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Älvängen

Cecilia Ferdinand.

Godsaker 
från Ryd
RYD. Sommarhagens 
Gårdsmejeri presenterar 
nu årets jullåda med när-
producerade delikatesser.

I utkanten av Ryd hittar vi Ales egna 
getfarmare, Cecilia och Daniel Ferdi-
nand, som är mitt upp i julförberedel-
serna. För tredje året i rad lanserar 
paret sin populära jullåda, innehål-
lande diverse olika godsaker, bland 
annat ost och korv.        Läs sid 12
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MER ÄN 30 BUTIKER 
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www.axums.se

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

Julstjärna 
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Barnbokens dag firades traditionsenligt på Ale bibliotek i lördags. För barnen blev det en riktig högtidsstund med möjlighet till bokfiskedamm, pyssel och 
tipspromenad. Alvar och Lo kom i sällskap med pappa Staffan Nilson för att uppleva den populära sagostunden.            Läs sid 11

Sagolikt roligt för alla barn

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VECKANS KLIPP!

Begränsat antal. Reservation för slutförsäljning.

MJUKISBYXA

99KR
ORD. PRIS 199 KR
Senior & Juniorstorlekar

TEAM VIALLI 

SWEATSHIRT

49KR
ORD. PRIS 199 KR
Senior & Juniorstorlekar

Max 5 artiklar/köptillfälle. Gäller torsdag 17/11- söndag 20/11.

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

www.mecaalvangen.se
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Annas 
pepparkakor

Mot kupong, t o m 20/11-11
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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!

Visst blir det fint när 
det blir färdigt. Det 
tror jag alla i Älväng-

en och Surte inser, men just 
nu när vägen genom centrum 
är mer eller mindre ofram-
komlig är det inte särskilt lätt 
att se det från den ljusa sidan. 
Om invånarna beklagar sig 
och känner sig hårt drabba-
de är det knappast i närhe-
ten av vad handlarna upp-
lever. Vägen genom cen-
trum i såväl 
Älvängen 
som Surte 
är livsnerven 
och när den 
slås ut kan 
ni förestäl-
la er pani-
ken. Jag har 
talat med 
handlare 
som vittnar om halverad för-
säljning. Det är enligt min 
mening ofattbart att det inte 
finns någon fallskärm eller 
skydd för de värst drabba-
de företagen. Officiellt är det 
Trafikverket, läs staten, som 
bygger om vägen till en mil-
jöprioriterad gata men de 
som betalar det högsta priset 
är tveklöst handlarna. Det 
är nog en ganska klen tröst 
att ”det blir bättre sen”. Jag 
upplever också att insikten 
hos ansvariga tjänstemän för 
hur hårt drabbade en del fö-
retagare har blivit i samband 
med vägombyggnaden är be-
gränsad. Jag hoppas att det 
görs en utvärdering om hur 
stor skada de har lidit för att 

om inte annat ligga till grund 
för kommande projekt på 
andra ställen i landet. Det är 
inte rimligt att ett antal en-
skilda handlare ska utsättas 
för ett så brutalt lidande för 
att en hel ort ska få en trev-
ligare centrummiljö. När 
samtliga parkeringsplatser 
tas bort och entrén blockeras 
borde någon form av stille-
stånd utgå.

Jag förstår att det fördyrar 
projektet 
enormt, 
men det 
kanske också 
ökar pressen 
på entre-
prenaden 
och därmed 
leder till 
att arbetet 
påskyndas.

Publiceringen av dykar-
rapporten förra veckan väckte 
starka känslor på många håll. 
Det är inget jag beklagar. 
Tidningens främsta uppgift 
är att förmedla och beröra. 
För "upptäckarna" blev det 
särskilt tungt och Bo-Holger 
Hasselqvist har nu lämnat 
projektet. Han delar heller 
inte sin tidigare kollegas 
uppfattning om hur 
dykningen gick till. 
Han har också begärt 
utträde ur den eko-
nomiska föreningen 
Götaälvdalen.

Bo Larsen är 
självklart besviken på 
både resultatet av dyk-

ningen och på lokaltidningen 
som valde att publicera rap-
porten som svartmålar hans 
vision om att finna ett unikt 
vikingaskepp. Det kan jag 
delvis förstå, men steget till att 
kalla tidningen för ej trovär-
dig känns magstarkt. Vi har 
bara förmedlat den bild som 
ansvarig myndighet tagit fram 
med hjälp av landets expertis. 
Eftersom den inte stämde 
överens med vad tidningen 
tidigare förmedlat till läsarna 
kändes det dessutom extra 
angeläget att få det gjort.

Att sedan polisanmäla en 
myndighet känns för mig 
som att låta visionen ta över 
verkligheten och det livet är 
knappast realistiskt att leva. 
Hur gärna man än vill.

Orealistisk vision

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

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

TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt
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Kullens Kapell

Skepplanda Bygdegård
Lördag 19 nov kl 17

Biljetter 120:- Förköp: Skepplanda Bibliotek 
Fika ingår (serveras i pausen)
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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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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50:- rabatt vid köp av PRESENTKORT

Årets julklapp
massage/zonterapi

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 dec. 2011

Lenas ZOM friskvård
Skyttelvägen 14 • Alafors

Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.com

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

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

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytytytyyyyyytytttyyy trtrtrtrrttrtrtrtrtrrrtrrrreeeeeeeeeeeee e e ee e e eee ocococococcoccccocococococoocccccoocccccochhhhhhhhhhhhhhhhh hh hh h hhhh hhhh hh ininininnninininnininnnnnnnnninni rerererereerreererrerererererererereerererererereeree nnnnnnnnnnnnn n n nnn nnnnn nn n n n nnyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yyyy y yyyyy enenenenenneneneneneneneneeeennenennenenenneneeenenerereeerereeerereeererererererererererereeere giggiggigggigigigigiggigiggiggggggg oooooo oo oo oooooooochchchchchchchchchcchhchcchchchchchchcc nnnnnnnnn nnnnnnnnnytytytyyyytytytytytytytyytytyytytytytyytytyyyyy ttttttttt t ttttt bebebbebebebebebebebeebeeebbbebebebbbbbebebebbeb hahahhhahahahaahhahahaaaahhhh g.g.g.g.g.g.g.g.ggg.ggggggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider
Mån-tis: Endast tidsbokning 

Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se…men de som 

betalar det högsta 
priset är tveklöst 

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

nol@elon.se

Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

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

EXTRA! EXTRA!
Mitsubishi QHeat 630
• 5 års garanti

• Upp till 55% energibesparing

• Lämplig för ytor upp till 150 m2

• Lågt ljud

Mitsubishi QHeat 450
• 5 års garanti

• Upp till 55% energibesparing

• Lämplig för ytor upp till 100 m2

• Lågt ljud

EXKL INSTALLATION

EXKL INSTALLATION

KAMPANJPRIS 15.140:-

KAMPANJPRIS 13.480:-

BEGRÄNSAT ANTAL!

NOL. Bo Larsens svar 
på dykarrapporten 
dröjde inte.

Han polisanmälde 
omgående dokumentet 
och Henrik Zedig på 
länsstyrelsens kultur-
miljöenhet.

– Den innehåller flera 
felaktigheter, hävdar 
Larsen vars argument 
myndigheten enkelt 
bemöter.

Lokaltidningens publicering 
av rapporten från Bohus-
läns museum som ansvarade 
för dykningarna i Göta älv 
rörde upp mycket känslor. 
Eldsjälen Bo Larsen menar 
att dykningen inte skedde på 
rätt ställe och att länsstyrel-
sen aldrig egentligen trott på 
fyndet. 

– Det egentliga uppdraget 
ska ha varit att kolla upp ett 
vrak utanför Sköldsån som 
de inte fått finansiering för 

tidigare, säger en besviken 
Larsen.

I veckan valde samme man 
att polisanmäla tjänsteman-
nen Henrik Zedig på läns-
styrelsens kulturmiljöenhet, 
då det i rapporten framställs 
som att dykningarna i Göta 
älv ska ha pågått i två dagar 
medan Larsen hävdar att det 
endast rörde sig om max tio 
minuter.

Upprörd
Länsstyrelsen blir allt mer 
upprörd över Bo Larsens 
uttalanden.

– Allt är nonsens och 
jag hoppas att folk förstår 
det. Vårt uppdrag nu är att 
sätta stopp för ryktessprid-
ningen som han ägnar sig 
åt. Vi avsatte två dagar åt 
att dyka på det eventuella 
vikingaskeppet, men redan 
vid halv tre på eftermidda-
gen den första dagen kunde 
vi konstatera att formationen 
på botten endast innehöll 

lera. För att använda våra 
skattemedel på bästa sätt 
bestämde vi oss därför att 
nyttja resterande tid dag två 
åt ett vrak som hittats i den 
norra strandkanten utanför 
Sköldsån i Nol. Natten till 
den 6 oktober regnade det 
kraftigt, vilket innebar att 
sikten i vattnet, på grund 
av jord som sköljs med från 
ån, blir omöjlig. Det är som 
att dyka i choklad, berättar 
Henrik Zedig som ställer sig 
helt frågande till Bo Larsens 
polisanmälan.

– Det låter helt desperat.
Även Bo-Holger Has-

selqvist som nu har lämnat 
projektet, sagt upp sig från 
Larsen Media och begärt 
utträde ur den ekonomiska 
föreningen Götaälvdalen, 
bekräftar för tidningen att 
länsstyrelsens uppgifter 
stämmer.

– Ja, dykaren var nere i 
minst 30 minuter och under-
sökte formationen, men 

precis som Bo är jag tveksam 
till om det verkligen var på 
samma ställe som vi gjorde 
våra iakttagelser. Däremot 
råder det inga tvivel om att 
de var nere på botten. Jag vet 
inte vart Bosse vill komma 
med sin version, frågar sig 
Bo-Holger.

Uppmärksamma läsare 
påtalar felaktigheten i att 
kalla Bo Larsen och Bo-
Holger Hasselqvist för upp-
täckarna av den eventuella 
fornlämningen i Göta älv. 
Redan i juni 2007 hittade 
Sjöfartsverket formationen 
i samband med en scanning 
av botten. Det är emellertid 
denna som Larsen/Hassel-
qvist gått vidare med, men 
någon sensationell upptäckt 
är det inte och enligt dyk-
ningarna fanns det heller 
ingenting – förutom blålera.

Bo Larsen polisanmälde 
länsstyrelsen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 45, 2011. Rapporten som gjorde 
”vikingaskeppet” till blålera.

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

.
t 
-
-
t 
-
-
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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?

Vi vill ändra rubriken 
till ”Lyckade dyk-
ningar, men enligt 

oss, på fel ställe ”. Vi har fått 
påringning från Länsstyrel-

k l l k

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

Vi har erfaren hjälp av  
dykarna Anders Gustavsson 

h k

Angående ”Misslyckade dykningar”

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Vi utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få
50% avdrag på timpriset.

F-skatt finns.

– Myndigheten ställer sig helt frågande



alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 46  |   2011INSÄNT4

Socialminister Göran 
Hägglund (KD) före-
slår en försämring av 

högkostnadsskyddet.
Totalkostnaden för både 

sjukbesök och läkemedel 
höjs. Förslaget slår hårt mot 
ensamstående föräldrar, 
funktionshindrade och äldre.

Högkostnadsskyddet 
innebär att Du inte behö-
ver betala mer än ett visst 
belopp för läkemedel och 
patientavgifter under ett år. 
När Du uppnått maxbelop-
pet får Du ett frikort som 
ger rätt till kostnadsfri vård 
under ett år från den dag 
Du gjorde det första vård-
besöket, eller kostnadsfria 
läkemedel under ett år från 
den dag Du hämtade ut det 
första läkemedlet.

Regeringen föreslår i den 
kommande statsbudgeten 
att gränsen för högkostnads-
skyddet vid besök i sjukvår-
den höjs från 900 kronor till 
1 100 kronor per år och för 
läkemedel från 1 800 kronor 
till 2.200 kronor per år.

Totalt kan höjningen 
bli 600 kronor per år och 
person.

Den ansvarige i reger-

ingen för förslaget att för-
sämra högkostnadsskyddet 
är socialminister Göran 
Hägglund. Hans parti Krist-
demokraterna, skriver i sin 
värdegrund hur man vill soli-
darisera sig ” med de svaga 
och förtryckta, sträva efter 
social rättvisa, utjämna struk-
turella orättvisor och skapa 
en rättvis fördelning av sam-
hällets goda”. I Kristdemo-
kraternas principprogram, 
där man sedan beskriver sina 
viktigaste politiska ställnings-
taganden, står det om hälso- 
och sjukvården att den ”ska 
vara ett uttryck för omsorg 
och solidaritet mellan män-
niskor i samhället”.

Kristdemokraternas 
ideologi innebär alltså att 
om sjukvården behöver mer 
pengar ska detta finansieras 
gemensamt och inte genom 
att ensidigt höja kostnaderna 
för de mest sjuka. Ändå 
lägger Hägglund nu fram 
ett förslag som är precis 
tvärtom och som drabbar de 
med lägst inkomst hårdast. 
De som är sjuka och besöker 
sjukvården ofta och är bero-
ende av många mediciner får 
betala försämringarna.

Bland dem som ofta besö-
ker sjukvården finns många 
kroniker och personer med 
funktionsnedsättningar 
liksom många äldre och de 
som varit sjuka länge och fått 
se sin ekonomi försämrad. 
Socialstyrelsen oroas över 
att försämringen dessutom 
kan slå hårt mot ensamstå-
ende föräldrar, som redan 
idag tre gånger så ofta som 
andra avstår från att hämta 
ut läkemedel av ekonomiska 
orsaker.

Varför lägger Göran 
Hägglund fram ett förslag 
till försämringar som kraf-
tigt ökar klyftorna i samhäl-
let? Det finns två alternativ: 
antingen vill han driva en 
politik som strider helt och 
hållet mot sitt partis ideo-
logi och då sviker han sina 
väljare, eller så har han inget 
inflytande i regeringen och 
körs över. Båda alternativen 
är lika allvarliga!

Vi socialdemokrater 
kommer i vårt budgetalter-
nativ att säga nej till försäm-
ringar i högkostnadsskyddet.

