
och i skolan har jag alltid 
synts och hörts i klassen. 
Något som däremot känns 
jobbigt är om man sitter i 
publiken och blir uppdra-
gen på scen. Det tycker jag 
inte om.
Hur har du förändrats 
som person sedan du blev 
pappa?
– Totalt. Min son Alfons går 
före allt annat och inget får 
hända honom. Man sätter 
inte längre sig själv först, för 
det finns någon som är vikti-
gare. Nu ska man även vara 
en förebild och han härmar 
verkligen allt man gör, det 
får man inte glömma. Jag 
har nog blivit lugnare sedan 
jag fick barn. Förr kunde 
jag jobba tre dagar i streck 
inför till exempel Festival-
borg och åka runt med No 
Tjafs hela helger. Nu har jag 
lättare för att lämna jobbet 
även om det fortfarande är 
kul. 

Hade du bott kvar i Ale 
om du vunnit 100 miljo-
ner på lotto?
– Det vet jag inte, men 
eftersom jag trivs i Ale så 
hade jag nog gjort det. Jag 
gillar Sverige så jag kanske 
hade köpt ett hus i Dalarna 
också. Sedan hade det inte 
varit fel om man kunde bo 
i USA eller Spanien ibland 
när man känner för det.
Var står du politiskt?
– Det lutar mer åt rött 
än blått i alla fall. Det vill 
mycket till om jag ska rösta 
borgligt, även om jag tycker 
att en del saker är bra. Jag 
är nog mer sosse än vad jag 
själv tror.
Kommer du att hedra 
minnet av någon speciell 
person på Alla helgona?
– Ja, min svärmor som gick 
bort i juni.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Anders Bältsjö
Ålder: 33
Bor: Skepplanda
Familj: Frun Kicki Bältsjö, 
sonen Alfons 2,5 och bonus-
barnen Natalie 17 och Ebba 14
Yrke: Tekniker på Ale gym-
nasium
Intressen: Musik, teater och 
teknik
Stjärntecken: Fisk
Motto: ”Jag lever inte efter 
några motton”
Högsta önskan: ”Att min son 
ska växa upp och må bra”

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

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ALAFORS. Hittills har 
det blivit 1 500 ideella 
arbetstimmar.

Alebackens mannar 
sliter för fullt för att få 
den nya värmestugan 
klar till säsongstarten.

– Det flyter på bra 
och vi räknar med att 
vara färdiga i mitten av 
december, säger Ken-
neth Karlsson.

I takt med de senaste årens 
myckna snöande och att allt 
fler skidentusiaster fått upp 

ögonen för Alebacken har 
behovet av en ny värmestuga 
växt fram. Trängseln har 
vissa dagar varit påtaglig då 
frusna slalomåkare köat för 
att få komma inomhus och 
samtidigt ta del av kaféets 
godsaker.

– En nödvändig och efter-
längtad investering, fastslår 
Kenneth Karlsson.

Cafédelen
Alebackens värmestuga har 
tidigare fungerat som för-
skola i Nödinge. Lokalerna 
renoveras nu för att anpassas 
efter sitt nya ändamål.

– Just nu håller vi på att 
iordningställa cafédelen som 
kommer att ha plats för 70 
gäster. Ytan blir ungefär 
dubbelt så stor som tidi-
gare. Köket byggs enligt alla 
rådande EU-bestämmelser 
och miljökrav. Vi har haft 
hjälp av en arkitekt, som i 
vanliga fall ritar restaurang-
kök, säger Sven Nilsson, en 
av Alebackens alla eldsjälar.

– Utöver serveringen får 
vi omklädningsrum, kontor 
och en möteslokal. Våra 
fordon och maskiner blir 
dock kvar i den gamla delen, 
förklarar Sven.

När lokaltidningen 
kommer på besök är ett tiotal 
personer igång och arbe-

tar. Målning, isolering och 
elinstallation står på pro-
grammet.

– Måndagskvällar och lör-
dagar är våra arbetsdagar, 
säger Sven Nilsson men till-
lägger snabbt:

– Plus alla andra dagar i 
veckan…

Satsningen har möjlig-
gjorts tack vare EU-pro-
jektet Leader. Totalkostna-
den beräknas till en miljon 
kronor varav bidraget från 
Leader uppgår till 790 000 
kronor.

– Det innebär att Ale-
backen skjuter in 210 000 
kronori projektet samt en 
massa ideella arbetstimmar, 
säger Kjell Helin som har 
hand om räkenskaperna.

Ingen panik
Väderleken styr helt och 
hållet säsongspremiären 
för Alebacken. I mitten av 
december hoppas man emel-
lertid att värmestugan ska 
vara klar att tas i bruk.

– Det är ingen panik om 
projektet skulle dra ut på 
tiden. Den gamla värme-
stugan står orörd och kan 
användas om så skulle behö-
vas, poängterar Sven Nils-
son.

Parallellt med stugbyg-
get håller Alebackens perso-

nal på att installera ett nytt 
system för sina snökanoner.

– Det nya systemet gör 
det möjligt för oss att ställa 
in kanonerna så att de startar 
automatiskt vid exempelvis 
två minusgrader. Det under-
lättar arbetet med snötill-
verkning betydligt, avslutar 
Kjell Helin.

Ny värmestuga i Alebacken tar form
– Och automatiskt snösystem installeras

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det som tidigare fungerade 
som förskolelokaler i Nödinge 
iordningställs nu som värme-
stuga i Alebacken. 

Här byggs en cafeteria där Alebackens personal ska kunna 
serva fikasugna skidåkare. Värmestugan kommer att ha 
plats för 70 gäster.

Stora som små engagerar 
sig i färdigställandet av Ale-
backens nya värmestuga. 
Erik Karlsson missar aldrig 
en arbetsdag.

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:-

års
nybils-
garanti
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NÖDINGE. Femte upp-
lagan av Janne Heros 
Pokal i Alehallen blev 
en ny succcé.

Fotbollsturneringen 
för gamla Nolspelare 
har nu också blivit en 
publikframgång.

– En folkfest precis 
som jag ville ha det, 
sa en mycket nöjd 
arrangör i Marcus 
Lager.

Årets turneringssegrare Mör-
sarna, lirare födda 1970-
71, var väl värda applåderna 
när lagkapten Niklas Mar-
tinsson lyfte pokalen. Ändå 
vägde publikens hyllning-
ar lätt i jämförelse med det 
jubel som den forne brons-
hjälten Kenneth Anders-
son rev ner då han presente-
rades som årets prisutdelare.

– Tack så mycket, men 
jag tycker inte ni ska applå-
dera varken mig eller killar-
na i laget här. Ägna istället 
alla tankar åt de som är an-
höriga till dessa gubbar som 
vaknar upp imorgon med 
onda kroppar. Efter festen 
som väntar har de säkert hu-
vudvärk också. Det är tufft att 
spela fotboll när man en gång 
lagt av, sa Kenneth Andersson 
med glimten i ögat.

Sju lag gjorde upp om 
Janne Heros Pokal i en en-
kelserie. Samtliga spelare har 
någon gång spelat i Nol IK 
och lagen är också åldersin-
delade. Det blev ett drama-
tiskt avgörande i årets upp-
laga, där fjolårets vinnare 
P79 Napoli såg ut att gå mot 
ännu en triumf. Mörsarna var 
tvingade att besegra de nästan 
tio år yngre bolltrollarna som 
anfördes av främst Anders 
Isaksson. Vad ingen visste 
var att Mörsarna bestämt sig 
redan för fem år sedan att i år 
skulle laget segra. Åtminsto-
ne påstod Niklas Martinsson 

det i lagets tacktal. Det kräv-
des dock en seger i den avslu-
tande matchen mot Real Old-
guys och den satt långt inne. 
Anders Brandt satte seger-
målet till 4-3 två minuter före 
slutet.

– I år var första året som 
vi tryckte till lite och det fick 
önskad effekt, konstatera-
de Peter Håkansson, en av 
många stolta guldhjältar.

Turneringens skyttekung 
Peter Eriksson, tio mål, 
återfanns dock i det yngsta 
laget Young Bratz. Där spe-
lade också främste passnings-
spelaren som var Peters tvil-

lingbror Martin Eriksson 
som slog inte mindre än 14 
målgivande assists.

Arrangören själv, Marcus 
Lager, verkade mest nöjd 
med allt som egentligen inte 
rörde själva fotbollen.

