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Älvängen

Mattias Höglund, vd Pollex.

Rekordartad 
tillväxt
NÖDINGE. I höstens 
nummer av Fokus Före-
tag tar vi pulsen på 
näringslivet i Göta älv-
dalen. Vi har bland annat 
hälsat på hos Pollex.

I somras flyttade Pollex från Nol 
till Nödinge. Företaget har haft en 
rekordartad tillväxt. På ett år har 
omsättningen ökat från 26 till 38 Mkr.        

Läs Fokus Företag sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Nr 39  |  vecka 45  |  2011  |   År 16  |  100% täckning

Alekuriren kan nu avslöja att det så kallade fyndet och misstänkta vikingaskeppet i Göta älv söder om Älvängen inte är något annat än en helt vanlig lerfor-
mation. Arméns dykningar i Göta älv 6 oktober uppgavs av upphittaren, Bo Larsen, som misslyckade, men sanningen var en annan. Efter flera lyckade dyk-
ningar konstaterades att den misstänkta formationen bara innehöll blålera. Några ytterligare dykningar på platsen är inte som tidigare berättats för tidning-
en aktuella. Uppgifterna är hämtade från Bohusläns museums slutanmälan till Riksantikvarieämbetet. Alekuriren har också talat med tjänstemän på Läns-
styrelsens kulturmiljöenhet och verifierat all fakta.                 Läs sid 3

Skeppet en lerformation!
– Dykarrapporten talar sitt tydliga språk

Läs även veckans ledare ”Vi är er sanningen skyldig”.

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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www.aletorg.se

MER ÄN 30 BUTIKER 
PÅ ETT STÄLLE!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00Välkomna in i värmen

Nu har julen kommit 
till oss på Axums

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

Vi är din 
bästa väns 
bästa vän...

24h
dygnetruntvård

�

Lödöse 0520-66 00 10

Natur-
godis /hg
T.o.m. 13/11-11 ord.pris 119:-/kg

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se

Öppet: Vard 9.30–19 • Lörd 9.30–15 • Sönd 11–15

UPPVAKTA 

PAPPA PÅ
FARS DAG!

Låter det intressant?
Kontakta Johanna Forsberg
0705-79 58 53
jawamusik@yahoo.se
www.jawamusik.se

Planerar ni bröllop?
Jawa Musik är ett nystartat företag som 

erbjuder Sång på bröllop och 
dop samt sånglektioner
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Att jobba inom media 
innebär alltid att förhål-
la sig kritisk och försöka 

se båda sidor av myntet. När 
det gäller historien om det 
misstänkta fyndet i Göta älv 
har jag litat kallt på de uppgif-
ter som har serverats. Aleku-
riren är inte ensam om att ha 
rapporterat om den spännan-
de nyheten. Västnytt, TV4, 
Aftonbladet och en rad andra 
etablerade medier har skri-
vit om samma sak. I efter-
hand kan konstateras att vi 
alla borde ha varit mer kritis-
ka. Det fanns en verklighet, en 
sanning som tog tid att gräva 
fram. Kanske hoppades vi lika 
mycket som upptäckarna Bo 
Larsen och Bo-Holger Has-
selqvist på att fyndet i Göta 
älv skulle vara ett världsu-
nikt vikingaskepp? Det hade 
kunnat få oanade effekter för 
hela Västsverige. När arméns 
dykare kom upp till ytan och 
bekräftade en annan verklig-
het visste troligtvis besvikelsen 
inga gränser hos de som enga-
gerat sig i projektet. 

Att då välja att förmedla 
en annan berättelse till 
omvärlden är däremot ett 
helt oacceptabelt snedsteg. 
Det medförde att även lokal-
tidningen och undertecknad 
spred en lögn. Dykningarna 
beskrevs som misslyckade när 
de i själva verket var perfekt 
utförda. Arméns dykare kunde 
lämna en mycket detaljerad 
rapport om formationen som 
upptäckts i Göta älv, tyvärr 
innehöll den inget mer sensa-
tionellt än blålera.

När jag kom över rapporten 
från den arkeologiska under-

sökningen och ställdes inför 
fakta var beslutet inte svårt. 
Tidningen är er sanningen 
skyldig även om enskilda per-
soner nu hängs ut och tvingas 
förklara sig. Vi kan inte ta 
ansvar för våra uppgiftslämna-
res handlingar. Vi är däremot 
skyldiga att förmedla den 
korrekta bilden, särskilt om vi 
tidigare sagt något annat.

Roligare dagar har nog 
också båda våra kommunalråd 
i Ale upplevt. Förra måndagen 
klubbades verksamhetsplan 
med tillhörande budget för 
2012-2014. Allianspartierna 
som tillsammans med Alede-
mokraterna leder kommunen 
i minoritet, de har bara 24 
av fullmäktiges 49 mandat, 
fick inte igenom sitt förslag. 
Istället röstade resterande 
ledamöter tillhörande Social-
demokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Sverigede-
mokraterna på det förslag som 
oppositionsråd Paula Örn 
(S) presenterade. Det blev en 
dyr läxa för Alliansen. De får 
nu leda Ale med en S-märkt 
verksamhetsplan, men troligt-
vis vaknade även de rödgröna 
upp med en baksmälla. Att 
tillsammans med omdiskute-
rade Sverigedemokraterna, 
som mest är kända för sin 
främlingsfientliga inställning, 
ha fällt den politiska ledningen 
som en stor grupp alebor har 
röstat fram är ingen stor merit.  
Självklart hade det varit bättre 
om Alliansen insett att deras 
minoritetsställning kräver att 
viktiga beslut förankras för 
att inte kastas 
omkull i sista 
stund. Nu med-

förde det naiva agerandet att 
Sverigedemokraterna fick 
förverkliga en maktdemon-
stration som gav eko. Det var 
en överraskande utgång med 
tanke på att Sverigedemo-
kraterna inte tidigare anslutit 
sig till de rödgröna, när det 
väl skedde, var det på eget 
initiativ. Således kan inte Soci-
aldemokraterna lastas för att 
SD plötsligt gav dem sitt stöd. 
Oppositionen kan ju inte sluta 
lägga fram politiska alternativ 
med rädsla för att Sverigede-
mokraterna eventuellt röstar 
på dem. Om Alliansen och de 
rödgrön även fortsättningsvis 
har för avsikt att hålla SD 
utanför och så långt från 
inflytande som möjligt krävs 
att kommunalråden öppnar 
dörrarna. Inget av blocken 
har egen majoritet, det har 
varit känt sedan valet 2010. 
Nu måste samtalen bära frukt, 
alternativet är annars att Sve-
rigedemokraterna får fortsätta 
välja vilken väg Ale ska gå. Det 
mandatet har aleborna inte 
givit dem och 
det vet både 
Mikael 
Berglund 
(M) och 
Paula Örn 
(S).

Vi är er sanning skyldig

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. 

BASAR
i Skepplanda Församlingshem
Lördag 19 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar av:
Handstöpta ljus, hembakat bröd. 
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktion: med handarbeten m.m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
��������������

Starrkärrs Bygdegård
tisdag 15 nov kl 17.00

�������������������
������������

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

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

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

Utgår ur sortimentet.

FÖRSÄLJNING
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 12 november 
kl 10.00 -15.00

ÖPPET HUS 
med lotterier, loppmarknad och 
AUKTION - ca kl 13.30

Servering av kaffe med dopp 
och korv med bröd

VÄLKOMNA!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Torsdag 10 november kl 18-20 
i Folkets hus i Nol

diskuterar vi aktuell politik 
över en tallrik soppa

Varmt välkommen!

Soppa & politik

Höstmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Måndag 21/11 kl. 17:00
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 15/11

TACK 
till alla våra kunder och 

anställda under våra 25 år

Vi önskar vår efterträdare

en god fortsättning

Inge Larsson
Rolf Erixon

Kjell Björkman
Göran Johansson
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Att jobba inom media 
innebär alltid att förhål-
la sig kritisk och försöka 

se båda sidor av myntet. När 
det gäller historien om det 
misstänkta fyndet i Göta älv 
har jag litat kallt på de uppgif-
ter som har serverats. Aleku-
riren är inte ensam om att ha 
rapporterat om den spännan-
de nyheten. Västnytt, TV4, 
Aftonbladet och en rad andra 
etablerade medier har skri-
vit om samma sak. I efter-
hand kan konstateras att vi 
alla borde ha varit mer kritis-
ka. Det fanns en verklighet, en 
sanning som tog tid att gräva 
fram. Kanske hoppades vi lika 
mycket som upptäckarna Bo 
Larsen och Bo-Holger Has-
selqvist på att fyndet i Göta 
älv skulle vara ett världsu-
nikt vikingaskepp? Det hade 
kunnat få oanade effekter för 
hela Västsverige. När arméns 
dykare kom upp till ytan och 
bekräftade en annan verklig-
het visste troligtvis besvikelsen 
inga gränser hos de som enga-
gerat sig i projektet. 

Att då välja att förmedla 
en annan berättelse till 
omvärlden är däremot ett 
helt oacceptabelt snedsteg. 
Det medförde att även lokal-
tidningen och undertecknad 
spred en lögn. Dykningarna 
beskrevs som misslyckade när 
de i själva verket var perfekt 
utförda. Arméns dykare kunde 
lämna en mycket detaljerad 
rapport om formationen som 
upptäckts i Göta älv, tyvärr 
innehöll den inget mer sensa-
tionellt än blålera.

När jag kom över rapporten 
från den arkeologiska under-

sökningen och ställdes inför 
fakta var beslutet inte svårt. 
Tidningen är er sanningen 
skyldig även om enskilda per-
soner nu hängs ut och tvingas 
förklara sig. Vi kan inte ta 
ansvar för våra uppgiftslämna-
res handlingar. Vi är däremot 
skyldiga att förmedla den 
korrekta bilden, särskilt om vi 
tidigare sagt något annat.

Roligare dagar har nog 
också båda våra kommunalråd 
i Ale upplevt. Förra måndagen 
klubbades verksamhetsplan 
med tillhörande budget för 
2012-2014. Allianspartierna 
som tillsammans med Alede-
mokraterna leder kommunen 
i minoritet, de har bara 24 
av fullmäktiges 49 mandat, 
fick inte igenom sitt förslag. 
Istället röstade resterande 
ledamöter tillhörande Social-
demokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Sverigede-
mokraterna på det förslag som 
oppositionsråd Paula Örn 
(S) presenterade. Det blev en 
dyr läxa för Alliansen. De får 
nu leda Ale med en S-märkt 
verksamhetsplan, men troligt-
vis vaknade även de rödgröna 
upp med en baksmälla. Att 
tillsammans med omdiskute-
rade Sverigedemokraterna, 
som mest är kända för sin 
främlingsfientliga inställning, 
ha fällt den politiska ledningen 
som en stor grupp alebor har 
röstat fram är ingen stor merit.  
Självklart hade det varit bättre 
om Alliansen insett att deras 
minoritetsställning kräver att 
viktiga beslut förankras för 
att inte kastas 
omkull i sista 
stund. Nu med-

förde det naiva agerandet att 
Sverigedemokraterna fick 
förverkliga en maktdemon-
stration som gav eko. Det var 
en överraskande utgång med 
tanke på att Sverigedemo-
kraterna inte tidigare anslutit 
sig till de rödgröna, när det 
väl skedde, var det på eget 
initiativ. Således kan inte Soci-
aldemokraterna lastas för att 
SD plötsligt gav dem sitt stöd. 
Oppositionen kan ju inte sluta 
lägga fram politiska alternativ 
med rädsla för att Sverigede-
mokraterna eventuellt röstar 
på dem. Om Alliansen och de 
rödgrön även fortsättningsvis 
har för avsikt att hålla SD 
utanför och så långt från 
inflytande som möjligt krävs 
att kommunalråden öppnar 
dörrarna. Inget av blocken 
har egen majoritet, det har 
varit känt sedan valet 2010. 
Nu måste samtalen bära frukt, 
alternativet är annars att Sve-
rigedemokraterna får fortsätta 
välja vilken väg Ale ska gå. Det 
mandatet har aleborna inte 
givit dem och 
det vet både 
Mikael 
Berglund 
(M) och 
Paula Örn 
(S).

Vi är er sanning skyldig

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. 

BASAR
i Skepplanda Församlingshem
Lördag 19 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar av:
Handstöpta ljus, hembakat bröd. 
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktion: med handarbeten m.m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
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Starrkärrs Bygdegård
tisdag 15 nov kl 17.00
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Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

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

Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Utgår ur sortimentet.

FÖRSÄLJNING
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 12 november 
kl 10.00 -15.00

ÖPPET HUS 
med lotterier, loppmarknad och 
AUKTION - ca kl 13.30

Servering av kaffe med dopp 
och korv med bröd

VÄLKOMNA!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Torsdag 10 november kl 18-20 
i Folkets hus i Nol

diskuterar vi aktuell politik 
över en tallrik soppa

Varmt välkommen!

Soppa & politik

Höstmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Måndag 21/11 kl. 17:00
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 15/11

TACK 
till alla våra kunder och 

anställda under våra 25 år

Vi önskar vår efterträdare

en god fortsättning

Inge Larsson
Rolf Erixon

Kjell Björkman
Göran Johansson
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ÄLVÄNGEN. En geologisk 
formation av blålera.

Den misstänkta fornläm-
ningen i Göta älv var inget 
vikingaskepp.

Det slår dykarnas rap-
port fast, uppgifter som 
inte tidigare presenterats 
för media.

Rapporten från Bohusläns 
museum som ansvarade för un-
dersökningen av den misstänkta 
fornlämningen i Göta älv, någon 
kilometer norr om Äskekärr, ger 
en annan bild av vad som fram-
kom efter dykningarna i oktober. 
Till skillnad från vad hobbyarke-
ologen, Bo Larsen, berättade för 
Alekuriren (vecka 42 2011) anses 
dykningarna ha varit lyckade och 
gav de svar som Länsstyrelsen be-
hövde.

– Vårt ansvar är att skydda 
och bevara fornlämningar. Med 
hänsyn till det som Larsen och 
hans kollega sade sig ha iakttagit 
beslutade Länsstyrelsen att staten 
skulle bekosta en besiktning av det 
eventuella vraket. Till skillnad från 
vad Larsen har uppgivit i media ge-
nomförde arméns dykare ett antal 
mycket lyckade dykningar på den 
aktuella platsen. De kunde kon-
statera att det inte rörde sig om 
någon fartygslämning utan det är 
en geologisk formation av blåle-
ra. Hela formationen som mycket 
riktigt höll måtten 35 x 3,5 meter 
undersöktes noggrant, men ingen 
träkonstruktion kunde upptäck-
as i leran. Jag var själv med i en 
av båtarna och såg hur besvikna 
Larsen med kollega blev, men is-
tället för att acceptera fakta bör-
jade de sprida osanningar. Det är 
ytterst allvarligt. Det här handlar 
om historieförfalskning och måste 
upphöra, säger Henrik Zedig, 
kulturmiljöenheten på Länssty-
relsen och tillägger:

– Jag har informerat dem om 
att det här leder till en mytbild-
ning som riskerar att eskalera, inte 
minst sprids detta på olika inter-
netforum. Det är bättre att Ale fo-
kuserar på det skepp som redan har 
grävts upp och ligger på stadsmu-
seet i Göteborg.

Alekuriren konfronterar Bo 
Larsen med uppgifterna och doku-

mentet från Bohusläns museum.
– Jag har hela tiden hävdat att 

de dök på fel ställe och vi försök-
te desperat få dem att byta posi-
tion. Det var kanske fel av mig att 
kalla dykningarna för ”misslyck-
ade”, men för oss var det så ef-
tersom vi vet vad vi har sett och 
dessutom anser att de var på fel 
plats. Dessutom var förhållande-
na mycket svåra och sikten dålig.

Uttalandet tillbakavisas om-
gående av Länsstyrelsen.

Nonsens
– Nonsens. Det var arméns 
dykare, experter på just den här 
typen av uppdrag, de undersökte 
exakt det område som Sjöfarts-
verket markerat. Dykarna är ut-
bildade för att dyka under dessa 
förhållanden och det var inget 
exeptionellt den här dagen. De 
kunde utföra sitt uppdrag och 
sikten var godtagbar, svarar 
Henrik Zedig.

Han menar också att det var 
mycket olämpligt att gå ut i 
media om det misstänkta fyndet. 
Att den här typen av händelser 
slutar med falskt alarm är mer 
än vanligt.

– Vi var kanske lite naiva, 
men vi ger inte upp. Vi tänker 
söka vidare med egna dykare, 
hälsar Bo Larsen.

Länsstyrelsen har satsat 
mellan 50-100 000 kronor på 
att undersöka objektet och 
anser precis som arméns dykare 
att några fler antikvariska insat-
ser i området ej är nödvändiga. 
Således finns det inte som upp-
givits tidigare några planer på 
fortsatta dykningar.

– Insatsen är avslutad och vi 
är nöjda med resultatet, även om 
det hade varit roligare om vi hittat 
något spännande, säger Henrik 
Zedig.

Efter att lokaltidningen kon-
fronterat Bo Larsen med uppgif-
terna valde han själv att publice-
ra dokumentet på Facebook, fast 
då med förklaringen att dykning-
en skett på fel ställe.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dokumentet som talar ett tydligt språk. Bohusläns museums rapport till Riksantikvarieämbetet.

Faksimil Alekuriren vecka 12 2011. Faksimil Alekuriren vecka 42 2011.

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

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

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

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

Engagerade
Hoppet om att en dag få klara 

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

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

– Vi har blivit kontakta-
de från många olika håll. En 
av våra största supportrar är 
Göteborgs tidigare kommu-
nalråd, Göran Johansson. 
Han bidrar med all sin er-
farenhet och sitt fantastiska 

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

Stark ström och
förhållanden me
dykningarna eft
tänkta vikingafy
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m Dokumentet som talar ett tydligt språk Bohusläns museums rapport till Riksantik i ä b t t
 Det har högsta priori den 6 december 2010 platsen djupt i leran och kan mycket 

Frågorna är naturligtvis 
många. Hur kunde två hob-
byarkeologer gör en så stor 
upptäckt i ett område där 
många arkeologer redan har 
gjort omfattande undersök-
ningar? En slump?

– Jag vill inte kalla det för 

tur eller att det var en ren 
slump. Bo-Holger och jag 
är noga med detaljer. När 
vi skulle ta fram en pedago-
gisk karta över Göta älvdalen 
var det självklart att ta del av 
allt material. Vi tittar säkert 
också med betydligt friskare 
ögon och kanske ur ett annat 
perspektiv än de traditio-
nella arkeologerna, säger Bo 
Larsen.

De har båda ett stort 
intresse för historia och 
Larsen har tidigare varit 
initiativtagare till Leader-
projektet, En resa i tiden. 
Nu driver de istället Göta 
älvdalen.se som strävar efter 
att utveckla turistnäringen i 
närområdet.

Part i målet
– Vi kanske är part i målet, 
men faktum är att marken 
vi går på är Sveriges vagga. 
Vi är övertygade om att det 
finns fler unika fynd att göra 
om vi bara bestämmer oss 
för att ta vara på vår historia. 
Vår identitet ligger begravd 
här och vi behöver gräva upp 
den eller åtminstone bekräfta 
den för att vinna tillbaka vår 
stolthet. Genom att bekräfta 
den tror jag vi kan skapa en 
mycket mer intressant och 
spännande kommun att flytta 
till, fortsätter Bo Larsen. 

Att fyndet är en angelä-
genhet för riket och formellt 
sett nu ägs av staten stör inte 
upphittarna.

– Nej, men vi hoppas 
självfallet på någon form av 

belöning. Vår vision är att 
skapa ett vikingamuseum 
och skulle inte ha något emot 
att vara med och utveckla 
Ale vikingagård i framtiden. 
Den behöver entreprenö-
rer för att utvecklas och det 
finns mycket att göra, säger 
Larsen.

Båda tror att fyndet 
kommer att bli en världsny-
het. Vikingatiden engagerar 
många och de stora medi-
erna kommer att dansa runt 
upptäckten så fort den blivit 
bekräftad.

Inga tvivel
– För oss och alla de arkeo-
loger som vi har varit i kon-
takt med finns det inte längre 
några tvivel. Det kan inte 
vara något annat än ett skepp, 
frågan är om det är från 600-
talet eller 1800-talet. Allt är 
möjligt, men med tanke på 
tidigare fynd bör det vara ett 
långskepp från 1000-talet, 
säger Larsen.

Vad tycker ni man ska 
göra med skeppet?

– Självklart vill vi att det 
tas upp och då drömmer vi 

om ett jättelikt akvarium 
där vi kan beskåda skep-
pet – självklart vill vi ha det 
här – inte i Stockholm eller 
Göteborg.

En annan fråga är också 
vad skeppet kan innehålla. På 
den punkten är upptäckarna 

mindre pratsamma. De har 
gjort ytterligare iakttagelser, 
men nu väntar de spänt på att 
dykarna kan komma på plats.

Upptäckarna Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist:

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

p

Upphittarna. Bo Larsen och Bo-Holger Hasselqvist, hobby-
arkeologer, gjorde det sensationella fyndet och upptäckten 
av ett troligt vikingaskepp på Göta älvs botten i höjd med 
Älvängen. Det skedde i samband med framställandet av en 
pedagogisk historiekarta över Göta älvdalen.

”Ingen slump att vi såg skeppet”

BO LARSEN
Ålder: 48
Bor: Nol
Familj: Sambo med Maria, tre 
barn, Alexandra 20, Christoffer 16, 
Felisia 9.
Yrke: Egen företagare, driver 
Göta älvdalen.se som syftar till att 
främja turistnäringen lokalt.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Har alltid haft ett 
intresse för vikingar och arkeo-
logi.

BO-HOLGER 
HASSELQVIST
Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Två barn, Leon 10, Wilda 9.
Yrke: Illustratör Larsen Media.
Aktuell: Upphittare av troligt 
vikingaskepp. Drömde som liten 
om att bli arkeolog.

NOL. De kan ha upptäckt världens bäst bevarade 
vikingaskepp.

Bo-Holger Hasselqvist och Bo Larsen har burit 
på sin hemlighet sedan september.

– Vi har strävat efter att få så bra bevismaterial 
som möjligt för att undvika tvivel och när ärendet 
nu har högsta prioritet på riksnivå känner vi oss 
tämligen säkra på vår sak, säger de båda.

– Enligt dykarnas rapport finns 
inget annat än blålera!

Vikingaskeppet en bluff?

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

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

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

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

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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Vi vill ändra rubriken 
till ”Lyckade dyk-
ningar, men enligt 

oss, på fel ställe ”. Vi har fått 
påringning från Länsstyrel-
sen om artikeln i Alekuri-
ren, att beskrivningen inte 
stämmer med deras rapport. 
Vi vill betona att vi har haft 
och vill gärna fortsätta att 
ha - ett gott samarbete med 
Länsstyrelsen.

Men vi vill här förtydliga 
att vår syn är en annan än 
den Länsstyrelsen har. Vår 
uppfattning var och är fort-
farande att dykarna var på fel 
ställe! Vi var också med då 
dykningen skedde i oktober. 
Vår ambition är att fort-

sätta undersöka platsen. Vi 
kommer att försöka igen till 
våren 2012 efter vårfloden.

Vi har erfaren hjälp av  
dykarna Anders Gustavsson 
och Håkan Gustavsson. De 
har hjälpt oss tidigare och 
vi hoppas också att Jarmo 
Kuisma som har ställt upp i 
ur och skur har möjlighet att 
hjälpa oss med båt igen.

Vi kanske är hopplöst 
optimistiska och naiva, men 
vi kan inte släppa objektet 
förrän vi är helt säkra.

Emma Brinde
Bo Larsen

Bo-Holger Hasselqvist
Föreningen Götaälvdalen

Angående ”Misslyckade dykningar”
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Samråd gällande förslag till Detaljplan 
för Klostret 6:76 m fl, Lyckhem

Ett förslag till detaljplan för Klostret 6:76 m fl, 
Lyckhem, finns upprättat i oktober 2011. Planen 
syftar till att möjliggöra att befintlig byggnad byggs 
om invändigt för att kunna användas för bostäder då 
biblioteksverksamheten har flyttat till Lödöse museum. 
I gällande stadsplan anges fastigheten som allmänt 
ändamål. Föreliggande planförslag anger bostads- samt 
centrumändamål.

Den föreslagna markanvändningen överensstämmer 
med bedömd lämplig användning enligt kommunens 
översiktsplan. Planen berör inga riksintressen och 
medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. 
Planförslaget har därför ansetts förenligt med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken.

Detaljplanen är upprättad med enkelt planförfarande 
enligt PBL (1987:10) 5 kap 28 §.

Planen finns utställd för samråd 3 november – 30 
november 2011, på nedan angivna platser. Kommunen 
inbjuder allmänheten till samrådsmöte torsdagen den 
17 november kl 18.00 i Tingbergsskolans matsal, S:t 
Peders väg 15, Lödöse

Samrådsförslaget finns tillgängligt på följande platser: 
-  Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. 

Öppet under kontorstid.
-  Lödöse Museum, Museivägen 1, Lödöse.  

Obs! Ej måndagar.
Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida, 
www.lillaedet.se under nyheter.