Christina Oskarsson (S)
Jörgen Hellman (S)

Riksdagsledamöter

Dyrare högkostnadsskydd i sjukvården
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 23 november samman-
träder Lilla Edets kommunfullmäktige 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl 19.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Ägardirektiv för Lilla Edets Fastighets 
och Industri AB (Leifab)

-  Taxor och avgifter 2012

-  Svar på interpellation från Jörgen 
Andersson (C) till Carlos Rebelo Da 
Silva (S) avseende räddningstjänsten i 
Lödöse

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ningen och handlingar finns att läsa på 
kommunledningsförvaltningens kansli-
avdelning och biblioteket i Lilla Edet 
fr o m den 16 november 2011.

www.halanda.se

I HÅLANDA BYGDEGÅRD 
LÖRDAG 26/11 KL 12.00
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20 nov – 18 dec
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Vernissage 20/11 kl 12.00
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I valrörelsen 2010 och i 
verksamhetsplanen för 
2011 utlovade vi i Alli-

anspartierna att införa vård-
nadsbidrag i Ale kommun. 
Nu infriar vi det löftet. Det 
kommunala vårdnadsbidra-
get ger dig som småbarns-
förälder ännu ett verktyg för 
att få arbete, ekonomi och tid 
med dina barn att gå ihop. Vi 
tycker att ökad valfrihet för 
föräldrar är viktigt. Därför 

röstade en majoritet av Alli-
anspartierna och Aledemo-
kraterna för införandet av 
vårdnadsbidraget på novem-
ber månads möte i Utbild-
ningsnämnden. Vårdnadsbi-
draget innebär att småbarns-
föräldrar som väljer att ordna 
sin barnomsorg på annat sätt 
än genom den kommunala 
barnomsorgen får viss ekono-
misk ersättning för det. Bero-
ende på hur många som väljer 

att använda sig av vårdnads-
bidraget och var i kommunen 
de bor öppnas även en möj-
lighet till något mindre barn-
grupper i förskolan.

Moderaterna
Folkpartiet

Kristdemokraterna
Centerpartiet

Aledemokraterna

Vårdnadsbidraget – 
ännu ett vallöfte infriat
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Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

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

November

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.

UTSTÄLLNINGAR 
PÅ SKEPPLANDA 
BIBLIOTEK
Agneta Gustavsson, Hålanda, 
ställer ut keramik i stengods med 
änglar som tema.
Utställningen pågår till och med 
22 november.
Miniutställning av Göta 
Älvdalskonstnärerna 
22 november – 14 december.
Vernissage måndag 21 nov 
kl 16.00-19.00

Bibliotekets öppettider: Måndag, 
14.00 - 19.00, tisdag, 10.00 - 15.00, 
torsdag, 10.00 - 16.30.

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

Kortfattad redovisning av den 
VA-enkät som skickades ut i våras
• Svarsfrekvensen för enkäten 2011 är lägre än för enkäten 2009. 

• Majoriteten av abonnenter är nöjda med dricksvattenkvaliteten som smak, 
lukt och tryck.

• Leveransen av dricksvattnet anser många har blivit sämre. Detta kan 
höra samman både med projektet BanaVäg i Västs arbete med E45 och 
kommunens eget arbete. 

• De fl esta abonnenter har inte läst eller engagerat sig i informationen om 
taxa och avgifter. De som har tagit del av informationen är nöjda med den.

Läs mer på www.ale.se

Vill du göra stor skillnad?
- Bli kontaktperson!
Som kontaktperson gör du en 
stor skillnad för en person med 
funktionsnedsättning. En kontakt-
person är en medmänniska som 
ger stöd genom att vara en vän/
kompis.

Att vara kontaktperson innebär att
du och personen med funktions-
nedsättning träff as cirka två
gånger per månad och gör
något tillsammans som ni båda
uppskattar. Exempel på aktiviteter 
kan vara att gå på bio, promenera, 
träna, laga mat tillsammans, gå på 

café mm. Det fi nns inga krav på 
något visst antal timmar som ni 
måste träff as. Samvaron mellan er 
är det som är viktigast. 

För att bli kontaktperson krävs det 
ingen formell utbildning.
• Du ska fyllt 18 år
• Du ska själv ha en stabil 

situation.

Du får viss ekonomisk ersättning 
som kontaktperson som är indelad 
i två delar; omkostnad och arvode. 

Gå in på www.ale.se och fyll i en 
elektronisk intresseanmälan eller 
skicka den via mejl till 
kontaktpersoner-lss@ale.se

Du är välkommen att ringa eller 
mejla: Arbetsledare: Andreas 
Bryngelsson 0303-371302 
andreas.bryngelsson@ale.se
Enhetschef: Pernilla Brag 
0303-371229  pernilla.brag@ale.se

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
28 november 2011 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• Allmänhetens frågestund

• Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31 

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

• Förslag till ny trafi kplan och hastighetsplan

• Svar på motion från ungdomsfullmäktige om gratis busskort

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

• Svar på motion från Rune Carlsson (SD) om mottagande av fl yktingar 
och andra skyddsbehövande

• Interpellation till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om lönestöd till föreningsanställda

• Ansökan från Alebacken Sportklubb

• Ansökan om arrendeavtal för Skepplanda BTK

• Energi- och klimatplan

• Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

  

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

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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
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SURTE. Handelsbanken 
arrangerade en egen 
antikrunda i torsdags 
kväll.

Kundträffen blev en 
succé.

– Ämnet engagerar 
oss alla och som syntes 
var det ytterst popu-
lärt, sa Allison Åsblom, 
kontorschef i Surte.

Handelsbanken tog ett nytt 
grepp och bjöd in den lite 
äldre kundkategorin till en 
kundträff i Glasbruksmu-
seet i Surte. Efter en läcker 
buffé med kallskuret väntade 
föredrag av Familjens jurist 
för att sedan lämna plats för 
Fredrik Blidberg, värde-
ringsman för bland andra 
Västsvenska handelskam-

maren. De inbjudna bank-
kunderna hade med sig både 
bilder på unika ting och äkta 
vara. Den första värderingen 
var minst sagt speciell, Sve-
riges första radiostyrda båt i 
originalförpackning.

– Det här hör inte till van-
ligheten, men jag hann surfa 
lite på internet och vill nog 
mena att värdet ligger från 
300 kronor upp till 4000 
dollar. Rätt köpare är beredd 
att betala för en sån här pryl, 
menade Fredrik Blidberg 
som sedan fick ägna mest 
tid till smycken, klockor och 
serviser.

– Allt handlar om att 
kunna fastställa ursprung, 
material, årtal och vem som 
eventuellt har skapat före-
målet. Det kräver ibland god 
research, men inte sällan kan 

vi känna igen ett typiskt drag 
eller symbol som enkelt pla-
cerar den aktuella saken i en 
tidsålder och ett land.

Lärorik kväll
Det blev en lika spännande 
som lärorik kväll. När det 
gäller gamla klockor ska vi 
tydligen inte vara rädda för 
att skruva upp locket på bak-
sidan och leta efter stämplar. 
Dessa kan avslöja mycket. 
Fredrik Blidberg har en 
gedigen bakgrund som vär-
deringsman och har bland 
annat tjänstgjort på Göte-
borgs Auktionsverk.

Arne Larsson och 
Magnus Brogren från 
Familjens jurist poängterade 
vikten av äktenskap för att ge 
efterlevande bästa tänkbara 
skydd, men samtidigt ville de 

klargöra att någon samägan-
derätt inte föreligger auto-
matiskt efter vigseln.

– Det betyder att en ford-
ringsägare inte kan gå på 
maken eller makan för att 
den ena har köpt en ny teve 
på avbetalning. Det tror 
många, men så är inte fallet, 
berättade Magnus Brogren i 
ett av många målande exem-
pel.

Stämningen i lokalen var 
god såväl före, under som 
efter bankens program och 
Glasbruksmuseet visade sig 
återigen perfekt som arrang-
emangslokal.

Kundträff som värderades högt
– Handelsbanken testade nytt grepp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Fredrik Blidberg värderade besökarnas föremål.

ÄLVÄNGEN. Sopplunch 
för Ales företagare står 
åter för dörren.

Tisdagen den 22 
november är Swedbank 
programvärd i Cogras 
lokaler i Älvängen.

Hälsa och friskvård 
utgör det övergripande 
temat för mötet.

Cogra Pro AB håller till på 
det västra industriområdet i 
Älvängen. Företaget har fun-
nits i Ale under en tioårspe-
riod och ägnar sig åt krets-
kortslösningar till elektronik-
industrin. Vd Mikael Kwarn-
mark kommer att berätta mer 
om verksamheten i samband 
med sopplunchen.

I övrigt är det hälsa som do-
minerar programmet. Repre-
sentanter från tre lokala fö-
retag; Sportlife, Andrum och 
BS Elcontrol, ska fördjupa sig 
ämnet.

– Hälsa är inne och alla 
kan stryka under på att vi mår 
bättre när vi rör på oss. Sport-
life ska redogöra för den fysis-
ka delen och Andrum om det 
mentala välbefinnandet. Slut-
ligen ska Jonas Kewenter, 
delägare och tillika vd för BS 
Elcontrol, berätta om varför 

han lät hälsodiplomera sitt fö-
retag, säger näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen, som hoppas 
på en välbesökt tillställning.

– På senaste företagarlun-
chen hos Pollex kom 75 per-
soner. Vi hoppas på en lika stor 
tillströmning av deltagare den 
här gången.

Nye kommunchefen Erik 
Lidberg presenterar sig för 
företagarna och mötet avslu-
tas på traditionsenligt vis med 
provsmakning av årets julöl 
från Ahlafors Bryggerier.

JONAS ANDERSSON

Sopplunch i Älvängen

Nye kommunchefen Erik 
Lidberg presenterar sig för 
kommunens företagare.

ALAFORS. Alebacken 
SK är i färd med att 
byta ut sitt snökanon-
system.

För att gardera finan-
sieringen har fören-
ingen begärt stöd hos 
Ale kommun.

Kommunstyrelsen är 
mer än positiv.

Alebacken SK vill som tid-
ningen tidigare berättat 
säkerställa utförsåkningen 
på lång sikt i Ale. Det nuva-
rande snösystemet kräver 
unik kompetens och denna 
besitter endast ett fåtal per-
soner. Därför behöver fören-
ingen satsa på ett modernare 
och effektivare snösystem 
som dessutom klarar av att 
göra snö redan vid ett fåtal 
minusgrader (-2 grader). 
Kostnaden för detta system 
är beräknad till totalt 1,5 
miljoner kronor. Med stöd 
av länsstyrelsen och till viss 
del eget kapital har arbetet 
med de nya kanonerna redan 
inletts. För att kunna full-
följa investeringen behövs 
ett kapitaltillskott och fören-
ingen har skickat en ansökan 
till Ale kommun.

– Vi är oerhört positivt 
inställda till Alebacken, både 
som verksamhet och som 
förening. De har redan lånat 
pengar av kommunen och 
visat genom punktliga amor-
teringar att de har en sund 
inställning till ekonomi. 
Därför föreslår vi att fören-
ingen får ett investeringsbi-
drag om 500 000 kronor samt 
att de får låna efter behov 

till max 1 Mkr, säger Kom-
munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M).

Att lånets storlek inte kan 
specificeras beror på att för-
eningen inte vet hur stort 
behovet kommer att vara. 
En riktigt bra vinter skapar 
bättre förutsättningar samti-
digt som en grön vinter inte 
får stoppa utbyggnaden.

– Därför tar vi en form av 

principbeslut så klubben vet 
vilka ekonomiska förutsätt-
ningar de har att förhålla sig 
till, menar Mikael Berglund 
som ser Alebacken som kom-
munens främsta marknads-
förare.

Alebacken kan räkna med Ale kommun

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Investeringen i ett nytt snökanonsystem garanterar skidåkningen i Ale på lång sikt, något 
som eldsjälen John Hansson och hans jämlika har kämpat länge för.
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Det är våra prioriteringar!

DETTA PRIORITERAR 
VÄNSTERN I ALE
(S+V+MP) MED STÖD AV SVERIGEDEMOKRATERNA

Total driftskostnad per år: 

16 MILJONER KRONOR!
För samma pengar hade vi fått:

15
NYA VÅRDBITRÄDEN

10
NYA FÖRSKOLELÄRARE

20
 NYA LÄRARE

ALE ARENA BOHUSHALLEN

Jan A Pressfeldt
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Lars-Eric Calås
���������

Sven Rydén
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�

Leif Gustafsson
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Börje Olsson
�
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Irma Solving
�
����������

Ingela Nordhall
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Ulf-Göran Solving
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Heléne Ahlberg
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SKEPPLANDA. Sam-
tidigt som verksam-
hetsledningen arbetar 
hårt med att förbättra 
tillgängligheten för 
Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral väljer 
Hälso- och sjukvårds-
nämnden att dra in 
sjukgymnastiken i 
Skepplanda.

Det beskedet lämna-
des på onsdagskvällens 
informationsmöte i 
Skepplanda bygdegård.

– Ett hårt slag, kon-
staterar Gunilla Wallen-
gren, ordförande i Ale 
DHR.

I början av september hölls 
ett första stormöte om vård-
centralens framtid i Skepp-
landa. I förra veckan var det 
dags för ett uppföljnings-
möte. Under tre och en halv 
månad har verksamhetschef 
Kerstin Torgeby och biträ-
dande verksamhetschef Eva 
Herlenius gjort sitt yttersta 
för att svara upp på de för-
väntningar som ortsborna 
har på sin vårdcentral.

– Det här är ett långsiktigt 
arbete. Det vi har koncen-
trerat oss på inledningsvis är 
tillgängligheten. Patienterna 
ska kunna nå oss på telefon 

och där har servicen blivit 
avsevärt mycket bättre, för-
klarade Eva Herlenius.

– Numera kan vi också 
erbjuda två dagar, måndag 
och tisdag, med läkare på 
plats i Skepplanda. Nästa 
satsning blir att öppna 
en drop in-verksamhet, 
men den kommer att bli i 
Älvängen. Det projektet 
hoppas vi kunna sjösätta om 
ett par veckor, sade Herle-
nius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad i 
Skepplanda hade till mötet 
i bygdegården förberett ett 
antal frågor till presidiet, som 
bestod av, förutom nämnda 
verksamhetsledning, primär-
vårdsstyrelsens ordförande 
Mats Frisell (S), vice ordfö-
rande Marit Hesse (M) och 
primärvårdsdirektör Gunilla 
Gustafsson. Bland annat 
ville arbetsgruppen ha reda 
på resursfördelningen för 
2012.

Besparingskrav
– Det finns ett besparings-
krav som vi tvingas hantera 
på olika sätt i detta område. 
En följd blir att man drar in 
på sjukgymnastiken i Skepp-
landa. Istället väljer nämn-
den att satsa på en barnpsy-
kolog i Ale, informerade 

Gunilla Gustafsson.
Protesterna var på sina 

håll högljudda, men beslutet 
står fast.

– Vi har inte fått någon 
beställning av sjukgymnas-
tik i Skepplanda. Eftersom 
vi inte fått något uppdrag 
kan vi heller inte utföra den 
tjänsten, fastslog Gunilla 
Gustafsson.

Vad som händer med loka-
len och de unika redskap som 
finns i Skepplanda återstår 
att se.