– Min vision har hela tiden 
varit att skapa en mötesplats 
för gamla lirare och deras an-
höriga. Idag hade även barnen 

väldigt roligt i våra hoppbor-
gar och de som ville kunde 
ansiktsmåla sig hos Leona 
Leopard. Aldrig tidigare har 
vi haft så mycket publik på 
läktaren, vilket var en stor 
framgång. Sedan kändes det 
väldigt stort när Kenneth An-
dersson dök upp, summerade 
Lager årets turnering.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALEColorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

Ring Kent på 0704-38 52 58

RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-
Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Just nu!
Lediga platser!

LEDIGA 
PLATSER!

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

Mörsarna vann turneringen Janne Heros Pokal i Alehallen i lördags. Från vänster: Kenneth 
Andersson, Christian Olausson, Stefan Gustafsson, Peter Håkansson, Anders Brandt och 
Thomas Hvenfelt. Sittande från vänster: Jerry Johansson, Niklas Martinsson, Niklas Zetter-
lund, Örjan Bråten och Peter Karlsson.

Bronshjälten från 1994 Kenneth Andersson överlämnade 
Janne Heros Pokal till lagkapten Niklas Martinsson.

Populär ansiktsmålning.

Bronshjälte överlämnade Janne Heros Pokal



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Just nu!
Lediga platser!

Ring Kent 0704-38 52 58

Lediga 
platser!

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti! • Korta väntetider
Endast orginaldelar

B I L D E L A R

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

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.mecaalvangen.se

www.mecaalvangen.se
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INNEBANDY

HANDBOLL

Division 1 södra damer
Fröjereds IF – Ale IBF 4-3 (1-2,1-
0,2-1)
Mål Ale: Ann-Sofie Johansson, 
Emma Asplund och Jennie Hedberg. 
Matchens kurrar: Sofia Skyberg 
3, Ann-Sofie Johansson 2, Hanna 
Berglund 1.

Div 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 19-35 
(9-17)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, 
Peter Welin 7, Kim Sandberg 5, 
Mikael Strigelius 4, Mattias Johans-
son 3, Anton Thunberg 2, Andreas 
Johansson 2, Mattias Wahlqvist och 
Niklas Svensson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Mattias Johansson 2, Joakim 
Samuelsson 1.

1. Hisingen/Torslanda  6 +61 10
2. Rosendal 5 +54 10
3. Fjärås 4 +49  8
4. Baltichov 5 +  6  6
5. V Frölunda 5 +  2  6
6. Kärra 5 +26  4
7. Särökometerna 5 –12  4
8. Rya 6 –15  4
9. Banér 6 –46  4
10. Ale 5 –12  2
11. ÖHK Göteborg 6 –113  0

Div 2 västsvenska västra damer
Warta – Nödinge SK 9-17 (3-9)
Mål NSK: Nathalie Löfvendahl 4, 
Jessica Edler 4, Sara Andréasson 3, 
Jessica Pettersson 3, Gorana Vlahov, 
Caroline Karlsson, Sandra Josefsson 
1 vardera. 
Matchens kurrar: Carina Svenson 2, 
Jessica Pettersson 1.

1. Bjurslätt/Hisingen 5 +52 10
2. Borås HK 5 +16  10
3. Drott 6 +37  8
4. Alingsås 5 +28  8
5. Nödinge 4 +  9  6
6. Baltichov 6 –  9  4
7. Torslanda 5 –22  2
8. Warta 5 –26  2
9. Kongelf 4 –33  0
10. KFUM Ulricehamn 5 –52  0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 25 
oktober deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson  149
2. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  138
3. Ole J Jensen/Torsten Johansson  133
4. Elsa Persson/Rikard Johansson    129
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   117
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           112

ÖNNERED. Äntligen!
Ale HF tog i söndags 

årets första seger 
genom att krossa ÖHK 
Göteborg.

Mattias Johansson 
gjorde sin första match 
från start som spelför-
delare och imponerade 
stort.

Niklas Svensson och 
Rikard Bäckström har 
avlöst varandra som mittnior 
under säsongsinledningen. 
Kvalitén har varierat och det 
var helt logiskt att Aleträna-
ren Magnus Weistedt tog 
chansen att testa något nytt 
mot jumbolaget ÖHK Göte-
borg. Att Mattias ”Munken” 
Johansson var skillnaden 
mellan ett segrande Ale och 
det som hittills bara förlorat 
höll han inte med om.

– Äh, alla var bra idag, 
men framför allt så hade vi 
roligt. Vi spelade med en 
större glädje, sa matchhjälten 
på vägen till omklädnings-
rummet.

Det var emellertid 
”Munken” som angav tonen 
direkt från avkast. Med 
teknik och fart samt en blick 
som alltid är riktad framåt 
lyckas han alltid hitta ett sätt 
att hota motståndarmålet. 
Gick han inte på eget avslut 
fick någon 
medspelare 
en snillrik 
p a s s n i n g , 
inte minst 
gällde det 
linjespelarna.

– Här har vi något stort på 
gång. Munken är en mycket 
talangfull spelare som kan 
utvecklas enormt, men redan 
idag levererar han och hotar 
inte bara själv utan sätter 
också våra skyttar i bra lägen. 

Hans främsta förmåga är 
att han alltid värderar situa-
tionen snabbt, berömde 
Magnus Weistedt som var 
nöjd med det mesta.

–  Matchen vinner vi fram-
för allt tack vare vårt uppoff-
rande försvarsspel. Äntligen 
kändes det som att killarna 
hittade sina positioner. Vi 
har tagit ett steg tillbaka 
och  är inte riktigt lika offen-
siva som tidigare. Dessutom 
hade vi ett väldigt bra snack i 
veckan och killarnas engage-
mang är beundransvärt. Vi är 
överens om att nu är det sats-
ning som gäller och träning-
arna ska inte påminna om en 
fritidsgård.

Förutom att det upp-
ställda spelet såg betydligt 
bättre ut var det kontring-
arna som banade väg för 
storsegern. Nära på hälften 
av målen kom på snabba 
omställningar. Målvakten 
Torbjörn Mattsson hade ett 
antal perfekta utkast, oftast 
mitt i famnen på kantraketen 
Joakim ”Gynta” Samuels-
son som noterades för tio 
mål.

– ”Gynta” och Peter 
Welin gör nästan hälften av 
våra mål. De är grymt giftiga 
och ett av våra vassaste vapen, 
menar Magnus Weistedt som 
också gladde sig åt vänster-

nian Mikael 
S t r ige l iu s 
återkomst i 
A-laget.

– Mike har 
fått spela ett 
par B-lags-

matcher för att nu växla upp 
och det hade tveklöst en bra 
effekt. Idag spelade han med 
stort självförtroende både 
bakåt och framåt. Riktigt kul 
att se och i Strigelius har vi 
en framtida bombskytt.

Ale har nu ett bra spel-
program med stegvis tuf-
fare motstånd. Nästa onsdag 
väntar Kärra på hemmaplan, 
senare Baltichov borta för att 
sedan ställas mot topplaget 

Fjärås.
– Det känns att vi har en 

vändning på gång och mål-
sättningen är att rada upp ett 
antal segrar nu. Den främ-
sta utmaningen blir tveklöst 

Fjärås och till dess ska vi ha 
vässat formen, lovar Magnus 
Weistedt.

GÖTEBORG. Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
ångar på.

Warta tilläts inte ens 
göra tio mål på de blå 
eleganterna.

Plötsligt känns inte 
division två som en 
övermäktig uppgift för 
nykomlingen.

Nödinge SK som i år är till-
baka i division två förstärkte 
laget för två veckor sedan 
med den elitseriemeriterade 
högernian Nathalie Löf-
vendahl. I slutet av decem-
ber återvänder förra årets 
suverän Elina Mathiasson 
och Michaela Sjöstrand 
från sin utlandsresa och 
Nödinge SK kommer då att 
förfoga över seriens vassaste 
uppsättning på nio meter.

– De är självklart otränade 
när de kommer hem, men 
visst kommer vi på sikt att ha 
en enorm tillgång av duktiga 
skyttar. Det blir spännande, 

säger NSK-tränaren Marcus 
Bengtsson.

Det mest intressanta är 
dock att Nödinge redan nu 
imponerar och laget kan 
definitivt utmana de allra 
främsta.

– Ja, men Bjurslätt 
kommer nog att glida ifrån 
i serien. Tje-
jerna har satt 
t o p p - f e m 
som målsätt-
ning och det 
är det som 
gäller tills vi kommer över-
ens om något annat. Just nu 
rullar det på bra, konstaterar 
Bengtsson.

Släppte bara tre
Det fick inte minst Warta 
uppleva i lördags. Ett stabilt 
försvarsspel där målvakten 
Carina Svensson på den 
yttersta utposten var omut-
lig. Göteborgslaget lyckades 
bara få in tre bollar i första 
halvlek.