Vill ni ha ytterligare information kontakta: Paul Mäkelä, 
Lilla Edets kommun tel 0520-65 95 22 Tea Cole, 
Ramböll tel 010-615 33 47 Sofia Larsson, Norconsult 
tel 031-50 71 25

Den som har synpunkter på planförslaget skall framföra 
dessa skriftligen senast den 30 november 2011 till Lilla 
Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet, eller till mailadress  
miljo.bygg@lillaedet.se. 
Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte 
att lämnas.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

MÖTE MED
ALE 

DEMENSFÖRENING
Föreläsning med Docent Ingvar Karlsson 

som berättar om utvecklingen inom vård och 
behandling av demenssjukdom

Tisdag 15 november kl 19.00 
i Musiksalen, Ale gymnasium Nödinge

Välkomna

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

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

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

Ortsmötet i Starrkärr 
den gångna veckan 
var något av en 

parodi. Mötet inleddes med 
att samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande förkunna-
de att man prioriterar bygg-
nation på landsbygden. En 
byggnation som idag faktiskt 
är större än den i kommu-
nens tätorter. 

Det sades att utflyttade 
barnfamiljer från Göteborg 
uppskattar den fina rofyllda 
uppväxtmiljön för sina barn, 
en miljö fri från kriminali-
tet, knark och annat elände. 
Detta är en mycket klok och 
korrekt analys som lyfter 
fram en av de få konkurrens-
fördelar Ale kommun har, 
nämligen en rofylld och till-
talande landsbygd med rim-
liga tomt- och bostadspriser.

Crossbana i Kollanda
Vad som fick många att lyfta 
på ögonbrynen var det ef-

terföljande tjänstemannaför-
slaget rörandes etablering av 
en cross- och gokartbana i 
Kollanda, mitt ute på lands-
bygden och nästgårds till en 
av Göteborgsregionens mest 
skyddsvärda högmossar. Ar-
gumentet var att Älvängens 
nuvarande crossbana måste 
flyttas för att ge plats åt 
samhällets expansion. 

Då oroade Kollandabor 
undrade om Kollanda verk-
ligen var rätt plats för en 
motorsportsanläggning sva-
rade tjänstemannen mäs-
trande att ”det är bättre att 
fem hus drabbas, än att hela 
Älvängens expansion brom-
sas”. Ett annat argument var 
att ”crossbanan smälter in 
i redan befintlig grustäkts- 
och cementindustri”. 

Något som inte stäm-
mer då verksamheten på 
en cross- och gokartbana 
främst är förlagd på kväl-
lar och helger. Tider då in-

Det finns för mycket 
pengar att tjäna på 
vindkraft för att 

man skall kunna föra en ärlig 
debatt.

Det visade sig på ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärr 
den 26 oktober.

Det är flera hundra hushåll 
på orten som drabbas negativt 
om det byggs vindkraftverk i 
Alefjäll. Det är en minoritet 
som tjänar pengar på om det 
byggs vindkraftverk i Alefjäll. 
Minoriteten/exploatörerna 
utgörs av ett tiotal hushåll. 
För exploatörerna är det vik-
tigt att bagatellisera befintliga 
värden som tystnad, natur, 
boende, fastighetsvärden, 
begränsad byggnation och 
avstyckning. etcetera. Mino-
riteten/exploatörerna vill för-
ringa buller, ljusblinkningar, 
skuggor, rörelse och reflexer 
från vindkraftverk.

Exploatörerna påstår, 
kanske med viss rätt, att de 
gör det för miljöns skull 
men tiger om den miljö som 
måste offras. Exploatörerna 
kan även hävda att de har 
ett generellt stöd genom 
kommunens vindbruksplan. 
Exploatörerna kan även hävda 
att de har ett generellt stöd 
från regering och riksdag. 
Exploatörerna skaffar sig stöd 
från utsocknes exploatörer/
vindkraftbolag som driver 
deras och sina egna ekono-
miska intressen.

På ortsutvecklingsmötet i 
Starrkärr fick vi inte så tyd-
liga svar på våra frågor, men 

en säljare från LRF sa med 
eftertryck att det vore bra 
om vindkraftverken avlivade 
tranorna. Man kan undra vad 
representanten från Triventus 
tycker om att förknippas med 
sådana uttalande och med 
Vind i Ale. 

Till slut blir det en strikt 
juridisk fråga långt bort från 
ortsutvecklingsmötet i Starr-
kärr. Då får vi, Länsstyrelsen 
och kommunen en möjlighet 
att förhålla oss till miljökon-
sekvensbeskrivningen, foto-
montage, bullerberäkningar, 
synbarhetskartor med mera.

En viss skepsis till under-
laget är befogad eftersom den 
som beställer utredningen 
önskar att resultatet skall 
tjäna det egna syftet. Det är 
möjligt att det inte är en muta 
om Ale El erbjuds att köpa att 
halvt vindkraftverk av exploa-
törerna men det är ett grovt 
övertramp.

Det olustiga är att exploa-
törerna säljer fjädrarna innan 
tjädern är skjuten. Vad som 
kommer att hända med Ale-
fjäll är fortfarande en öppen 
demokratisk fråga.

Ing-Marie Nordenborg 
Uspastorp, Område C

Birgit Andersson 
Ölanda, Område D

Rut Jansson 
Järnbo, Område E

Kan man köpa demokrati?

Parodin i Starrkärr
dustrin står tyst och stilla. 
Man gör sken av att det inte 
finns några alternativ, vilket 
inte är sant. Från Älvängen 
är avståndet till Lilla Edets 
crossbana (mellan Göta och 
Lilla Edet) tidsmässigt jäm-
förbart med avståndet till 
Kollanda.

 
Gigantiska industri-
områden kring Ryd

Nästa avhandlade fråga på 
mötet, industriområdet för 
vindkraft kring Ryd, för-
stärker bilden av kommu-
nens gynnande av särintres-
sen på landsbygdsbornas be-
kostnad. Här har kommu-
nen släppt ut anden i flaskan 
genom att via sin vindbruks-
plan bana väg för pengasuk-
tande markägare att indu-
strialisera landsbygden kring 
Ryd med minst 12 styck-
en 200 meter höga kraftverk 
(med tillhörande buller, ljus-
effekter och skyddsavstånd 
för allmänheten). 

Kommunen vill att 
verken placeras inom en 
radie på 3.5 km från Ryd, 
vilket innebär att i stort sett 
var enda hushåll från Ki-
landa i norr till Sandsjödal i 
söder kommer att påverkas i 
en eller annan utsträckning. 
Det kommunala beslutet om 
att göra landsbygden på Ale-
fjäll till industriområde för 
vindkraft går stick i stäv mot 

politikernas ambition att ut-
veckla Ales landsbygd med 
husbyggnation och måna 
om bygdens invånare. 

Tack vare vindbrukspla-
nen har byggförbud införts 
på flera kvadratkilometer av 
landsbygden, vilket de facto 
innebär ren markkonfiska-
tion för många markäga-
re som levt i generationer i 
bygden. Ett ingrepp i en en-
skild markägares egendom 
som historiskt sett saknar 
motstycke.

 
Mer demokrati och 

mindre särintressen
Politikerna har dock en 
möjlighet att rätta till sina 
misstag genom att i god de-
mokratisk anda verkligen 
börja lyssna på landsbygdens 
folkvilja och sluta gynna pri-
vata särintressen. Det ligger 
i allas intresse att vi får 
igång en dialog värd namnet 
mellan folkvalda och folk. 

Ales bruksortstid är förbi 
med patroner som pekar 
med hela handen och folk 
som står med mössan i hand. 
Samtliga partier är varmt 
välkomna till nästa ortsmö-
te i Starrkärr. Ett möte där 
vi alla sitter ner och samta-
lar utan vare sig podier eller 
mikrofoner.

Oroad landsbygdsbo 
och före detta miljöpartist
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Samråd gällande förslag till Detaljplan 
för Klostret 6:76 m fl, Lyckhem

Ett förslag till detaljplan för Klostret 6:76 m fl, 
Lyckhem, finns upprättat i oktober 2011. Planen 
syftar till att möjliggöra att befintlig byggnad byggs 
om invändigt för att kunna användas för bostäder då 
biblioteksverksamheten har flyttat till Lödöse museum. 
I gällande stadsplan anges fastigheten som allmänt 
ändamål. Föreliggande planförslag anger bostads- samt 
centrumändamål.

Den föreslagna markanvändningen överensstämmer 
med bedömd lämplig användning enligt kommunens 
översiktsplan. Planen berör inga riksintressen och 
medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. 
Planförslaget har därför ansetts förenligt med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken.

Detaljplanen är upprättad med enkelt planförfarande 
enligt PBL (1987:10) 5 kap 28 §.

Planen finns utställd för samråd 3 november – 30 
november 2011, på nedan angivna platser. Kommunen 
inbjuder allmänheten till samrådsmöte torsdagen den 
17 november kl 18.00 i Tingbergsskolans matsal, S:t 
Peders väg 15, Lödöse

Samrådsförslaget finns tillgängligt på följande platser: 
-  Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. 

Öppet under kontorstid.
-  Lödöse Museum, Museivägen 1, Lödöse.  

Obs! Ej måndagar.
Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida, 
www.lillaedet.se under nyheter.

Vill ni ha ytterligare information kontakta: Paul Mäkelä, 
Lilla Edets kommun tel 0520-65 95 22 Tea Cole, 
Ramböll tel 010-615 33 47 Sofia Larsson, Norconsult 
tel 031-50 71 25

Den som har synpunkter på planförslaget skall framföra 
dessa skriftligen senast den 30 november 2011 till Lilla 
Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet, eller till mailadress  
miljo.bygg@lillaedet.se. 
Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte 
att lämnas.

Samhällsbyggnadsnämnden

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

MÖTE MED
ALE 

DEMENSFÖRENING
Föreläsning med Docent Ingvar Karlsson 

som berättar om utvecklingen inom vård och 
behandling av demenssjukdom

Tisdag 15 november kl 19.00 
i Musiksalen, Ale gymnasium Nödinge

Välkomna

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

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

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

Ortsmötet i Starrkärr 
den gångna veckan 
var något av en 

parodi. Mötet inleddes med 
att samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande förkunna-
de att man prioriterar bygg-
nation på landsbygden. En 
byggnation som idag faktiskt 
är större än den i kommu-
nens tätorter. 

Det sades att utflyttade 
barnfamiljer från Göteborg 
uppskattar den fina rofyllda 
uppväxtmiljön för sina barn, 
en miljö fri från kriminali-
tet, knark och annat elände. 
Detta är en mycket klok och 
korrekt analys som lyfter 
fram en av de få konkurrens-
fördelar Ale kommun har, 
nämligen en rofylld och till-
talande landsbygd med rim-
liga tomt- och bostadspriser.

Crossbana i Kollanda
Vad som fick många att lyfta 
på ögonbrynen var det ef-

terföljande tjänstemannaför-
slaget rörandes etablering av 
en cross- och gokartbana i 
Kollanda, mitt ute på lands-
bygden och nästgårds till en 
av Göteborgsregionens mest 
skyddsvärda högmossar. Ar-
gumentet var att Älvängens 
nuvarande crossbana måste 
flyttas för att ge plats åt 
samhällets expansion. 

Då oroade Kollandabor 
undrade om Kollanda verk-
ligen var rätt plats för en 
motorsportsanläggning sva-
rade tjänstemannen mäs-
trande att ”det är bättre att 
fem hus drabbas, än att hela 
Älvängens expansion brom-
sas”. Ett annat argument var 
att ”crossbanan smälter in 
i redan befintlig grustäkts- 
och cementindustri”. 

Något som inte stäm-
mer då verksamheten på 
en cross- och gokartbana 
främst är förlagd på kväl-
lar och helger. Tider då in-

Det finns för mycket 
pengar att tjäna på 
vindkraft för att 

man skall kunna föra en ärlig 
debatt.

Det visade sig på ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärr 
den 26 oktober.

Det är flera hundra hushåll 
på orten som drabbas negativt 
om det byggs vindkraftverk i 
Alefjäll. Det är en minoritet 
som tjänar pengar på om det 
byggs vindkraftverk i Alefjäll. 
Minoriteten/exploatörerna 
utgörs av ett tiotal hushåll. 
För exploatörerna är det vik-
tigt att bagatellisera befintliga 
värden som tystnad, natur, 
boende, fastighetsvärden, 
begränsad byggnation och 
avstyckning. etcetera. Mino-
riteten/exploatörerna vill för-
ringa buller, ljusblinkningar, 
skuggor, rörelse och reflexer 
från vindkraftverk.

Exploatörerna påstår, 
kanske med viss rätt, att de 
gör det för miljöns skull 
men tiger om den miljö som 
måste offras. Exploatörerna 
kan även hävda att de har 
ett generellt stöd genom 
kommunens vindbruksplan. 
Exploatörerna kan även hävda 
att de har ett generellt stöd 
från regering och riksdag. 
Exploatörerna skaffar sig stöd 
från utsocknes exploatörer/
vindkraftbolag som driver 
deras och sina egna ekono-
miska intressen.

På ortsutvecklingsmötet i 
Starrkärr fick vi inte så tyd-
liga svar på våra frågor, men 

en säljare från LRF sa med 
eftertryck att det vore bra 
om vindkraftverken avlivade 
tranorna. Man kan undra vad 
representanten från Triventus 
tycker om att förknippas med 
sådana uttalande och med 
Vind i Ale. 

Till slut blir det en strikt 
juridisk fråga långt bort från 
ortsutvecklingsmötet i Starr-
kärr. Då får vi, Länsstyrelsen 
och kommunen en möjlighet 
att förhålla oss till miljökon-
sekvensbeskrivningen, foto-
montage, bullerberäkningar, 
synbarhetskartor med mera.

En viss skepsis till under-
laget är befogad eftersom den 
som beställer utredningen 
önskar att resultatet skall 
tjäna det egna syftet. Det är 
möjligt att det inte är en muta 
om Ale El erbjuds att köpa att 
halvt vindkraftverk av exploa-
törerna men det är ett grovt 
övertramp.

Det olustiga är att exploa-
törerna säljer fjädrarna innan 
tjädern är skjuten. Vad som 
kommer att hända med Ale-
fjäll är fortfarande en öppen 
demokratisk fråga.

Ing-Marie Nordenborg 
Uspastorp, Område C

Birgit Andersson 
Ölanda, Område D

Rut Jansson 
Järnbo, Område E

Kan man köpa demokrati?

Parodin i Starrkärr
dustrin står tyst och stilla. 
Man gör sken av att det inte 
finns några alternativ, vilket 
inte är sant. Från Älvängen 
är avståndet till Lilla Edets 
crossbana (mellan Göta och 
Lilla Edet) tidsmässigt jäm-
förbart med avståndet till 
Kollanda.

 
Gigantiska industri-
områden kring Ryd

Nästa avhandlade fråga på 
mötet, industriområdet för 
vindkraft kring Ryd, för-
stärker bilden av kommu-
nens gynnande av särintres-
sen på landsbygdsbornas be-
kostnad. Här har kommu-
nen släppt ut anden i flaskan 
genom att via sin vindbruks-
plan bana väg för pengasuk-
tande markägare att indu-
strialisera landsbygden kring 
Ryd med minst 12 styck-
en 200 meter höga kraftverk 
(med tillhörande buller, ljus-
effekter och skyddsavstånd 
för allmänheten). 

Kommunen vill att 
verken placeras inom en 
radie på 3.5 km från Ryd, 
vilket innebär att i stort sett 
var enda hushåll från Ki-
landa i norr till Sandsjödal i 
söder kommer att påverkas i 
en eller annan utsträckning. 
Det kommunala beslutet om 
att göra landsbygden på Ale-
fjäll till industriområde för 
vindkraft går stick i stäv mot 

politikernas ambition att ut-
veckla Ales landsbygd med 
husbyggnation och måna 
om bygdens invånare. 

Tack vare vindbrukspla-
nen har byggförbud införts 
på flera kvadratkilometer av 
landsbygden, vilket de facto 
innebär ren markkonfiska-
tion för många markäga-
re som levt i generationer i 
bygden. Ett ingrepp i en en-
skild markägares egendom 
som historiskt sett saknar 
motstycke.

 
Mer demokrati och 

mindre särintressen
Politikerna har dock en 
möjlighet att rätta till sina 
misstag genom att i god de-
mokratisk anda verkligen 
börja lyssna på landsbygdens 
folkvilja och sluta gynna pri-
vata särintressen. Det ligger 
i allas intresse att vi får 
igång en dialog värd namnet 
mellan folkvalda och folk. 

Ales bruksortstid är förbi 
med patroner som pekar 
med hela handen och folk 
som står med mössan i hand. 
Samtliga partier är varmt 
välkomna till nästa ortsmö-
te i Starrkärr. Ett möte där 
vi alla sitter ner och samta-
lar utan vare sig podier eller 
mikrofoner.

Oroad landsbygdsbo 
och före detta miljöpartist

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

November

KYRA SKYMNING PÅ 
BIBLIOTEKEN I ALE
Högläsning med Nordisk 
litteratur i fokus.
Året tema är humor i Norden.
Kom och lyssna och ta en fi ka.
Kura skymning anordnas på  
Ale bibliotek i  Nödinge, på 
Skepplanda bibliotek och på 
Älvängens bibliotek
>>Måndag 14 november 
kl 19.00.
Fritt inträde.

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

BEBIS-SAGOSTUNDER 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
För bebisar mellan 4 och 8 
månader och deras föräldrar.
Vi träff as fem gånger och läser 
böcker och ramsar tillsammans.
>>Start torsdag 17 november 
kl. 9.30.
Anmäl dig via e-post 
sara.dahl@ale.se eller telefon 
0303-330 171.

KONSERT I JULETID 
MED EWAN 
SVENSSONS TRIO
Solister Svante Thuresson och 
Hannah Svenson. Teatern Ale 
gymnasium. Traditionsenlig 
konsert i juletid med utdelning av 
Ale kommuns kulturstipendium 
och Vakna! Stipendiet. Biljetter150 
kr säljes på biblioteket i Nödinge. 
I pausen serveras julfi ka. 
Föreställningen är ett samarbete 
med Teaterföreningen i Ale och 
ABF sydvästra Götaland.
>>Torsdag 1 dec kl 19.00

PÅ GÅNG I ALE

Workshop dans
 
Kulturskolan inbjuder dig som går på högstadiet 
eller gymnasiet till dansworkshop i höst. Du är 
välkommen antingen som nybörjare eller om du 
dansat förut. Självklart är både killar och tjejer 
välkomna till alla kurserna. Lärarna anpassar 
kurserna efter deltagarnas kunskaper.
 
Fredagar 17.30-19.30 och lördagar 15-18. 
En workshop är både fredag och lördag, olika 
dansinriktningar varje helg.
 
>> 11 och 12 november Modern dans med Monica Milocco
>>18 och 19 november Burlesque med Mike Gamble
>>25 och 26 november Jazz/showdans med Mike Gamble
>>2 och 3 december Bollywood med Anette Pooja
Danssalen 107 på gymnasiet i Nödinge
 
Kostnad: Två valfria helger för 400:-. 
OBS! Köp biljetter på biblioteket i Nödinge.
Läs mer på www.ale.se/uppleva och göra
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After Work för kvinnor mitt i livet
Smak för nordisk mat

Kan vår nordiska mat vara lika hälsosam som 
Medelhavskosten? Föreläsning om mat, hälsa och 
traditioner med kommundietisten Jenny Sallander.
 
>>Måndag 14 november kl 18.30 Starrkärrs Församlingshem

 Välkommen. Ingen föranmälan
 Arrangör: Svenska Kyrkan, Starrkärrs Församling och 
Rådet för Hälsa och Trygghet

Onsdag 16/11 
Autism och andra neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll Teori och Praktik (Del 1)

Onsdag 30/11 
Autism och andra neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll Teori och Praktik (Del 2, även en kort sammanfattning från del1)

Samtliga mötesträff ar vänder sig till anhöriga/närstående. Medverkande är
personal inom kommunen. Tillfälle för utbyte av information, erfarenheter,
frågor och synpunkter.
Alla träff arna sker på Älvängens aktivitetshus Carlmarks väg 4 
(stora entren), kl 18-20.
Anmälan ej nödvändig men hör gärna av dig via telefon, telefonsvar eller 
mejl (för fi ka) till Ann-Marie Thunberg anhörigkonsulent tel. 0303-371254 
mejl: ann-marie.thunberg@ale.se
Samarbete med Studieförbundet  Vuxenskolan

Välkommen till föredrag om

Friskare barn i förskolan – HYFS
Med hygiensjuksköterskan Ann E Jansson

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. 
Att de får infektioner är normalt, 
det tränar barnets immunförsvar. 
Men, barn som vistas i förskola är 
oftare sjuka än barn som vistas 
hemma. Man räknar med att 
förskolebarn är ca 20 – 30 % mer 
sjuka än hemmabarn. Spridning av 
infektioner i småbarnsgrupper går 
inte helt att undvika men genom 
kunskap om smittvägar kan man 
minska onödig smittspridning.

Det fi nns forskning som visar att 
skärpt hygien kan minska sjuk-
frånvaron i förskolan. Detta är av 
intresse av såväl föräldrar, persona-
len och barnen själva som kan få 
färre sjukdagar.

>>Onsdag 16 november 18.30 
Ale Gymnasium, Musiksalen
Kostnadsfritt

Foto: Magnus Karlsson

Temakvällar i november
Kommunpsykiatri samt autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 
endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00
Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 
Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 
Pris 450:- 15ggr.
Måndagar och fredagar 
kl 15.30-17.30

Märkestagning:
Onsdagar kl 15.00-17.00. 
Pris 250 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):
Onsdagar kl 20.00-21.00
Torsdagar kl 16.00-17.00
Pris badavgift + 15 kr
Normal vattentemperatur 26-27ºC
Torsdagar varm bad 33-34ºC

Massage
Massör Arto Lassuri, Bohus 
Massagekonsult
Torsdagar (andra dagar/tider enl 
överenskommelse)
Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30
Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 
Pris 500 kr för 10 ggr

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09
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Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

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

barn
fotografering
ta chansen nu!

Mitt tidigare uttalan-
de om SD hand-
lade om att ni inte 

hade röstat emot den borger-
liga gruppen en enda gång. 
Rena fakta. Två gånger har 
ni lierat er med enbart Alede-
mokraterna, en gång lagt ner 
era röster och resten av gång-
erna röstat med den samlade 
AD-alliansen. Nu gör ni plöts-
ligt en kovändning och röstar 
på de förslag Socialdemokra-
terna presenterade. Det fram-
står som tämligen glasklart att 
ni inte gör det för att ni ställer 
upp på den politik vi vill föra 
utan för att försöka förstöra så 
mycket ni kan. Det visar också 
er gruppledares uttalande: 
”Så går det när vi inte får vara 
med”. Inte många tecken på 
politisk övertygelse där. 

Måndagens fullmäktigemö-
te visar tydligare än någonsin 
att partiets enda övertygelse 
är ert motstånd mot integra-
tion och en human flykting-
politik. SD avslog med stöd av 
AD-Alliansen att öronmärka 
tillräckliga resurser till arbetet 
för mångfald och integration. 
Så långt är väl ingen överras-
kad. Sedan ställdes SDs för-
slag om 0,3 % i borgensavgift 

för Alebyggen mot S-V-MPs 
förslag om 0,25%, vi röstade 
då självklart på vårt eget för-
slag som då kvarstod och ställ-
des mot AD-Alliansens för-
slag om 0,5% i borgensav-
gift. SD väljer då att inte rösta 
på det förslag som ligger när-
mast det de själva hävdar att 
de vill med följden att AD-al-
liansens förslag vinner istället 
för det vi socialdemokrater fö-
respråkade. En så låg borgens-
avgift som möjligt för att inte 
hyresgästerna skulle drabbas 
av ökade kostnader. 

Det jag har förstått att ni 
vill ha är större inflytande i 
nämnderna än era röster ger 
er. Jag ser ingen anledning att 
ge er det. Ni vill att vi ska säga 
nej till att ta emot skyddsbe-
hövande som av olika skäl flyr 
för sina liv. Jag kommer aldrig 
stödja sådana förslag. Det är 
tydligt att varken socialdemo-
kraterna eller några andra se-
riösa partier ställer upp på era 
idéer.  

Jag och Socialdemokrater-
na kommer att fortsä tta pre-
sentera den politik vi vill föra 
och arbeta för att skapa bästa 
möjliga resultat för Aleborna.

Paula Örn (S)

Svar till Robert Jansson SD:

Plötslig kovändning! ALAFORS. Sverige har 
delats in i fyra elområ-
den.

Syftet är att för-
bättra balansen mellan 
produktion och förbruk-
ning och minska elö-
verföringen i de trånga 
sektorerna i landet.

– För oss som bor 
i område 3 kommer 
priset att vara unge-
fär som tidigare. Det 
kommer inte att bli 
någon jättestor skill-
nad, siar Stefan Brandt, 
vd på Ale El.

Den 1 november delade 
Svenska Kraftnät in den 
svenska elmarknaden i fyra 
elområden, som ibland också 
kallas för prisområden. Upp-
delningen gör det tydligt var 
i Sverige det finns behov av 
att bygga ut stamnätet för 
el. Den ger också en tydlig 
indikation på var i landet det 
finns behov att öka elpro-
duktionen för att bättre mot-
svara förbrukningen i just det 
området och därmed minska 
behovet av att transportera 
elen långa sträckor.