– Jag lovar att återkomma 
med ett besked till arbets-
gruppen och se om vi kan 

hitta en lösning, sade Jarl 
Karsson (S), ledamot i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 
4, som fanns i publiken.

Gång efter annan beto-
nade presidiet att antalet 
listade på vårdcentralen 
Älvängen/Skepplanda är det 
som till slut avgör resursför-
delningen.

– Vi får pengar utifrån det 
vi presterar, det vill säga de 
patienter som listar sig hos 
oss, underströk Hellenius.

Trenden av listade patien-
ter till Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral är vikande. På ett 
år har enheten tappat mellan 

900-1000 patienter och det 
totala antalet uppgår nu till 
cirka 11 000.

– Genom att erbjuda en 
bra verksamhet ska vi vända 
den trenden. Ökad tillgäng-
lighet är nyckeln till fram-
gång och vi gör så gott vi kan 
med de resurser som finns 
till vårt förfogande, sade Eva 
Hellenius.

Rolf Johansson, som 
också han ingår i arbetsgrup-
pen, vågar inte ha några stora 
framtidsförhoppningar när 
det gäller vårdcentralen i 
Skepplanda.

– Verksamhetsledningen 

gör så gott den kan, men 
det är politikerna som jag 
är besviken på. De lovade så 
mycket i valrörelsen och sade 
att vården måste få kosta. Vad 
är de löften värda nu? Inte 
ett skvatt! Det finns politiker 
här som jag tycker borde ta 
sitt ansvar.

Nästa stormöte om 
Älvängen/Skepplanda vård-
central är planerat till våren.

Sjukgymnastiken försvinner från Skepplanda
– Besked lämnades på stormötet i bygdegården

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Primärvårdsdirektör Gunilla Gustafsson medverkade på stormötet om Skepplanda vårdcentral i onsdags. Till höger ses verk-
samhetschef Kerstin Torgeby.

Älvängen  |  0303 74 80 40

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 20/11-2011. 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!

I manuella delikatessen!

Karré
Svenskt kött, bit och skivor.

3995
/kg /kg

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! Passar utmärkt 
ihop med Älvbodens 
potatissallad!

Just nu!

Rostbiff
Paul Egget, fr o m 16/11-11.
 

 129:-

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10 | jap@alefast.se

Rejäl fastighet

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: www.alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

KNAPTORP: ÄLDRE VILLA MED UTHUS, STOR OCH LUMMIG TRÄDGÅRD, NÄRA ÄLVÄNGEN CENTRUM

Äldre styckebyggd 1½-plans villa om 5 rum o kök, 141 m2 + 20 m2. Två uthus, varav ett med garage. 
Mindre stall med möjlighet till hästhållning. Stor tomt med uppvuxen trädgård. Centralvärme med 
pelletsbrännare. Visst renoveringsbehov föreligger. Nära Älvängens centrum med skolor, handel och
kommunikationer.

• Begärt pris: 1.485.000 kr / bud
• Visning lördag 19 november kl 12 - 13
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ALE. – Det ser bra ut, 
alla som söker får plats 
inom fyra månader.

Det menar Lena-
Maria Vinberg, verk-
samhetschef för för-
skolan i Ale. 

I största möjliga mån för-
söker man även att placera 

syskon på samma förskola. 
Antalet barn i förskolan 
håller sig just nu på en jämn 
nivå, men enligt befolknings-
prognosen väntas en rejäl 
ökning till 2013. 

– På hösten blir många 
platser tomma på en gång 
och sedan fylls det på under 

hela året. Därför brukar det 
vara svårare att få förskole-
plats på våren.

I Ale finns det gott om 
plats i bland annat Nödinge, 
Surte och Alvhem medan 
det är fullt i Nol, Alafors och 
Starrkärr. 

JOHANNA ROOS

Förskoleplatser till alla

ALAFORS. Fem skum-
mande kurrar!

Det blir betyget för 
årets julöl från Ahla-
fors Bryggerier.

Nu finns ölet till för-
säljning på Systembo-
laget i Nödinge.

I torsdags kväll var det pre-
miärtappning av Ahle Julöl. 
Drygt 4 000 halvlitersbutel-
jer, av totalt 21 000 flaskor, 
försågs med kapsyl och eti-
kett. Tombackar fylldes och 
i måndags gick den första 
leveransen till Systembola-
get på Ale Torg.

– Vi kommer att ha tapp-
ningskvällar med jämna 
intervall de närmaste veck-
orna. Ahle Julöl portioneras 
ut i olika omgångar och den 
sista leveransen är planerad 
till veckan före jul, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryggerier.

Det var en mycket belåten 
Sundberg som smakade av 
den första brygden av årets 
julöl. Han kunde konsta-
tera att bryggaren Andreas 
Jakobsson lyckats till fullo 
med sitt uppdrag.

– Jag börjar få rutin på det 

här nu och vill påstå att detta 
är en av de bättre årgångar 
som bryggeriet upplevt. 
Fjolårets julöl hade en viss 
rökighet, så är det inte i år. 
Nu är det lite torrare än 
normalt och inte riktigt så 
sött. Samtidigt är det ganska 
mycket beska. Personligen 
tycker jag att det är en riktig 
fullträff, säger ”Cralle”.

Flyter på
Det mesta som har att göra 
med Ahlafors Bryggerier 
är positivt just nu. Öl- och 
ciderproduktionen flyter på 
som den ska.

– Vi har beslutat att inves-
tera i en blandare så att vi kan 
göra ännu mera cider. Det 
är framförallt Skottland som 
har blivit en jättemarknad för 
vår del. Efterfrågan är stor 
och vi levererar så mycket 
vi kan. Lingoncider är vår 
senaste exportvara, säger 
”Cralle”.

Hur är intresset för 
bryggeriet, är det lätt att 
få folk till tappningskväl-
larna?

– Det har aldrig varit 
något problem och nu upple-
ver jag att intresset är större 

än någonsin. Vi har många 
frivilliga krafter som erbju-
der sina tjänster när vi ska 
tappa öl och cider. Det är 
fantastiskt roligt att få vara 
en del av den här verksamhe-
ten, avslutar Christer Sund-
berg.

Ahle Julöl – en riktig fullträff!

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bert Evertsson visar stolt upp den första flaskan av Ahle Julöl årgång 2011. Till höger ses 
Bernt Långö.

I måndags levererades de 
första backarna av Ahle 
Julöl till Systembolaget på 
Ale Torg.

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Vi möts hos

Cogra AB
Bindgarnsgränd i Älvängen (västra industriområdet)

Tisdag 22 november 
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Swedbank

Hälsa är inne!
Tjäna på en bätte hälsa i företaget. Aldrig tidigare har vi sett så många i olika åldrar 

på gymmet. Vad innebär bättre hälsa för företaget och vad kan Gymmet erbjuda 
företagaren och personalen? 

Platschef Petra Sjöö Salmi Sportlife i Älvängen.

Yoga är ett annat sätt att ta hand om sig själv i stressiga 
situationer och få större välbefi nnande. 

Helena Urdal Andrum i Älvängen

Det första företaget i Ale som lät hälsodiplomera sig, vad har det betytt för 
välbefi nnande, sjukfrånvaron och trivseln i företaget. Var det en lönsam investering?

VD Jonas Kewenter BS Elcontrol AB

Cogra AB
Vilka är dom och vad är deras produkt.

VD Mikael Kwarnmark 
berättar om företaget och efter mötet visar han runt i företaget.

 Nytt i Ale
Kommunchef Erik Lidberg

Provsmaka årets julöl från Ahlafors bryggeri

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!
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Med fascination för släktträden i Ale

SURTE. En kassör i en 
villaförening i Surte 
gjorde sig skyldig till 
grovt brott då han 
under sju års tid tog 
sammanlagt 900 000 
kronor från föreningen. 

Fängelsedomen 
överklagades, men 
förra veckan fastslog 
hovrätten att straffet 
kvarstår. 

Kassören har erkänt att han 
under åren 2003 till 2010 vid 
upprepade tillfällen över-
fört pengar från förening-
ens konto till sitt eget till en 
summa av 900 000 kronor. 
Detta skedde över Internet. 
Brottet rubriceras som tro-
löshet mot huvudman med 
påföljden fängelse i ett år 
och fyra månader. Han ska 
även betala 500 000 plus 

ränta i skadestånd till för-
eningen. 

Domen som fastslogs i 
Alingsås Tingsrätt den 18 
januari i år överklagades 
med yrkande på att straffet 
skulle sänkas. Den 7 novem-
ber meddelade hovrätten att 
det saknades skäl att sätta ner 
fängelsestraffet, varpå tings-
rättens dom står fast.

JOHANNA ROOS

Fängelsedom mot kassör kvarstår

NÖDINGE. Kjell Knuts-
son från Nödinge har 
spårat sin släkt tillbaka 
till mitten av 1400-
talet. 

Intresset för släkt-
forskning tror han 
ligger i generna. 

Sedan 90-talet har 
han arbetat med att 
kartlägga alla födda, 
döda och vigda i Ale 
kommun.

Framför de två datorerna på 
Kjell Knutssons skrivbord 
ligger ett par rejäla pappers-
högar.

En av dem innehåller en 
lista över alla födda i Skepp-
landa 1688-1879. På ett 
annat försättsblad står det 
”Vigselbok Kilanda” där alla 
som gifte sig i Ale mellan 
1697 och 1942 finns regist-
rerade.

– För att kunna lista per-
soner måste det ha gått 70 år 
emellan, så först nu kan man 
registrera de som föddes på 
40-talet. 

Kategorierna är: Födda, 
döda och vigda. Listorna 
börjar på sent 1600-tal och är 
uppdelade efter församling.

– Jag hinner skriva ett årtal 
per dag och jag jobbar fem 
dagar i veckan.

Kjell överlämnar listorna 
till släktdata och kan använ-
das av vem som helst. Den 
enda församlingen han inte 
har forskat på är Hålanda för 
det hade nämligen Trollhät-
tans släktforskarförening 
redan gjort. 

1993 startade han Ale 
släktforskarförening där han 
fortfarande är medlem. 

Datorer och kyrkböcker
Genom olika datorprogram 
och digitala nätverk samar-
betar han med andra släkt-
forskare i jakten på att få 
fram rätt personer. Intresset 
för släktforskning har han till 
viss del fått från sin far.

– Jag är född och uppvuxen 
i Nol och flyttade sedan 
till Nödinge. I flera gene-
rationer har min släkt levt 
och verkat i Ale kommun. 
Jag har över huvudtaget ett 
stort intresse för historia och 
min far var likadan. När han 
bodde på Vikadamms sjuk-
hem i Älvängen kunde han 
berätta för sköterskorna om 
deras släkt.

Till sin hjälp använder 

han sig av gamla kyrkböcker 
som användes när befolk-
ningen skulle skattskrivas. 
Från gamla gårdar har han 
även kommit över böcker 
från husförhören som hölls 
med människorna och dess-
utom använder han sig av 
mikrokort som mormonerna 
tog. Numera finns många av 
originalböckerna nyfotogra-
ferade och utlagda på inter-
net, vilket gör att texten som 
skrivits med gåspenna, blir 
tydigare att läsa. 

Innan listorna kan anses 
som klara ska de kontrol-
läsas och till sin hjälp har 
han bland annat haft en man 
som tidigare jobbat på Göte-
borgs-Posten.

Kjells mångåriga arbete 
kan komma väl till använd-
ning för den som vill forska 
i sin släkt.

– Då och då är det någon 
som hör av sig och vill ha 
hjälp och det tycker jag bara 
är roligt. 

Tålmodig. Kjell Knutsson listar alla födda, döda och vigda i Ale. Han hinner med att kart-
lägga ungefär ett årtal om dagen.

– Kjell Knutsson får inte nog av släktforskning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

Nu är butiken laddad med julblommor 
och tomtarna är på väg in...

Vi bjuder alla våra betalande 
kunder på en minikalanchoë ons-sön v 46

I Alekuriren vecka 45 
framför Fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 

Korn (M) att Ale arena inte 
är ”godkänd”.

Vadå inte godkänd? Kom-
munens Miljö och bygg-
nämnd har den 17 juli 2008 
utfärdat ett så kallat slutbevis 
vari anges att byggnaden 
uppfyller villkoren i bevil-
jat bygglov samt reglerna i 

Plan- och bygglagen.
Slutbeviset är på ett 

bygglov som vad gäller hal-
lens användning avsåg ban-
dyverksamhet med maximalt 
1 700 besökare.  Detta är 
hallen således godkänd för 
sedan flera år tillbaka.

För att exempelvis kunna 
genomföra den då planerade 
Alemässan har bandyklub-
ben den 20 maj 2009 lämnat 

in en ny bygglovsansökan 
som skulle utöka använd-
ningen av hallen till att 
utöver bandy  också omfatta 
verksamheter som mässor, 
utställningar, konserter med 
mera samt utökning från 
1700 till 2500 besökare.  
Den 25 juni 2009 bevilja-
des bygglov även för detta. 
Däremot har det inte skett 
byggsamråd eller utfärdats 
något slutbevis på detta 
bygglov, vilket heller inte 
behövs för att spola is och 
spela bandy. Då gäller det 
gamla bygglovet. 

 Det som nu pågår är ett 
slags ”byggsamråd” där den 
bygglovsökande inte ens är 
inbjuden. Massa kommunala 
tjänstemän, både med och 
utan myndighetsbefogenhe-
ter springer runt med åsikter 
om än det ena och än det 
andra i anläggningen.
 Det  är alltså en granskning 
av om anläggningen uppfyl-
ler gällande krav även för 
annat än bandy och med fler 
besökare. Om det underlät-
tar för kommunen kan klub-
ben tänka sig att återkalla 
det senast sökta bygglovet så 
kan man helt lägga ner fort-
satt utredning om godkänd 
eller ej. För klubbens del 
räcker det gamla bygglovet: 
Bandy med max 1700 besö-
kare. Och det är anlägg-
ningen godkänd för.

Surte  Bandyklubb
Stryrelsen

Vadå inte godkänd?

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18

*enligt Byggfakta 2011
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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

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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NÖDINGE. Barnbokens 
dag behåller sitt att-
raktionsvärde.

Lördagens arrang-
emang i Ale bibliotek 
tilldrog sig många för-
väntansfulla besökare i 
de yngre åldrarna.

Årets tema var 
vikingar.

I vikingaskrud hälsade bibli-
otekspersonalen välkommen 
till Ale bibliotek. Startskot-
tet gick klockan elva då elever 
från Kulturskolan underhöll 
med vacker sång och musik.

Bibliotekssalongen fyll-
des snabbt av besökare som 
mer än gärna tog del av de 
aktiviteter som bjöds. Tips-
promenad är en årligen åter-
kommande programpunkt 
liksom bokfiskedammen ut-
anför entrén.