– Carina var planens stora 

gigant. Vi borde gjort ytter-
ligare tio mål framåt för att 
få med beröm godkänt. Det 
är svårt att behålla skärpan 
när segern aldrig är hotad, 
menade Bengtsson som häv-
dade att NSK var bättre i allt.

Nu får Nödinge ett 
mindre speluppehåll. Nästa 

match är 
först onsdag 
9 november 
då Torslanda 
kommer på 
besök till Ale 

gymnasium.
– Får vi samma fina publik-

stöd som senast hemma mot 
Kongelf är jag inte ett dugg 
orolig. Det ska bara vara två 
nya poäng.

Nödinge SK har tveklöst 
inlett serien bra med tre 
segrar på fyra försök.

Storseger för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Welin hade en lyckad afton mot ÖHK Göteborg som Ale HF krossade med 
35-19. Peter svarade för sju av målen.            Arkivbild: Allan Karlsson

Jessica Pettersson tillhörde Nödinge SK:s främsta 
spelare i lördagens segermatch. 

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 19-35 (9-17)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Warta – Nödinge SK 9-17 (3-9)

Nödinge SK ångar vidare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?



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

Veckans matcher i ALE-hallens träningsserie

Torsdag 3 november

18.00 Nödinge SK - Ahlafors IF 
19.00 Kode IF - ALE United 
20.00 Lödöse Nygård IK - Nol IK 
21.00 Alvhems IK - Skepplanda BTK 
Välkomna till Vimmervi

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

INTENSIVKURS

6.800:-
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ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

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
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FRÖJERED. Att förlora 
är aldrig roligt, att göra 
det med uddamålet är 
extra tungt.

Ale IBF:s damer kan 
skriva under på det.

I torsdags kvitterade 
laget ut andra raka 
uddamålsförlusten.

Längtan efter en seger har 
nog aldrig varit större. Ale 
IBF:s damer har utan att ha 
spelat dåligt ändå fått se sig 
besegrade i fem av sex match-
er. Debutåret i division ett är 
hittills en mycket tuff upp-
levelse. I bortamatchen mot 
Fröjereds IF höll lagen länge 
jämna steg, men efter full tid 
hade hemmalaget ändå gjort 
ett mål mer.

– Den 
här gången 
var vi ännu 
närmare än 
mot Olof-
ström. Vi 
kommer ikapp flera gånger 
och har bra chanser att koppla 
greppet. Tyvärr har vi fortfa-
rande inte marginalerna på 
vår sida, men det kommer, 
säger Aletränaren Ralph 
Gustafsson.

Omställningar
Fröjereds IF ägde boll och 
Ale satsade som vanligt på 
att ställa om snabbt.

– Det bygger på att tjejer-
na har tålamod och det är inte 
alltid så lätt. Det ställer också 
krav på oss att vara noggranna 
när vi väl får chansen, menar 

Ralph Gustafsson som trots 
förlusten bara hade gott att 
säga om sitt lag.

– Det fina är att vi inte har 
några stjärnor. Alla gör ett ka-
nonjobb och det kommer att 
löna sig på sikt. Nu tror jag 
att även tjejerna känner att 
vi verkligen är med och även 
om vi har förlorat två jämna 
matcher vet vi att det lika 
gärna kunde ha varit tvärtom. 
Det är viktigt att ta med sig.

Spelledigt
Nu är det spelledigt i nästan 
två veckor. Först lördag 12 
november kommer Hovsha-
ga AIF på besök till Ale gym-
nasium. En motståndare som 
ska passa Ale.

– Framför allt är det äntli-
gen dags för en 
hemmamatch. 
I vårt Colos-
seum är vi 
svårslagna. Vi 
tänker aldrig 
ge oss frivil-

ligt. Ska någon vinna där får 
de spela på topp, lovar Ralph 
Gustafsson som vet vad laget 
ska finslipa på.

– Vi kommer att fokusera 
på anfallsspelet där vi vill se 
fler och vassare direktskott.

Förhoppningsvis är siktet 
inställt när Hovshaga hälsar 
på.

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

Lördag 26 November
Arrangör: ooo

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG FREDAG 18 NOVEMBER

Anmälan till
mats.wallin@advance.se

Tel: 0733-41 18 03

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grinar illa. Cecilia Isberg och hennes Ale IBF har haft en tung inledning på debutåret i division ett. Trots bra spel på borta-
plan har laget straffats med två uddamålsförluster. 

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Fröjereds IF – Ale IBF 4-3 (1-2,1-0,2-1)

Surt värre för Ale IBF

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

9 november 20.30
Herr div 3

ALE HF - KÄRRA HK

Matchsponsor:

För mer information 
se hemsidan:

www.klubben.se/alehf

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Ny tung uddamålsförlust, 
men snart vänder det...

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCH

Damer division 2
Onsdag 9 november kl 18.15

Nödinge SK - Torslanda HK

Välkomna!

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
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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

NÖDINGE. Ale gymnasi-
ums estetelever i klass 
2A gästade Kyrkbysko-
lan i onsdags morse.

Niondeklassarna 
inbjöds till forumteater.

– Forumteater slutar 
alltid med att någon 
blir förtryckt och publi-
kens uppgift är att 
komma på sätt hur man 
kan förändra situatio-
nen, förklarar Jenny 
Andersson, teaterlärare 
på Ale gymnasium.

Forumteater innebär att 
publiken får vara delaktiga 
och ge förslag på hur givna 
scener kan förändras. I förra 
veckan var det niorna på 
Kyrkbyskolan som fick agera 
publik och förmedla sina 
tankar på de pjäser som spe-

lades upp framför ögonen på 
dem.

– Syftet är att ge eleverna 
de verktyg som krävs för 

att lösa problemsituationer. 
Mobbing och förtryck före-
kommer nästan dagligen, 
ibland osynligt, säger Jenny 
Andersson.

Genom att integrera 
publiken i det som händer 
på scenen får skådespelarna 
ständigt vara beredda att byta 
skepnad eller karaktär.

– Det är roligt. Kemin 
med publiken blir ännu mer 
påtaglig. Vi skådespelare får 
improvisera en hel del, vilket 
naturligtvis ställer krav på 
oss, säger Pernilla Blom-
berg.

– En del är väldigt spon-
tana och säger vad de tycker. 
Några idéer är wild and 
crazy medan andra är mer 
modesta.

På Kyrkbyskolan spe-
lades två olika pjäser upp, 
”Reklambyrån” och ”Mid-
dagen”. Det var ingen tvekan 
om att budskapet nådde fram 
till publiken. Eleverna deltog 
aktivt och med förändringar 
i manuset kunde scener med 
förtryck plötsligt gestaltas på 
ett helt annat sätt.

– Förhoppningen är att 
eleverna ska ha nytta av detta 
i sin vardag, säger Jenny 
Andersson.

För esteteleverna genere-
rade besöket på Kyrkbysko-
lan nyttig scenvana.

– Att komma ut till skolor 
och agera i så kallat skarpt 
läge är oerhört värdefullt, 
avslutar Jenny Andersson.

Forumteater på Kyrkbyskolan

PÅ KYRKBYSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ylva Lind och Marcus Högberg i pjäsen ”Reklambyrån”.

Marcus Högberg, Johanna Bako, Ylva Lind, Mimmi Törnell, Veronica Saipetsanti och Pernilla 
Blomberg, elever i SP2a på Ale gymnasium, spelade forumteater för Kyrkbyskolans nionde-
klassare i förra veckan.
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VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

Slöjdmässa
Lör 5 nov och sön 6 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

Bokning: Latitude Travel -   Rederiets representant i Sverige 
www. la t i tudet rave l .se    Information även hos din resebyrå
Tel: 0771-70 22 00   Rabatten är avdragen på priset

www.classicinternat ionalcruises.se

Kryssa från Göteborg
Ny katalog ute!y g

g
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Norges fjordar - Spetsbergen - Nordkap - Skottland 
 Frankrike - Amsterdam - Island  - Tyskland

fr 7190:- 

  Boka-tidigt-rabatt 

  10% tom  30/11

2011  |   vecka 44  |   nummer 38  |   alekuriren 21

NÖDINGE. En scen-
konstföreställning om 
kroppen.

Det var vad som visa-
des för högstadieele-
verna i Ale gymnasium 
i tisdags förmiddag.

Fetto lockade inte 
bara till skratt utan 
också till eftertanke.