Priserna i varje elområde 
sätts utifrån marknadsreg-

lerna, produktion och för-
brukning anpassas till varan-
dra inom varje område och 
den kapacitet som finns att 
överföra el till andra områ-
den. Som konsument ska du 
fortsatt kunna handla el från 
vilket elhandelsföretag du vill 
i Sverige, men elpriserna kan 
periodvis variera, beroende 
på var i Sverige du förbrukar 
din el. Generellt sett så blir 
elen billigare i norr, eftersom 
det här finns ett överskott på 
el, och dyrare i söder som har 
underskott.

– Gränserna mellan elom-
rådena går där det finns 
begränsningar i överfö-
ringen av stamnätet för el, 
de så kallade ”flaskhalsarna” 
i Sverige. I norra delen finns 
ett överskott av elproduktion 
jämfört med efterfrågan på 
el. I södra Sverige råder det 
motsatta förhållandet, säger 
Malin Flysjö på Ale El.

– Område 4, alltså längst 
söderut i landet, står för 20 
procent av konsumtionen 
och 7 procent av produktio-
nen, förklarar Flysjö.

Oavsett vilket elområde 
man bor i, är det rörligt 
eller fast elpris som är att 
föredra i nuläget?

– Det rörliga priset är 
för tillfället väldigt lågt om 
vi jämför med hur det var 
förra året. Anledningen till 
det är att vattenmagasinen är 
välfyllda och vi har en mild 
väderlek. Vid samma period 
i fjol så var det torrt och kallt, 
säger Stefan Brandt.

– Samtidigt vill jag flagga 
för att det rörliga priset kan 
sticka iväg uppåt. Uppstår 
det problem för kärnkraft-
verken, så kan det vissa tider 
på dygnet bli rejält höga 
elpriser, tillägger Brandt.

Hur är tillströmningen 
av nya elhandelskunder för 
er?

– Det har gått över förvän-
tan och vi jobbar nu internt 
med att upprätthålla en hög 
servicegrad för våra kunder. 
Det är stort tryck på vår 
organisation just nu, säger 
Malin Flysjö.

Beskriv er framgångs-
faktor?

– Det är vår tydlighet i 
kommunikationen gente-
mot kunderna när det gäller 
elpris, elcertifikat och fast 
avgift. Som konsument 
måste man se upp för locker-
bjudanden, höga tillsvidare-
priser och dolda säljmargina-
ler på priset för elcertifikat. 
Det är inte samma hos alla 
bolag.

– Vi upplevde att det fanns 
en ledig position på markna-
den som det ärliga elbolaget. 

Den platsen bestämde vi oss 
för att ta. Vi hoppas att kun-
derna uppskattar det, avslu-
tar Stefan Brandt.

Sverige indelat i fyra elområden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sverige har från och med 
den 1 november delats in i 
fyra olika elområden. Ale 
tillhör område 3 där priset 
kommer att bli ungefär som 
tidigare.

VI JOBBAR MEST I LANDET MED 
FÖREBYGGANDE TANDVÅRD.

ANVÄND DEN HÄR KODEN, OM DU VILL 
TRÄFFA DIN TANDLÄKARE SÅ LITE SOM 
MÖJLIGT: 2 2 2 2
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Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24
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Vill du ta om bilden från 
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kanske fota en syskon-
bild istället?
Ring och boka en tid så 
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barn
fotografering
ta chansen nu!
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Ett beslut av de nya ”samarbetspartierna”
i Ale kommunfullmäktige

Vi vill ta ansvar 
för hela Ale 

- och väljer vilka vi samarbetar med

Socialdemokraterna VänsterpartietMiljöpartietSverigedemokraterna
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VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
FÖR ATT VÅRA PATIENTER SKA
SLIPPA SE OSS.

VI JOBBAR MEST I LANDET 
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Tandvård för alla, avancerad specialistkompetens, medverkan i klinisk 
forskning som drivs av Sahlgrenska akademin och utveckling av fram-
����������������������������������������������������������������������
munnen hela livet. 
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på folktandvarden.se/vgregion

ALE. Även barn till 
arbetslösa föräldrar 
ska ha rätt till 35 tim-
mars vistelsetid i för-
skola, förskoleklass och 
fritidshem.

Det föreslår Social-
demokraterna i Ale i en 
ny motion till kommun-
fullmäktige.

Partiet har också lagt 
två förslag till Utbild-
ningsnämnden om att 
förenkla blanketter 
och ge föräldrarna en 
större valfrihet.

Barn till arbetslösa föräldrar 
har idag en begränsad vistel-
setid om 15 timmar i förskola 
och förskoleklass. Det inne-
bär att dessa barn får mindre 
tid med sociala kontakter. 
Värst slår dagens regelverk 
mot sexåringar som går i 
förskoleklass mellan klockan 
åtta och elva. När kompi-
sarna går till bamba får barn 
till arbetslösa inte gå med. De 
ska hem.

– Barnfattigdom slår hårt 
på många olika sätt, men 
den här konsekvensen kan 
vi hjälpa dem från genom att 
istället ge alla barn rätt till 35 
timmars vistelsetid i förskola, 
förskoleklass och fritidshem, 

säger kommunalråd Paula 
Örn (S).

Denna förändring som 
Socialdemokraterna föreslår 
i en motion till kommun-
fullmäktige har flera positiva 
effekter.

– Som arbetslös med små-
barn behöver du få en rimlig 
chans att söka nytt jobb. Det 
blir svårt om du ska lämna 
och hämta barn stup i ett. 
Genom att ge barn till arbets-
lösa en längre vistelsetid 
verkar vi också för en riktig 
arbetslinje, säger vice ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, Dennis Ljunggren (S).

Enligt partiets beräk-
ningar är förslaget inte direkt 
kostnadsdrivande, då grup-
pen barn omfattar cirka 100 
och troligtvis är bara hälften 
intresserade.

– Det medför en ökning 
med 50 barn, vilket i sin tur 
innebär att mindre än ett 
barn per avdelning skulle gå 
från 15 till 35 timmar, menar 
Ljunggren.

Med två förslag till Utbild-
ningsnämnden vill Socialde-
mokraterna förenkla regel-
verket och utöka föräldrar-
nas inflytande i förskolan. 
När föräldrar ansöker om 
barnomsorg tvingas båda 
vårdnadshavarna ange sina 

arbetstider och restider för 
att fastställa behovet av vis-
telsetid. Det vill Ljunggren 
ta bort.

– Blanketten bör göras 
om, förskolan bedriver ändå 

ingen kontrollverksamhet av 
föräldrarna. Bättre att tydlig-
göra regelverket och att för-
äldrar bara behöver ange den 
vistelsetid barnet har behov 
av.¨

Dessutom föreslår Dennis 
Ljunggren att föräldrarna till 
barn som har rätt till 15 tim-
mars vistelsetid i förskolan 
själva får ange vilka tre vecko-
dagar man önskar omsorg.

– Idag är det snurrigt 

värre. Det råder olika regler 
på olika förskolor. Föräld-
rarna får inte själva välja hur 
man vill disponera sina 15 
timmar. Det vill vi ändra på.

Socialdemokraterna skri-
ver i sitt förslag att man är 
osäker på effekterna och 
föreslår därför ett projekt 
som genomförs under ett 
år där föräldrar med barn 
som har rätt till 15 timmar 
omsorg i förskolan ges rätt 

till tre dagar med fem timmar 
per dag och att föräldrarna 
själva får välja vilka veckoda-
gar de önskar ha sitt barn i 
förskola.

– De ska inte styras av 
personalens önskemål, de 
får anpassa sig efter hur för-
äldrarna vill ha det, avslutar 
Dennis Ljunggren.

S vill förändra, förbättra och förenkla i förskolan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Socialdemokraterna i Ale föreslår förändringar och förenklingar i villkoren runt förskolan. Kommunalråd Paula Örn (S) och 
vice ordförande i Utbildningsnämnden Dennis Ljunggren (S) vill bland annat ge barn till arbetslösa rätt till 35 timmars vis-
telsetid, jämfört med dagens 15 timmar.
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Nybliven företagare eller  
på gång att starta företag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på 
informationsmöte, där vi på ett begripligt sätt går igenom 

grundläggande det du behöver veta om momsen.
 

Dessutom bjuder Christian Kjellberg, Nordisk Rörmärkning på 
en inspirerande berättelse om hur det är att vara företagare.

Tisdag 15 november
kl 18.00-20.30

Kommunkontoret Ale Torg, Nödinge

Informationen är gratis.

Obligatorisk anmälan senast 14 november till:
Jerry.brattasen@ale.se eller www.skatteverket.se, 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 
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Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Kerstin Mattsson, Skatteverket 
010-577 43 24 
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HEM SOM HÅLLER  
FÖR VERKLIGA LIV.  
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BRF ALEÄNG, ALE 
– TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN.
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VÄLKOMMEN TILL BYGGSTART MED FIKA!
TID: TISDAG 15 NOVEMBER, KL 16.00
PLATS: TORKELS KULLE, BACKA SÄTERI, ALE

ANMÄLAN TILL MARIA NERGÅRDEN 
SENAST 11 NOVEMBER 
��������������������������������������������

PLANERAD INFLYTTNING: FRÅN HÖSTEN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:  
Länsförsäkringar 
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VÄLJ PRIS – PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD
PRISEXEMPEL, LGH A-1101, 3 ROK, 82 KVM

GRUNDPRIS: 
������������� KR

��������������
������KR

LÄGRE PRIS: 
����������KR

��������������
����� KR

HÖGRE PRIS: 
����������KR

��������������
������KR

Bra förvaring i rejäl 
klädkammare

Koppla av på den 
sköna balkongen

Inga tvättider att 
�����������������
både torktumlare 
och tvättmaskin

Bjud in vännerna till 
����������������������
om plats att umgås

VÄLKOMMEN PÅ FÖRSTA SPADTAGET!

Kök med plats 
för sällskap

E45

E45

Nödinge

Göta älv

Ale torg
köpcentrum

Klockarevägen
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Gamla Kilandavägen

P
rä
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n

gymnasium

Nödinge 
Golfklubb

Torkels Kulle

Brf Aleäng

KOM PÅ BYGGSTARTSMINGEL OCH TÅRTA, TISDAG 15 NOVEMBER.
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PRIS 1 900 000 kr/bud. TOMT 208 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 10. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 424 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 1. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 1 685 000 kr/bud. TOMT 222 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Södergården 5. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NOL 4 rok, 118 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 696 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109 + 24 kvm
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PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 728 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 1 598 000 kr/bud. TOMT 1 094 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Skogsvägen 1. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

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

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 1 440 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Jordfallsvägen 14. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 8 rok, 180 + 84 kvm
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PRIS 1 100 000 kr/bud. AVGIFT 4 281 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 18. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 75,3 kvm
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 535 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 15a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 1 300 000 kr/bud. AVGIFT 5 771 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skjutsvägen 17. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm

S
M
S
:A

5
9
4
7
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

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

Måndag 31 oktober

Narkotikabrott
Polisen gör ett tillslag på en 
adress i Skepplanda. Husägaren 
är misstänkt för cannabisodling. 

Stöld rapporteras av 1 800 
liter diesel på en byggarbets-
plats i Älvängen.

Personrån sker på Göte-
borgsvägen i Älvängen vid 
23-tiden. En man tilltvingar 
sig ett halsband av en 32-årig 
kvinna.

Tisdag 1 november

Eldning
Några unga elever roar sig med 
att tända eld på papper inne i 
Ale gymnasium. Polisanmälan 
upprättas.

Onsdag 2 november

Stolstjuvar
Stöld av 50 stycken stolar från 
Ale gymnasium.

Smitning från bensinnota 
anmäls från Statoil i Älvängen.

Villainbrott i Nol. Ett fönster 
bryts upp och tjuvar tar sig in 
i bostaden. Kamerautrustning 
tillgrips.

Torsdag 3 november

Bilbrand
Bilbrand i Surte utan misstanke 
om brott.

Fredag 4 november

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 5 november

Misshandel
En restaurangägare i Skepp-
landa utsätts för misshandel då 
han ska stoppa ett pågående 
bråk. Krögaren får själv en 
smäll över vänster öga.

Villainbrott i Surte. Gärnings-
männen tar sig in via altandör-
ren. Diverse gods tillgrips, 
bland annat guldföremål. Vissa 
spår har kunnat säkras.

Villainbrott i Nödinge. Det är 
ännu okänt vad som tillgripits.

Söndag 7 november

Anlagd brand
Anlagd bilbrand på Ale Torg. 
Räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/10 – 7/11: 52.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Vandaliseringen i 
Älvängen fortsätter.

Fastighetsägaren Bengt 
Bengtsson vittnar om en 
skadegörelse från den 
gångna helgen.

Två flaggstänger som 
vetter ut mot E45 förstör-
des.

Det var en upprörd Bengt Bengtsson 
som lokaltidningen träffade på mån-
dagsmorgonen.

– Sabotaget fortsätter. För vilken 
gång i ordningen vet jag inte. Det är 
klotter och annan förstörelse om vart-
annat.

Helgens händelse är polisanmäld. 
Okända gärningsmän har lyckats göra 
sönder två flaggstänger som dagligva-

rukedjan Willy:s använder. Skadegö-
relsen har skett med hjälp av en bil. 
Flaggstängslinorna har bundits fast i 
fordonet och på så sätt har stolparna 
gått av.

– Viss spårsäkring har gjorts på 
platsen, så jag hoppas sannerligen 
att polisen kan få fatt på de skyldiga, 
säger Bengt Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Flaggstänger förstörda i Älvängen
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POLIS
RONDEN

Måndag 31 oktober

Narkotikabrott
Polisen gör ett tillslag på en 
adress i Skepplanda. Husägaren 
är misstänkt för cannabisodling. 

Stöld rapporteras av 1 800 
liter diesel på en byggarbets-
plats i Älvängen.

Personrån sker på Göte-
borgsvägen i Älvängen vid 
23-tiden. En man tilltvingar 
sig ett halsband av en 32-årig 
kvinna.

Tisdag 1 november

Eldning
Några unga elever roar sig med 
att tända eld på papper inne i 
Ale gymnasium. Polisanmälan 
upprättas.

Onsdag 2 november

Stolstjuvar
Stöld av 50 stycken stolar från 
Ale gymnasium.

Smitning från bensinnota 
anmäls från Statoil i Älvängen.

Villainbrott i Nol. Ett fönster 
bryts upp och tjuvar tar sig in 
i bostaden. Kamerautrustning 
tillgrips.

Torsdag 3 november

Bilbrand
Bilbrand i Surte utan misstanke 
om brott.

Fredag 4 november

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 5 november

Misshandel
En restaurangägare i Skepp-
landa utsätts för misshandel då 
han ska stoppa ett pågående 
bråk. Krögaren får själv en 
smäll över vänster öga.

Villainbrott i Surte. Gärnings-
männen tar sig in via altandör-
ren. Diverse gods tillgrips, 
bland annat guldföremål. Vissa 
spår har kunnat säkras.

Villainbrott i Nödinge. Det är 
ännu okänt vad som tillgripits.

Söndag 7 november

Anlagd brand
Anlagd bilbrand på Ale Torg. 
Räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/10 – 7/11: 52.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ÄLVÄNGEN. Vandaliseringen i 
Älvängen fortsätter.

Fastighetsägaren Bengt 
Bengtsson vittnar om en 
skadegörelse från den 
gångna helgen.

Två flaggstänger som 
vetter ut mot E45 förstör-
des.

Det var en upprörd Bengt Bengtsson 
som lokaltidningen träffade på mån-
dagsmorgonen.

– Sabotaget fortsätter. För vilken 
gång i ordningen vet jag inte. Det är 
klotter och annan förstörelse om vart-
annat.

Helgens händelse är polisanmäld. 
Okända gärningsmän har lyckats göra 
sönder två flaggstänger som dagligva-

rukedjan Willy:s använder. Skadegö-
relsen har skett med hjälp av en bil. 
Flaggstängslinorna har bundits fast i 
fordonet och på så sätt har stolparna 
gått av.

– Viss spårsäkring har gjorts på 
platsen, så jag hoppas sannerligen 
att polisen kan få fatt på de skyldiga, 
säger Bengt Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Hans 
Götestam

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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Flink Reklam & Promotion AB
Johannesfredsgatan 5
431 53  Mölndal

flinkreklam.se

Välkommen till vårt Öppna hus - vecka 46.
Vi flyttar till nya lokaler, en trappa ner!

 

Vi bjuder såklart på förtäring och passar på att
presentera julens alla godbitar. Samtidigt har du
chansen att göra klipp på vår stora utförsäljning. 
Vecka 46 - Alla dagar 10-17. Föranmäl dig via mail 

Rebecca Elf Säljare
0708-34 26 11
rebecca@flinkreklam.se

Reidar Johansson Säljare
0703-44 41 51
reidar@flinkreklam.se

Johanna Johansson Säljare
0768-66 36 46
johanna@flinkreklam.se

Ulrika Hellström Säljare
0709-11 99 55
ulrika@flinkreklam.se

ÖPPET HUS - Invigningsvecka
FLINK REKLAM - Din lokala profilpartner!

Flink Reklam Göteborg
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ALAFORS. Den rödgröna 
oppositionen fällde med 
stöd av Sverigedemo-
kraterna den mode-
ratledda alliansens 
verksamhetsplan med 
tillhörande budget för 
2012-2014.

Efter röstsiffrorna 
25-24 för oppositionen 
står det klart att Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) tvingas styra Ale 
kommun efter sin mot-
ståndares agenda.

– Det får självklart 
konsekvenser, vilka kan 
jag inte se idag, sa han 
direkt efter fullmäk-
tigesammanträdet i 
måndagskväll.

Det råder för tillfället ett po-
litiskt kaos i Ale kommun. 
När Sverigedemokrater-

na plötsligt anslöt sig till 
de rödgrönas förslag skapa-
des plötsligt en ny majori-
tet i Ale kommunfullmäkti-
ge. Alliansen fick inte längre 
gehör för sina politiska prio-
riteringar, utan det blev istäl-
let kommunalråd Paula Örn 
(S) som fick igenom sina för-
slag. Efter den inledande de-
batten stod det klart att Sve-
rigedemokraterna ämnade gå 
på de rödgrönas linje, vilket 
tvingade Alliansen till för-
handlingsbordet.

Orimliga krav
– De rödgrönas krav var helt 
orimliga och vill de gå hand 
i hand med Sverigedemokra-
terna så får de väl göra det. 
Intressant att se vad väljarna 
tycker om det, sa en mycket 
besviken Mikael Berglund 
sent i måndags natt.

Paula Örn tycker inte att 

ansvaret för händelseutveck-
lingen vilar på henne och So-
cialdemokraterna.

– Vi försökte komma över-
ens och det var inte vi som 
stängde dörren. Alliansen vet 
att de sitter i minoritet och 
borde självklart se till att för-
ankra sina idéer innan de går 
till fullmäktige. Mikael Berg-
lund har inte visat något som 
helst intresse av att lägga 
fram ett majoritetsförslag. 
Han har inte insett att han 
regerar i minoritet. Att Sve-
rigedemokraterna valde att 
rösta på vårt förslag var lika 
förvånande för mig som för 
alla andra. De har aldrig 
varit på vår sida tidigare och 
jag tänker inte be om ursäkt 
för att de var det nu. Vi pre-
senterade ett förslag som vi 
tror på och tänker inte backa 
från vår politik bara för att SD 
helt plötsligt röstar på oss. Jag 
hoppas att det som hände i 
måndags kan förbättra dialo-
gen mellan blocken. Den po-
litiska ledningen måste förstå 
att de behöver vårt stöd och 
måste därför lära sig att kom-
promissa.

Åtta yrkanden
Alliansens samtliga priori-
teringar avslogs och istäl-
let klubbades sju av de åtta 
rödgrönas yrkanden igenom, 
däribland att det ska finnas 
reserverat medel för helårs-
drift av Ale Arena. Samhälls-
byggnadsnämnden ska reser-

Rödgrönt samarbete + SD fällde Alliansen

DET SKILJDE FÖRSLAGEN
 Alliansen+AD De rödgröna
Utbildningsnämnden 627 815  627 839
Kultur- och fritid 67 950  70 450
Omsorgsnämnden 431 803  431 081
Samhällsbyggnad 43 313  38 416
Kommunstyrelsen 105 253  104 541
Arbetsmarknadsåtgärd 4000  4000
Riktade anslag 1 536  1 236
 (Miljoner kronor)
De rödgrönas förslag fick stöd av Sverigedemokraterna vilket föranledde röst-
siffrorna 24-25 i kommunfullmäktige. Allianspartierna i samverkan med Alede-
mokraterna har bara 24 mandat och regerar i minoritet. Det blev kostsamt 
denna gång.
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vera 200 000 kronor för att 
påbörja arbetet med invente-
ring av enskilda avlopp och 
Kommunstyrelsen ska reser-
vera 400 000 kronor som en 
garanti för en fortsättning av 
den internationella utbild-
ningen YEE (Unga entre-
prenörer i nya Europa) samt 
till medel för Ungdomsrådet. 
Däremot fick de inte igenom 
sitt krav om att reservera 
300 000 kronor för att ge-
nomföra en tidigare beslutad 
motion om integration. Den 
röstades ned av Alliansen och 
Sverigedemokraterna. Däre-
mot fick Alliansen igenom sitt 
förslag om borgensavgift på 
0,5% för Alebyggen. Detta 
tack vare att Sverigedemo-
kraterna lade ner sina röster 
till förmån för sitt eget för-
slag om 0,3%. Agerandet var 
förvånande, då de rödgrönas 
förslag nästan var identiskt 
(0,25%).

– Att vi inte samregerar 
med Sverigedemokraterna 
är väl ganska tydligt, då de 
i flera frågor röstade på Al-
liansens förslag. Personligen 
anser jag att de saknar en poli-
tisk idé. Det finns ingen logik 

kring hur de resonerar. De fö-
reslog själva en borgensavgift 
om 0,3%, men valde ändå att 
inte stötta vårt förslag om 
0,25%. Både Mikael och jag 
har blivit uppringda av Sve-
rigedemokraterna som har 
krävt bättre insyn och änd-
ringar i flyktingpolitiken. Vi 
har varit – och är fortfaran-
de hoppas jag – överens om 
att inte samarbeta med dem, 
säger Paula Örn.

Omfattande expansion
Kultur- och fritidsnämnden 
får 2,5 Mkr mer i de rödgrö-
nas budget än i Kommun-
styrelsens förslag, likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden 
1,8 Mkr mindre.

– Det är mycket olyckligt 
i en tid där Ale står inför en 
omfattande expansion, men 
det får den nya majoriteten 
i fullmäktige Socialdemokra-
terna med stöd av Sverigede-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet ta ansvar för, 
kommenterar Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD).

För Sverigedemokrater-
na som sedan valutgången 

2010 haft en vågmästarroll i 
Ale kommunfullmäktige var 
budgetfrågan en maktde-
monstration.

– Så går det när vi inte 
bjuds in. De har hållit oss ut-
anför hela tiden, nu fick de 
betala priset för det. Kanske 
Mikael Berglund tänker an-
norlunda nästa gång, sa Rune 
Karlsson, en nöjd grupple-
dare för SD.

Några planer på att ändra 
sin inställning har inte Kom-
munstyrelsens ordförande.

– Jag är orolig för att vi 
låter Sverigedemokraterna få 
styra i fullmäktige, samtidigt 
förstår jag inte hur de resone-
rar. De annonserar om vilka 
prioriteringar de anser är vik-
tiga och röstar sedan på det 
förslag som ger minst pengar 
till skolan och de äldre. Hur 
ska de förklara det för sina 
sympatisörer?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Debatt om allt utom 
kärnverksamheten
ALAFORS. Omröst-
ningen som fällde den 
politiska ledningens 
förslag i Ale kommun-
fullmäktige blev dra-
matisk.

Det var däremot inte 
budgetdebatten om 
hur de 1,3 miljarderna 
skulle fördelas 2012 
som föranledde det 
rafflande avgörandet.

Där talades det 
mest om eventuella 
friidrottsanläggningar, 
ridvägar och Ale 
Arena, vilka tillsam-
mans inte ens mot-
svarar en procent av 
budgeten.

Beslutet om verksamhets-
plan och budget för 2012-
2014 tillhör de största och 
tyngsta ärendena på kom-
munfullmäktiges lista. Det 
är då skolan och omsorgen 
som tillsammans omfattas av 
nära 80% av den totala bud-
geten får sina riktlinjer fast-
lagda. Här rådde kanske inga 
större meningsskiljaktighe-
ter, men det är ändå förvå-
nande att debatten kom att 
handla så lite om de verkligt 
tunga posterna. Kanske ska 
det ses som ett gott tecken 
att båda blocken är tämli-
gen överens om hur skolan 
och omsorgen ska utveck-
las för någon debatt om in-
riktningen hördes aldrig. Det 
blev förvisso ett ganska tungt 
avslag för Alliansens förslag 
om att införa LOV:en i hem-
tjänsten, det vill säga möjlig-
het för brukaren att själv välja 

vårdgivare. Det var inte ovän-
tat, då de rödgröna hela tiden 
varit kritiskt inställda till för-
slaget. Däremot var det för-
vånande att oppositionen 
valde att bland annat avslå 
Alliansens prioriterade sats-
ning om att det ska finnas 
en balans mellan lärare, spe-
ciallärare, specialpedagoger 
som gynnar elevernas läran-
de samt om att det ska finnas 
ett hållbart gymnasium i Ale 
som ett naturligt val för ung-
domarna.