"Kul att vara här"
I pysselhörnorna fanns det 
möjlighet till en stunds för-
ströelse. Isabella, 3 år, från 
Nödinge visade stolt upp sitt 
nygjorda armband vars pärlor 
hade valts ut med stor nog-
grannhet.

Lite längre bort satt 
Gustav och Vicente och 
målade vikingatida teckning-
ar. 

– Kul att vara här, konsta-
terade grabbarna.

Vid två olika tillfällen ar-
rangerades det sagostunder 
på övervåningen. Barnen stod 
i kö för att inte missa högläs-

ningen.
– Barnbokens dag är en 

tradition som vi är stolta över. 
Den lockar alltid mycket folk 

och det är ett bra sätt för bib-
lioteket att visa upp sin verk-
samhet, säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Aktivitetsfylld dag på biblioteket

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lo Nilson letade bland barnböckerna på Ale bibliotek.

Elever från Kulturskolan underhöll med vacker sång på Barnbokens dag.

Jämfört med riksgenom-
snittet som landade på 80 
procent simkunniga femte-

klassare, ligger Ale kommun 
rejält i framkant. 

– Tack vare bra samar-

bete mellan skolorna och 
kultur- och fritidsnämnden 
har man kunnat göra mycket 
bra uppföljningar. Vi har en 
bra planerad och långsiktig 
verksamhet. 

För en del elever med 
annan etnisk bakgrund kan 
simundervisningen ibland 
försvåras genom att de inte 

tillåts bära vanliga badkläder 
offentligt. Även detta har 
kommunen tagit i beaktning 
och tillhandahåller simut-
rustning som gör att dessa 
barn får samma möjlighet.

Statistiken över simkun-
nigheten är tillförlitlig sånär 
som på ett litet mörkertal.

– Det finns alltid risk att 

ett fåtal föräldrar lämnar 
intyg på att barnen kan 
simma, utan att det behöver 
stämma.

Calle Enelund framhåller 
Ales väl utvecklade simskola 
och hoppas på att de positiva 
siffrorna håller i sig. 

JOHANNA ROOS

Rekordmånga simkunniga femteklassare i Ale
ALE. Hela 99 procent av Ales elever i årskurs 
fem kan simma. 

Det visade resultatet av de senaste simproven 
som utfördes i våras.

– Det var en helt fantastisk måluppfyllelse, 
säger Calle Enelund, enhetschef för Ale fritid.
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ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola har ett merit-
värde som ingen annan 
skola i Ale kommun är i 
närheten av.

Det visar Skolverkets 
statistik som presente-
rades i förra veckan.

Pedagogiskt ledar-
skap lyfts fram som en 
tydlig framgångsfaktor 
av Ahlafors Fria Skolas 
rektor, Ingvald Lind-
ström.

Behörighet och meritvärden 
för samtliga landets skolor 
har nu offentliggjorts av 
Skolverket. För Ahlafors Fria 
Skola är det en trevlig läs-
ning. 243,6 placerar dem på 
20-bästalistan i Västsverige. 
I Ale kommun är gapet till 
övriga skolor anmärknings-
värt stort. 

– Jag kan bara uttala mig 
om den verksamhet som 
vi bedriver. Det finns flera 
orsaker till det goda resul-
tatet. Framförallt har vi en 
väldigt engagerad personal-
grupp. Vi har elever som vill 

något med sin skolgång, de 
har gjort ett aktivt val att gå 
på den här skolan, säger Ing-
vald Lindström.

Se eleven
– Många föreläsare pratar om 
betydelsen av att se eleven. 
Det är lätt att prata om, men 
vi har gjort verklighet av det. 
Det är inte för inte som vi 
står vid busshållsplatsen och 
hälsar eleverna välkomna på 
morgonen. Skolans familjära 
situation, det faktum att vi 
har små utbildningsgrupper 
och skolans småskalighet 
är också något som spelar 
in. Allt detta sammantaget 
skapar trygghet för eleverna, 
som i sin tur ger studiero. 
Som ett led i trygghetspa-
ketet kan nämnas att vi inte 
tar in några externa vikarier. 
Vi löser det internt, så att 
barnen känner igen de peda-
goger som tillfälligt behöver 
undervisa i klassen, berättar 
Lindström.

Ingvald Lindström vet att 

Ahlafors Fria Skola i en klass för sig
– Ett meritvärde som smäller 

Ingvald Lindström, rektor på 
Ahlafors Fria Skola.

ALES SKOLOR
Ahlafors Fria Skola  243,6
Bohusskolan  208,3
Kyrkbyskolan 207,8
Aroseniusskolan 201,8
Himlaskolan  178,9

Meritvärde
Meritvärdet utgörs av summan 
av betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg. God-
känt i ett ämne ger 10 poäng, Väl 
godkänt 15 poäng och Mycket väl 
godkänt 20 poäng. Man kan som 
mest få 320 poäng.

Fakta: Skolverket

DAMMARNA. I utkanten 
av Ryd återfinns Som-
marhagens Gårdsme-
jeri.

Ales egna getfar-
mare, Cecilia och 
Daniel Ferdinand, 
håller som bäst på att 
förbereda årets jullå-
dor.

– Det blir lite smått 
och gott av närprodu-
cerade delikatesser, 
förklarar Cecilia.

Sommarhagens Gårdsme-
jeri som startade sin verk-
samhet 2008 har upplevt ett 
framgångsrikt år. Numera 
går det att njuta av ostar och 
killing från Sommarhagens 
Gårdsmejeri på två av Göte-
borgs fem krogar som har 
tilldelats en stjärna i Guide 
Michelin.

– En fjäder i hatten natur-
ligtvis, säger Cecilia.

Jullådor
Så här inför juletid är det 
fullt upp, inte bara i meje-
riet. Det är mycket som 
ska förberedas och markna-
derna duggar tätt.

– Vi var på vår första jul-
marknad i helgen och nu 
rullar det på. Vi ska vara 
med på Tofta herrgård, Rep-
slagarmuseet och i Lexby, 
berättar Cecilia.

Samtidigt förbereds för-

säljningen av årets jullådor. 
Det är tredje året som Som-
marhagens Gårdsmejeri 
lanserar sin exklusiva pre-
sentförpackning.

– Vi vänder oss i första 
hand till företag, men pri-
vatpersoner är hjärtligt väl-
komna också. Jullådorna går 
att beställa från och med nu, 
även om många vill vänta 
med sin leverans ytterligare 
några veckor.

Mixa sin egen låda
I den stora jullådan som 
Cecilia Ferdinand demon-
strerar för lokaltidningen 
återfinns inte bara getost 
från Sommarhagens Gårds-
mejeri utan också en ost 
gjord på komjölk från Björ-
bäck.

– Den svarta osten, Julia, 
är gjord på getmjölk och 
den röda, Julius, innehåller 
komjölk.

Hålsjöknäcke från Öjer-
sjö, marmelad från Kungälv 
och korvar från Orust för-
höjer ytterligare smakupp-
levelsen.

– Vill kunden mixa sin 
låda på något annat sätt så 
fixar vi givetvis det, avslutar 
Cecilia Ferdinand.

Jullådor med närproducerade delikatesser
– Sommarhagens Gårdsmejeri fixar presenten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia Ferdinand med sonen Wilmer visar upp årets jullåda 
från Sommarhagens Gårdsmejeri innehållande ostar, korvar, 
marmelad och knäckebröd. Allting är närproducerat.

många av hans rektorskol-
legor i de kommunala sko-
lorna är hårt belastade med 
administrativa uppgifter och 
diverse sammanträden. På 
Ahlafors Fria Skola är arbets-
ordningen en annan.

– Allt pappersarbete 
sköter Thore Skånberg 
med bravur. Det är för att 
jag inte ska hamna bakom 
skrivbordet utan kunna vara 

en pedagogisk ledare för 
såväl personal som elever. Vi 
har valt en sådan organisa-
tion på Ahlafors Fria Skola 
och så kommer det att förbli 
så länge jag är rektor, säger 
Lindström.

– Den enda administra-
tion som vilar på mig är 
betygsinskrivningen. Jag 
kan nästa alla elevers betyg. 
Under jullovet förbereder 

jag mig för ett framtids-
samtal med varje barn. Jag 
brukar prata med eleven om 
vilken utbildning hon eller 
han vill söka till efter grund-
skolan, i vilka ämnen eleven 
har ambitionen att höja sig i 
och så vidare. Återigen, det 
handlar om att se varje indi-
vid.

Om någon elev funderar 
på att byta till Ahlafors Fria 

Skola är det lättare sagt än 
gjort. Kölistan rymmer 800 
barn.

– För 2017 har vi redan 
över 20 barn inskrivna som 
vill börja hos oss. Det är en 
angenäm situation, avslutar 
Thore Skånberg.

Ahlafors Fria Skola har det överlägset högsta meritvärdet av samtliga högstadieskolor i Ale. 243,6 är en siffra som förtjä-
nar respekt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

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

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

8 byggvaruhus 
alltid nära dig. LÄTTSPACKEL (900149061)

RAPTOR MEDIUM 10L 
Ord pris 229:-/hnk

Kampanjpris 

199:-/hnk

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

1295:-
SPARA 1070:-

50%
Ytterdörr Niger

Tillfälligt parti, risk för slutförsäljning.

YTTERDÖRR NIGER 
(004891851-2, 004891653-4) 
STORLEK: 9X21, 10X21. KLAR-
GLAS INKLUSIVE KARM OCH 
LÅSKISTA. EXKLUSIVE DÖRR-
HANDTAG. 
Ord. pris 8 890:-

Kampanjpris 

4445:-

Bilar, ostar och nybakat bröd
1953 startade han Hardesjö bil i Älvängen som skulle komma att bli hans 

livsverk. Fortfarande besöker han verkstaden varje dag. 
Förutom bilar har Sven Hardesjö en stor passion för att baka bröd 

och ystar även sin egen julost.

– Jag är där varje dag. Om 
jag inte kommer ner till 
verkstaden är det något som 
inte stämmer. Det finns alltid 
något att göra och blir det 
några problem så får man 
försöka hjälpa till. Det är 
roligt att företaget finns kvar 
inom familjen för då kan jag 
komma och gå som jag vill. 
När sonen tog över hade jag 
drivit Hardesjö bil i exakt 40 
år och fem månader.
Varifrån kommer ditt 
intresse för bilar?
– Min pappa Harald Karls-
son, som senare döpte 
om sig till Hardesjö efter-
som brevbäraren förväxlade 
honom med en granne som 
hette likadant, drev en Gulf-
bensinmack i Älvängen på 
1930-talet. Fem år gammal 
körde jag bil för första 
gången, sittande i pappas 
knä. Min fars släkt består 
till stor del av affärsmän så 

känslan för att driva företag 
ligger väl i generna.
Har du några projekt på 
gång just nu?
– Jag håller på att skriva mina 
memoarer där jag berättar 
om allt jag varit med om. Jag 
har arbetat hela mitt liv och 
träffat otroligt många män-
niskor. Än så länge har jag 
hunnit fram tills jag skulle 
in i militären, så jag har en 
bit kvar. Vilka som kommer 
att vilja läsa dem kan jag inte 
svara på, men min son och 
hans fru pratar om att de ska 
göra en bok av mina texter. 
Det är svårt att minnas allt 
på en gång utan då och då 
får jag små glimtar som jag 
direkt måste skriva ner.
Vilka andra intressen 
har du?
– Hemma har vi vår egen 
bakugn som jag bakar bröd 
i. Sedan ystar jag en ost varje 
år i oktober som blir färdig 

lagom till jul. Mjölken köper 
jag direkt från en bondgård. 
Osten kräver mycket arbete 
och omvårdnad, men det är 
det värt. Jag har säkert ystat 
40 ostar och inte misslyckats 
med en enda. 
Hur brukar ni fira jul?
– Lördagen före julafton 
skär vi av överdelen på osten 
och äter på nybakat bröd. 
Antingen firar vi hemma eller 
hos min son som bor allde-
les i närheten. Vi brukar ha 
allt det gamla och traditio-
nella som gran, stjärnor och 
tomtar. På juldagen går vi på 
julottan i Starrkärrs kyrka.
Tror du på gud?
– Ja, man griper halmstrået 
där det behövs. Vi är nog 
som folk i allmänhet och har 
en ganska lättsam inställning 
till tro, men jag tycker det är 
tråkigt när folk väljer att gå 
ur svenska kyrkan. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sven Hardesjö
Ålder: 82
Bor: Älvängen
Familj: Hustrun Stina och 
sonen Niclas
Intressen: Bilar, baka bröd, 
ysta ost, dansa, sjunga i kör, 
fotboll (ÖIS), ishockey mm.
Stjärntecken: Kräfta
Favoritbilmärke: Volvo
Bäst på julbordet: Hemma-
gjorda osten och brödet, men 
även skinkan som ska vara 
extra fet.
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ALVHEM. För tredje 
året i rad bjuder Ale 
Slöjdare in till julmark-
nad i Alvhem.

Premiär blir det dock 
för golfkrogens julbuffé.

– Det här är ett 
utmärkt sätt att locka 
folk till Kungsgården 
även vintertid, säger 
Lisbeth Karlberg i 
arrangörskommittén.

Ale Slöjdares två tidigare jul-
marknader har präglats av en 
hög mysfaktor med en ljuv-

lig doft av glögg och peppar-
kakor inne i den gamla maga-
sinsbyggnaden.

– Så blir det i år också. Vi 
kommer att bjuda på kaffe 
och glögg till besökarna. 
Sammanlagt blir vi tolv ut-
ställare som kommer att visa 
alltifrån trä till textil, berät-
tar Lisbeth.

– Vi vill vara tidigt ute, 
så att folk inte hinner trött-
na på denna typ av arrange-
mang. Lite mer vinterkänsla 
skulle emellertid inte skada, 
säger hon.

Utanför magasinet 
kommer Ale GK:s juniorspe-
lare att hålla grillen varm och 
servera korv och hamburga-
re. En nyhet är att golfrestau-
rangen håller öppet.

– Det är vi väldigt glada 
för. Förhoppningsvis kan 
vi locka hit familjer i ännu 
större utsträckning än tidi-
gare år, säger Lisbeth.

Sven Hallengren, som är 
ny krögare sedan i somras, 
kommer att erbjuda en buffé 
med sådant som hör julbor-
det till.

– Det blir traditionell 
julmat, förklarar Sven.

Beskriv din första tid 
som krögare i Alvhem?

– Jag trivs fantastiskt bra. 
Här är en underbar miljö, 
väldigt tyst och skönt. Hit-
tills har det varit vägarbetar-
na som jag har livnärt mig på. 
Det är trevliga och trogna 
gäster.