I förra veckan gjorde Regi-
onteater Väst ett turnéstopp 
i Ale med föreställningen 
Fetto, som är den sjunde och 
avslutande produktionen 
inom Projekt: ID.

– Det är en treårig sats-
ning mot högstadie- och 
gymnasiepublik med fokus 
på frågor om kön och identi-
tet, förklarar en av skådespe-
larna, Mattias Brunn.

I arbetet med Fetto har 
man inte utgått från något 
manus, utan istället prövat 
sig fram till en form där inne-
håll och struktur i hög grad 

färgas av mötet med publi-
ken.

– Vi vill ta del av publikens 
känslor och reaktioner, säger 
Mattias Brunn.

Fetto har tema männis-
kokroppen och beskriver 
dess funktion, utseende och 
komplex. Föreställningen är 
skapad utifrån skådespelar-
nas egna erfarenheter samt 
andras berättelser. Fördo-
mar och tankar om utseende 
gestaltas på ett lustfyllt, men 
samtidigt skrämmande sätt. 

– Ungdomar har en oer-
hörd medvetenhet om hur 
andra ser ut och vad som är 
att likna vid ett ideal i deras 
relationer, säger Mattias 
Brunn.

Tjock eller smal, lång eller 
kort. Är det ändå inte insidan 
som räknas?

Fetto tog plats i Ale gymnasium
– Tänkvärd teaterföreställning 

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lovisa Westerblom spelade rollen som den feta Kajsa.

Rebecca Hayman gestaltade den fula Louise.

Mattias Brunn och Rebecca Hayman, två av skådespelarna i 
föreställningen Fetto som visades i Ale gymnasium i tisdags. 

ALAFORS. Det som en gång 
startade i Bohus 2005 i liten 
skala med ”Studio 93” har nu 
växt till att bli ett av de störs-
ta återkommande arrange-
mangen för Ales ungdomar. 
I år var det dags för ”Studio 
99”, nu i Medborgarhuset i 
Alafors.

Biljettförsäljningen hade 
varit igång i tre veckor och 
till en början gått trögt, men 
sista veckan eskalerade det 
och vi gick mot ett fantastiskt 
rekord som kommer bli svår-
slaget framöver.

Alla årskurs 6-elever hade 
fått samma information och 
ryktet hade spridit sig om 
detta spektakel. Utav kom-
munens 359 sjätteklassa-
re, födda -99, hade hela 275 
elever valt att köpa biljett. En 
helt fantasisk siffra!

När kvällen närmade sig 
växte förväntningarna i kom-
munen och fyra fullasta-
de bussar anslöt till Alafors. 
Stämningen var på topp och 
ut ur bussarna rusade dans-
sugna ungdomar. Musiken 
dunkade redan ur högtalar-
na och humöret var på topp.

Väl inne var det full fart 
från första sekund. Dans, go-
disköp och möten med nya 
kompisar.

Utlottning skedde, där 
man kunde vinna priser 
skänkta av Vakna och Sony 
Music.

Under kvällen jobbade 
äldre ungdomar från ”Löftet, 
unga arrangörer” som en 
gång själva var med och dan-
sade. Dessa fantastiska ung-
domar hjälpte till med allt 
från garderobstjänstgöring, 
fotografering till att ordna 
limbotävling.

När kvällen var slut, gick 
275 sockerstinna, men ack så 
glada ungdomar mot vänta-
de bussar (eller nyfikna för-
äldrar som stod utanför och 
väntade) med ett stort leende 
på läpparna.

Hur vi nu skall kunna 
bräcka denna fantastiska kväll 
blir svårt, men en stor utma-
ning för oss arrangörer.

Tack till alla som gjorde 
denna kväll så fantasisk och 
bra!

Discogruppen
Ale Fritid

Svårslaget rekord sattes i Medborgarhuset
– ”Studio 99” blev en succé

Ebba, Emilia och Caroline var laddade för en discokväll i 
Medborgarhuset.   Foto: Jonas Andersson

Trivsam trängsel på dansgolvet.         Foto: Jonas Andersson

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

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

ONSDAG 9/11: Idag dansar 
du till populära dansbandet 
Domino. Ta med vännerna och 
sväng loss till havs!

TORSDAG 10/11: Carina Alfvén föreläser om vardags-
juridik. Dessutom livemusik med trubadur Björn Nilsson. 

FREDAG 11/11: Provsmakning 
av ost och vin med köksmästaren 
ombord. Dessutom liveunder-
hållning med trubadur  
Per Wocatz.

TISDAG 8/11: Den flerfaldigt 
svenska- och nordiske mästaren 
i magi finns ombord och sprider 
en magisk känsla med sin 
Gaston Street Close-Up Magic 
Show. Du kan även prova lyckan 
i vårt bingo.

MÅNDAG 7/11: Modevisning 
från Göteborgsbutiker/-designers  
med Heartland Model Agency. 
Passa på att fota dig i vår foto-
hörna, en perfekt julkapp!

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

Välkommen Njutomlands!

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

*Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag  
  t o m 30/12 2011.

Dansa till  
Domino?
Kom inte på måndag, 
då är det modeshow!

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr

VECKA 45
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Tisdagen den 18 oktober 
reste ett fyrtiotal medlemmar 
från PRO Hjärtum-Väster-
landa till medborgarhuset i 
Alafors. Vi åkte för att heja 
fram vårt lag som skulle möta 
PRO Ale Norra i den riks-
omfattande tävlingen PRO-
vetarna.

En tävling där kunskap och 
allmänbildning sätts på prov. 
Hjärtum-Västerlandas lag 
som bestod av Bengt-Arne 
Högberg, Nils-Olof Körner 
och Stig Hansson startade 

med full pott på de två första 
frågorna. Ett försprång som 
skulle hålla hela tävlingen. 
Vårt lag svarade rätt på alla 
frågor och vann med 20 
poäng mot Ale Norras 17 
poäng.

En spännande tävling där 
båda lagen visade prov på 
stora kunskaper då frågorna 
var mycket varierande.

PRO Hjärtum-Västerlanda 
går nu vidare i tävlingen och 
får i kvartsfinalen möta PRO 
Skallsjö.                   Tage Lindell

Hjärtum-Västerlanda vidare i PROvetarna

NÖDINGE. Sång, musik 
och bild.

Det var vad publiken 
till Kulturskolans höst-
konsert fick uppleva i 
torsdags kväll.

I samband med kon-
serten skedde också en 
insamling till förmån 
för Världens barn.

Det var musiken som domi-
nerade när Kulturskolan bjöd 
in till sin traditionella höst-
konsert i Ale gymnasium.

– Intresset för att spela 
instrument är alltjämt stort 

bland barn och unga. Det 
finns många grupper igång, 
förklarar Bo Jansson.

Att det finns gott om duk-
tiga musiker och talangfulla 
sångfåglar fick vi ett tydligt 
bevis för när Kulturskolans 
elever intog scenen i teater-
salongen. Stilarna varierade 
och det serverades alltifrån 
folkvisor till popdängor.

– Vi förfogar över väldigt 
många ambitiösa elever som 
verkligen har framtiden för 
sig, avlutar Bo Jansson.

JONAS ANDERSSON

Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan  
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en kvart. 
Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och butiker. Ta 
en tur till fristaden Christiania!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
•  Flygbuss till/från Kastrup 

flygplats

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/12 
2011 samt 1/1-23/6 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Julmarknad på 

Tivoli nov-dec

Äventyr i Nordtyskland
4 dagar i Tarp

Landgasthof Tarp 
Den lilla staden Tarp ligger ca 2-3 km från den dansk-tyska gräns-
en. I centrum ligger det lilla landgasthof som härstammar helt 
tillbaka till 1904. Nordtyskland är fyllt med sevärdheter: Besök 
Flensburg, Schleswig, Kiel, Husum eller Friedrichstadt!

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 3 x kaffe & kaka
• 1 flaska vin vid avresa

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2011 samt 14/1-29/5 2012. 

Julmarknad i 

Flensburg 14 km

Skidåkning i Österrike
8 dagar i St. Johann in Tirol
Hotel Park   
St. Johann in Tirol ligger vid foten 
av det storslående Kitzbüheler 
Horn, med ert familjeägda hotell i 
centrum av staden med skidbuss 
direkt från hotellet till skidliftar, 
skidområden och centrum. St. 
Johann in Tirol är en del av det 
stora skidområdet Schneewinkel 
med Fieberbrunn, Oberndorf 
och St. Ulrich, där man har till-
gång till över 170 km pister, 54 
lifter och mer än 250 kilometer 
längdskidåkningsspår. Njut av 
afterski när dagen är slut!