Nä, de stora frågorna och 
pengarna diskuterades mini-
malt. Ett av skälen kan det 
faktum utgöra att Alliansen 
lagom till fullmäktigesam-
manträdet hastigt och lus-
tigt utökat ramen till Utbild-
ningsnämnden med just 3,5 
Mkr. Precis vad som behöv-
des för att satsa lite mer än 
de rödgröna på skolan. Det 
borde ändå ha funnits skäl 
att debattera skolan, om inte 
i kronor, så i kvalitet.

Paula Örn (S) ställde för-
visso en fråga till Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de, Peter Kornesjö (M) 
om hur mycket högre lä-
rartätheten skulle bli under 
2012 och hur mycket mindre 
barngrupperna skulle bli?

Svaret var väntat.
– Det är tuffa tider, men 

efter regn kommer sol. Vi 
hoppas få mer pengar på sikt, 
det gör vi väl alla och då är 
skolan prioriterad.

Göran Karlsson (V) ville 
ha ett rakt svar från Kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Isabell Korn (M) 

beträffande om nämnden 
tänkte utreda en eventuell 
friidrottsanläggning uppe 
vid Jennylund i Bohus. Han 
fick ett svar, men inte det han 
hoppades.

– Nej, Göran, vi kommer 
inte att utreda en friidrotts-
anläggning. Kommunen har 
stora investeringar fram-
för sig i skolor och försko-
lor. Vi kan inte ta ansvar 
för att dessutom bygga en 
friidrottsanläggning när vi 
precis har invigt Bohushal-
len med möjlighet för frii-
drott.

Göran replikerade.
– Har du hoppat stav eller 

sprungit 400 meter inom-
hus. Troligtvis inte, för då 
hade du inte svarat så dumt. 
Du borde informera dig om 
hur liten investeringen är för 
kommunen att skapa förut-
sättningar för friidrott vid 
Jennylund. Att till exempel 
gjuta en ring för kulstöt-
ning kostar inga miljoner, 
men det skapar aktivitet för 
en stor grupp ungdomar.
Monica Samuelsson (S) 
undrade också hur Allian-
sen tänker kring kulturen, 
ett område som fått stryka 
på foten. Kulturstipendiet är 
halverat och bidraget till Vi-
kingagården är minimerat.
– Vi har mycket positivt på 
gång och det känns inte re-
levant att diskutera historien 
när vi ska ta beslut om fram-
tiden 2012-2014, svarade Isa-
bell Korn.

ANALYS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. 20/10 kV 
transformatorstation i 
Älvängen håller på att 
flyttas.

Om några veckor ska 
den nya anläggningen 
vara klar att tas i bruk.

– Målsättningen är 
att komma igång den 
förste december, säger 
Jan Mohr, projektledare 
på Ale El.

Att den nuvarande trans-
formatorstationen, i närhe-
ten av Netto, var tvungen att 
flyttas har Ale El känt till en 
längre tid. Det är infrastruk-
tursutbyggnaden som kräver 
en ny lokalväg i Älvängen 
och därför flyttas anlägg-
ningen till andra sidan E45, 
granne med kommunens re-
ningsverk.

– En transformatorstation 
håller inte i all evighet och 
tids nog hade vi ändå behövt 
en ny anläggning. Placering-
en har heller inte varit opti-
mal, mitt i ett samhälle, säger 
Jan Mohr.

En ny 20/10 kV transfor-
matorstation innebär en in-
vestering på elva miljoner 
kronor.

– Vi har fått täckningsbi-
drag från Ale kommun för 
en del av investeringen, säger 
Mohr.

Om tre veckor flyttas 

transformator nummer två. 
Det är 31 ton som ska trans-
porteras till sin nya destina-
tion.

– Den första transforma-
torn som vi flyttade vägde 28 
ton och det gick hur bra som 
helst. Alla inblandade parter 
i projektet har gjort ett ka-
nonjobb, inte minst Oden 
som utför sitt arbete just i det 
område där vi genomför flyt-

ten, säger Mohr.
Vad är riskerna med att 

flytta en transformatorsta-
tion av den här storleken?

– Vi är inne i ett kritiskt 
skede just nu när vi har flyt-
tat en av transformatorer-
na. Driftmässigt innebär det 
en liten osäkerhet. Vi har 
två transformatorer för att 
snabbt kunna koppla om i fall 
något skulle hända. Nu finns 

inte den möjligheten. För-
hoppningsvis ska vi klara oss 
utan störningar till dess att 
den nya anläggningen är klar 
att tas i drift, säger Jan Mohr.

Totalt är det 2653 elkun-
der som matas från transfor-
matorstationen i Älvängen.

Ställverk i vägen för vägen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förste december ska Ale Els nya transformatorstation i Älvängen vara klart att tas i 
drift.

– Ale El bygger ny anläggning i Älvängen
Vid oktobermötet fick Aktiva 
Seniorer veta mer om hur pla-
ceringen i syskonskaran på-
verkar våra liv. Psykoterapeut 
Lennart Björklund var på 
besök och försökte bringa lite 
klarhet i detta. Med mycket 
humor beskrev han handlings-
mönster beroende på vår pla-
cering barnaskaran. Det gäller 
inte bara hur man blir som 
person utan också val av part-
ner, arbete och hur man fung-
erar i arbetslivet. Många igen-
kännande skratt hördes. Att 
Maud Olofsson är en typisk 
duktig storasyster fick vi veta.

Om man känt till en del av 
allt vi fick höra denna dag när 
de egna barnen var små hade 
man kanske handlat annor-
lunda. Lennart förklarade då, 
att man i det givna ögonblick-
et gör det man finner bäst. Det 
var en skön tröst för alla dåliga 
samveten.

En förmiddag fylld med 

hjärtliga skratt, trots sitt allvar-
liga innehåll, var snabbt tillän-
da. Många var de, som önska-
de Lennart åter, för att få veta 
mer om varför man blivit den 
man är.

Dagens insamling gick till 
hjärtsjuka barn på Drottning 
Silvias barnsjukhus och in-
bringade 3570 kronor. Sture 
bad oss förtäta parkeringen 
så att fler kan få plats med bi-
larna. Vi får inte stå på Kvarn-
stallets parkering. Anmälan till 
höstfesten görs till Laila senast 
den 11 november. Sonja med-
delade, att plats för fler bridge-
intresserade finns. Bengt B vill 
ha in förslag till vårens aktivi-
teter innan den 15 november. 
Bengt M berättade om kom-
mande besök på Stena Scandi-
navica och i Göteborgs hamn. 
Ingela meddelade att besöket i 
Moskén dubblerats. 

Inga Isaksson

Äldst yngst eller mittemellan
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rösta på vårt förslag var lika 
förvånande för mig som för 
alla andra. De har aldrig 
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hoppas att det som hände i 
måndags kan förbättra dialo-
gen mellan blocken. Den po-
litiska ledningen måste förstå 
att de behöver vårt stöd och 
måste därför lära sig att kom-
promissa.
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Alliansens samtliga priori-
teringar avslogs och istäl-
let klubbades sju av de åtta 
rödgrönas yrkanden igenom, 
däribland att det ska finnas 
reserverat medel för helårs-
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förvånande, då de rödgrönas 
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– Att vi inte samregerar 
med Sverigedemokraterna 
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har varit – och är fortfaran-
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att inte samarbeta med dem, 
säger Paula Örn.

Omfattande expansion
Kultur- och fritidsnämnden 
får 2,5 Mkr mer i de rödgrö-
nas budget än i Kommun-
styrelsens förslag, likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden 
1,8 Mkr mindre.

– Det är mycket olyckligt 
i en tid där Ale står inför en 
omfattande expansion, men 
det får den nya majoriteten 
i fullmäktige Socialdemokra-
terna med stöd av Sverigede-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet ta ansvar för, 
kommenterar Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD).

För Sverigedemokrater-
na som sedan valutgången 

2010 haft en vågmästarroll i 
Ale kommunfullmäktige var 
budgetfrågan en maktde-
monstration.

– Så går det när vi inte 
bjuds in. De har hållit oss ut-
anför hela tiden, nu fick de 
betala priset för det. Kanske 
Mikael Berglund tänker an-
norlunda nästa gång, sa Rune 
Karlsson, en nöjd grupple-
dare för SD.

Några planer på att ändra 
sin inställning har inte Kom-
munstyrelsens ordförande.

– Jag är orolig för att vi 
låter Sverigedemokraterna få 
styra i fullmäktige, samtidigt 
förstår jag inte hur de resone-
rar. De annonserar om vilka 
prioriteringar de anser är vik-
tiga och röstar sedan på det 
förslag som ger minst pengar 
till skolan och de äldre. Hur 
ska de förklara det för sina 
sympatisörer?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Debatt om allt utom 
kärnverksamheten
ALAFORS. Omröst-
ningen som fällde den 
politiska ledningens 
förslag i Ale kommun-
fullmäktige blev dra-
matisk.

Det var däremot inte 
budgetdebatten om 
hur de 1,3 miljarderna 
skulle fördelas 2012 
som föranledde det 
rafflande avgörandet.

Där talades det 
mest om eventuella 
friidrottsanläggningar, 
ridvägar och Ale 
Arena, vilka tillsam-
mans inte ens mot-
svarar en procent av 
budgeten.

Beslutet om verksamhets-
plan och budget för 2012-
2014 tillhör de största och 
tyngsta ärendena på kom-
munfullmäktiges lista. Det 
är då skolan och omsorgen 
som tillsammans omfattas av 
nära 80% av den totala bud-
geten får sina riktlinjer fast-
lagda. Här rådde kanske inga 
större meningsskiljaktighe-
ter, men det är ändå förvå-
nande att debatten kom att 
handla så lite om de verkligt 
tunga posterna. Kanske ska 
det ses som ett gott tecken 
att båda blocken är tämli-
gen överens om hur skolan 
och omsorgen ska utveck-
las för någon debatt om in-
riktningen hördes aldrig. Det 
blev förvisso ett ganska tungt 
avslag för Alliansens förslag 
om att införa LOV:en i hem-
tjänsten, det vill säga möjlig-
het för brukaren att själv välja 

vårdgivare. Det var inte ovän-
tat, då de rödgröna hela tiden 
varit kritiskt inställda till för-
slaget. Däremot var det för-
vånande att oppositionen 
valde att bland annat avslå 
Alliansens prioriterade sats-
ning om att det ska finnas 
en balans mellan lärare, spe-
ciallärare, specialpedagoger 
som gynnar elevernas läran-
de samt om att det ska finnas 
ett hållbart gymnasium i Ale 
som ett naturligt val för ung-
domarna.

Nä, de stora frågorna och 
pengarna diskuterades mini-
malt. Ett av skälen kan det 
faktum utgöra att Alliansen 
lagom till fullmäktigesam-
manträdet hastigt och lus-
tigt utökat ramen till Utbild-
ningsnämnden med just 3,5 
Mkr. Precis vad som behöv-
des för att satsa lite mer än 
de rödgröna på skolan. Det 
borde ändå ha funnits skäl 
att debattera skolan, om inte 
i kronor, så i kvalitet.

Paula Örn (S) ställde för-
visso en fråga till Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de, Peter Kornesjö (M) 
om hur mycket högre lä-
rartätheten skulle bli under 
2012 och hur mycket mindre 
barngrupperna skulle bli?

Svaret var väntat.
– Det är tuffa tider, men 

efter regn kommer sol. Vi 
hoppas få mer pengar på sikt, 
det gör vi väl alla och då är 
skolan prioriterad.

Göran Karlsson (V) ville 
ha ett rakt svar från Kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Isabell Korn (M) 

beträffande om nämnden 
tänkte utreda en eventuell 
friidrottsanläggning uppe 
vid Jennylund i Bohus. Han 
fick ett svar, men inte det han 
hoppades.

– Nej, Göran, vi kommer 
inte att utreda en friidrotts-
anläggning. Kommunen har 
stora investeringar fram-
för sig i skolor och försko-
lor. Vi kan inte ta ansvar 
för att dessutom bygga en 
friidrottsanläggning när vi 
precis har invigt Bohushal-
len med möjlighet för frii-
drott.

Göran replikerade.
– Har du hoppat stav eller 

sprungit 400 meter inom-
hus. Troligtvis inte, för då 
hade du inte svarat så dumt. 
Du borde informera dig om 
hur liten investeringen är för 
kommunen att skapa förut-
sättningar för friidrott vid 
Jennylund. Att till exempel 
gjuta en ring för kulstöt-
ning kostar inga miljoner, 
men det skapar aktivitet för 
en stor grupp ungdomar.
Monica Samuelsson (S) 
undrade också hur Allian-
sen tänker kring kulturen, 
ett område som fått stryka 
på foten. Kulturstipendiet är 
halverat och bidraget till Vi-
kingagården är minimerat.
– Vi har mycket positivt på 
gång och det känns inte re-
levant att diskutera historien 
när vi ska ta beslut om fram-
tiden 2012-2014, svarade Isa-
bell Korn.

ANALYS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Spara 

3.000:-
Just nu!

Spara 

2.000:-
Just nu!

Jøtul F 263 
Nu 16.900:-
rek. ord. pris 19.900:-

Jøtul F 373 
Nu 18.900:-
rek. ord. pris 20.900:-

INVIGNING 
AV VÅR NYA 

BUTIK
LÖRDAG 12/11 

KL 10-14

Välj bland 6 Svanenmärkta 
Contura kaminer och spara 
upp till 4000:-.
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Alla kaminmodeller 
hittar Du på 
www.contura.se

Njut av 
värmen 
året om

CONTURA 520T
Ord. pris 22.700:-

JUST NU 
19.900:-

STURES 
SPISAR AB

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

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

MÄNGDER 

AV INVIGNINGS-

ERBJUDANDEN

I BUTIKEN!

Jötul 263 med täljsten 
inkl 4 meter skorsten  
Ord pris 36.800:- 

Spiskassetter

nu 1.200:-
rabatt

nu 31.500:-

ÄLVÄNGEN. 20/10 kV 
transformatorstation i 
Älvängen håller på att 
flyttas.

Om några veckor ska 
den nya anläggningen 
vara klar att tas i bruk.

– Målsättningen är 
att komma igång den 
förste december, säger 
Jan Mohr, projektledare 
på Ale El.

Att den nuvarande trans-
formatorstationen, i närhe-
ten av Netto, var tvungen att 
flyttas har Ale El känt till en 
längre tid. Det är infrastruk-
tursutbyggnaden som kräver 
en ny lokalväg i Älvängen 
och därför flyttas anlägg-
ningen till andra sidan E45, 
granne med kommunens re-
ningsverk.

– En transformatorstation 
håller inte i all evighet och 
tids nog hade vi ändå behövt 
en ny anläggning. Placering-
en har heller inte varit opti-
mal, mitt i ett samhälle, säger 
Jan Mohr.

En ny 20/10 kV transfor-
matorstation innebär en in-
vestering på elva miljoner 
kronor.

– Vi har fått täckningsbi-
drag från Ale kommun för 
en del av investeringen, säger 
Mohr.

Om tre veckor flyttas 

transformator nummer två. 
Det är 31 ton som ska trans-
porteras till sin nya destina-
tion.

– Den första transforma-
torn som vi flyttade vägde 28 
ton och det gick hur bra som 
helst. Alla inblandade parter 
i projektet har gjort ett ka-
nonjobb, inte minst Oden 
som utför sitt arbete just i det 
område där vi genomför flyt-

ten, säger Mohr.
Vad är riskerna med att 

flytta en transformatorsta-
tion av den här storleken?

– Vi är inne i ett kritiskt 
skede just nu när vi har flyt-
tat en av transformatorer-
na. Driftmässigt innebär det 
en liten osäkerhet. Vi har 
två transformatorer för att 
snabbt kunna koppla om i fall 
något skulle hända. Nu finns 

inte den möjligheten. För-
hoppningsvis ska vi klara oss 
utan störningar till dess att 
den nya anläggningen är klar 
att tas i drift, säger Jan Mohr.

Totalt är det 2653 elkun-
der som matas från transfor-
matorstationen i Älvängen.

Ställverk i vägen för vägen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den förste december ska Ale Els nya transformatorstation i Älvängen vara klart att tas i 
drift.

– Ale El bygger ny anläggning i Älvängen
Vid oktobermötet fick Aktiva 
Seniorer veta mer om hur pla-
ceringen i syskonskaran på-
verkar våra liv. Psykoterapeut 
Lennart Björklund var på 
besök och försökte bringa lite 
klarhet i detta. Med mycket 
humor beskrev han handlings-
mönster beroende på vår pla-
cering barnaskaran. Det gäller 
inte bara hur man blir som 
person utan också val av part-
ner, arbete och hur man fung-
erar i arbetslivet. Många igen-
kännande skratt hördes. Att 
Maud Olofsson är en typisk 
duktig storasyster fick vi veta.

Om man känt till en del av 
allt vi fick höra denna dag när 
de egna barnen var små hade 
man kanske handlat annor-
lunda. Lennart förklarade då, 
att man i det givna ögonblick-
et gör det man finner bäst. Det 
var en skön tröst för alla dåliga 
samveten.

En förmiddag fylld med 

hjärtliga skratt, trots sitt allvar-
liga innehåll, var snabbt tillän-
da. Många var de, som önska-
de Lennart åter, för att få veta 
mer om varför man blivit den 
man är.

Dagens insamling gick till 
hjärtsjuka barn på Drottning 
Silvias barnsjukhus och in-
bringade 3570 kronor. Sture 
bad oss förtäta parkeringen 
så att fler kan få plats med bi-
larna. Vi får inte stå på Kvarn-
stallets parkering. Anmälan till 
höstfesten görs till Laila senast 
den 11 november. Sonja med-
delade, att plats för fler bridge-
intresserade finns. Bengt B vill 
ha in förslag till vårens aktivi-
teter innan den 15 november. 
Bengt M berättade om kom-
mande besök på Stena Scandi-
navica och i Göteborgs hamn. 
Ingela meddelade att besöket i 
Moskén dubblerats. 

Inga Isaksson

Äldst yngst eller mittemellan
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ALVHEM. Lanthandeln 
i Alvhem har funnits 
sedan 1920-talet.

Nu kan butikens 
dagar vara räknade.

Räddningen kan bli en 
flytt till stationsområ-
det i Lödöse.

Framtiden ter sig oviss för 
den anrika lanthandeln i 
Alvhem. Affären kan knap-
past leva vidare i nuvarande 
omfattning när den nya vägen 
står klar och orten blir utan 
trafikplats.

– Det blir bara en halv 
avfart. Att vi inte får något 
riktigt mot är en besvikelse. 
Det räcker att titta på histo-
rien och konstatera att många 
småsamhällen dött ut när en 
ny motorväg dragits förbi 
orten. Dagens kunder är 
mobila och tillgängligheten 
är a och o. Det kan vi tycka 
vad vi vill om, men så är det, 
säger handlaren Benny Mor-
tensen.

Nybyggnation
Planer finns på att flytta verk-
samheten till stationsområ-
det i Lödöse. Ärendet har 
blivit en långbänk och är just 
nu under utredning hos Lilla 
Edets kommun.

– Det är ett alternativ som 
är väldigt intressant för oss. 
En nybyggnation i Lödöse 
skulle innebära att vi kan ut-
vidga verksamheten, framfö-

rallt gäller det trädgårdssi-
dan samt vårt utbud av olje-
produkter. Vi ges också möj-
lighet att få en mer modern 
matbutik, säger Benny Mor-
tensen.

– Skulle vi bli kvar här i 
Alvhem så finns det inga möj-
ligheter att växa eftersom vi 
ligger mitt i ett tätbebyggt 

område. Vi är väldigt trång-
bodda redan och det vi tving-
as göra är att flytta runt varor. 
Det blir inte bra och är väl-
digt tungrott.

Vad får ni för reaktioner 
från era kunder?

– Vi har dagligen folk som 
frågar oss om framtiden. 
Tyvärr har vi inget konkret 

svar att ge. Självklart är vår 
ambition att driva rörelsen 
vidare, men då måste förut-
sättningarna vara acceptabla, 
avslutar Benny Mortensen.

Så mycket pengar har vi i 
Ale hittills lyckats samla in 
till  Världens Barn. Det är 
12 000 mer än förra året.  
Blir det 100 000 kronor 
nästa år? 

Fredagen och lördagen 
den 14-15 oktober märkte 
säkert många alebor att det 
var insamling till Världens 
Barn. Överallt i kommu-
nen kunde man se personer 
med insamlingsbössor och 
den orange banderollen över 
jackan. Fortfarande kan du 
se bössor i affärer och delta i 
olika arrangemang för Värl-
dens Barn, eftersom insam-
lingen pågår hela året ut. 

Dessutom har det kommit 
in pengar från Kulturskolans 
höstkonsert, lotterier, Mö-
tesplats Ungdoms loppis på 
gymnasiet och annat.

Ett stort tack till alla som 
lagt pengar i våra bössor och 
till alla bösshållare och ett 
lika stort tack till alla som 
hjälpt till på något annat 
sätt. Även du som har hand-
lat i Smyrnas Secondhand-
affär eller Röda Korsets 
Kupan ska ha ett stort tack. 

Kommittén för 
Världens Barn i Ale

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 13/11-2011. Reservation för slutförsäljning

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

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! Just nu!

Entrecôte
Svenskt kött, skiva och bit

99:-/kg

/bit

Smörgås-
tårta
Flera olika smaker. 
Beställ två dagar 
innan hämtning. 

från 35:-
Vi styckar och paketerar det mesta av vårt kött 

på plats i butiken. Alla smörgåstårtor och festfat 
tillverkas även de i butiken, inklusive de röror och 

sallader som används vid tillverkningen.  

Butiksstyckat!

Tillverkade 
i butiken. 

94 000 kronor till ”Världens Barn”

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

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

INSAMLINGEN I ALE 

Försäljning Smyrna Secondhand   10.789
Försäljning 4-15/10 Kupan Röda Korset   19.772
Företagarannonser    11.000
Bössor     45.064

Oviss framtid för Svenssons Livs
– En flytt till Lödöse kan bli räddningen

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vad som händer med Svenssons Livs i framtiden är fortfarande oklart. En flytt till stationsom-
rådet i Lödöse kan bli aktuellt.

Benny Mortensen.
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Fortsatt utredning av komplett 
trafikplats i Alvhem

www.lansfast.se 

Här erbjuds en gedigen villa i två plan med en vidbyggd 
huskropp som bland annat har garage och hobbyrum. 
Spännande och insynsskyddad tomt med gräsytor, berg i 
dagen och en pool med trädäck. Vedpanna och solvärme 
ger låga uppvärmningskostnader. Bara  5 km till Ale torg.

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

GAMLA KILANDAVÄGEN 67
BOYTA CA 126 M², 5 ROK.
TOMTYTA 3 148 M² FRIKÖPT.
VISAS 12/11 KL 15:00-16:00 
RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE CHRISTIAN 
WRANGMO 0768-45 85 55
PRIS 1 790 000 KR/BUD

BYVÄGEN 18B
BOYTA CA 70,5 M², 3 ROK.
VISAS 14/11 KL 17:30-18:00. 
RING/MAILA OCH BOKA

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

LANTLIG VILLA - NÖDINGE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- BOHUS
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Utgångspris: 2 695 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 114 kvm, biarea: 135 kvm
Tomt: 1 357 kvm
Byggt: 1973

Adress: Dalhemsvägen 6
Visas sön 13/11 13.00-14.00
och mån 14/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2987 till 72456 för beskrivning

Ett hus med det lilla extra! Här finns vardagslyx som relaxavdelning och ett rymligt hem med plats för det
mesta. Härligt kök och vardagsrum, allrum med eldstad. Rymligt med garage och carport. Stor härlig altan
med sol hela dagen. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2987.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 135 kvm
Tomt: 675 kvm
Byggt: 1973
Adress: Bärs Lid 73
Visas sön 13/11 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-3145 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam villa med ett
rymligt kök och ett mysigt
vardagsrum med braskamin. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Centralt och bra läge i
Skepplanda nära förskola, skola,
affärer och kommunikationer.
Finns gott med
förvaringsutrymmen och ett stort
vidbyggt garage. Mäklare Joakim
Olsson Tel: 0303-74 62 50.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 3 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 830 kvm

Byggt: 2008
Adress: Fagerhultsvägen 30
Visas ons 9/11 17.30-18.30 och sön 13/11 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3137 till 72456 för beskrivning

Härligt belägen enplans villa i vackert och populärt område. Här bor man lugnt i ett nytt väletablerat
område med närhet till Vimmersjön och Ale Torg. Arkitektritat HM Hus med öppen planlösning och hög
standard, gränsande till naturen. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.

NÖDINGE

Utgångspris: 1 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 94 kvm
Tomt: 105 kvm
Byggt: 1977
Adress: Sjövallavägen 48
Visas tor 10/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3068 till 72456 för
beskrivning

I trivsamma Alafors finner du
detta fräscha radhus med charm.
Eget garage i länga. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom
promenadavstånd. Barnvänligt
område nära förskolor, skolor och
kommunikationer. Mäklare
Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3068.

ALAFORS

Ale kommun ämnar gå vidare med förundersökningen av en komplett trafikplats i Alvhem.

ALVHEM. I första skedet blir det bara 
en halv avfart när Väg 45 byggs om 
förbi Alvhem.