Dukat till julfest på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Krögare Sven Hallengren och Lisbeth Karlberg från Ale Slöj-
dare ser fram emot helgens arrangemang på Kungsgården i 
Alvhem. Det blir julmarknad i den gamla magasinsbyggnaden 
och i restaurangen dukas julbuffén upp.

SKEPPLANDA. 2009 
bidrog insamlingsstif-
telsen Naturarvet till 
att Verle gammelskog i 
Risveden räddades från 
att avverkas. 

Nu har man valt ut 
ännu ett skogsområde 
i Ale som man anser 
viktigt att bevara, näm-
ligen Iglekärr utanför 
Skepplanda.
Ett klick för skogen. Så heter 
projektet som ska göra det 

möjligt för Naturarvet att 
köpa Iglekärr gammelskog och 
kunna garantera att den är för 
evigt skyddad.

På projektets hemsida kan 
vem som helst gå in och lämna 
en gåva helt gratis genom att 
klicka på en knapp. Tack vare 
företag som sponsrar går en 
liten summa för varje klick till 
insamlingen. I gengäld får före-
tagen sin logga visad på hemsi-
dan. Den här typen av insam-
ling är helt unik för Sverige. 
Det menar Yrsa Sturesdotter 

som är verksamhetsledare på 
Naturarvet, som har sin verk-
samhet i Stockholm.

– Iglekärr har höga bio-
logiska naturvärden som är 
viktiga att ta vara på. Ägarna 
vill sälja skogen till oss och nu 
har vi två år på oss att samla in 
pengarna. Vi har snart fått ihop 
till handpeningen och kontrak-
tet kommer att skrivas i början 
på nästa år.

Stiftelsen har ett nära sam-
arbete med Naturskyddsfören-
ingen i Ale, som var de som tip-
sade om skogsområdet utanför 
Skepplanda. Leif Danielsson, 
ledamot i styrelsen, är en av de 
drivande i frågan. 

– Det är en av få kvarvarande 
opåverkade gammelskogarna i 
Sverige, som dessutom gränsar 
till naturreservatet Ekliden i 
Risveden. Det bevarade områ-
det hade i så fall blivit dubbelt 
så stort. I skogen finns många 
utrotningshotade arter som är 
viktiga att skydda, inte minst 
för oss människor. Man ska 
kunna uppleva riktig skog och 
inte bara planterade träd.

Föreningen samarbetar även 
med Alingsås och Lerum för att 
komplettera en del områden 
i Risveden. Fortfarande finns 
det ett par rester kvar som ännu 
inte är skyddade. 

Genom Naturarvet och Ett 
klick för skogen har ytterli-
gare en insamling startats på 
internet som enbart riktar sig 
till Ale. Upplägget är liknande 
men skillnaden är att man här 
skickar ett sms och på så sätt 
bidra med pengar.

Hittills har man lyckats 
rädda två gammelskogar: Verle 
gammelskog i Risveden och 
Årrenjarkas gammelskog, tio 
mil väster om Jokkmokk. 

JOHANNA ROOS

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

– Marknad och buffé i Alvhem

– Andra gången man väljer en gammelskog i Ale

Värdecheck som gäller för personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

/däck med värdecheck
195/65-15 91T

1420:-
KLART PÅ BILEN-PRIS

/däck med värdecheck
195/65-15 95T XL

1343:-
/däck med värdecheck

195/65-15 95T XL

1420:-

GOODYEAR EXTREME
Dubbdäck med extra 
bra inbromsning på is!

PIRELLI ICECONTROL
Nytt dubbfritt däck för 
nordisk vinter.

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

Ska du eller vädret styra?

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

NAMN

TEL

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

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

KLART PÅ BILEN-PRIS KLART PÅ BILEN-PRIS

Klick ska rädda skogen

Värdefull. Iglekärr gammelskog utanför Skepplanda ska bevaras genom insamling på Internet. Foto: Mats Abrahamsson

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Ackrediterade 
att släcka 2:or 
från bilprovningen

Bilverkstad

Samarbete med alla försäkringsbolag

SKEPPLANDA

HALVÅRSKORT
ALLA AAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVITETER

KRKR
Riktpris 
3300 kr

HELÅRSKORT

AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLA AAAAAKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTIIIIVITETER

KRKR
Riktpris 

5000 kr

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011

KR

ÄÄ
HHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT 1111111111100000000000--KKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTT

RIKTPRIS 900 KR

HALVÅRSKORT

VÄRLDENS BÄSTA 
JULKLAPP!
VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

��������

Edet Värdshus & Hotell
Tel: 0520-65 14 10

www.edetvardshus.se
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HUSETS JULTALLRIK
En kall och en varm tallrik 

lagad från grunden

99:-
Boka sittningar: Tors 18.30

Lör & Sön 12.00, 14.00, 16.00

Från 26 nov. Begränsat antal platser, för privat 

och företagsbokning ring vår kökschef: 

Martin på tel: 0704-96 66 45

L i l l a  E d e t s  V ä r d s h u s  o c h  S p o r t l i f e  p r e s e n t e r a r :

Erbjudande!
Äpplekaka med vaniljsås
vid köp av helgdagens.

Giltig tom 11.12.31 och endast med kupong
(värde 25:-)

HELGMIDDAG v.46
���������������������������������

kapris & citron serveras med en 
reducerad löksky samt stekt potatis. 

�����������������������������
fänkål serveras med en kall romsås, 
dillslungad potatis samt toppas med 

handskalade räkor & citron.

���������������������������������
kokt potatis, gräddsås, stekt lök och 

rårörda lingon.  

99:-
��������������������������������������

dryck samt kaffe.



alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 46  |   201116

GÖTEBORG. Att lyssna 
till musik är kultur, men 
inte att dansa till den-
samma.

Nu vill den moderata 
riksdagsledamoten 
Camilla Waltersson 
Grönvall från Lilla Edet 
se en sänkt moms för 
dansbandspubliken, till 
samma nivå som gäller 
för att gå och lyssna på 
en konsert.

– För mig är det i 
första hand en fråga 
om rättvisa, säger 
Camilla till Alekuriren.

Tillsammans med partivän-
nen Jenny Petersson har 
Camilla Waltersson Grön-
vall undertecknat motionen 
”Sänkt kulturmoms – en 
hälsoinvestering”. Moderat-
kvinnorna vill se en enhetlig 
moms för musikbranschen 
där en så låg momssats som 
möjligt bör eftersträvas.

– Det finns ingen logik 
i det system som tillämpas 
idag. Den som går på en kon-
sert och lyssnar på en dans-
bandslåt betalar 6 procent i 
moms. Den som går och lyss-
nar på samma låt och dansar 
till orkesterns musik betalar 
25 procent i moms. Detta 
är ett tydligt exempel på där 
människan påverkas av sys-
temet på ett omotiverat och 

felaktigt sätt, säger Camilla 
Waltersson Grönvall.

Det var Streaplersmed-
lemmen, Kjetil Granli, 
också han boendes i Lilla 
Edet, som uppmärksammade 
Camilla på det märkliga för-
hållandet när det gäller kul-
turmomsen.

– Han sade till mig att 
när du kommer in i riksda-
gen så får det hända något. 
Nu har ord blivit handling. 
Motionen är inlämnad och 
förhoppningsvis kan vi få till 
stånd en förändring under 
innevarande mandatperiod. 
Det är åtminstone vår ambi-
tion, förklarar Camilla.

För att väcka uppmärk-
samhet och få igång en dis-

kussion om den orättvisa kul-
turmomsen bjöds media in 
till en pressträff på Liseberg 
i förra veckan. Medverkade 
gjorde inte bara de moderata 
riksdagsledamöterna utan 
även flera kända namn från 
dansbandsbranschen samt 
Lisebergs artistchef Mikael 
Solkulle.

– Det är egentligen 
befängt att det ska vara en 
moms när folk står och lyss-
nar till en konsert på Stora 
Scenen och en annan när de 
dansar på Polketten, säger 
Solkulle och fortsätter:

– Jag träffar många 
arrangörer från mindre 
orter som driver folkparker 
och logdans. Deras situa-

tion skulle se annorlunda ut 
om vi kunde få se ett rättvist 
momssystem i framtiden. De 
extra slantar som arrangören 
skulle få över på en danskväll 
kan istället återinvesteras i 
det lokala föreningslivet eller 
vad det nu handlar om.

Kenny Samuelsson, 
sångare i Streaplers, är inne 
på samma linje.

– Det handlar inte om 
att vi dansband ska få bättre 
betalt, men det kan bli fler 

ställen att spela på. Nu är 
trenden att många parker får 
lägga ner, de har inte råd att 
driva ställena. Sedan har vi 
alla ideella idrottsföreningar 
som ordnar danser. Tänk 
vad en sänkt momssats skulle 
betyda för dem. Furulund-
sparken i Alafors är ett sådant 
exempel.

Sist men inte minst vill 
Camilla Waltersson Grön-
vall lyfta fram folkhälso-
aspekten. Två miljoner 

svenskar dansar varje månad. 
Det ska uppmuntras anser 
hon.

– Att dansa är en folkrö-
relse med djup förankring 
i den svenska folksjälen. 
Dansen är ett kulturarv väl 
värd att slå vakt om.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vill se en sänkt moms för dansbandspubliken. De moderata riksdagskvinnorna Camilla Wal-
tersson Grönvall och Jenny Petersson har skrivit en motion med rubriken ”Sänkt kultur-
moms – en hälsoinvestering”. Ett initiativ som välkomnas av dansbandsbranschen och dess 
arrangörer. Från vänster: Göran Liljeblad, Kjetil Granli, Mikael Solkulle, Bjarne Lundqvist och 
Kenny Samuelsson.

Orättvist. Arrangören till en konsert betalar 6 procent i 
moms. Ska du dansa till samma musik, exempelvis på Fu-
rulundsparken i Alafors, får arrangören betala 25 i procent 
i moms.                                              Arkivbild: Allan Karlsson

Rättvisemärkt motion
– Sänkning av dansbandsmomsen föreslås

års
nybils-
garanti

NÖDINGE. Ale Folkets-
husförening ansökte 
om 100 000 kronor i 
kommunalt stöd till 
digitaliseringen av bio-
anläggningen i Alafors 
medborgarhus.

Kommunstyrelsen 
avslår idag (läs tisdag) 
föreningens begäran.

– Den är redan finan-
sierad och klar, motive-
rar Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) beslutet.
Ale Folketshusförening har 
bland annat med pengar 
från landsbygdsprogrammet 
Leader Göta Älv, 483 000 
kronor, finansierat den nya 
digitala biografen i Alafors. 
Föreningen menar dock att 
det skulle behövas ytterliga-

re 100 000 kronor för att dra 
projektet i hamn.

– Enligt vår bedömning har 
de redan betalt anläggningen, 
investeringen är därmed ge-
nomförd. Det finns då inget 
skäl att gå in med ytterliga-
re skattemedel, menar Mikael 
Berglund.

Willy Kölborg, biofö-
reståndare i Alafors, menar 
dock att pengarna var avsed-
da för den framtida driften 
som innehåller en omfattan-
de ungdomssatsning.

– Vi hade hoppats att kom-
munledningen ville vara med 
på den, men det spelar egent-
ligen ingen roll. Vi kör ändå. 
Det kommer att bli öppet hus 
under kvällarna så ungdomar 
kan spela dataspel på biodu-
ken och vi kommer även att 

ha skolbio. Kulturutbudet 
är en viktig del för aleborna, 
menar Willy.

Mikael Berglund säger att 
Kommunstyrelsen aldrig fått 
någon ansökan om verksam-
hetsbidrag. Det som fanns att 
ta ställning till var en begä-
ran om investeringsbidrag. 
Han betonar samtidigt att 
bioverksamheten i Alafors är 
viktig för Ale kommun.

Med digitaliseringen av 
biografen kommer de heta 
premiärerna att komma upp 
på duken i rätt tid. Dessutom 
möjliggörs 3D med den nya 
anläggningen. Förra året gäs-
tades bion i Alafors av 1700 
besökare, den siffran ska nu 
överträffas med råge.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inget kommunalt stöd till digitalbion
Faksimil Alekuriren 
vecka 42, 2011.

POLIS
RONDEN
Tisdag 11 oktober

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

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

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

Inbrott på Kungsgården i 
Alvhem. Vissa spår säkras.

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

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

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

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

Lördag 15 oktober
Skadegörelse rapporteras från 
Skepplandahallen. Gärnings-

ALAFORS. Ut med det 
gamla och in med det 
nya.

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

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

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

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

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

– Det var nu eller aldrig. 
Inom ett halvår upphör för-
säljning av gamla kopior som 
i hittills har an änt oss a Vi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Däremellan lär det säkert 

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

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

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

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

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

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

JONAS ANDERSSON

Ny teknik räddar bion i Alafors

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

Radhusbrand i Älvängen
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Kraftig dimma var orsaken till att en bil gick av vägen på 
E45 i Alvhem på torsdagskvällen. Fyra personer befann sig 
i bilen när olyckan inträffade. Chockade men välbehållna 
kunde de tas omhand av räddningspersonal.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Bil gick av vägen i Alvhem
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POLIS
RONDEN

Måndag 7 november

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna krossar en ruta och tar 
sig in i bostaden. Det är för 
närvarande okänt om något 
tillgripits.

Ett par i Nödinge, som 
varit borta på semester, upp-
täcker att de har haft inbrott. 
Smycken är borta.

Fredag 11 november

Boktjuvar
Inbrott upptäcks på Älvängens 
bibliotek. Böcker och tidningar 
är tillgripet.

Villainbrott i Hålanda. 
Gärningsmännen tar sig in 
fönstervägen och tillgriper 
diverse gods.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/11 – 14/11: 29.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Svårt att höra?
Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Efter fyra år är det 
dags för en facelift och 
mer teknik till Audi A5, 
S5 samt värstingen 
RS5. 

Tyskarnas ”femma” 
är inte en bilmodell 
utan snarare en stor 
familj bestående av 
sju versioner i tre 
olika grundutföranden: 
Sportback, Coupé och 
Cabriolet. 

Även om tekniklyftet 
är större än designlyf-
tet så är en sak snudd 
på oförändrad – prislap-
pen. 

Vi befinner oss i sher-
ryns huvudstad Jerez 
och frågan är om bilen 
är lika berusande eller 
ger den huvudvärk? 

Efter ett snabbvarv runt test-
bilen och med några smyg-
bilder på gamlingen i fickan 
så ser vi att nosen har begå-
vats med en ny grill, fräckare 
strålkastare och stora luft-
intag med omformade dim-
ljus. Baktill upptäcker vi nya 
bakljus och yttermåtten har 
svällt med ynka en millimeter 
på alla håll och kanter. Man 
kan lugnt säga att designför-
ändringarna är diskreta och 
det krävs ett tränat öga för 
att upptäcka dem.  