Ankomst: Söndagar 25/12 
2011-25/3 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,20 EUR per person från 
12 år per dygn betalas direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

från 4.649:-
Pris utan reskod från 4.949:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag/buffé
• Fackelvandring
•  Fri entré till Panorama 
Badewelt badland

• Skidbuss

Bra 
barnrabatt
– ring och 

hör!

ALLA PRISER & PERIODER 
2011-2012:
22/12-7/1:  6.899:-  
8/1-4/2:    5.399:-      
5/2-3/3:      6.499:-   
4/3-3/4:    4.649:-

                    Hotel Park 

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

NÖDINGE. Anita Lindblom 
var rubrikernas kvinna och 
60-talets schlagerikon. 
Varken förr eller senare har 
Sverige haft en sådan schla-
gerstjärna som Anita Lind-
blom. Hennes mörka röst 
med den precisa fraseringen, 
fylld av erotik och hemliga 
möten, fyllde radioutsänd-
ningar. Med sin schlagerhit 
“Sånt är livet“ blev hon 
“Anita” med svenska folket 
och hennes röst bar henne 
ut i Europa, med sikte på 
Amerika.

Systrarna Gabriella 
och Sofia Lockwall samt 
Malena Jönssons kritiker-
rosade krogshow ”Anita 
Lindblom x 3” gästar Ale 
gymnasium torsdagen den 10 
november då de framträder 
i teatersalongen. Föreställ-
ningen lyfter fram tre mot-
sägelsefulla sidor av Anita 
Lindblom: Den hon är, den 
hon vill vara och den offent-
liga bilden. Anita Lindblom 
kom från ett splittrat hem 
och liksom sin mor födde 
hon sitt första barn när hon 
var bara 17 år. Men Anita 
Lindblom lät sig inte hejdas 

och med en vilja av stål nådde 
hon sin framgång.

Hennes succéfyllda karriär 
kantades även av löpsedlar 
och skandaler. Rubrikerna 
handlade om män, skatte-
fusk, landsflykt, ett stormigt 
äktenskap med boxaren 
Bosse Högberg, självmords-
försök och till slut en evig 
och oavslutad rättslig process 
mot en svensk flyttfirma som 
förstört hela hennes bohag. 

Vecko- och kvällspressens 
lösnummerförsäljning slog 
rekord. Aldrig har så många 
tidningar haft en sådan 
ensam stjärna att tacka för så 
mycket.

Systrarna Lockwall har 
arbetat tillsammans med ett 
antal produktioner. Det här 
är deras tolfte teaterproduk-
tion för den fria scenen. De 
har medverkat i ”Allsång på 
Skansen” och turnérat för 

Nostalgisk musiktripp i Ale gymnasium
– ”Anita Lindblom x 3” kommer på besök

Systrarna Gabriella och Sofia Lockwall samt Malena Jönsson kommer till Ale gymnasium 
torsdagens den 10 november med den kritikerrosade showen ”Anita Lindblom x 3”.

Riks/teaterföreningar och 
Folkets Hus och Parker. 
Sedan 2007 har de samarbe-
tat med Malena Jönsson, en 
av upphovskvinnorna bakom 
kultbandet Tant Strul.  För 
regin står Ingrid Boström 
som har tillhört Dramatens 
fasta ensemble.

❐❐❐

Höstkonsert med Ale Kulturskola

The Jocals, bestående av Josefine, Åsa, Elin, Ida och Isabell, 
stod på scenen när Ale Kulturskola bjöd in till sin traditio-
nella höstkonsert i torsdags kväll.

Stråkensemblen Alegato framförde musikstycket Nitutsch-
ka czardas.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikandakt 
på Alla helgons dag

Lördag 5 nov. kl.16.00 Starrkärrs kyrka 
och kl. 18.00 Kilanda kyrka

Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 
Anette Svennblad och Sabina Nilsson 

sjunger till sånger till tröst. 
Piano: Karin Bäckman. 
Flöjt: Sofia Danielsson

Musik- och minnesgudstjänst 
Söndag 6 nov. kl.18.00 

Starrkärrs kyrka 
Kammarkören VocAle sjunger. 

Piano och orgel: Vladimir Masko.
Dirigent: Sabina Nilsson

Musikcafé 
Nols kyrka 

tisdagen den 8 november. 
Öppet 18.30-20.30

Medverkande Annamaria Gillholm och 
Magnus Wassenius

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

STARRKÄRR. Helgen 22-23 
oktober var det konsert i Starr-
kärr och Ytterby kyrka med 
solisten Elisabet Ehlersson, 
orkestermusiker från Göte-
borg samt ett 70-tal sångare 
från kyrkokörerna i Göta älv-
dalens kontrakt, från försam-
lingar i Starrkärr, Skepplanda, 
Hålanda, Nödinge, Fuxerna i 
Lilla Edet, Kungälv, Ytterby 
och Solberga.

Det framfördes ”O Gud vi 
love dig” (Te Deum) av J.H. 
Roman. Musikandakten avslu-
tades med ”Nu tacka Gud, allt 
folk” av J.S. Bach. 

Göteborgs pastorat samt ett 
antal församlingar har bidragit 
ekonomiskt till att förverkliga 
arrangemanget som kostat 
cirka 50 000 kronor. 

Som medlem i en av 
kyrkokörerna upplever jag 
det som väldigt lärorikt och 
givande få delta i dessa sam-
mankomster. ”Köramatör” 
som jag är, undrar man till en 
början, något osäkert, klarar 
jag av svårighetsgraden, dock 
efter ett antal körövningar som 
Sabina Nilsson och Peter 
Corneliusson pedagogiskt 
lotsade oss igenom, försvann 
svårigheterna steg för steg.

Sedan infinner sig den 
underbara känslan av att få 
vare en röst i det stora sam-
manhanget.

Antoinette van Ketwich
Fuxerna Församling

Lilla Edet

”Te Deum” – Kyrkokonsert i Starrkärr

Dirigent Peter Corneliusson 
och organist Christina Elf-
ström Mellberg.

Solist Elisabet Ehlersson.

Kyrkokonsert i Starrkärr.

MEDVERKANDE

Solist: Elisabet Ehlersson
Violin: Rolf Mårtensson och Ceci-
lia Luther
Violoncell: Mats Lindberg
Viola: Torbjörn Luther
Kontrabas: Mats Larsson
Trumpet:  Pierre Torwald och Ulrik 
Höglund
Oboe: Jonas Högberg och Susanna 
Berger
Pukor:  Sofia Gustavsson
Orgel: Christina Elfström Mellberg
Dirigent:  Peter Corneliusson
Arrangörer: Peter Corneliusson 
och Sabina Nilsson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 9 nov. kl. 18.30
i Starrkärrs församlingshem.

Ärende: Budget 2012 mm.

Dagordning enl. kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN I VÅRA KYRKOR 

Som tidigare år håller vi våra kyrkor öppna i  

samband med Alla helgons dag. 

Det är kaffeservering, plats för bön och stillhet 

samt möjligheter att samtala en stund. 

 

Kyrkorna är öppna på fredag 4 november  
följande tider: 

Skepplanda och Hålanda    kl 11-14 

S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge  kl 12-17 

 

Gudstjänster 
Alla helgons dag lördag 5 november 

Hålanda kl 10 Mässa Skredsvik 

Maria Gedell - solosång 

kyrkkaffe 
Ale-Skövde kl 12 Mässa Skredsvik 

Karolina Lindgren, solosång 

 

Söndag efter alla helgons dag 6 november 

S:t Peder kl 16 Minnesgudstjänst, Broman 

Lödöse kyrkokör 

Marie Lindqvist - tvärflöjt 

Skepplanda kl 18 Minnesgudstjänst, Broman 

Skepplanda kyrkokör 
 

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår älskade

Gunnel
Johansson

vid hennes bortgång,
för blommor, kort,
telefonsamtal och
minnessgåvor till

Barncancerfonden, vill vi
framföra vårt varma
tack. Tack alla som

deltog i begravningen.
Tack Sabina, Per-Martin,

Johan och Pierre som
gjorde begravningen så
vacker. Ett speciellt tack

till dig Katharina för
dina fina ord i kyrkan.

ÅKE
Rose-Marie, Mikael

Tack

Postgiro: 90 20 90-0

beskrivas i ord.Saknad kan inte 
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Fyra timmars flygresa från Sveri-
ge och jag hamnar i paradiset? I 
alla fall kändes det nästan så när 

jag låg på stranden första semester-
dan på Cypern. Strålande sol glittrade i 
Medelhavets 25-gradiga vatten medan 
jag lyssnade på min ljudbok och bara 
njöt av att göra ingenting. Runtom-
kring hörde jag röster på främmande 
språk från människor som hade samma 
ärende som jag. Att bara vara, utan att 
behöva fatta viktigare beslut än vad 
man ska äta till middag. 