På sikt hoppas dock Ale och Lilla 
Edet kommuner att staten ska med-
verka till en finansiering av en kom-
plett trafikplats.

Kostnaden stannar enligt en första 
utredning om drygt 20 Mkr.

Oavsett vad beskedet blir om en komplett tra-
fikplats i Alvhem kommer den inte bli verk-
lighet i första skedet, utan alvhemsborna får 
köra av vid Grönnäsmotet om de kommer sö-
derifrån.

– Tyvärr blir det en konstruktion i efter-
hand, men jag hoppas övertyga Kommunsty-
relsen (KS) i Ale om att fortsätta arbetet. KS 
i Lilla Edet vill gå vidare och då handlar det 
om att lyfta frågan i regionen för att sedan 
få med sig Trafikverket och regeringen. Ar-
gumenten är rent samhällsekonomiska. Både 
Lödöse och Alvhem är i behov av en bra an-
göring annars finns det ingen möjlighet att 
utveckla dessa orter positivt, säger Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande i Ale, Jan A 
Pressfeldt (AD).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALVHEM. Lanthandeln 
i Alvhem har funnits 
sedan 1920-talet.

Nu kan butikens 
dagar vara räknade.

Räddningen kan bli en 
flytt till stationsområ-
det i Lödöse.

Framtiden ter sig oviss för 
den anrika lanthandeln i 
Alvhem. Affären kan knap-
past leva vidare i nuvarande 
omfattning när den nya vägen 
står klar och orten blir utan 
trafikplats.

– Det blir bara en halv 
avfart. Att vi inte får något 
riktigt mot är en besvikelse. 
Det räcker att titta på histo-
rien och konstatera att många 
småsamhällen dött ut när en 
ny motorväg dragits förbi 
orten. Dagens kunder är 
mobila och tillgängligheten 
är a och o. Det kan vi tycka 
vad vi vill om, men så är det, 
säger handlaren Benny Mor-
tensen.

Nybyggnation
Planer finns på att flytta verk-
samheten till stationsområ-
det i Lödöse. Ärendet har 
blivit en långbänk och är just 
nu under utredning hos Lilla 
Edets kommun.

– Det är ett alternativ som 
är väldigt intressant för oss. 
En nybyggnation i Lödöse 
skulle innebära att vi kan ut-
vidga verksamheten, framfö-

rallt gäller det trädgårdssi-
dan samt vårt utbud av olje-
produkter. Vi ges också möj-
lighet att få en mer modern 
matbutik, säger Benny Mor-
tensen.

– Skulle vi bli kvar här i 
Alvhem så finns det inga möj-
ligheter att växa eftersom vi 
ligger mitt i ett tätbebyggt 

område. Vi är väldigt trång-
bodda redan och det vi tving-
as göra är att flytta runt varor. 
Det blir inte bra och är väl-
digt tungrott.

Vad får ni för reaktioner 
från era kunder?

– Vi har dagligen folk som 
frågar oss om framtiden. 
Tyvärr har vi inget konkret 

svar att ge. Självklart är vår 
ambition att driva rörelsen 
vidare, men då måste förut-
sättningarna vara acceptabla, 
avslutar Benny Mortensen.

Så mycket pengar har vi i 
Ale hittills lyckats samla in 
till  Världens Barn. Det är 
12 000 mer än förra året.  
Blir det 100 000 kronor 
nästa år? 

Fredagen och lördagen 
den 14-15 oktober märkte 
säkert många alebor att det 
var insamling till Världens 
Barn. Överallt i kommu-
nen kunde man se personer 
med insamlingsbössor och 
den orange banderollen över 
jackan. Fortfarande kan du 
se bössor i affärer och delta i 
olika arrangemang för Värl-
dens Barn, eftersom insam-
lingen pågår hela året ut. 

Dessutom har det kommit 
in pengar från Kulturskolans 
höstkonsert, lotterier, Mö-
tesplats Ungdoms loppis på 
gymnasiet och annat.

Ett stort tack till alla som 
lagt pengar i våra bössor och 
till alla bösshållare och ett 
lika stort tack till alla som 
hjälpt till på något annat 
sätt. Även du som har hand-
lat i Smyrnas Secondhand-
affär eller Röda Korsets 
Kupan ska ha ett stort tack. 

Kommittén för 
Världens Barn i Ale

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 13/11-2011. Reservation för slutförsäljning

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

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu! Just nu!

Entrecôte
Svenskt kött, skiva och bit

99:-/kg

/bit

Smörgås-
tårta
Flera olika smaker. 
Beställ två dagar 
innan hämtning. 

från 35:-
Vi styckar och paketerar det mesta av vårt kött 

på plats i butiken. Alla smörgåstårtor och festfat 
tillverkas även de i butiken, inklusive de röror och 

sallader som används vid tillverkningen.  

Butiksstyckat!

Tillverkade 
i butiken. 

94 000 kronor till ”Världens Barn”

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

ÄLVÄNGEN

Euro 24 timmar 
om dygnet!

Direkt i 
bankomaten

www.handelsbanken.se/alvangen

INSAMLINGEN I ALE 

Försäljning Smyrna Secondhand   10.789
Försäljning 4-15/10 Kupan Röda Korset   19.772
Företagarannonser    11.000
Bössor     45.064

Oviss framtid för Svenssons Livs
– En flytt till Lödöse kan bli räddningen

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vad som händer med Svenssons Livs i framtiden är fortfarande oklart. En flytt till stationsom-
rådet i Lödöse kan bli aktuellt.

Benny Mortensen.
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Fortsatt utredning av komplett 
trafikplats i Alvhem

www.lansfast.se 

Här erbjuds en gedigen villa i två plan med en vidbyggd 
huskropp som bland annat har garage och hobbyrum. 
Spännande och insynsskyddad tomt med gräsytor, berg i 
dagen och en pool med trädäck. Vedpanna och solvärme 
ger låga uppvärmningskostnader. Bara  5 km till Ale torg.

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

GAMLA KILANDAVÄGEN 67
BOYTA CA 126 M², 5 ROK.
TOMTYTA 3 148 M² FRIKÖPT.
VISAS 12/11 KL 15:00-16:00 
RING/MAILA OCH BOKA

MÄKLARE CHRISTIAN 
WRANGMO 0768-45 85 55
PRIS 1 790 000 KR/BUD

BYVÄGEN 18B
BOYTA CA 70,5 M², 3 ROK.
VISAS 14/11 KL 17:30-18:00. 
RING/MAILA OCH BOKA

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

LANTLIG VILLA - NÖDINGE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- BOHUS
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Utgångspris: 2 695 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 114 kvm, biarea: 135 kvm
Tomt: 1 357 kvm
Byggt: 1973

Adress: Dalhemsvägen 6
Visas sön 13/11 13.00-14.00
och mån 14/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2987 till 72456 för beskrivning

Ett hus med det lilla extra! Här finns vardagslyx som relaxavdelning och ett rymligt hem med plats för det
mesta. Härligt kök och vardagsrum, allrum med eldstad. Rymligt med garage och carport. Stor härlig altan
med sol hela dagen. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2987.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 135 kvm
Tomt: 675 kvm
Byggt: 1973
Adress: Bärs Lid 73
Visas sön 13/11 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-3145 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam villa med ett
rymligt kök och ett mysigt
vardagsrum med braskamin. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Centralt och bra läge i
Skepplanda nära förskola, skola,
affärer och kommunikationer.
Finns gott med
förvaringsutrymmen och ett stort
vidbyggt garage. Mäklare Joakim
Olsson Tel: 0303-74 62 50.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 3 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 830 kvm

Byggt: 2008
Adress: Fagerhultsvägen 30
Visas ons 9/11 17.30-18.30 och sön 13/11 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3137 till 72456 för beskrivning

Härligt belägen enplans villa i vackert och populärt område. Här bor man lugnt i ett nytt väletablerat
område med närhet till Vimmersjön och Ale Torg. Arkitektritat HM Hus med öppen planlösning och hög
standard, gränsande till naturen. Mäklare Lennart Olsson Tel: 0303-74 62 50.

NÖDINGE

Utgångspris: 1 550 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 94 kvm
Tomt: 105 kvm
Byggt: 1977
Adress: Sjövallavägen 48
Visas tor 10/11 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-3068 till 72456 för
beskrivning

I trivsamma Alafors finner du
detta fräscha radhus med charm.
Eget garage i länga. Här bor du
nära naturen med badsjö och
minigolfbana inom
promenadavstånd. Barnvänligt
område nära förskolor, skolor och
kommunikationer. Mäklare
Lennart Olsson
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3068.

ALAFORS

Ale kommun ämnar gå vidare med förundersökningen av en komplett trafikplats i Alvhem.

ALVHEM. I första skedet blir det bara 
en halv avfart när Väg 45 byggs om 
förbi Alvhem.

På sikt hoppas dock Ale och Lilla 
Edet kommuner att staten ska med-
verka till en finansiering av en kom-
plett trafikplats.

Kostnaden stannar enligt en första 
utredning om drygt 20 Mkr.

Oavsett vad beskedet blir om en komplett tra-
fikplats i Alvhem kommer den inte bli verk-
lighet i första skedet, utan alvhemsborna får 
köra av vid Grönnäsmotet om de kommer sö-
derifrån.

– Tyvärr blir det en konstruktion i efter-
hand, men jag hoppas övertyga Kommunsty-
relsen (KS) i Ale om att fortsätta arbetet. KS 
i Lilla Edet vill gå vidare och då handlar det 
om att lyfta frågan i regionen för att sedan 
få med sig Trafikverket och regeringen. Ar-
gumenten är rent samhällsekonomiska. Både 
Lödöse och Alvhem är i behov av en bra an-
göring annars finns det ingen möjlighet att 
utveckla dessa orter positivt, säger Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande i Ale, Jan A 
Pressfeldt (AD).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Färgstark kvinna i hatt
För elva år sedan förvekligade hon en livsdröm då hon åkte till USA som aupair.

Carina Wendt-Andersson är kvinnan i rött och lila, vilket har blivit 
ett signum för kvinnlig styrka.

Hennes nätverk Rhapsody in red har bara ett enda syfte: 
Att kvinnor ska träffas och ha roligt.

Hur fick du idén till att 
starta upp kvinnonätver-
ket Rhapsody in red?

– Det startade i USA under 
namnet Red hat society. 
För tre år sedan fick jag av 
en ren slump höra talas om 
gruppen där kvinnor över 50 
träffas och har roligt tillsam-
mans. Jag tyckte att det var 
en helt fantastisk idé så jag 
bestämde mig för att starta 
upp en motsvarighet i Sve-
rige. När vi träffas är alla 
klädda i röd hatt och lila 
kläder.

Har du någon stor dröm 
i livet?

– För elva år sedan förverk-
ligade jag en dröm jag haft 
länge. Efter realskolan vid 
17 års ålder jobbade jag som 
aupair hos en familj i Hamp-
stead, England. När jag kom 
hem ett år senare bestämde 

jag mig för att även åka som 
aupair till USA. Jag hade 
ordnat med familjen och 
skulle precis åka iväg när 
jag träffade en man. Vi bil-
dade familj och resplanerna 
fick läggas på hyllan, men 
jag kunde aldrig släppa min 
dröm. År 2000 bestämde 
jag mig för att förverkliga 
den och åkte till Chicago 
där jag arbetade tre måna-
der i en familj. Sedan åkte 
även min man Leif över och 
vi passade även på att ta lite 
semester. Jag är så glad över 
att jag åkte dit, jag tänker 
inte sitta på hemmet och 
ångra saker jag inte gjorde.

Du har många intressen 
och sitter sällan syss-
lolös, berätta om dina 
engagemang.

– Rhapsody in red tycker 
jag är jätteroligt! Sedan är 
jag även med i ukulelegrup-

pen Fyra strängar. Vi brukar 
besöka Klockareängens äld-
reboende och spela i röd-
lila kläder och mycket bling-
bling. Det är mycket upp-
skattat bland de boende. Jag 
älskar musik och speciellt 
opera, jag berörs av de tunga 
känslorna. Dessutom är jag 
och min man kyrkovärdar i 
Skepplanda kyrka. Det är ett 
förtroendeuppdrag som jag 
är stolt över.

Vad mer är du stolt 
över?
– Mina barn och barnbarn. 
Sedan är jag även stolt över 
min förmåga att arrangera 
roliga saker med små medel. 
Varje år åker hela familjen 
på en tvådagarsresa och de 
är alltid lika förvånade över 
hur jag lyckas hitta saker 
som inte kostar så mycket.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Carina Wendt-Anders-
son
Ålder: 67
Bor: Uddetorp, Skepplanda
Familj: Maken Leif, tvil-
lingarna Niklas och Jonas, 
barnbarnen Amanda, Alfred, 
Elin och Nils
Gör: Engagerad pensionär
Intressen: Broderi, stickning, 
brevskrivning, röda hattar, 
ukulele, sjunga, läsa, gå 
promenader m.m.
Stjärntecken: Kräfta
Motto: ”Det blev i alla fall 
bättre än vad det var”
Favoritmusik: Opera

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.
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För elva år sedan förvekligade hon en livsdröm då hon åkte till USA som aupair.

Carina Wendt-Andersson är kvinnan i rött och lila, vilket har blivit 
ett signum för kvinnlig styrka.

Hennes nätverk Rhapsody in red har bara ett enda syfte: 
Att kvinnor ska träffas och ha roligt.

Hur fick du idén till att 
starta upp kvinnonätver-
ket Rhapsody in red?

– Det startade i USA under 
namnet Red hat society. 
För tre år sedan fick jag av 
en ren slump höra talas om 
gruppen där kvinnor över 50 
träffas och har roligt tillsam-
mans. Jag tyckte att det var 
en helt fantastisk idé så jag 
bestämde mig för att starta 
upp en motsvarighet i Sve-
rige. När vi träffas är alla 
klädda i röd hatt och lila 
kläder.

Har du någon stor dröm 
i livet?

– För elva år sedan förverk-
ligade jag en dröm jag haft 
länge. Efter realskolan vid 
17 års ålder jobbade jag som 
aupair hos en familj i Hamp-
stead, England. När jag kom 
hem ett år senare bestämde 

jag mig för att även åka som 
aupair till USA. Jag hade 
ordnat med familjen och 
skulle precis åka iväg när 
jag träffade en man. Vi bil-
dade familj och resplanerna 
fick läggas på hyllan, men 
jag kunde aldrig släppa min 
dröm. År 2000 bestämde 
jag mig för att förverkliga 
den och åkte till Chicago 
där jag arbetade tre måna-
der i en familj. Sedan åkte 
även min man Leif över och 
vi passade även på att ta lite 
semester. Jag är så glad över 
att jag åkte dit, jag tänker 
inte sitta på hemmet och 
ångra saker jag inte gjorde.

Du har många intressen 
och sitter sällan syss-
lolös, berätta om dina 
engagemang.

– Rhapsody in red tycker 
jag är jätteroligt! Sedan är 
jag även med i ukulelegrup-

pen Fyra strängar. Vi brukar 
besöka Klockareängens äld-
reboende och spela i röd-
lila kläder och mycket bling-
bling. Det är mycket upp-
skattat bland de boende. Jag 
älskar musik och speciellt 
opera, jag berörs av de tunga 
känslorna. Dessutom är jag 
och min man kyrkovärdar i 
Skepplanda kyrka. Det är ett 
förtroendeuppdrag som jag 
är stolt över.

Vad mer är du stolt 
över?
– Mina barn och barnbarn. 
Sedan är jag även stolt över 
min förmåga att arrangera 
roliga saker med små medel. 
Varje år åker hela familjen 
på en tvådagarsresa och de 
är alltid lika förvånade över 
hur jag lyckas hitta saker 
som inte kostar så mycket.

JOHANNA ROOS
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Namn: Carina Wendt-Anders-
son
Ålder: 67
Bor: Uddetorp, Skepplanda
Familj: Maken Leif, tvil-
lingarna Niklas och Jonas, 
barnbarnen Amanda, Alfred, 
Elin och Nils
Gör: Engagerad pensionär
Intressen: Broderi, stickning, 
brevskrivning, röda hattar, 
ukulele, sjunga, läsa, gå 
promenader m.m.
Stjärntecken: Kräfta
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bättre än vad det var”
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Nio hål ska 
bli tolv och så små-
ningom också arton.

Nödinge Golfklubb ser 
framtiden an med till-
försikt.

– Vi ligger i ett 
bostadsområde som 
fortsätter att växa. 
Tillgängligheten är 
också en stor plusfak-
tor när vi jämför oss 
med många andra golf-
banor i regionen, säger 
Ulf Runmarker, vd i 
Nödinge Golf AB.

Efter två stygga vintrar på 
raken hoppas Nödinge GK 
att det milda vädret ska hålla 
i sig ett bra tag framöver. I 
sådant fall håller banan uppe 
som vanligt.

– Det går att spela på 
banan till dess att frosten 
infinner sig. Än så länge är 
det sommargreener som 
gäller, hälsar Ulf Runmarker 
som jobbar hårt för att mark-
nadsföra området Backa 
Säteri som en året runt-verk-
samhet.

– Vi har ett väldigt nära 

samarbete med restau-
rangen. Den tid på året som 
det inte lämpar sig att spela 
golf ska här ändå vara liv 
och rörelse. Det är krogen 
en garant för. Vi är mycket 
glada över det engagemang 
som krögare Kaj Merstrand 
och hans personal visar, som 
håller öppet restaurangen 
alla dagar i veckan. Nyligen 
öppnades en sportbar där 
man kan titta på golf och 
andra idrotter.

Modern golf
Genom att ha en högkvali-
tativ och lättillgänglig golf-
bana hävdar sig Nödinge GK 
väl i konkurrensen anser Ulf 
Runmarker.

– Genom närheten kan 
man snabbt och enkelt gå ut 
och spela en stund och hinner 
ändå med annat. Vi kallar det 
för modern golf. Sedan är det 
ett ständigt pågående arbete 
att hålla banan i bra skick. 
Vi har investerat i en bra 
maskinpark för detta ända-
mål och nyligen rekryterade 
vi en erfaren greenkeeper i 
Peter Munden.

Nödinge GK har stor-
slagna planer för framtiden. 
Ritningar på en utvidgning 
av verksamheten har lämnats 
in till kommunen.

– Det finns ett reserverat 
område för oss där det får 
plats sex nya hål. Avsikten 
är emellertid att bygga tre 
hål i den första etappen och 
därefter ytterligare sex hål så 
att vi får en 18-hålsbana när 
hela projektet är klart. Vi för 
en diskussion med berörda 
markägare om detta.

När skulle de första tre 
hålen kunna vara klara?

– Det är svårt att svara på. 
Realistiskt är att detaljplanen 
kan vinna laga kraft 2012 
och att vi kan börja bygga 
2013, förutsatt att vi inte får 
in någon överklagan. Från 
klubbens sida är vi angelägna 
att komma igång med pro-
jektet. Fler hål skulle med 
största säkerhet attrahera fler 
medlemmar och fler green-
feegäster, säger Runmarker.

– Redan idag ser vi en 
positiv medlemsutveckling. 
Folk som flyttar in i närom-
rådet söker sig hit. Vi har 

nybörjare som efterfrågar 
utbildning och vi har green-
feespelare som graderar upp 
sig till fullvärdigt medlem-
skap.

Hur är den ekonomiska 
situationen för Nödinge 
GK?

– Man måste driva en 
anläggning effektivt. Vi 
koncentrerar oss på att göra 
rätt saker på banan i rätt tid. 
Fokus ligger på att ha en så 
hög kvalitet som möjligt på 

SKEPPLANDA. Nu på lör-
dags gästas Frukostcaféet 
i Skepplanda församlings-
hem av sångpedagogen 
och sångerskan Birgitta 
Bergström.

Rubriken för dagen 
är: Sången – en förbin-
delse mellan himmel och 
jord, från barnstjärna via 
operascenerna till kyrko-
musikens värld. Vi möter 
en spännande sångkarriär, 
hör om resor till kloster 
och vi får vara med om en 
annorlunda meditation.

Frukosten står framdu-
kad i församlingshemmet 
och det är ingen anmälan 
till träffarna.               ❐❐❐

Frukostcafé 
för kvinnor

ALAFORS. I torsdags bjöds 
det in till Friskvårdsträff i 
Medborgarhuset. Det var 
PRO Ale Norras frisk-
vårdskommitté som stod 
för fiolerna. En nyttig buffé 
stod uppdukad där gästerna 
kunde välja bland olika grön-
saker med tillhörande dip-
psåser. Till detta serverades 
lättsam underhållning av 
duon Stig Alfredsson och 
Mona Eskengren, gitarr- 
och dragspelsmusik i en 
härlig mix.

Som alltid hade med-
lemmarna möjligheten att 
kamma hem fina priser i det 
lotteri som arrangerades. 

Nödinge GK planerar för framtiden
– Byggstart av tre nya hål 2013?

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulf Runmarker på Nödinge Golfklubb har storslagna planer för anläggningen i Backa. I en 
första etapp hoppas Runmarker kunna utveckla verksamheten med tre nya hål och därefter 
ytterligare sex hål.

Vitsippor istället för snö

Det vita som glimmade var inte snö utan vitsippor. Olle 
Larsson, 8 år från Älvängen, blev aningen förvånad när 
han såg de vackra vitsipporna stå i full blom. Det var 
första och kanske sista gången som Olle kunde plocka 
vitsippor på höstlovet. Ur led är tiden…

greenerna. En bra kvalitet 
på banan är avgörande för att 
locka hit golfare från Göte-
borg. Vi har en väldigt spel-
strategiskt intressant bana 
som är rolig att spela, säger 
Runmarker.

Hur ser du på samarbete 
med andra golfklubbar?

– Det är jag positivt 
inställd till. Vi har idag ett 
samarbete med Lycke GK 

och Ale GK om rabatterad 
greenfee och jag hade gärna 
sett ett liknande upplägg 
med andra anläggningar i 
närområdet. Ett utökat sam-
arbete gynnar medlemmarna 
i respektive golfklubb, avslu-
tar Ulf Runmarker.

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

Matnyttigt program i Medborgarhuset

Uppslutningen var god och 
stämningen hög bland PRO:s 
medlemmar som hade kommit 
till Medborgarhuset i Alafors.  

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stig Alfredsson och Mona Eskengren stod för 
underhållningen.

0303-74 61 79 
Göteborgsv 56, Älvängen 

Fax 0303-74 96 37  
E-mail: info@hardesjobil.se 

www.hardesjobil.se

NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Nu är det dags för skiftning av däck 
igen. Vi har däckbytardag i år

Lördag 12 november 
Varmt välkomna mellan:

kl: 10-14
Ps. Glöm inte nyckel till 

låsbultarna. Vi bjuder 
på kaffe med dopp. 

Vi ses på 
lördag!
Boka tid!
För skifte på tel: 
0303-74 61 79 eller 
0303-74 66 57

  

Välkomna!
/Niclas med personal



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 10 november

18.00 Kode IF - Alvhems IK 
19.00 Ahlafors IF - ALE United 
20.00 Nol IK - Skepplanda BTK 
21.00 Nödinge SK - Lödöse Nygård IK 
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
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ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppettider: 
Måndag-lördag 10-22

Göteborgsv 89 Älvängen centrum
Tel.0303-748119 | www.alvgodis.se

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

Nu tränar vi inomhus i ALE-hallen, Vimmervi.
Vill du prova på, ta med dig träningskläder och kom upp. 
Vilka tider som gäller ser du på lagens hemsidor.  Gå in på 
www.laget.se/nskfotboll  och sök upp din åldersgrupp.

Husbilar
Husvagnar

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



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD OM DIN BIL?ÄR DU RÄDD OM DIN BIL?Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcental. Gör även 
hembesök!

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

Allmäntandvård Implantat Tandblekning Skalfasader Barntandvård

Du glömmer väl inte att vårda 
dina tänder? Ring oss och boka tid.

tel. 0303-127 80  www.tandvardsgruppen.se
Uddevallavägen 1  442 32 Kungälv

Veckans matcher i ALE-hallens träningsserie

Torsdag 10 november

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

���������������������������
�		��

���������������������

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

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

495 :-

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

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

������������

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

2011  |   vecka 45  |   nummer 39  |   alekuriren 19SPORT

B I L D A D  1 9 2 8

• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 34:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
18 - 20 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

NÖDINGE. Trots beslut 
i kommunfullmäktige 
om helårsdrift av Ale 
Arena är det ytterst 
osäkert om det blir 
någon is den här 
säsongen.

Bandyhuset är i 
behov av investeringar 
för att bli godkänd att 
användas.

– Vi kommer att spola 
is i Ale Arena nästa år, 
frågan är bara när. Det 
har aldrig varit tal om 
annat, säger Kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M).

Bandysäsongen är i full gång, 
men uppe vid Jennylund hörs 
inga skridskoskär. Ale Arena 
ekar tom. När budgeten för 
2012 klubbades i kommun-
fullmäktige bifölls de rödgrö-
nas yrkande om att Kultur- 
och fritidsnämnden ska reser-
vera pengar för helårsdrift av 
Ale Arena. Det innebär i prin-

cip is från 1 januari, men fullt 
så enkelt är det inte.