”Femma” för fem 
Ljudet av klapprande kastan-
jetter och frasande volang-
kjolar hörs i hotellobbyn. 
Utanför står skönheterna 

uppställda med millimeter-
precision och kvicksilvret 
visar på närmare 40 grader.  
Men det känns inte som 
någon uppoffring att köra 
bil istället för att ligga med 
en paraplydrink vid poolen 
- man sitter nämligen skönt 
och interiören är ombonad 
och sval tack vare klimatan-
läggningen. 

En nyhet är att Audi A5/S5 
Sportback numera är femsit-
sig som standard, tidigare var 
ju bilen strikt byggd för fyra. 
Men vad i hela friden mer 
är nytt? Efter ett noggrant 
detektivarbete visar det sig 
att nyheterna inskränker sig 
till nya textilier, färger och 
eleganta dekorinlägg. Finns 

en slant över på sparkontot 
så kan man bland annat välja 
till att få möblemanget i nap-
paläder, vilket kostar från 
17 000 till 69 300 kronor. 

Ger mersmak
Under huven erbjuds sex 
motorer och står en bensin-
fyra överst på önskelistan så 
finns maskiner på 170 samt 
211 hästar. Tycker du det 
är snålt med effekt? Tja, då 
får du hoppa upp ett steg 
till S5:an som bjussar på en 
kompressormatad sexa á la 
333 hästkrafter. Audi snackar 
hellre om sänkt förbruk-
ning än prestanda, ändå har 
värstingen RS5 fått behålla 
sin muskulösa V8 på 450 
kusar som får hornen att 
börja växa. Hur det är med 
dieselalternativen? 

Jo, snålast är en fyra på 177 
hästkrafter som dricker 0,47 
liter milen och nästa motor 
på tur är en sexa på 245 hk. 
Vi koncentrerar oss på den 
billigaste modellen, Audi A5 
Sportback 1,8 TFSI, som kan 
bli din för 309 600 kronor. 
Här arbetar en sexväxlad låda 
som drar fint på alla växlar 
samtidigt som däcken biter 
sig fast i den andalusiska 
asfalten som tar oss mot skat-
teparadiset Gibraltar. 

Snål förbrukning och 
bra prestanda matchas med 
en fantastisk väghållning. 

En berusande känsla

AUDI A5 SPORTBACK 1,8 TFSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cyl. Max effekt: 170 
hk mellan 3 800-6 200 varv/min. 
Max vridmoment: 320 Nm mellan 
1 400-3 700 varv/min.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: dubbla 
triangellänkar. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med elmeka-
nisk servo. Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 281, 

längd 471, bredd 185, höjd 139. Tjäns-
tevikt 1 565. Bränsletank 63 liter.  
Prestanda: Toppfart 230 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,2 sek.
Förbrukning/miljö: 5,8 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
136 g/km.
Pris: 309 600 kronor.
Plus för: Bra mix av sport och kom-
fort, design när den är som bäst, 
utmärkt detaljkvalitet, snål och stark 
motor.
Minus för: Hur vore det med bättre 
garantier? Tillbehören kostar skjor-
tan.

Dyrast i familjen är RS5:an 
som kostar hela 784 600 så vi 
avrundar med att konstatera 
att det är dyrt att leva – men 

begravningar är inte heller så 
billiga!
JOHANNES GARDELÖF

STAFFAN SWEDENBORG

Audi A5 Sportback 1,8 TFSI.



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!

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010

2011  |   vecka 46  |   nummer 40  |   alekuriren 19SPORT

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

Division 1 södra damer
Ale IBF – Hovshaga AIF 2-2 
(0-2,1-0,1-0,0-0)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sophia 
Adolfsson. Matchens kurrar: Sofia 
Skyberg 3, Jennie Hedberg 2, Per-
nilla Pettersson 1.

Division 4 Göteborg
Torslanda – Skår 7-6
Mål Skår: Marcus Pettersson 3, 
Mikael Maliniemi, Mattias Hansson, 
Danny Eriksson.
Matchens kurrar: Marcus Petters-
son 3, Mikael Maliniemi 2, Danny 
Eriksson 1.

Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Torslanda 22-22 
(10-11)
Mål NSK: Gorana Vlahov 5, Jessica 
Edler 5, Nathalie Löfvendahl 3, Sofia 
Olofsson 3, Sofia Hvenfeldt 2, Caro-
line Karlsson, Jessica Pettersson, 
Sara Andréassson, Jenny Jensdottir 
1 vardera. Matchens kurrar: Sofia 
Hvenfeldt 2, Gorana Vlahov 1.

Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Kärra 32-20 (14-15)
Mål Ale: Niklas Eriksson 7, Andreas 
Johansson 5, Joakim Samuelsson 
5, Peter Welin 4, Marcus Hylander 3, 
Mikael Strigelius 3, Mattias Johans-
son 2, Kim Sandberg 2, Rikard Bäck-
ström 1. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Torbjörn Mattsson 1.

1. Rosendal  6 +57 12
2. Hisingen/Torslanda 7  +58 10
3. Fjärås 5 +47  8
4. V Frölunda 6 +  2  7
5. Kärra 7 +26  6
6. Särökometerna 6 +25  6
7. Baltichov 5 +  6  6
8. Rya 7 –15  5
9. Ale HF 6 –10  4
10. Banér 6 –46  4
11. ÖHK Göteborg 7 –150  0

Träningsmatch
Ahlafors – Sävedalen 1-1 (0-0)
Mål AIF: Peter Antonsson.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 8 
november deltog 13 par. Medel var 
120 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  170
2. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson   163
3. Lisbeth Adolfsson/Marita Mesch   131
    Nils Lindström/Stig Christensson 131
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         125
6. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson   121

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. – Det var 
en enorm kamp hela 
matchen, men vi tog 
den och vann den, 
säger Andreas Johans-
son, en nöjd linjespring-
are i Ale HF.

Kärra bjöd upp till en 
sevärd och dramatisk 
kvällsunderhållning.

Torbjörn Mattsson 
spikade igen målet och 
blev stor hjälte när 
matchen avgjordes.

Det var bra fart i Älvängens 
kulturhus som var tillfällig 
spelplats för Ale 
HF:s herrar i 
onsdags. Lagen 
följdes åt och 
tampades om 
ledningen. 
Gästande Kärra 
med flera bekanta Aleansik-
ten hade ett litet övertag i den 
första halvleken.

– Vi hade en bra inställ-
ning idag och fick inte panik. 
Dessutom kunde vi gå runt på 
många spelare utan att tappa 
kvalité. Vi har pratat mycket 
i veckan och all osämja som 
funnits är utagerad. Det 
märktes idag. Nu spelade vi 
– och framför allt så kämpa-
de vi – som ett lag, berättar 
en svettig Andreas Johansson 
efter matchen, som var mest 
till freds med att glädjen var 

tillbaka i omklädningsrum-
met.

Laget i all ära. Det var in-
dividuella prestationer som 
avgjorde matchen till Ales 
fördel. Torbjörn Mattsson 
gjorde i slutminuterna ett 
antal fenomenala räddning-
ar i målet och framåt visade 
Marcus Hylander, Michael 
Strigelius och Andreas Jo-
hansson vinnarinstinkt. Till 
skillnad från tidigare hotade 

Ale från samtliga positioner. 
Positionen som högernia har 
spökat, men var plötsligt en 
styrka där Niclas Eriksson 
och Marcus Hylander avlös-
te varandra och tillsammans 
gjorde tio mål. Bakåt finns 
fortfarande mer att önska, 
men segern visar att Ale är 
på rätt väg.

– Det känns allt bättre och 
vi börjar bli trygga i hur vi ska 
spela. Det har varit lite rörigt 

i början på säsongen med nytt 
system. Nu har vi snackat ut 
och vi är överens om hur vi 
ska agera, säger Andreas Jo-
hansson.

Att det har funnits me-
ningsskiljaktigheter inte bara 
mellan spelarna i den hårda 
konkurrensen, utan också 
gentemot årsfärske tränaren 
Magnus Weistedt bekräf-
tades senare under veckan 
då styrelsen valde att entle-

diga handbollsfilosofen. Ale 
HF letar nu ny tränare och 
tills vidare leds laget av Frank 
Wahlqvist och Anton Sle-
huber.

NÖDINGE. Ett spel som 
haltade och underläge 
16-21.

Inget talade för 
Nödinge SK:s hand-
bollsdamer.

Då släppte tränare 
Marcus Bengtsson in 
15-åriga Sofia Hvenfelt 
i hetluften, ett beslut 
han sent kommer att 
ångra.

När bara tio minuter återstod 
såg gästande Torslanda ut att 
gå mot en säker seger. Hem-
malaget hittade plötsligt en-
ergin och anförda av talangen 
Sofia Hvenfeldt hittade man 
nya vägar genom TAIK-för-
svaret. Strax före slutet kvit-
terade Nathalie Löfvendahl 
till 22-22 och hade sedan 
dessutom ett skott i stolpen. 
Så nära var NSK att ta samt-
liga poäng med sig från det 
som till stora 
delar var en 
mycket medi-
oker match av 
hemmalaget.

– I vår sista 
time-out bad 
vi tjejerna att ta fram hjärta 
och inställning. I den här 
typen av matcher hjälper 
ingen taktik och helt uppen-
bart förstod de vad vi sa, säger 
Marcus Bengtsson. 

Efter en målmässigt jämn 
första halvlek slarvade NSK 
bort initiativet efter paus. 

Torslanda utnyttjade hem-
malagets uddlösa anfallsspel 
och seglade ifrån. Ledningen 
var som störst hela fem mål. 
Upphämtningen inleddes av 
trotjänaren Gorana Vlahov 
som sköt fyra viktiga mål när 
försprånget hämtades in, men 
framför allt var det satsningen 
på Sofia Hvenfelt, A-flicka, 
som vände matchen. Sofia 
kom in med knappt tio mi-
nuter kvar att spela och sköt 
två mål, stoppade minst lika 
många i försvaret och leve-
rerade ett antal målgivande 
passningar.

– Riktigt roligt att se. Sofia 
klev fram och vågade spela sitt 
spel. Hon är ett stort ämne, 
men vi kommer att matcha 
henne försiktigt och akta oss 
för att bränna ut henne. I år 
är hon med för att se och lära, 
men är hon het tvekar vi inte 
att använda henne, beröm-

mer Marcus 
Bengtsson.

Nödinge 
SK:s sä-
songsinled-
ning ger med 
all rätt visst 

hopp om fortsättningen, 
men först på torsdag vet vi 
hur laget står sig i konkur-
rensen med de allra bästa. Då 
väntar nämligen serieledande 
och obesegrade Bjurslätt/Hi-
singen på bortaplan. 

– Det är ett lag vi har bra 
koll på. Det är ett ungt och 

Hämtade in fem mål
– NSK knep poäng i slutminuten

– Kul, spännande! Jag har 
inte varit nervös innan på 
tävlingar så det är jag inte 
nu heller. 

Hur gick det till när du 
kvalade in?

– Jag samlade tillräckligt 
många poäng genom att pla-
cera mig bra i 120-klasserna. 
Sammanlagt var det 16 som 

gick vidare från hela landet, 
varav två i distriktet Västra 
Götaland.

Hur kommer tävlingen 
att gå till?

– Den 24 november går 
semifinalen där de sex bästa 
går vidare till finalen dagen 
efter.

Vilken häst kommer du 

att rida?
– Quite Caletto.
Vilken placering siktar 

du på?
– Jag vill vinna!

...Lydia Lindén från Älvängen som kvalade in till semifinalen i hopptäv-
lingen Agriahoppet som går i Globen den 24-25 november.

Hur känns det att få tävla i Globen?

Hallå där...

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

snabbt lag. Vi måste vara nog-
granna i avsluten annars straf-
fas vi. Vi får ta på oss blåstäl-
let för att vinna, säger en trots 
allt ganska hoppfull Marcus 
Bengtsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nathalie Löfvendahl var nära att avgöra den dramatiska 
kampen mot Torslanda, men hennes sista avslut tog i stol-
pen. Nödinge vaknade lite försent för att få med sig alla 
poäng.
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HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Torslanda 22-22 (10-11)

Kämpaseger för Ale HF

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Matchvinnare. Torbjörn Mattsson, Andreas Johansson och Michael Strigelius svarade alla för viktiga insatser när Ale HF av-
gjorde hemma mot Kärra HF.

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Kärra 32-20 (14-15)



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 17 november

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

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppettider: 
Måndag-lördag 10-22

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

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

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

Husbilar
Husvagnar

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

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Sönd 20 nov, kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

TILLBERGA

ELITSERIEBANDY!

NÖDINGE. Ale IBF var 
länge illa ute, men 
vände 0-2 till 2-2 i 
slutperioden.

Målvakten Sofia 
Skyberg, 19, var stor 
matchhjälte med ett 
antal fantomrädd-
ningar.

– Hon har varit 
fantastiskt bra hela 
säsongen, berömmer 
tränaren Ralph Gus-
tafsson.

Poängen som bärgades inför 
162 åskådare i Ale gymnasi-
um var Ale IBF:s första på 
fem matcher. Som drabb-
ningen utvecklade sig fick 
båda lagen se sig tämligen 
nöjda med delad pott. Gäs-
tande Hovshaga AIF hade 
den första halvan av match-
en, medan Ale IBF fick kämpa 
sig in i handlingen. Sju mi-
nuter före slutsignalen satte 
Hanna Berglund en välför-
tjänt kvittering.

– Det var en stor lättnad. 
Jag ville inte ha ytterligare en 
uddamålsförlust och tjejerna 
hade jobbat ihop till poängen 
så det kändes väldigt skönt, sa 
Ralph Gustafsson.

Ale inled-
de tveksamt 
och nervöst. 
Hovshagas 
ledningsmål 
var en bjud-
ning från 
ett passivt och virrigt för-
svarsspel. Uret visade bara 
drygt två minuter. Tio mi-
nuter senare i första perio-
den letade sig ett slumpmäs-
sigt flippskott långt utifrån in 
i nätmaskorna bakom Sofia 
Skyberg. 2-0 speglade match-
bilden väl, men det skulle bli 
bättre med hemmaögon sett. 
I mittperioden ökade Ale in-

tensiteten och aggressiviteten 
i spelet. 14:48 hade gått när 
Malin Bernhardsson skick-
ade in bollen framför kassen 
där notoriske målskytten 
Sophia Adolfsson stod pla-
cerad. Reduceringen till 1-2 

gav liv i till-
ställningen.

– Vi fick 
ytterliga-
re energi 
och tjejer-
na kände 

att vi var på väg in i match-
en på allvar. Vi behövde inte 
säga särskilt mycket inför den 
tredje perioden. Alla visste 
vad som krävdes.

Flertalet spelare som 
börjat trevande växte in i sina 
roller och var i sista perioden 
precis så bra som vi lärt känna 
dem. Med lite tur hade Ale 
tagit med sig full pott.