Efter en vecka är jag hemma igen 
och landar i vardagen. Men jag vet att i 
Fig Tree Bay semestrar nya människor 
på varma stränder just nu när jag sitter 
vid min dator i skriver. Livet pågår 
överallt samtidigt men vi kan (som vi 
alla vet) bara befinna oss på en plats i 
taget.

Nu till helgen firar vi Alla Helgons 
dag, en helg då vi besöker kyrkogården, 
kanske tänder ett ljus och tänker mer än 
vanligt på dem som har lämnat oss. Vi 
saknar dem för de finns ju inte längre 
hos oss men är det samma sak som att 
de inte finns alls? ”Gud är inte en gud 
för döda utan för levande, ty för honom 
är alla levande”, säger Jesus. 

Livet är mycket mer än dessa år vi 
befinner oss på jorden, om vi ska tro vad 

Bibeln säger, som talar om en verklighet 
som är mycket större än den vi ser med 
våra fysiska ögon. Till denna himmelska 
verklighet kan vi inte köpa biljetter på 
Resia. Varken pass eller flygplan hjälper 
oss dit. Inte heller egen godhet eller 
andra förtjänster. 

Men det finns ett kors som restes 
för närmare två tusen år sen. Genom 
det går vägen till det eviga livet och det 
himmelska paradiset. Därifrån sänder 
Jesus hoppets hälsning till dig och mig 
i allhelgonatid: ”Jag är uppståndelsen 
och livet. Den som tror på mig ska leva 
om han än dör, och den som lever och 
tror på mig skall aldrig någonsin dö.” 
(Joh 11:25-26) 

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen, Älvängen

Betraktelse

Ett himmelskt paradis

ÄLVÄNGEN. Under drygt fyra veckor, 
6 november till 11 december, pryder 
ett axplock av Vänersborgskonstnä-
ren Paul Nordholms oljemålningar 
utställningslokalen på Repslagarmu-
seet i Älvängen.

– Jag började mitt måleri med en kurs 
i oljemålning för 20 år sedan. Under 
senare år har jag även utökat repertoa-
ren till akvarellmåleri och tuschteck-
ning. Men nu har jag hittat tillbaka till 
olja igen, berättar konstnären.

Sina motiv hämtar Paul Nord-
holm ibland ur rena fantasin, även 
om bilderna oftast blir föreställande. 
Utgångspunkten finns dock oftast 
någonstans i verkligheten: ett hus, en 
båt, några blommor eller ett landskap 
som har fångat konstnärens intresse. 

Sedan skall motivet bearbetas, utveck-
las och förenklas på duken eller pappe-
ret på olika sätt.

Paul Nordholm upplever att nästan 
allt han målar, hus såväl som båtar, har 
en själ. Detta vill han fånga i sina bilder. 
Han vill också förmedla stämningar 
och känslor och genom dessa beröra 
betraktaren. Även om vi som betraktare 
kan se vad bilderna föreställer, lämnas 
alltid ganska mycket av tolkning till oss 
som står inför dem.

Det är första gången Paul Nord-
holm ställer ut i Ale kommun. I Väners-
borg har han ställt ut en hel del tidigare, 
bland annat hos föreningen Några 
Målare där han är medlem.

Utställningen invigs söndagen 6 
november.                                       ❐❐❐

Konstutställning med Paul Nordholm

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Med anledning av den tragiska 
olyckan med en vält gravsten i 
Bollebygd, har 
kyrkogårdsförvaltningen i 
Skepplanda pastorat påbörjat 
arbete med att lägga ned osäkrade 
gravstenar på pastoratets alla 
kyrkogårdar; Ale-Skövde, Hålanda, 
Skepplanda, S:t Peder och Tunge 

Kyrkogårdsförvaltningen är 
ansvarig för att begravningsplatsen 
är en säker miljö för såväl 
arbetstagare som allmänhet som 
besöker den. Det innebär att även 
om gravrättsinnehavaren äger och 
ansvarar för gravanordningen, så 
ska förvaltningen kontrollera att 
den är säkert monterad.

Förvaltningen kommer att 
kontakta gravrättsinnehavarna 
till de gravar där stenar är 
nedlagda, och på så sätt uppmana 
gravrättsinnehavaren att vidta 
åtgärder för att säkra stenen. 
Anslag kommer att sättas upp vid 
alla fem kyrkogårdar.

Kontakter: 
Christina Eliasson, kyrkogårds-
förman tel 0303-442520  
Annette Björklund, kyrkokamrer  
tel 0303-442502

Döda

Döda
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Jordfästningar
Sigrid Karlsson. I 
Smyrnakyrkan,Älvängen 
hölls måndagen 24 oktober 
begravningsgudstjänst för 
Sigrid Karlsson, Älvängen. 
Offi ciant var Sigvard Svärd.

Eva-Britt Hallgren. I S:t 
Olofs kapell hölls måndagen 
24 oktober begravningsakt 
för Eva-Britt Hallgren, Nol. 
Offi ciant var Lennart Björk.

John Wall. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 26 
oktober begravningsguds-
tjänst för John Wall, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Edor Hult. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 27 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Edor Hult, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Niels Sörensen. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
27 oktober begravnings-
gudstjänst för Niels Sören-
sen, Älvängen. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Kenneth Kindström. I 
Nödinge kyrka hölls fre-
dagen 28 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Ken-

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Ellen Persson
vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen, den
vackra blomstergärden

vid hennes bår, den stora
uppslutningen i kyrkan
samt för alla minnes-

gåvorna, vill vi framföra
vårt varma och innerliga
tack. Ett särskilt tack till

komminister Bengt
Broman och solist Emma

Kihl som med tal och
sång gjorde begravnings-
gudstjänsten till ett ljust

och vackert minne.

Lena, Lars, Göte, Stig
med familjer

Vår kära Mamma, Svärmor och Mormor

Märtha Johansson
* 30 november 1929

har i dag efter en tids sjukdom
lämnat oss i stor sorg och saknad.

Älvängen 22 oktober 2011

KJELL och LENA
ROLAND och LISBETH

BIRGITTA
Emelie, Isabelle

CARINA och PETER
Sophie

Släkt och vänner

Arbete och möda fyllde Ditt liv
Aldrig Du krafterna sparade

För Dig var fliten en säker giv
Så länge som dagen varade
Vi tackar för allt Du givit

Av kärlek och omsorg om oss
Och önskar Dig vila för evigt

Sen klockornas klang svunnit bort

Du gav oss det bästa som livet kan ge
Du gav oss Din trygga och varma hand

Så snar till hjälp så ofta den hann
Tack för all godhet, all kärlek vi fick
Tack för all ömhet vi såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla Dig kvar
Men Din stund på jorden fullbordad var

Du finns för alltid i våra tankar

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen
18 november kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Akten

avslutas i kyrkan. Lika välkommet som blommor
är en gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Tack

neth Kindström, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Iréne Persson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 28 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Iréne Persson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor

Mormor, Gammelfarmor
och Gammelmormor

Majken
Carlsson

* 18/4 1924

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nygård
20 oktober 2011

KENT och BIRGIT
ANN-CHRISTIN och

RUDOLF
MARGRET

Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Nu höstlöven faller
och mot vinter vi går
Med saknad och sorg
vi står vid Din bår
Vi anade ej att vi Dig
kunde mista
Att sommaren som gått
skulle vara Din sista

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 10
november kl. 11.00 i
Ale-Skövde kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor och 

"Mormor Ruth"

Ruth Witt

* 10 juli 1915

har stilla somnat in.
Sörjd och saknad av
oss, övrig släkt och

vänner.

Kungälv 
18 oktober 2011

ANNE och ULLA

med familjer

Det fanns för oss alla

ett rum i Ditt hjärta

För alla utav oss Du

gjorde Ditt allt

Du deltog med oss i vår

glädje och smärta

Hav tack, lilla mamma

för allt

Jag är uppståndelsen

och livet...

Joh. 11:25 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 

10 november kl. 12.00 i
Bergsalen. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i Kyrkstugan. 

Svar om deltagande till
Begravningstjänst 

tel. 0303-144 77 senast
måndagen 7 november.

Ljus klädsel.

Ett stort tack till
personalen på Solhaga
för god och kärleksfull

omvårdnad.  

Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Tisd 1/11 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Onsd 2/11 kl 12, 
Babymassage. Torsd 3/11 
kl 15, Dagledigträff. "En 
kosmisk berättelse- om 
stjärnor, planeter och liv". 
Bertil Westergren. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Kl 19.30, Körövning. Lörd 
5/11 kl 11, Gudstjänst på 
Alla Helgons dag - ge-
mensamt med Guntorp. 
AnneMarie Sveninghed. 
Jeanette Rehn. Sönd 6/11 
kl 11, Gem. gudstjänst i 
Guntorp. Kl 17, Gudstjänst 
med de minsta. Kyrkfi ka. 
Kl 18, TOnår. Månd 7/11 
kl 18.30, Scout. Tisd 8/11 
kl 18, Smultron övar. Kl 19, 
Ungdomsstyrelsen. Torsd 
10/11 kl 18.30, Tilsammans 
i bön. Kl 19.30, Körövning.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 3/11 – Lörd 5/11
Starrkärrs kyrka kl 10, 
Öppet hus i Allhelgonatid, 
Välkommen in i kyrkan. 
Sök stillheten – tänd ett 
ljus. Vill du så fi nns det 
möjlighet att dricka en 
kopp kaffe och samtala med 
någon. Torsd 3/11 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Fred 4/11 Ki-
landa kyrka kl 12-15, Öppet 
hus i Allhelgonatid, Väl-
kommen in i kyrkan. Sök 
stillheten – tänd ett. Lörd 
5/11 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Söndagsskola (OBS! 
lördag!) Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt 
med sång av Trio Acantus; 
Elisabet Ehlersson Anette 
Svennblad och Sabina Nils-
son och diktläsning/andakt 
av diakon Ingela Frans-
son. Kilanda kyrka kl 18, 
Musikandakt (se Starrkärrs 
kyrka 16.00). Sönd 6/11 
Starrkärrs kyrka kl 18, Min-
nes- och Musikgudstjänst, 
Nilsson.  Kammarkören 
VocAle medverkar.

Elimförsamlingen i 
Alafors 
Torsd 3/11 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 6/11 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/11 kl 18, 
Minnesgudstjänst Broman. 

Skepplanda kyrkokör. 
Onsd 9/11 kl 10, Storcafé. 
Hålanda lörd 5/11 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Maria 
Gedell, solosång. Kyrk-
kaffe. S.t Peder sönd 6/11 
kl 16, Minnesgudstjänst 
Broman. Lödöse kyr-
kokör, Marie Lindqvist, 
tvärfl öjt. Tisd 8/11 kl 
18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde lörd 5/11 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Karolina 
Lindgren, solosång. Tunge, 
se ovanstående.

Fuxerna kyrka
Fred kl 10- 16, Öppet med 
kaffe på Högstorp och Fux-
erna. Lörd kl 10, Högmäs-
sa, Fuxiakören, Nordblom. 
Sönd kl 10, Högmässa, 
Solist Rubert Granberg, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom. 
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff med Per- Anders 
Grunnan om Ingerman-
land, församlingshemmet
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Guntorps missionskyrka
Onsd 2/11 kl 18.30, Spå-
rarScout-UpptäckarScout. 
Fred-Lörd 4-5/11, Höst-
lovsTonår. Lörd 5/11 kl 11, 
GUDSTJÄNST på Alla 
Helgons dag. AnneMarie
Svenninghed. Vi fi rar 
nattvard. Sammanlyst till 
Älvängens Missionskyrka. 
Sönd 6/11 kl 11, GUDS-
TJÄNST AnneMarie 
Svenninghed. Sammanlyst 
till Guntorps Missions-
kyrka. Onsd 9/11 kl 18.30, 
ÄventyrarScout-Tonår.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 2/11 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. 
Sönd 6/11 kl 11, gudstjänst 
Leif Karlsson, sång. Tisd 
8/11 kl 13, begravnings-
gudstjänst. Onsd 9/11 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Surte missionskyrka
Onsd 2/11 15:00. Ons-
dagsträff. "Plus och minus i 
livet". Ragne Fransson.
Onsd 2/11 19:00. Ekume-
nisk bönesamling i Surte 

kyrka.
Onsd 2/11 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan.
Torsd 3/11 18:30. Alpha-
kurs - Nyfi ken på kristen 
tro.
Lörd 5/11 11:00. Alla 
helgons dag. Konsert. Per 
Kjellberg. Musik i Allhel-
gonatid med Lerum Surte 
Symphonic Band. Utgångs-
kollekt till musikkåren.
Sönd 6/11 20:00. Eku-
menisk gudstjänst i Surte 
kyrka.
Månd 7/11 19:00. Musik-
kåren övar.
Tisd 8/11 18:30. Scout.
Tisd 8/11 18:30. Samtals-
kväll.
Onsd 9/11 18:30. Tonår.
Onsd 9/11 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 1/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 2/11 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
3/11 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Fred 4/11 kl 
19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Café & 
Öppet hus för ungdomar. 
Sönd 6/11 kl 11, Gudstjänst 
i Allhelgonatid, Marie 
Nordvall. Smyrnakören. 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 8/11 kl 
8-9, Bön. Kl 19.30, Stefan 
Ström, Barnsamariten, 
besöker Second Hand.

Nödinge församling
Onsd 2/11 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén. Kl 
19, Surte kyrka Ekumenisk 
bön. 5/11 Alla helgons 
dag kl 11, Nödinge kyrka 
Mässa R Bäck. Kl 17, Surte 
kyrka Minnesgudstjänst 
R Bäck, Blue´n Joy. 6/11 
sönd ef Alla helgons dag kl 
11, Surte kyrka Ekumenisk 
gudstjänst H Hultén Per 
Kjellberg. Kl 15, Bohus 
Servicehus Mässa H Hul-
tén. Månd 7/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Tisd 8/11 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H Hultén.

Vår älskade Mor 
Svärmor och Farmor

Lena Persson
* 10 januari 1939

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Bohus 
15 oktober 2011

TOMMY och PETRA
Jack

ANN-LOUISE och PER
Övrig släkt och vänner

Två ögon som lyst 
är slutna

Två flitiga händer 
lagt sig till ro

Nu sover hon lugnt 
och fridfullt

Nu har hennes sinne 
fått ro

Allt av omtanke som 
du skänkte

Allt av kärlek som 
du gav

Allt det goda som du 
tänkte finns i våra 
minne kvar

Edgar har räckt ut 
handen

Lena har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 

22 november kl. 11.00 
i Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till 
FONUS tel. 0303-138 10 
eller kungalv@fonus.se 

senast fredagen 
18 november. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Neurologiskt 
Handikappades 

Riksförbund 
pg. 90 10 07-5

Märtha Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Gunnar Öberg, Surte har avli-
dit. Född 1929 och efterlämnar 
makan Karin samt barn med 
familjer som närmast sörjande.

Inger Mattsson, Surte har 
avlidit. Född 1935 och efterläm-
nar maken Kjell som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar och Farfar

Gunnar Öberg
* 12 april 1929

har i dag stilla lämnat oss i sorg och saknad

Surte
22 oktober 2011

KARIN
KENT, JAN
med familjer

Övrig släkt och vänner

Tack min älskling för alla fina år
Jag älskar Dig

Begravningsakten har ägt rum.

Min allra Käraste

Inger Mattsson

* 9/10 1935

har i dag stilla
lämnat oss.

Surte
22 oktober 2011

KJELL
GÖTE och MAJ

AINA
Syskonbarn

Övrig släkt och
många vänner

Hon lämnade alltid ett
leende efter sig

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 18
november kl. 13.00 i

Surte kapell. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 16 november.
Hedra gärna minnet av
Inger med en gåva till

Hjärnfonden
tel. 020-523 523.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem

avd. 2 för öm och
kärleksfull omvårdnad.