– Det finns många fråge-
tecken. Oppositionen krävde 
utan att kolla med tjänste-
männen om vad helårsdrif-
ten egentligen kostar om 
arenan ska öppna. De 2 Mkr 
som skickades med i utökad 
ram räcker inte, vilket gör det 
bekymmersamt för nämnden 
och förvaltningen. Dessutom 
krävs investeringar i arenan. 
Det är idag tre gånger så dyrt 
att driva anläggningen mot 
vad det kommer att vara när vi 
har genomfört önskvärda åt-
gärder. Vi kan inte heller dra 
igång verksamhet i bandyhu-
set om den fortfarande inte är 
godkänd. Det handlar bland 
annat om brandskyddet. Jag 
har full respekt för beslutet 
i kommunfullmäktige och 
har redan givit våra tjänste-
män i uppdrag att inleda ar-
betet med att undersöka vad 
som krävs i praktiken för att 
snarast möjligt efter årsskif-
tet kunna spola is, säger Isa-

bell Korn men tillägger:
– Jag har ingen aning om 

hur lång tid eventuella åtgär-
der tar att genomföra. Har vi 
otur är de inte klara förrän i 
februari- mars och då är den 
här säsongen över. I så fall blir 
det ingen is förrän till hösten 
2012, precis som vi tidigare 
har lovat.

Helårsdriften för Ale 
Arena innebär enligt nya be-
räkningar en kostnad om 9,5 
Mkr. I Alliansens budget hade 
6 Mkr avsatts, men de röd-
gröna skickade med ytterliga-
re 2 Mkr. Det betyder egent-
ligen att det ändå saknas ett 
antal miljoner.

– Det är ett allvarligt be-
kymmer när kommunfull-
mäktige ger en uttrycklig 
order, men inte bifogar verk-
tygen. De sa inte heller vad vi 
skulle skära bort istället, om 
vi skulle stänga något bibli-
otek eller annan verksam-
het? Det har varit alldeles för 
mycket fokus på is, trots att 
vi hela tiden har sagt att det 

kommer bli is så fort arenan 
är duglig.

Fritidsförvaltningen har 
fått i uppdrag att klarlägga 
behovet av istider även hos 
övriga bandyklubbar i Gö-
teborgsregionen. Dessutom 
ska ett förslag till ett eventu-
ellt skötselavtal med fören-
ingslivet tas fram.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fortsatt osäkerhet runt Ale Arena

- Älska handboll

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

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

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

HANDBOLLSSKOLAN

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Lördagar 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 
tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

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

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

och man får gärna vara med på båda ställena.

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

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

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

Isabell Korn (M).

Får vi trots allt 
se Surte BK 
jubla i Ale Arena 
den här säsong-
en? Helt omöj-
ligt är det inte 
eftersom full-
mäktige klub-
bade de rödgrö-
nas budget för 
2012.

Arkivbild: 
Allan Karlsson

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

HELGENS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Söndag 13 november
F01 Nödinge - Aranäs 12:00
F99 Nödinge - Alingsås 13:00
P98 Nödinge - Ale 14:00
FA Nödinge - Kungälv 15:00

Välkomna!

MATCHSPONSOR
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BOHUS. Med början i mitten 
av 70-talet och drygt 30 år 
framåt hade Bohus IF bord-
tennis på sin aktivitetslista. 
En av de drivande under alla 
år var eldsjälen Erik Wil-
helmsson. I samband med 
att Erik avled, somnade sek-
tionen sakta in och upphörde 
för några år sedan helt.

I samband med att den nya 
idrottshallen i Bohus bör-
jade ta form, började även 
Bohus IF sina fundering-
ar kring att åter starta upp 
bordtennissektionen. Fören-
ingen hade plats och utrust-
ning, men inga tränare. Spe-
lare fanns utan att ha någon-
stans att spela.

Sagt och gjort, föreningen 
kontaktade Göteborgs Bord-
tennisförbund med en förfrå-
gan om det fanns tränare att 
tillgå. Förbundet kunde då 
erbjuda ”klubbakuten”, det 
vill säga unga personer som 
ville pröva på att träna barn 
och ungdomar, men som inte 
hade någon klubb.

Så efter att ha genomfört 
ett antal ”prova på-tillfällen” 
i Bohus och Surteskolan för 
låg- och mellanstadieelever 
under september och ha del-
tagit i invigningen av idrotts-
hallen i Bohus, kunde Bohus 
IF i början av oktober äntli-
gen starta upp sin bordten-
nisverksamhet igen.

Nu kör 4-5 killar från Gö-
teborgsområdet träningar på 
torsdagar med barn på låg- 
och mellanstadiet. Fören-
ingen visst inte om det fanns 
några barn som var intres-
serade av att spela bordten-
nis, men gensvaret har varit 
stort. Det är cirka 25 barn 
varje träningstillfälle och det 
kommer till nya barn varje 
gång. Det känns fantastiskt! 
Fördelningen är att det finns 
knappt 10 barn från lågsta-
diet och runt 15 barn från 
mellanstadiet. Till fören-
ingen vet om verksamheten 
kan komma att drivas vidare 
vänder vi oss i första hand 
till barn på låg- och mellan-

stadiet. Visar det sig sedan 
att verksamheten fungerar, 
kommer föreningen nog att 
försöka locka till sig äldre 

barn också. 
Eftersom vi driver detta 

med hjälp av Göteborgs 
Bordtennisförbund under 
2011/2012, är det viktigt att 
föreningen får med föräldrar 

som tycker det är roligt och 
som kan driva detta vidare. 
Om inte kommer comeback-
en bara att bli ettårig och 
verksamheten läggas ned igen
.                                         ❐❐❐

BOHUS. Tidigt i våras 
arrangerade Ale Box-
ningsklubb en lyckad 
stadskamp i Ale gym-
nasiums teatersalong.

Den 26 november 
tar man ett steg till 
och står som värd för 
landskampen mellan 
Sverige och Danmark.

Tre medlemmar från 
arrangörsklubben ska 
gå förmatcher.

Boxning är mer än bara en 
sport, det är kultur av högsta 
grad. Att landskampen hålls i 
teatersalongen på Ale gymna-
sium känns därför helt riktigt. 

När Göteborg och Stock-
holm drabbade samman i 
början av mars blev det en 
show att minnas och nu håller 
man tummarna för ännu ett 
lyckat evenemang.

De tio bästa boxarna från 
Sverige och Danmark ska 

mötas, men först ska publiken 
värmas upp med ett antal för-
matcher.

Sarwar Selar, Musta-
fa Asfour och Johannes 
Ahmid kommer att repre-
sentera Ale Boxningsklubb. 

Klubbens ordförande Jean 
Altun ser med spänning fram 
emot att se dem i förmatcher-
na.

– Det kommer att bli som 
en hel show. Samtidigt som 
de kommer in i ringen, en i 
taget, kommer det att spelas 
en låt som de själva valt ut 
samtidigt som speakern pre-
senterar boxaren. Känslan 
man fick i stadskuppen var 
helt otrolig.

Han menar att boxningen 
behöver visas upp mer. Gö-
teborg är en stor boxarstad, 
inte minst med tanke på den 
nu bortgångne proffsboxaren 
Ingo Johansson. 

Boxning kräver ett stort 

mått disciplin, vilket man 
sedan har med sig genom hela 
livet. Det menar Jean Altun 
som får medhåll av Johannes 
Ahmid:

– Jag älskar att träna. 
Det krävs mycket disciplin 
och det är något man lär sig 
genom boxningen. 

Han tävlar i juniorklas-
sen, medan Sarwar Selar och 
Mustafa Asfour fortfarande 
går under diplomklassen. I 
den sistnämnda tittar doma-
ren mer på teknik och fotar-
bete än på hur många slag 
man får in. 

I Ale Boxningsklubbs lo-
kaler i Bohus tränar de nu 
för fullt inför den komman-
de landskampen. 

Tingberg AIS har haft sin 
årliga friidrottsgala i Lödöse 
med ett 70-tal gäster. Kon-
ferencierer för kvällen var 
Julia Kristiansson, Erika 
Sandström och Sara 
Kuutti. Det bjöds på mat, 
poängpromenad, lotteri-
er och underhållning i sann 
TAIS-anda. Det delades ut 
priser till alla aktiva, nya 
klubbrekord och distrikts-
mästare med mera. 

2011 har varit ett mycket 
framgångsrikt år för Ting-
bergs AIS. Det har slagits 
många klubbrekord och vi 
har haft deltagare både i SM 
och på Götalandsmäster-
skapen. Årets prestation för 
kvinnor blev Emma Kuutti, 
13 år, för sina otroliga lopp 
på 400 meter 64.14 och 600 
meter 1.44.07.

Sara Kuutti, 15 år, 
var även en stark kandi-
dat med hennes fina spjut-
kast i sommar. Det blev nytt 

klubbrekord för Sara med 
fina 35.04.

Årets prestation för män 
blev Peter Johansson för 
sina lopp på 400 meter 
på 55.74 och 800 meter 
2.08.39. 

Årets tränare blev Ove 
Adolfsson. Årets rookie 
bland tjejerna blev Erika 
Sandström med sitt klubb-
rekord i slägga. Årets rookie 
bland killarna blev Emil 
Stigvert med sitt fina lopp 
på 600 meter. Årets kämpe 
blev Madeleine Rydin. 
Årets glädjespridare blev 
Cecilia Heine. Flitigaste att 
träna i vår framtidsgrupp var 
Rebecka Björkman. Årets 
kompis blev Erik Anders-
son.

I yngsta klassen, 9 år, var 
det Daniel Adolfsson och 
Monia Kristiansson som 
hade tagit flest klubbrekord 
efter en fin säsong.

❐❐❐

I BOXNINGSRINGEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Taggade. Sarwar Selar, Johannes Ahmid och Mustafa Asfour tränar inför landskampen. Klub-
bens ordförande Jean Altun ser fram emot att se killarna tävla i förmatcherna.

En gammal klassiker är tillbaka
– Bohus IF kör bordtennis igen

Bohus IF har återupptagit sin bordtennisverksamhet i den nya idrottshallen.

Ale ordnar landskamp i boxning
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Friidrottsgala i Lödöse

– Fartfylld show väntas i teatersalongen

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 12/11 kl 15:00
Div1 södra damer 

Ale IBF - Hovshaga AIF

Matchvärd:

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Sönd 13 nov, kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

KALIX

ELITSERIEBANDY!
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BOHUS. Med början i mitten 
av 70-talet och drygt 30 år 
framåt hade Bohus IF bord-
tennis på sin aktivitetslista. 
En av de drivande under alla 
år var eldsjälen Erik Wil-
helmsson. I samband med 
att Erik avled, somnade sek-
tionen sakta in och upphörde 
för några år sedan helt.

I samband med att den nya 
idrottshallen i Bohus bör-
jade ta form, började även 
Bohus IF sina fundering-
ar kring att åter starta upp 
bordtennissektionen. Fören-
ingen hade plats och utrust-
ning, men inga tränare. Spe-
lare fanns utan att ha någon-
stans att spela.

Sagt och gjort, föreningen 
kontaktade Göteborgs Bord-
tennisförbund med en förfrå-
gan om det fanns tränare att 
tillgå. Förbundet kunde då 
erbjuda ”klubbakuten”, det 
vill säga unga personer som 
ville pröva på att träna barn 
och ungdomar, men som inte 
hade någon klubb.

Så efter att ha genomfört 
ett antal ”prova på-tillfällen” 
i Bohus och Surteskolan för 
låg- och mellanstadieelever 
under september och ha del-
tagit i invigningen av idrotts-
hallen i Bohus, kunde Bohus 
IF i början av oktober äntli-
gen starta upp sin bordten-
nisverksamhet igen.

Nu kör 4-5 killar från Gö-
teborgsområdet träningar på 
torsdagar med barn på låg- 
och mellanstadiet. Fören-
ingen visst inte om det fanns 
några barn som var intres-
serade av att spela bordten-
nis, men gensvaret har varit 
stort. Det är cirka 25 barn 
varje träningstillfälle och det 
kommer till nya barn varje 
gång. Det känns fantastiskt! 
Fördelningen är att det finns 
knappt 10 barn från lågsta-
diet och runt 15 barn från 
mellanstadiet. Till fören-
ingen vet om verksamheten 
kan komma att drivas vidare 
vänder vi oss i första hand 
till barn på låg- och mellan-

stadiet. Visar det sig sedan 
att verksamheten fungerar, 
kommer föreningen nog att 
försöka locka till sig äldre 

barn också. 
Eftersom vi driver detta 

med hjälp av Göteborgs 
Bordtennisförbund under 
2011/2012, är det viktigt att 
föreningen får med föräldrar 

som tycker det är roligt och 
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Om inte kommer comeback-
en bara att bli ettårig och 
verksamheten läggas ned igen
.                                         ❐❐❐
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show att minnas och nu håller 
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matcher.
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Klubbens ordförande Jean 
Altun ser med spänning fram 
emot att se dem i förmatcher-
na.
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en hel show. Samtidigt som 
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en låt som de själva valt ut 
samtidigt som speakern pre-
senterar boxaren. Känslan 
man fick i stadskuppen var 
helt otrolig.

Han menar att boxningen 
behöver visas upp mer. Gö-
teborg är en stor boxarstad, 
inte minst med tanke på den 
nu bortgångne proffsboxaren 
Ingo Johansson. 

Boxning kräver ett stort 

mått disciplin, vilket man 
sedan har med sig genom hela 
livet. Det menar Jean Altun 
som får medhåll av Johannes 
Ahmid:

– Jag älskar att träna. 
Det krävs mycket disciplin 
och det är något man lär sig 
genom boxningen. 

Han tävlar i juniorklas-
sen, medan Sarwar Selar och 
Mustafa Asfour fortfarande 
går under diplomklassen. I 
den sistnämnda tittar doma-
ren mer på teknik och fotar-
bete än på hur många slag 
man får in. 

I Ale Boxningsklubbs lo-
kaler i Bohus tränar de nu 
för fullt inför den komman-
de landskampen. 

Tingberg AIS har haft sin 
årliga friidrottsgala i Lödöse 
med ett 70-tal gäster. Kon-
ferencierer för kvällen var 
Julia Kristiansson, Erika 
Sandström och Sara 
Kuutti. Det bjöds på mat, 
poängpromenad, lotteri-
er och underhållning i sann 
TAIS-anda. Det delades ut 
priser till alla aktiva, nya 
klubbrekord och distrikts-
mästare med mera. 

2011 har varit ett mycket 
framgångsrikt år för Ting-
bergs AIS. Det har slagits 
många klubbrekord och vi 
har haft deltagare både i SM 
och på Götalandsmäster-
skapen. Årets prestation för 
kvinnor blev Emma Kuutti, 
13 år, för sina otroliga lopp 
på 400 meter 64.14 och 600 
meter 1.44.07.

Sara Kuutti, 15 år, 
var även en stark kandi-
dat med hennes fina spjut-
kast i sommar. Det blev nytt 

klubbrekord för Sara med 
fina 35.04.

Årets prestation för män 
blev Peter Johansson för 
sina lopp på 400 meter 
på 55.74 och 800 meter 
2.08.39. 

Årets tränare blev Ove 
Adolfsson. Årets rookie 
bland tjejerna blev Erika 
Sandström med sitt klubb-
rekord i slägga. Årets rookie 
bland killarna blev Emil 
Stigvert med sitt fina lopp 
på 600 meter. Årets kämpe 
blev Madeleine Rydin. 
Årets glädjespridare blev 
Cecilia Heine. Flitigaste att 
träna i vår framtidsgrupp var 
Rebecka Björkman. Årets 
kompis blev Erik Anders-
son.

I yngsta klassen, 9 år, var 
det Daniel Adolfsson och 
Monia Kristiansson som 
hade tagit flest klubbrekord 
efter en fin säsong.
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Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 6 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................................................

Adress  ................................................................................................................................

Postnr & ort  .......................................................................................................................

Tel   ......................................................................................................................................
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Malin Haarala

17 år, Nol

Studerar: Musik-Singer/Songwriter på Rytmus 
Musikergymnasiet åk 2
Drömyrke: Låtskrivare/Musikproducent
Drömresa: New York
Vem får följa med?: Mina bästa vänner Lisen 
och Ida
Sångerfarenheter: 2 år hos sångpedagog,
1 år i kör, sjungit på flera konserter
Fritidsintressen: Sjunga, gitarr, piano, vara 
med kompisar, fotboll
Min bästa sida: Alltid glad
Min sämsta sida: Tidsoptimist
Varför vill du bli Ale lucia: Jag har drömt om 
att bli Ale Lucia ända sedan jag varit liten och 
jag ser det som en rolig erfarenhet
Favoritjulsång: O helga Natt

Hanna Rubensson
16 år, Nol

Studerar: Estet på Donnergymnasiet åk 1
Drömyrke: Advokat
Drömresa: Paris, Frankrike
Vem får följa med?: Min syster Elin
Sångerfarenheter: Sjungit hos en sångpedagog 
i tre år och uppträtt på konserter
Fritidsintressen: Vara med mina vänner, sjunga 
och måla
Min bästa sida: Omtänksam och glad
Min sämsta sida: Jag är lat
Varför vill du bli Ale lucia: Det enda jag har att 
säga är att må bästa sångerska vinna
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Elina Eklöv Andersson
19 år, Surte

Drömyrke: Polis
Drömresa: Australien
Vem får följa med?: Beror på tillfället
Sångerfarenheter: Sjungit lite i kör, sjöng i 
huvudrollen i West side story i skolan och på 
Elidas vinterturné i Spanien 2010 också
Fritidsintressen: Ridning, dans och umgänge 
med kompisar
Min bästa sida: Glad och skrattar mycket
Min sämsta sida: Får väldigt lätt
prestationsångest
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en 
"once in a lifetime"-erfarenhet som jag kom-
mer kunna leva på länge
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Amanda Kjellman
16 år, Nol

Studerar: Hotell, konferens, resor på 
Plusgymnasiet
Drömyrke: Jobba utomlands på hotell eller bli 
något inom musiken
Drömresa: USA
Vem får följa med?: Min bästa vän
Sångerfarenheter: Sjungit i kör och varit med 
i musikal
Fritidsintressen: Spela gitarr, sitta vid datorn, 
vara med vänner, sjunga och dansa
Min bästa sida: Alltid glad
Min sämsta sida: Dåligt tålamod
Varför vill du bli Ale lucia: Det skulle vara en 
kul upplevelse
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Matilda Oldin
17 år, Älvängen

Studerar: Barn & Fritidsprogrammet på Mimers 
hus åk 2
Drömyrke: Lärare
Drömresa: Något varmt ställe
Vem får följa med?: Min underbara klass, familj 
& mina kompisar
Sångerfarenheter: Sånglektioner i Musikskolan 
och sjungit i kör.
Fritidsintressen: Kompisar
Min bästa sida: Alltid glad & positiv!
Min sämsta sida: Har ingen
Varför vill du bli Ale lucia: Det verkar vara 
superkul
Favoritjulsång: Staffan Stalledräng

Rebecca Svensson
17 år, Bohus

Studerar: Naturprogrammet på Donner åk 2
Drömyrke: Läkare
Drömresa: Backpacking i Australien
Vem får följa med?: Kompisar, vill träffa nya 
människor
Sångerfarenheter: Kör i skolan och när jag var 
liten
Fritidsintressen: Karate
Min bästa sida: Glad och sprallig
Din sämsta sida: Dåligt tålamod
Varför vill du bli Ale lucia: Jag tyckte det 
hade varit roligt med en twist på den klassiska 
blonda lucian med en rödhårig. Plus att det är 
en ära och en rolig erfarenhet att få bli lucia.
Favoritjulsång: Tänd ett ljus

Hanna Granath
17 år, Surte

Studerar: Musik på Donnergymnasiet
Drömyrke: Journalist eller någonting inom 
musik
Drömresa: New york
Vem får följa med?: Mina närmaste vänner
Sångerfarenheter: kör, sånglektioner och 
sommarmusikant 2010
Fritidsintressen: Sjunga, spela gitarr och 
piano, träffa vänner och fika. 
Min bästa sida: Vänskaplig och snäll
Min sämsta sida: Väldigt dåligt lokalsinne
Varför vill du bli Ale lucia: Rolig erfarenhet 
som man bär med sig resten av livet.
Favoritjulsång: Julen är här

Var med och utse Ale Lucia 2011
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Var med och rösta på  ALE LUCIA 2011 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Lina Lindström, Ale Lucia 2010
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Upplev Lüneburger 
Heide
3 dagar i Bi spingen
Hotel Zur Grünen Eiche ★★★

I utkanten av den nordtyska 
naturparken, Lüneburger Heide 
ligger detta gemytliga hotell 
som en gång i tiden var det ett 
av Tysklands mest hippa dans-
ställen. Platsen är en optimal 
utgångspunkt för upplevelser i 
de natursköna omgivningarna 
med gröna ekträd. Ta en prom-
enad in till Bispingen (3 km) eller 
njut av kvällssolen med den goda 
lokala ölen i hotellets Biergarten. 
Ta med familjen till populära 
nöjesparken Heidepark Soltau 
(14 km) eller Serengeti Safaripark 
(51 km).

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé 
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
•  1 dags uthyrning av cyklar

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 samt 3/1-30/8 2012. 

Hotel Zur Grünen Eiche

Upplev Lüneburger 

Julmarknad 
i Lüneburg 37 km 

3 övernattningar
endast 1.449:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Hotel Bykrogen 
Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x Bykrogens stora och 

kända exklusiva grillbuffé 
inkl. dessert & kaffe m. 
trubadur/levande musik

Ankomst: Fredagar 6/1-15/6 
2012.

Extranatt inkl. frukost 
endast 399:- 

Nordtysklands kust
4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf

Hof Sierksdorf ★★★  
Strandhotell i Holsteinische 
Schweiz kulliga och sjörika lands-
kap. Cykla och vandra, njut av bad 
och spa eller upplev staden Plön 
eller Lübeck.

4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf
Julmarknad 

i Lübeck 29 km Pris per person i lägenhet 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink i baren
• Slutstädning

Ankomst 2011: Nov: 24, 27. 
Dec: 1, 4, 8, 11, 15, 18. 
Ankomst 2012: Tors och sön 
5/1-1/4 samt 12/4, 15/4 och 
22/4. 

Hof Sierksdorf

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

www.alefolketshus.se

Britta & 
Mälitta

Med Britta & Mälitta på scen är det 
garanterat svårt att stå still! Med 
massor av poplåtar, roliga repliker 

och kusin Krilles epa-traktor 
underhåller de stora som små. Häng 

med på ett musikäventyr du sent 
glömmer!

Söndag 20 nov 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 3-8 år. Biljetter 60 kr säljes 
på Biblioteken i Nödinge och 
Skepplanda, Ale bokhandel i 
Nödinge, Allans bokhandel i 

Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 14.00 på speldagen. 

  Sponsor:

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

– Underhållning i Skepplanda bygdegård

Kullens Kapell spelar mycket åt 
studieförbund, är ofta kulturinslag 

på möten, men gör även kyrkospel-
ningar. Nu blir det bygdegårdsun-

derhållning.
– Ett kulturinslag som vi 

hoppas att publiken i Ales 
norra del ska uppskatta, säger 
Kent Carlsson i Skepplanda 
bygdegårdsförening, som 
står bakom arrangemanget.

Kullens Kapell utgörs av 
Eva Ekhagen, Ann-Katrin 
Hellner, Johan Malmström 
och Roy Sällström. Kvar-
tettens repertoar är stor och 
varierad. Den spänner över 
folkmusik, visor, gamla schla-
gers, country och egenskrivet 
material, allt framfört på 
svenska. Med hjälp av olika 
instrument får man fram 
olika ljudbilder i musiken.

– Det blir en lördag att 
se fram emot, avslutar Kent 
Carlsson.

En resa med Kullens Kapell

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kullens Kapell kommer till Skepplanda bygdegård nästa lördag.

ÄLVÄNGEN. Höstlovet 
lämpade sig knappast 
för några utomhusakti-
viteter.

Åtminstone inte vin-
teridrott i form av skid-
åkning och skridskor.

Då var det tur att 
museerna höll öppet.

Som traditionen bjöd Glas-
bruksmuseet och Repslagar-
museet in till höstlovsakti-
viteter den gångna veckan. I 
Surte kunde besökarna måla 
på glas och i Älvängen var 
det repslagning med Bernt 
Larsson som stod på pro-
grammet.

Lokaltidningen fanns på 
plats på Repslagarmuseet där 
barnen stod redo före utsatt 
tid. Intresset håller således i 

sig.
– Igår hade vi närmare 

femtio barn på besök och vi 
räknar med minst lika många 
idag, förklarar Marianne 
Olsson.

Isa och Nils var först ut att 
göra sitt eget rep. Samtidigt 
som Bernt Larsson berättade 
om de olika momenten fick 
deltagarna också en redogö-
relse om Repslagarmuseet 
och dess historia.

– Repet får ni behålla och 
sedan står fikabordet uppdu-
kat och väntar på er, förkla-
rade Bernt.

En bättre avslutning på 
höstlovet kunde barnen 
knappast önska sig. 

Glasmålning  
och repslagning

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nils besökte Repslagarmuseet på höstlovet. Här får han 
hjälp av Marianne Olsson att hålla i den så kallade träskal-
len.

– Museerna bjöd in till lovaktiviteter

HÅLANDA
BYGDEGÅRD

www.halanda.se

JULMARKNAD
Välkommen till en 

genuin julmarknad med 
hantverkare från trakten

HÅLANDA BYGDEGÅRD 
LÖRDAG 26 NOVEMBER

KL 12.00-17.00

I cafeterian säljs förutom kaffe 
även gröt och skinkmacka.