– Det var nog ändå rättvist 
att vi delade på poängen. Vi 
hade båda varsitt stolpskott, 
summerade Gustafsson som 
bara behöver vänta en vecka 
till nästa spännande hemma-
match.

Ale IBF möter på söndag 
tabelltrean Warberg IC. Det 
blir första division ett match-
en i nya Bohushallen.

– Det ska bli riktigt kul. 
Warberg är en ordentlig vär-
demätare och det ska bli kul 
att se var vi står.

SKEPPLANDA. Derny 
Harman.

Där har ni Skepplanda 
BTK:s nye huvudträ-
nare.

– Jag är riktigt sugen, 
det ska bli skoj att få 
träna ett herrlag igen, 
säger Derny till lokal-
tidningen.

SBTK-styrelsen fick sin 
önskan infriad. Efter en tids 
betänketid tackade Derny 
Harman ja till uppdraget 
som tränare för Forsvallens 
stolthet, som de två senaste 
säsongerna slutat tvåa i divi-
sion 5 Västergötland Västra.

– Det är en ung, ambitiös 
och harmonisk grupp som 
jag får förmånen att arbeta 
med. Det ska bli oerhört 
intressant, säger Derny.

En avgörande betydelse 
för Derny Harmans beslut 
var att övriga pusselbitar i 
ledarorganisationen skulle 
falla på plats. Jimmy Johans-
son blir kvar som assiste-
rande tränare och Kjell 
Björstedt fortsätter också 
sitt uppdrag som fystränare.

– Det var en förutsättning 

för att jag skulle tacka ja, fast-
slår Harman som de senaste 
säsongerna varit verksam 
som ungdomsledare i SBTK.

Noterbart är att fjolårets 
fantastiska bedrift att som 
enda division 5-lag ta sig till 
kvartsfinal i DM nu gene-
rerat i en plats i Svenska 
Cupen 2012. Omgång 1 
kommer att spelas i slutet av 
juli eller början av augusti 
med de totalt 64 lag som 
distrikten anmäler. Dessa lag 
kommer från division 1 och 
neråt. Omgång 2 spelas pre-
liminärt 18-19 augusti med 
32 vinnare från omgång 1 
samt de 32 lagen i Allsvens-
kan och Superettan.

– Detta blir verkligen 
något att se fram emot för 
klubben och för killarna, 
säger Derny Harman, som 
hoppas få behålla truppen 
intakt och eventuellt också 
krydda den med ett par 
nyförvärv.

Skepplandas damer, som 
trillade ur division 2 i år, har 
också klart med ny tränare. 
Johan Rehnlund efterträder 
Christian Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Derny Harman ny SBTK-tränare
Derny Harman blir ny tränare för Skepplanda BTK:s herrse-
niorer i division 5.

Ett steg i rätt riktning
– Ale IBF:s damer räddade poäng hemma

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Hovshaga AIF 2-2

Jennie Hedberg var en av få 
som hade energi hela matchen.

Bohus gymnastikförenings yngsta bjöd på uppskattad upp-
visning i periodpauserna.

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I BOHUSHALLEN

Söndag 20/11

Div2 herr, kl 12.15
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Div1 södra damer kl 15.00
Ale IBF - Warberg IC

Matchvärd:

www laget.se/aleibfwww.lag sese/a/ le

Al  IBF - Pixbo Wallenstam IBxbo WWaallensta  IBFPixPF -Ale IBAl b W llb WW lBF P IBFPiPIB

Divv11 södra damer kl 15.00a dammer k 15.0drö1 siv
Ale IIBBFF -- WWarberg ICFF WWWarbeerg CIIBBee AA

MaMatt hv rdvärdd:tchM hvhv rrdvär :c

WWW.SUPPLIERPARTNER.SE
Logistik  Kvalitet  Produktion
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Lyxweekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Collection Hotel 
Temperance   
Bo i centrum av Malmö – nära 
till Turnig Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
•  2 x eftermiddagsfika med 

kaffe & kaka
• 1 x enkel kvällsbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Restaurang Skeppsbron 2

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 
2011 samt 6/1-15/6 2012. Valfri 
fl era helgdagar – ring & hör! 
Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

Hotell Nissastigen   
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

749:-
Pris utan reskod 899:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  Fri entré till Badhus
•  Fri träning på Motion och 

Hälsa

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2011 samt 1/4-1/6 2012. 

Pris per person i dubbelrum
2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Lyx & flärd i Danmark
3 dagar i Hobro, Jylland
Hotel Amerika   
Mitt i bokskogen nere vid 
Danmarks vackra Mariager 
Fjorden i Nordjylland, ligger en 
liten oas som kan göra något 
speciellt med dina nästa semes-
terdagar: Hotellet är av topp-
kvalitet och har klassisk, rustik 
inredning. Använd den idylliska 
belägenheten till en tur längs van-
drarstigarna genom Österskogen 
– t.ex. nere vid vattenkanten av 
Danmarks nog vackraste fjord. 
Ta en promenenad in till cen-
trum av charmiga Hobro (3 km) 
med hamn, caféer, museer, teater 
och galleri – eller en körtur längs 
Mariager Fjord och naturområdet 
Bramslev Backar (12 km). 

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
•  Välkomstkorg m. choklad, 

frukt & vin

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
16/12 2011 samt 9/1-22/6 
2012.  
Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 349:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

NÖDINGE. På söndag 
blir det teaterunder-
hållning i Ale gymna-
sium.

Medlemmar från FUB 
i Ale intar scenen.

Målsättningen är att 
föreställningen ska 
locka fullt hus.

– Jag tycker pjäsen behand-
lar ett allvarligt ämne, men 
vi gör den på ett roligt sätt. 
Den behandlar de stora 
livsfrågorna och de är ju 
alltid aktuella, säger Jörgen 
Hansson som spelar Faust i 
pjäsen med samma namn.

Faust är en klassisk pjäs 
som skrevs för två hundra 
år sedan av Johan Wolf-
gang von Goethe, en av 
Tysklands största författare. 
Den handlar om människans 
eviga sökande efter kunskap 
och lycka. Finns det ett slut-
giltigt mål för denna strävan? FUB i Ale menar att man 

inte måste veta 
allt. Meningen med livet är 
livet självt. Inte mer men 

heller inte mindre. Att leva 
ett aktivt liv helt och fullt och 
ta vara på de små glädjeäm-
nena som vi möter varje dag. 
Det är det det handlar om. 
Således har FUB naturligtvis 
sett till att ha ett lyckligt slut 
i sin tolkning av pjäsen.

FUB är föreningen för 
funktionshindrade barn, 
ungdomar och vuxna. En 
viktig del av verksamheten 
här i Ale är att verka för en 
meningsfull fritid för med-
lemmarna. Teater är en sådan 
verksamhet. Detta är tionde 
året med teaterverksamhet 
och Faust är den sjätte pjäsen 
som FUB sätter upp. 

– Det blir alltid bra till 
slut. När vi väl står på scenen 
faller bitarna på plats, säger 
Clyde Persson.

❐❐❐

Tio år av teater i FUB:s regi
– Faust visas i 
Ale gymnasium

Jörgen Hansson (Faust) och Peter Ekström (Mephisto) är två av huvudrollsinnehavarna i te-
aterföreställningen Faust som FUB i Ale spelar upp i gymnasiet nu på söndag.

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:

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Tintin
Fre 2/12 och sön 4/12 kl 18  

Arthur och 
julklappsrushen 3D

Sön 4/12  kl 15  

www.alefolketshus.se

Kommande

Breaking Dawn 
Part 1

Fredag 25/11 & 
Söndag 27/11 kl 18
Entré 100 kr. Från 15 år

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 
1 är den uppmärksammade fortsättningen 

och fjärde delen i Stephanie Meyers 
berättelse om Bellas och Edwards 

omöjliga kärlek..
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Alvhem)

Lördag & söndag 19-20 nov kl 11-17
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Korv- och hamburgergrillning

Restaurangen serverar 

JULBUFFÉ 150:-
Inklusive kaffe

Förboka gärna på 0303-33 65 70

på Repslagarmuseet i Älvängen
Lördag 26 november kl 11-15

Traditionell

��������������������
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster

Massor med erbjudande och fynd

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Julpyssel, sagohörna, fiskedamm, 
häst & vagn, julklappsjakt, glögg, 
adventkaffe, korvgrillning, 

lotterier, m.m

Fr
i e

ntré

0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

NÖDINGE. Förra tors-
dagen vreds klockan 
tillbaka och teatersa-
longen på Ale gymna-
sium förvandlades till 
60-talets glammiga 
schlagerscen där Anita 
Lindblom var stjärnan. 

När den kritikerro-
sade krogshowen Anita 
Lindblom x 3 drog 
igång hade publiken 
svårt att sitta still.

Höga klackar, glittriga klän-
ningar, taktsäkra finger-
knäppningar och små nätta 
danssteg. 60-talskänslan 
infann sig samma stund som 
Malena Jönsson och syst-
rarna Gabriella och Sofia 
Lockwall trippade ut på 
scenen i sina blonda peruker. 

Inför de drygt 100 be-
sökarna skildrade de en av 
vår tids största schlageriko-
ner. Välkända sånger varva-
des med inlevelsefullt skåde-

speleri som fick historien om 
Anita Lindblom att växa fram 
på ett mycket trovärdigt sätt. 

Bakom glamouren fanns 
en annan sida som kantades 
av skandaler, kärleksaffärer 
och självmordsförsök. Såväl 
press som myndigheter för-
följde henne och löpsedlarna 
lyste i folkets ögon. 

Karaktärerna i Anita x 3 
skildrade Anita Lindblom 
utifrån hennes tre motsägel-
sefulla sidor, den hon är, den 
hon vill vara och den offent-
liga bilden.  

Hennes många roman-
ser, bland annat med box-
aren Bosse Högberg och 
skådespelaren och regissö-
ren Gunnar Hellström, var 
som julafton för pressen, för 
att inte tala om hennes skat-
teknipa som så småning-
om fick henne att fly landet. 
Hennes dåliga nerver och 
sammanbrott gick som en 
följetång i media. 

Kvicka repliker
I showen berättades det om 

hennes första år i Gävle, 
sonen Jörgen som hon födde 
blott 17 år gammal och om 
jakten på kärlek och självres-
pekt. Även de rättsliga tvis-
terna med en flyttfirma som 
förstörde alla hennes möbler 
i flytten till Frankrike var ett 
återkommande ämne.

Bitterljuv underton
Kvällen genomsyrades av den 
tapperhet som Anita Lind-
blom, trots sin bräckliga och 
förvirrade personlighet, höll 
fast vid. 

Att publiken hängde med 
i såväl berättelserna som lå-
tarna gick inte att ta miste på. 
Instämmande nickningar och 
uppskattade handklapp talade 
sitt tydliga språk.

De kvicka replikerna hade 
en bitterljuv underton som 
väckte nyfikenheten kring 
denna mångsidiga kvinna. 
Hon har nu hunnit fylla 73 
år och är bosatt i en mindre 
studio i Frankrike tillsam-
mans med sin katt.

Glammigt med rätta 60-talskänslan
– Anita Lindbolm x 3 intog scenen på Ale gymnasium

I PUBLIKEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!

Trippelt upp. I showen Anita Lindblom x 3 gestaltades den berömda schlagerstjärnan utifrån tre av hennes många sidor. 

Kvällen bjöd på såväl humor som bitterljuva känslor.
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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
26 november är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
årliga julmarknad.

Portarna öppnas med en 
kanonsalut av hemvärnet. 
Ett 40-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina pro-
dukter, alltifrån livsmedel, 
varma sockor, sjalar, vantar, 
smycken, konstglas, julde-
korationer, träslöjd, kort, 
böcker, kläder och mycket 
mera.

För den som vill njuta av 
närproducerad mat finns det 
ett rikt utbud av charkuteri-
varor, äpple- och havtorns-
produkter, honung, getost 

och hembakt bröd med 
mera. Har du problem med 
att hitta julklappen du behö-
ver, så hittar du den säkert 
här.

Ska du resa bort i jul och 
behöver ett larm till ditt hus 
eller har fundering på att 
installera en värmepump, så 
kan du få den information du 
behöver på julmarknaden.

Det finns goda vinschan-
ser i julklappslotteriet och 
tomtejakten med vinster från 
alla hantverkare.

Det går bra att bara koppla 
av med lite glögg, advent-
skaffe med dopp eller för 
den lite mer hungrige en god 

grillad korv. Ute på gården är 
grillen tänd. 

För barnen finns det både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. Tomten 
är naturligtvis på plats. Både 
stora och små kan avsluta 
dagen med en rundtur med 
häst och vagn.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se den 
fantastiska utställningen 
”Oljemålningar” med Paul 
Nordholm har ytterligare 
ett tillfälle nu.

❐❐❐

Frågor och svar var 
en vanlig form för 
samtal och diskussio-

ner på Jesu tid. Det behövde 
inte betyda att man undvek 

frågan utan istället att man 
med den nya frågan ville 
leda resonemanget till ett 
rätt svar.

Översteprästerna och de 

skriftlärde var irriterade över 
de friheter Jesus tog sig. Han 
rensade templet från försäl-
jare, tog utan protester emot 
hyllningar. När Jesus frågar 
dem om deras syn på Johan-
nes Döparen, handlade det 
inte bara om dopet utan även 
om hans verksamhet och för-
kunnelse.

De ljög när de svarade att 
de inte visste. Sanningen var 
att de inte ville säga det. Ett 
negativt svar kunde de inte ge 
eftersom de var rädda för fol-
kets reaktion. Ett positivt svar 
ville de inte heller ge eftersom 
det skulle ha gett Jesus rätt att 
handla som han gjorde.

Ställer vi också ibland Jesus 
till svars för saker som sker i 
våra liv och vår omgivning? 

Lev för Jesus, inte annat är 
dock värt att kallas liv, åt den 
vännen fram för andra, hjär-
tats första kärlek giv. 

Giv dig helt ty det begär han, 
själv han gav sig helt åt dig.

När han fattig och förak-
tad, gick här nere korsets stig.

Giv dig helt och vet att 
ingen, än förlorat däruppå

Lev för Jesus tills du salig, 
in uti hans ro får gå.

För Pingstförsamlingen i Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

Frågor och svar

Traditionell julmarknad

Tomten kommer att finnas på plats när Repslagarmuseet 
firar sin traditionella julmarknad nästa lördag.

Hjärtum Västerlanda PRO-förening hade 
den 9 november kvartalsmöte i Hjärtumsgår-
den där ett 70-tal medlemmar deltog. Mötet 
leddes av ordförande Berth Andersson och 
behandlade bland annat bytet av och flytt till 
nya lokalen på Pilgården. Efter mötet bjöds 
på bejublad underhållning av Forshällarna. 
Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Lennart Eriksson
HjV PRO-förening

Kvartalsmöte i Hjärtumsgården

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
26 november blir det mu-

sikcafé på Repslagarmuseet. 
Arrangemanget sätter punkt 

för julmark-
nadsdagen.