Majken Carlsson, Nygård har 
avlidit. Född 1924 och efterläm-
nar barn med familjer, Margret 
samt barnbarn med familjer som 
närmast sörjande.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Köpes fina begagnade fiskenät 
samt stockar och huggkubbar.
tel. 0303-33 80 34

Köper svensksålda Nintendo 
8-bit Spel/kartonger/manualer.
Jag kan även tänka mig köpa 
basenheter om spel ingår.
tel. 0735-93 97 49

SÄLJES

Dubbfria vinterdäck på alu-
fälg. Volvo orginalfälgar till S40, 
205/55 R16. Har endast rullat 
300 mil. Nypris 12500. Nu 6000:-
tel. 0706-02 88 65
el. 0768-85 06 16

Väggvitrin, 500:-. Stor furu 
garderob, 500:-. Ny DVD spe-
lare, 200:-. Gammal väggklocka, 
1000:-
tel. 0732-24 62 09

Odubbade vinterdäck 
195/55R/15. Använda en vinter. 
Renault megane, 1500:-

tel. 0702-93 68 97

Soffgrupp 3+1+1. Amerikansk 
modell. Beige mohair plysch. 
Vänd- och tvättbara plymåer.
tel. 0702-64 02 90

4st odubbade vinterdäck 
195/65 R15. Plåtfälgar målade 
silver. Ca 1000 mil ca 7mm. 
Passar till Volvo v70 år 00-06 
mfl. Pris: 1600:-
tel. 0702-32 28 10

Ett parti ved ca 20m3 säljes 
för avhämtning.
tel. 0709-74 64 68

Takräcke till 850 utan takrails, 
300:-. Spjälsäng jättefin 300:-. 
2st resefodral till golfklubbor, 
300:-.
tel. 0736-41 01 17

Två kökssoffor säljes. En 
i shabby chic stil, större m. 
lock behövs målas. Den andra 
mindre & nättare i enklare stil. 
Pris: 800:-/200:-.
tel. 0735-21 41 13

Husvagnsparkering finns ledig 
i Nödinge.

tel. 0303-22 91 39
el. 0303-22 92 11

UTHYRES

Hus i Kollanda på 160 kvm, 
5ROK uthyres. Kallhyra 6500:-, 
driftkostnad på ca 22 000 / år.
Svar till
Kollanda@hotmail.se
(OBS! Ny mailadress)

Rum att hyra ihop med massör 
och frisör. Centrala Älvängen.
tel. 0705-53 54 77  Hellevi
el. 0707-87 70 15  Anita

Hobbylokal, mekarställe 
i Bohus. 144kvm, Värme, el, 
vatten, pentry, garageinfart.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

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

Garage på minst 35m2 för 
mek av bil. Fungerar även med 
lada eller liknande. 
tel. 0739-30 56 25
Johannes

SÖKES

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

Vi är ett stall som är i akut 
behov av grus till våra hästha-
gar! Finns det någon som möj-
ligtvis har? Hör av er! // Alafors
tel. 0736-77 62 71

ÖVRIGT

Garageloppis Nygård. 4/11 + 5/11 
kl 10-16 i Kattunga 123, nygård. 
Från Lödöse-Nygård: kör förbi 
nygårds bilservice, kurva, höger 
sida lantbruk, vänster sida litet 
rött hus. Sväng direkt vänster, 
brant backe, gult hus med vit 
balkong.
Loppis

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

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

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

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.
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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och haklappar 
med namn och datum. Våra pro-
dukter är en perfekt minnesgåva 
till dopet, födseln eller kalaset 
som glädjer både barnet och för-
äldrarna. Leveranstiden är 2-4 
vardagar, frakten endast 19 kr 
och det tillkommer ingen avgift 
för faktura eller kortbetalning. 
Beställ dina presenter hos oss 
enkelt och bekvämt, direkt hem 
till dig. Välkommen in till vår 
webbutik för priser och utbud!
www.skyltexpressen.se
info@skyltexpressen.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis kramar i massor
från mamma & pappa till 

vår älskade
Engla

som fyller 5-år 4 november!

Ett stort grattis till vår goa 
Emelie

som fyller 14 år 
den 30 oktober

Grattiskramar från
Linnéa, Daniel,
Mamma, Pappa

Många grattiskramar till
vår goa tjej

Ester
som fyller 4 år 7 nov från
Mamma, Pappa & Agnes

Grattis till vår
Saga

Prinsessa
4 år 5:e november

Kramar
Mamma, Pappa,

Vidar & Bosse

Prinsessan
Alicia

fyller 4år den 31 oktober
Grattis önskar

Mamma, Pappa, Mormor, 
Morfar, Marcus och Sofia

Älskar dig till 
månen och tillbaka

Veckans ros 

Veckans ros 

...till den familj på Alings-
åsvägen i Alafors som tog 
hand om vår påkörda katt
och lämnade honom till 
Aleveterinären. Ett tack 
också till Aleveterinären 
som ringde hem och med-
delade oss det dystra beske-
det.                        Eva & Göte

...till de hjälpsamma män-
niskor som tog hand om vår 
dotter och hennes cykel när 
hon vurpade påväg hem från 
skolan måndagen 24/10.

Stort tack från fam Sand
Veckans ros till Jan Fors-
man allmänspecialist läkare 
på Centrum praktiken i 
Kungälv,som är superduk-
tig, lyssnar och fixar alla 
problem          "Nöjd patient"

Ett fång Rosor till Skepp-
landa Hålanda SPFs "Gläd-
jekör som framförde ett så 
proffsigt program på vårat 
månadsmöte. Älvängenborna

Vår katt blev påkörd i 
Alafors. Ett tack för att ni 
ringde och talade om vad 
som hade hänt och stannade 
kvar tills vi kom fram. tack 
för blommorna och ert del-
tagande. Tack också till våra 
grannar som ställde upp 
med telefonnummer och 
lade vår "Busan" i kartong. 
Det värmde i våra hjärtan 
trots sorgen, men en olycka 
hände så lätt.

Hälsningar Tomas & Lena

Födda

Det blev en liten tös.
Välkommen Agnes!

Centralsjukhuset karlstad 
28/8-2011

Johanna Andreasson,
Rickard Johansson

Ett stort och hjärtligt tack 
till alla som förgyllde min 
födelsedag i Skepplanda 
Bygdegård.                 Håkan

Tack Efterlysning
Britt, vart är du nu? Jag 
bodde i Uppland. Kommer 
du ihåg språkresan till eng-
land 1983? Du och jag, Tina 
Eklund träffades påvägen 
hem till Sverige. Du kan 
aldrig tro det, men nu bor 
jag i Nol! Ring mig?

0733-69 69 94

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.     Georg Alexandersson
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...till den familj som var 
ute med hundarna i Ala-
fors och som kom till hjälp 
vid olycksplatsen vid Häll-

torpssjön samt till Rädd-
ningstjänsten Nol för rådigt 
ingripande.

Uffe P

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

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

bemannade öppettider, medtag annons. 

Gäller guldkortet     

KOMMUNALANSTÄLLDA I ALE 
OCH LILLA EDETS KOMMUN HAR:

30% RABATT

- FÖR ATT JAG ÄLSKAR ATT TRÄNA OCH FÖR ATT 
SPORTLIFE HAR ETT FANTASTISKT UTBUD AV PASS OCH 
JÄTTEHÄRLIG GEMENSKAP.
Namn: Therése Candetoft
Ålder: 28 år
�����

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVARFRFRFRFRFRFRFRFRFRFÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖR TTTTTTTTT TRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄNANANANANANANANANANARRRRRRRRRR DUDUDUDUDUDUDUDUDUDU PPPPPPPPP PÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTLTLTLTLTLTLTLTLTLTLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFE?E?E?E?E?E?E?E?E?E?

- FÖR ATT JAG MÅR BRA NÄR JAG TRÄNAR. JAG BLIR 
ALLTID SÅ GLAD NÄR JAG KOMMER TILL SPORTLIFE, DET 
ÄR VERKLIGEN TOPPEN HÄR!
Namn: Doris Bodving
Ålder: 58 år
�����

 - FÖR ATT DE HAR SÅ OTROLIGT BRA TILLGÄNGLIGHET.
Namn: Henrik Weiland
Ålder: 27 år
�����

- FÖR ATT DET ÄR SÅ HIMLA TREVLIGT HÄR, BÅDE 
ATMOSFÄREN OCH PERSONALEN.
Namn: Bengt Bodving
Ålder: 54 år
�����

DETTA HÄNDER HOS OSS!
VILL DU GÅ NER 10 KG PÅ 8 VECKOR?
delta i vår viktminskningskurs 
GOD BALANS i Lilla Edet
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GRUPPTRÄNING I VÄRLDSKLASS

ALES STÖRSTA OCH BÄSTA TRÄNINGSUTBUD! 
ALLT INGÅR: Zumba, BODYPUMP, RPM, TRX, 
Core-CXWORX, BOX, CYKEL 45, BODY BALANCE, 
BODYCOMBAT, Barndans m.m.

BBBOOONNNUUUSSSPPPAAAKKKEEETTT FFFÖÖÖRRR 222333000666 KKKRRROOONNNOOORRR IIINNNGGGÅÅÅRRR!!!

KR
/mån

Erbjudandet gäller endast Nödinge, 
Älvängen och Lilla Edet

GRUPP-
TRÄNING
INGÅR!

ALLA AKTIVITETER