 Varmt välkomna!

SKEPPLANDA. Kullens Kapell är en kvartett som har sin 
utgångspunkt på Kinnekulle i Skaraborg.

Nästa lördag kommer gruppen till Skepplanda bygdegård.
En variationsrik musikafton utlovas.
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Upplev Lüneburger 
Heide
3 dagar i Bi spingen
Hotel Zur Grünen Eiche ★★★

I utkanten av den nordtyska 
naturparken, Lüneburger Heide 
ligger detta gemytliga hotell 
som en gång i tiden var det ett 
av Tysklands mest hippa dans-
ställen. Platsen är en optimal 
utgångspunkt för upplevelser i 
de natursköna omgivningarna 
med gröna ekträd. Ta en prom-
enad in till Bispingen (3 km) eller 
njut av kvällssolen med den goda 
lokala ölen i hotellets Biergarten. 
Ta med familjen till populära 
nöjesparken Heidepark Soltau 
(14 km) eller Serengeti Safaripark 
(51 km).

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé 
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
•  1 dags uthyrning av cyklar

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 samt 3/1-30/8 2012. 

Hotel Zur Grünen Eiche

Upplev Lüneburger 

Julmarknad 
i Lüneburg 37 km 

3 övernattningar
endast 1.449:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Hotel Bykrogen 
Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x Bykrogens stora och 

kända exklusiva grillbuffé 
inkl. dessert & kaffe m. 
trubadur/levande musik

Ankomst: Fredagar 6/1-15/6 
2012.

Extranatt inkl. frukost 
endast 399:- 

Nordtysklands kust
4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf

Hof Sierksdorf ★★★  
Strandhotell i Holsteinische 
Schweiz kulliga och sjörika lands-
kap. Cykla och vandra, njut av bad 
och spa eller upplev staden Plön 
eller Lübeck.

4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf
Julmarknad 

i Lübeck 29 km Pris per person i lägenhet 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink i baren
• Slutstädning

Ankomst 2011: Nov: 24, 27. 
Dec: 1, 4, 8, 11, 15, 18. 
Ankomst 2012: Tors och sön 
5/1-1/4 samt 12/4, 15/4 och 
22/4. 

Hof Sierksdorf

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

www.alefolketshus.se

Britta & 
Mälitta

Med Britta & Mälitta på scen är det 
garanterat svårt att stå still! Med 
massor av poplåtar, roliga repliker 

och kusin Krilles epa-traktor 
underhåller de stora som små. Häng 

med på ett musikäventyr du sent 
glömmer!

Söndag 20 nov 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 3-8 år. Biljetter 60 kr säljes 
på Biblioteken i Nödinge och 
Skepplanda, Ale bokhandel i 
Nödinge, Allans bokhandel i 

Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 14.00 på speldagen. 

  Sponsor:

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

– Underhållning i Skepplanda bygdegård

Kullens Kapell spelar mycket åt 
studieförbund, är ofta kulturinslag 

på möten, men gör även kyrkospel-
ningar. Nu blir det bygdegårdsun-

derhållning.
– Ett kulturinslag som vi 

hoppas att publiken i Ales 
norra del ska uppskatta, säger 
Kent Carlsson i Skepplanda 
bygdegårdsförening, som 
står bakom arrangemanget.

Kullens Kapell utgörs av 
Eva Ekhagen, Ann-Katrin 
Hellner, Johan Malmström 
och Roy Sällström. Kvar-
tettens repertoar är stor och 
varierad. Den spänner över 
folkmusik, visor, gamla schla-
gers, country och egenskrivet 
material, allt framfört på 
svenska. Med hjälp av olika 
instrument får man fram 
olika ljudbilder i musiken.

– Det blir en lördag att 
se fram emot, avslutar Kent 
Carlsson.

En resa med Kullens Kapell

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kullens Kapell kommer till Skepplanda bygdegård nästa lördag.

ÄLVÄNGEN. Höstlovet 
lämpade sig knappast 
för några utomhusakti-
viteter.

Åtminstone inte vin-
teridrott i form av skid-
åkning och skridskor.

Då var det tur att 
museerna höll öppet.

Som traditionen bjöd Glas-
bruksmuseet och Repslagar-
museet in till höstlovsakti-
viteter den gångna veckan. I 
Surte kunde besökarna måla 
på glas och i Älvängen var 
det repslagning med Bernt 
Larsson som stod på pro-
grammet.

Lokaltidningen fanns på 
plats på Repslagarmuseet där 
barnen stod redo före utsatt 
tid. Intresset håller således i 

sig.
– Igår hade vi närmare 

femtio barn på besök och vi 
räknar med minst lika många 
idag, förklarar Marianne 
Olsson.

Isa och Nils var först ut att 
göra sitt eget rep. Samtidigt 
som Bernt Larsson berättade 
om de olika momenten fick 
deltagarna också en redogö-
relse om Repslagarmuseet 
och dess historia.

– Repet får ni behålla och 
sedan står fikabordet uppdu-
kat och väntar på er, förkla-
rade Bernt.

En bättre avslutning på 
höstlovet kunde barnen 
knappast önska sig. 

Glasmålning  
och repslagning

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nils besökte Repslagarmuseet på höstlovet. Här får han 
hjälp av Marianne Olsson att hålla i den så kallade träskal-
len.

– Museerna bjöd in till lovaktiviteter

HÅLANDA
BYGDEGÅRD

www.halanda.se

JULMARKNAD
Välkommen till en 

genuin julmarknad med 
hantverkare från trakten

HÅLANDA BYGDEGÅRD 
LÖRDAG 26 NOVEMBER

KL 12.00-17.00

I cafeterian säljs förutom kaffe 
även gröt och skinkmacka.

 Varmt välkomna!

SKEPPLANDA. Kullens Kapell är en kvartett som har sin 
utgångspunkt på Kinnekulle i Skaraborg.

Nästa lördag kommer gruppen till Skepplanda bygdegård.
En variationsrik musikafton utlovas.
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ÄLVÄNGEN. Gitarristen 
och låtskrivaren Robin 
Lillfors från Älvängen 
håller just nu på att 
spela in videon till sin 
låt Vårt älskade Göte-
borg. 

Han skriver musik 
från hjärtat, inspire-
ras av Ted Gärdestads 
texter och drömmer om 
sitt stora genombrott.

Den forne basisten i Ale-
bandet The Cloud har efter 
splittringen valt att gå sin 
egen väg. Han har ett tiotal 
låtar klara som bara väntar på 
att spelas in. Han är inte rädd 
för att vara självutlämnande 
och texterna handlar inte 
sällan om kärlek och misstro.

Robin Lillfors har en spe-
ciell förkärlek till Göteborg 
och har därför skrivit en låt 
tillägnad staden. Musikvi-
deon till Vårt älskade Göte-
borg spelas in längs kana-
lerna, vid ”Läppstiftet” och 
på höjderna med utsikten i 

bakgrunden.  
Han har svårt att sätta 

fingret på vad som gör staden 
så speciell, men fascinatio-
nen till trots har han ingen 
direkt önskan om att bo där. 
Han trivs bra i Älvängen. 

I somras uppträdde han 
med samma låt på Mötes-
plats Ungdoms sommarfesti-
val på Ale gymnasium.

En låtskrivare som han 
beundrar mycket är Ted 
Gärdestad.

– Det finns en tyngd 
bakom hans texter och det 
tycker jag är viktigt. Orden 
måste komma från starka 
känslor för att kännas äkta. 
Jag är inte rädd för att vara 
självutlämnande och de som 
lyssnar får tolka som de vill. 
Där är även Metallicas sång-
are James Hetfield en stor 

förebild.
Närmast kommer fokus 

att ligga på att få klart musik-
videon och sedan blir det till 
att spela in fler låtar. Robins 
önskan är att Vårt älskade 
Göteborg ska bli startskottet 
för en karriär inom musiken.

SURTE. Under hela 
våren turnerade Regi-
onteater Väst med den 
populära dansföreställ-
ningen ”Jag och Viola”.

I höstas bestämde 
man sig för ytterligare 
en turné i Västra Göta-
land och i förra veckan 
gjordes två framträ-
danden i Ale.

Surte Kulturhus och 
Ale gymnasium var 
platserna som besök-
tes.

Viola var min mormor och 
hon finns inte mer, men hon 
hälsar på varje dag. Alla säger 
att jag är lik henne. Hon var 
inte som andra mormödrar. 
Vi lekte affär, hon berättade 
läskiga historier och hon gav 
mig en blandning av läsk 
och öl att dricka. Öppnade 
man en garderob hemma hos 
henne så ramlade hela inne-
hållet ut över en. Hon bar 
hatt inomhus och var alltid 
glad, go och mjuk att krama 
– jag känner det ännu!

Så uttrycker sig kore-
ograf Camilla Ekelöf som 
tillägnat danssolot dem i vår 
närhet som inte finns mer, 
men som ändå är högst när-
varande.

Ett 20-tal förskolebarn 
kom till Surte Kulturhus i 
onsdags för att se Jessica 
Andrenacci framföra ”Jag 
och Viola”. Ett mästerverk 

på sitt sätt då Andrenacci 
lyckades fånga barnens upp-
märksamhet med sitt rörel-
seschema, utan att behöva 
säga ett enda ord.

Publiken involverades i 
föreställningen på ett finur-
ligt sätt. Med hjälp av en fick-
lampa deltog barnen i ljus-
sättandet av den dansande 
Viola. Som avslutning blev 
det gemensam dans.

– Jag tyckte det var roligt, 
särskilt att få dansa, sade 
Tindra, 6 år, som kom till 
kulturhuset tillsammans med 
sina kamrater från förskole-
klass.

På torsdagens visades 
samma föreställning i Ale 

gymnasium.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Hjärtlig 
stämning.

SPF Skepplanda-
Hålandas månadsmöte 
förmedlade ett kärleks-
fullt budskap.

150 personer kom för 
att ta del av samvaron i 
Skepplanda bygdegård.

Bygdegården var smyckad 
med röda hjärtan vilket bidrog 
till en varm och trivsam stäm-
ning. Temat för månadsmö-
tet blev än mer påtagligt då 
kören framförde en kavalkad 
av kärlekslåtar. I en hel timma 
fick deltagarna njuta av härlig 
musikunderhållning, som 
också innefattade ett hattpot-
purri signerat Sven Hardesjö 
och solosång av Bengt Eng-
lund.

Efter att medlemmarna 
informerats om kommande 
aktiviteter och utflykter häg-

rade en efterlängtad fikastund. 
Till kaffet serverades läckra 
mackor och bakverk av olika 
slag.

– Det är fantastiskt roligt att 
se så mycket folk. Våra med-

lemmar sluter verkligen upp 
på ett bra sätt när det vankas 
festligheter och det bidrar 
till en fin gemenskap i fören-
ingen, säger Bengt Englund.

JONAS ANDERSSON

Kärleksfullt månadsmöte hos SPF

Sven Hardesjö svarade för 
ett bejublat hattpotpurri.

SPF Skepplanda-Hålandas eminenta kör.

Månadsmötet i Skepplanda 
bygdegård avrundades med 
kaffe och macka.

En musiker på framfart
– Robin Lillfors från Älvängen spelar in musikvideo

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Robin Lillfors uppträdde på 
Ale gymnasium.  Foto: Privat

Musikvideoinspelning. 

Foto: Alexandra Aspholm

”Jag och Viola” stannade till i Ale

Jessica Andrenacci i ”Jag och Viola” – ett danssolo för barn.

Vidar, 6 år, var nöjd med sitt 
besök i kulturhuset.

ROBIN LILLFORS
Ålder: 22
Bor: Älvängen
Gör: Arbetar inom barnomsorgen i Ale
Familj: Mamma, pappa och sex 
syskon
Intressen: Poesi, musik och foto-
grafering
Favoritmusik: Melissa Horn, Ted 
Gärdestad, Queen och Metallica ���������������������������������
�	���

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!
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ALAFORS. Gymnas-
tikföreningen Friska 
Flickor bildades i 
Svenska Landsbyg-
dens Ungdomsförbund 
hösten 1936.

75 år senare gympas 
det fortfarande.

Förra måndagen fick 
dock gymnastiken stå 
tillbaka för ett festligt 
jubileumsfirande.

Det hurtfriska namnet på 
föreningen var aktuellt just 
för den tiden. Det fanns då 
föreningar som hette Spän-
stiga Damer, Hurtiga Fruar 
och liknande.

I Starrkärr fanns ingen 
gymnastiksal varför delta-
garna tog sig den långa vägen 
till Alaforsskolan. Så små-
ningom kom det medlemmar 
till föreningen från Nol och 
Alafors.

– Verksamheten håller 
fortfarande till i Alaforssko-

lan. Varje måndagskväll träf-
fas vi för en timmes hopp-
lös träning under ledning 
av Gunda Aili. Att vi säger 
hopplös beror på att det inte 
förekommer några hopp-
övningar. Alla kan vara med 

efter sin för-
måga, berät-
tar Lilly 
Johannes-

son för Alekuriren.
Initiativtagare och ledare 

för föreningen under de 
första åren var lärarinnan 
Annie Enander. Deltagarna 
hade på den tiden hemsydda 
gymnastikdräkter. På pro-
grammet stod både fristå-
ende rörelser och redskaps-
gymnastik som hopp på plint 
och bock med mera.

Friska Flickor har genom 
åren haft flera uppvisningar 
i samband med jubileum i 
Älvängen, på Sjövallen i Ala-
fors och så vidare. Varje år 
mellan 1949 och 1989 togs 
truppmärken. 

På måndagskvällen sam-
lades 16 medlemmar i Friska 
Flickor för att fira förening-
ens 75-årskalas. Jubileet ägde 

rum i Björkvägens samlings-
lokal där det hade dukats upp 
med en kall buffé.

– 75 år är verkligen värt 
att fira. Vi är ett gäng trogna 
medlemmar som har väl-
digt kul ihop. Regelbunden 

motion och social samvaro 
gör gott för knopp och 
kropp, skrattar Lilly Johan-
nesson.

Friska Flickor 75-årsjubilerade
– Hopplös träning varje vecka

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skål och grattis till 75 år. I förra veckan höll Friska Flickor sitt jubileumsfirande i Alafors.

Gunda Aili är gymnastikledare för Friska Flickor, som träffas 
i Alaforsskolan varje måndagskväll.

Det krävs mycket av oss moderna män-
niskor. Allt fler aktörer vill få vår 
uppmärksamhet. 

Media pekar på det som man uppfattar 
som stora och avgörande händelser i vårt 
samhälle: eurokrisen och den finansiella oron, 
budgetunderskott och korrupta politiker, 
spektakulära mordfall och internationell 
brottslighet. 

Reklamen vill på samma sätt få oss att 
uppmärksamma lösningarna på problemen: 
säkra din pension hos oss, unna dig den här 
produkten, billigast på nätet, bäst i test, vi har 
lösningen på dina problem…

Och vårt behov av att synas och bli upp-
märksammade blir allt större: när inte vår 

vardag är spännande nog tar vi till oss andras 
mer spännande liv på Facebook, bloggar eller 
reality-serier på TV – eller lägger ut oss själva 
till allmänt beskådande för att åtminstone få 
en känsla av att för en stund finnas till…  

Jesus är tuff. Han vågar säga det vi anar: 
Spring inte dit de pekar! ”Guds rike kommer 
inte på ett sådant sätt att man kan se det med 
sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: 
Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”… 
”Spring inte dit de pekar!” (Se Lukasevang-
eliet kap 17 vers 20-23) Det som så många 
vill peka på är i själva verket bara yta och i 
djupaste mening overkligt. Det som verkligen 
ÄR går inte att så där enkelt peka på.

Det behöver sägas tydligt: Det som verk-

ligen är, det som betyder något, det som ger 
livet mening, det finns i första hand i det som 
inte tycks vara något, det som är obetydligt, 
det som inte får uppmärksamhet idag.

Guds rike är inom er (eller som orden 
också kan översättas: Guds rike är mitt ibland 
er.) Inte långt borta så andra måste visa mig 
vägen till verkligheten. Inte i en avlägsen 
himmel långt från mina egna ”svarta hål” 
men inte heller i händelsernas centrum enligt 
medierna eller reklamen. 

Guds rike finner jag istället i det som inte 
tycks ha något som helst nyhetsvärde eller 
få någon uppmärksamhet: i det stilla och 
förtroliga samtalet om livet, i en ”avskalad” 
nattvardsgudstjänst med simpelt bröd och 
vin, i den lätta beröringen då en trofast hand 
läggs på min axel och jag hör orden: ”Jag tror 
jag förstår hur du har det...”, i den knappt 
hörbara sucken: ”Gud, ge mig mod att härda 
ut…” Men också då blåmesen knackar på ditt 
fönster som en hälsning från Honom som ser 
dig genom fågeln. Verkligheten finns inte på 
TV eller på Facebook. Den finns inom oss – 
mitt ibland oss. Det gäller att undvika att gå 
dit de pekar – för att finna det som ÄR.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Spring inte dit de pekar!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor 

Lördag 12 november kl 9-11 
Föreläsare: Birgitta Bergström 

Sångpedagog och sångerska 

Sången - en förbindelse  

mellan himmel och jord 

Kostnad 40 kr/person 

Välkommen! 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
Älvängens blå kyrka 

13 november kl.18.00

Damkören Vox feminale sjunger
Vid  pianot: 

Maria Ingemarsson Berg
Dirigent: Sabina Nilsson
Präst: Mikael Nordblom

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se

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

Finska församlingen – Mässa
Satu Rekola

Älvängens blå kyrka 
Lördag 12/11 kl. 16.00

festNovember-

Vi träffas: Alla åldrar 

Kvällsmat på plats: 
Soppa och bröd, kaffe och tårta.

Trivsam samvaro: 
Kanske du lär känna en ny granne?

Pyssel – Lekrum för de små

Självkostnadspris! Ingen anmälan!

Starrkärrs församlingshem  
onsdagen den 16 November 17.00-20.00

Ljus lyste upp 
novembermörkret
Alla helgons dag är en kristen högtid som 
firas till minne av kyrkans helgon. Flera 
av kyrkorna höll öppet för allmänheten 
under den gångna helgen. Många var de 
alebor som tände ljus på anhörigas grav-
stenar. Bilden är tagen i Skepplanda.
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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
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Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 9/11 kl 18.30, 
ÄventyrarScout-Tonår. 
Månd 14/11 kl 18.30, Lu-
ciaövning 1, plats Guntorps 
Missionskyrka. Tisd 15/11 
Konfa Älvängens Mission-
kyrka. Onsd 16/11 kl 18.30, 
SpårarScout-UpptäckarS-
cout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen i 
Alafors
Lörd 12/11 kl 15 Stick-
gruppen utställning och 
försäljning. Torsd 17/11 kl 
18 Musikkafé Ohlins.

Bohus pingstkyrkan
Onsd 9/11 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
13/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 16/11, 
sång, bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/11 kl 
10, Mässa Broman. Onsd 
16/11 kl 18.30, Vecko-
mässa i församlingshem-
met. Hålanda sönd 13/11 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peder sönd 13/11 kl 10, 
Familjegudstjänst Skreds-
vik, kyrkkaffe. Ale-Skövde 
sönd 13/11 kl 12, Familje-
gudstjänst Skredsvik. Tunge 
sönd 13/11, se ovanstående.

Älvängens missionskyrka
Tisd 8/11 kl 18, Smultron 
övar. Kl 19, Ungdomssty-
relsen. Onsd 9/11 kl 12, Ba-
bymassage. Torsd 10/11 kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Kl 19.30, Körövning. Sönd 
13/11 kl 11, Gudstjänst. 
Annika Alstersjö. Erik 
Wiekstrand. Månd 14/11 kl 
18, Nyingscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 15/11 kl 10-13, 
Stickcafé. Onsd 16/11 kl 
12, Babymassage. Kl 19, 
Styrelsen. Torsd 17/11 kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan. 
"Västgöta-Bengtsson-min 
pappa". Margareta Söder-
ström berättar. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 
19.30, Körövning.

Surte missionskyrka
Onsd 9/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 9/11 kl 21, Inne-

bandy i Surteskolan. Lörd 
12/11 kl 10-13, Försäljning 
med auktion, lotterier och 
fi ka. Sönd 13/11 kl 17, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Sång av Lisen Kihl m fl . 
Nattvard. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Månd 14/11 kl 19, 
Musikkåren Lerum Surte 
Symphonic Band övar. Tisd 
15/11 kl 18:30, Scout. Onsd 
16/11 kl 15, Onsdagsträff. 
Dan Andersson-kavalkad. 
Hjärtevännerna från 
Alingsås. Onsd 16/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 16/11 
kl 19, Ekumenisk bönesam-
ling i Surte Missionskyrka. 
Onsd 16/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Lörd 12/11, Älvängens 
kyrka kl 16, Finska försam-
lingen – mässa. Sönd 13/11 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Göte Siverbo. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18 , Musikgudstjänst Dam-
kören Vox feminale sjunger 
ett blandat körprogram 
Nordblom. Måndag 14/11
Starrkärrs församlingshem 
kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
Matglädje förr och nu. Ett 
matprat om matens bety-
delse för vår tradition.

Nödinge församling
Onsdag 9/11 kl 10, Nö-
dinge kyrka vardagsguds-
tjänst för stora och små 
R.Bäck. 13/11 söndagen f 
domsöndagen kl 11, Surte 
Kyrka Familjegudstjänst 
R.Bäck. Kl 17, Nödinge 
Kyrka Gudstjänst R.Bäck 
medverkan av Larmet, 
sångsolist Cissi Karle. 
Månd 14/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
mässa H.Hulten. Tisd 
15/11 kl 11, Trollevik guds-
tjänst R.Bäck.

Döda

Min älskade Livskamrat
Vår käre Pappa, Morfar

Svärson och Bror

Gunnar "Gema"

Marsell

* 3 juni 1943

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

Älvängen 
26 oktober 2011

INGER
JOHAN och FRIDA
JENNIE och ERIK

Ida, Carl
Dordy och Stig

Birgit med familj
Övrig släkt och vänner 

Jag skulle ju alltid ligga
i Din famn

för jag passade så bra
där...

Mitt hjärta är Ditt
Ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar

det åter
Min eviga kärlek har Du

min älskade Gema
Inger

Älskade goa Pappa
Nu är Din strävan slut

och all Din smärta är
äntligen borta

Du gick alldeles för
tidigt men med Din
värdighet i behåll

Du fanns alltid där för
mig och jag är stolt
över Dig och att vara
Din son

Jag vet att Du kommer
att finnas med mig
tills den dagen vi ses
igen

Älskar Dig mest i hela
världen

Din son Johan

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 15
november kl. 12.00 i
Kastalakyrkan. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i Kastala-

gården. Svar om
deltagande till

Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast

torsdagen 10 november.

Vår älskade

  Holger 
Larsson
* 27 juli 1940

har i dag lämnat oss 
i oändlig saknad.

Mökered 26 oktober 2011

SIV
Johan, Magnus, Eric

med familjer
Inga
Mycl

Kerstin och Arne
Övrig släkt och vänner

        Det visslar en
            bondtrygg stare
        det skymtar en
            räv över mon
        det hoppar en
            jagad hare...

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till Pallia-
tiva teamet Uddevalla
sjukhus och Hemsjuk-
vården Lilla Edet för god
vård och omtanke.

Curt Lindroth, Surte har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar makan Maritta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sonja Petersson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1914 och 
efterlämnar barnbarn, Laila 
samt broder som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Britt Magnusson. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 
1 november begravningsakt 
för Britt Magnusson, Nol. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Gunnar Öberg. I Surte 
kapell hölls tisdagen 1 
november begravningsakt 
för Gunnar Öberg, Surte. 
Offi ciant var Stina-Kajsa 
Melin.

Anita Berggren Johans-
son. I Bergsalen, Kungälv 
hölls onsdagen 2 november 
begravningsakt för Anita 
Berggren Johansson, Nö-
dinge. Offi ciant var Stina-
Kajsa Melin.

May Veer. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 4 no-
vember begravningsakt för 
May Veer, Alafors. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Curt Lindroth

* 12/7 1937

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Surte
28 oktober 2011

MARITTA
ANNA och TORBJÖRN

Eric, Victor
MALIN

Släkt och vänner

Inne i dig öppnar sig
valv bakom valv
oändligt

Du blir aldrig färdig,
och det är som det
skall

Tomas Tranströmer

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 november kl. 11.00
i Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund
på Hotell Fars Hatt. Svar
om deltagande meddelas

Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast

måndagen 14 november.

Ett varmt tack till Er alla
som visade så mycket

värme och omtanke till
vår älskade

Håkan Olsson
under sjukdomstiden och

hans bortgång. Varmt
tack till Hemsjukvården i

Älvängen, Cancer och
Smärtteamet på

Kungälvs sjukhus,
Vidarklinikens

cancerrehabilitering med
vårdpersonal och

speciellt
målningsterapeuten,

Bräcke Hospice
underbara personal och

omvårdnad. Alla vänners
hjälp och stöd, blommor
till hemmet och vid hans
bår, alla fina kort med
tröstande ord till oss

samt gåvor till
cancerföreningen
Stödkompisarna.