Först ut 
är Kerstin 
Thuresson 
och K-G 
Malm med 
”Synd och 
Skam” visor 
av bland 
andra Allan 
Edwall, 
Stefan 
Demert 
och Skån-
ska Lasse 
samt berät-

telser från tusen och en natt 
och vår egen rika och musti-
ga folksagoskatt.

Kerstin Thuresson är vida 
känd för sin berättarstil som 
är fylld av humor och genia-
litet. Hon har tidigare sam-
arbetat med olika musiker 
på bland annat berättarfes-
tivaler. 

K-G Malm är vissångare, 
poet och skådespelare med 
en ovanligt varm röst. Allan 
Edwall, Dan Andersson, 
Evert Taube och Ruben 
Nilsson är några av hans 
favoriter som han gärna 
spelar. Som berättare kan 
han övertyga publiken med 

Populärt musikcafé på Repslagarmuseet

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé 
Torsdagen 17 november 

i Starrkärrs församlingshem 
kl 10.00-12.00

  
Från Starrkärr till Nasaret 

Kyrkoherde Björn Nilsson m.fl. 
berättar om 

Resan till Israel

skruvade skrönor, alldagliga 
och surrealistiska på en och 
samma gång. 

Efter pausen är det dags 
för ”Mot Okända hav” med 
Ingmari Dalin. Mot okända 
hav handlar om mötet med 
sin inre och yttre ridda-
re och att ibland våga släppa 
taget och fara ut mot okända 
hav. Till största delen består 
programmet av Ingmaries 
egen text och musik. 

Ingmari sångerska, gitar-
rist, låtskrivare, textförfatta-
re, har drygt tjugo års bak-
grund inom musikbran-
schen. Hon har givit ut tre 
skivor med egen musik och 
egna tonsättningar samt 
medverkat på några sam-
lingsskivor. Hon spelar 
gärna själv men även i duo- 

eller triosättningar. Ing-
marie fick kulturstipendi-
et 2003 för uppmärksammad 
gärning i Göteborg

Kaffe och bullar finns att 
köpa både före och under 
pausen hälsar arrangören.

❐❐❐

Ingmari Dalin är en av de 
etablerade musiker som 
gästar musikcaféet på Rep-
slagarmuseet nästa lördag.
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Döda

Vår Käre

Hugo Hansson
* 16/6 1928

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Svenstorp
10 november 2011

MAGNUS och MARIA
Malin, Elin
Syskonen

Elsy, Nancy, Bruno
med familjer

Övrig släkt och vänner

När höstlöven faller och
mot vintern vi går

Med saknad och sorg vi
står vid Din bår

Vi anade ej att vi Dig
skulle mista

Att sommaren som gått
skulle bliva den sista

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 24

november kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 22 november.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen, avd.
Västeräng för god och

fin omvårdnad.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer
Fuxerna kyrka
Sön kl 10, Fögmässa, 
Westergaard. Sönd kl 17, 
Musikgudstjänst, Nya Mot-
ettensemblen. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsdag 16/11 kl 18.30, 
SpårarScout - Upptäck-
arScout. Lörd 19/11 TUR 
samlas  Hantverk Frågor 
- Sofi a S. Sönd 20/11 kl 16, 
GUDSTJÄNST Anne-
Marie Svenninghed. Sång 
Malin Lundgren. Nattvard. 
Möjlighet att välkomna nya 
medlemmar i församlingen. 
Onsd 23/11 kl 18.30, Även-
tyrarScout - Tonår.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 20/11 
kl 10, Familjegudstjänst 
Wetterling, kyrkkaffe. Fred 
25/11 kl 18.30, Vesper, 
Wetterling. Hålanda sönd 
20/11 kl 12, Familjeguds-
tjänst Wetterling. S.t Peder 
sönd 20/11 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Tisd 22/11 kl 
18.30, Fördjupningskväll. 
Ale-Skövde sönd 20/11, se 
övriga. Tunge sönd 20/11 kl 
12, Mässa Skredsvik.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 15/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 16/11 kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
17/11 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, RPG Smyrna, 
Margareta Söderström, 
”Västgöta-Bengtsson – min 
pappa”. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Fred 18/11 kl 
19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus och café för ung-
domar. Lörd 19/11 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
20/11 kl 11, Gudstjänst, 
Elias Berg. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 22/11 
kl 8-9, Bön. Kl 19, Äldste/
styrelsemöte.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsdag 17/11, Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. Sönd 20/11 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Nilsson. 
Söndagsskola, Medverkan 
av Kyrkokören. Nols kyrka 
kl 17, Lovsångsgudstjänst 
Nordblom.

Bohus pingstkyrka
Onsd 16/11 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
20/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 23/11 
kl 19, Sång bibbelläsning 
och bön.

Elimförsamlingen i Alafors 
Torsd 17/11 kl 18, Musik-
café Ohlins.

Nödinge församling
Onsdag 16/11 kl 19, Surte 
Missionskyrka Ekumenisk 
bön. 20/11 Domsöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén Söndagsskola. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk Guds-
tjänst M Edler. Kl 15, Bohus 
Servicehus H Hultén. Kl 17, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Måndagen 21/11 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén.

Surte missionskyrka
Onsd 16/11 kl 15, Ons-
dagsträff. Dan Andersson-
kavalkad. Hjärtevännerna 
från Alingsås. Onsd 16/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 16/11 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Surte Missionskyrka. Onsd 
16/11 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Torsd 17/11 
kl 18:30, Alphakurs/Ny-
fi ken på kristen tro. Sönd 
20/11 kl 11, Gudstjänst. Bo 
Cedergård. Sånggrupp från 
Älvängen. Kyrkfi ka. Månd 
21/11 kl 19, Musikkåren 
Lerum Surte Symphonic 
Band övar. Tisd 22/11 kl 18, 
Samtalskväll. Tisd 22/11 kl 
18:30, Scout. Onsd 23/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 23/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Tisd 15/11 kl 10-13, Tis-
dagscafé. Onsd 16/11 kl 12, 
babymassage. Kl 19, Styrel-
sen. Torsd 17/11 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan. "Västgöta-
Bengtsson - min pappa". 
Margareta Söderström. Kl 
18.30, Tillsammsn i bön. 
Kl 19.30, Körövning. Sönd 
20/11 kl 11, Gudstjänst med 
tonår. Ted Manfredsson 
mfl . Nattvard. Nya medl. 
välkomnas. Utgångskoll till 
golgotakyrkan. Kl 18, tonår. 
Kl 18, Församlingsafton. 
Månd 21/11 kl 18.30, Scout. 
Onsd 23/11 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 24/11 kl 15, 
Andakt på vikadamm. AM 
Svenninghed, Nattvard. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. Kl 
19.30, Körövning.

Döda

Vår kära Moster
och Faster

Karin Hansson
* 9/6 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
1 november 2011

SYSKONBARN
med familjer

Övrig släkt och vänner

Ditt goda hjärta, Ditt 
ljusa sinne

Hos oss skall leva           
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 25
november kl. 11.00 i

Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 23 november.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

John Wall
vid hans bortgång, för
hedersbevisningen, de
vackra blommorna vid
hans bår samt för alla
minnesgåvorna, vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.
Ett särskilt tack till

komminister Per-Martin
Andersson, organist
Sabina Nilsson solist

Johan Ekstedt, och Ale
Begravningsbyrå, som

tillsammans gjorde
begravningen till ett ljust

och vackert minne.

Britt-Marie och Mikael
med familj

Jordfästningar
Majken Carlsson. I Ale-
Skövde kyrka hölls torsda-
gen 10 november begrav-
ningsgudstjänst för Majken 
Carlsson, Nygård. Offi ciant 
var komminister Bengt 
Broman.

Thomas Gustafsson. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls fredagen 11 november 
begravningsakt för Thomas 
Gustafsson, Lödöse. Offi ci-
ant var Johan Ekstedt.

Bengt Englund, Skepp-
landa har avlidit. Född 1931 
och efterlämnar makan 
Gun, dottern Anna-Lena 
och Bengt, Karin med familj 
samt bröder med familjer 
som närmast sörjande.

Karin Hansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ulla Ligardh Hallbäck, 
Surte har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar barn 
och barnbarn som närmast 
sörjande.

Margit Oscarsson, Båstorp, 
Klockarängen har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar 
maken Bengt samt barnbarn 
och barnbarnsbarn som 
närmast sörjande.

Hugo Hansson, Svenstorp 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar Magnus och 
Maria med barnen Malin 
och Elin, syskonen Elsy, 
Nancy och Bruno med fa-
miljer som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår kära

Ulla Ligardh
Hallbäck

* 26/6 1921

har i dag efter ett långt
och händelserikt liv

somnat in.

Surte
3 november 2011

AGNETA och
CARL-FREDRIK

Madeleine och Martin

Vila i ro

Vår kära

Ulla Ligardh
Hallbäck

* 26/6 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
3 november 2011

KATHARINA
STAFFAN

Casper
Agnes, Gun

Övrig släkt och vänner

Vad rätt Du tänkt vad
Du i kärlek vill,

vad skönt Du drömt,
kan ej av tiden härjas

Det är en skörd, som
undan honom bärgas

ty den hör evighetens
rike till

Gå fram, Du
mänsklighet! var
glad, var tröst,

ty Du bär evigheten i
Ditt bröst

Viktor Rydberg

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

1 december  kl. 13.00 i
Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
tisdagen 29 november.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Vår älskade

Bengt Englund
* 3/8 1931

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Skepplanda
2 november 2011

GUN
ANNA-LENA och

BENGT
KARIN och BO
Markus, Alice

Bröder med familjer
Solveig

Släkt och många vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 18
november kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

Bygdegården. Svar om
deltagande till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 16 november.
Minns gärna Bengt med
en gåva till Hjärt-Lung-

fonden tel. 0200-88 24 00.

Tack

Jörgen Andersson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
11 november begravnings-
akt för Jörgen Andersson, 
Nol. Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

SÄLJES

Eldriven hydr. Vedklyv med 
stativ. Obef använd. 1700:-
tel. 0303-74 66 54

Kanin bortskänkes med bur. 
Dvärgvördur. Han står ute året 
runt. På grung av flytt kan vi 
inte ha kvar han.
tel. 0739-14 46 65

Ö HYRA

Lägenhet. Par önskar hyra 2:a i 
Ale eller Kungälv. Max hyra 4500
tel. 0735-35 28 28

SÖKES

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

Söker en snäll och go dag-
matte till Cirkus i Alafors/Nol. 
Han tycker om att bli klappad 
och ompysslad snarare än långa 
promenader. Han är en sagolikt 
snäll liten hund. Extra plus om 
du är hundvan. Start omgående.
tel. 0763-20 77 80

ÖVRIGT

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

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

Framkall dina digitala bilder 
över nätet och hämta ut bil-
derna hos oss. Öppet må-fr 
10-18; lö 10-13. Bomans Foto, 
Nytorget , Kungälv. 
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

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

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

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

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.

Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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

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

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

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

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

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 
Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
finns eller kom med din egna 
logga eller design. Fina och 
unika dop-, bröllops-, och födel-
sedagspresenter. Eller bara 
för att skrämma bort dig själv! 
Vi servar både företag, fören-
ingar och privatpersoner. Besök 
vår hemsida för utbud och mer 
information.
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
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tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Vår busunge
Agnes Dalbro
fyller 1 år 26 nov

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Ester

Ett stort grattis till
vårt lilla hjärtegryn

Maja
på 1-årsdagen önskar

Mamma, Pappa & Svante

Jimmy
Många grattiskramar

på födelsedagen
den 20 november

Grattis till
Leon

som fyller 10 år den 20 nov
Kramar från

Farmor & Farfar

Ett stort grattis till
världens bästa pappa, 

morfar och svärfar
Roger

på din 65-årsdag den 14/11
Massor av kramar från

Hela din familj

Grattiskramar till
Julia

på 5-årsdagen 17 november
från Farfar & Farmor

Bortsprungen katt!
Vit med bruna och grå 
fläckar. Liten hona försvann 
från Röserna Kvarnabovä-
gen, Skepplanda i septem-
ber. Har någon sett henne? 
Ring 0303-339025

Stort grattis till
Gustav Mårdby

som fyller 12 år den 16/11
Mamma & Arvid

Bortsprungen

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Uno Petersson, Sannum

Veckans ros 

Veckans rosor till upphit-
taren av min klocka
samt till dom som tog hand 
om klockan så jag kunde 
hämta den på aktivitetshuset 
i Älvängen.        Eva Carlsson

Ett fång rosor vill vi ge till 
uppmärksamma och hjälp-
samma grannas, hemtjänst 
och till Krister på Alebyg-
gen i Älvängen, och Taxi i 
Väst, som spårade upp taxin. 
Min mamma blev bort-
förd av en okänd man som 
beställt en taxi till dem två. 
Med ett snabbt ingripande 
av polisen kom hon tillrätta 
oskadd. Än en gång tack till 
alla.

Anita och Håkan

Till mina underbara 
arbetskamrater och chef 
på Björkliden och till Ale 
kommun för den fina upp-
vaktningen med blommor, 
presenter och sång. Ett 
särskilt stort tack till det 
härliga Syrengänget för en 
fantastisk afton, med god 
mat, dryck och diverse! 
Även ett tack till chauffören 
och Nina!

Från en mycket glad 
och varm pensionär, JC

Tusen tack till alla kunder, 
vänner och släkt som för-
gyllde vår sista dag på Olles. 
Presenter och blommor, 
prat och skratt gav oss en 
dag att minnas länge.

Håkan & Irene
Olles cykel o Sport AB

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anitha Rödbro, Burhult

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 1 4
4 7 6 3

6 5 1 3 7

4 6 8 1
3 1 8 4 6
2 6 3

9 4 2
4 1 7 9
1 7 3 2

4 6 2 8
8 4 1

5 6 7

7 6 1
2 3 1 9 6 5

3 2

8
7 2 5 4

9 4 5 7

Café Blå, Älvängen. Tel: 0303-74 88 60 • www.cafebla.org • Öppettider: Måndag-Fredag: 7.30-18.00 Lördag: 8.00-14.00
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VÄRLDENS
BÄSTA JULKLAPP!

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT
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HELÅRSKORT
TRÄNNNNNNNNNAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLA AKTIVITETER

KRKR
Riktpris 
5000 kr

HALVÅRSKORT
TRÄNNNNNNNAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLA AKTIVITETER

KRKR Riktpris 
3300 kr RIKTPRIS 900 KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011

KR
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