Ett särskilt tack till
Johan på Ale Älvdalens
begravningsbyrå som

gjorde vårt farväl till ett
ljust och vackert minne.

BIRTHE
Malin och Ola
med familjer

Vår kära

Sonja Petersson
* 13/2 1914

somnade i dag lugnt
och stilla in.

Skepplanda
23 oktober 2011

MAGNUS, ANGELA
Laila

Yngve

Du är värd fridfullheten
Du nu funnit

I glädje minns vi hur Du
förgyllt våra liv

Inom oss är vi alltid
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 16
november kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Tack

Kent-Ove 60 år
Vi vill gratta vår "gamle" 

kompis Kent-Ove på hans 
60-årsdag den 13/11.

Hoppas att du får en fin 
födelsedag och en massa 

fina år framöver.
Tänk vi lärde känna dig som 

20 åring när du arbetade 
som vaktmästare i Nödinge 

och nu har du blivit stor 
pojke. 

Kram från Mette och John

Grattis

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.       

Margareta Svensson
Aröd
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ALAFORS. Gymnas-
tikföreningen Friska 
Flickor bildades i 
Svenska Landsbyg-
dens Ungdomsförbund 
hösten 1936.

75 år senare gympas 
det fortfarande.

Förra måndagen fick 
dock gymnastiken stå 
tillbaka för ett festligt 
jubileumsfirande.

Det hurtfriska namnet på 
föreningen var aktuellt just 
för den tiden. Det fanns då 
föreningar som hette Spän-
stiga Damer, Hurtiga Fruar 
och liknande.

I Starrkärr fanns ingen 
gymnastiksal varför delta-
garna tog sig den långa vägen 
till Alaforsskolan. Så små-
ningom kom det medlemmar 
till föreningen från Nol och 
Alafors.

– Verksamheten håller 
fortfarande till i Alaforssko-

lan. Varje måndagskväll träf-
fas vi för en timmes hopp-
lös träning under ledning 
av Gunda Aili. Att vi säger 
hopplös beror på att det inte 
förekommer några hopp-
övningar. Alla kan vara med 

efter sin för-
måga, berät-
tar Lilly 
Johannes-

son för Alekuriren.
Initiativtagare och ledare 

för föreningen under de 
första åren var lärarinnan 
Annie Enander. Deltagarna 
hade på den tiden hemsydda 
gymnastikdräkter. På pro-
grammet stod både fristå-
ende rörelser och redskaps-
gymnastik som hopp på plint 
och bock med mera.

Friska Flickor har genom 
åren haft flera uppvisningar 
i samband med jubileum i 
Älvängen, på Sjövallen i Ala-
fors och så vidare. Varje år 
mellan 1949 och 1989 togs 
truppmärken. 

På måndagskvällen sam-
lades 16 medlemmar i Friska 
Flickor för att fira förening-
ens 75-årskalas. Jubileet ägde 

rum i Björkvägens samlings-
lokal där det hade dukats upp 
med en kall buffé.

– 75 år är verkligen värt 
att fira. Vi är ett gäng trogna 
medlemmar som har väl-
digt kul ihop. Regelbunden 

motion och social samvaro 
gör gott för knopp och 
kropp, skrattar Lilly Johan-
nesson.

Friska Flickor 75-årsjubilerade
– Hopplös träning varje vecka

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skål och grattis till 75 år. I förra veckan höll Friska Flickor sitt jubileumsfirande i Alafors.

Gunda Aili är gymnastikledare för Friska Flickor, som träffas 
i Alaforsskolan varje måndagskväll.

Det krävs mycket av oss moderna män-
niskor. Allt fler aktörer vill få vår 
uppmärksamhet. 

Media pekar på det som man uppfattar 
som stora och avgörande händelser i vårt 
samhälle: eurokrisen och den finansiella oron, 
budgetunderskott och korrupta politiker, 
spektakulära mordfall och internationell 
brottslighet. 

Reklamen vill på samma sätt få oss att 
uppmärksamma lösningarna på problemen: 
säkra din pension hos oss, unna dig den här 
produkten, billigast på nätet, bäst i test, vi har 
lösningen på dina problem…

Och vårt behov av att synas och bli upp-
märksammade blir allt större: när inte vår 

vardag är spännande nog tar vi till oss andras 
mer spännande liv på Facebook, bloggar eller 
reality-serier på TV – eller lägger ut oss själva 
till allmänt beskådande för att åtminstone få 
en känsla av att för en stund finnas till…  

Jesus är tuff. Han vågar säga det vi anar: 
Spring inte dit de pekar! ”Guds rike kommer 
inte på ett sådant sätt att man kan se det med 
sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: 
Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”… 
”Spring inte dit de pekar!” (Se Lukasevang-
eliet kap 17 vers 20-23) Det som så många 
vill peka på är i själva verket bara yta och i 
djupaste mening overkligt. Det som verkligen 
ÄR går inte att så där enkelt peka på.

Det behöver sägas tydligt: Det som verk-

ligen är, det som betyder något, det som ger 
livet mening, det finns i första hand i det som 
inte tycks vara något, det som är obetydligt, 
det som inte får uppmärksamhet idag.

Guds rike är inom er (eller som orden 
också kan översättas: Guds rike är mitt ibland 
er.) Inte långt borta så andra måste visa mig 
vägen till verkligheten. Inte i en avlägsen 
himmel långt från mina egna ”svarta hål” 
men inte heller i händelsernas centrum enligt 
medierna eller reklamen. 

Guds rike finner jag istället i det som inte 
tycks ha något som helst nyhetsvärde eller 
få någon uppmärksamhet: i det stilla och 
förtroliga samtalet om livet, i en ”avskalad” 
nattvardsgudstjänst med simpelt bröd och 
vin, i den lätta beröringen då en trofast hand 
läggs på min axel och jag hör orden: ”Jag tror 
jag förstår hur du har det...”, i den knappt 
hörbara sucken: ”Gud, ge mig mod att härda 
ut…” Men också då blåmesen knackar på ditt 
fönster som en hälsning från Honom som ser 
dig genom fågeln. Verkligheten finns inte på 
TV eller på Facebook. Den finns inom oss – 
mitt ibland oss. Det gäller att undvika att gå 
dit de pekar – för att finna det som ÄR.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Spring inte dit de pekar!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor 

Lördag 12 november kl 9-11 
Föreläsare: Birgitta Bergström 

Sångpedagog och sångerska 

Sången - en förbindelse  

mellan himmel och jord 

Kostnad 40 kr/person 

Välkommen! 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
Älvängens blå kyrka 

13 november kl.18.00

Damkören Vox feminale sjunger
Vid  pianot: 

Maria Ingemarsson Berg
Dirigent: Sabina Nilsson
Präst: Mikael Nordblom

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se

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

Finska församlingen – Mässa
Satu Rekola

Älvängens blå kyrka 
Lördag 12/11 kl. 16.00

festNovember-

Vi träffas: Alla åldrar 

Kvällsmat på plats: 
Soppa och bröd, kaffe och tårta.

Trivsam samvaro: 
Kanske du lär känna en ny granne?

Pyssel – Lekrum för de små

Självkostnadspris! Ingen anmälan!

Starrkärrs församlingshem  
onsdagen den 16 November 17.00-20.00

Ljus lyste upp 
novembermörkret
Alla helgons dag är en kristen högtid som 
firas till minne av kyrkans helgon. Flera 
av kyrkorna höll öppet för allmänheten 
under den gångna helgen. Många var de 
alebor som tände ljus på anhörigas grav-
stenar. Bilden är tagen i Skepplanda.
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BEGRAVNINGSBYRÅ
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Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se
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Ingemar 
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0520-65 01 39
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0303-33 33 99
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Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 9/11 kl 18.30, 
ÄventyrarScout-Tonår. 
Månd 14/11 kl 18.30, Lu-
ciaövning 1, plats Guntorps 
Missionskyrka. Tisd 15/11 
Konfa Älvängens Mission-
kyrka. Onsd 16/11 kl 18.30, 
SpårarScout-UpptäckarS-
cout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen i 
Alafors
Lörd 12/11 kl 15 Stick-
gruppen utställning och 
försäljning. Torsd 17/11 kl 
18 Musikkafé Ohlins.

Bohus pingstkyrkan
Onsd 9/11 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
13/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 16/11, 
sång, bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/11 kl 
10, Mässa Broman. Onsd 
16/11 kl 18.30, Vecko-
mässa i församlingshem-
met. Hålanda sönd 13/11 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peder sönd 13/11 kl 10, 
Familjegudstjänst Skreds-
vik, kyrkkaffe. Ale-Skövde 
sönd 13/11 kl 12, Familje-
gudstjänst Skredsvik. Tunge 
sönd 13/11, se ovanstående.

Älvängens missionskyrka
Tisd 8/11 kl 18, Smultron 
övar. Kl 19, Ungdomssty-
relsen. Onsd 9/11 kl 12, Ba-
bymassage. Torsd 10/11 kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Kl 19.30, Körövning. Sönd 
13/11 kl 11, Gudstjänst. 
Annika Alstersjö. Erik 
Wiekstrand. Månd 14/11 kl 
18, Nyingscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 15/11 kl 10-13, 
Stickcafé. Onsd 16/11 kl 
12, Babymassage. Kl 19, 
Styrelsen. Torsd 17/11 kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan. 
"Västgöta-Bengtsson-min 
pappa". Margareta Söder-
ström berättar. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 
19.30, Körövning.

Surte missionskyrka
Onsd 9/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 9/11 kl 21, Inne-

bandy i Surteskolan. Lörd 
12/11 kl 10-13, Försäljning 
med auktion, lotterier och 
fi ka. Sönd 13/11 kl 17, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Sång av Lisen Kihl m fl . 
Nattvard. Utgångskollekt 
till Golgataförsamlingen i 
Moskva. Månd 14/11 kl 19, 
Musikkåren Lerum Surte 
Symphonic Band övar. Tisd 
15/11 kl 18:30, Scout. Onsd 
16/11 kl 15, Onsdagsträff. 
Dan Andersson-kavalkad. 
Hjärtevännerna från 
Alingsås. Onsd 16/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 16/11 
kl 19, Ekumenisk bönesam-
ling i Surte Missionskyrka. 
Onsd 16/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Lörd 12/11, Älvängens 
kyrka kl 16, Finska försam-
lingen – mässa. Sönd 13/11 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Göte Siverbo. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18 , Musikgudstjänst Dam-
kören Vox feminale sjunger 
ett blandat körprogram 
Nordblom. Måndag 14/11
Starrkärrs församlingshem 
kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
Matglädje förr och nu. Ett 
matprat om matens bety-
delse för vår tradition.

Nödinge församling
Onsdag 9/11 kl 10, Nö-
dinge kyrka vardagsguds-
tjänst för stora och små 
R.Bäck. 13/11 söndagen f 
domsöndagen kl 11, Surte 
Kyrka Familjegudstjänst 
R.Bäck. Kl 17, Nödinge 
Kyrka Gudstjänst R.Bäck 
medverkan av Larmet, 
sångsolist Cissi Karle. 
Månd 14/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
mässa H.Hulten. Tisd 
15/11 kl 11, Trollevik guds-
tjänst R.Bäck.

Döda

Min älskade Livskamrat
Vår käre Pappa, Morfar

Svärson och Bror

Gunnar "Gema"

Marsell

* 3 juni 1943

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

Älvängen 
26 oktober 2011

INGER
JOHAN och FRIDA
JENNIE och ERIK

Ida, Carl
Dordy och Stig

Birgit med familj
Övrig släkt och vänner 

Jag skulle ju alltid ligga
i Din famn

för jag passade så bra
där...

Mitt hjärta är Ditt
Ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar

det åter
Min eviga kärlek har Du

min älskade Gema
Inger

Älskade goa Pappa
Nu är Din strävan slut

och all Din smärta är
äntligen borta

Du gick alldeles för
tidigt men med Din
värdighet i behåll

Du fanns alltid där för
mig och jag är stolt
över Dig och att vara
Din son

Jag vet att Du kommer
att finnas med mig
tills den dagen vi ses
igen

Älskar Dig mest i hela
världen

Din son Johan

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 15
november kl. 12.00 i
Kastalakyrkan. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i Kastala-

gården. Svar om
deltagande till

Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast

torsdagen 10 november.

Vår älskade

  Holger 
Larsson
* 27 juli 1940

har i dag lämnat oss 
i oändlig saknad.

Mökered 26 oktober 2011

SIV
Johan, Magnus, Eric

med familjer
Inga
Mycl

Kerstin och Arne
Övrig släkt och vänner

        Det visslar en
            bondtrygg stare
        det skymtar en
            räv över mon
        det hoppar en
            jagad hare...

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till Pallia-
tiva teamet Uddevalla
sjukhus och Hemsjuk-
vården Lilla Edet för god
vård och omtanke.

Curt Lindroth, Surte har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar makan Maritta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sonja Petersson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1914 och 
efterlämnar barnbarn, Laila 
samt broder som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Britt Magnusson. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 
1 november begravningsakt 
för Britt Magnusson, Nol. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Gunnar Öberg. I Surte 
kapell hölls tisdagen 1 
november begravningsakt 
för Gunnar Öberg, Surte. 
Offi ciant var Stina-Kajsa 
Melin.

Anita Berggren Johans-
son. I Bergsalen, Kungälv 
hölls onsdagen 2 november 
begravningsakt för Anita 
Berggren Johansson, Nö-
dinge. Offi ciant var Stina-
Kajsa Melin.

May Veer. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 4 no-
vember begravningsakt för 
May Veer, Alafors. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Curt Lindroth

* 12/7 1937

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Surte
28 oktober 2011

MARITTA
ANNA och TORBJÖRN

Eric, Victor
MALIN

Släkt och vänner

Inne i dig öppnar sig
valv bakom valv
oändligt

Du blir aldrig färdig,
och det är som det
skall

Tomas Tranströmer

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 november kl. 11.00
i Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund
på Hotell Fars Hatt. Svar
om deltagande meddelas

Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast

måndagen 14 november.

Ett varmt tack till Er alla
som visade så mycket

värme och omtanke till
vår älskade

Håkan Olsson
under sjukdomstiden och

hans bortgång. Varmt
tack till Hemsjukvården i

Älvängen, Cancer och
Smärtteamet på

Kungälvs sjukhus,
Vidarklinikens

cancerrehabilitering med
vårdpersonal och

speciellt
målningsterapeuten,

Bräcke Hospice
underbara personal och

omvårdnad. Alla vänners
hjälp och stöd, blommor
till hemmet och vid hans
bår, alla fina kort med
tröstande ord till oss

samt gåvor till
cancerföreningen
Stödkompisarna.

Ett särskilt tack till
Johan på Ale Älvdalens
begravningsbyrå som

gjorde vårt farväl till ett
ljust och vackert minne.

BIRTHE
Malin och Ola
med familjer

Vår kära

Sonja Petersson
* 13/2 1914

somnade i dag lugnt
och stilla in.

Skepplanda
23 oktober 2011

MAGNUS, ANGELA
Laila

Yngve

Du är värd fridfullheten
Du nu funnit

I glädje minns vi hur Du
förgyllt våra liv

Inom oss är vi alltid
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 16
november kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Tack

Kent-Ove 60 år
Vi vill gratta vår "gamle" 

kompis Kent-Ove på hans 
60-årsdag den 13/11.

Hoppas att du får en fin 
födelsedag och en massa 

fina år framöver.
Tänk vi lärde känna dig som 

20 åring när du arbetade 
som vaktmästare i Nödinge 

och nu har du blivit stor 
pojke. 

Kram från Mette och John

Grattis

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.       

Margareta Svensson
Aröd
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

SÄLJES

Dvärgvädursungar till salu. 
Utomhus kaniner. Två hanar 
födda 1 september (vitfärgad 
och vit, blå ögd). Leveransklara, 
300:- st. endast BRA hem. Jätte 
keliga! Ring/smsa
tel. 0738-47 12 93
picasso_96@hotmail.com

Möbler till ungdomsrum / kille. 
Ikeas PS skåp, säng 90cm, stål-
gavlar, tjock TV, tv bänk, allt

 grått. Malm datorbord + hurts. 
MKT välvårdat. Pris 500:-
tel. 0732-46 21 39

Torr Ved säljes!
Pris från 450kr/m3
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Nor-lix säkerhetsskåp / 
vapenskåp, godkännt.
Pris: 3000:-
tel. 0767-75 45 95

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)

Hus i Ryd i anslutning till lant-
bruk. Uthyres from 1/1-12. Lämp-
ligt för ensamstående. Kallhyra: 
3900:-
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

2 st hus (fri liggande) uthyres 
i Ale-Nödinge. 70m2 och 100m2. 
200m ifrån skola.
tel. 0708-98 12 61

Ö HYRA

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

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.

tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Upphittad katt. Sköldpaddsfär-
gad katthona upphittad.
tel. 0708-54 20 79

Garage loppis i nygård lördag 
12 nov kl10-16 bla verktyg mm 
mm vägbeskrivning 1km mot 
prässebo skyltar visar.
tel. 0704-16 69 57

En vilsen tillgiven mörkgrå 
hankatt finns i Hålanda. Saknar 
du den? Ring:
tel. 0520-66 83 84

Husvagnsparkering finns ledig 
i Nödinge.
tel. 0303-22 91 39
el. 0303-22 92 11

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/video-
band 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, Beskär-
ning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

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

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, el-
behörighet, städ, trädgård m.m. 
Innehar f-skatt sedel.
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.Guldbanken.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

Privat & Företag
Hushållsnära Tjänster
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt finns eller kom 
med din egna logga eller design. 
Fina och unika dop-, bröllops-, och 
födelsedagspresenter. Eller bara 
för att skrämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer infor-
mation.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis vår solstråle
Wilmer

3år 10/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Elias & Alma

Grattis till vår prins
Melvin

som fyller 1 år 8/11.
Vi älskar dig.

Puss och kram från
Pappa, Mamma 

& storasyster Alicia

Hurra, hurra!
Grattis på födelsedagen

Anette
Många kramar
från familjen

Fanny
10 år den 8/11

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Theja

Grattis
Emma Folkesson
på 8-årsdagen 5/11

Mamma, Pappa, Linda

Vår goa tjej
Amelie

fyller 9 år den 15/11
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Anton

Grattis vår solstråle
Elias

5år 7/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Wilmer & Alma

Efterlysning
Veckans ros 
En stor ros till de vänliga 
änglar, som genom rådigt 
ingripande bistod då min 
maka fallit och slagit upp 
ett blödande sår i nacken 
utanför vårt favoritrastställe 
Grönnäs Restaurang onsda-
gen 5/10 på em. Varmt tack 
från oss båda.

Nils Palmgren

Du var på läkarstationen i 
Älvängen fred den 9 sept. 
Vi sågs där, bytte någr aord. 
Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller 
kom hem.

Vigda 

Katharina (fd Olsson) 
&

Tobias Bodén

Vigdes 9/7-11 
i St Birgittas kapell

av Anna Cöster.

Tack alla ni som
 gjorde vår dag, kväll och 

natt oförglömlig.

Vilken fest!

(Foto: My Bardin Björkman)

En klackring i rödguld med 
figur inristad, borttappad på 
Ale Torg söndagen den 12 
okt. Hittelön ulovas!

0703-75 08 09

Till Personalen på Trol-
levik Hus 30 för en fantastik 
omvårdnad av vår mamma 
Sigrid.Och tack för all 
omtanke om oss barn.

Roger, Nancy, 
Barbro, Anna-Britta
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

SÄLJES

Dvärgvädursungar till salu. 
Utomhus kaniner. Två hanar 
födda 1 september (vitfärgad 
och vit, blå ögd). Leveransklara, 
300:- st. endast BRA hem. Jätte 
keliga! Ring/smsa
tel. 0738-47 12 93
picasso_96@hotmail.com

Möbler till ungdomsrum / kille. 
Ikeas PS skåp, säng 90cm, stål-
gavlar, tjock TV, tv bänk, allt

 grått. Malm datorbord + hurts. 
MKT välvårdat. Pris 500:-
tel. 0732-46 21 39

Torr Ved säljes!
Pris från 450kr/m3
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Nor-lix säkerhetsskåp / 
vapenskåp, godkännt.
Pris: 3000:-
tel. 0767-75 45 95

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)

Hus i Ryd i anslutning till lant-
bruk. Uthyres from 1/1-12. Lämp-
ligt för ensamstående. Kallhyra: 
3900:-
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

2 st hus (fri liggande) uthyres 
i Ale-Nödinge. 70m2 och 100m2. 
200m ifrån skola.
tel. 0708-98 12 61

Ö HYRA

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

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-
lack.

tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Upphittad katt. Sköldpaddsfär-
gad katthona upphittad.
tel. 0708-54 20 79

Garage loppis i nygård lördag 
12 nov kl10-16 bla verktyg mm 
mm vägbeskrivning 1km mot 
prässebo skyltar visar.
tel. 0704-16 69 57

En vilsen tillgiven mörkgrå 
hankatt finns i Hålanda. Saknar 
du den? Ring:
tel. 0520-66 83 84

Husvagnsparkering finns ledig 
i Nödinge.
tel. 0303-22 91 39
el. 0303-22 92 11

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/video-
band 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, Beskär-
ning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

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

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, el-
behörighet, städ, trädgård m.m. 
Innehar f-skatt sedel.
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.Guldbanken.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

Privat & Företag
Hushållsnära Tjänster
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. Kläder, 
hästtäcken, väskor, kepsar, hand-
dukar, gardiner, dopklänningar 
mm. Stort utbud av brodyrmöns-
ter och typsnitt finns eller kom 
med din egna logga eller design. 
Fina och unika dop-, bröllops-, och 
födelsedagspresenter. Eller bara 
för att skrämma bort dig själv! Vi 
servar både företag, föreningar 
och privatpersoner. Besök vår 
hemsida för utbud och mer infor-
mation.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis vår solstråle
Wilmer

3år 10/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Elias & Alma

Grattis till vår prins
Melvin

som fyller 1 år 8/11.
Vi älskar dig.

Puss och kram från
Pappa, Mamma 

& storasyster Alicia

Hurra, hurra!
Grattis på födelsedagen

Anette
Många kramar
från familjen

Fanny
10 år den 8/11

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa & Theja

Grattis
Emma Folkesson
på 8-årsdagen 5/11

Mamma, Pappa, Linda

Vår goa tjej
Amelie

fyller 9 år den 15/11
Många grattiskramar från
Mamma, Pappa och Anton

Grattis vår solstråle
Elias

5år 7/11 önskar
Mormor & Morfar, Mamma 
& Pappa, Moster & Morbror, 

Hugo, Wilmer & Alma

Efterlysning
Veckans ros 
En stor ros till de vänliga 
änglar, som genom rådigt 
ingripande bistod då min 
maka fallit och slagit upp 
ett blödande sår i nacken 
utanför vårt favoritrastställe 
Grönnäs Restaurang onsda-
gen 5/10 på em. Varmt tack 
från oss båda.

Nils Palmgren

Du var på läkarstationen i 
Älvängen fred den 9 sept. 
Vi sågs där, bytte någr aord. 
Du var tidigare hemma hos 
mig ang min bil. Ring eller 
kom hem.

Vigda 

Katharina (fd Olsson) 
&

Tobias Bodén

Vigdes 9/7-11 
i St Birgittas kapell

av Anna Cöster.

Tack alla ni som
 gjorde vår dag, kväll och 

natt oförglömlig.

Vilken fest!

(Foto: My Bardin Björkman)

En klackring i rödguld med 
figur inristad, borttappad på 
Ale Torg söndagen den 12 
okt. Hittelön ulovas!

0703-75 08 09

Till Personalen på Trol-
levik Hus 30 för en fantastik 
omvårdnad av vår mamma 
Sigrid.Och tack för all 
omtanke om oss barn.

Roger, Nancy, 
Barbro, Anna-Britta
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 8 3 2
2 1 6 7 3

5 4 8 1

4 5 7
3 6 1 7 5 2

5 3 1

3 7 6
2 1 6 7 4 9
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3 2 9 5
8 3 7

6 7 9 1
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2 7 3 6 4
8
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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. 
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KR
/mån

Erbjudandet gäller endast Nödinge, 

SISTA 
CHANSEN!

SIS
ALLA AKTIVITETER

SKÄM BORT FAR!

GLÖM INTE FARSDAG 13 NOVEMBER 

KR
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DETTA HÄNDER HOS OSS:

VILL DU GÅ NER 10 KG PÅ 8 VECKOR?
delta i vår viktminskningskurs 
GOD BALANS i Lilla Edet

?

- AV HÄLSOSKÄL, MÅR BRA AV ATT TRÄNA. SEDAN SÅ 
ÄR DET ROLIGT.
Namn: Synnöve Garn
Ålder: 79 år
�����
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- ÄLSKAR ATT TRÄNA.
Namn: Olli Savolainen
Ålder: 48 år
�����

- DET ÄR TREVLIGT. HAR GETT MIG LIVET TILLBAKA. 
DEN SOCIALA BITEN ÄR MYCKET VIKTIG.
Namn: Stellan Lundblad
Ålder: 63 år
�����

- FÖR ATT HÅLLA IGÅNG OCH DET ÄR SOCIALT.
Namn: Bent Jensen
Ålder: 65 år
�����

VILL DU JOBBA MED DANS?

VI SÖKER INSTRUKTÖRER TILL BARNDANS
Gå in på vår hemsida för mer info.


